
Hirvisyksyn 2018 kulkua Laakajärvellä 

 

Tässäpä muistelmia syksyn metsästyksestä. 

Mehtuu alkoi ennennäkemättömässä lokakuun lämmössä, 19 astetta muistaakseni oli lämpötila 

sunnuntaina. Hirvistä ei ollut havaintoa. Seuraavana viikonloppuna Robi löysi hirven Sammakkomäestä 

mutta se juoksi Pikku-Petäiseen kenenkään näkemättä sitä. 

Seuraavalla viikolla Donna löysi vasaporukan Rinteelästä ja siitä saatiin peijaislihat, olikin jo kerääntynyt 

pieniä paineita ja pakastimiakin oli jo pengottu… Samana päivänä Lotta löysi naarashirven jota Jaska 

pamautti niin että hirvi meni uimasilleen Älänteeseen ja tarvitsi venekyydin rantaan. 

Peijaislauantaina Arton Kurtti löysi vasaporukan Hiijentien varrelta ja Hannu ampui takarajalle 

”hirvenjuoksun” jälkeen vasan. 

Seuraavalla viikolla Donna löysi Korppikankaalta naarashirven ja Reijo napautti sen ”pois kuleksimasta”. 

Inssin mönkkäriä tarvittiin vetoavuksi pienelle porukalle. 

Viikonloppuna Robi teki hienon haukun ja Hannu pääsi kaatamaan uroshirven koiralleen. Taas hirvi pääsi 

Lasinsuolta mönkkärin perään. 

Vasojen löytyminen tuotti ongelmia ja lumien tultua Välijoen varresta Kangasahon läheltä löytyi jäljet joista 

kovasti väiteltiin ja mietittiin, mutta Hannun ”taikalaseilla” tekemä tunnistus osoittautui epäilyksistä 

huolimatta oikeaksi ja vasa kaatui Valkeislammen luokse. 12,5 cm pitkä oli vasan sorkka…  

Seuraavana perjantaina Robi löysi Rantiselta 12-piikkisen ja aikansa kierreltyään se kaatui Viion lähellä. 

Tuota syksyn komeinta hirveä pääsi melkein kaikki sihtailemaan mutta vain Hannu sai pamahtamaan… 

Viikonloppuna Esko löysi Torvelasta tuplavasaporukan jäljet ja sai myös etukumin puhki vasalta ja Hannu 

viimeisteli sen.  

Sunnuntaina 9.12. löytyi tuoreelta lumelta aikuisen jäljet Salmisentien yli kohti Salmista. Robi laitettiin 

jäljelle ja haukku alkoi välittömästi. Hirvi livahti tien yli ja passitus siirrettiin maantien varteen. Hannu kaatoi 

4-piikkisen Löytölän rinteeseen koiralleen. Samalla tuli käytettyä koko yhteisluvan viimeinen lupa. 

Mielestäni sopivaan aikaan ennen paukkupakkasia ja autoilukin alkoi olla jo hankalaa kasvavassa 

lumipeitteessä. 

Syksyltä jäi mieleen vasojen vähyys ja uroshirvien suuri määrä. Vasoja oli ennen metsästystä, mutta lehden 

pudottua puista ne taisivat siirtyä toisille ruokamaille, ja varmaan pedoillakin oli oma osuutensa tuohon 

hirvikannan vähyyteen ja urosvoittoisuuteen. Monta hyvää haukkua jäi hyödyntämättä vasoja etsiessä. 

Hirvikannassa pitäisi olla metsästyksen jälkeen 20-30% vasoja ja naaraita 1,6 kertaa urosten määrä mutta 

tuo ei valitettavasti kyllä meidän seuduilla toteudu. Aikaisemminkin olen huomannut, että jonain syksynä 

on enemmän uroksia tai naaraita, tai metsä on voinut tuntua tyhjältä hirvistä, mutta seuraavaksi syksyksi 

tilanne onkin muuttunut päinvastaiseksi. Vaikea on ihmisen hallita luonnon eläimiä…  
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