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Metsästyskulttuuria ja savolaista talkoohenkeä 
Lokakuun 23. päivänä 50-vuo-
tisjuhlaansa viettäneen leppä-
virtalaisen Petäjämäen - Laiti-
lanniemen Metsästysseura ry:n 
historiikki on mielenkiintoista 
ja luistavaa luettavaa niin met-
sästyksen harrastajalle kuin tä-
män alan maallikollekin. Lukija 
saa noin sadan sivun verran 
hyvin kirjoitettua metsästystie-
toa ja elävän kuvauksen todelli-
sesta talkoohengestä savolaises-
sa kyläyhteisössä. 

  Metsästyksen erinomaisesti 
hallitseva toimituskunta on 
saanut merkittävää tukea mo-
nelta tunnetulta asiantuntijalta - 
hiippakuntamme piispasta 
alkaen. Erityisen asiapitoinen ja 
mielenkiintoinen on eräneuvos 
Juha K. Kairikon artikkeli met-
sästysseurojen merkityksestä 
ennen, nyt ja tulevaisuudessa. 

  Varsinainen historiikki on 
kirjassa tiivistetty ansiokkaasti. 
Ei liene kovin tavanomaista, 
että kaksi metsästysseuraa yh-
distyy hyvässä yhteishengessä. 
Näin tapahtui Leppävirralla 
1993 , kun päätettiin yhdistää 
Petäjämäen ja Laitilanniemen 
seurat. Historiikki todistaa sel-
keästi tuon yhdistämisen tuo-
mat edut. Muun muassa uuden 
kokoontumispaikan "tauko-
tuvan" rakentaminen yhdiste-

tyin voimin oli mahdollista. 

Tämä kirja poikkeaa myön-
teisesti monesta vastaavasta 
juhlakirjasta. Historiikissa ei 
kompastella kokouspöytäkir-
jojen siteerauksiin ja kuiviin 
tilastoihin. Siinä saavat sijansa 
varsinaisen toiminnan kuvauk-
sen ohella myös omina lukui-
naan muun muassa pienriistan 
ja -petojen metsästys sekä 
ilvekset ja hirvet. 
Hirvipeijaisten asema kylän 
sosiaalisena ja yhdistävänä 
tapahtumana tuodaan elävästi 
esille. Lukijalle selviää, että 
talkootyö ja riistanhoito pitävät 
metsästäjät kiireisinä myös 
jahtikauden ulkopuolella. 

  Riku, Vahti, Sakke, Hiski, 

Huvi, Herkko haukkuvat hirviä. 
Myös Boris, Priha ja Pate sekä 
sekä sekarotuinen Roki ovat 
metsästäjien auliita ja arvok-
kaita apulaisia seuran jahdeissa. 
Metsästykseen liittyy merkit-
tävänä osana koirien kasvatus ja 
kenneltyö yleensä. 

  Kirjan sivuilla muistelevat 
nuoret ensi askeleitaan metsäs-
tyksen parissa. Ukkoutuminen 
ei kuulu tämän puolta vuosi-
sataansa juhlivan seuran piir-
teisiin, kuten nykyisin monessa 
muussa metsästysseurassa. 
Määrätietoista työtä nuorten 
innostamiseksi paljon antavan 
harrastuksen pariin pidetään 
tärkeänä. 

  Iloista luettavaa on kertomus 
naisten mukanaolosta metsäs-
tyksessä muutoinkin kuin hirvi-
keiton keittäjinä. Aivan oma 
lukunsa on Marja-Leena Suho-
sen menestys niin hirvenjuok-
sussa kuin - hiihdossakin sekä 
ampumakilpailuissa. Muutoin-
kin seura on saavuttanut erin-
omaisia tuloksia metsästys-
urheilun saralla. 

   Eipä liene kovin tavanomais-
ta, että metsästysseura harrastaa 
myös "näytelmätaidetta". Näin 
on tapahtunut ja ehkä tapahtuu 
vastakin Leppävirralla. Niin 

talvella kuin kesälläkin on 
näytelty mitä todella metsässä 
ja seuran toiminnassa tapahtuu. 

  Hienoa metsästysperinnettä 
kuvastaa myös kirjan kansi-
kuva, jonka on piirtänyt varsin 
tunnettu leppävirtalainen oop-
peralaulaja, professori Jorma 
Hynninen. Kuvassa hänen se-
tänsä Kauko Hynninen pitää 
kädessään ukkometsoa onnis-
tuneen metsästysreissun jäl-
keen. Vaikka kirjan valokuvat 
eivät ole ammattilaisten työtä, 
ne autenttisuudessaan erin-
omaisia ja elävöittävät tekstiä 
mukavasti. 

  Toimituskunta on tehnyt 
huoliteltua ja arvokasta kult-
tuurityötä. Tätä kirjaa voi syys-
tä suositella niin - metsästäjän 
kuin kenenkä tahansa luonnon 
ystävän reppuun. Siinä on ko-
solti tärkeää tietoa metsästyk-
sestä ja tuloksekkaasta talkoo-
hengestä. 
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