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Tieto Antero Kerkelän pois-
menosta saavutti ystävät 
ja harrastetoverit syys-

kuun 29. paivänä 2020. Vaimon-
sa kuoleman jälkeen hyväkun-
toinen Antero asusteli omatoimi-
sesti kotioloissaan kymmenkunta 
vuotta. Voimien hiipuessa elämää 
jatkettiin palvelutalossa. Vääjää-
mättömästi etenevä sairaus vei 
pystykorvaveteraanin heinäkuus-
sa paikalliseen sairaalaan, jossa 
elämän lanka sammui. Valitetta-
vasti korona esti muiden kuin ai-
van läheisempien yhteydenpidon 
keväästä saakka.     

Antero Kerkelä syntyi 
18.12.1928 Kemijärven Tapion-
niemellä maanviljelijäperheen 
vanhimmaksi lapseksi. Isän siir-

ryttyä sodan jälkeen kotikylässään 
kauppiaaksi, jäi Anteron vastuulle 
sisarussarjan vanhimpana karjati-
lan vetovastuu. Maanviljelijän 
työtä kotitilalla jatkui vuoteen 
1970 saakka. Tällöin oli jälleen 
aika astua isänsä saappaisiin, nyt 
kyläkauppiaaksi. 

Suuret yhteiskunnalliset muu-
tokset alkoivat suurten ikäluok-
kien kouluttautuessa ja tullessa 
työikään. Maa- ja metsätalous 
koneellistui ja näissä ammateissa 
oli entistä vähemmän työpaikko-
ja. Uusia työpaikkoja syntyi teol-
lisuuden, kaupan ja palvelualojen 
pariin. Väestö muutti yhä ene-
nevässä määrin kaupunkeihin ja 
muihin asutuskeskuksiin. Syntyi 
käsite maaltapako. Kyläkaupan 

asiakaskunta pieneni ja Antero-
kin oli jätettävä kauppiaan hom-
mat vuonna 1980 ja etsittävä uusi 
työpaikka. Sellainen löytyikin 
kotiseudulta niin ettei perheen 
tarvinnut muuttaa kotikylästään. 
Antero toimi Koillis-Lapin met-
sälautakunnassa vuoteen 1993 
saakka työnjohtajana tie- ja oji-
tushankkeissa.

Kun Anteron elämä oli Koil-
lis-Lapissa maalaiskylässä Ke-
mijoen rannalla, tarjoutui hyvät 
mahdollisuudet eränkäyntiin, jos 
sellaiseen oli vetoa. Ja Anterol-
la oli. Kylän taloissa oli yleensä 
siihen aikaan koira joka talossa. 
Kotitalossa ei ollut koiraa, ei-
kä metsästysperinnettä.  Kipinä 
koiran kanssa metsästykseen 
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syttyi kuitenkin. Sodan aikana 
1942, tällöin 14-vuotias, poika 
käynnisti hankkeet oman koi-
ran saamiseksi. Parin kilometrin 
päässä kotoa oli hyvännäköisellä 
ja riistaverisellä maatiaisnartulla 
pennut. 

Omatoimisesti muulle kotivä-
elle kertomatta hän lähti tutus-
tumaan pentueeseen. Hyvännä-
köinen urospentu sai Anteron 
varauksettoman hyväksymisen. 
Siitä sovittiin kaupat ja koira sy-
lissä palattiin kotitaloon. Kaup-
pahinnasta ei ole tarkempaa 
tietoa, mutta taisi siihen aikaan 
pojan kova innostus olla suuri 
osa kauppahinnasta. Kotiinpaluu 
ei sujunutkaan yhtä suotuisis-
sa merkeissä. Lupaa ei 
kysytty ostosmatkalle 
lähdettäessä, eikä sitä 
myönnetty kotiin pala-
tessakaan. Mieli katke-
rana oli lähdettävä pa-
lauttamaan pentua.

Ihastuminen pentuun 
oli suuri, ja Anteron on-
nistui innostaa itseään 
kolme vuotta vanhem-
man naapurin pojan 
hankkimaan tuon pen-
nun. Kun pentu tuli lä-
hes samaan pihaan, niin 
se lievitti katkeruutta. 
Alkoi poikien opette-
lu metsästykseen yhtä 
matkaa pennun kanssa. 
Kun pentu oli syntynyt 
alkuvuodesta, alkoi sen ja tu-
levien metsästäjien oppiaika jo 
ensimmäisenä syksynä. Aseen 
lainaaminen aloittelijoille ei ol-
lut tuohon aikaan niitä suurimpia 
syntejä, joten päästiin varsinai-
seen metsästykseen. Parin syksyn 
aikana ehdittiin jo saada muuta-
ma lintu ja kun oli kyse sodan 
ajasta sillä oli nykyistä suurempi 
merkitys. 

Sitten tulikin komennus evak-

komatkalle lähdöstä. Lehmät ja 
hevoset sai ottaa mukaan evak-
koon. Koira oli jätettävä, eikä se 
ollut enää odottamassa evakosta 
palaavia.

Muita koiria oli, ja niitä etsittiin 
kauempaakin. Mutta kaipuu puh-
dasrotuiseen suomenpystykor-
vaan kyti kuitenkin kaiken aikaa. 
Antero oli nähnytkin jo sellaisia 
ja tiesi niiden olevan hyviä lin-
tukoiria. Ensimmäisen sellaisen 
Haka Jeren, hän hankki profes-
sori Einari Merikallion kennelis-
tä vuonna 1953. Isä piti hankittua 
koiraa riettaan kalliina, vaikka 
Antero oli onnistunut kätkemään 
osan hinnasta. Jere maaliskuus-
sa syntyneenä oli ensimmäisenä 

syksynä jo sellainen tekijä, ettei 
sitä ollut osannut kuvitellakaan. 
Koira menehtyi penikkatautiin jo 
3-vuotiaana, mutta oli vastannut 
muutoin odotuksia. Sammuma-
ton kipinä suomenpystykorvaan 
oli näin sytytetty. 

Kerkelän kotikonnuilla ja 
varmasti muuallakin pidettiin 
sekarotuisia parempina ja puh-
dasrotuisia pilalle jalostettuina. 
Samoin niitä pidettiin pohjoi-

sen oloihin sopimattomina. Se 
oli todellista pioneerityötä, mitä 
Antero kotikonnuillaan, Eino 
Takkunen pohjoisessa, Kuivi-
lan Matti Sodankylässä ja Pete-
rin Arvo Rovaniemellä tekivät. 
Samoihin aikoihin turkisriistan 
pyynnin merkitys väheni, mutta 
hyvän lintukoiran merkitys ruo-
katalouden täydentäjänä säilyi 
erämaisilla seuduilla varsin pit-
kään.

Seuraava koira oli Somerhar-
julta hankittu narttu Tellu. Siitä 
kehittyi hyvä metsäkoira, mutta 
lonkkavikaa oli ilmestynyt ro-
tuun ja se lopetti tämänkin uran. 
Uusi hankinta Eero Peiposelta, 
nimeltään Peiron Pimu, osoit-

tautui kelpo koiraksi ja 
muutama pentue siitä 
syntyikin.    

Seuraava hankinta 
oli Valde Sollolta Vai-
nikkalasta narttu Viiju 
SF05208/63. Tällä An-
tero saavutti kolman-
nen sijan vuoden 1968  
Haukku-ottelussa Kok-
kolassa. Viijun poika, 
isänä oma Peiron Tur-
re, käyttövalio Lappi 
SF19430/71 osallistui 
useita kertoja Hauk-
ku-otteluun. Yhdistel-
mästä syntyi myös käyt-
tovalio Jakki.

Kun Viijusta ei jäänyt 
itselle suvun jatkajaa, 

Antero hankki uuden kasvatus-
työn alun Kuivilan kennelistä 
Sodankylästä. Tästä Porovaaran 
Nätistä, SF214714/80,  polveu-
tuvaa koirakantaa ehti Antero 
kasvattaa 8 sukupolvea. Näistä 
tuorein on sukupolvi, johon kuu-
luu mm. KVA Metsäviljan Tepi 
FI26323/16.

Kerkelän kasvatit saivat kennel-
nimen, Metsäviljan, vasta vuon-
na 1988. Nimi sai alkunsa jutte-
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lutuokioista naapurinsa kanssa. 
Tämä oli muokkaamassa uutta 
viljelysmaata peltoviljan hankki-
miseksi ja Antero kulki työmaan 
ohi metsän antimien, metsävil-
jan, pyyntireissuilla. Siihen men-
nessä kun tein hänestä 70-vuotis 
haastattelun ei ollut löytynyt ko-
toa eikä kasvateista ihannekoiraa 
rakenteeltaan ja metsästysomi-
naisuuksiltaan. Sen jälkeen on 
kuitenkin ilmestynyt kennelni-
meen kaksi kaksoisvaliota, Mira 
ja Vinski.

Suomenpystykorvat veivät An-
teron paitsi metsästyksen myös 
kenneltyön pariin. Hän liittyi 
Suomen Pystykorvajärjestön 
jäseneksi 1957.  Linnunhaukku-
kokeiden palkintotuomariksi hän 
kouluttautui 1961 kapteeni evp. 
Eino Takkusen johdolla ja yli-
tuomariksi 1964. Haukku-ottelun 
ylituomarina Antero toimi Val-
kealassa 1974. SKL:n ylituomari 
emeritus-arvo myönnettiin 2015.

Kun lapinporokoiran kan-
taa kartoitettiin ympäri Lappia 
1960- luvulla,  Antero oli apurina 

aatteen yksille kärkinimille Olli 
Korhoselle ja Juho Perttolalle. 
Näiden innostamana ja osin kou-
luttamana hän valmistui erinäis-
ten vaiheiden kautta ulkomuoto-
tuomariksi 1979. Lapinporokoi-
rasta tuli virallinen rotu 1966. 
Myös SKL:n ulkomuototuomari 
emeritus-arvo on myönnetty.

Hirvenhaukkukokeiden käyn-
nistyessä Koillis-Lapissa laa-
jemmin Anterokin kouluttautui 
palkintotuomariksi 1986.

Laajamuotoisesta, pitkäaikai-
sesta ja ansiokkaasta kenneltyös-
tä Antero on palkittu seuraavas-
ti: SPJ:n kultainen ansiomerkki 
nro 17  1995, SPJ:n kunniajäsen 
2008, SPJ:n ansiopalkinto nro 54  
2018 . 

Häntä voisi kuvailla sanoin 
rauhallinen, tasapainoinen, har-
kitsevainen ja myöskin seuralli-
nen. Seurassa hän malttoi odot-
taa, että hätäisemmät kertoivat 
asiansa, ja sitten kertoi omansa. 
Kun Olli Korhonen ja Juho Pert-
tola oppivat tuntemaan miehen, 
niin ei ollut ihme, että kehottivat 

tätä kouluttautumaan ulkomuoto-
tuomariksi.

Antero siunattiin viimeiselle 
matkalle kotikylänsä Tapion-
niemen kappelissa perjantaina 
16.10.2020. Arkku saatettiin vai-
mon viereen läheisen männikkö-
kankaan siunattuun kirkkomaa-
han. Muistotilaisuus läheisellä 
kylätalolla oli pienimuotoinen 
koronatilanteesta johtuen. Lap-
set, lastenlapset, sisarukset, lähi-
naapurit ja me SPJ:n ja Rovaseu-
dun PK:n edustajat muodostim-
me saattojoukon. Muistelimme 
Anteroa lämmöllä. 

Kun haudalla katselimme ym-
päröivää, reilulta alalta rauhoi-
tettua männikköä joku joukos-
tamme mainitsi, että koppelotkin 
tulevat tänne talvella Anteroa 
tervehtimään.

Anteron muistoa kunnioittaen, 
lukuisten pystykorvaharrastajien 
puolesta

Päiviö Myllymäki 

  


