
KANTTARELLI KEITTOA 

 

Olen todella vähäsanainen tarinan kertoja… Yleensä… 

Mutta yksi kaveri osaisi kyllä tarinoida pitempäänkin. Oltu joskus muinoin samassa 

hirviporukassakin. 

Olin kerran laittamassa saunaa lämpiämään, kun puhelin soi. ”No mitteepä kuuluu?”  

Mitäpä tässä… Ei kurjuutta kummempaa… Siinä sitten käytiin läpi syksyn marja sato 

ja muikku saaliit, kehuttiin norjan harmaat hirvikoirat ja tietenkin kerrattiin hirvi 

kuulumiset. Vieläkö se vasa juoksee? Ja niin edes päin.  Alkoi olla puoli tuntia 

puhelua mennyt ja sauna lämmin, emäntä sinne jo menikin ”perä keinuen” Ja 

sitähän ei voi hirvi mies vastustaa, jätin avonaisena puhelimen pöydälle ja perään… 

No, mitä siinä nyt menee, vartti ja kunnon hiki, ja pari minuuttia suihkussa. Palasin 

puhelimen luo, siellä tarina jatkui täyttä häkää… ”Minä oon lähes sata varma että se 

oli vasa…” Ee ollu kun mullikka, vastasin. Nappasin puhelimen kiinni, laitoin vielä 

varmuudeksi äänettömälle… 

Toinen viikonloppu metsästystä, Iso uros hirvi vähän siipesi naapurin puolelle, kun 

kaksi ”kovaa” koira miestä ei päässyt yteis ymmärrykseen oliko hirvi sopiva, vai ”liian 

suuri sarvipää” ja oliko sopivaa ampua oman koiran eteen, kun ei ollut seisonta 

haukussa, vaikka olikin ”iholla” mutta perässä kumminkin… Noh, piukasu kuului 

kumminkin ja haavakon jäljityshän siitä seurasi. Nuori kaveri pääsi lopulta 

losauttamaan reijän ja kaato seurauksena. Oli muuten kaverilla ”rapeva olo” Siellä 

kulmalla kuuluu semmoinen aina kaadon jälkeen seuraavan. Jaa että mikä rapeva 

olo? Noh, sitäpä saapi kukin miettiä kotonansa omissa päissään… 

Jahdin aloitus päivästä suunnittelin tulevan rauhallisen makkaran paisto ja koirien 

ulkoiluttamis päivän. Siksipä lähdin lenkkarit jalassa matkaan, mitä vielä vasa haukku 

heti alkuun, kuus tuntia pyöritystä, karhukoirat Kurtti ja Kyllikki asialla, vauhtia ja 

vaarallisia tilanteita piisasi. Viimein, niinpä tietysti minun eteen sen piti tulla vaikka 

en millään olisi halunnut liata piippua aseesta. Pam, pam ja vasa ketoon. Olin jo 

hipluilemassa Iisakki Järvempään tekemää puukkoa, ”on muuten terä pisto ja nylky 

kunnossa aina” kun vasa pomppasi pystyyn ja tormasi laukkaan, kuin Hannu setän 

”kuollut vasa” männä syksynä… Onneksi oli pätevä Kyllikki koira joka seurasi vasaa ja 

ilmaisi haukullaan minne se rojahti kumoon. Ja ei muuta kuin perään juosta 



lätistämään. Sata metriä suo juoksua, oli muuten nilkkaa myöten vettä, siitä vasan 

niskaan ja pitämään korvista.  Tämä ei kyllä karkkoo enneä tuumasin, kun poika tuli 

kommentoimaan kaikessa rauhassa tilannetta. ”Sitä sitten pappa lähti näemmä 

tennarit jalassa metälle!?”  

Pari kohtuullisen kookasta urosta pötkähti kumoon koivumäen maille, kaksi vanhaa 

hirvijäärää näytti mallia, kerta lässäys kummallakin ja sillä selvä. (Kuultiin 

perusteellinen (perusteltu) selvitys miksi nämä kaikki hirvet on tänä syksynä näillä 

kulmilla.) 

Jo parina viime syksynä on saatu ihailla nuoren Donna koiran liukasta liikehdintää ja 

sataa hipovaa haukku tiheyttä, myös isäntänsä esimerkillistä toimintaa, näyttää 

olevan geeneissä perittyä riistan käsittelyä. Niinpä seuraava vasa kellistyi tämän 

kaksikon toimesta, jälleen ”Koivumäen herran maille.” Seuraavana päivänä naapuri 

porukan jeesausta nelipiikkinen uros heille. Ja vielä myhemmin syksyllä toiselle 

naapuri porukalle naaras hirvi 30 kilometrin seuraamisen jälkeen. Ja vielä 

kolmannellekin ja ensimmäiselle naapuriporukalle vielä nuakka ja meille vielä 

viimeinen vasa. Ja tietysti ensimmäiseksi oman porukkansa 2+2 piikkinen. Oli siinä 

itä laikalla vientiä ja savottaa yhelle syksylle. 

Kun vanha väki väsyy ja vähenee on laadukkaita ja innokkaita täydennys miehiä 

tarjolla, Tuikan veljekset liittyi metsästys porukkaan mukaan. Sotkamon (perukan) 

miehet tuli arastellen haistelemaan onko touhu tosiaan sitä kuusi kymmentä luvun 

legendaarista meininkiä mitä pappa aikoinaan kertoi shellin baarissa kuulleen… 

Iloinen hämmennys valtasi kaksikon, täällähän eletään tätä päivää, koiria ja riistaa 

arvostetaan ja metsästys toteutetaan lakia ja asetuksia noudattaen. 

Jo heti toisena metsästys päivänä Suomen paras lintu laika Mosku ja isäntänsä yhteis 

työ tuotti tulosta vasan muodossa.  

Jo alkoi johtajankin paineet tasaantua, seuraavana lauantaiaamuna voi jo ilmoittaa,  

viimeinen aikuisen lupa voidaan käyttää. Kerrankin, ei kuulunut yhtään vasta 

kommenttia! 

Naapurilta tuli soitto, vasa haukussa, tehdäänkö yhteistyötä, (totta mooses!) 

(Johtajan pulssi laski entisestään…) Pari passi miestä irtaantui sillä kertaa, siirtyvä 

haukku ja vähän sivusta näytti menevän, eikun loikka päälle ja ylämäki juoksua, 

kaveri ihmetteli ompas hän kovassa kunnossa näin loppu syksystä kun voi juosta 



hirven kiinni, lapa ristikkoon, ainakin melkein, kun pulssi oli kahtasataa, noh, pum, 

pum ja kaato seurauksena. Seuraava soitto johtajalle oli mitä en olisi halunnut 

kuulla, tulehan kato paikan päälle tämä ei ole normaali, kahen nyrkin mentävä 

vihreän keltaista visvaa vuotava aukko toisessa takajalassa. Nylettiin sitä sen verran 

että todettiin toisenkin takasen olevan ns. paskana. (Savon suset p******e ) 

repineet ja jättäneet kitumaan. ”oisivat nyt hampputukat,  viher piipittäjät ja eu 

herrat” haistelemassa mitä sekoilullaan saavat aikaan!!! Eihän se auttanut muu kuin 

laittaa uusi lupa hakemus ja kuvia riistakeskukselle. Odoteltiin pari päivää tuleeko 

joku herra haistelemaan… Nykyään touhu on jo järkevämmällä pohjalla, ei tartte 

ajeluttaa raatoa pitkin kyliä eläinlääkärillä tai muilla viskaaleilla, kuvat puhuu 

puolestaan. Uusi lupa tuli parin päivän kuluttua. 

6.12 Suomen itsenäisyys päivä valkeni kuulakkaana pakkaspäivään,  vinkka kävi 

pohjoisen suunnalta -25 ja sitä rataa, oli tosimiesten metsästys keli.  Kaksi koira 

partiota etsimään vasaporukkaa, yhtähän se vain enää uupui.  

Noin puolen tunnin päästä mosku tärähti kotasuon kulmilla haukkuun.  ”Jälkiä on 

kyllä paljon ja vasakin on mukana,” kuului kuuloluurista. Passimiehiä harvassa ja 

niinpä siirtyvä haukku lipsahti tien ja toisenkin yli, jälkiä töllistellessä todettiin vasan 

olevan mukana. Haukku pyöri sammakkomäen ympärillä, oli juuri tulossa taimikosta 

näkyville kun puhelin alkoi soittaa, ”ethän tamma laukkoo vaan välliin heinee 

haukkoo…” Niinpä sekin tilanne kuivahti siihen… Seuraava tilanne tuli Kalmomäen 

alla, (Voihan kele se onkin yksinäinen nuakka haukussa.) Moskun isäntä katseli 

seuraavaksi aitiopaikalta, kymmenen metrin päästä naaras hirveä, jossain välissä 

haukuttava vaihtui, emä ja vasa mennä lätisteli pajusalmen suuntaan.  

Rupesin luurilla tavoittelemaan yhteisluvassa olevaa naapuri porukkaa, yhtä aikuista 

heillä taisi uupua. Monen mutkan ja soiton jälkeen sain luvan yrittää kaataa valmiiksi 

haukussa olevan hirven. Niinpä ilmoitin muille muuttuneen tilanteen, herra x kanssa 

kurvailimme etupuolelle odottelemaan siirtyvää haukkua, Mosku yritti pidätellä 

mutta meno halut oli hirvellä eteenpäin, juoksulla metsätien yli, herra x tähtäsi… 

laukaus jäi haaveeksi, lämpimästä autosta noustessa kiikarin linssit meni huuruun 

eikä niistä läpi nähnyt.  ”Eipä juolahtanut mieleen katsoa aiemmin kiikarista, kun 

jänskätti vähän.”  Kotasuon laitamille pakkas säässä hyytyi moskun haukku ja 

luovutti yllättäen.  



Uutta koiraa sen enempi empimättä töihin. Donna liikkeelle ja haukku alkoi siitä 

mihin edellinen jätti. Seuraava paikka tuli lähes samasta paikasta tien yli missä kiikari 

teki kepposen… Nyt teki kepposen eräyrittäjän maasturi joka juuri ratkaisevalla 

hetkellä pöllähti eteen ja hirvi vetäisi laukalla tien yli. Passien siirto jo ties 

monennenko kerran sinä päivänä. 

 Tuikan veljet lammen päähän, sieltä se nyt yrittää. Hämmennys oli aikamoinen, 

(perukan miehillä) lammen pään parkkipaikka oli täynnä hirviä, oli vasaa, mullia ja 

isompaa. Eipä siinä kerenny kuin ihmetellä silmät pyöreinä tämän päivän tuuria, kun 

ne loikkasi pikitien väärälle puolelle johon meillä ei ole asiaa. Haukku kääntyi siitä 

rytäkästä häiriinnyttyään takaisin ja samasta paikasta kuin tuli hetkeä aiemmin tien 

yli oli meno suunta.  

Nyt oli nuakan päivät päättymässä ounastelin, Donsku pidätteli hirveä joka käveli 

kaikessa rauhassa tien yli, herra x tähtäsi ja tähtäsi ja, ja… olin siinä näkevinäni 

kuinka kuura varisi puista ja taisi joku oksakin tipahtaa, ärräpäitä sinkoili… Tai ei 

sittenkään en ole kuullut hänen kiroilevan ennenkään.  No mikä oli kun tikka ei 

paukkunut kyselin varovasti? (Unohin kiireessä ja jännätessä ladata) tuli vaisuhko 

kommentti. 

Ilta alkoi hämärtyä, haukku pysähtyi parinsadan metrin päähän tiestä. ( Nyt teen 

kyllä Jaskat ja hyökkään juosten tuohon haukkuun) herra x virkkoi. ( Mene sinä 

tuonne vastapuolelle tiepohjalle ja ota koppi… jos minä en onnistu) Juuri kun pääsin 

vastapuolelle kuului poksaus/ läsähdys, mutta haukku jatkui hetken kuluttua ja 

jälleen samassa paikassa tien varressa alkoi (palalaikat soimaan) riistamiehet siellä 

kovapanos ammunnoissa ovat. Ei jäänyt siitäkään tilanteesta paljon jälkipolville 

kerrottavaa. Jälleen lammen puolelle puolikilometriä ja pysähtyi paikalleen. Nythän 

tämä metsästys vasta alkaa, meillä on haavakko metsässä ja pimeys alkoi hiipiä 

joulukuisena iltana, neljättä jo kello kävi. Passitus paikoilleen, minä vuorostani 

tunsin velvollisuudeksi lähteä pimenevään metsään. Pakkasta oli vieläkin 

miehekkäät -22 lukemat, parisataa metriä edettyäni huomasin täpinöissäni 

lähteneeni avokäsin matkaan, ”sinni ei antanut periksi kääntyä takaisin” Puoli tuntia 

avokäsin pakkasessa… Talvi sodassakin isäukko kesti… Vaikka seassa oli ripaus lyijyä 

ja nikkeliä ja pakkasta tuplasti… Yritin painostaa elikkoa passi ketjua päin, mutta 

eihän koskaan hirvi lähde poispäin tulijasta, vaan sivulle. Onneksi se valui lammen 

rantaan päin ja herra x jalkavana hilipasi etupuolelle ja poks. Se oli siinä, vain kuus 

tuntia siinä vain meni. 



Lähdin hakemaan kärryä lainaan naapuriporukan miehille. Palattuani kävelin aikani 

kuluksi jäätä pitkin Löytölän lammen toiseen päähän, siellä odotteli hirvenruhon 

kanssa kaksi konepajan miestä, naamat loistaen he kertoi: ”Se tuo Reijo lähti 

hakemaan moottorkelekkoo ja kysy” ” ettehän vaen tykkee pahhoo jos kiskasen 

lyngsillä tien varteen?!” Rapia kilometrikö sitä matkoo taisi olla… 

Semmoista (normi päivä) oli itsenäisyys päivän vietto riistamiesten hirvi seurueella 

2012  

Siinä itsenäisyyttä juhliessa karkasi kaksi vasa porukkaa. Seuraava viikonloppu 

harittiin tyhjää, mutta 15.12 jo tärppäsi. Viikolla tiedustelijat teki tarkkaa työtä, 

”tuon viimesen sähkötolopan taakse kun viet donskun niin alkaa salo raikua” ja niin 

tapahtui. Monta muuttujaa oli jälleen kerran matkassa. Vasan matka kuitenkin 

päättyi kerta paukoseen, Paukkosen suon laitaan.  

Jäi siinä jokunen kaato kertomatta, tottahan me kaikki luvat käytettiin jotka meille 

armollisesti myönnettiin. Savon susille loput pitää säästää… Näin ”perukan herrat” 

Sotkamon on päättäneet. Niinpä peijaisissa tulevana syksynä tarjoillaan kenties 

kanttarelli keittoa! Tai puolukka puuroa! 
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