
12TOS I M I E S   2 / 2009 13 TOS I M I E S   2 / 2009

Teksti: Kimmo Janas

Kuvat: Juha Seila

Kun Samuli Harjuvaara 
joutui runsaat 15 
vuotta sitten auto-
onnettomuuteen, 
ei selviytyminen 
vaikuttanut kovin 
todennäköiseltä. 
Usko Jumalaan on 
kuitenkin kantanut 
läpi toipumisjakson 
samalla kun kiitollisuus 
Taivaallista Isää kohtaan 
on lisääntynyt päivä 
päivältä.

Marraskuun lopulla 
vuonna 1993 kääntyi 
Vantaalla henkilöauto 

erehdyksessä suoraan lähesty-
vän öljyrekan eteen. Auto lensi 
runsaat 10 metriä ja päätyi lii-
kennevalotolppaan katkaisten 
sen samalla. Kyydissä ollut Sa-
muli Harjuvaara saatiin irrotettua 
tajuttomana vasta auton katon 
irtileikkauksen jälkeen. Sairaa-

lassa hengityskone irrotettiin jo 
viikon kuluttua, mutta Samulin 
tajuttomuus jatkui edelleen.

Työ uuvuttaa
Nuorisotyöntekijäkoulutus kes-
keytyi varsin kohtalokkaalla 
tavalla. Kun Samuli palasi ta-
juihinsa parin viikon kuluttua 
onnettomuudesta, oli edessä 
pitkä kuntoutusjakso. Seuraavan 
vuoden helmikuussa oli pakko 
hyväksyä tosiasia, hänellä oli 
vaikea ja pysyvä aivovamma.

– Se oli todellinen shokki. Al-

kukuntoutuminen oli kuitenkin 
tapahtunut vammautumisen voi-
makkuuteen nähden niin nope-
asti, että uskoin vakaasti kaiken 
palautuvan lähes ennalleen, Sa-
muli muistelee.

Kovalla työllä ja pieninä an-
noksina hän sai suoritettua kes-
keytyneen nuorisotyönohjaajan 
tutkinnon, mutta joutui kuitenkin 
toteamaan, ettei jaksanut tehdä 
koulutusta vastaavaa työtä.

– Aivovamma säätelee jaksa-
mista, ja parin tunnin työ vie mi-
nulta voimia saman verran kuin 

asioihin – ainakin sanomaan 
mielipiteensä.

Nuorten kanssa toimimista on 
mm. Haarajoelle viime keväänä 
perustetussa partiossa sekä SPR:n 
Vantaan nuorten turvatalolla.

– Lisäksi toimin seurakunnan 
kirpputorilla autonkuljettajana, 
kun muut ovat seitsenkymppi-
siä..., naurahtaa Samuli.

Metsästys sopii 
uskovaisellekin

Samuli on harrastanut metsäs-
tystä vuodesta 1996 lähtien. Nyt 
eläkkeellä ollessaan hän kertoo 
ehtivänsä metsälle entistä use-
ammin. Samuli metsästää kaik-
kea riistaa peurasta pienempään, 
mutta suosikkiriistaa etelässä 
ovat jänikset.

– Jänisjahdissa koira tietää vä-
littömästi, onko jäniksiä liikkeel-
lä. Jos ei, kannattaa saman tien 
palata kotiin.

Kotona Samulilla on aseita 
asekaappi täynnä – 8 asetta.

– Väkivalta ei lopu aselakeja 
kiristämällä. Jos ei saa luvallista 
asetta, rikollinen mieli hankkii 
luvattoman aseen ja tekee teko-
sensa sillä, kommentoi viimeai-
kaisia koulutragedioita.

Metsästysharrastuksesta ei ole 
kukaan uskovainen ystävä kom-
mentoinut.

– Perustan oman harrastukse-

Jumala-
suhteen 

hoitoa 
metsällä

Peuran filee à la Samu
Nostetaan 20cm peuran ul-
kofileetä huoneenlämpöön 
muutama tunti ennen pais-
tamista.

Kuumennetaan pannu, 
kun paistaminen aloitetaan.

Paistetaan fileetä 5-6 min 
puoleltansa.

Leikataan n. 5 cm annospa-
loiksi ja asetetaan gourmet-
annoksiksi lautasille, päälle 
rouhituilla katajanmarjoilla 
maustettua smetanaa, viereen 
pottumuussia (tehty paljon 
voita ja kermaa käyttäen) ja 
tuorelisäkkeeksi salaatinlehti 
ja muutama puolukka sekä 
minttuhyytelöä.

A  Väijypaikkoja valittaessa tärkein kri-
teeri on, että eläimet liikkuvat esimer-
kiksi haulikon kantaman sisällä.
Erätukun talvimaastopuku on todella 
näkymätön esim. koivumetsikössä.

ni ainakin sille, että Jumala loi 
ihmisen viljelemään ja varjele-
maan. Kalastus on mielestäni 
jopa pahempaa eläinrääkkäystä 
kuin metsästys, Samuli kertoo 
ja huomauttaa, että esimerkik-
si haulikolla ammuttaessa toi-
mitaan ns. shokkiperiaatteella 
– monta yhtäaikaista osumaa 
vaikka mikään ei mene läpi.

Siksi haulikko on hyvä esim. 
kanalintuja metsästettäessä – ei 
riko linnun pintaa.

Esimerkiksi luodikolla am-
muttaessa luoti rikkoo lihaa ja 
sisäelimiä.

– Jos haluaa tehdä fasaanin 
maksapalleroita ja maksa on 
tuhannen päreenä, kaavi siitä 
sitten palleroita kasaan suolien 
keskeltä, hän hymähtää.

Metsässä sielu lepää
Parasta harrastuksessa on va-
paus kulkea luonnossa. Vaikka 
saalista ei tulisikaan, tunne on 
Samulin mukaan mahtava. Suu-
rimman osan ajasta hän on yksin 
tai koiran kanssa metsällä.

– Luonnossa käyskennellessä 
ehtii miettiä syntyjä syviä paljon 
ja hartaasti. Yksin ollessa tu-
lee myös juteltua Isälle paljon. 
Luonto on hyvä paikka hoitaa 

muilla ihmisillä koko päivän 
raataminen.

Elämä kuitenkin hymyilee
Ulkoisesti Samuli Harjuvaaralla 
on elämä tänä päivänä kunnos-
sa. Vierelläkulkijaksi löytyi La-
pista lähihoitajana työskentelevä 
Kati, jonka kanssa Samuli avioi-
tui vuonna 1999. Järvenpäässä 
omakotitaloa asuvan perheen 
arkea piristävät Eino (7 v) ja Ee-
mil (4 v) – sekä metsästyskoira 
Onni.

Luonteeltaan aktiivinen ja so-
siaalinen Samuli on kehittänyt it-
selleen työkyvyttömyyseläkkeel-
lä erilaista korvaavaa toimintaa. 
Oma yritys (www.sharjuvaara.
net) tekee mm. puisia leikkuu-
lautoja myyntiin ja välittää Ylitor-
niolla valmistettuja aitoja kuksia 
Etelän ihmisille.

Vapaaehtoistyö on myös Sa-
mulin sydäntä lähellä.  Sitä hän 
tekee niin seurakunnassa kuin 
SPR:stäkin. Järvenpään luteri-
laisessa seurakunnassa Samuli 
toimii kirkkovaltuutettuna ja 
kasvatusjohtokunnassa.

– Valtuustotyöskentely tuntuu 
välillä hieman kumileimasintyös-
kentelyltä, muta johtokuntatyös-
kentelyssä pääsee vaikuttamaan 

omaa Jumala-suhdetta, Samuli 
toteaa.

Riistaruokiin Samuli kertoo in-
nostuneensa kehitettyään aikoi-
naan kaloriköyhän laihdutusver-
sion valmiista reseptistä.

– Jäljelle alkuperäisestä re-
septistä jäi vain litra vettä, Sa-
muli naurahtaa ja paljastaa, että 
lempiriistaruokaa on jänispihvi, 
jossa puolet jänistä ja puolet 
possua.

A   Kuksat tulevat valmiina Ylitorniolta, ja 
niissä on parafiiniöljykäsittely.

C  Saalis pakastetaan karvoineen, jos se 
on tarkoitus täyttää. Jos taas tehdään 
ruokaa, eläin suolestetaan ja nyljetään.

B  Oravastakin saa 
syötävää, joskin 
vähän.

B  Äänenvaimentimet ovat 
yleistyneet myös metsästys-
aseissa. Samulille kyseessä 
on pitkälti mukavuusky-
symys, koska haulikkoam-
munnasta on hänelle tullut 
tinntus toiseen korvaan.

C  Mukana ollut pienikaliberinen (.22) luodikko on Samulin kertoman mukaan var-
sin edullinen, vain parin sadan euron luokkaa. Samoin kiikari on alle sadan euron 
hintainen venäläiskiikari.


