
Mies Mulosta ja muistoja baikkalin ajoilta 

Vuosi takaperin kyselin vanhalta jahti kaverilta olisiko hänellä tuttua kaveria ken 
omistaisi ajokoiran ja olisi halukas tulemaan tulevalle syksylle viikon lopuksi 
ajattamaan jänöä. Täällä pidetään b luokan metsästäjinä jänis koira miehiä, ei muka 
haastetta riittävästi... Johtunee syystä että, tämän kulman kulttuurissa ns, hirvikoirat 
ajaa jänistä...  Parhaita kuulemiani isännän selityksiä, ”joku ampunuut sille varmaan 
jäniksen” 
Ka mikäpä ettei varmasti innokkaita löytyy kun vähän vihjaan näistä 
mahdollisuuksista. 
Syyskuinen aamu usva lauvantai aamuna alkoi valjeta, tutun oloinen ajopeli kurvaili 
pihaan, sissus ompa tällä kaverilla hyvä maku, vuosi tuhannen alun honda crv, 
varmaan ollaan samaa heimoa ja juttuun tullaan.
Lapanen heilahti jo autosta noustua, terve mie oon Mulosta, Mulon mehästäjistä 
Joensuun etelä puolelta siitä Suhmuran kuppeesta. Vähän veti suupieltä virneeseen ja 
muistot palasi jokunen aika taakse päin olihan yksi suosikki kipaleista se karaoke 
biisi, jossa tuli joikhattua suhmuran sandrasta ja mulon mantasta. Hmm, se oli sitä 
aikaa. Dooriksia, kaktus viinaa ja villejä lupiineja...
Siinä hetken tarinoitiin, laitahan panta koiralle ja päästä pellon laitamille 
tutustumaan, minä meen keittään kahvit, hypätään sit passiin jos alkaa tapahtua.
Mulon mies kertoi ettei ole päässyt paljo reenauttamaan ajokkia, seuran maat on 
kuutostien kahen puolen ja liikenne tiheys on mulon väylällä sitä luokkaa et muualla 
pitää käyvä. Tämä on kolmas ajokoira minulla, ensimmäinen jäi auton alle pari 
vuotiaana, toinen söi jotku myrkyt viime talvena savossa käyvessä ja menehty, 
onneksi oli tämä jo kasvamassa ei jääny aivan tyhjän päälle. Juotiin kaffet seurattiin 
koiran liikkeitä pellon laitamilla, ei alkanut tulla valmista. Vihellähän koira pihaan 
lähetään varmaan paikkaan, nuolukivellä kulkee parikin jänistä yhtä matkaa saahaan 
valmiiksi suolattua jänöä vielä tässä. Heti sieltä kassun nenään tarttuikin tuttu tuoksu,
jäätiin seuraamaan ultrapointilla minne matka pupun jälkiä johdattaa. Kestää, kestää 
liki tunti jo mennyt kunnes alkaa n. kilometrin päässä kiertämään kiekkaa pienellä 
alueella, kohta pomppaa tuumii mulon mies. Selvitän minne levittäydytään passiin. 
Mutta eihän siulla oo ees asetta, mulon mies virkkaa, minulle riittää kun saan seurata 
ja kuunnella  koiran työskentelyä. Katse oli paljon puhuva... 
Ei voi olla totta eräkaveri tiuskaisee kepsiä katsoessaan, hirviporukan jämti on tulossa
samaan puskaan kassun kanssa, ja niin siinä tietysti kävi vuh, vuh ja voh, voh nappasi
jäniksen ajettavakseen juuri ajokoiran nenän edestä. ”joku on varmaan ampunut 
jäniksen sille...” Reeniähän se on tuokin ”hirvi koiralle” naureskellaan. Kassu 
jolkottelee välittömästi isännän luo nolon näköisenä. 
Siirrytäänpä toiseen paikkaan ei kait se viimenen pitkä korva ollut.
Viitisen minuuttia ja kassu alkaa pyöriskellä sen näköisenä että kohta parkasee, kyllä 
se vaan on taas pupu lantsinut melkosen matkan, puolisen tuntia menee ennen kuin 
ajo alkaa. Oltiin jo valmiina muka passi paikoilla odottelemassa, hyvin se osaa 
kierrellä  kahden seuraavan tunnin aikana pari kertaa pupu käy vilaukselta 
näyttäytymässä. Piti ruveta oikein kelaamaan vanhoja kuluneita nauhoja päässä liki 



neljänkymmenen vuoden takaa mistä ne jänöt siilloin pomppivat tien yli samoja 
reittejähän ne kulkee ja missä kauppias vessu istua nökötti reppujakkaralla aamu 
pimeällä kun vielä hirven metälle olin menossa. Lämmintä oli ja alku syksy, kassu 
väsähti, Todettiin että meidänkin on viisainta lähteä kodalle paistamaan makkarat ja 
juomaan sumpit. 
Ilta päivälle kaverit läksi pohjan pystykorva lakan kanssa pikku lenkille tavoitteena ei
vähempää kuin lintu paisti. Jäin itse valmistelemaan päivällistä, edellisen syksyn 
hirvi saalista vielä oli joten eiköhän tuo eränkäviöiden nälkä siirtyne hetken matkaa 
paistia ja savu lihaa syödessä. Ukko teeren kera metsämiehet palasivat ei hukkaan 
mennyt sekään lähtö.
Siinä pitkän kaavan mukaan syötiin ja saunottiin illan mittaan, monta erä tarinaa tuli 
kerrattua ja uusia näkemyksiä karjalan kankahilta kuunneltua.
Aamun sarastaessa kahvit kitusiin ja kassu koira töihin. Sinne mihin eilen pupu jäi 
sieltä lähtekää te kassun kanssa minä katselen tästä pihasta ja hyppään paikkaan 
numero 30. Oli muisti palautunut pätkittäin ja tiesin mistä vemmelsääri loikkii 
tänään. Lupasin ottaa vanhan palvelian ”ulos kaapista,” neuvosto aikaisen baikkal 
haulikon, päällekkäis piippuisen kahdella liipaisimella varustetun. Yli kymmenen 
vuotta se olikin saanut ”levähtää”
Vartin päästä ajo alkoi, kiirehän siinä tuli jopa juoksu askeleita tapailin passiin 
mennessä, pari minuuttia kerkesin olla paikoillaan korkeintaan, kun tassun töminä jo 
havahdutti, baikal poskelle ja varmistinta pois... ei vaan liiku mihinkään, olis ehkä 
pitäny kokeilla ja ehkä öljyäkin tippa pari ei pahitteeksi olis ollu. Ei auttanut muuta 
kuin purkaa asento ja kaksin käsin yrittää varmistinta runnoa. Jänökin ketale tälläyty 
istumaan parinkymmenen metrin päähän, korvat pyöri ja turpa rullasi, hauskaa 
varmaan oli. Naksahtihan se viimein varmistin, jo sai pupukin jalat alleen. Nopea 
heitto laukaus, sammaleet pölähti parin  metrin päässä jänöstä, hellurei sinne meni 
että hippulat vinku. Tokenin siitä hetken hölmistyksestä ja laitoin viestin notta pummi
tuli, pysyvät passissa. Viitisen minuuttia meni, poksaus kuului ja kaatuu, huuto 
kajahti ilmoille. 
Katkaisin haulikon, ja niinhän se tietysti oli ejektori heitti täyden patruunan 
katajikkoon ja hylsy jäi paikoilleen,  monet patruunat on järven pohjassa, ennen sorsa
metällä veneestä ampuessa ei tohinassa muistanu tätä erikoista oiretta, veli venäläisen
vehkeitä, ei yhtään ihmetytä vaikka talvisodan hävisivätkiin... Vai miten se meni... 
Ainakin Sotsissa jääkiekossa hävisivät... Takasin kaappiin joutaa huilaamaan 
mokoma kapistus.
Toisekseen jos muistelee menneitä aikoja, samalla sohlolla kolmetoista sorsaa yhtenä 
aloitus päivänä, enempi se on perä miehestä kiinni kuitenkin. Ensimmäisenä aseena 
minulla oli veli pojan vanha venäläinen yksi piippuinen kuustoista kaliperinen tähti 
haulikko. Viisitoista jänistä yhtenä syksynä vaikka ei ollut koiraakaan, ei parane 
moittia ainakaan asetta, etenkin kun naapurin Onni samanlaisella aseella samoihin 
aikoihin kahdeksantoista metsoa parhaana syksynä kantoi repussa kotiansa, nalle 
koira oli kyllä ylivertainen apu siinä savotassa. Ei ne helpolla kyllä tullu, kuutena 
päivänä mehtä töissä, sunnuntai aamuna hämärissä matkaan kohti hiittä, halkokangas,
hautakangas sieltä nenä kohti käärmekangasta, lamankangasta, sammakkomäkeä 
salminen kiertäen ja kohti punasenkivenkangasta ja hirttokankaan kautta kohti 



tikunahoa. Hämärä jo monasti oli ja reppu painoi kotiin päästyä. Lähtiessä repussa oli
kahvin keitto vehkeet, suola särkeä, savustettua haukea ja koti uunissa paistettua 
ruisleipää. Tunnustan itse olevani lenkkimakkara sukupolvea. Minulle riitti aikoinaan 
kun kävelin salmiselle, kävin hörppäämässä kirkkaasta pirneslammesta vettä ja 
takaisin, kymmenen kilometrin lenkki oli riittävä. Repussa oli ehkä teeri tai pyy 
yleensä aika kevyt kantaa. Kotona söin lenkkimakkaraa. Nykypolvi ajaa aamuyöstä 
pitkin metsäteitä, juoksutta auton eessä rotu koiriaan. Puoliautomaatti benellit etu 
istuimen välissä, käyvät kodalla paistamassa makkarat palan painikkeeksi pari tölkkiä
sandelsia ja palaa ylväinä sankareina kotikoloihinsa päivittämään facepuuk sivujaan...
Eipä yleistetä eikä yksilöidä  löytyy vielä jokunen vanhoja erä perinteitä kunnioittava 
yksilökin. Kaikenlaista kuitenkin näkee ja kokee metsässä asuessaan.

Yksi tapaus baikkalilla on kyllä ylitse muiden muistissa, meillä oli täys verinen lintu 
koira seiten kymmentä luvun alussa. Se oli varmaa, kun haukku kuului että lintu 
siellä on, niinpä kerran kanavan kuusikossa kaiku koiran haukku raikui, minä tietysti 
hiivin varovasti tähystellen sakeassa metsässä, jännitys tiivistyi nuorella pojan 
klopilla, lähemmäs ja lähemmäs haukkua. Kaiku haukkui salon suurinta mäntyä, ei 
vaan nähnyt metsän sakeudesta johtuen ennen kuin viiden metrin päässä puusta, 
metso istui puun latvassa, matkaa liki kolmekymmentä metriä, mietin paljonkohan 
menee tehoa pois kun ampuu suoraan ylös päin, baikal on kranttu patruunoista. 
Pehmeä latauksiset sellier bellotin patruunat teki parhaan kuvion, mutta tehossa 
hävisi. Niinpä päätin kokeilla ja rompsauttaa molemmat piiput yhtä aikaa. Kahdella 
liipaisimella varustetulla aseellahan se onnistu. Olihan se mälli siitä asennosta 
suoraan ylöspäin... Niin vaan vanha homenokka lähti tulla rymistelemään alas päin 
hyvä kun alta kerkesin pois, maan vetovoima veti puoleensa olihan sillä nahassaan 
kohtuullinen lyijy kuorrutus. Koira odotti suu avoinna puun juurella jos se vielä 
pyristelee vastaan niin iskee hampaat sen niskaan.
Muutama vuosi sitten oli hakkuut samalla alueella, samainen mänty jäi pystyyn 
motolta, nostovarsi ja koura ylös antautumisen merkiksi, moto oli kohdannut 
vahvenpansa. Toista oli ennen itikan kokoinen metsuri lampsi valtavan puun juureen 
ja muutama kymmen sekunti myöhemmin jo hyräili ( kuuleeko maa, kaatuu jo puu...)
Sellasta oli ennen miehet oli rautaa puut oli vaan puuta. Nyt on isot koneet ja vain 
valtavan kokoinen tukku menetettyjä seteleitä...  Se onkin sitten kokonaan eri tarina.

Jänis mehtuun hyviä puolia on, passissa ei tarte miettiä tuleeko emä ennen vasaa vai 
liian suuri sarvipää ja montako lupaa on käyttämättä jos tuleekin useampi jänö yhtä 
matkaa niin kuin edellisenä talvena Timi koiran ajossa. Toisekseen ajokoira miehet on
eri lupsakkaa sakkia kuin ns. hirvikoira miehet minun kokemuksen mukaan.
Edellisenä syksynä kuljin töissä eräällä syrjäisemmällä kolkalla joka on seuran pien 
riista aluetta, ihmettelin sitä riista määrää, lintuja, jäniksiä, hirviä. Sinne suuntasimme
seuraavaksi tavoittena lakka koiralle haukkusta saada pudotus. Ei keretty autosta 
nousta kun editsemme ravasi emä hirvi kaksosten kera ja pienonen uros hirvi perässä.
Mahtaako tuonne sekaan mahtua tuumailimme. Päivän mittaan vielä suuri mahti 
sonni uhitteli Mulon miestä, oliha kiima-aika meneillään. Kateltiin kepsin ilma 
kuvista reitti suunnitelmat ja sitten miehet matkaan. Peitteistä maastoa. erinomaista 



lintukoiran kanssa metsäästää. Tavoite täyttyi, lakalla kaksi haukkua, yhtä monta 
pudotusta, poika teeri ja koppelon poika jonka vieras sai ampua ja oli haltioissaan, 
ensimmäinen lintu koiran haukkun hänelle. Puheet oli sen verta innostuneet, 
luulempa pohjan pystykorvan pennun kohta puolin juoksentelevan hänen piha 
piirissä.
Tunne jäi, että kaikki oli erittäin tyytyväisiä viikonlopun antiin, niin vanha isäntä 
seurasta kuin vieras rauhallisesta jäniksen ajatus tilaisuudesta ja uudesta 
kokemuksesta lintu koiran kanssa metsällä, epäilys jäi myös palvi kopin töröttävän 
pihan perällä Mulossa ensi kesän jälkeen ja myös vanha erä kaveri, ei tarvinnut tällä 
reissulla kaikkosia hirvelle antaa... 
Lopuksi Laakajärven riistamiehet ansaitsee kiitokset antaessaan mahdollisuuden 
käyttää maan omistajan vierasta omilla maillaan metsällä ja pientä korvausta vastaan 
myös vuokraamillaan firman mailla.
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