
Kah, Kaikkosen kanssa metällä 

Että kukako Kaikkonen, ka tämä savossa syntyny, kainuussa kasvanu, eteläsuomen 

kautta pohjois karjalan vaaramaisemaan päätynyt  Hälis Rizen poika. 

Jo naperosta alkaen tämä Artturi taapersi mukana mehtä reissuilla. Ja kun minua 

alkoi jo iltapäivällä letasta, poika vaan kiehnäsi, kierretään eno tuon suon ympäri 

vielä, tiiä vaikka teiri siellä outtaa meitä… 

Nykyään hirven metällä koetan köntsiä mukana vielä, huoltomiehenä lähinnä. 

  Koirat on Arton intohimo aina ollu, kasvatus ja koulutus, jos hirvihaukku saahaan 

aikaseksi on päivä pelastettu, mutta vitutus on kova jos pauketta on kuulunu muttei 

haukkua.  

No, se männä syksynen ”kauan kaivattu hattunaulakko” 12 piikkinen, ”salamisen 

tauksen tappaus” annettaneen anteeksi… ”Ka, pitihän se kopsauttee, kun tuli 20 

metrin piähän ja rupesi riipimään koivusta lehtiä, viimesen aterian söit tuumasi 

kaikkonen ja puristi liipasimesta”  

Mutta kukas se jätti liuhanmäellä vasan ampumata, kun koira oli satakunta metriä 

perässä ja ei tietenkään elukat olleet haukussa?  Sai konjamiini paukun illalla siitä 

hyvästä, ja arvonimen ”hirvikoiramies” Tärkeintähän ei ole saaliin lahtaaminen, 

vaan nauttiminen yhdessä koirien kanssa tästä hienosta harrastuksesta.  

Onnistunut jahti päivä näkyy kyllä niistä, jos ne on saanut taltutettua hirven 

paikalleen ja joku on päässy vielä köntsimmään haukkuun ja lopsaottamaan 

onnistuneesti, ni avot sitä riemua. 

Ite olen kokenut sen toisenkin puolen, kämmänny hyvän seisonta haukun hätäsellä 

hutilla…  Pari - kolme päivää siinä Tahti katteli kopin takkaa alta kulmien, kun 

ruokakuppia vein, että mikä,,,mitä,,,mitä  V*,#!*ua.  Sulle ei kannata haukkua 

mittään.    

Palataanpa muutamia vuosia taaksepäin. Vieraskortti aikaan, kun kaksipiippuinen 

baikal ja linnustus oli in. 

Joskus kuulakkaana  syys  aamuna on kiväärikin ollut mukana, kerran Artturi havaitsi 

kaksi teertä männyn latvasta parinsadan metrin päästä ja eiku mättäälle rähmälleen 

ja takimainen, lops alas jolloin toinen lähti lentämään kohti,                               



haulikko käteen ja toinenkin kenttään. Näinkin voi käydä...                                      

Mutta mitä sitten tapahtuikaan… Teeriltä suolet pois, totta kai ja saalis reppuun. 

Nokka kohti mummolaa,  kysymään, ”Eiköhän sitä ruveta pottua nostamaan, ei sitä 

makiata mahan täyveltä  yhelle päivälle”  Moniko meistä olisi jättänyt hyvin 

alkaneen päivän  siihen?  

Parina syksynä meillä oli ajokoira, Viki nimeltään. Kerran tulin iltapimmeellä 

hirvimetältä, autosta noustua kuulin vikin ajavan lepikossa jänistä, pojat oli päästäny 

koiran ilta pisulle, pupu oli tullu vissiin liian likelle pihhoo ja niinpä koira tempas ajon 

siitä heti.  Arto vetäs puutsit jalakaan ja hilipas pellolle, oisko menny viis minuuttia 

kun posahti. Säkkipimmeessä Arto sano kuulleensa koiran ajavan toisessa suunnassa 

ja toisesta kuulu tassujen töminää, siihen suuntaan liipasu ja ka, pupu mäni otalleen. 

Tästäpä tulikin mieleeni, kun tuo näkö on alkanu sumeta viime aikoina, jos laittas 

semmossen Beaglen, eikös ne pupua aja, eikä liian lujjoo vauhtia.  Oon kuullu syys 

pimmeellä ajokoiran vinkutusta ja aina on välillä possaussii kuulunna, ni, eikös tuo 

oo semmonen metästys muoto joka soppii huononäkösellekin. Vai onko niillä pupu 

miehillä erikoinen yönäkö. Onhan se karsee arvon alennus hirvikoira miehestä 

ajokoira mieheksi.  Vaan onhan se serkku Jassuhi ajokoiramies, eeikait siinä…           

Niin, Kaikkosestahan se oli juttu menneillään… 

Hirven metsästys Arton osalta alkoi parilla rajavartio syksyllä, mustankorven, 

kärensuon, sienisuon, haukilammen suon jne, rajalinjat tuli tutuiksi… Päädyttiin 

hankkia yhteinen hirvikoira, muuten minä olisinkin asettanut tikkakoskelaisen jo 

komeron nurkkaan.    Ja mistäkö Artturi sai tuon lisänimen ”Kaikkonen” 

Pari viikonloppua  oli hirveä metsästetty tuli minun vuoro lähteä metsään 

juapustamaan Tahin kanssa, niinpä, niin, eikä aikaakaan kun pakutus alkoi,          

aikani seisoskeltuani lähdin hiippailemaan haukkuun, lähemmäs piästyäni totesin 

nuoren naaras hirven olevan tahilla ns. liekassa, mutta kun pitäs vasoja suaha kun ei 

vielä ensimmäistäkään sille syksylle, soitin johtajalle, että yritän kaikottaa joelle päin 

jos koira jäis jokivarteen ja luopus, kaikkoshan se, mutta jäi kilometrin päähän 

jokivarteen samalle puolen minun kanssa uudestaan haukkuun. Soitin Artolle että 

menepä kun oot lähempänä ja anna kova karkko ja kaekota jokkeen se mullikka. 

kaikkonenhan mäni ja karkotti, kun kerran käskettiin, kohta Arto soitti homma 

hoijettu, haukussa oli iso naakka ja kakkos vasat, kaekotin kun kerran käskettiin… 

Tahti oli vaihtanut hirvet ensimmäisen karkon jäläkeen. Johtaja kun kuuli tämän, 



hattu pyöri piässsä ja puutsit savusi jalassa ja aiko lähtee kottiin… ”En ala mittään 

tuommosten mehtämiesten kans” Tupisi ja juapusti koskelle päin… Tästä 

tappauksesta sai Arto tämän lisä arvonimen, ”kaikkonen.”  

Parhaat haukut ja suurimmat sarvipäät on tietenkin olleet ennen hirven 

metsästyksen alkua ja tiukimmat karkotukset totta kai. 

Kerran treeni kaudella Tahilla oli ihtensä kuiviin juossut sonni haukussa. Kaheksalta 

aamulla alako haukku, päivän mittaan harjoteltiin haukulle menemistä, kahestaan ja 

kolmistaan käytiin. Ampumatilanteita saatiin useita. Sitä saapi vaan ihmetellä miten 

se on helppoa kun ei ole tarvetta lopettaa saalista. Ilta alako jo hämärtyä, yritettiin 

saaha houkuteltua koeruus pois haukusta, arvatenkin onnistumatta.  Lopulta annoin 

Artolle haulikon, käskin mennä mahdollisimman lähelle ja ampua ilimaan, jos saatas 

kovempi karkko. Kaikkonen nöyrä poika meni ja teki mitä käskettiin, hirvi pökäs 

parisataa metriä ja uudestaan haukkuun. Arto soitti ”toivoton tapaus, se sai kaverin 

tuosta sonnista, kihlajaisia vietetään varmaan huomenissa viimestään, minä oikasen 

tuosta suon yli tielle suoraan tule sieltä hakemaan.” Hirvi liikkui pikku hiljaa ja 

haukku jatkui. Suon puolivälissä Arto hokasi, sehän tulee suoraan kohti, Kun hirvi oli 

n. 15 metrissä posautti toisen piipun suohon. Hirvi pysähtyi, tuijotti suoraan silmiin, 

kylmät väreet ravisteli Arton selkäpiitä, ” Se V..´*n hannes ei antanu kun kaks 

paukkua , (Jostain kumman syystä Arto käyttää minusta tuota hannes nimitystä) 

Mitä jos tuo  sonni ryntääkin kohti.  

Mieleen valahti myös ensikohtaaminen hirven kanssa. kymmenvuotiaana 

vanhemman enon kanssa odottivat jänöä tulevaksi koiran ajossa sakeessa 

kuusikossa, mutta tulikin mahtisonni, tanner tömisi ja sarvet paukkui puun kylkiin, 

viijen metrin päässä löi jarruut lukkoon, puhkui ja puhalsi sieraimista utua ja kuopi 

kavioilla maata, turve siinä vain pölisi, Tase tömäytti haulikolla maahan molemmat 

piiput, tajusi se sitten loitota siitä. 

Palataanpa edelliseen… Siinä hetken toisiaan tuijoteltuaan hirvi päätti kuitenkin 

jatkaa matkaa, Tahti perässä jo lopen uupuneen näköisenä, mutta haukku vaan 

jatkui ja jatkui, aina aamu yölle saakka. ( Valvottuja öitä, pelätä pahinta, toivoa 

parasta) Tätä hirvikoiramiehen onnea. 

Nämä on niitä jännittäviä elämyksiä joita vain oikea kunnon hirvikoira voi tarjota! 

 



Se mitä - 09 metsästyksestä jäi päällimmäisenä mieleen.                                                      

-  Voimakkaana riehunut ”hanhilenssu”                                                                                   

-  ”Ketturalli”                                                                                                                                 

- nuoren metsästäjän alun tulenpalava into                                                                          

- kahden nuorimman metsästäjän onnistuneet hirven kaadot                                                         

- ja  koiran haukulle ei kannata kääntää selkää ja ruveta kuselle, saalis voi tulla 

yllättäen selän taa ja homma mennee reisille.     
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