Lapin pystykorvapioneeri Antero Kerkelä:

yväl a pysty orvaUa
o siel ·n äkyv·ssä
Suomen pystykorva valloit
Viimeisin pentue on Antero
Kerkelän omaa kasvatustyö
tä jo kahdeksannessa
polvessa.

ti jo nuoruudessa Antero
Kerkelän sydämen. Ulko
muototuomarina hän kat
soi, että hyvällä pystykor
valIa on sielukin näkyvis
sä. Runsaslintuisilla Itä
kairan mailla Kerkelä on
ahkeroinut linnunhaukku
kokeissa sekä järjestäjä
nä että tuomarina. Myös
työ lapinporokoiran ja
suomenlapinkoiran säilyt
tämiseksi on merkittävä.
Kaija Unhola

muärven Tapionniemellä ikänsä
asuneen Antero Kerkelän elämään
uli maatiaispyst:ykorva 1940-luvun
alussa. - Vaikka täällä yleensä oli siihen
aikaan koira taloissa, meillä ei jostakin
syystä ollut. Minä olin toisellakymmenel
lä sota-aikana vuonna 1942 kun aloin vä
hän ajatella, että kyllä se koira pitäisi ol
la meilläkin.
- En minä siitä isälle enkä kotiväelle
maininnut. Kuulin, että tuossa parin ki
lometrin päässä on joku hyvännäköinen
narttu ja sillä oli pennut. Minähän ajatte
lin, että pitää päästä katsomaan niitä, ja
siellähän oli niin hirviän hyvän näköinen
urospentu. Sovin kaupat siitä ja toin sen
kotiin sylissä.
- Sitten tuli se tuomion paikka, kun
isän tapasin ja isä kysyi, mikä se tuo on.
Sanoin: "No koiranpenikkahan tämä".
Isä vastasi: "Sitä ei meillä tarvita eikä si
tä kyllä oteta." Ei muuta kuin lähdin vie
mään vain pois sen. Se on ensimmäinen
koiramuisto,jokajäi mieleen. Se oli kat
kera menomatka, kun minä pentua vein
takaisin. En minä sille kerinnyt edes ni
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miäkhän panna, Kerkelä vielä muistaa.
Koiran menetys harmitti niin paljon,
että Antero Kerkelä kertoi tapahtuman
itseään kolme vuotta vanhemmalle naa
purinpojalle. - Sanoin, että käy sinä hake
massa se koira sieltä. No sehän lähti ha
kemaanja saikin sen. Koira tuli tuohon
naapuriin, oikeastaan samaan pihaan ja
se vähän lieviui katkeruutta.
- Se oli aikanen koira ja jollakin lail
la ruvettiin tämän kaverin kanssa saman
vuoden syksyllä metsästämään. Tapion
niemen kylässä oli paljon vanhoja ora
vanpyytäjiä ja pienoiskivääri melkein
joka talossa. Aina saimma sitten lainak
si jonkunlaisen ashenkin. Muistaakseni
me useamman linnun näinä kahtena syk
synä ammuimme tämän naapurin pojan
kanssa.
Mutta sitten kun tuli evakkoon läh
tö, perheiden piti jättää melkein kaikki.
- Hyvä että kerittiin me ihmiset alta pois.
Lehmät ja hevoset saatiin vietyä evakko
matkalle, koiratjäi tänne. Me tultiin isän
kanssa takaisin vuonna 1944, marraskuun
lopussa jo. Koira oli täällä kavonnu.

MERIKALLIOLTA
ENSIMMÄINEN OMA KOIRA
Antero Kerkelän ensimmäinen oma koi
ra oli Einari MerikallioIta ostettu Haka
Jere vuonna 1953. - Kyllä isä antoi sen ot
taa, kun siinä sattui semmoinen, että se
maksoi 50 markkaaja niin mukavasti sain
kiepahuttaa sen vitosen kolmoseksi. Mi
nä näytin sitä korttia, että kolmekymppiä
se maksaa. "No kallis se rietas on, mutta
osta sitten" ja niin minä sain sen ostettua,
Kerkelä naurahtaa.
-Jonkin verran olin kuullut pystykor
vasta ja nähnytkin niitä ja tiesin, että ne
ovat hyviä lintukoiria.Jere oli maaliskuul
linen pentu,ja siitähän tuli jo ensimmäi
senä syksynä semmoinen tekijä, etten mi
nä osannut kuvitellakaan, että koira voi
si olla niin hyvä, ja nimenomaan pysty
korva.
Kerkelän kotikonnuilla oli siihen ai
kaan varsinkin vanhoilla metsärniehillä
sellainen käsitys, että sekarotuinen koi
ra on parempi. - Sanottiin, että pystykor
va on jalostettu vähän pilalle, että ei niis
tä ole pohjoisiin oloihin. Oli aikamoista
pioneerityötä, kun ruvettiin näillä pysty
korvilla haukuttamaanja näki kaverit ja
kylänmiehet, että mihin se pystyy todel
la.
Olemassa oleva koirakanta oli seka
rotuinen maatiaispystykorvakanta. - Se
hän oli paremmin suuntautunut turkis
riistakoiraksi, koska täällä oravan pyynti
ennen sotia ja sota-aikana oli joillekin
ihan ammatti. Siinä talven pitkään met
sätyömiehen palkkaa pari kolmekin ker
taa paremman sai semmoinen, jolla oli
hyvät oravakoirat.
- Toisen naapurin pojan kanssa, jolla
oli kaksikin oravanhaukkujaa, kuljettiin
parina syksynä. Niillä koirilla oli sellai
nen hakutyyli, että ne saattoivat olla tun
ninkin kuulumattomissa. Sitten kajahti
jostakin haukku aivan kuulon äärirajalta.
Sinne kun mentiin, orava siellä aina oli.
Se haku oli paremmin pistoa, eikä niin
kuin lintukoira, joka hakee kuviota. >

Antero Kerkelä tuomaritehtävissä Ranualla, kuvassa myös koiranomistaja Ilmari Tolonen ja
tuomari Erkki Piironen.

Pystykorvia ruvettiin PEVISA-tarkastamaan eri paikkakunnilla; Ylivieskassa, Sodankylässä,
Rovaniemellä, Lapualla oli viimeinen. Kuvassa vasemmalta Antero Kerkelä, Raimo Karvonen
takana Matti Joenpolvi, keskellä Sirpa Pellikka, hänestä oikealla Kai Skutnabb.

Seinäjoen näyttelyssä Aljon Vinskiä esittämässä Kerkelä kolmantena koiranesittäjänä
vasemmalta.
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LINNUNLIHA OLI
MERKITTÄVÄ RUOKALISÄ
Lapin kylissä oli paljon niitä,
joilla ei ollut kaljaaja heillä oli
tiukkaa ruuan kanssa. - Kun
rupesi linnunlihaa olemaan
pöydässä, niin kyllä sitä mie
lellään syötiin. Siihen aikaan
lintupaisti oli ruokaan ihan
merkittävä lisä. Ei me ujostel
tu sitä, että ammuttiin lintuja
ja ammuttiin paljonkin.
- Muistan vuoden 1953,
jolloin jeren ostin, se oli taas
teerivuosi. Niitä oli aivan val
tavasti, isoja tokkia. Ihme kyl
lä en ole sen jälkeen sitä ilmi
ötä nähnyt enkä pannut mer
kille, että ne nousisivat puun
latvaan, kuusen latvaan nämä
teeret. Ei se ole niin kuin esi
merkiksi viime syksynä, kun
lintu lähti ja istui puuhun, ei
se näkösälle jäänyt varmaan.
- Täällä Koilliskairassa oli
ennen sotia aivan ihanne
olot, valtavat nuo valtion met
sät. Ne olivat pääosin hakkaa
mattomia. Sitten jokivarret ;;''ty(~l
Värriö, Pyhäjoki ja Kemijoki
ja Tenniö menivät kymme
niä kilometrejä kairaan. Ne
olivat semmoisia riista-aittoja,
ettei tänä päivänä osaa kuvi
tellakaan. Sitten kun ruvet
tiin metsiä myymään ja hak Antero Kerkelä ja pystykorva Kemihaarassa, kuvan on ottanut Juho Perttola.
kaamaan, näistä jokivarsista
ensiksi hakattiin metsät pois.
- Viijulla pääsin Ylivieskan Pohjan loh
Porovaaran Nätti 1980-luvun alussa. - Sii
Hakajeren kanssa Kerkelä ei ehtinyt
kon valinnoissa Haukku-otteluun vuonna
tä ajattelin ruveta linjaa vetämään ja se
metsästää kauan. Se sai penikkataudin
1968. Siellä se tuli kolmanneksi. Ensim
lähti käyntiin yllättävän hyvin. Aina pen
ja kuoli kolmevuotiaana. - Sain vuonna
mäisenä päivänä oli maassa kova kuori;
tueen vanhemmista on toinen ollut oma
1957 Somerharjulta Kaarlo Purho -ni
koira tai oma kasvatti. Minulla oli tänä
satoi vettä peljantainaja yöllä oli sen ver
miseltä kasvattajalta Tellu-nimisen nart
ran pakkanen, että se ei kestänyt koiraa.
keväänä nyt pennut kahdeksannessa pol
vessa omista kasvateista.
tupennun. Siitä kehittyi oikein hyvä lin
Siinä oli kauhea karsta, eikä kukaan saa
nunhaukkuja. Silloin jo Saki Paatsama
Metsä\i}ljan kennelnimi Antero Ker
nut tuloksia. Sitten yöllä pakkanen lauh
puhui lonkkaviasta ja tälle koiralle tuli
tui. ja vaikka tuli lunta lähes kymmenen
kelälle tuli vasta vuonna 1988. Nimi on
semmoinen.
peräisin Kerkelän naapurin kanssa "raa
senttiä, niin koira pystyi liikkumaan siel
Vuonna 1959 Antero Kerkelä osti Ee
lä. Kolmella kärkikoiralla oli pistemäärä
taamisesta". - Siihen aikaan kun minulla
ro Peiposelta Peiron Pimu -nimisen nar
sama, 77 pistettä, kun metsästä tultiin.
oli jere ja muita hyviä koiria, naapurin
tun. - Kun Pimu varmistui haukkujaksi,
isäntä oli tuossa kolmen kilometrin pääs
- No siinähän alkoi semmoinen selk
kaus, että kuka se näistä paras on. Siinä
en tarvinnut toista koiraa ja jouduin lo
sä tekemässä viljelymaa ta, sarkoja kuok
pettamaan Tellun tämänjalkavian takia.
kutsuttiin tuomariaja omistajaaja vaikka
kimalla. Kun kävin metsäreissulla, kuljin
Pimulla rupesin kokeilemaanjo omaakin
aina aamuin illoin sen kautta ja äijähän
mitäja pyöriteltiin käänneltiin niitä tu
loksia. Niin se kuitenkin meni, että Pen
siitos-ja kasvatustyötä. Muutaman pentu
oli siinä milloin kuokkimassa, milloin is
een Peiron Pimulla kerkesin teettää.
na Paavolan käyttövalio Masi voitti mes
tuskeli tulilla.
- Minähän aina kävin raataamassa,
taruuden 77 pisteellä ja Kosti Hannulan
"VIIJUSTA TULI ElÄMÄNI KOIRA"
kun se oli semmoinen metsähenkinen
Reipas Mirva tuli toiseksi 76 pisteellä ja
- Kun vuonna 1963 otin Viiju-nimisen
kaveri, ikänsä pyytänyt koirilla ja muu
Viiju tuomittiin kolmanneksi 75 pisteel
nartun Valde Sollolta Vainikkalasta, siitä
lä.
tenkin riistaa. Aina siinä mielenkiinnol
la kyseli, että mitäs riistaa siinä mettässä
tuli minun elämäni koira. Se oli sekä sii
- Viiju oli käyttökoirista parhaimpia
toskoirana että ulkonäöltään sertin koi
mitä minulla on ollut, mutta en saanut
vuottu? Metsäviljaa, mitä se sieltä vuot
ra. Ensimmäisessä Kemijärven näyttelys
tui, se tarkoitti mitä sieltä tuli näköhön
sitä käyttövalioksi. Kokeissa oli aina niin
pirhanan huono tuuri, että siinä oli ai ja mitä niitä sai. Siitä tuli Metsäviljan ken
sään Viiju oli pikkuisen toista vuotta van
ha, kun se sai sertin.
na jotakin häikkää. Sillä oli kaksi voitta
neJnimi.
Kasvatustyön tuloksista voisi maini
Samana kesänä Kerkelä kävi näytte jaykköstä, mutta se kolmas jäi saamatta.
Se olisi ansainnutjos kuka sen käyttövali
ta, että Metsäviljan Raita, joka oli Raton
lyissä Sodankylässäja Rovaniemellä. Kui
\i}lan Matilla Sodankylässä oli samaan ai
emä, periytti kaksi jälkeläistä, joista tu
on arvon. Viijusta tuli kaksi käyttövaliota;
li kaksoisvalio molemmista. Oma koira
kaan huippupentue omasta sollolaises
Pentti Sjönbergin Lappi-niminen urosja
taan. - Minulla oli Viiju, mutta se kasvoi
Ratto oli kaksoisvaJio. Sillä on kolmen
itselle jätetty jakki.
vähän liian isoksi mitoiltaan, 44-45-sentti
sertin jälkeläistä useampiakin: Metsävil
METSÄVILJAN TULI KENNELNIMEKSI
jan Vinski ja Metsä\i}ljan Vakli. Sitten on
seksi. Matilla oli ihanne kokoisia, 43-sent
SATTUMALTA
Ratonjälkeläinen, kaksoisvalio Metsävil
tisiä. Ne olivat aina ykkönenja kakkonen
ja Viiju oli kolmas. Minä en sertiä saanut
Kun Viijun taru loppui, Antero Kerke1än
jan Mira.
- Tuo nykyinen koira Netti on Met
enää jälkeenpäin, kun se vankistui ja kas
omat kasvatit olivat menneet käsistä toi
säviljan Raton pojan tytär. Sen isänä on
voi yli mitoistaan.
sille. Seuraava koira oli Kuivilan kasvatti
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kolmen senin koira MetsäviUan Vins
ki Posiolta. Sal1assa Ol1i Niemeläl1ä oli
käyttövalio Iita, se on tässä emänä. Iita
kävi toissa syksynä valtakunnan Haukku
ottelussa, mutta ei siinä onnistunut. Se
on kuitenkin käyttökoirana vahvaa pe
rua. Siinäpä nämä omat koirat pääpiir
teittäin ovatkin.
NAAKIMAKURSSEJA
PYSTYKORVAMIEHILlE
Antero Kerkelä puhui kömpelöil1e pysty
korvamiehille monesti, että pitää naaki
makurssin, että he saavat lintuja ammut
tua. - Sinne lintuhaukulIe vaan mennään
niin tökerösti. Periaatteena pitäisi olla,
että satakin metriäja al1ekin voi suhteel
lisen vapaasti mennä lintupuutaja hauk
kua kohti. Siitä kurkistetaan vähän toi
selta ja toiselta puolelta. Jos siitä ei näe
lintua, pitää nöyrtyä ryömimäänja lähteä
kiertämään haukkupaikkaa aivan vatsal
laanja hyvin matalanaja siinä kuitenkin
seurata, näkyisikö se tuosta ja sillä lailla
löytyisi se lintu.
- Olin paUon Kemihaarassa rajavar
tiostossa yötä. Ne oli metsämiehiä mel
keinpä kaikki. Oli puhetta lintuhommis
ta. Kenraali Koppinen oli Rajavartioston
komentajana siihen aikaan. Hänellä oli
siellä vartiolla pystykorva ja joku raja
mies siitä huolehti. Tämä Koppinen kävi
ja milloin oli Rikke Sotamaa hänen mu
kanaan jajoku kolmaskin isokenkäinen.
Hehän lähtivät metsälle ja tämä koiraa
hoitanut kaveri lähti mukaan vähän niin
kuin repunja riistan kantajaksi.
- Mutta kyl1ä niillä äijil1ä oli epäon
nistunut tämä naakimahomma. He olivat
menneet suorahan vaan pystyssä ja kur
kistaneet oikein reilusti, että no missä se
on. No lintuhan ei sitä katsonut, se lähti
pakoon. Yhtenäkin päivänä ne äijät yrit
ti ja oliko se kolmas vai neUäs haukku,
kun lintu karkasi. He nöyrtyivät ja sanoi
vat tälle koiraa hoitaneelle kaverille, että
mene sinä ampumaan.
- Sekin vaatii niin taitoa. Nytjälkeen
päin kun itse on tullut vanhaksi, ei niitä
lintuja saa kun ne karkaavat. Mietin mi
kä siinä on vikana, mutta vika on siinä
kun en nöyrry enää ryömimään. Yritän
vain pystyssäja vähän kumarassa mennä
lintupuulle, mutta eivät ne oikein kestä
puussa, vaan karkaavat.
- Olen nähnyt omissa koirissa sen,
että jos lintu alkaa levottomasti liikehti
määnja vähän kukahtelemaankin, koira
on oikein hiUaa. Se yrittää olla haukku
mattaja vähän tehdä muka temppujakin:
se vähän pyörähtää ja häntä heiluu kai
ken aikaa. Kun lintu rauhoittuu, sitten aI
kaa taas peli pelaamaan. Tämä taito tulee
kokemuksen myötä.
- Ei tämän päivän pystykorvilla ja pys
tykorvamiehillä ole tilaisuuttakaan saada
kokemusta. Ennen kun pyydettiin kuusi
kuukautta syksyssä lintuja syys-, loka, mar
ras- joulu-, tammi- ja helmikuussa, niin
siinä oli aivan valtava ero. Nyt on met
sästysaikaa kuukausi korkeintaan, saat
taa olla allekin, ei koira kehity kun sitä
ei pysty opettamaan. Erikoisosaaminen
tulee vain kokemuksen myötä, Kerkelä
painottaa.
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EINO TAKKUNEN PITI
TUOMARI KURSSIT
- Vuosina 1958-59 kapteeni Eino Takku
nen Inarista oli evp:nä entinen rajakap
teeni,ja oli tietääkseni ensimmäinen,jo
ka täällä Lapissa oli ylituomarina linnun
metsästyskokeissa. Einohan piti vissiin
parinakin vuotena kursseja ympäri Lap
pia, Muoniota, Sailaa, Kemijärveä, Inaria
myöten koulutti meidät tuomariksi. Ko
keita oli jo siihen aikaanja Kemijärvellä
vaikutti Koillis-Lapin Metsästäjät. Meillä
oli aina parit kolmet linnunhaukkuko
keet syksyssä.
- Tätä kautta saatiin sitten koulutettua
ittemmä ylituomariksi. Oliko siinä sitten
Arvo Peteri Muurolasta ja Timo Yli-Nie
melä Rovaniemeltä ja AJlan Karvonen,
jotka nyt olivat aikaisemmin yli tuoma
reita kuin minä. Nämä kouluttivat meitä
näiden kokeiden yh teydessä käytännön
tuomarointiin, että saatiin kortti.
Minulle tuli tuomari kortti vuonna
1961, kun kurssi oli vuonna 1960 täällä
Kemijärvellä. Seuraavan ja samankin syk
syn aikana tein harjoitusarvosteluja. Pari
vuotta siinä meni Peterin ja Yli-Niemelän
opissa, että sain ylituomaripätevyyden.
Minun ohella Kuivilan Matista ja Pakis
järven Osmosta taisi tulla ylituomari.
Meitä oli tässä Kemijärvellä Koillis
Lapin Metsästäjissä neUä ylituomaria yh
teen aikaan. Kun minä sain pätevyyden,
aloin kouluttamaan ja kurssittamaan pal
kintotuomareita ja pidin kurssit tuoma
rikokelaille täällä Kemijärvellä, Ranualla
ja osittain Sodankylässä sekä itäisen La
pin muissakin pitäjissä, kuten Sailassa ja
Savukoskella. Peterin Arvon kanssa hoi
deltiin tuomarikoulutus täällä siihen ai
kaan melkeinpä kahdestaan. Länsirajalla
oli AJlan Karvonen ja Raimo Karvonen.
Timo Yli-Niemelä oli keskisen Lapin kou
luttaja.
Antero Kerkelä jatkaa harrastustaan
yhä. - Olen ollut kennelpiirissä ylituo
marina joka syksy, viime syksynäkin vie
lä. Yhden kauden olin kennelpiirin joh
tokunnassa ja piirin kouluttajana aikoi
naan myös. Liityin vuonna 1957 Pystykor
vajäijestönjäseneksi. Pystykorvien kultai
sen ansiomerkin sain vuonna 1994. Se oli
numeroitaan 17.

LAPISSA POROKOIRIA
KARTOITTAMASSA
- Parina kesänä Juho Perttola soitteli ja
tuli meille ja sanoi, että lähdetään Lap
piin kiertämähänja kattelemahan poro
koiria. Me käytiin kerran tämä Länsikaira
Enontekiötä myöten, käytiinpä Kautokei
nossakin. Toisena kesänä käytiin Sevetti
järven ja Inarin suun ta, Antero Kerkelä
jutustaa.
- Kahdestaan ajeltiin siellä ja minulla
oli laavu matkassa ja olipa telttakin. Jos
oli märempi ilma, minä teltan pystytin,
mutta kuivana kesäpäivän iltana ja yönä
laavulla oltiin. Tehtiin siihen pikkutulet,
siinä keiteltiin ja sitten pantiin makuu
säkkiin nukkumaan. Aamulla jatkettiin
matkaa.
- Tällä lailla paljon koiria katseltiin ja
arvioitiin. Sysäyksenä oli se, kun lapinpo
rokoirarotu perustettiin ja se sai omat ro
tumerkkinsä vuonna 1966, kaikkia koiria
ei kuitenkaan silloin saatu vielä esiin tar
kastuksiin ja katselmuksiin. Niitähän jäi
eri kyliin ja eri ihmisille hyviäkin yksilöitä
ja Juho halusi näitä nähdäja metsästää,
että minkälaisia koiria siellä todella on.
- Me ajeltiin ja kun talo tuli näkyviin,
katsottiin onko koiraa pihalla. Jos oli koi
ra, ajettiin pihaan. Juho oli kaino mies
esiintymään, täydellinen vastakohta Olli
Korhoselle. Ollihan meni heti rempseäs
ti, aukaisi oven, sanoi päivääja esitti asi
ansa. Juho oli vaatimattomampi ja minä
olin rohkeampi ja aina pä~istiin juttusil
le niiden ihmisten kanssa. Ne kertoivat
sen koiran tarinan ja saavu tuksetkin. Ju
ho niitä sitten kiIjaili. Nimi ja vanhem
mat merkittiin.
Kun porokoira-asia saatiin alkuun ja
se vähän vakiintui, Olli KorhonenjaJu
ho Perttola alkoivat pitää Kennelliiton
ja Lapin kennelpiirin toimeksiannosta
katselmuksia Lapissa. Niitä oli Inarissa,
Enontekiölläja Raattamassa. - Sinne kut
suttiin nämä rotuun otettavat koirat. Ol
li jaJuho tuomareina arvioivat ja ottivat
niitä rotuun. He tekivät sitä parina vuo
tena,ja kun heillä ei ollut enää tilaisuut
tajatkaa sitä, Elis Pitkänenja minä otim
me tämän asian hoitaaksemme, Kerkelä
kertoo.
PORO KOIRAN KÄYTTÖ TAANTUI
Kun porokoira-asia saatiin jengoil1e, kiin
nostus rotuun väheni. - Paliskuntain yh
distys ei ottanut asiaa niin tomerasti kuin
se olisi pitänyt ottaa ja hoitaa tämä poro
koira-asia. Paliskuntain yhdistyksel1ä oli
Inarissa ja Sodankylässä tai Kittilässä oma
porokoiratarha, jossa oli muutama nart
tuo Ne annettiin sinne hoitoonja kun ne
tulivat kiimaan, ne astutettiin ja pyrittiin
saamaan tämä asia silläkin lailla eteen
päin.
- Kaikesta huolimatta tuli taantuma
niin, että harrastajat yhtäkkiä katosivat
kokonaan. Kun moottorikelkka ja tek
niikka tunkivat poronhoitotyöhön, kiin
nostus koiraa kohtaan väheni. Tuntui, et
tei niillä ole enää mitään töitä. Siinä vai
heessa tuli tämä notkahdus.
- Sanoisinpa niin, että Talvitien Mar
jajaJuhojonkin verran kennelillään pe
lastivat porokoirakantaa. Suurimman kii- >

toksen antaisin Kuivilan Matille siinä, että hän keräsi tarhaan
hyviä yksilöitä ympäri Lappia ja piti siellä tarhassa ja pennutti
sitten kun tarvetta oli. Tätä tietä hän sai kannan säilymään.
- Enontekiöllä Porokoirakerho aikoinaan perustettiin ja sii
hen tuli suuntaviivat toimintaan luotua siellä. Sen jälkeen mi
nulla ei ole ollut aikaa tähän paimennustestiin perehtyä. Käy
tännön poromiehet ja Tuomisen Lasse siinä ovat sääntöjä teh
neet, että miten koirat testataan.
- Kapteeni Eino Takkunen, Olli Korhonen ja agronomi Pauli
Sipilä olivat porokoirien tavallaan isät. Heidän toimestaan kat
selmuksia ja tarkastuksia ruvettiin pitämään. Eino Takkunen
kulki kahtena vai peräti kolmena kesänä joka ainoan Lapin ky
län mitä poronhoitoalueella oli, kartoitti ja kiIjasi kaikki poro
koirat siellä. Sitten katselmuksia pidettiin vuosittain. Näissä oli
paljonkin koiria. Tulihan sinne kaikenkiIjavia koiria näytille,
mutta eihän niitä kaikkia voinut hyväksyä.
Lappihan oli sotien jälkeen aika köyhä yhenäisestä, tyypik
käästä porokoirasta. Ei niitä ollut paljon. Mene~ärvihän oli ai
noa paikka, mistä niitä löytyi. Porokoiran rotumerkkien pohjak
si otettiin tämä Menesjärven koiraja tehtiin ne rotumerkit. Se
oli aikoinaan hyväja on vieläkin tietty tyyppi, mustavoittoinen,
hyvät värimerkit päässä, rinnassaja raajoissa. Karvapeitteen laa
tu oli tietty karkea,ja häntä oli paremminkin alas kaartuva.
Myös pohjanpystykorvakanta kartoitettiin. - Pohjanpystykor
viin tuli täälläkin kiinnostusja niitä kerättiin tietyille paikkakun
nille niin kuin porokoiriakin aikoinaan. Siellä tarkastettiin ole
massa oleva kantaja otettiin rotuun parhaat. Kun olin tuomari
na, minulla oli näyttelyä kohti joskus pari kolmekin tämmöistä
rotuun otettavaa koiraa. Kun Joenpolven Matti oli aikoinaan
vieläjäIjestön puheenjohtajana, tehtiin valmisteltu matka Kuu
samoa, Sailaa ja Savu koskea myöten. Siellä oli paljonkin poh
janpystykorvia muistuttavia koiria,joista parhaat tulivat rotuun
otetuksi,ja otettiin pari, kolme koiraa välältäkin.
PAIMENNUSKOKEET PYSTYKORVAKOKEIDEN LAAJUISIKSI
Kun työt loppuvat porokoiraIta Antero Kerkelä korostaa, että
koko rotu olisi loppunutjo aikoja,jos ei olisi ollut etelän harras-

Fiksu kerää
kakkaa

Onko pystykorvalla sielu, katsokaapas.

tajiaja kasvattajia. - Lapinkoirahan on kauhian voimakkaassa
nousussa, sillä on vankka kantaja sillä on seurakoiran leima.
Sitä on paljon kilpailukoirana, agilityssä ja pelastustehtävis
sä. Porokoiralla ei niinkään ole ystäviä, mutta sen verran on,
että minun käsittääkseni rotu kuitenkin on vielä säilynyt, ei
se ihan pääse loppumaan.
- Paimennuskokeiden pitäisi ollajo siinä tasossaja laajuu
dessa kuin ovat pystykorvakokeet. Niitä pitäisi olla täällä La
pissa eri paikkakunnilla ja useampia vuosittain. Tätä tietä se
kokuaisi harrastajajoukkoa käyttämään koiria. Ainahan se jos
julkisuutta tulee jollekin rodulle, että esitellään paimennus
testejä sun muita ainahan se lisää kiinnostusta tähän rotuun
yleisönkin kannalta, Kerkelä painottaa.
- Tietenkin Lappiin tietyille paikkakunnille voisi tämmöi
sen ajatella, mutta käytännön jäIjestelyiltä paimennustesti on
aika vaativa. Siihen ei niitä halukkaita ole jäIjestämään. Pi
täisi pyrkiä tietty tilaisuus vaikka ihan taipumuskoetta varten
saamaan. Poromiesten kiinnostus pitäisi saada säilymään ja
lisääntymään. Jos tänä päivän kattoo poromiehiä erotuksilla
ja kesämerkinnöissä, niin valkiapäisiä on jo, 60-70-vuotiaita
äijiä alkaa olla, ei niillä enää paljon uutta tiraha, hyvä että
pystyvät vielä mukana olemaan.
LAPISSA KOETOIMINTA VILKASTA
Lapin koetoiminnan alkua olivat 1950-luvun loppuvuodetja
1960-luvun alku. - Siihenkin aikaan jo oli paritkymmenet ko
keet Lapin kennelpiirissä ja joskus enempikin. Olen joskus
katsonut vuosittain, mikä piiri on eniten kokeitajäIjestänyt,
niin kyllä Lapin kennepiiri on vielä selkeä ykkönen, Kerke
lä listaa.
- Meni monta, monta vuotta, että olin ainoa soturi täällä
Kemijärvelläja koetin pitää tätä lippua korkealla. Joka vuosi

90

KOIRAMME 7-8/2009

oli ainakin yhdet pystykorvakokeet. Sit
ten oli myös hirvikoirakokeita. Ei jäIjeste
lyihin paljon kavereita tarvinnut oottaa.
Hyvä kun sai nimetyksi: sinä olet koe toi
mikunnan puheenjohtaja ja minä olen
sihteeri, kyllä se koe viijään läpi. Se oli
paremmin tällaista houkuttelua.
Kemijärvi järjesti myös maaotteluita.
- Kaakkois-Suomessa Valkealassa oli val
takunnan Haukut ja Savi taipaleella oli
ensimmäinen Ruotsi-Suomi -maaottelu.
Minähän jäin samalta reissulta palkin
totuomariksi Savitaipaleelle. Vuosi, pa
ri sen jälkeen, tykkäsin että tämä pitää
saada Kemijärvelle,ja mehän saatiin tän
ne Ruotsi-Suomi-maaottelu. Se pidettiin
tuolla Suommulla.
Tänä päivänä pystykorva on menet
tänyt pikkuisen suosiota. Nämä huonot
lintuvuoden ja lyhyet metsästysajat ovat
pääosin ne, mitkä syö suosiota. KaIjalan
karhukoira on lisääntynyt Pohjois-Suo
messa. Esimerkiksi Tornionjoenlaaksos
sa on kymmeniäja kymmeniä koe koiria,
jotka ovat haukkuneet ykkösen hirviko
keessa. ja kun tullaan Itä-Lappiin, täällä
on muutama. Niin iso ero on harrastaja
määrässä.
- Heikki Sarparannalla, joka silloin
oli Kennelliiton valtuuston puheenjoh
taja oli suuri ansio, että suomenpystykor
vasta ruvettiin puuhaamaan kansalliskoi
raa. Olli Korhonen oli henkeenja vereen
kotimaisten rotujen ystävä. Myös Kennel
liiton valtuuston entinen puheenjohtaja
Lauri Tervonen on pystykorvamiehiä.

PERTTOlA INNOSTI
ULKOMUOTOTUOMARIKSI
- Perttolan kautta lähti tämä minunkin
ulkomuototuomariura. Kun olin Lapissa
kyytimiehenäja siinä oli niitä katselmuk
sia, minäkin sen verran suulaana pyrin
omaa osaamistani näyttämään, että kyl
lä se täältäkin pesisi. juho sitten innos
tui, että hae kurssille, kun seuraavat tule
vat. Minähän olin jyväskylässä aikoinaan
kurssilla. Siitä Salkosen Esko, Pitkäsen
Elis ja minä pääsimme Kennelliiton pe
ruskurssille.
Siellä oli ainakin kymmenen kokelas
ta. Minullahan Kennelliiton peruskurssil
la tuli omat kiemuransa.jäin alkuvaihees
sa tavallaan junasta ja kennelpiiri auttoi
asiassa; se ei ilmoittanut uusintakoetta,
milloin se oli. Minähän en sitä tiennytja

sanoa. Se näkyy il meissä, eleissä, tämmöi
sessä vireydessä, kaikessa.

HUURREMETSON PYYNTIÄ
PYSTYKORVAllA

minä vähän loukkaannuin, että olkoon
sitten koko touhu.
- Kun tämä oli vuoden 1961 paikkeil
la, meni monta vuottaja minä ajattelin,
enpä enää sinne pyrikään. Olli Korho
nen ja juho Perttola innostivat: "Hae
vaan uudestaan. Mene kurssille uudes
taan." Minä kävin sitten vielä. juho piti
erikoisosaamisestani huolen. Kävin pari
kin kertaa Lahdessajuhon kotona. Olin
yksi tyisoppilaanaja vasta 1979 sain lopul
ta sitten kortin.
- Perttola oli pystykorvien ulkomuo
totuomareiden pääkouluttaja silloin. On
han siinä ollut jälkeenpäin monta, Antti
Aarnioja muita kovia nimiä. Ei siihen ai
kaan Lapin kennelpiirissä ollut ulkomuo
totuomareita kuin Tuulikki Stöckel, seu
rakoiratuomari ja ajokoiratuomari Kau
ko Nousiainen. Olin kaiken aikaa yksis
tään pystykorvatuomarina täällä Lapissa.
Kauppisen juhani ja Kainuan Erkki oli
vat Oulun seudulla, kolmas oli Tuomisen
Erkki Kainuusta. Niitä ei paljon ollut.
- En ollut tyrkkäämässä itteäni joka
paikkaan, mutta sen verran olin, että
uskoakseni rotu tuli tunnetuksi ja oppi
tuntemaan sen ja siinä mielessä arvosta
maan tätä suomenpystykorvaa, että siinä
on hieno ja ilmeikäs rotu. ja väittäisinpä
niin, että parhaimmillaan on sielukin nä
vössä pystykorvalla. Mikä se sielu on, mis
sä paikassa se on siellä, sitä minä en osaa

- Se tulee aina mieleen, kun tänä päivänä
kävelee tuolla karuilla lintuköyhillä mail
la, että on onni kun on elänyt sen ajan,
milloin oli vielä täällä pohjoisen metsis
sä riistaa ja sattuivat hyvät koirat. Silloin
pääsi oikein sen aatteen sisälle, että min
kälaista se tämä pystykorvametsästys on.
Tämän päivän metsästäjät eivät osaa edes
unelmoida niistä päivistä,jotka minäkin
olen kokenut. Nejoutuvat tyytymään pal
jon vähempään, Antero Kerkelä pohtii.
- Silloin kun ryskättiin viittä kuut
ta kuukautta vuodessa, olen esimerkik
si talvella pystykorvalla pyytänyt huurre
metsoja. Sattui semmoinen keli, että koi
ran kantoi se lumija suksimiehen. Yhte
nä helmikuun päivänäkin minä kepitin
kolme mettoa isosta tokasta ihan koiran
haukkuun.
- Kiepasta se ne ajoi ja nehän nousi
puuhun. Siellähän ne kiepissä suurim
man osan talvipäivästä ovatkin. Aamul
la käyvät syömässä siinä ja jo iltapäivällä
saattavat pujahtaa hankeen. En metsoa
ole nähnyt niin kuin se kieppää, mutta
teeritokan olen.
- Kerran hiihtelin pientä jängänrä
mettä eteenpäin ja ihmettelin, että mi
käs humina se rupesi kuulumaan, niin
teeritokka lensi minun pääni päältä sitä
samaajänkäuomaa. No minä niitä katte
linja seurailin, mihin ne menee. Ykskaks
ne häipyi, ei mitään tokkaa lennossa ei
kä muussa.
- En sattunut sillä hetkellä katsomaan,
että mitä niille tapahtui, kuoliko ne kaik
ki. No ne siinä yhtä äkkiä oli päättänyt
lentäessä, että mennäänpä kieppiinja se
koko tokka kun painui, se oli silmänrä
päys, kun niitä ei näkynyt yhtään. Minä
hiihtelin likemmäs, mutta ajattelin, että
en mene häiritsemään. •
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