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M äntsälän Sälinkäällä met-
sästysseuran pikkuporukka 
oli käynyt ampumassa savi-
kiekkoja yksityismailla. Tar-

koitusta varten oli hankittu ammattitason 
akkutoiminen kiekkolinko. 

Eräänä päivänä oli seuran muutama ju-
niorijäsenkin halunnut päästä harjoittele-
maan. Hauskaa oli, ja illan jälkeen lamppu 
syttyi – mitäs jos järjestettäisiin kokonai-
nen riistapolku alueen nuorille? 

Luvat poliisilta 
Kiekkoja oli ammuttu Honkasen Akin 
ja hänen sisarensa Nina Hiltusen mailla. 
Aki kuului itsekin kiekkoporukkaan, joten 
maanomistajan lupa oli selvä. 

Kun polkuasia saatiin hahmoteltua pa-
perille, asia vietiin Kaanaan Erämiesten tal-
vikokoukseen. Nuorten riistapolku sai siu-
nauksen seuralta, joten seuraavaksi tehtiin 
ilmoitus poliisille yleisötilaisuudesta. 

Itä-Uudenmaan poliisista kerrottiin, et-
tä ilmoitukseen on liitettävä pelastussuun-
nitelma. Suunnitelma tehtiin ja poliisi tuli 
paikanpäälle tarkastamaan polun. Pienillä 
muutoksilla poliisi myönsi luvan.

Polkupäivä
Riistapolkuaamuna oli jännitystä ilmassa. 
Maltillisen, lähinnä Facebookissa tapahtu-
neen markkinoinnin tehosta ei ollut oikein 
tietoa.

Polkuaikataulu oli rakennettu niin, että 
lähtö tapahtui non-stoppina kello 10 ja 14 
välillä. Vähän ennen kymmentä alkoi park-
kipaikka pikkuhiljaa täyttymään, ja ensim-
mäiset nuoret starttasivat polulle. 

Jahti-lehti kiersi polulla mukana ja 
kommentit olivat järjestäen ylistäviä, ku-
ten ”Miksei tätä ole järjestetty aiemmin?”. 
Päivän lopuksi todettiin, että nuoria pol-
kumaksun maksaneita oli lopulta yli 60, ja 
kun mukaan laskettiin vanhemmat, nousi 
kävijämäärä pitkälle yli sadan ihmisen. Ti-
laisuus jäi taloudellisestikin plussalle, vaik-
ka talkootyön määrä oli tietysti melkoinen.

Sekä osallistujille että järjestäjille jäi po-
lusta niin hyvä maku, että 2016 polku jär-

jestetään uudestaan. Nälkä kasvaa syödes-
sä, ja voi olla, että ensi vuonna tapahtuma 
onkin kaksipäiväinen. 

Maailmanhistorian ensimmäinen

Nuorten Metsopolku
Kaanaan Erämiehet ry järjesti 
nuorille hienon riistapolun.

1. Markku Koskinen opastamassa Kasper Kuparia, 12,  
jousiammunnan saloihin.

2. Kahdeksanvuotias Emma Salo eläinten tunnistamisrastilla.
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TEKSTI JA KUVAT: JUSSI PARTANEN

Sälinkään riistapolku:
Yksityismailla, pituus 1,2 km.

Osallistujat lapsia/nuoria, myös vanhemmat 
saivat kokeilla ampumista (ei vaadittu aikai-
sempaa kokemusta, ampuminen ohjattua).

Poliisille ilmoitus yleisötilaisuudesta  
(maksullinen).

Pelastussuunnitelma (kannattaa tehdä  
yhteistyössä poliisin kanssa).

Polkumaksu 10 € (sis. aseet ja patruunat  
ampumarasteilla).

Ampumarasteilla (ilmakivääri, pienoiskivääri, 
haulikko, jousi) opetettiin turvallista aseen-
käsittelyä.

Tapahtuma oli kokonaisuudessaan niin  
onnistunut, että se päätettiin nimetä Metso-
poluksi. Toivottavasti tämä juttu innostaa 
myös muita metsästysseuroja tai ampuma-
ratoja järjestämään vastaavan tapahtuman.
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Rastikuvaukset
1 Jälkitunnistusmatot, 

riistakameran kuvia sekä 
laserammunta (Eko aims).

2 llmakivääriammunta 
tuelta. Pyyntiloukkujen 

esittely sekä täytettyjä eläimiä  
ja kalloja.

3 Eläinten tunnistus sekä 
etäisyyden arviointi ja 

paikallaan oleva riistamaali, 
(etäisyys 25 metriä), pienois-
kivääri tuelta (kaksi laukausta).

4 Eläinten tunnistus ja 
etäisyyden arviointi. 

Paikallaan oleva riistamaali, 
haulikko (kaksi laukausta).

5 Lajintunnistus ja etäisyy-
den arviointi. Jousiam-

munta riistatauluun (viisi nuolta).

6 Ensiapurasti, haavan-
sidontaharjoitus sekä 

nyrjähdysvamman tukeminen. 
Avun soittaminen maastoon 
– miten toimit?

7 Lajintunnistus ja etäisyy-
den arviointi. Kyttäyskopin 

esittely ja pienoiskivääriammunta 
(kaksi laukausta kyttäyskopista), 
paikallaan oleva riistamaali 
(metsäkauris).

8 Lajintunnistus ja etäisyy-
den arviointi. Paikallaan 

oleva riistamaali, haulikko (kaksi 
laukausta) sekä lentävät 
savikiekot, haulikko (kaksi 
laukausta). 
Makkaranpaistopaikka (kahvia, 
mehua ja makkaraa).

9 Noutajakoirien työnäytös. 
Tavoitteena havainnollis-

taa koirien tärkeyttä riistan 
noutamisessa ja löytämisessä.

10 Pönttösorvi, polun-
kiertäjille annetaan 

linnunpönttö kotiin vietäväksi.
Polkubuffetti (keittoa, kahvia,  
virvokkeita).

100 m

Tikkatie

Kierto
suunta

Pelastustie

Lähtö  
ja maali
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