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Metsästäjillä tietoa ja
taitoa kriisitilanteissa

Y

hteiskunnan kriisinsietokykyä ja turvallisuustyötä käsitellessä korostetaan järjestöjen ja elinkeinoelämän roolia häiriötilanteisiin varautumisessa.
On tärkeää, että järjestöillä, kuten Metsästäjäliitolla, on yhteys viranomaisiin. Erityisesti ruoan tuotanto ja ruokakulttuuri korostuvat, kun pohditaan kotitarveviljelytaitojen, luonnontuotteiden talteenoton ja käytön edistämistä, mihin myös riista
kuuluu. Riistanliha antaa oman lisänsä kriisiajan ruokahuoltoon.
Merkittävämpiä ovat kuitenkin ne taidot, joita metsästys harrastajalleen suo.
Luonnossa liikkumisen taito, ensiapu, luonnontuotteiden
käyttö, järjestäytymiskyky ja vaikka moottorisahan käyttö ovat
osaamista, jotka auttavat selviytymään häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Ne antavat kyvyn auttaa niitä, joilta näitä taitoja
puuttuu. Normaaliaikojen häiriötilanteissa, kuten myrskyjen aiheuttamissa sähkökatkoissa, erilaiset metsästysporukat ja naapuriapuringit voivat käydä tarkistamassa, onko naapurin mummolla kaikki hyvin. Etenkin maaseudulla viranomaisia saadaan
toisinaan odottaa pitkään. Myös pelkkä tietoisuus vapaaehtoisesta auttajaporukasta voi lievittää pelkoja ja parantaa turvallisuuden tunnetta. Metsästäjillä, jos kellä, on omatoimiseen varautumiseen liittyviä taitoja ja tietoja, joita on tärkeää välittää myös
tuleville sukupolville.
Heikki Laurikainen
Kirjoittaja on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tutkija.

Toisenlainen
metsästyskirja

S

uomen Metsästäjäliiton Oulun piirin toiminnanjohtaja Asko Lampinen on julkaissut kirjan Rikollinen
metsästäjä.
Kirjassa Lampinen käsittelee metsästystä ja metsästäjiä humoristisin, mutta jopa kärkevin sanankääntein. Hän
maalailee tapahtumia laki- ja direktiiviviidakossa sarkastisesti ja tuo esille sitä, miltä asiat metsästäjien
näkökulmasta näyttävät. Lampinen haluaakin korostaa kirjassaan sitä, kuinka vaikeaksi metsästäjien elämää nykyisin tehdään
eri tahojen säätämillä asetuksilla ja määräyksillä.
Kirja on jaettu lyhkäisiin tarinoihin, jotka ovat toisistaan irrallisia omia kokonaisuuksiaan. Näin kirjan lukemisen voi helposti jakaa pieniin pätkiin, joista riittää iloa vaikka passissa istuskellessa. Kirjasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä tekijään, asko.
lampinen@dnainternet.net. Kirja on julkaistu myös e-kirjana.
Jahti

TUE SUOMALAISTA METSÄSTYSTÄ
Tehtävämme on puolustaa suomalaista metsästysseuraa ja
sen jäseniä. Neuvomme, koulutamme ja valvomme etuasi!
Tule sinäkin mukaan tähän työhön. Tarvitsemme tukeasi.

Nuorisotyö

Riistanhoito

Riistan suojelu ja
siirtoistutukset

Viite 4006

Viite 4064

Viite 4035

Valitse haluamasi kohde ja käy lahjoittamassa osoitteessa

metsastajaliitto.fi

Lahjoitetut varat käytetään lyhentämättöminä
suoraan valitsemaanne kohteeseen.
Rahankeräystilit ovat:
FI80 8029 9710 0126 68 (Danske Bank)
FI91 5396 0220 1929 50 (Osuuspankki)
FI34 1829 3000 0091 01 (Nordea)

Keräyslupa POL-2014-5557

Jahtinaiset aloitti
toimintansa
Kesällä perustettu Pohjois-Karjalan Jahtinaiset ry syntyi tarpeeseen,
maakunnassa kun asustaa 1 150 metsästävää naista.
Teksti: Annika Suvivuo

O

n mahdotonta määritellä tyypillistä suomalaista naismetsästäjää, mutta yhdistäviä piirteitä heiltä kyllä löytyy.
Useimmat tulevat harrastuksen
pariin miespuolisen perheenjäsenen innostamina, ja eräily ymmärretään sanan laajassa
merkityksessä.
– 80 prosenttia metsästyksestä on yhdessäoloa samanhenkisten kanssa, sanoo touko–kesäkuun vaihteessa perustetun
Pohjois-Karjalan Jahtinaisten joensuulainen puheenjohtaja Jaana Puhakka.
Jahtinaisilla ei toistaiseksi ole
omia metsästysalueita, mutta aktiivisuudellaan he ovat maattominakin hankkineet metsästysmahdollisuuksia. Vierailukutsuja on tullut jo viidestä seurasta.
– Ainakin naisten hirvijahtiin ja pienriistalle olisi mahdollisuus, Puhakka kertoo kauden
näkymistä.
– Parista pyhtääläisestä metsästysseurasta naisporukka haluaa tulla Pohjois-Karjalaan vieraiksi kanalintujahtiin. Vastavuoroisesti meidät kutsuttiin
merilintujahtiin.

Linnunmetsästystä noutajiensa kanssa harrastava Riitta
Laasonen näkee Jahtinaiset esimerkkinä uudenlaisesta metsästysseurasta.
– Perinteisesti on se hirvi- ja
karhuporukka, mutta meillä on
paljon eri rotuisia koiria ja kiinnostusta monenlaiseen erästelyyn.

Tyttäreltä äidille
Harrastuksessa korostuvat eettisyys, metsästyskoirat, riistan- ja
luonnonhoito sekä nuorisotyö.
Jälkimmäiseen liittyy Pohjois-Karjalan Jahtinaistenkin ensi vuoden tärkein maali: Metsästäjäliiton jäsenseurana se haluaa
järjestää Koppelo-leirin tytöille.
Myös seuran sisällä nuorisotoiminta on saatu käyntiin.
14-vuotiaan nuorisojäsenen Tiia
Honkasen pienriistajahtiin on
perinteisesti kuulunut isä ja ko-

tikylän ikämiehet. Nyt hänellä on
ammuttuna myös hirvimerkki, ja
ensituntuma Jahtinaisiin on nostanut odotuksia erilaisesta eräilystä.
– Jahtinaiset tuo varmasti sellaisia uusia mahdollisuuksia, jotka eivät yksityishenkilönä onnistuisi, näkee Honkanen ja viittaa
saaristojahtikutsuun.
Tiian äiti Kati Honkanen toimii Jahtinaisten taloudenhoitajana ja on suorittanut metsästäjätutkinnon tyttärensä innostamana.
– Toivoisin pääseväni karhumetsälle, en aseen vaan koiran
kanssa, kertoo Honkanen omista tavoitteistaan.
Itse metsästyksen ja kesän ampumaharjoittelun lisäksi
uuden seuran toimintaan kuuluu paljon peruspuurtamista.
Varainhankintaan Jahtinaiset
ovat lähteneet vähän perinteistä
räväkämmin. Koppelo-leirin rahoitusta kerätään omalla tyttökalenterilla, jota kuvataan naisvoimin parhaillaan.
– Camo-bikineitä ja ammusvöitä silikonien välissä ei ole luvassa, vitsailee Puhakka.
Pikemminkin erällisyyttä ja
viehättävää saunanraikkautta.
Lisätietoja: www.jahtinaiset.fi
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Metsästäjän tienkäyttömaksut
TEEMU SIMENIUS

T

ienkäyttömaksuista on aiemmin kirjoitettu Jahti-lehdessä syksyllä 2012, jolloin aihetta käsiteltiin hiukan laajemmin.
Nyt vuorossa on esimerkki maksun suuruudesta.
Lähtökohtana on, että aina
joku maksaa tienpidon. Yleensä metsästysliikenteen tie- ja
käyttömaksut eivät kohoa kovin
suuriksi. Puhutaan useimmiten
kympeistä tai muutamasta satasesta, mikä ei ole järin paljoa yhtä harrastajaa kohden.
Maksun perusteena ovat yksityistielain pohjalta Maanmittauslaitoksen antamat suositukset.
Niitä tässä maassa sovelletaan
kaikissa tapauksissa, joissa maksuja yksityistien käytöstä määritetään. Suositukset löytyvät netistä hakusanoilla Käsikirja yksityisteiden tienpidon osittelusta.
Yksiköinnissä joudutaan aina
tekemään harkintaa ja arviointia.
Esimerkiksi käyntikertoja tai autojen painoja ei yleensä mittareilla mittailla. Niinpä sopua ja sopimusta kannattaa aina tavoitella.

Esimerkki hirviporukan
tiemaksusta yksityistiellä

Pohjois-Karjalan Jahtinaisten Kati Saurula (vas.), Jaana Puhakka,
Meri-Tuuli Rantonen (takana), Tiia Honkanen ja Kati Honkanen
koirineen leppoistavat jahtipäivää nuotiopaikalla.
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t osakkaana on 10 hengen metsästysseurue metsästysmajallaan
t maja sijaitsee kolme kilometriä tien alkupäästä; edestakainen ajo siis 2 x 3 kilometriä

Yleensä metsästysliikenteen tie- ja käyttömaksut eivät kohoa kovin suuriksi.

t kukin jäsen käy majalla vuodessa arviolta keskimäärin 20
kertaa, kuusi jäsentä henkilöja neljä jäsentä pakettiautolla
Käyntiarvioon on sisällytetty
varsinainen metsästys, ruokintapaikkojen hoitotoimet, majan huollon ja kunnostuksen talkoot, peijaiset, seuran vuosikokous, syntymäpäivät ja muu metsästykseen tai majaan liittyvä liikenne.
Maanmittauslaitoksen suosituksen mukaisesti henkilöauto
painaa yhden tonnin (todellisuudessahan paino on suurempi) ja
pakettiauto kaksi tonnia. Lisäksi
oletamme, että tiekunnassa tienpidon kustannukset yhtä yksik-

köä (tonnikilometri) kohden kyseisenä vuonna ovat 0,1 euroa.
Tiemaksu lasketaan periaatteella BKPOFVWPOQBJOP x yhdenTVVOUBJTUFO BKPLFSUPKFO NÊÊSÊ WVPEFTTB x UJFZLTJLÚO IJOta. Näin esimerkkiliikenteemme
tiemaksu on:
[6 henkilöautoa x 1 tonni +
4 pakettiautoa x 2 tonnia] x 20
(ajokertoja vuodessa) x 2 x 3 km x
0,10  (yksikön hinta tiekunnassa) = 168 
Ulkopuolisen eli ei-osakkaan
käyttömaksu lasketaan periaatteessa samalla tavoin.
Jaakko Rahja
Kirjoittaja on Suomen
Tieyhdistyksen toimitusjohtaja.

Leica Magnus -tähtäinkiikarit.
Kaikkein haastavimpiin tilanteisiin.
Leica Magnus -tähtäinkiikarilla olet aina parhaiten varautunut kaikkiin mahdollisiin
metsästystilanteisiin. Valmistettu Saksassa korkeimpien laatuvaatimusten mukaisesti.
Parasta laatua näkemiseen.
ristikko terävärajaisella valopisteellä ja katkaisuautomatiikalla
erinomainen valonläpäisy ja lyömätön kontrasti
60-portainen, säädettävä valopiste päivä- ja hämäräkäyttöön
suurennuskertoimet jopa 6,7x asti
Magnus 1-6,3x24 , Magnus 1,5-10x42 ja Magnus 2,4-16x56 tähtäinkiikareilla tähtäät aina
menestykseen radalla ja metsässä.

Maahantuonti: Foka Oy

Myynti ja markkinointi: Nordis Oy

