
 

 

Päivä hirvi metsällä tähti koiran tahtiin 

 

Tositapahtumiin pohjautuva, fiktiivinen juttu mitä meidän koiramme 

mahtaa ajatella tästä maaliman menosta ja mitä rupatella hirville. 

 

 Kolean kostea lokakuinen sunnuntaiaamu alkoi hiljalleen valjeta.  

Tähti hyppäsi tottuneesti auton peräosaan, nyt sitä mennään -vihdoinkin, 

eihän tässä meinaa nahoissaan pysyä, mutta kyllä tätä oli odotettukin 

pitkä talvi ja kuuma kesä, ja tämä alku syksy tämä se vasta tuskaa on, 

koska, koska tästä oikein päästään tosi hommiin. 

  

No käytiinhän sitä loppukesällä treenaamassa vähän, mutta sehän se oli 

valjua touhua vasta se, kun ei ollut tosi kyseessä. 

Onhan siinä tietysti oma viehätyksensä , sai rupatella hirville kaikessa 

rauhassa niitä näitä, kaikenlaista juttua sitä tulikin kerrottua. 

 

Isäntäkin sai harjoitella “seisontahaukulle” tulemista, helppoahan se sitten 

on kun kahdeksan tai kymmenen tuntia oon rupatellu. Kypsää kauraa on 

hirvipoloiset silloin jo.  

Ja “kaekkomestari” suoritti saamansa tehtävän tunnollisesti, kun kerta 

käsketään kaekottaa niin sitten kaekotettaan, ja minä taas jonkun matkan 

päästä rauhottelen hirven. 

 

Eipä sitä semmosia valtuuksia metästys aikaan saa, että kypsyttää 

kunnolla saaliin, kiire on punanuttu apupojilla jonnekin… minne lie. 

Eepä naatiskella ehi, paokkurauvat soimmaan, reikä keuhkoon tai 

raapaisu persmuksille vaikka pako laukkaavaan saaliiseen ja seuraavaa 

saalista jahtaamaan…tai haavakko jahtiin… 

 

Ja matka jatkuu, ajella huristeltiin lihavajalle, siellä odottelikin jo nuo 

punanuttuiset noin parikymmentä avustajaa. 

 Joita minä norjan harmaa vetreä vanhapiika ja n.5 koiraveljestä 

käytämme veto ja lihan palottelu apuna.  

Metsässä näillä apujoukoilla on mukanaan poksahtelevat kepit joita jotkut 

käyttää taitavasti toiset vaan poksuttelee sinne päin… 

 

Koira veljistä Jaksu on jo ehtoo puolella, mutta ehottomasti paras jutun 

kertoja. Rauhallinen lupsuttelija. 

Pikku serkkuja ollaan Kuningas Kustin jälkeläisiä, ruottalaista alaku 

perrää. 

Jaksu se opetti minutkin hirviä käsittelemään, supattelemaan ja 

rupattelemaan kaikessa rauhassa.  

 



 

 

Jaksun isännällä on nyt uusi harmaa opissa, ”lähes satavarma” tapaus 

kuulemma, Japsu nimeltään.  

 

Jämti Jurkka taas on isännän koira, kokoo ja näköö on, ei vaan suostu 

porukassa puhumaan mittään, vaan kun ovat kahestaan niin sitten kieli 

laulaa. 

 

Ja sitten on Räksy jota ei paljon näy vaikka kykyjä on ja intoa olisi, on 

ennen kaikkea hyvän kauniin harmaan värinen.  

 

 Omppu, varsinainen hurlumhei veikko, ei mitään tajua miten hirviä 

käsitellään, kauhea metakka ja kiivasta ajoa. ensin tulee pupujussi sitten 

ehkä kettu sen jäläkkeen hirvipolonen pistelee parastaan, yrittäessään  

karkuun. Puna nututpa on haltioissaan,  “kuulee missä saalis tulee“ 

tussahduksia kuuluu sieltä täältä ja joku onnistuu “raapaisemaan”                                                                    

Joskus se toki kaatuukin. Kaverit taputtaa olalle, jopa oot sankari. Pauke 

oli kyllä kauhia, mutta kaatuhan se lopullaannii…joo o. 

 Ja taas suuri päällikkö saa aihetta jurnuttaa, paokkuja ei riitä muille, kun 

peräkylän paokku seura ampuu niin paljo huteja. 

 

Yrittihän se Omppu vikitellä minua, notta tehtäs jälkeläisiä. Koitin sille 

tolokuttee, jotta jotain rajaa kuitenniin piettäs näissä hommissa. 

 

Nuotiolla kuin tonttu-ukot piirissä apujoukot seisoskelee, pohdiskelevat 

mentäskö sinne vai tänne. Kertaavat vanhat vitsit vielä kerran ja toisenki. 

Ja siitä tuntuu puhe taas olevan mistä ennenki…  

Johtaja se vasta vitsin murjaisee . “Onko kukkaan nähny merkkiäkään 

hirvistä…” isäntä tähän lohkasi, että nyt ois kyllä semmoset tytinät… 

notta, tuota tuolla sitä sarvipuron notkossa saattas olla tavaraa tarjolla. 

Niinpä kurvailemme kohta korpikylän toiselle laidalle. 

 

 Isäntä laittaa sen siimahäntä pannan, siitä tietää että nyt on muuten pojat  

tosi kyseessä. 

 

Lähdemme mäen kumpareelta laskeutumaan lammen suuntaan minkä 

rannalla niin monasti olin hirville rupatellut ja tutustunut niihin.  

Punanutut motittavat alueen, niin ovat aina tehneet ja tekevät vastedeskin, 

kaiken varalta. 

 

Jaha. kukas se siellä hiekkaa narisuttaa ja korvallista rapsuttaa, no 

Upihan se siellä, männä vuojen palkittu apupoika tittelillä, Ja nestori 

Renska on täällä kauempana. Montakohan hirvee se lie renska lihoksi 

pistännä tähän päivään mennessä, sempä tietää vain vaari ite.      



 

 

Rampe näkyy olevan siellä vielä ja hajusta päätellen on saksalainen jolo 

sillä matkassa. 

Varmalla pohjalla on tämä sivusta nyt.  

Van missähän lienee Yki sieltä on turha hirven yrittää läpi, noutaja tulloo 

kyllä. 

 

Hetken päästä tähti on jo motin toisella laidalla. 

 

Käväsenkin vähän Omppua lirkuttelemassa. No sehän nyt kiukustu, 

rupesi karjumaan tuo “punanen paholainen.” Sapettaa niin vietävästi tämä 

autossa makoilu. Mänehän siitä kun sinun työvuoro on ja ei siellä mittään 

kuitenkaan oo ja punanuttuja paleltaa kohta…makkaroo pitäs nuo 

ressukat piästee tulille paestammaan ja seuraavaan mottiinkin on kiire jo. 

 

No mutta, täällähän tuoksuu tutulle… isännän tytinät taisi olla kohillaan, 

ilona hirvineitihän se siellä, no mooi!  

Sinussa sitä on haastetta minullekin, kesällä et antautuna juttusille 

olleskaan.  Mutta on sulla makkeet lihat, sen tietää paukkupojakin. 

 

No elä nyt lähe tuas karkuun. Ei oo hättää mittää, ei mittää hättää meillä, 

rupatellaan kaikessa rauhassa. Vai hippasilleko aletaan nyt, no elähän 

kehtoo, tuohan sattuu jos ossuu tuo kavio minuun. Ja tuas männään. 

 Elä mää sinne päen aenakaan siellä on Jaska ja Inssit, niillä on ruuti 

kuivaa ja reijät on suuria ja rumia. 

 

 No, no jos et kohta asetu kutun Ompun hommiin ja sitten on tuas kyyti 

kylymmee. Se kierrättää ympäri tonttia ja käyttää naapurin puolellaki… 

 Noonii… Jopa tepsi. pittääki aina pelotella Ompulla kun näin hyvin 

toppas. 

 

On se kosteita kelejä pielly, rotikoita on turkki täynnä sullaki näköjjään ja 

kylymä talavi on kohtapuoliin, luntaki on tulossa metrikaupalla, ei 

sinunkaan kannata tänne kärvistelemään jiähä. 

 

 Hukattiin pyörrii jo tuossa lähi vuarassa, ujeltavat pimmeinä talavi öinä. 

Aatteleppa, silimät kiiluuen ja kieli poskella roikkuen ne vuaniskelloo 

sinua.  

 

Van meillä se on kuuleppa, tuolla mäellä lämmin palavisauna siinä kun 

istuu lauteilla nin irtoaa ne sinunnii lihat luista…köh,köh  

 

Minnehän se isäntä jäi, ei kai se jalakoihi sotkeotunna siinä rytäkässä.  

Sais jo ruveta hommiin ettei mää tämäkin päevä pommiin. 



 

 

 

Tietennii istuu kannon nokassa ja naatiskelloo, on niin nätti ääni minulla 

kuulemma jotta sitä jaksaa kuunnella. 

 

  Kohta joku höyrypää kuitenniin soittaa sille kapullaan, “eikö täällä ala 

tikkakoskelainen laulamaan, vai tullaanko lupsaottammaan ite.” 

 

Ei vaan siellähän se kuusen takana kyykistellöö jo. 

 

Kiännyppä Ilona tänne päin, just nuin, ja piätä pystyyn, 

Minä jutustelen tiällä kaoempana,etten oo kuulan tiellä. 

 

Nyt et kyllä ronkapoika tupeloi tätä.  

 

Etkä ruppee konkka pulloo narauttelemaan mielessääs,  

vai onko ajatukset tuassiisa emännän vieressä lämpimän peiton alla.  

Jos tulloo sivuosuma suat kyllä jiähäkin sinne emännän vierreen,  

minä otan nuoren isännän metälle mukkaan ja opetan sen apuriksi. 

 

Korvia huumaava lässäys keskeyttää  tähdin rupattelun… 

Kippeetä korviin tekköö, peipposet visertää jokusen tunnin tuas korvissa, 

mutta eepä haettaa, hellurei, se on napakymppi ja makkeeta on tulossa. 

 

Hirvi hyppää pari laukka askelta ja rojahtaa päistikkaa keskelle puroa. 

 

 Morjens ilona nähdään siellä jossain… takametsän kuusikossa joskus 

tulevaisuudessa, tasataan puntit siellä ole sinä vaikka kettu minä olen 

jänöjussi. 

Alahan tulla isäntä sieltä kuusen takkoo, mora essiin ja avitat vähä niin 

minä otan rupattelu ryypyt sitä punaista ja sakeaa… 

 

Tähti hyppää kahdelle jalalle isäntää vasten ja antaa halauksen, kyllä 

sinusta vielä hyvä apupoika tulee kunhan tässä joku vuosi opetellaan ja 

rupatellaan. 

 

Soittelehan sinä punanuttu kaverisi paikalle niin vetäsette lahtivajalle, ja 

pääset sinäkin morallas valakasu hommiin, minäkin tästä pääsen 

huilaamaan ja omaa osuuttani nakertamaan. Ja sitten, eiku kohti uusia 

seikkailuja. 
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