
Se vasa, se lähti kävelemään!!!!! 

 

          Jälleen on pitkä hirvisyksy melkein paketissa, mutta ei kuitenkin vielä, vaan on 

yhtä vaille. 

Mites menikään se sanonta, notta, vähän vanhaa, vähän uutta ja sitten rutkasti 

punaista metsään… Näillä fiiliksillä lähdettiin, kun uutena hirvijohtajana astuin 

remmiin.  

”Jänskättihän” se aluksi ja v*****i välillä, ja v*****i vielä toisenkin kerran, mutta 

päivääkään en vaihtaisi pois.  Oli niin paljon hyviäkin ja nautittavia päiviä tämän 

jalon harrastuksen parissa. 

Vanhan hirvijohtajan sanat lohdutti pahimpina päivinä. ”Tämmöistä se on aina ollut, 

olipa johtaja kuka hyvänsä, vastuun kantajia ei tahdo löytyä, mutta viisaita neuvoja 

ja tyhjän urputtajia kyllä piisaa. 

2:10 pikku hiljaa aloiteltiin, makkaraa paisteltiin ja rupateltiin. Kepsi numeroita 

vaiheltiin, juoksutettiin kesän jäljiltä osittain rapakuntoisia koiria ja kakkosvasa 

porukkaakin ihailtiin monen miehen katseella. On sitä vasoja säästynyt syksyynkin 

vaikka kesän mittaan kuultiin vahvoina epäilyksinä, KARHU on syönyt hirvenvasat… 

Eipä niitä vielä, antaa vasojen kasvaa. 

Viikolla oli muutamia loman viettäjiä metsällä. Onnistuivat monen miehen voimin 

kaatamaan Salon ainoan suuren sonnin, 5+5 piikkiä. Sarvessa ja kaviossa oli luodin 

reikiä… Noh, eipä tämä vielä syksyn huimin tappaus ollut… se oli vielä tulossa. 

Toisena viikonloppuna tomerana täydellä miehityksellä sitten marssimme salmisen 

rintamalle.  Jännityksellä odottelimme, olikohan ”tuurinkorjaaja ” saanut  tehtävän 

suoritettua… 

 Jopa alkoi tapahtua.  ” kaikkosen” avustuksella Hannu tilsi vasan nurin.  Esko oli 

oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja toinen vasa ketoon. Vielä kun illan jo 

hämärtyessä Arttu koiralla haukussa aikuinen naaras, niin mikäpä siinä, kupru 

kylkeen ja vetomiehet hikoilemaan. 



Viikolla nuori naaras koki kohtalonsa jossakin alueen keskiosissa. Jonkinlaiseen 

ristituleen sekin oli joutunut. Otappa nuista selvä, yksi puhuu toista ja toinen 

kolmatta… 

Seuraava viikonloppu olikin tosimeininkiä, Lauantaina Kalevi lasautti vasan etukumin 

puhki ja Ykä teki siitä lopun.  

Sunnuntai alkoi Vanhan hirvijohtajan nappi osumalla, seuraavaksi Heino ja napit 

jälleen. Sami pääsi seisonta haukkuun ampumaan täysosuman. Ja tämä tarina on 

tosi ja tapahtui kaikki parintunnin sisällä Rantisen ”motissa” Tämän jälkeen 

”tuurinkorjaajaa” piti jo toppuutella… ”Elähän ota tätä nuinikkaasti noin vakavasti, 

meijän metästys nautinto muuten kärsii” 

Viikon päästä Vanhanjohtajan sotakivääri sano ”poks” ja vasa pois päiviltä… Siinä ei 

paljon vanhettu. 

Tämän jälkeen alkoi viidenviikon ”asemasota” vaihe. Vasaa ja aikuista urosta oli lupa 

ampua. Olihan niitä naaraita haukussakin, Ja passimiesten edessä. Onneksi 

tosimiesten. Näin säästyttiin johtajan ”turpakäräjiltä.”  

Sattuihan siihen viiteen viikkoon jotain joka jää mieleen pitkäksi aikaa. Eräs 

koiramies ampui koiran haukkuun vasan… Nätti niskalaukaus… Vasa kimposi nurin… 

Lopetuslaukaus ”päähän”… Vasa heitti voltin kerien, vaikeusaste 3,5 ainakin… 

Saavuin n. minuutin kuluttua paikalle. Siinähän Jaskan vasa köllöttää, ja sopivasti 

juuri soittikin, joo, joo siinä se on jalkojen juuressa. Vedetään soramontulle. Olin jo 

ehtinyt kepsistä mittailla matkan ja soittaa parille kaverille kuulumiset. ”kaataja” 

pyyteli ”käännetään tämä ja pistetään, pura sitten loput passit.” Niinpä Otin patit 

piipusta ja laitoin aseen mäntyä vasten, kaveri jo käänteli vasaa jaloista. Seuraavaksi 

mitä tapahtui tuntuu vieläkin uskomattomalta episodilta. Vasa pomppasi jaloilleen. 

heitti 180 astetta ympäri meidän välissä, metri matkaa kumpaankin. Se lähti kuin 

Tykin suusta, tai telkkä pöntöstä täyttä laukkaa poispäin… Ja ”siellä on tänäkin 

päivänä…” vain pieni karvatuppo jäi muistoksi. Tämä ei voi olla totta äimisteli kaveri 

ase kädessä. Kyllä se sieltä löytyy, mutta ei olla tavoitettu, kolmella koiralla 

haravoitiin vielä seuraavakin päivä. Sattuuhan sitä mutta tottuuhan siihen. Mutta 

tämä oli kyllä eriskummallisin tappaus minun hirvenmetsästys aikana.  



Tappaus sai ”Kaikkosen” runosuonen pullistelemaan, ja Sielunveljien Karaoke biisi, 

”peltirumpu” sai osittain uudet sanat. (Käänsi Hannu vasan, se lähti kävelemään, sä  

vain tänne jäät…) jne. 

Seuraava viikonloppu ja lunta maassa, ei paljon mutta tarpeeksi, pari milliä. Löytölän 

lammenkupeessa ”varma” vasaporukka. Nuori hirvikoiran alku Lotta töihin. 

Välittömästi yksi hirvi liikkeelle ja samontein naapurin puolelle, no nuakkahan se 

vain oli, mutta meni se Lotta kymmenkunta kilometriä ennen kuin ”keisari” 

joukkoineen sai sen houkuteltua pois. Seuraavaksi Kyllikki sai vuoron, ensin Kauppias 

Vessu haukuttiin hereille ja viiden minuutin päästä alkoikin rytistä, sieltä ne tulla 

hivelsi suoraan Vessuun melkein palliksi. ” Ensin tuli pieni, ei vasa, sitten toinen ei 

sekään vasa, viimeinen oli kaikista suurin ja sarvipää. Kun on tullut nuita jäniksiä 

ammuttua juoksuun ja avotähtäimellä, niin eikait siinä kun ojennin ja laakasin” Ja 

urokki sydämeen osuman sai… Näin se homma hoituu, kun on tosimies asialla,  

vetäsen ja laakasen ja siellä lepää… 

Iltapäivällä vetäsi ja laakasi Kari puolestaan vasaa ja sehän oli könsällään 

välittömästi.  

Maanantai aamuna tuprutti lunta jo oikein kunnolla. Neljä meidän porukan miestä, 

Naapuriporukan kaksi miestä ja porukoiden johtajien sopima yt metsästys päivä. 

Puolentoista tunnin aikana satoi viitisen senttiä uutta lunta, juuri kun passi miehet 

lähti kylmissään tulia tekemään alkoi tapahtua. Kyllikki haukkui hirvilaumaa joka 

hajosi mikä minnekin. Kolmas päivä putkeen Kyllikillä ja ”vieteri” oikesi jo lopulta 

aika nopeasti. Niinpä naapurin Donna päästettiin irti ja vauhtia ja vaarallisia 

tilanteita piisasi… Kepsistä seurasin, ”kerkesi pirulainen mennä jo tien yli.” Johon 

vieressä istuva ”Kaikkonen” ”elä hannes kuouhota se suattaa vähä valehella tuo 

keksipaketin paikannus” Niinpä samassa Urokki suorastaan lensi auton edestä. 

kymmenkunta metriä erotti rysäykseltä. Onneksi oli jyrkkä mäen kinkare ja auto 

pysähtyi äkkiä muuten perässä tykittävä laikakin olisi ollut vaarassa. Siitä tilanteesta 

toivuttuamme yritimme monta kertaa eteen kunnes viimein natsasi ja urokki koki 

kohtalonsa tikka t3 tussahteli minun olkapäätä vasten ja sain kolmannella kudilla 

pumppu osuman, jes, olin melkein yhtä hyvä kuin Vesseli edellisenä päivänä, mutta 

ei kuitenkaan lähellekään… 

Tämä Hirvi meni sovitusti naapuri porukalle joten meidän metsästys jatkui taas 

seuraavana viikonloppuna. 



Lauantai meni totutusti harakoille, mutta Sunnuntai ei kerennyt paljon vanheta, kun 

Ranen siirtyvästä haukusta Hannu napsautti napit ja aikuisten luvat oli taputeltu.    

Jäi vain yksi vasa saamatta, sitä on jahdattu ja nautiskeltu oikein kunnolla tästä hirvi 

syksystä josta näyttää tulevan ennätys pitkä. Aamukammasta on piikkejä tiputeltu ei 

montako yötä joulupukin tuloon vaan montako päivää metsästys aikaa jäljellä. 

Hirvisyksyyn muita liittyviä tapahtumia. Peijaiset oli päätetty järjestää MIESTEN 

voimin. Pitkään haaveenani ollut ”miestenvuoro” tuli ajankohtaiseksi, kun minusta 

valittiin johtaja tähän porukkaan, lopullisen sinetin asia sai niin kuin isommatkin 

päätökset, keväällä istuessamme ”kaikkosen” kanssa saunan lauteilla. Esittelin 

asiani, Nyt on meidän aika keittää soppa ja kutsua vaimot, tyttöystävät ja muut 

perheen jäsenet sekä kyläläiset ja yhteistyökumppanit valmiiseen ruokapöytään, 

onhan meillä useimmalla lämmin ruoka odottamassa kun palaamme viikonloppuina 

väsyneenä ja ryvettyneenä metsän kätköistä.  (Hannes puhut vähän mutta asiaa.. 

Sait juuri ylipuhuttua) oli ”Kaikkosen” välitön kommentti. (Kuka kokkina?) Eiköpä 

järjestyne tiedän pätevän miehen siihen hommaan. ”Minä järjestän täytekakut” Sait 

juuri yliputtua” oli välitön vasta kommentti. Niinpä pidot järjestettiin ja palaute oli 

yllättävänkin mairitteleva. Kiitokset kuuluu koko porukalle, innolla olivat kaikki 

mukana.  

Yhteistoiminta muiden porukoiden kanssa on sujunut hyvässä hengessä kaveria 

jeesaten tarpeen tullen. 

Erätulet joulun alla oli lämminhenkinen tilaisuus jossa olisi mielellään nähnyt 

enemmänkin seuran väkeä paikalla, juttu luisti ja kahvi maistui ja etenkin kerma oli 

hyvää… 

Uutta erävuotta ja viimeistä vasaa ootellessa: Ronkamatti 

 

. 


