Urpo Kainulainen, kuvat: UK ja Arvo Peterin kotialbumi.

Lapin pystykorvaveteraani

Arvo Peteri
Mietittäessä suomenpystykorvan ja
Lappilaisen lintukoiraharrastuksen
pioneereja, useimmille tulee varmasti mieleen ensimmäisenä yksi
ja sama henkilö– Arvo Peteri.
Hyväntuulinen, myhäilevä Arvo
tunnetaan Lapin ja koko Suomen
pystykorvaharrastajien keskuudessa.
Miten kaikki aikanaan alkoi ? Tutustukaamme Arvon muistelemana pieneen läpileikkaukseen hänen
koiraharrastuksensa historiaa.

Oravasta lintuihin

Rovaniemeltä parisenkymmentä kilometriä etelään Kemijoen rannalla sijaitsee Muurolan kylä,
joka muistetaan ennen valjastamattoman virran
kuuluisana lohipatopaikkana. Tässä kylässä syntyi
Arvo Peteri 6. kesäkuuta 1926. Arvon kiinnostus
koiriin puhkesi jo kansakouluaikoina. Koulumatka
kotiin saattoi venähtää joskus pitkänlaiseksi, koska
eräässä kilometriparin takaisessa talossa oli aina
tiettyyn vuodenaikaan piha täynnä koiranpentuja.
Arvon hellässä sylissä matkasi eräskin koiranpentu
kotiin. Mutta kun Arvo seuraavan koulupäivän jälkeen kiirehti kotiin touhukkaana pentua katsomaan,
oli tämäkin pentu isän kertoman mukaan lähtenyt
vaivihkaa jonkun ohikulkijan matkaan. Myöhemmin
Arvo käsitti asian todellisen tilan, jota isä ei raskinut
pojalleen kertoa.
Metsästyskärpänen puraisi Arvoa lopullisesti, kun
hän sai ampua lapsuutensa riistamailla, Muurolan
läheisellä Louejärvellä , oravan haulikolla kaverinsa
koiran haukkuun. Vuosi oli 1939. Metsästys tuohon
aikaan tapahtui etupäässä sekarotuisten maatiais-
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Arvo Peteri, suomenpystykorvaharrastuksen
kunnioitettu veteraani.
pystykorvien kanssa ja saaliina olivat kanalinnut ja
talvikarvan aikana oravat.
Koirakanta oli pyytövieteiltään yhtä sekalaista
seurakuntaa kuin sen sukukin. Olivathan koirat maaseudulla pitkälle 1960- lukua irrallaan ympäri vuoden.
Kiimaisista nartuista tappelevat kärpäkoiralaumat
kuuluivat aikansa kyläkuvaan.
Koiriin suhtautuminen oli köyhässä Lapissa muutenkin arkista. Ruoantähteillä elävät koirat kaivoivat
lisäravinteita tunkioista tai herkuttelivat talvisten
viittateiden jäätyneillä hevosenpaskoilla.

Kennelharrastus vie
mukanaan

Metsästysharrastus pääsi jälleen täyteen vauhtiin
sotavuosien jälkeen. Poltetussa Lapissa elettiin vaativaa jälleenrakennusaikaa. Raskas työ, tarvikkeiden
puute ja elannon niukkuus olivat jokapäiväistä elämää. Leivänlisää ja hengenravintoa saatiin metsistä.
Varsinkin metsoja oli runsaasti vielä hakkaamattomissa metsissä. Eipä ihme, että hyvät pyyntikoirat
olivat haluttuja ja arvostettuja.
Arvo hankki ensimmäisen puhdasrotuisen suomenpystykorvanartun 1947. Hän oli mieltynyt rotuun
heti nähtyään ensimmäisiä oikeita kirjakoiria. Yhtenä
pontimena oli myös kiinnostus osallistua koiranäytte-



Kaksi Suomen Pystykorvajärjestön merkkihenkilöä ; Arvo Peteri saa Heikki Sarparannan
omistuskirjoituksen Suomenpystykorva- juhlajulkaisuteokseen.
lyihin. Pian matkattiinkin pusero intoa täynnä tämän
ensimmäisen rotukoiran kanssa Oulun koiranäyttelyyn. Silloisella näyttelykolmosellahan se ura alkoi.
Arvo vain makusteli mielessään tuomarin mainintaa
kohoavasta vatsaviivasta.
Tästä alkoi kuitenkin vuosikymmeniä kestänyt
kennelharrastus. Oma kasvatustoiminta käynnistyi
parittamalla Kiho-kennelistä pohjautuvat nartut
tunnetusti hyvää jälkikasvua periyttäneillä uroksilla.
Nykyajan tietojärjestelmiin ja jalostuneuvontaan verrattuna toimittiin lähinnä kouratuntumalla yrityksen ja
erehdyksen kautta. Metsästävillä pennunnostajilla oli
vain yksi vähäinen toive - jokainen halusi mukaansa
Suomen parhaan linnunhaukkujan.
Ylitornion ja Rovaniemen välinen pitäjänraja halkoo
aikanaan syrjäistä vedenjakajamaata. Vedenjakajan
pohjoisreunaa hallitsee pariin sataan metriin kohoava pahtalakinen vaara. Laelta aukeaa kilometrien
näkymä länteen rimpiselle, hanhien asuttamalle
Mustivuomalle, josta vedet kaatuvat Tornionjoen
vesistöön. Vaaran eteläpuolella kiiluu tummavetinen
Kirakanlampi, josta Mustijoki juoksuttaa vetensä Kemijokeen. Jänkä- ja saajomaita riittää pitkälle länteen
ja etelään pohjoisten vaaramaitten reunustamina.
Pyyntimaita lintukoiramiehelle läpi koko pyyntikauden ja aikanaan loputtomia huurremetsorämeitä
talvipyynnissä. Nämä olivat Arvon kaikkein mieluisimmat pyyntimaat – Kirakan kaira ja sitä hallitseva
Rajakirakka, joka rekisteröitiin Arvon kennelnimeksi
28.11.1982. Rajakirakan kennelnimelle kertyi lukuisia

pentueita, joista viimeisin 1998. Kasvateista kehittyi useita valiokoiria ja moni koiranpentu matkusti
metsästäjien mukana Ruotsiin ja Norjaan, kaukaisin
rapakon taakse Texasiin asti.

Metsästystä, näyttelyitä ja
kokeita

Metsästys 1950-60-luvulla poikkesi monessa suhteessa nykypäivän oloista. Linturiistaa oli runsaasti
aivan kylien ympärillä. Kaukaisemmilla riistamailla
kuljettiin paljon postiautojen kyydissä , koska
yksityisautoja oli vähän. Linjaautoissa saattoi matkustaa
samassa kyydissä koko joukko
reppuselkäisiä koiramiehiä, joi-

Linnunhaukkukokeissa
28.9.1970. Ryhmätuomari
Arvo Peteri tarjoilee kahvia
ruotsalaiselle koiranohjaajalle.
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Rajakirakkalaiset uneksimassa
hyvästä lintusyksystä.

den karvaiset kaverit sullottiin penkkien
alle hiljaisuutta vannottaen. Auto tiputteli metsästäjiä Kivaloille, Naarmoille tai
Säynäjän selkosille.
Arvokin huristeli aikanaan kairoihin mopedilla, jonka takatarakalle oli kopsittu
vanerinen koiralaatikko. Mikäli koira alkoi
kurkistella tiheään ja vaativasti miehen
olan takaa, oli aika laskea se maihin
lämmittelyjuoksulle.
Metsästykseen kuului usein yöpyminen tulilla
louevaatteen suojassa. Syömälintu kypsytettiin
iltapalaksi nuotiohiilloksen hehkussa.
Arvo Peteri kuuluu Muurolan Erämiesten perustajajäseniin. Aktiivinen metsästysseura liittyi pian Lapin
kennelpiiriin ja niinpä silloisen Rovaniemen maalaiskunnan ensimmäinen koiranäyttely pidettiin Muurolassa 1960-luvulla. Näyttelytoiminta on jatkunut
katkeamatta näihin päiviin saakka ja metsästysseura
tunnetaan muutoinkin menestyneistä metsästyskoi-

ristaan ja monipuolisesta kenneltoiminnastaan.
Linnunhaukkukoetoiminta käynnistyi näyttelytoiminnan myötä. Arvo toimi alussa linnunhaukkukokeiden
palkintotuomarina ja pätevöityi myöhemmin koemuodon ylituomariksi aina valtakunnanhaukkuihin asti.
Koetoiminnan myötä Arvolle on kertynyt monikymmenvuotinen näkemys suomenpystykorvasta linnunhaukkujana. Lapin pystykorvaväki onkin nimennyt
arvostuksen osoituksena Ranuan kansainväliset
linnunhaukkukokeet Arpan haukuiksi.
Aktiivisen kenttätyön myötä kertyi luottamustoimia
mm. Lapin kennelpiirin hallituksessa ja Suomen
Kennelliiton valtuustoedustajana.
Monipuolisista ja pitkäaikaisista ansioistaan Arvo
Peteri on palkittu Suomen Pystykorvajärjestön ja
Suomen Kennelliiton kultailla ansiomerkeillä.

Terveisiä pystykorvaväelle

Arvon vuosikymmenten kennelharrastus on antanut
hänelle laajan ja elämää rikastuttavan ystäväpiirin.
Ystäviä yhteisen harrastuksen parista löytyy ulkomaita myöten.
Haikeuttakin mahtuu nykypäivään, koska moni
kasvattaja tai rotuharrastaja on jo ehtinyt poistua
autuaammille metsästysmaille.
Suomenpystykorva on Arvon käsityksen mukaan
vuosikymmenten aikana säilyttänyt erinomaiset riistaverensä, joten maailman parasta linnunhaukkujaa
tulee edelleen vaalia puhdasrotuisena metsästys- ja
kansalliskoirana.

Linnunpyyntireissulla 1962 Inarin Kutturassa. Metsolintuja oli silloin kairoissa erikoisen runsaasti.



