Talkoojahti oli hieno idea !
Huhtalan Jaanin yhteydenotosta päätettiin viettää kauden 2021
viimeinen jahtipäivä 15.01.2022 talkoojahdin merkeissä tuolla
Sivakan suunnalla . Alkuvalmisteluja oli tehty sen verran että
tiedettiin alueella liikkuneen hyvän laisesti tuota ”ilmaista lihaa”
myös ummessa oleet sivutiet oli aukaistu liikkumisen
helpottamiseksi ! Muutaman puhelinkeskustelun jälkeen olikin
riittävä talkoojoukko innokkaita oranssinuttuja koossa . Sovittiin
kokoontua Sivakkajärventien risteykseen lauantaina 15.01 -22 klo
8.30 . Lauantaipäiväksi sää ennuste lupasikin aivan siedettävää
jahtipäivää , pikkupakkasta heikkoa luoteenpuoleista tuulta ja
matalalta paistavaa aurinkoa . Niimpä lauantai aamuhämärissä
Sivakan risteykseen olikin kokoontunut innokas joukko
hirvimiehiä .

Jaani ja Martti kertoivat porukalle suunnitelman talkoojahdin
kulusta passipaikoista sekä ajomiesten reitistä ja perustettiin
yhteinen tiedonvälitys linkki Huhtalan Eemelin opastuksella
WhatsAppiin . Selkoa tehtiin myös mahdollisten kaadettujen
hirvien kohtalosta . Seuran hirvikiintiöstä oli vielä kaatamatta
runsaasti hirviä ja varsinkin Saaren Akin pienen porukan alueen
huonon hirvikannan sekä koiratilanteen johdosta tilanne oli
lohduton . Akin 8 miehen porukalle runsaista jahtipäivistä ja
ajetuista kilometreistä huolimatta saalista oli tullut eräksi vain
maanomistajille jakoon mennyt aikuinen hirvi ja omalle porukalle
jakoon 1 vasa . Näin ollen sovittiin että ensimmäinen aikuinen
menee Akin porukalle ja mahdollinen vasa menisi Jaanin
porukalle . Ja eikun passimiehet paikoilleen ja ajohiihtäjät suksille
! Minulle jäi alueen reunaan laitapassin osa isomman aukean
laitamalle . Siinä sopivia ampumapaikkoja
suunnitellessani yhdelle kapeahkolle aukolle ilmestyi yllättäen

aikuinen hirvi , totesin hirven olevan kyllä melko kaukana mutta
päätin kuitenkin ampua koska hirvi seisoi hyvin näkyvillä .
Latasin aseen tähtäsin huolella ja laukaisin , hirvi hävisi aukolta .
Odotin hetken ja ilmoitin tapahtuneen ja päätin käydä
tarkastamassa tilanteen hirven olin paikalla . Siinä siirtyessäni
havaitsin edessäni aukolla jälleen kaksi hirveä tällä kertaa emän ja
vasan suunnilleen samassa paikassa kuin tuo hirvi jota olin
aiemmin ampunut . Koska olin jo jonkin matkaa siirtynyt olivat
nämä hirvet jo lähempänä . Latasin nopeasti 308 Sako foresterini
patruunapesään Lapuan 12 g Mekan nostaen samalla aseen
poskelle , vasa Zeiss 3-12x50 ristikolle puristus liipasimesta ja
niin oli luoti matkalla kohteeseensa . Hirvet katosivat aukolta
ehdin kuitenkin todeta vasan reakoineen osumaan . Jatkoin
etenemistä paikalle missä hirvet havaitsin , siinä siirtyessäni
havaitsin hirvien menosuunnalla pienen metsäkaistaleen takana
olevan ison aukean . Saavuin paikalle missä hirvet olivat olleet
ampuma hetkellä totesin paikalla hieman hirven karvoja ei muita
merkkejä . Jatkoin matkaani hirvien jälkiä seuraten aukean
suuntaan , saavuttuani lähemmäs aukeaa havaitsin aukealla hirvet .
Emä ja vasa vierekkäin vasan maassa maaten ja kolmas hirvi
hieman kauempana seisten . Katselin metsän suojasta kivärin
kiikarin kautta hirviä . Vasa oli mitä ilmeisemmin saanut osuman
ja oli siksi maassa . Otin jonkin verran kauempana yksin seisovan
hirven tähtäimeen , hirvi seisoi rauhassa kylki minuun kuin
hirvitaulu ampumaradalla ja sehän oli minulle tuttu näky nyt tuo
maali oli kuitenkin huomattavasti kauempana kuin 75m . Päätin
kuitenkin yrittää koska olin jo kerran tätä hirveä aiemmin ampunut
Koivun rungosta tukea ottaen tähtäsin jälleen huolella , mietin
luodin lentoratoja , tuulen ja pakkasen vaikutuksia joten otin
tähtäyspisteen hieman normaalia ylemmäs ja laukaisin ! Totesin
hirven kaatuvan niille jalansijoilleen ja huokaisin . Siirsin katseeni
emän ja vasan suuntaan , vasa makasi edelleen maassa ja emä
loittoni aukean yli hitaasti kävellen annoin sen poistua paikalta !

Ilmoitin asiasta Jaanille joka olikin jo saapumassa paikalle .
Suolistimme Jaanin kanssa hirvet jotka sitten noudimme aukealta
myöhemmin moottorikelkalla jatkokäsittelyyn !
Ajoketjussa olleet urhoolliset sivakoijat saapuivat myös aikanaan
ja kertoivat nähneensä alueella runsaasti enemmän ja vähemmän
tuoreita hirven jälkiä vaikka ei sieltä varsinaisessa ajossa muita
hirviä tullutkaan .
Kahvittelu nuotiolla kaikki osallistujat olivat tyytyväisiä päivän
antiin kiittelivät järjestäjiä sekä suhtautuivat positiivisin mielin
tällaisiin yhteisjahteihin seuran sisällä koska seurassamme on
monta erillistä hirviporukkaa eivätkä kaikki edes tunne toisiaan
vaikka olemme saman seuran jäseniä .
Tälläisillä yhteistapaamisilla vältetään monet seuran sisäiset
erimielisyydet . Tämä on meidän yhteinen harrastuksemme joten
puhalletaan yhteen hiileen meidän kaikkien yhteisen edun vuoksi .
Omasta puolestanikin haluan kiittää Jaania ja Marttia järjestelyistä
sekä kaikkia muitakin osallistujia Hienosta yhteistuumin
positiivisessa hengessä suoritetusta talkoojahdista !
Harmi kun ei tullut enempää kuvia vaikka kaikilla kamera
taskussa varmasti oli !
Itselläni alkoi 37 kausi hirvijahdin merkeissä ja ihan mukavaa se
on ollut . Monenlaista seikkailua siihenkin aikaan on mahtunut
eikä siitä oikein osaa poiskaan jäädä vaikka Leena vaimo on jo
välivuosia hirvijahtiin ehdottanutkin haluais kuulemma käydä
joskus kaupankin lihatiskillä.
P.s. Vuosikymmeniä metsällä käyneellekkin nämä
ampumatilanteet tulevat nopeasti ja yllättäin ja vaativat nopeaa
harkintaa ja tilanteen arviointia. Metsästykseen kuuluvat hienot
riistalaukaukset mutta valitettavasti aina ei niin hyvät. Joko
onnistumisen tai pettymyksen aiheuttamat tunteet kuuluvat jahtiin.
Ne ovat opiksi, ne kuuluvat jahtiin ja muistoihin!
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