
                      Kiima-ajasta tapani tansseihin

Otsikon sanojen väliin mahtuu pääpiirtein taakse jäänyt hirvi syksy. 
Ensinnäkin osalla porukkaa on hillitön” kiima” aloittaa metsästys heti kun laki sallii 
vaikka metsät on täynnään kaikenlaista taapertajaa, pien riista jahti kiivaimmillaan, 
kaikkea ajavia koiria ja ruutia polttavia mistään piittaamattomia city metsästäjiä. 
Hirvien kiima aika on siinä toissiainen asia.
En tosin ymmärrä ”kirkon varjossa” metsästävienkään kiirettä lahdata lupiaan 
parhaaseen hirven kiima aikaan, ”hirvet lähtöö talvehtimis alueille... ”Missä ne 
lymyää pari kuukautta, kun tänne ne ehtii marras-joulukuun vaihteessa?
Mutta pahin kiima on koiraansa treenaavilla hirven pyytäjillä. Elokuun 
kahennestakymmennestä päivästä vuojen loppuun, osalle tämäkään aika ei riitä. 
Mutta koiriahan pittää reenata, sehän on selvä, jos isäntä ei luota koiraansa, niin ei 
kait koirakaan isäntäänsä. Reenistä huolimatta koira koheltaa ympäri saloja. Ja 
vanahoo jäläkee takaperin koko syksyn, ja vaikka laskee elävän hirven viereen niin 
takaperin jäläkiä lähtöö, kait se on jo koulutus kulttuurissa mätää, ja paljon...
Oman porukan n. seittemän hirvi koiruuven lisäksi alueellamme varmuudella reenasi 
ainakin seittemän muun seurueen koirat... Lisäksi jo maan surullisen kuulu villikoira 
lauma ympäri vuoden n.20-40 villintynyttä otusta. Onko yhtään ihme jos hirvet on 
siirtyneet toiselle alueelle ja ne jotka sinnitteli alueella oli täysin vauhkoja koiran 
nähdessään...
Porukan koiramiehistä puhtaat paperit saa vain pari, toinen ei kertaakaan rankuttanut 
syksyn aikana ”minä ja minun koira pittää piästä” vaan lähti kun käskin ja meni sinne
minne kartalta näytin. Poika tietää hänellä olevan porukan ainut oikea rauhalliseen 
seisonta haukkuun kykenevä hirvikoira eikä sitä tarvitse todistella kellekkään. 
Ainut miinus on, viistoista senttiä kun lunta alkaa olla pienikokoiselle  liikaa. 
Jäniksiä oli tuhottoman paljon ja hirvet alku syksystä ”muilutettu” jonnekin toiseen 
paikkaan... Kun muut koirat sortu passimiehille järjestämään ”jäniskevennyksiä” mitä
teki tämä oikea hirvikoira, kun pupu pomppasi kirsan eestä matkaan, jähmettyi 
paikalleen pariksi sekunniksi, vilkaisi isäntäänsä, nollasi tilanteen ja lähti toiseen 
suuntaan... Syksyn ylivoimaisesti paras haukkutyöskentely meni pipariksi vanhan 
vara isännän jalka vaivojen takia, Neljä kovaa karkkoa ja aina uudestaan haukkuun, 
oli tuskallista seurata koti sohvalla, läppärin näytöltä koiran huippu työskentelyä ja 
kokemattoman miehen yritystä ”tuulen päältä” haukkuun!!!  Yrittikö vain karkottaa...
Jaskamaista touhua.
Toinen koira ja mies liikkuu rivakasti paikasta a paikkaan b mutta niin liikkuu kyllä 
mahdollisesti löytyvä hirvikin,  ”ykstalvinen” lumi ei haittaa kumpaakaan niinku ei 
entistä metsuria aikonaan... Hakee hirviä mistä niitä todennäköisimmin löytyy, 
yhteityö toimi sujuvasti, ei purrita johtajalle vastaan vaikka onkin joskus, syystäkin 
eri mieltä. Nyky laitteita hyväksi käyttäen metsästys kyllä onnistuu.



 Ääripäästä löytyy seurue metsästystä ja yhteistoimintaa halveksuva minä ite ja 
minun koira tyyppi, todella surullinen tapaus, koira eri paikkaan ja eri suuntaan kuin 
olin kartalta näyttänyt, viikolla omin päin koiria mehtään, eipä arvannut miten olisi 
käynyt jos yllätys kaato olisi tullut. Hiljaa mielessä jopa toivoin niin käyvän.

Aikojen kuluessa pari kunnon koiraa tulee mieleen, toinen oli jämti Iro nimeltään ja  
toinen harmaaturkki tuli jostain Mainualta päin jonka nimeä en juuri nyt muista... 
Molempien seisonta haukkuun olen päässyt hiipimään  ja tekemään kaadon/ kaatoja. 
Ne onnistumiset on ja pysyy muistissa parhaimpina hetkinä hirvimetsältä.

Vasa! Se on se kummajainen jota melkein täys kolme kuukautta jahdattiin. Ja mikä 
ihmeellisintä samaa ”tuuliaisen” vasa porukkaa, joka palasi aina takaisin 
kesälaitumille vaikka minkälaiset lähdöt oli annettu.
Taisi olla ensimmäisiä kertoja koiran edessä, kun juuri ennen passi miehiä emä jätti 
vasan matkastaan ja ohjasi eri reittiä pikitien yli, siitä tuli mysteeri tarina koko 
syksylle, muuttu ketuksi, jänöksi, oravaksi, hiireksi varmaan...Jälki spesialisti löysi 
vasan ylimeno kohdan kuitenkin rinteen puolivälistä.  Passi mies oli tainnut ihastella 
jotain muuta mielenkiintoista siihen aikaan. Sitähän sattuu.
Toisella kertaa kuululle ”takaperin” koiralle ei kelvannut vasa porukka vaikka 
tuoreelle jäljelle vietiin, lähti kelaamaan vanhoja jälkiä hevon hornaan. Parin tunnin 
odottelun jälkeen passitus purettiin tulille lämmittelemään, sillä aikaa tulipaikan 
vierestä emä vasoneen lompsivat kenenkään huomaamatta pikitien yli, hirvikoira 
kyyditsi irtipäästyään kajjjaanin maille turvaan.
Kolmas kerta näytti taas varmalta, emän/vasan jäljet löyty täysin yllättäen. Parasta 
koiraa tulille ja oottelemaan ”varmaa nakkia”. No, uroshan sieltä jostakin löyty ja  
ilmesty passimiehen eteen.
Seuraavana päivänä kaikki koirat metsään etsimään, ilman tulosta. Vaikka kuinka 
laitoin ”komentopaikalta” ohjeita, ei jääräpäisiä koiramiehiä saanu menemään 
oikeaan paikkaan.
Ja seuraavana yönä sähköpostiin riistakameralta pukkaa kieltään näyttäviä emä/vasa 
kuvia nuolukiveltä..... 
Ja sitten se tapahtui, passimies pääsi puristamaan liipaisimesta... Naks, eipä vaan 
syttynyt, (tämäkin vielä) kirottu vasa! 
Piti välillä lopsauttee pari aikuista... ”Terävä pää” määräsi peijaiset pidettäväksi... 
Parin unettoman yön ja hampaiden kiristelyn jälkeen sain järkyttävän puhelin soiton, 
joudutte muuttamaan pari vasan lupaa aikuiseksi, peijaiset on piettävä. 
Ja vasa jahti jatkui. ”Kirkon varjosta” saapuneet hirvet on kesyjä ja ihan tolloja. 
Kerrankin koiramies soitti, ”olisin saanu ampua jo toisen seisovan mullikan tälle 
aamulle” piti keskeyttää, ”eläpä mittään yks näkkyy suapuvan tänne” Iso sarvensa jo 
pudottanut sonni pysähtyi n.70m päähän tölläämään, kymmenkunta minuuttia 
kateltiin toisiamme, minä välillä tiirailin kiikarin ristikon läpi, Puhelin pärähti 
soimaan, ”nyt on koiralla kaksi hirvee eessä, joko ois vasa”  Siihen jäi sonni 
seisomaan, kun läksin  juosta lätistämään autolle päin.
Kolmen päivän joululoma ja joulurauha hirvillekin. Piti kaivaa vanha ”villi 
kortti”esiin, eli viestiä pohjois karjalaan. 



 Hyvvee joolua! Sulla on kolome päevvee aekkoo korjata meijän tuuri, meellä 
kaennuun savolaesilla ee paakut ennee riitä...)  Paluu viesti: Hyvvee Joulua!            
Ka miepä korjasen, nähhään tapani aamuna.
Joltain heikompi hermoselta olis yö unet varmaan menny, kun jouluyönä sähköposti 
pullollaan kuvaa vasa/emästä, minua nukutti makosasti tapania vasten, tiesin entiseltä
kokemukselta tuurin kääntyvän ”mie korjasen...”  
Van olihan se päivä, tapani 2013. Vettä oli satanu pari päivää, tiet oli kunnon 
kaljamalla, oikein pääkallo keli. Onneksi isommilta vahingoilta vältyttiin, mitä nyt 
neljä autoo ojassa ja pari kättä paketissa. ”Kesä automiehet” jotka rassukat ei koko 
syksynä saanu koiran haukkua kuunnella, sai muutenkin mielenkiintoisen keli syksyn
jälkeen taas värjötellä pikitien varsi passissa.
Karjalan karhukoira sai ”tuurin” korjaaja isäntänsä kanssa ”villillä kortilla” arpeetin. 
”Mielenkiinnolla odotin osaako nyt paikkaan minkä kartalta näytin” Ja kyllä, taitaa se
viimenkin oppia.  Ja tuota pikaa jo haukku sarja tärähti ilmoille merkkinä 
vasaporukan löytymisestä, mutta liian kiivasta tuntu meno taas olevan, tapanin ajelu 
oli alkanut, vauhtia ja vaarallisia tilanteita tulisi piisaamaan yllinkyllin. 
Kaikilla ei ole mahdollisuutta seurata kaiken merkkisiä pantoja, niinpä jouduin 
soittelemaan ”pari puhelua” päivän aikana. ”Mene nyt sinne talvitielle, ei vaan 
käänny takas paikkaan 24, juokse sittenkin joki varteen sinähän tiiät paikan...”            
” Ja sitten pamahti? ”oksa oli kasvanut puuhun ja osui kuulan tielle...”                 
kkke, eli karjalan karhukoira kurttierkki oli kannassa mutta väsähti kymmenen 
kilometriä kahlattuaan. Kokematonta koiraa ja viisasta miestä kokeiltiin välillä, 
laihoin tuloksin?!
Taas pamahti, ja kuura varisi oravan vierestä puun latvoista ”kesäauto” miesten 
toimesta.
Välillä vasa/emä säikytteli meitäkin pojan kanssa, onneksi oltiin vain tapani ajelulla 
matkalla passiin. Parasta koiraa tulille kyselin, ”ei ihan heti, pirssi levähtää ojassa” 
No tullaan pelastamaan, eikait tässä mihinkäpä tässä kiire.
Taas siirtyessä vasa/emä hivotteli meijän autoa, kolmannella kerralla me jo saahaan 
se kolkattua kumoon kävi mielessä.
Passi miehet luisteli ”kunnan erittäin hyvässä kunnossa pitämää tietä,” autolla ne 
jotka pääsi, kesä auto miehet yritti luistella jalan...
Juuri, kun paikallinen ”pokloomi” pirssi jyristeli... Ei vaan suihkukone Moskovasta 
Los anglesiin ylitti meidät. (Ollaan kansaivälisesti hyvin keskeisellä paikalla nääs. 
”perukassa muka”) Alkoi tapahtua. Viereinen passi mies sai hepulin. Vasa/emä 
työntyi tie aukolle, molemmat liukastui pitkin pituuttaan tielle. Passimies lähti 
loikkaamaan sivuun, sama kohtalo. Pitkin pituuttaan tienlaitaan ja tikkakoskelainen 
piippu eellä hankeen. Hölmistyneet hirvet jäi töllistelemään mitä tanssiaskeleita nuo 
punanutut oikein tänä tapanina tanssaa, onko peräti boleroa vai qviks teppiä...        
Nyt sattui kohdalle veret seisauttava oranssiliivi tanssi partneri ”laankylän nopein” 
puhalsi piipusta lumet, patia piippuun ja kuulaa liikkeelle. Jo osui ja upposi, ainakin 
”taka kumi puhki”. Yksi talvinen lumi ei hidasta tätä oranssinuttua kun vasa vielä 
yrittää renttalehtaa pakoon. Juosten kiinni ja selkään. ”Jos vielä haluat tanssata niin 
saanko luvan, tangon tahtiin sitten yhessä” oli lausahtanut. Tups ja tannsit päättyi 



lyhyeen. (olis siinä ”sahtifilmi” saanu juutupeen kunnon matskua...)
Eikkait siinä, semmosta oli tapanin tansseissa, tosi meininkiä, kerralla syksyn kaikki 
vasat...Ensmäinen ja viimenen...
Minä puolestani käännän takkini ja käyn kohti uusia haasteita ja uusia seikkailuja. 
Kiitos ja anteeksi                                            
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