
Anttootte poijjat minä lässäötän 

 

    Kolmen ja puolen kuukauden hirvi urakka on muistoja vain 9.12 klo 20.30 

viimeiset liha nyssäkät sullottu pakkaseen. 21.8 klo 04.00  aamulla laitoin 

kepsipannan ensimmäisen harmaan karvaturrin kaulaan, treenikausi alkoi, siitä 

lähtien joka viikon loppu. Yksi sunnuntai ja yksi lauantai vapaa pakottavasta syystä. 

Viimeiset kolme viikkoa lisäksi keskimäärin joka toinen arkipäivä, aamulla niin kuin 

”oikeisiin” töihin lähtis. Teepullo, makkarapaketti ja eväsrasia reppuun, ajatus oli, 

jospa tänään kerkeis makkaran paistaa, monasti makkara tuli samassa paketissa 

takaisin jos en ollut kylmänä napsinut sitä. Hirvikoira takapaksiin ja eikun menoksi, 

Parituhatta kilometriä auton mittariin josta viimeinen kuukausi lumisia teitä, kieli 

keskellä suuta kapeata raidetta körötellen, välillä tornatorin metsät vilkkui 

ikkunasta, joskus tuulilasista tai takalasista jopa sivulasistakin välillä. Tutka kännykkä 

toisessa kädessä ja soitto kännykkä korvalla. Ei tuo kumma lie, vaikka vanha 

hirvijäärä totesi viime päivinä kyydissä istuessaan, ”tämän pikataipaleen jäläkkeen 

on sivut kippeet ja lavat jumissa” Tässä välissä voisi todeta, ”vituttashan tämä, jos ei 

kiinnostas” mutta kun näemmä kiinnostaa.  

Se taitaa olla tuo sissi veri geeneissä tullutta, kun sitä syttyy vasta toden teolla tähän 

metsästykseen, kun kelit alkaa vastustaa, lunta ja pakkasta kohta kuin talvisodassa ja 

vain sitkeemmät hirvijäärät jaksaa roikkua mukana. 

 Tämä on minun kokemukseni tämän syksyn hirvestyksestä, jollakin toisella on 

varmaan toisenlainen kanta asioihin.  

Pienellä hermoilullahan se alkoi, pauketta kuului sieltä ja täältä, kaikui jo ilmoille 

kuuma viesti. Joku on laukaissut aseensa, mutta ei vielä kärryä haeta, joku on taas 

laukaissut aseensa, mutta ei vieläkään kärryä haeta. Mutta Joackim, kun puristi 

liipaisimesta Markku jo kärryä noutamaan lähti. Ja Joku hirvestäjä, kun juoksusta 

ampui sai entinen korpipuska uuden nimen… ” persekorpi” ja kohta mönkkäriä oltiin 

jo vailla. 

Alussa oli metsässä koiria ja metsästäjiä enempi, kuin riistaa, joka hankaloitti hirvien 

haukussa pysymistä ja jäljestyskin sekosi. Mutta linnustushan oli menossa yhtä aikaa 

ja jänis jahti, kaikille tilaa löytyy, kun vain malttia on. Minun puolesta voitas alottaa 

16:sta lokakuuta niin kun ennen vanhaan.  Jos linnustus päättyisi 15:sta päivä. 



Välillä paloiteltiin ja jaettiin lihoja, juostiin ajokoiran kanssa kilpaa ja upotettiin 

suohon kännykkää. Testasin nyky kännnykän kestävyyttä suovedellä, huonolla 

tuloksella. ja lihakilolle tuli taas mukavasti lisää hintaa. Sittenpä Joackim, tuo saksan 

lahja riistamiehille täräytti kaheksantoista grammasella ruman reijän uroksen 

kylykeen ja vetomiestä oltiin taas vailla.  

Kari tinttas isokaliiberisellä tykillään ensimmäisen vasan. Ja vetomiehiä aina taneli 

pubin portsarista alkaen värvättiin paikalle. 

Kyllikki haukkui eka hirveä ja Tomi lasautti, e, etu kumi puhki, annettiin nuoren 

Kyllikin haukkua ja himon siinä yltyä, joessakin saivat välillä rypeä.                                   

Piiritettiin joen molemmin puolin. Lopettaahan tuo hirvi piti, mutta ei se aina niin 

yksinkertaista ole, pajukossa kun se renttalehtaa. Kaverit molemmat yritti siististi 

niskalaukausta, mutta, mutta… Piti joentakkaa huikata notta, nyt poijjat, antoote 

minä lässäötän, silimänurkkaan se napsahti ja siihen se oikes. Tappisarvesta se Tomi 

puhu Ja kun johtajalle ilmoitin kaadosta, kaks piikkiä näkkyy puolellaan olevan, 

mutta kas kummaa se jäikin syksyn suurimmaksi urokseksi kun sillä kolme piikkiä oli 

ilmestynyt molemmin puolin päänuppia. 

Sami siinä ryvetti mullikkoo samassa joessa vielä muutaman päivän päästä. Välijoen 

nimenkin vois muuttaa ”hirventappojoeksi” Ja taas oli puukon terotuksen aika ja 

lihan leikkaajille hommia. 

Tuli siinä naapuriporukalta tieto jotta iso sarvi pää haukussa, otattako jos yritettään 

kaataa, no mikä ettei, vaikkei yksimielisiä oltukaan päätöksestä. Kuusikymppinen 

kaveri sai ensimmäisen kaadon. Onnittelut hänelle! 

Vanha hirvijohtajakin posautti vasan, kerta laakilla ketoon nääs.  

Tomi vaiherikkaan haukutus päivän jälkeen aikuisen hirven, kaksi laukausta sekunnin 

välein, toinen vasempaan kylkeen, toinen oikeaan kylkeen samalle kohtaa, ei satu 

monesti tämmöstä tapausta kohalle. kotona poika tuumasi ”eiköpä tuo riittäne tälle 

syksylle” kun vielä joku vanhempi jäärä tuntu tupisevan, notta männöö nämä kaavot 

yksille. 

Samille toinen kaato, vasa tällä kertaa 



Yrjö vanha sisukas hirvijäärä ei jää pois metältä vaikka kättä jalakoo ois paketissa ja 

puolet miehestä uusista varaosista koottu, niin vaan hirven kaato tänäkin syksynä! Ja 

oli täpinöissään sen kaadosta niin kuin ensimmäinen olisi ollut. 

Etelän vahvoista vetomiehistä Ville vuorossa, paokonen kuulu kärensuon laijasta, 

sarvet seinälle ja nimi kaatolistaan. 

Artokin muisti viimein läpät aukasta ja sai tilsittyä vasan uniniemen tien varteen. 

Sama kakkosvasa porukka kusetti meitä koko syksyn. Järveen ne työnty ainakin 

seittemän kertaa, yhen lauantai päivän ne haukutti ”motin” sisällä tulematta 

kenenkään näkyville. Ilta pimeni, ja siitä ne loittoni savon puolelle turvaan. Mutta 

viimein se viisaskin menee vipuun vai loppuko satumainen tuuri. Vai oliko se Arton 

henkilökohtainen tuuri juuri sinä aamuna kohillaan? Mää ja tiijä… Sen ainuan kerran 

se kaveri tuli myöhässä kokontumis paikalle… 

Minulle tuli vielä mahdollisuus kokeilla vanhan veijarin Tahti koiran seisonta 

haukkuun hiipimistä, -18 näytti mittari, lumi narisi poverbuutsien alla ilkeästi, 

luminen metsä suojasi ääntä puolin ja toisin. 200 m päästä en vielä kuullut haukkua, 

kuin soittamalla pantaan, kepsin haukkutunnistin antoi lukemia 60 kahen puolen, 

vanha veijari panee parastaan. tuohon haukkuun jos ei normaalikelillä pääse, niin 

mihin sitten, mutta tämä pakkanen… Ja narisevat buutsit. Ensiharvennus kypsää 

metsää jossa alla sakea katajikko. Tämmösessä on hyvä hirven kuulostella kun ei 

tuota näkyväisyyttäkään paljoa ole. Siitä pikku hiljaa lähemmäs ja lähemmäs, 

mutkitelleen katajikossa, vielä kerran kepsistä tarkistin matkaa, 118m. toivottomalta 

näytti, kontaten välillä ja ei kun kiertäen katajia, ei ne koskaan jää aukulle 

haukuttamaan. Aina sakeemmassa rytelikössä. Jopa näkyy Tahti, vilkaisee minua 

sivusilmällä ja tihentää haukkua, kiertää kiekkaa, siinä puskassa se seistä toljottaa. 

Tuosta sentti kerrallaan sivulle, pakko sieltä on jotain alkaa näkyä, ja näkyyhän sieltä 

viimein, ”siellä, siellä se väenö on, näkyy silmät ja suu ei se voi olla mikään muu”   

tuli vaan nuo laulun sanat väkisinkin mieleen, Pää näkyy katajapuskan takaa ja 

kattoo suoraan minua, ei kahtele kauan. Nostan aseen varovasti poskelle, ristikko 

silmien väliin ja muistan työntää varmistimen pois päältä. Arto se jakso muistuttaa, 

”poista hannes varmistin ennen kuin laakaset.” Aina on kielletty ampumasta hirveä 

päähän, mutta kun ei näy muuta kuin päänuppi, varmistan vielä että Tahti on hirven 

sivulla, ei ampumalinjalla, eikä näyttäisi olevan oksiakaan tiellä. Puristan 

liipaisimesta ja naps, hirvi putoaa paikoilleen, ei hemmetti, minäkö tein sen,          

eka hirvi vasemmalta poskelta ammuttuna jos ei lasketa sitä lopetus laukausta 



aiemmin syksyllä. Tahti hyökkää Hirven selkään joka potkii vielä rajusti ja lentää 

katajapuskaan, kiljahtaa ilkeästi pyöriessään hirven jalkojen ja katajapuskan välissä, 

käy jo mielessä oliko tämä upea haukku vanhan veijarin viimeinen, mutta sieltä se 

kimpoaa ja ei kun uudestaan, kuin ratsun selkään. Voi sitä täpinää, niin kuin olisi 

ensimmäinen haukku ja kaato molemmille. 

Kun aseen vaihto tuli edellisen syksyn jälkeen ajankohtaiseksi päätin hankkia siihen 

myös äänenvaimentajan juuri näitä tilanteita ajatellen, jos miehellä on tuommoinen 

koira joka pystyy seisottamaan ja haukkumaan hirven, sitä pitää arvostaa ja antaa 

mahdollisuus säilyttää kuulo mahdollisimman pitkään. Itsellekin on miellyttävämpi 

ampua, rekyyli häviää lähes puoleen, kun se vaan ”napsahtaa.”  Kunpa kehittäisivät 

vielä kuulan joka ei läsähtäisi noin voimakkaasti… 

Vasojen saanti takkusi pitkin syksyä, kun vielä olosuhteet oli muuttumassa arktiseksi, 

annettiin lupa naapuriporukoille kaataa meille vasa semmoisen tilaisuuden kohdalle 

sattuessa. Tämmöisen mahdollisuuden käytti hyväkseen kettukallion Olli, 

Oskuelmerin haukusta. Kiitokset siitä. 

Seuraava vasa teettikin täyden päivätyön, onnistuin raapasemaan sille partaan 

jakauksen, ”täydennys mies” Reijo juoksi pitkin saloja sen perässä, Hannu viimein sai 

kaadon aikaiseksi.  Ja jämti Santtulle kolmas vasan kaato. 

Seitsemäs vasa juoksi minun eteen ja sain kuin sainkin, tämän pöljän käden puolelta, 

lento hirvestä kaadon tehtyä ja lyhin vetomatka oli tosiasia, 2m. Oli kansakoulun 

laskuopin mukaan viiteskymmenes kaato vanhalle isännälle. 

Viimeinen vasa Jaskan eteen, ja saihan se ”ajokoira keisarikin” viimein kaadon 

aikaseksi.  Ja laika Donnalle toinen vasan kaato. 

Vielä kun Lasse ”nuakan” lässäötti nurin, oli viimeinenkin lupahirvi kaadettu ja 

hirvisyksy paketissa. 

Parhaiten muistissa säilyy nuo lievät tupeloinnit. Artolle ja minulle kävi semmoinen 

kämmi. Ei keretty lähteä passi paikoille, kun joku laski koiran ennen aikojaan, emä 

vasan kanssa pyyhkäisi paikalle. Kiireellä temmottiin aseita pussista, panosta 

piippuun, ja ei kun sihtaamaan vasaa n.20m, matkaa, risuja kylläkin vähän edessä. 

Lapa ristikossa, puristan liipaisimesta, no mitä kun ei laukea, varmistimen pukkasin 

kiireessä pälle… No mikäs se kaverille tuli kun ei sekään laakassu, entinen 

savolainen. Niinpä tietenniin ja kiikarin läpät oli kiinni…                                                



Eikä ne lahmut jää oottelemaan meitä, Onni kun parkasee persuksen takana, pari 

loikkaa ja häviävät metsän suojaan. Tästä muuten kuulet vielä, tuumaan, niin 

muuten kuulet sinäkin, aprikoi Artokin. 

Oltiin sitä porukassa erimieltäkin välillä, että monenko tunnin haukun jälkeen pitäs 

”juosta” hilipasta koiran haukkuun kaato tekemään… Vanhojen hirvijäärien 

nuoruudessa heijän piti juosta yötä päivää lihan perässä. Nyt me ”nyky nuoret” 

otetaan jo rauhallisemmin, jos tuota ei tänään, niin kerkeehän tuota vaikka 

huomenna yrittee uuvelleen. Elikkä tultiin siihen lopputulokseen, että saahaan olla 

jatkossakin tästä asiasta reilusti erimieltä…  

”Metsä antaa jos on antaakseen, ei sieltä väkisin oteta”                                                                                               

                                                                                                               ronkamatti 

                                                                                                                   

 

  


