
RISTO STÅHL  (29.7.1939-19.1.2014) 

 

 

 

 

Elettiin lähes lumettoman talven ja vuoden neljättä viikkoa, kun korviin kantautui viesti Risto Ståhlin 

siirtymisestä Saarijärven Kalmarin kylän moninkertaisilta haukkukokeiden ja tutuilta metsästysmailta 

tuntemattomille haukkumaille. 

Risto Ståhl hankki nuorena miehenä elantonsa metsätöillä, mutta polvien nivelpintojen kulumisen vuoksi 

joutui jäämään metsurin töistä eläkkeelle.  Tekeminen ei Ristolta loppunut tähän, vaan hänet tunnettiin 

monitaitoisena osaajana.  Häntä pyydettiin remontoimaan ja kunnostamaan erilaisia rakennuksia sekä 

rakentamaan uusia rantasaunoja ja mökkejä.  Tekemisen ohessa uusittiin polviniveliä ja metsässä 

liikkuminenkin alkoi sujua aikaisempaa kivuttomammin.  Risto harrasti linnunmetsästyksen lisäksi 

aktiivisesti pienpetopyyntiä ja oli Kalmarin hirvenmetsästysseurueen aktiivinen jahtimies.  Metsästyksen 

ohella Risto oli myös armoitettu kalastaja.  Hän kalasteli ympäri vuoden uittaen verkkoja jään alle pyyntiin 

sekä pilkkien ahkerasti.  Sulan veden aikaan kalastusvälineinä olivat kauden mukaiseen pyyntiin sopivat 

välineet.  Lasten kertoman mukaan kotona oli usein tarjolla isä-Riston hankkimia veden ja metsän antimia. 

Ristolla oli oma koira 15-vuotiaasta lähtien. Ensimmäinen oli suomenajokoira, mutta sen jälkeen koirat 

olivat suomenpystykorvia ja välillä pystykorvan rinnalla myös harmaanorjanhirvikoira ja karjalankarhukoira.  

Tutustuin Ristoon 1984, kun olin hankkimassa itselleni ensimmäistä suomenpystykorvaa.  Aarnion Antin ja 

Ahon Aarnen kautta sain selville, että Riston nuori narttu oli astutettu ja sieltä sainkin Ojan Tessun 

jälkeläisenä urospennun.  Pennun vartuttua koeikään kiersimme Risto Tessun ja minä Jepen kanssa 

moninaisia linnunhaukkukokeita lohkovalintoja ja Hauhon Haukku-ottelua myöden.   Risto toimi 

Saarijärvellä 1980- ja 1990-luvuilla aktiivisena linnunhaukkukokeiden järjestäjänä Saarijärven Seudun 

Kennelkerhon nimissä.  Lähes kaikissa isommissa Keski-Suomessa järjestetyissä linnunhaukkukokeissa on 

Kalmarista löytynyt linturikkaita koemaastoja, joissa Risto on toiminut oppaana ja tarvittaessa tuomarina.  

Keski-Suomen kokeissa Risto toimi vuosittain ansiokkaasti oppaana, tuomarina ja ylituomarina.  Viime 

syksynä Risto toimi vielä palkintotuomarina piirinmestaruuskokeissa.  Hän toimi aktiivisen Keski-Suomen 

Puna-mustat Pystykorvayhdistyksen jäsenenä ja kuului Kennelpiirin pystykorvajaostoon 1980-luvunlta 

lähtien. 

Tulevan kesän kesätapahtumasta tulee puuttumaan pihapenkillä tai kalakeittonuotiolla istuva ”velhojen” 

juttujen ja tapahtumien kertoja, jolla punainen Nortti hiljalleen savuaa oikean käden sormissa peukalon 

rapsautellessa tuhkaa.  Risto on poissa fyysisesti, mutta muistoissa ikuisesti. 

 

Kiitollisena kaivaten  Juha sekä Keski-Suomen pystykorvaväki 


