
Maanantai lokakuun 8. päivä 2012Maaselkä06

Kaadettu hirvi vedetään metsästä pois lihasvoimalla ja nostetaan peräkärryyn, jolla se viedään nylky- ja lihankäsittelyvajalle.

Kuonalla metsästetään maltillisesti mutta innolla
Eetu Perukangas

Aamu on ollut hiljainen 
metsässä. Kuonan Met-
sästysseura ei ole löytänyt 
hirviä. Mutta kun Pentti 
Ampulan hirvikoira alkaa 
haukkua, metsästäjät tie-
tävät hirvien olevan lähis-
töllä.

Metsästyskoira yrittää 
lähes kahden tunnin ajan 
ajaa hirviä lähemmäksi 
passimiehiä. Lopulta Las-
se Vallenius näkee noin 90 
metrin päässä vasan. Hän 
ampuu. Hän ampuu toi-
sen kerran, ja vasa kaatuu. 
Nuori uroshirvi tulee jäl-
jempänä. Kun se on täh-
täimessä, Lasse kaataa sen 
ensimmäisellä osumalla.

Kuonan Metsästysseu-
ran puheenjohtaja Kaarlo 
Kopola kertoo, että seuran 
hirviporukka on metsäl-

lä kuudetta päivää. Aikai-
sempina vuosina hirviä on 
ollut niin paljon, että niitä 
on saanut kaataa pari viik-
koa putkeen. Tänä vuon-
na tilanne on toinen. Jo en-
simmäisellä viikolla hirvet 
ovat vähissä.

- Hirvikanta on pienen-
tynyt. Olemme tehneet 
päätöksen, että emme met-
sästä parhaassa siitosiässä 
olevia sonneja. Eli metsäs-
tyksemme on maltillista.

Maltillisesta metsäs-
tyksestä huolimatta Kuo-
nan Metsästysseuran hir-
venmetsästäjät ovat toi-
minnassa mukana innol-
la ja sydämellä. Poruk-
kaan kuuluu 39 henkilöä, 
ja heistä yli puolet käyttä-
vät kesälomansa metsästä-
miseen.

- Olemme heti ensim-
mäisinä viikkoina joka 

päivä liikenteessä. Joillain 
seuroilla voi tulla ensim-
mäisen kuukauden aikana 
10 metsästyspäivää, mut-
ta meillä tulee 30 päivää. 
Meillä on tällainen perin-
ne, se on verissä.

Laaja ikähaitari
Kuonan Metsästysseuran 
ikähaitari on laaja. Poru-
kassa runsaasti nuorta 
energiaa. Kaarlo Kopola 
tekee nopean laskutoimi-
tuksen ja kertoo, että 25 
prosenttia metsästysporu-
kan henkilöistä on iältään 
alle 30-vuotiaita.

- Tulin itse seuraan ol-
lessani 18-vuotias. Tässä 
porukassa nuoria kohdel-
laan tasavertaisesti ja heille 
annetaan hyviä passipaik-
koja, jotta he saavat onnis-
tumisia.

22-vuotias Joona Nie-

mi-Korpi on samaa mieltä. 
Hän lähti porukkaan mu-
kaan jo 14-vuotiaana isän-
sä kannustamana.

- Tämä on kahdeksas 
syksy, kun olen mukana. 
Minut on päästetty ampu-
maan hyviltä paikoilta.

Kuonan Metsästysseu-
ran hirviporukkaan kuu-
luu myös kaksi naista, Kat-
ja Karsikas ja Kirsi Peso-
nen. He aloittivat hirven-
metsästyksen lähes 10 
vuotta sitten ja ovat joka 
syksy aktiivisesti mukana 
toiminnassa.

- Isäni ja veljeni metsäs-
tävät, ja minua kiinnosti 
aina isompi riista, onhan 
hirvenmetsästys kunin-
kuuslaji. Hommasin met-
sästyskortin 20-vuotiaana, 
ja olen sopeutunut poruk-
kaan hyvin, Katja sanoo.

- Jotkut naiset voivat 

arastella raatojen tai suoli-
en näkemistä tai ukkopo-
rukkaan lähtemistä. Jos-
kus jutut voivat olla ko-
via, mutta porukassa pär-
jää, kun antaa samalla mi-
talla takaisin, Kirsi sanoo 
hymyillen.

Kirsillä on myös hieno 
saavutus metsästämisestä. 
Hän on kaatanut Perhos-
sa metsäpeuran, jolla oli 
38-piikkiset sarvet, Suo-
men kuudenneksi suurim-
mat.

Hyvässä järjestyksessä
Hirvenmetsästys on hy-
vin organisoitua toimin-
taa. Sen täytyy olla, kos-
ka metsässä liikkuu useita 
kymmeniä ihmisiä eikä ke-
nenkään turvallisuus saa 
vaarantua.

- Toimin porukan joh-
tajana, Jos en ole paikal-

la, seurassa on pari hen-
kilöä, jotka voivat tuura-
ta minua. Porukan johta-
ja huolehtii, että kaikilla 
on asianmukaiset varus-
teet ja kaikki tietävät min-
ne alueelle mennään, Kaar-
lo kertoo.

Hirvenmetsästykses-
sä hyödynnetään tekniik-
kaa. Jo 1990-luvun puoli-
välissä käyttöön tuli jah-
tipuhelimet. 2000-luvul-
la koiramiehet ovat otta-
neet käyttöön GPS-pai-
kantimet. Myös kaadoista 
ilmoitetaan koordinaatit 
Suomen riistakeskukselle 
tutkimustyötä varten.

- Nykyään tieverkos-
tot ovat niin hyvät, että 
autolla pääsee syrjäiseen-
kin paikkaan. Se helpottaa 
saaliin hakemista. Toki kä-
velemme edelleen paljon, 
Kaarlo sanoo.

Kun nylkemiseen osallistuu useampi henkilö, työ käy nope-
asti.

Vuonna 2004 rakennetussa metsästyskodassa metsästäjät 
evästävät.

Nahka lähtee irti helposti, kun hirvi nostetaan ylös.
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