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JÄRJESTÖN TUOTESHOP 
ALAN HARRASTAJILLE!

Rintanappi  3,-

Tiedustelut ja tilaukset:
Suomen Ajokoirajärjestön 
toimisto

Puh. 044 311 0330 (klo 10 - 14)
email saj.fsk@dnainternet.net

T-paidat   13,-Laadukkaat tekniset paidat
koot L – XXL musta & valk.  30,-

Pinssit
kultapinssi 17,-  •  tinapinssi 5,- Palkintolevykkeet  • kultainen 8,50

•  hopeinen 8,00  • pronssi 6,00

Ajokoiramieslehtikansio   
8,50

Eero Hämäläinen:
Kirjeenvaihtajan kootut  20,-  
tuotto SAJ:n nuorisotoimin-
taan

SAJ:n 90-vuotis  historiikki  21,-

Envall:  
Suomenajokoira &  
ajokoirametsästys  39,-

Allan Bergström:
Finska stövare i Norden 50,-

Lippis 10,-
sininen

UUSI 
musta
lippis 
12,-

Hihamerkki  3,50
Tarra ja ikkunatarra  2,50

Sytkäri  1,50

Putkihuivi  10,-
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 SAKARI POTI: 

Puheenjohtajan mietteitä

Kansalaisaloite
Metsästyskoirajärjestöjen yhteinen kansalais-
aloite saatiin valmiiksi vuoden vaihteessa. Nyt 
on tämä kevätkausi eli 6 kuukautta aikaa kerätä  
50 000 nimeä aloitteeseen. Aloitteen nimi on  
Susivahinkojen estäminen. Vahingot olisi saatava 
kohtuulliselle tasolle Suomessa.

Siis ettei susia pyörisi kaiken aikaa pihoilla ja 
metsästyskoirien kitumissa.

Aloite on netissä lähtenyt käyntiin. Käsittääk-
seni se ei riitä. Nyt olisi kerättävä paperitulosteilla 
kaikista mahdollisista paikoista ja tilaisuuksista 
ääniä. Meidän jokaisen aktiivisuutta tarvitaan 
nyt. Saa koko eduskunta sitä sitten käsitellä. 
Paperitulosteniput palautetaan järjestösihteeri 
Marja-Helena Ilvoselle osoitteeseen, Rasinkan-
kaantie 91, 43220 MAHLU. 

Starttailu kokeessa
Useampikin jäsen on ottanut yhteyttä, kun hei-
dän koiransa on ajanut ykkösen. Ja nyt ei saa 
startata ennen kuin on näyttelytulos hankittuna.  
Monelle se tulee vieläkin yllätyksenä, vaikka 
sääntö on ollut jo pitkään voimassa. Koiranomis-
tajia se kismittää nyt varsinkin, kun roduillem - 
me ei oikein ole näyttelyjä. Olisikohan tuohon jo-
tain jengattavaa. Viisaat päät nyt miettimään. 

Toisaalta, jos saataisiin ennen näyttelytulos-
ta ajattaa vaikkapa neljä (4) ykköstä, ja jos vielä 
huipputuloksilla, sitten teetettäisiin pennut tai 
uros astuisi narttuja. Kun sitten myöhemmin to-
dettaisiin vaikkapa näyttelyssä perinnöllinen nol-
laava (0) vika, ei taitaisi pennunomistajat oikein 
tykätä asiasta. Funtsittaneen tätä. 

Kelit
Käsittääkseni nyt olemme koko valtakunnassa 
joutuneet kokemaan sen, ettemme oikein pysty 
harrastamaan, kuten haluaisimme. Kelit ovat jo 
pitkän aikaa olleet tosi hankalat. Ja kokeita on 
jouduttu perumaan jokaisena viikonloppuna. 

Koko syksy laitettiin koiria kuntoon. Harmittaa-
han se. 

Mutta periksi ei anneta. Uskoisin kuitenkin, 
että esim Mööpeleihin tulee nopeasti "tilaukset" 
täyteen.

Koiramessut
Kennelliiton vuotuinen päätapahtuma oli ker-
rassaan hieno tilaisuus. Kolme pitkää päivää. 
Messuosastomme yhdessä Kennelliiton, Pysty-
korvajärjestön ja Lappalaisten kanssa oli ker-
rassaan onnistunut. Kiitos taas Sannalle, Rikulle 
ja Jannelle, kun jaksoitte edustaa järjestöämme.  
Samaten koirille, joihin aktiiviset saivat tutustua 
ja todeta, kuinka hienoluonteisia koiria meillä 
on. 
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Suomen Ajokoirajärjestö
Finska Stövarklubben ry

Toimisto
avoinna ma-pe klo 10–14

Toimistosihteeri 
Jaana Leppiaho
Puhelin: 044 311 0330

Osoite: SAJ:n toimisto,
Uusikatu 57–59, 
90120 Oulu
Sähköposti: 
saj.fsk@dnainternet.net

Internet-sivut:
www.ajokoirajarjesto.fi

Tili: 
FI58 4600 2020 0009 09

Jäsenasiat, osoitteenmuu-
tokset ja tarvike tilaukset 
toimistoon.

Hallituksen 
puheenjohtaja
Sakari Poti
Kettukuja 15, 
66400 Laihia,
puh. 0400 428 097, 
040 757 7579
sakari.poti@gmail.com

Hallituksen 
varapuheenjohtaja 
Viljo Pennanen
Suntiontie 8 
73460 Muuruvesi 
0400 272 311 
viljo.pennanen@pp1.inet.fi

Kunniapuheenjohtaja 
Antero Viitanen
Retkeilijäntie 9 E 44,  
70200 Kuopio
puh. 0400 168 390
viitanen.antero@gmail.
com

Toimikuntien 
puheenjohtajat:

Työvaliokunta: 
Sakari Poti

Jalostustoimikunta: 
Esa Ojanen
Takametsäntie 51, 
25320 Raatala
puh. (02) 734 5584, 
0500 534 938
esa.ojanen@saunalahti.fi

Koulutustoimikunta:
AJOK Mika Elgland 
Kangaskorventie 11 
62375 Ylihärmä 
050 567 4983 
mika.elgland@netikka.fi

Koulutustoimikunta:
KEAJ Seppo Korpela
Köyhäjoentie 528, 
69510 Halsua
puh. 0400 999 315
seppo.korpela@luukku.com

Nuorisotoimikunta:
Ari Kylliäinen
Pien-salajärventie 35, 
54770 Heituinlahti
puh. (05) 467 849 tai 
0400 150 845
ari.kylliainen@gmail.com

Jäsenmaksut v. 2018
Vuosijäsen  27 euroa
Perhejäsen  11 euroa 
Jäsenseura  40 euroa
Voit liittyä jäseneksi maksa-
malla jäsenmaksun järjestön 
jäsenmaksutilille
FI58 4600 2020 0009 09, laita 
nimi ja osoite viestikenttään. 
Voit myös saada jäsenmaksu-
kortin postissa, kun ilmoitat 
tietosi toimistoon puhelimel-
la, sähköpostilla tai postin 
kautta kirjallisesti.
Liittymislahjana uudet 
jäsenet saavat  ja kaikki liit-
tymisvuoden Ajokoiramies-
lehdet, 6 numeroa.

Tämän lisäksi viisi koiraamme esiintyi viehät-
tävine ohjaajineen isolla estraadilla. Ja kansallis-
puvut eivät ainakaan pienentäneet tilaisuuden 
arvokkuutta. Ja kaiken tämän lisäksi Heidi Pa-
jamäki esitteli suurelle yleisölle rallytokoa suo - 
-men ajokoiralla. 

Tilaisuuksista on video YouTubessa. 

Kiitos kaikille aktiiveille. Olemme yhteisellä 
asialla. 

Vuosikokous
Vuosikokousta vietämme tänä vuonna Järven-
päässä, etelän lohkolla. Puheenjohtaja vaihtuu. 
Olen varma, että järjestö saa hyvän jatkajan. Jä-
senistö, tukekaa häntä. Se on kaikkein tärkeintä. 
Hänet on demokraattisesti valittu. 

Toivotaan, että voimme loppukauden kuiten-
kin harrastaa tätä meille rakasta lajia vielä pa-
remmissa olosuhteissa. Olemme ansainneet sen. 
Ja että jokainen halukas voi vielä avata lukon ni-
menomaan kokeessa. 

Laihialla 14.1.2018

Sakari Poti
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JÄSENMAKSUN ERÄPÄIVÄ

Vuoden 2018 jäsenmaksun eräpäivä oli 
15.1.2018

Vuoden 2018 jäsenmaksukortti on postitettu 
kaikille jäsenille tammikuun alussa. Tässä 
maksutiedot, jos et jostain syystä ole vielä jä-
senmaksulappuasi saanut. Vuosijäsenen mak-
su on 27 euroa, samassa taloudessa asuvan 
perhejäsenen maksu on 11 euroa. Jäsenyhdis-
tyksen maksu on 40 euroa. Tilinumero on 
FI58 4600 2020 0009 09. BIC ITELFIHH. Lai-
ta viestikenttään nimi ja osoite.

Huom. Kasvattaja voi liittää pennunostajat 
pentuejäseniksi hintaan 11 euroa / hlö. Ilmoi-
ta pentueen ja pentuejäsenten yhteystiedot 
toimistolle sähköpostilla ja maksa jäsenmak-
su em. tilille. 

TOIMISTOLTA

VUOSIKIRJA 2017
Tilaa vuosikirja maksamalla jäsenmaksutilille 
vuosikirjan hinta 12 euroa jäsenmaksun lisäk-
si: vuosijäsen maksaa 39 euroa, perhejäsen 
23 euroa, jäsenyhdistys 52 euroa. Ainais- ja 
vapaajäsenille on myös postitettu maksukort-
ti, jolla voi tilata vuosikirjan ennakkotilaus-
hintaan 12 euroa.  

Vuosikirja 2017 ilmestyy toukokuussa 2018. 
Se sisältää koetulokset 1.3.2017-28.2.2018 ja 
näyttelytulokset ajalta 1.1.-31.12.2017.  

BESTÄLLA ÅRSBOKEN 2017

Man kan också, utan postavgift beställa års-
boken 2017 med samma medlemsbetalning 
genom att förutom medlemsavgiften betala 
ytterligare 12 euro. Totala betalningen blir 
för vanliga medlemmar 39 euro, för familje-
medlemmar 23 euro, för medlemsföreningar 
52 euro. Också ständiga och sådana som är 
befriade från medlemsavgift, får ett bankgiro 
som man kan betala årsboken med, och då är 
avgiften 12 euro. 
Årsbok levereras i maj 2018. Den innehåller 
provresultatar 1.3.2017- 28.2.2018 och ut-
ställningsresultater 1.1.-31.12.2017.

SISTA BETALNINGSDAG

Sista betalningsdag för årsavgiften år 2018 
var 15.1.2018

Medlemskortet för år 2018 postades till alla 
medlemmar i början av januari.  Årsavgiften 
är 27 euro, för familjemedlem som bor på 
samma adress är avgiften 11 euro, avgiften  
för föreningar är 40 euro. Kontonr FI58 4600 
2020 0009 09. BIC ITELFIHH.

Observera! Uppfödare kan ansluta valpköpa-
re till medlemmar i föreningen för 11 euro /
person.  
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Osoitteenmuutokset 
toimistolle

Tee osoitteenmuutokset ja muut jäsentietojen 
päivitykset toimistolle sähköpostilla 
saj.fsk@dnainternet.net tai postitse tai puhe-
limitse. Tee ilmoitus toimistolle, jos et enää 
maksa jäsenmaksua, niin poistamme tietosi 
rekisteristämme. 

Adressändringar och 
övriga medlemsärenden  
till kansliet

Gör dina adressändringar och andra uppda-
teringar av medlemsinformation via e-post 
saj.fsk@dnainternet.net eller via post eller 
telefon. Meddela också om du inte mera vill 
betala medlemsavgift, så vi kan ta bort din 
information från vårt register. 

Tärkeitä päivämääriä

Yhdistyksille: 
31.1. ansiomerkkiesitykset toimistolle

SAJ:n erikoisnäyttelyt 
25.3.2018 Päänäyttely Järvenpää
10.5.2018 Uurainen
12.8.2018 Sastamala
12.8.2018 Siilinjärvi

Aineistot 
maaliskuun lehteen 28.2.2018 mennessä 

lähetetään toimistolle sähköpostilla:  saj.fsk@dnainternet.net  

tai osoitteella: 
 
Suomen Ajokoirajärjestön toimisto, 
Uusikatu 57-59, 90120 Oulu 
puh. 044 311 0330.  
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JALOSTUSASIAA
ESA OJANEN

Päättynyt vuosi on ollut merkittävä. Harrastuk-
semme on saanut paljon näkyvyyttä mm. Ken-
nelliiton Suomi 100 vuotta-teemalla ”Kotimai-
set rodut kansallisaarteemme”. 

Kymmenen vuotta sitten tällä samaisella palstalla 
haaveilin ja ennustin kokonaan sähköistä toimin-
taa metsästyskoetulosten tallennuksessa. Nyt se 
sitten toteutuu. Koesihteerin tekemät kirjaukset 
menevät suoraan järjestömme ja myös Kennellii-
ton tietokantaan ns. käsin koskematta automaat-
tisesti. Vielä kuitenkin metsässä tapahtumat kirja-
taan ylös paperille lyijykynällä. Järjestelmä toimii 
ja on omaksuttu käyttöön jo aika hyvin. Tietysti 
siinä vielä kuitenkin on löytynyt korjattavaa ja ke-
hitettävää, kun sitä on käytännössä ”testattu”. Nyt 
on vaan toiminta, säännöt ja koulutukset muutet-
tava hyödyntämään täysimääräisesti nämä uudet 
toimintamallit. 

Järjestölle on saatu myös uudet nettisivut. Niil-
le on siirretty vanhoilta sivuilta aineistot. Tekstejä 
päivitetään tälle uudelle sivupohjalle sopivaksi. 
Jalostus- ja perinnöllisyys-aineistoissa on myös 
paljon uudistettavaa. Päivitystä tekevät perinnöl-

lisyysjaoksen jäsenet talkoilla, joten aikataulu on 
sen mukainen.

Blup-indeksilaskenta ei ole toteutunut muuta-
maan vuoteen. Laskentaa tehnyt henkilö meneh-
tyi vaikeaan sairauteen keväällä. 

Mutta nyt on Helsingin yliopiston kanssa las-
kennan uudistaminen käynnissä. Opiskelija tekee 
lopputyötään professori Pekka Uimarin johdolla. 
Laskentamalli tulee tässä työssä uudistettua ja 
työn yhteydessä indeksit saadaan laskettua. Täl-
laisella laskentamallilla on mahdollisuus tehdä 
laskelmia populaation geneettisen tason kehit-
tymisestä metsästysominaisuuksissa. Tilastoja 
jalostuksen edistymisestä pyritään jatkossa teke-
mään ja päivittämään.

Jatkossa pitää vielä ratkaista laskennan rutii-
ninomainen suorittaminen ainakin vuosittain. 
Hirvikoirien blupit ovat samassa tilanteessa, joten 
tässä on yhteistyö mahdollista.

Kotimaisten koirarotujen geenivaraohjelmas-
sa on aloitettu käytännön toteutus. Ensimmäisen 
sperman keräystilaisuuden järjesti Luonnon-
varakeskus Maaningan asemallaan 27.11.–   
01.12.2017. Suomenajokoiraa ei vaaditulla aika-
taululla, ja metsästyskauden ollessa menossa, löy-
tynyt tähän ensimmäiseen keräykseen. Nyt suori-
tetusta keräyksestä saatiin kokemuksia ja jatkossa 
toimintaa voidaan muuttaa siten, että koirien on 
siihen helppo osallistua. Kustannuksista vastaavat 
Luke ja Kennelliitto. 

Suomenajokoira uroksia ohjelmaan tarvitaan 
25 - 30 kappaletta. Uroksen omistajat voivat eh-
dottaa rotujärjestölle koiraansa luovuttajaksi. Il-
moitukset voi laitaa esa.ojanen@saunalahti säh-
köpostiin tai puhelin 0500 534 938.
Luovuttajaksi soveltuva koira on:
- terve, eikä sillä ole tiedossa olevia perinnöllisiä 
sairauksia
- mahdollisimman vähän sukua nykyiseen nart-

Jalostustoimikunnalta
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JALOSTUSASIAA

tupopulaatioon
- viiden sukupolven sukusiitosasteeltaan kor-
keintaan 4,25
- terveystutkimukset tehtynä sekä näyttöä käyt-
töominaisuuksista

Omistaja kuljettaa koiran keruutilaisuuteen. 
keruukertoja urokselle tulee 2 - 3, saadun sieme-
nen laadusta riippuen.

Spermankeräystilaisuuksia järjestetään jatkossa 
Luken ja Kennelliiton rahoituksen mukaan.

Taas on viisi vuotta kulunut ja Suomen Ajo-
koirien jalostuksen tavoiteohjelma on uusittava 
vuoden 2018 aikana. Myös Pevisa-sääntömme pi-
tää päivittää.

Nyt suunnitellaan Skype-videoneuvotteluoh-
jelman käyttämistä niin, että hallituksen ja toimi-
kuntien kokouksiin etäosallistuminen olisi mah-
dollista. 

Jalostustoimikunnassa on kokeiltu Skype-ko-
kousta ja todettu se toimivaksi. 

Pitkien etäisyyksien vuoksi kokouksiin osal-
listuminen olisi helpompaa. Nyt parin tunnin 
kokoukseen osallistuminen vaatii useasti jopa 
kahdeksan tunnin matkustamista kun palaverin 
jäsenet asuvat eripuolilla laajaa maatamme. On 
vaikeaa saada järjestetyksi sellainen ajankohta, 
että useampijäsenisessä palaverissa se kaikille 
yhtä aikaa sopisi. Jos etäosallistuminen olisi mah-
dollista, voisi osa jäsenistä osallistua kokoukseen 
tällaisella videoneuvottelulla. Videoneuvotteluun  
jäsen voi osallistua puhelimella tai kannettavalla 
tietokoneellaan, jossa on mikrofoni tai mikrofo-
nilla varustetut kuulokkeet. Jäsenen laitteisiin saa 
asennettua ilmaisohjelmat joilla videoneuvotte-
luun voi osallistua. 

Jalostustoimikunta on päättänyt suositella myös 
kyynärien kuvauttamista lonkkakuvauksen yh-
teydessä. Niiden kuvaaminen samassa yhteydessä 
ei paljon lisää kuluja eikä rasita koiraa kun tapah-

tuu samalla rauhoituksella kuin lonkkakuvaus-
kin. Tulokset antavat tietoa kyynärien tilanteesta. 

Jalostusvalinnan perussääntö ominaisuuksissa, 
joiden periytymismallia ei tunneta.
- ei käytetä sairasta koiraa jalostukseen
- ei käytetä sukusiitosta tai linjajalostusta

Tulevaisuudessa rodun koko populaation käyt-
töominaisuuksien parantaminen on haasteellista, 
kun jalostusvalintaa joudutaan painottamaan yhä 
enemmän monimuotoisuuden säilyttämiseen ja 
terveyden hallitsemiseen. Käyttöominaisuuksien 
säilyttämiseksi tärkeintä on kiinnittää jalostus-
valinnassa ensisijaisesti huomiota käyttöominai-
suuksiin, rakenteeseen ja terveyteen.

Ulkomuoto-ominaisuudet ovat toissijaisia kun 
jalostetaan käyttökoiraa.

Jalostustoimikunnan henkilöstö  
tarvitsee täydennystä
Neuvonta- ja ATK-jaokselle etsitään uutta pu-
heenjohtajaa. 

Savon alueelta jalostusneuvoja Marko Huttu-
nen on ilmoittanut lopettavansa neuvojana työ-
kiireiden vuoksi. Eli Idän lohkon alueelle tarvit-
taisiin uusi neuvoja.

Neuvonta-ja ATK-jaoksessa on paikka myös 
tilastojen tekijälle.

Nämä tehtävät ovat pääosin itsenäisesti tehtäviä 
talkootöitä.
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JALOSTUSASIAAJALOSTUSASIAA
SANNA KUMPULAINEN

JALOSTUSASIAA

K oiran kiimaan liittyy paljon vanhoja 
uskomuksia ja sääntöjä ”oikeasta” astu-
tusajankohdasta. Osa niistä pitää paik-

kansa ja osa ei. Suurin syy tyhjiksi jääneisiin 
narttuihin on väärä astutusajankohta eli omis-
tajan toiminta. Jotta astutus onnistuu, täytyy 
nartunomistajan tuntea koiransa ja perehtyä 
sen kiiman ilmentymiseen.

Ensimmäiseksi nartun omistajan tulee olla 
perillä juoksun alkamisajankohdasta. Nartun 
saavuttaessa sukukypsyyden on ensimmäisestä 
kiimasta alkaen hyvä merkitä juoksun alkamis-
ajankohta ja vuotopäivät ylös kalenteriin. Näin on 
helppo seurata koiran kiimojen väliä ja suunnitel-
la pennutusajankohtaa. Rankka fyysinen liikunta 
metsästyskaudella saattaa laimentaa tai siirtää kii-
moja eteenpäin. 

Ensimmäiset vuotopäivät saattavat olla erittäin 
niukkoja ja omistajan onkin päivittäin hyvä pyyh-
käistä talouspaperilla nartun takamusta juoksun 
oletetun alkamisajan lähestyessä. Näin alkamis-
ajankohta tulee varmasti havaittua.

Monesti nartunomistajia ohjeistetaan oikean 
astutusajankohdan olevan 11-14 vuorokautta nä-

kyvän kiiman eli verisen vuodon alkamisen jäl-
keen. Tämä on keskimääräinen aika kiiman alusta 
astutusajankohtaan. Jokainen narttu on kuitenkin 
oma yksilönsä, ja astutusajankohta voi vaihdella 
4:stä vuorokaudesta 28:een vuorokauteen juok-
sun alusta. Vaihtelua voi siis olla useampi viikko 
eri narttujen välillä. Oikea ajankohta saattaa myös 
samalla nartulla vaihdella useilla vuorokausilla 
eri kiimoissa, sillä nartun jokainen kiima on eri-
lainen.

Nartun kiimankierto sisältää esikiiman, varsi-
naisen kiiman ja jälkikiiman. Esikiimassa nartun 
progesteronitaso on matala ja alkaa nousta juu-
ri ennen varsinaista kiimaa. Esikiiman kesto on 
2-17 vuorokautta. 

Varsinaisen kiiman kesto on noin 3-21 vuo-
rokautta. Sen aikana tapahtuu ovulaatio eli mu-
nasolut vapautuvat munasarjoista. Oikea astu-
tusajankohta on noin 2 vuorokautta ovulaation 
jälkeen, sillä irronneet munasolut kypsyvät hedel-
möittymiskykyisiksi 2 - 5 vuorokautta. 

Varsinaisessa kiimassa ovulaation aikaan nar-
tun tulisi alkaa kääntämään häntäänsä sivuun ja 
tarjoamaan itseään urokselle. Usein emättimen 

Kiima & astutus 
- milloin astutan narttuni?

Kun olet astuttamassa narttuasi:
• Mieti onko sinulla aikaa astutusmatkoihin, synnytykseen ja pentujen hoitoon 
• Mieti onko narttusi käyttöominaisuudet riittävät
• Mieti narttusi vahvuudet, jotka haluat säilyttää ja tunnusta heikkoudet, joita haluat kehittää
• Mieti onko narttusi terve. Onko sillä tai lähisukulaisilla kenties joitakin perinnöllisiä sairauksia, 
jotka sinun tulee huomioida?
• Mieti onko nartullasi terve ja kestävä rakenne
• Kuvauta lonkat
• Teetä ataksiatesti
• Ota yhteyttä jalostusneuvontaan
• Huomioi nartun puutteet urosvalinnassa
• Huolehdi, että nartullasi on riittävä fyysinen kunto
• Madota narttusi ennen astutusta
• Huolehdi, että rokotukset ovat voimassa
• Tee astutuksesta kirjallinen sopimus Kennelliiton kaavakkeella
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turvotus vähenee ja vuoto vaalenee. 
Vuodon vaaleneminen vaihtelee voimakkaasti 

narttujen välillä eikä ole varma merkki oikeas-
ta ajankohdasta. Itselläni on voimakkaan suku-
puolivietin omaava narttu, joka vuotaa kirkkaan 
tummanpunaista vuotoa noin kuukauden verran. 
Vuoto ei vaalene missään vaiheessa. Oikea astu-
tusajankohta on ollut noin 16 vuorokautta vuo-
don alkamisesta. Eli astutuksen jälkeen narttu on 
vuotanut vielä lähes kaksi viikkoa tummaa vuo-
toa. Tämä on täysin normaalia. 

Toisella nartullani taas aluksi runsas vuoto en-
sin vaalenee ja sitten niukkenee hyvinkin aikai-
sessa vaiheessa. Kiima on  erittäin selkeä ja koira 
ilmentää sitä voimakkaasti. Tällä nartulla oikean 
astutusajankohdan aikaan vuoto on lähes läpinä-
kyvää ja niukkaa. Vuotoa on harvoin edes 3 viik-
koa. Tämäkin on täysin normaalia. 

Kolmas narttuni on vuodoltaan edellisen kal-
tainen, mutta muuten sen kiima on heikko. Se ei 
ole koskaan ilmentänyt kiimaansa kunnolla. Nar-
tun emätin ei ole koskaan kiiman aikana turvon-
nut eikä se ole tarjonnut itseään kunnolla urok-
selle. Tämä kertonee heikentyneestä lipidosta eli 
sukupuolivietistä.

Hyvä hedelmällisyys ja lipido ovat ensiarvoisen 
tärkeitä asioita jalostusnartulla. Kasvattajan tulee 
tarkkaan harkita käyttääkö hän heikolla kiimalla 
varustettua tai useasti tyhjäksi jäävää narttua (tar-
kistettu, että vika ei uroksessa) lainkaan jalostuk-
seen. Myöskään urosta, jolla on heikko sukupuo-
livietti, ei tule käyttää jalostuksessa. 

Oman narttunsa tunteva kokenut kasvattaja 
voi päätellä narttunsa käytöksestä oikeaa astutus-
ajankohtaa. Ennen astutusreissulle lähtöä narttua 
voi käydä näyttämässä joillekin astutuskokemusta 
omaaville uroksille ja seurata nartun reaktioita. 
Normaalisti hyvässä kiimassa oleva narttu kään-
tää takapuoltaan urosta kohti ja on valmis as-
tuttavaksi. Ajankohta on tällöin todennäköisesti 
lähellä oikeaa. Narttu viedään uroksen reviirille 

astutettavaksi. On hyvä olla varauros mietittynä 
jos sulhaseksi valittu uros ei syystä tai toisesta ha-
lua narttua astua.

Nartun omistajan tulee tiedostaa, että toiset 
nartut tarjoavat itseään urokselle vain oikeina päi-
vinä, toiset koko kiiman ajan. ”Seisova kiima” ei 
siis ole tae onnistuneesta lopputuloksesta. Samoin 
toiset urokset ovat aina valmiina astutuspuuhiin, 
toiset vain oikeina päivinä. Toiset nartut saattavat 
olla annillaan aivan vääränä päivänä ja kieltäyty-
vät astutuksesta oikeana astutusajankohtana. Täl-
laisen nartun kohdalla kasvattajan on syytä miet-
tiä, onko nartun astuttaminen lainkaan järkevää.

Varma ja suositeltava menetelmä oikean astu-
tusajankohdan varmistamiseksi on nartun pro-
gesteronitason mittaus eläinlääkärillä. Ovulaa-
tio voidaan todeta myös eläinlääkärin ottamalla 
papa-näytteellä. Isommilla klinikoilla proges-
teronitaso selviää samana päivänä. Suurin osa 
eläinlääkäreistä lähettää näytteen muualle ana-
lysoitavaksi, jolloin tulos tulee vasta seuraavana 
päivänä. Seuraava päivä voi olla joissakin tapauk-
sissa liian myöhään. Vaikka näytteenottohetkellä 
progesteronitaso olisi ollut ihanteellinen astutusta 
ajatellen, voivat arvot olla seuraavana päivänä jo 
liian korkeat ja kohdunsuu kiinni. Varmimmin 
oikean ajankohdan saa ”kiinni” useammalla pa-
rin päivän välein otetulla progesteronimäärityk-
sellä eläinlääkärin ohjeistuksen mukaan.

Varsinaisen kiiman aikana progesteronitaso 
nousee. Ovulaation aikana progesteronitaso on 
5 -10 ng /ml ja hedelmöittymisen aikaan 15 - 20 
ng /ml. Normaalissa astutuksessa voidaan pää-
sääntöisesti seurata seuraavaa käytäntöä: Jos nar-
tun progesteronitaso on alle 2 ng /ml, uusi näyte 
otetaan kahden vuorokauden kuluttua. Jos pro-
gesteronitaso on 2,5 - 3 ng /ml, ensimmäinen as-
tutus suoritetaan kahden-kolmen vuorokauden 
kuluttua. Jos progesteronitaso on 4 - 5 ng /ml, as-
tutus suoritetaan vuorokauden kuluessa. Jos arvo 
on yli 5 ng /ml, astutus suoritetaan heti.  

JALOSTUSASIAAJALOSTUSASIAA



12    AJOKOIRAMIES TAMMIKUU 2018  

Kiiman jälkivaiheessa progesteronitaso on hui-
pussaan yli 20 ng /ml. Nartun kohdunkaula on 
sulkeutunut ja siittiöt eivät pääse etenemään koh-
tuun vaikka narttu astuttettaisiinkin. 

Mikäli narttu on astutettu oikeaan aikaan ja se 
on tiine, progesteronitaso pysyy ylhäällä. Mikäli 
narttu ei ole tiine, progesteronitaso laskee vähitel-
len 7 - 8 -viikon aikana alas. Kiiman jälkivaiheen 
jälkeen alkaa kiimaton vaihe, joka kestää yleensä 
noin 4 - 5 kuukautta. 

Astutus on hyvä suorittaa pari kertaa kahden-
kolmen päivän välein. Peräkkäisinä päivinä as-
tuttaminen ei kannata, sillä uroksen siittiöt elävät 
nartussa muutaman päivän. Peräkkäisinä päivinä 
astuttaminen vähentää uroksen siemennesteen 
siittiöiden määrää ja näin heikentää tiinehtyvyys-
mahdollisuuksia jälkimmäisessä astutuksessa. 
Välipäiviä pitämällä siemennesteen laatu saadaan 
pidettyä optimaalisena.  

JALOSTUSASIAAJALOSTUSASIAAJALOSTUSASIAA

Miksi uros ei astu:
• Väärä astutusajankohta
• Heikko sukupuolivietti, jota ei tule jalos-
taa eteenpäin
• Laumadynamiikka, ylempiarvoinen lau-
man jäsen/omistaja lähettyvillä
• Rakenteellinen vika
• Stressi
• Huono, liukas alusta

Miksi narttu jää tyhjäksi:
• Väärä astustusajankohta
• Uroksen heikko sperman laatu
• Kohdun toiminnan häiriöt
• Rakeenteellinen vika
• Tulehdukset
• Herpes-tartunta
• Abortoituminen
• Stressi
• Heikko fyysinen kunto

Ihanteellinen astumistapahtuma on kaikille 
osapuolille vaivaton. Tapahtuma sujuu luonnik-
kaasti ja helposti ilman ihmisen apua koirien ol-
lessa halukkaita. Koirat tutustavat ensin rauhassa 
toisiinsa, kenties leikkivät ja hoitavat sen jälkeen 
homman kotiin niin kuin luonto on asian tarkoit-
tanut. Narttu tarjoaa ja uros astuu. 

Normaalisti koirat jäävät kiinni toisiinsa urok-
sen siittimen paisuvaiskudoksen paisuessa nartun 
sisällä. Narttu voi tiinehtyä vaikka koirat eivät 
kiinni jäisikään. Koirien alkaessa parittelun on 
hyvä pitää nartusta kiinni. Tämä estää narttua 
tempoilemasta ja näin ehkäisee vauroiden syn-
tymistä koirien jäädessä parittelun jälkeen kiinni 
sekä uroksen kääntyessä ympäri. Koirat voivat 
olla toisissaan kiinni muutamasta minuutista 
useisiin kymmeniin minuutteihin. 
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JALOSTUSASIAAJALOSTUSASIAAJALOSTUSASIAA

Oikea astutusajankohta löytyi ja astutus 
sujui hyvin. Seuraava jännityksen paik-
ka on nartun mahdollinen tiineys. 

Tiineen nartun ulkoiset merkit ja käyttäyty-
minen ovat samanlaisia kuin valeraskaalla nar-
tulla. Kokenut kasvattaja voi tunnistaa narttunsa 
tiineyden hyvinkin varhaisessa vaiheessa. Koke-
mattomampi saattaa arvuutella tilannetta syn-
nytykseen saakka. Varmuus tiineydestä voidaan 
saada ultraääni- tai röntgentutkimuksen avulla.

Tiineystarkastus voidaan suorittaa 28 vuoro-
kautta astutuksen jälkeen. Jos nartulla on ollut 
tiinehtyvyysongelmia, voidaan ultraäänitutki-
mus tehdä jo kolmen tiineysviikon jälkeen alki-
oiden varhaiskuolemien varalta. Useimmat eläin-
lääkärit suorittavat tiineystarkastuksen vasta 35 
vuorokauden jälkeen, jolloin sikiöt ovat jo var-
masti nähtävissä. Ultraäänitutkimuksen avulla 
voidaan selvittää sikiöiden vointia synnytykseen 
asti. Ultraäänilaitteet löytyvät useimmilta eläin-
lääkäreiltä.

Ultraäänitutkimuksen avulla saadaan suuntaa 
antava tulos tulevien pentujen määrästä. Kaikki 
sikiöt eivät välttämättä näy ultrassa. Kaikki tai 
osa sikiöistä voi myös abortoitua ulträänitutki-
muksen teon jälkeen. Koiraeläimille on kohta-
laisen yleistä, että osa sikiöistä abortoituu tiiney - 
den edetessä. Abortoitumisesta ei välttämättä 
näy ulkoisia merkkejä, sillä abortoitunut sikiö  
voi imeytyä kohdusta nartun elimistöön vielä 
myöhäisessä vaiheessa tiineyttä. 

Omalla koirallani todettiin sikiöitä 35 vuoro-
kauden kulutttua astutuksesta. Yhtäkään pentua 
narttu ei kuitenkaan synnyttänyt, vaan sikiöt oli-
vat abortoituneet ilman ulkoisia merkkejä.

Röntgentutkimus tiineyden varmistamiseksi 
voidaan tehdä 45 vuorokautta ovulaation jälkeen. 
Tällöin sikiön luut ovat kalkkeutuneet ja näkyvät 
röntgenkuvassa. Röntgenin avulla sikiöiden lu-
kumäärä on todettavissa varmemmin kuin ultra-
äänitutkimuksessa. Röntgen on hyvä apu erityi-

SANNA KUMPULAINEN

Tiine narttu:
• Emätin usein turvonnut
• Nännit suurenevat 3 viikon kuluessa  
  hedelmöittymisestä
• Nännit voivat muuttaa väriään vaaleam-
man punertaviksi
• Nartun käyttäytyminen muuttuu, rauhoit-
tuminen, syrjään vetäytyminen
• Urokset ovat usein kiinnostuneita nartus-
ta
• Sikiöt kiinnittyvät kohdun seinämään  
3 viikon jälkeen hedelmöittymisestä. Tällöin 
nartun ruokahalu voi kadota, se saattaa olla 
apea ja pahoinvoiva
• Vatsalinjan muutokset
• Vatsan ympärys kasvaa 5. viikosta eteen-
päin
- Kirkasta limavuotoa voi ilmetä 5. viikosta 
eteenpäin. Vuoto ei saa milloinkaan olla 
vihreää
• Sikiöiden liikkeet tuntuvat 7. viikolla

Onko narttuni tiine?

sesti pienten pentueiden yhteydessä. Sen avulla 
voidaan nähdä sikiön koko suhteessa lantion ko-
koon ja eläinlääkäri voi tehdä päätöksen mahdol-
lisesta keisarinleikkauksesta. 
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JALOSTUSASIAA
ELL, FM SUVI KAPIAINEN 2018

Tässä artikkelissa käsitellään yhtä sydänsairautta, 
joka suomenajokoirilla on todettu muiden sydä-
men ja verenkierron sairauksien lisäksi, dilatoivaa 
kardiomyopatiaa (jatkossa DCM), jossa sydänli-
hassolut rappeutuvat aiheuttaen myöhemmin 
sydämen vajaatoiminnan (yskä levossa tai sen 
jälkeen, rasituksensietokyky alentunut). Sydämen 
vajaatoiminta itsessään ei ole sairaus, vaan oire, 
jonka aiheuttaa jokin sydämen sairaus (esim. 
tässä käsiteltävä DCM, edellisessä artikkelissa 
käsitelty endokardioosi eli MVD jne.). Suomen 
Kennelliiton terveyskyselyn vastauksissa endo-
kardioosi oli viime syksyyn mennessä tulleiden 
vastausten perusteella yleisin suomenajokoirilla 
todettu sydänsairaus DCM:n ollessa toiseksi ylei-
sin. Kyseisessä terveyskyselyssä oli kesään 2016 
mennessä 303 suomenajokoiran vastaukset sydä-
men tai verenkierron sairauksien osalta. Niistä 8 
koiralla (2,67%) oli todettu sydämen läppävuoto/
endokardioosi, 3 koiralla (1,00%) DCM, 10 koi-
ralla (3,33%) jokin muu sydämen tai verenkier-
ron sairaus ja 282 koiralla (94,00%) ei todettu 
sydänsairauksia. Keskimääräisesti suomenajo-
koirilla todettiin sydänsairaus 7,21-vuotiaana. 
Terveyskyselyyn on laitettu Suomen Kennellii-
ton nettisivujen mukaan 5.4.2017 mennessä 330 
suomenajokoiran vastaukset; rodun yleisyyteen 
ja yksilöiden lukumäärään nähden vastausmää-
rän voidaan sanoa olevan luvattoman alhainen, 

ja sairauksien yleisyyden ja merkityksellisyyden 
arvioimiseksi olisi tärkeää saada lisää vastauksia. 
Kyselyn tuloksia ei ole vielä silti kokonaisuudes-
saan analysoitu, eivätkä ne ole vielä rotujärjestölle 
Kennelliitolta saatavilla. Uudistettu terveyskysely 
on tulossa ja se julkistetaan vuoden 2018 alussa, 
asiasta lisää osoitteessa https://www.kennelliitto.
fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-terveys/terveysky-
sely-avataan-alkuvuodesta-2018  .

Pohjustuksena tähän artikkeliin ja sydänsai-
rauksiin liittyen käsittelen aluksi hieman sydä-
men anatomiaa ja verenkierron toimintaa. Koiran 
sydän on nelilokeroinen käsittäen kaksi eteistä ja 
kaksi kammiota. Oikealla ja vasemmalla puolella 
on yksi kumpaakin ja veri virtaa eteisistä kammi-
oihin molemmin puolin. Läppiä sydämessä on 
neljä: kaksi eteiskammioläppää (oikealla trikus-
pidaali- eli hiippaläppä, vasemmalla bikuspidaali- 
eli mitraaliläppä) sekä kaksi kammiovaltimoläp-
pää (oikealla keuhkovaltimoläppä, vasemmalla 
aorttaläppä). 

Sydämen läpi kulkeva veri etenee seuraavasti: 
Oikeaan eteiseen tulee laajalti elimistöstä vähä-
happinen laskimoveri ala- ja yläonttolaskimoista. 
Oikeasta eteisestä veri menee oikean eteisen su-
pistuessa eteiskammioläpän ohitse oikeaan kam-
mioon. Sydämen ja kammion edelleen supistues-
sa vähähappinen veri siirtyy keuhkovaltimoihin 
keuhkovaltimoläpän ohitse. Keuhkovaltimoihin 

Sydänsairauksista osa 2
- DCM eli dilatoiva kardiomyopatia
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ja edelleen keuhkoihin menevä veri on siis vähä-
happista, kunnes se luovuttaa keuhkorakkuloissa 
hiilidioksidimolekyylejä ja saa tilalle happea. Ha-
pekas veri etenee keuhkojen hiussuonista keuh-
kolaskimoihin, vasempaan eteiseen, vasemman 
eteiskammioläpän ohi vasempaan kammioon, 
aorttaläpän ohitse aorttaan ja siitä edelleen muita 
valtimoita pitkin kauttaaltaan elimistön kuljetta-
en hapekasta verta ja happea soluille. Läpät toi-
mivat sydämessä venttiileinä mennen kiinni sil-
loin, kun eteinen ja kammio supistuvat ja estävät 
näin veren virtauksen takaisinpäin. Mikäli läpät 
vuotavat, veri virtaa väärään suuntaan (takaisin-
virtaus) ja tällöin sydämestä voi kuulua sivuääni 
suurentuneen turbulenssin seurauksena. Oikean 
puoleinen kierto on pieni verenkierto ja vasen 
suuri (oikeasta kammiosta veri menee keuhkove-
renkiertoon, vasemmasta koko elimistöön).

DILATOIVA KARDIOMYOPATIA 
ELI DCM

Yleistä
Tässä artikkelissa käsitellään sydänlihassairaus 
DCM:a. DCM on primaarinen sydänlihaksen 
sairaus, joka johtaa sydämen heikentyneeseen 
kykyyn pumpata verta eteenpäin ja ylläpitää 
normaalia verenkiertoa. Tarkka DCM:n syy on 
monella koirarodulla tuntematon, mutta mah-
dollisia syitä voi olla monia, kuten ravitsemuk-
selliset syyt (todettu esim. boksereilla karnitiinin 
ja cockerspanieleilla tauriinin puute), infektio tai 
perintötekijät. Sen, että suomenajokoiralla on 
monia muita rotuja yleisemmin DCM on ajateltu 
viittaavan siihen, että tällä rodulla DCM:n aihe-
uttajana on useimmiten geenit ja sairaus on siis 
perinnöllinen. DCM:ssa sydänlihassolut rappeu-
tuvat ja menettävät supistumiskykyään ja heik-
kenevät toimintakyvyltään. Tämän seurauksena 
vasen tai molemmat kammiot laajentuvat, sei-
nämät ohenevat, supistumiskyky alenee entises-
tään ja sydämeen tulee rytmihäiriöitä. Tyypillisiä 
DCM-rotuja ovat mm. saluki, dobermanni, bok-
seri, jättirodut, kultainen- ja labradorinnoutaja, 
dalmatialainen ja suomenajokoira. 

Kliiniset löydökset, oireet
Varhaisessa tai lievässä sairauden vaiheessa eläin-
lääkärin suorittamassa sydämen kuuntelussa 
(auskultaatio) voidaan kuulla lievä sivuääni. Täs-
sä vaiheessa koira on yleensä oireeton, mutta sy-
dän on silti jo laajentunut ja sivuääni johtuu siitä, 
etteivät läpät mene kiinni supistumisvaiheessa 
sydämen laajentumisen takia ja tapahtuu veren 
takaisinvirtausta. Kliiniset vajaatoiminnan oi-
reet kehittyvät siinä vaiheessa, kun sydän ei pys-
ty supistumaan riittävästi, takaisinvirtaus eteisen 
ja kammion välillä on lisääntynyt entisestään ja 
usein sydämen vasen puoli on myös laajentunut 
(joillain koirilla koko sydän voi olla laajentunut). 

Vasemman puoleisen vajaatoiminnan oireita 
ovat mm. yskä, hengitysvaikeus, alentunut rasi-
tuksensieto. Joskus koiralla voi olla oikean puo-
leinen vajaatoiminta (oikea puoli laajentunut ja 
siellä takaisinvirtausta); tällöin koiralle kertyy 
nestettä enemmän vatsaonteloon. Yskän, hengi-
tysvaikeuden ja alentuneen rasituksensietokyvyn 
lisäksi oireena vajaatoiminnasta voi olla pyörtyi-
lyä (jos nopea rytmihäiriö), ja lopulta kuolema. 

Oireisto johtuu siitä, että elimistöön ei kul-
keudu riittävästi happea (ja energiaa) alentu-
neen pumppauskyvyn vuoksi (eläin on väsynyt, 
heikko, voi laihtua, pyörtyä) ja/tai siitä, että veri 
pakkautuu keuhkoihin (sydän ei pumppaa verta 
eteenpäin tarpeeksi, verta pakkautuu keuhkojen 
suoniin, suonista tihkuu nestettä suonten ulko-
puolelle, neste kertyy keuhkoihin, koira yskii, 
hengitys tihenee ja rohisee, hengitys on pumppaa-
va, vatsa laajenee). Sydänlihaksen laajeneminen, 
heikentynyt hapenkuljetus ja –saanti, lisääntynyt 
hapen tarve ja kohonnut syke sekä laajentunut 
sydän voivat johtaa rytmihäiriöihin joko eteisissä 
tai kammioissa. Rytmihäiriöt taas voivat aiheuttaa 
äkkikuoleman. 

Diagnoosi
DCM:n diagnosoimisessa ensi alkuun on tärke-
ää kysyä koiran esitiedot. Esitietojen oton lisäksi 
tärkeä perusjuttu on huolellinen yleistutkimus ja 
huolellinen sydämen kuuntelu. Hienoja vehkeitä 
(ultraa, röntgeniä, verianalysaattoreita jne.) on 
tavallaan turha käyttää, jos koiranomistajaa ei ole 
haastateltu ja koiraa tutkittu kunnolla. Esitietojen 
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oton ja yleistutkimuksen jälkeen voidaan tehdä 
sydämen ultraäänitutkimus, jonka yhteydessä 
otetaan yleensä sydänsähkökäyrä (EKG), josta 
voidaan nähdä esim. rytmihäiriöt. Ultraäänitut-
kimuksen avulla lasketaan sydämen seinämien 
paksuus, kammioiden ja/tai eteisten laajenemi-
sen aste, katsotaan missä kohtaa sydäntä on veren 
takaisinvirtausta (mikä aiheuttaa sivuäänen) jne. 
Usein myös sydämen/keuhkojen röntgenkuvaus 
on suositeltavaa, jotta voidaan arvioida esim. nes-
teen kertymistä keuhkoihin, sydämen varjon ko-
koa (onko esim. eteinen tai kammio laajentunut) 
ym. Yleistutkimuksen sydämen kuunteluineen 
voi tehdä jokainen eläinlääkäri, mutta sydämen 
ultraäänitutkimuksen suorittavan eläinlääkärin 
tulee olla asiaan syvemmin perehtynyt. Suomen 
Kennelliiton nettisivuilla on lista eläinlääkäreis-
tä, jotka tekevät Kennelliiton virallisia sydämen 
ultraäänitutkimuksia (http://www.kennelliitto.fi/
sydanelainlaakarit).

Hoito ja ennuste
Yleisesti DCM:a on alettu hoitaa sydämen vajaa-
toiminnan oireiden ilmennyttyä, mutta nykysuo-
situksen mukaan sydämen supistuvuutta lisäävää 
inotrooppilääkitystä kannattaa antaa koiralle jo 
ennen vajaatoiminnan oireiden ilmenemistä. 
Muutoin koiralle annetaan vajaatoimintaoireiden 
ilmaannuttua nesteenpoistolääkkeitä (diureetit), 
koska sydämen pumppausteho ei ole riittävä ja 
nestettä tihkuu verisuonista koiran keuhkoihin 
koiran ollessa levossa (oikean puolen vajaatoi-
minnassa neste kertyy vatsaontelon verisuonista 
vatsaan). Nesteen kertyminen keuhkoihin aihe-
uttaa koiralle yskää ja hengenahdistusta. Koiralle 
annetaan myös ACE-estäjiä, jotka laajentavat ää-
reisverisuonia ja pienentävät näin sydämeen koh-
distuvaa rasitusta ja kuormitusta. ACE-estäjillä on 
myös paikallisesti sydänlihasta suojaava vaikutus. 
Lisäksi koiralle annetaan edelleen inotrooppilää-
kitystä, joka lisää sydämen supistuvuutta. Rytmi-
häiriöiden hoitoon koira voi myös saada lääkkeitä 
riippuen rytmihäiriön tyypistä ja sydämen ultra-
äänilöydöksistä.

Ennuste DCM:ssa on yleisesti suomenajo-
koiralla huonon puoleinen, mikäli se todetaan 
nuorena (4-5 -vuotiaana). Vanhemmalla koiralla 

DCM-löydökset voivat johtua muusta sairau-
desta (esim. läpän rappeumasta tai infektiosta) 
ja tilanne voi edetä hitaammin, joten ennustekin 
voi olla parempi. Mutta jos koiralla todetaan jo n. 
4-5 –vuotiaana DCM, ei ennuste ole yleensä hyvä. 
Usein koira päätyy sydämen ultraäänitutkimuk-
seen vasta vajaatoiminnan oireiden ilmaannuttua 
(yskä levossa tai sen jälkeen, rasituksensietoky-
ky alentunut) ja tällöin elinaikaa on useimmiten 
arviolta muutama kk – alle vuosi. Koirilla, jotka 
tutkitaan ennen vajaatoiminnan oireiden alettua 
(eli jo silloin, kun sydämessä todetaan sivuääni), 
on yleisesti parempi ennuste, mikäli aloitetaan 
sydämen supistuvuutta lisäävä lääkitys (joka on 
nykysuositusten mukaista).

DCM:n perityvyydestä ei ole suomenajokoiral-
la tietoa, mutta luultavasti on useampaan geeniin 
sidottu. Geenitestiä rodulle ei ole kehitetty (pin-
sereille ja snautsereille testi on olemassa), mutta 
tällainen toivottavasti tulevaisuudessa tulee. Ja-
lostuskäyttöön nuorena (5-6 -vuotiaana) sydän-
sairaaksi todettua koiraa ei yleisesti voi suositella. 
Käyttörajoituksia metsästyksen, harrastamisen ja 
elämisen suhteen suositellaan yleensä viimeistään 
siinä vaiheessa, kun koiralla on sydämen vajaatoi-
minnan oireet. Toisen eläinlääkärin kanta näissä 
tapauksissa voi olla se, että liikuntaa ja elämää tu-
lisi rajoittaa ja sydäntä säästää. Oma kantani on, 
että jos metsästyskoira haluaa metsälle mennä, 
niin sydämestä huolimatta täyden elämän met-
sästyskäytössä sille sallisin.

 DCM on sydänlihaksen sairaus

• Ajokoirilla ajatellaan olevan perinnölli-
nen
• Peritymistavoista ei tietoa, luultavasti  
moneen geeniin sidottu
• Tyypillisesti 4 - 5 –vuotiaalla ajokoiralla
• Etenevä rappeumasairaus, johtaa lopulta 
sydämen vajaatoimintaan ja kuolemaan
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Lännen lohko järjestettiin Vaasassa. Vaasan ken-
nelyhdistys oli ensimmäistä kertaa järjestelyvas-
tuussa, yhdessä Länsirannikon ajokoirakerhon 
kanssa. Koepaikkana oli Vaasan ABC Runsorissa.

Koe käytiin länsirannikon maastoissa Vöyrin 
ja Närpiön välillä. Maastot oli valittu jäätilan - 
ne huomioon ottaen. Keli oli sangen haastava 
karppakelistä johtuen. Osassa maastoja oli paljas 
maa, osassa taas lumikeliolosuhteet. Tämä myös 
aiheutti ongelmia koetallennuksessa ja tulosseu-
rannassa.

Puolet koirista onnistuivat saamaan ketun 
matkaan, ja muutama hyvä ykkönen toteutui. 
Voittakoira ylsi huipputulokseen.

Kokeen ylituomarina toimi Seppo Ojala Ni-
valasta ja koesihteerinä Christoffer Björnström. 

Koetoimikunnan puheenjohtajana toimi Jari 
Korpela. 

Tulokset
u. Viikkineva Humu, Mikko Mäkipelkola ja Esko Puhto, 
Etelä-Pohjanmaa 93,50
n. Viitajoen Helmi, Mika Perttu, Satakunta 80,25
u. Pomo, Björn Dalaholm, Vaasa, 80,10
u. Hepakan Hero, Raimo Väisänen, Etelä-Pohjanmaa, 73,25
u. Riku, Matti Jaskari, Etelä-Pohjanmaa, 66,85
u. Rontti, Markku Uusi-Rajasalo, Etelä-Pohjanmaa, 63,00
n. Vihreäntalon Ariel, Pekka Saarenmäki, Vaasa, 34,00
n. Iitu, Asko Porkholm, Etelä-Pohjanmaa, 30,00
u. Ali, Petri Leppäniemi, Satakunta, 29,00
u. Sillanpielen Sisu, Petri Ala-Kulju, Satakunta, 25,50
u. Ajoketun Ale, Kari Ollikainen, Pohjois-Häme, 21,00
n. Seri, Rami Ahola, Satakunta, 21,00

Lännen lohko - Vaasa

Jatkoon menijät vasemmalta: Viikkineva Humu, Viitajoen Helmi ja Pomo.

JOHANNA JA JARI KORPELA
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KETTUKILVAN VALINNAT
MARI LYYTIKÄINEN

Keski-Suomi oli saanut ylleen lumipeitteen ja se 
enteili tasapuolisia olosuhteita kisattaessa Kettu-
kilvan arvostetuista edustupaikoista Uuraisten 
ja sen lähikuntien ketturikkaissa koemaastoissa. 
Perjantain suojasää ja lauantaiyön odottamaton 
vesisade ohensi lumipeitteen siten, että osassa 
maastoja koiria koeteltiin paljaan maan ja osas-
sa lumikelin olosuhteissa. Lisäksi pohjoisimpien 
maastojen olosuhteet muuttuivat koepäivän ai-
kana koiraa vahingoittavaksi pakastumisen joh-
dosta. Hankaluutta koirien työskentelyyn toi 
myös vesijäätiköllä olevat sivutiet, joita ketut 

Ketunajot tiukassa Idän Valinnassa 
Uuraisilla

Edessä vas. Kari Linna, kesk. Toni Salminen ja Miklan Halla, oik. Miika Natunen ja Kettu-jussin Usko. Takana 
vas. ottelutoimikunnan pj. Tarmo Leinonen, kesk. kokeen sihteeri Timo Kiiski ja oik. ylituomari Tuomo Hota-
kainen. Hopeakoira Mooses oli jo kotonaan.

olivat yön aikana ahkerasti kulkeneet. Useat haut 
päättyivät louheen ja vain kuusi koiraa onnistui 
saamaan repolaisen ajoonsa. Jänisajoa kuultiin 
useassa maastossa.

Kokeen järjestelyistä vastasi Keski-Suomen 
Ajokoirayhdistys Tarmo Leinosen toimiessa ot-
telutoimikunnan puheenjohtajana. Kokeen kes-
kuspaikkana toimi Oikarin tila, josta matkaa 
kauimpiin maastoihin tuli noin 80 kilometriä. 
Kettuja luvattiin olevan kaikissa koemaastoissa. 

Ylivieskalainen ylituomari Terho Hotakainen 
toivoi puhuttelussaan, ettei koiraa lasketa suoraan 
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yönjäljelle vaan annetaan sen itse etsiä jälki. Gep-
siä tulee käyttää arvostelun apuvälineenä. Ryh-
mien väliset puhelut ovat kiellettyjä, keskitytään 
vain omaan tehtävään maastossa. Herättelystä 
tulee tehdä merkinnät maastokorttiin hakujen 
keskiarvon mukaan. Koiraa häiritsemättä käy-
dään toteamassa haun ja ajon kohde. Kohtuuton 
häiriö on todettava paikan päällä. Lopuksi hän 
toivoi huolellisuutta maastoissa mm. heikkojen 

jäiden vuoksi, koiran henki on turvattava. Irtilas-
kuajaksi sovittiin klo 8-10 välinen aika ja klo 16 
jälkeen ei pimeyden vuoksi enää koiraa lisähaulle 
lasketa. 

Pitkiä yönjälkiä ja jäniskevennyksiä
Sateesta huolimatta ketut olivat liikkuneet yön 
aikana runsaasti. Kaikilla hakupisteille jääneis-
tä koirista oli ketun yönjälkityöskentelyä ja osa 
antoi herättelyhaukkuakin. Useat haut päättyi-
vät louheen ja muutaman koiran ei onnistunut 
päästä ketun makuulle saakka. Jotkut sortuivat 
jäniksen tai peuran ajoon, mutta sulkemisilta 
vältyttiin. 

Parhaiten päivän työskentelyssään onnistui 
Höytiän maastoon arvottu tohmajärveläisen Toni 
Salmisen omistama Miklan Halla. Kaksi haussa 
ollutta kettua makasi louhessa hakujen kestäes-
sä 22 ja 153 minuuttia. Toisella lisähaulla haku-
työskentelyajan jo ollessa loppumaisillaan,  pääsi 
koira yllättämään repolaisen päivämakuultaan. 
Halla ei herättele yönjäljellä ja tästä syystä se pää-
see heti ajettavan tuntumaan. Ajo oli ollut suju-
vaa ja siinä saatiin useita ketun näköhavaintoja. 
Ajoerän lopulla ryhmä näki myös karkkoketun. 
Ainoa ajon takkuaminen syntyi jäätikköisen tien 
mäen päällä, jossa tukkirekka ja kaksi autoa pääsi 
hurauttamaan ketun ja koiran välistä. Tuomarien 
kertoman mukaan koiran työskentely oli keskit-
tynyttä ja innokasta. Keli kuivi päivän mittaan ja 
ilmanpaineen ollessa nouseva, oli hajujälki myös 
parempi. Ajoa kertyi 89 minuuttia ja koiran tu-
lokseksi kirjattiin 84,75 pistettä.

Hopeatilan nappasi Uuraisilla asuvan Laura ja 
Kari Linnan omistama kettukäyttövalio Mooses, 
joka näytti osaamistaan Marjaperän maastossa. 
Hakualueella kahden tien välissä oli runsaasti 
ketun yönjälkiä. Peilikirkas jäätikkötie vaikeutti 
koiran työskentelyä, mutta koiran onnistui saada 
kettu taipaleelle. Herättelyä se antoi vain parin 
minuutin ajan ennen ajon alkua. Pahaksi onneksi 
84 minuutin ajon jälkeen kettu suuntasi kulkunsa 

Miklan Hallan keskittynyttä hakutyöskentelyä.

Lumi oli yön vesisateen myötä sulanut Kettu-jussin 
Uskon maastosta lähes kokonaan. Ajoa kuunte-
lemassa omistajan ja ylituomarin lisäksi tuomarit 
Heikki Immonen ja Marko Laukkanen.
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tielle, jossa kaikkiaan kuusi autoa pääsi ajamaan 
ketun ja koiran välistä eikä koiran onnistunut 
enää selvittää ketun kulkureittiä. Lähes kaikki 
koiran ominaisuudet arvioitiin erinomaisiksi ja 
pisteitä kertyi tasan 80. 

Pronssitilallaan Kettukilpa-edustuspaikan it-
selleen varmisti kuopiolaisen Miika Natusen 
Kettu-jussin Usko. Usko oli arvottu Sahrajärven 
maastoon, jossa se sortui jäniksen ajoon päivän 
aluksi ja päätteeksi. Ketun ajoa kuultiin 87 mi-
nuutin edestä. Kettu oli käyttänyt paljon vesijää-
tikköistä tietä ja hajukelin ollessa vaikea, hukkaa 
syntyi. Metsän puolella kulkiessaan ajo oli ollut 
tuomarien kertoman mukaan napsakkaa. Jänik-
sen ajon laskiessa ominaisuuspisteitä, lopputu-
lokseksi Uskolle kirjattiin 74,75 pistettä. 

Nuorten esiinmarssi 
Kokeessa nähtiin usean nuoren koiran esiin-
marssi nuorimman osanottajan Viitajoen Ruutin 
ollessa vain 1,5-vuotias. Lisäksi kokeessa taito-
jaan näyttivät myös 2-vuotiaat Ujo ja Oskari, 
joista jälkimmäinen menetti harmittavasti Ket-
tukilpapaikan sortuessaan aamulla peuran ajoon. 
Myös useat koiranomistajat, tuomarit ja maasto-
oppaat olivat iältään vereksiä, joten tulevaisuutta 
kettukoepuolella varmasti riittää myös tulevina 
vuosina. 

Jatkopaikat jakaantuivat kolmen piirin kesken
Loppuyhteenvedossaan ylituomari kiitti ottelu-

toimikuntaa ja kaikkia mukana olleita erinomai-
sesti sujuneesta kokeesta. Maastoissa oli rento 
ja hyvä meininki. Maasto-oppaat olivat tehneet 
huolellista työtä. Tuomaritoiminta oli hyvää ja 
maastokortit selkeästi täytettyjä. Tuurilla ja epä-
onnella oli osuuttaa päivän kulkuun ja koiran 
saamaan tulokseen.  Olosuhteet ja suoritukset 
olivat vaihtelevia. Kokeessa kirjattiin kaksi KEAJ-
1 tulosta, kolme kakkos- ja yksi kolmostulos. 
Voittajakoira Miklan Halla oli selvästi päättänyt 
keskittyneellä ja päämäärätietoisella työskente-
lyllään varmistaa paikkansa oman piirin alueella 
järjestettävään Kettukilpaan. Muut edustuspaikat 
lunastivat Pohjois-Savon ja Keski-Suomen koira-
kot. 

Lopputulokset:
1. Miklan Halla    84,75
Om. Toni Salminen, Pohjois-Karjala
2. XX-K Mooses   80,00
Om. Laura ja Kari Linna, Keski-Suomi
3. Kettu-jussin Usko   74,75
Om. Miika Natunen, Pohjois-Savo
4. XX-K Retu   70,72
Om. Juha Mertanen, Pohjois-Karjala
5. Oskari    65,00
Om. Toimi Kokkonen, Suur-Savo
6. Inkeri    51,25 (koe keskey-
tetty, koiraa vahingoittava keli)
Om. Marjut ja Pertti Säisä, Pohjois-Savo
7. XX-K Riihilammen Rasmus  34,00
Om. Heikki Varonen, Keski-Suomi
8. Fantasy Sky Tomppa  31,00
Om. Eetu Kinnunen, Pohjois-Karjala
9. XX-K Voittaja Nadia  30,00
Om. Vesa Turunen, Suur-Savo
10. XXX-K Moppekerhon Ytti  28,50
Om. Marko Kärkkäinen, Suur-Savo
11. Viitajoen Ruuti   22,50
Om. Vesa Savolainen, Pohjois-Savo
12. Ujo    18,00
Om. Tarmo Leinonen, Keski-Suomi

Vesijäätikköiset tiet aiheuttivat koirille päänvaivaa 
niin hauissa kuin ajoissakin.
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Keaj Etelän lohko 25.11.2017 Myrskylä

LIISA MIETTINEN

Myrskylän seurantalolla, tutummin Kinolla, pi-
dettiin keaj etelän lohko toista kertaa. Järjestelyt 
aloitettiin perjantai-iltana ja kaikki olikin val-
mista, kun koeväki saapui lauantai aamuna klo 
5.30 koepaikalle. Ylituomariksi oli kutsuttu Jan-
ne Pellinen Hankasalmelta. Ylituomariharjoitte-
lua teki Rainer Majanen Tuusulasta.  

Tunnelma oli koepaikalla hiljainen, oliko syy-
nä väsymys vaiko jännitys, kuka tietää?

Runsaan aamupalan jälkeen koirat arvottiin 
maastoihin. Jääviyksiä ei todettu ja ryhmät sai-
vat luvan siirtyä maastoihin. Pisimmät koemaas-
tot sijaitsivat tunnin ajomatkan päässä. Sää oli 
kostea ja vettäkin oli osassa maastoista runsaasti 
sekä ilmassa että maassa. Ihmisen mielestä keli 
ei vaikuttanut kovinkaan lupaavalta, mutta koi-
rat olivat toista mieltä. 

Ryhmiä saapui keskuspaikalle tasaiseen tahtiin 
nauttimaan maukasta ruokaa ja odottelemaan 
vielä metsässä olevia kilpakumppaneita. 

Päivän aikana oli maastoissa ollut monenlaisia 
tapahtumia. Ajettaviakin löytyi maastoista mu-
kavasti ja tulostaso muodostui hyväksi.

Janne Pellinen kiitteli koetoimikuntaa järjeste-
lyistä ja toivotti jatkoon pääseville koirille onnea 
matkaan. 

Koetoimikunta kiittää Kymen-, Salpausselän-, 
sekä Uudenmaan kennelpiirin alueen metsästys-
seuroja, jotka luovuttivat maastoja käyttöömme. 

 Koirat saatiin päivän päätteeksi paremmuus-
järjestykseen.

Tässä Kettukilpaan lähtijät, kuva FotoTiNooa.
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Tulokset
Raja-Alhon Sulo, Juhana Simolin   93,44
Lurjuslakiluke, Taneli Lehtonen  90,50
Jalovainaan Reppu, henkilöllä tietosuoja  79,00
Wildwilly´s  Maija, Christian Wiik  75,50
Voittaja Taika, Marko Lind  51,75
Wildwilly´s Jippo, Sauli Hannula  28,00
Hepakan Hannah, Mika Laapas  14,00
Raju, Liisa ja Olli Miettinen  11,00
Metsäjussin Jedi, Kristian Styf  --
Jekku, Marko Levonen   -- 

Koepaikan nuorin osallistuja, ikää 8 vkoa. Kaikki 
vielä edessä. ”Jospa minäkin vielä joskus……” 
Kuva FotoTiNooa.

Tervolan Erämiehet, Rovaniemen Ampujat ja 
Metsäveikot sekä Välijoen Riistamiehet olivat 
järjestelyvastuussa 25.11.2017 pidetyssä Kettukil-
van valintakokeessa Rovaniemellä. Ylituomarina 
toimi Roland Sundfors. Kokeeseen otti osaa 11 
koiraa yhden koiran sairastuttua. Koetoimikunta 
kiittää kokeeseen maastoja antaneita metsästys-
seuroja.

Tulokset:
1. Pola om. Lappalainen Jouko, Puolanka KEAJ 1 95,50  
Koirasta K-KVA 
2. Tiinun Vili 
om. Korpela Pirkko ja Seppo, Halsua KEAJ 1 94,50  
3. Pyyntimiehen Rilla 
om. Jukka Leskelä, Sirkka KEAJ 1 92,50  
4. Brenda FI46637/11 
om. Tero Anttila, Oksakoski KEAJ 1 92.00  
5. Demi FI37918/13 
om. Ville Päkkilä, Jakkukylä KEAJ 1 86.38  
6. Luolavaaran Kessu 
om. Ari Parviainen, Suomussalmi KK KEAJ 2 74.00  
7. Riihilammen Elli 
om.Simo Ervasti ja Markku Paakkola, Muhos KEAJ 2 70.50  
8. Viitajoen Nopsajalka
o. Harri Väyrynen, Oulu KEAJ 0 33.00  
9. Yökyöpelin Rölli 
om. Toni ja Jukka Kukonlehto, Ylikiiminki KEAJ 0 26.00  
10. Kettu-Pekon Emmi 
om. Jani Junttonen, Kärsämäki KEAJ 0 22.00  
11.Jalovainaan Konna 
om. Heikki Ohtamaa, Kajaani KEAJ – suljettu
 
ERIKOISPALKINNOT: 
Pyyntimiehen Rilla eniten ylösottoja 3 kpl (pokaali) 
Demi eniten amputilanteita 5 kpl (pokaali) 
Kettu-Pekon Emmi huonotuurisin koira. Kettu oli todennäköisesti 
ajolla jo erän aikana, mutta tutkan rikkoonnuttua ryhmä ei pääs-
syt varmistaan. Löydettiin hakuajan loputtua ajamasta kettua. 
(Pieni metsästystorvi)

Pohjan lohkosta Kettukilpaan Pola om. Jouko Lappa-
lainen (kesk.), Tiinun Vili om. Seppo Korpela (vas) ja 
Pyyntimiehen Rilla om. Jukka Leskelä (oik.) Kuvassa 
pokaaleiden kanssa myös kokeen ylituomari Roland 
Sundfors. (Kuva otettu Pohjan kettulohkon facebook-sivulta). 

KETTUKILVAN VALINNAT

Pohjan lohko 
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MARI LYYTIKÄINEN

Järjestyksessään 29. Kettukilpa keräsi maamme 
parhaat ketunajurit Joensuuhun joulukuun 9.-10. 
päivänä kisaamaan arvostetun Kettukuninkaan 
tittelistä.  Järjestäjien maastovalinnat osoittautui-
vat onnistuneiksi ja koirat pääsivät näyttämään 
parasta osaamistaan. Ensimmäisen koepäivän 
jälkeen kaikkiaan 9 koiraa palkittiin ketunajokoe 
ykköstuloksella ja kaksipäiväisen kokeen tapaan 
jännitys mestaruuden osalta säilyi tulosten jul-
kistamiseen saakka. Neljä kärkikoiraa onnistui 
molempina koepäivinä ykköstuloksen edestä 
ja yhteistuloksissa kolmen kärki mahtui lopulta 
3,5 pisteen sisälle. Kettukuninkaaksi loimitettiin 
5-vuotias kauhavalainen kettukaksoisvaliouros 
Viikkineva Humu.

Säiden haltija oli päättänyt järjestää pääosan 
esittäjille kelin suhteen tasapuoliset olosuhteet 
tupruttamalla taivaalta lunta paksun kerroksen 
kilpaa edeltävän vuorokauden aikana. Lumen 
paksuus vaihteli Pohjois-Karjalan, Pohjois- ja 
Suur-Savon kennelpiirien alueelle sijoitettujen 
koemaastojen välillä viidestätoista sentistä lähes 
saappaanvarren korkeuteen saakka. Lämpötila 
heilahteli nollasta muutamaan lämpöasteeseen 
ja sadetta saatiin molempina koepäivinä vaih-
televasti kaikissa koemaastoissa. Lakanakeli ja 
ihmisaistein mitattuina erinomaiset olosuhteet  
ennakoivat tulostason muodostuvan erinomai-
seksi. Vaaratilanteita enteiltiin aiheuttavan vai-
keat jäätilanteet ja alueella kulkevat sudet. 

Kettukaksoisvalio Viikkineva 
Humu on uusi Kettukuningas
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Kokeen keskuspaikana toimi Maatilamatkailu 
Hirvonen, joka sijaitsee luonnonkauniilla paikal-
la Haapajärven rannalla Joensuun Suhmurassa. 
Koirat isäntineen ja emäntineen sekä mukana 
tullut tuomariväki majoittuivat mukavasti juh-
latalon läheisyydessä sijaitsevissa mökeissä ja 
keittiön väki helli viikonlopun aikana koeväkeä 
monipuolisella paikallismenulla. 

Koko metsästysväki 
varmistamassa arvokokeen onnistumista
Kokeen käytännön järjestelyistä vastasi Pohjois-
Karjalan ajokoirayhdistys, mutta koko kennel-
piirin alueen metsästyskoiraväki oli ottanut 
kunniatehtäväkseen tasapuolisten ja turvallisten 
koemaastojen tarjoamisen Kettukilvan näyttä-
möiksi. Valmisteluihin oli huolella paneuduttu. 
Koemaastot olivat usean koiran toimesta testat-
tuja ja asiantuntijatehtävissä toimivat maasto-op-
paat tunsivat maastoissaan olevat ketut ja niiden 
metkut. Metsästäjien liipasinsormi oli pidetty ku-
rissa ja repolaiset oli rauhoitettu kuluneen syksyn 
ajaksi metsästykseltä. Koemaastoja oli alunperin 
varattu runsaasti, ja lopulliset maastovalinnat 
tehtiin aivan kokeen kynnyksellä vallitsevien olo-
suhteiden kuten jää- ja susitilanteen perusteella. 
Koiria ei haluttu asettaa tarpeettomaan vaaraan.

Kokemus ja osaaminen 
varmistaa oikean lopputuloksen
Perjantai-iltapäivän kääntyessä iltaan julisti ot-
telutoimikunnan puheenjohtaja Jari Rajavuori 
järjestyksessään 29. Kettukilpa-ottelun avatuksi 
Kilpaviirin noston ja juhlallisten fanfaarien saat-
telemana. Puheessaan hän kertoi mm. Kettukil-
van tuoneen maakuntaan kymmeniä uusia nuo-
ria kettukoeharrastajia. Hän harmitteli alueen 
kettu- ja jäniskantojen taantuneen suurpetojen 
lisääntyessä. Aiemmin iltapävällä kuvatut koirat 
tykitettiin valkokankaalle ja Jari esitteli osallis-
tujat saavutettuine meriitteineen. Lopuksi hän 
toivotti kaikille osanottajille onnea ja menestystä 
tulevalle viikonlopulle!

Kainuun Suomussalmella asuva kokeen ylituo-
mari Seppo Komulainen kertoi harrastaneensa 
ajokoirilla metsästystä jo 80-luvulla, mutta ”ek-
syi” hirvikoirapuolelle 90-luvulla palatakseen 
eläköitymisen myötä taas ajokoiraharrastuksen 
pariin. Omassa tarhassa asustaa 1,5 ketun ja 2 
jänisajuria. Puhuttelussaan hän ei pitänyt ta-
vanomaista sääntöluentoa vaan ohjeisti tausta-
joukkoinaan toimivaa kokenutta tuomarikaartia 
kuinka erikoistilanteissa tulisi toimia. Maastoissa 
vältetään pikaisia johtopäätöksiä. Kuunnellaan ja 
tutkitaan kukin tilanne rauhassa loppuun saak-

(Yllä) Lauantain keli oli haastava niin koirille kuin 
ihmisillekkin. Pomon maastossa yt. Seppo Komulai-
nen, rt Seppo Ojala ja koiranomistaja Björn Dala-
holm.

(vas.) Kutsuvieraslaavulla SAJ:n kunniapuheenjoh-
taja Antero Viitanen ja ottelutoimikunnan jäsen 
Jarmo Tanninen.
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ka. Tilanteet käydään toteamassa paikan päällä 
ja esimerkiksi pelkkä oppaan kertomus pesästä 
ei riitä. Ajon alettua on heti selvitettävä ajettava, 
koska mahdollisuuksia riittää. Maastokorttiin 
tehdään selkeät merkinnät, joita ei ole koskaan 
liikaa. Lopuksi hän muistutti, että kyseessä on 
arvokoe, jossa pienet asiat ratkaisevat. Ei haeta 
virheitä eikä käytetä tiukkaa pipoa. Reilussa ja 
avoimessa hengessä seurataan koiran työsken-
telyä. Aamulla tulee lähteä aikaisin liikkeelle, 
koska matkaa kauimpiin maastoihin tulee lähes  
100 km ja irtilaskun tulisi tapahtua klo 8-10 välil-
lä. Pimeys tulee jo klo 15.30, jolloin mahdollinen 
hakutyöskentely on lopetettava, mutta tunnin 
kestänyttä ajoa saa jatkaa määrämittaan saakka. 
Maastoarvonta julkaistiin, maastot esiteltiin ja 
ryhmäydyttiin. Aikaisen ylösnousun takia nuk-
kumaan mentiin jo hyvissä ajoin.

Maasto-oppaat seremioniamestareina
Maasto-oppaat olivat huolella paneutuneet tär-
keään tehtäväänsä. Aamuyön tunnit oli tarkkaan 
käytetty jälkien tutkimiseen. Aamun valjetessa 
ja ryhmien maastoon saapuessa, oppaat kertoi-
vat maukkaimmat irtilaskupaikat koiran ohjaa-
jan toivomuksia kuunnellen. Kettuja oli ajatettu 
kauden kuluessa usean koiran toimesta ja oppaat 
tunsivat alueensa ketut hyvin. He tiesivät niiden 
päivämakuusijat, kulkureitit ja louheenmeno-
paikat, mikä edesauttoi kokeen sujumista ja antoi 
tuomareille tilaisuuden sijoittua pisteitä korotta-
vien ominaisuuksien selville saamiseksi.

Paikannuslaitteet  
mahdollistivat live-seurannan
Järjestäjien ja kaikkien harrastajien iloksi kaik-
kiaan 12 koiraa otti Ultrapointin liveseuran-
nan käyttöönsä. Useassa mökissä seurattiinkin 
viikonlopun aikana koirien edesottamuksia ja 
mielenkiintoista seurattavaa riitti molempina 
koepäivänä pitkälle iltapäivään saakka. Ehkä tu-
levaisuuden tuotekehitys mahdollistaa seuraajille 
myös äänen ja kuvan välittämistä. Lisäksi tapah-
tuman nettisivujen tulospalvelun kautta pääsi 
minuuttiseurannasta katsomaan koirien haku- ja 
ajominuutteja sekä spekuloimaan koirien saa-
vuttamien pisteiden määrää. Ensimmäisen koe-
päivän loppupisteitä ei julkaistu, koska haluttiin 
jännityksen säilyvän loppuun saakka. 

Ensimmäinen koepäivä täynnä tapahtumia
Lauantaiaamuna tapahtumia maastoista alkoi 
kirjaantua nopeaan tahtiin. Hakujen päätteek-
si repolaisia löytyi niin pinnalta kuin louhesta 
ja useat ajettavat joutuvat lopulta pakenemaan 
maan tai rakennusten alle karistakseen koiran 
kannoiltaan. Repolaiset olivat risteilleet yön aika-
na myös heikkoja jäitä pitkin ja hakujen aikana 
nähtiin vaaratilanteita ja niistä johtuvia kohtuut-
tomia häiriöitä. 

Piikkipaikalta toiseen koepäivään pääsi start-
taamaan vöyriläisen Björn Dalaholmin omista-
ma kettukäyttövalio Pomo, jonka työskentelyn 
kohteeksi sattui kunnon kennelkettu. Seitsemän 
kilometrin hakujäljityksen jälkeen koira pomoili 

Tuomarina toimineen Jukka Asikaisen sormia ei 
palellut.

Useat haut ja ajot päätyivät reikään. Raja-alhon 
Sulon merkkausta.
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herättelemällä päivämakuulla olleen repolaisen 
liikkeelle. Repolainen jäi pyörimään lähialueel-
le ja pistäytyi kahden tunnin ajon aikana muu-
tamaan kertaan tiellä, mutta muuten se tyytyi 
juoksentelemaan lähialueen metsiä pitkin. Lisä-
hakuakin otettiin, ja kiitettävät ominaisuuspis-
teet haukkunumeroa (7) lukuunottamatta var-
mistivat koiran kahdeksan kokeen ykkösputken 
jatkumisen komealla 92.00 pisteen tuloksella. 

Miika Natusen omistaman Kettu-Jussin Uskon 
jääseikkailut aikaansai jännitystä niin paikalla 
oleville ryhmän jäsenille kuin kaikille liveseuran-
nasta koiran työskentelyä seuranneille. Ryhmän 
nimeämä ”Humu-kettu” oli yön tunteina kulke-
nut mantereen ja saarien välisellä ohuella jäällä 
sekä hiippaillut sulan veden reunoja pitkin. Jäl - 
kiä seuratessaan koiran onnistui onneksi kestää 
jään pinnalla, mutta hakualustana jää ei ollut 
kaikkein helpoimpia. Puolen tunnin haun jäl-
keen oli kettu taipaleella. Ajoaikaa kertyi täy-
det 120 minuuttia. Lisähaulle siirryttiin toiseen 
maastonkohtaan. Tämänkertaisen ketun yönjäl-
ki mutkitteli pääosin kuusikossa, jossa päivän jo 
ollessa pitkällä, valui lumi vetenä puiden oksilta 
mikä hankaloitti koiran työskentelyä. 52 haku-
minuutin jälkeen ryhmä totesi koiran näyttäneen 
riittävästi taitojaan ja koepäivä päätettiin yhteis-
tuumin. Koepaikalla koiran tulokseksi kirjattiin 
87.00 pistettä ja se riitti lauantaipäivän osalta 
kakkostilaan.

Marttilalaisen Taneli Lehtosen kettukäyttö-
valio Lurjuslakiluke oli arvottu kauimpaan maas-
toon Kerimäen Kumpurantaan, jossa ensimmäi-
nen haku jäi vain 5 minuutin mittaiseksi. Ajoa 
kuultiin 33 minuutin verran, kunnes se päättyi 
kohtuuttomaan häiriöön ketun sukeltaessa ra-
kennuksen rossipohjan alle. Koira sai kuitenkin 
ketun itse taipaleelle. Nyt ajettava kesti pinnalla 
ja ajoaikaa kertyi 87 minuutin verran. Ajossa saa-
tiin myös yksi ampumatilaisuus. Haastetta ajossa 
oli mm. ketun ylitettyä puunrunkoa pitkin syvän 
ja leveän ojan, jossa reunat olivat jyrkät eikä koira 
olisi tohtinut ojaa ylittää. Lisähaku päättyi koh-
tuuttomaan häiriöön, koska ahkera auramies tai 
-nainen oli aurannut jäljet lumipöllynä ilmaan. 
Toisella lisähaulla jäljet haisivat huonosti jäl  - 
kien kulkiessa rantoja pitkin. Rannan lähistöllä 
oli pieniä saaria ja välit olivat ohuessa jäässä. Ha-
kuerä keskeytettiin pimeän tultua. Koiran tulok-

Kettukokeen palkintotuomariharjoitteluaan suoritti 
viikonlopun aikana kaikkiaan kuusi kokelasta. Tässä 
heistä Toni Hyttinen ja Pasi Kinnunen.

Mooseksen ryhmä päivän tapahtumia kertaamassa. 
Vasemmalta tuomarit Mika Heikkinen ja Vesa Turu-
nen, koiranomistaja Kari Linna, sihteeri Jari Rajavuo-
ri, ylituomari Seppo Komulainen ja varaylituomari 
Veikko Nissinen.

Roland Sundfors kertoi olleensa vuonna 2007 
omalla koirallaan kettukilvassa. Alueen susitilan-
ne huolestutti nyt tuomarintehtävässä toimivaa 
miestä.
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seksi kirjattiin 85.50 pistettä ja se riitti ensimmäi-
sen koepäivän jälkeen kolmossijaan.

Kutsuvieraat susien syötiksi?
Lauantai-illan ohjelman aloitti ylituomari Seppo 
Komulainen, joka ensimmäisen koepäivän lop-
puyhteenvedossaan kertasi päivän tapahtumia ja 
totesi tulostason muodostuneen odotetusti erin-
omaiseksi. Kokeessa saavutettiin 9 ykköstulosta 
ja yksi kakkostulos. Kaikilla koirilla oli mahdol-
lisuudet, mutta kolme koiraa jäi pelkille hakupis-
teille. Olosuhteet vaikuttivat ihanteellisilta, mutta 
osoittautuivat haastellisiksi. 

Kutsuvieraiden tervehdykset aloitti Joensuun 
kaupungin edustaja Jenna Hattunen, joka ker-
toi itsekin harrastavansa pienpetometsästystä. 
Hän kertoi piirin alueella harrastettavan met-
sästystä useassa eri muodossa. Myös koulut tar-
joavat nuorille erä- ja metsästyskerhojen kautta 
mahdollisuuden tutustua harrastuksen saloihin. 
Kunniapuheenjohtaja Antero Viitanen toi Ajo-
koirajärjestön tervehdyksen. Antero vitsaili SAJ:n 
hallituksen tietysti arvelleen, että jos sudet syövät 
ennen sotia syntyneen miehen, ei menetys olisi 
niin suuri. Tervehdyksessään hän lausui kiitokset 
järjestäjille, järjestelyt vaativat paljon etukäteis-
työtä. Pääosan esittäjät, koirat, toimivat vaisto-
jensa varassa omistajien tunteiden heilahdellessa 
taivaan ja helvetin välillä. Kaikki osanottajat ovat 
vuoden 2017 huippukoirien joukossa ja myös 
koirasta riippumattomat tekijät vaikuttavat lop-
putulokseen. Pohjois-Karjalan kennelpiirin pj. 
Eija Koistinen kertoi puolestaan metsästyskoira-
harrastuksella olevan piirin alueella pitkät perin-
teet ajokoetoiminnan ollen niistä suurimpia. Hän 
valitteli alueen susitilannetta, joka vaikeuttaa har-
rastamista ja kokeiden pitoa. Illan päätteksi nau-
tittiin maistuva jahti-illallinen hyvässä seurassa. 

Kaksipäiväinen koe ratkeaa 
aina vasta toisena koepäivänä
Sunnuntain koepäivään lähdettiin toiveikkain 
mielin. Keli ei ollut paljoa edellisestä päivästä 
muuttunut. Yön aikana elohopea oli käynyt pak-
kasen puolella ja lumi oli kuivempaa kuin edel-
lisenä päivänä.

Uuraisilla asuvan Laura ja Kari Linnan omis-
taman kettukäyttövalio Mooseksen päivä alkoi 
lupaavasti. 98 minuutin haun jälkeen alkoi ajo, 

mutta kettu ei ollut tänään juoksutuulella. Se 
pakeni louheen vain 20 minuutin ajon jälkeen. 
Lisähaku päättyi myös ketunajoon. Kettu sai toi-
millaan koiran putoamaan 5 metriä leveään jyrk-
käreunaiseen ojaan. Ajoerä päättyi sen myötä 
kohtuuttomaan häiriöön. Koiran saadessa huip-
puominaisuuspisteet tulos 91.50 pistettä riitti 
sunnuntaipäivän osalta ykköstilaan. Omistaja oli 
tyytyväinen ensimmäisen koepäivän epäonnen 
käännyttyä onnistumiseksi. 

Kuudennelta sijalta toiseen koepäivään star-
tannut Viikkineva Humun maasto Tohmajär-
ven Murtoilla osoittautui vaaralliseksi. Kahden 
minuutin haku päättyi reikään ja ensimmäisen 
lisähaun päätteeksi ajon jo alettua sai ryhmä pu-
helinsoitolla tiedon suden juosseen kahden kilo-
metrin päässä tien yli kohti koemaastoa. Koiran 
onneksi ajettava kettu suuntasi tuolloin tielle ja 
ryhmä sai tieltä koiran kytkettyä. Ikäviltä seu-
raamuksilta vältyttiin onnekkaasti tällä kertaa. 
Siirryttiin varamaastoon, jossa Humu sai uuden 
repolaisen taipaleelle 92 minuutin haun jälkeen. 
Repolainen juoksi teitä ja puronvarsia pitkin, 
mutta kokenut kettuammattilainen ei eksytys-
yrityksistä häiriintynyt. Repolainen kävi myös 
näytillä ylituomariryhmän ja maakuntalehden 
toimittajien seuratessa ajoa. Ajotyöskentelyaikaa 
kertyi kaikkiaan 112 minuuttia. Koska pimeän 
tuloon oli vielä aikaa ja hakutyöskentelyaikaa 
jäljellä, päättivät omistajat laskea koiransa vielä 
kolmannelle lisähaulle, joka päättyi 21 minuutin 
jälkeen louheen. Pisteitä kertyi ykköstuloksen 
edestä 87.50 ja se riitti sunnuntain osalta toiseen 
sijaan.

Pohjois-Karjalan ainoan edustajan, tohmajär-
veläisen Toni Salmisen narttu Miklan Halla lu-
keutui myös toisen koepäivän onnistujiin, vaik-
ka sillä olikin 103 minuutin hakutyöskentelyn 
jälkeen rutkasti epäonnea ajettavan mennessä 
ensin Juukaan menevälle maantielle ja ajon jat-
kuessa oli koira pudonnut puroon. Ryhmän soit-
taessa koiran paikannuslaitteeseen, kuului koiran 
hätääntynyttä huutoa ja niinpä ryhmä säntäsi 
putoamispaikalle päin. Koira oli kuitenkin selviy-
tynyt omin avuin purosta ja tullut ajolla ryhmää 
vastaan. Ketun jälkien löydyttyä ajo jatkui. Nyt 
kettu suuntasi majavapadolle, jossa koira koki 
taas hankaluuksia. Vastoinkäymisistä ja eksytys-
yrityksistä huolimatta ajoaikaa kertyi täydet 120 
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minuuttia. Lisähakua otettiin vielä 32 minuutin 
verran. Hakualueella oli runsaasti hirvenjälkiä, 
mutta koira ei ollut niistä kiinnostunut. Päivän 
saldoksi tuli 85.50 pistettä, mikä oikeutti sun-
nuntaipäivän osalta kolmossijaan ja hakemaan 
koiralle kettukäyttövalion arvoa. 

Tasaisen varmat 
suoritukset varmistivat podium paikat
Koeryhmien palatessa koepaikalle alkoi kiivas 
arvuuttelu Kettukuninkaan tittelin saajasta. Il-
moitettujen haku- ja ajominuuttien perusteella 
usealla koiralla olisi mahdollisuus halutun loimi-
tuksen kohteeksi. Viimein illan jo pimetessä oli 
kokeen ylituomari Seppo Komulaisen loppupu-
yhteenvedon aika. Seppo kiitteli järjestäjiä erin-
omaisesti sujuneesta tapahtumasta. Kiitokset 
saivat myös koiranohjaajat ja tuomarit, joiden 
työskentely oli varmaa ja asiantuntevaa. Erityis-
kiitokset menivät avain asemassa oleville maas-
to-oppaille, joiden ansiosta koepäivät sujuivat 
turvallisesti ja tuloksekkaasti. Kenneltoiminnan 
osalta tapahtuma oli onnistunut, ei painittu eikä 
huudettu. Kaikki koirat yrittivät parhaansa, toi-
silla oli enemmän ja toisilla vähemmän vaikeuk-
sia kahden luontokappaleen välisessä mittelössä. 
Koirat ovat kettujen kujeiden armoilla. Ketut 
käyttäytyvät kuten niiden korvien väli oli päivän 
ohjelman laatinut. Vaikka vaaroja sattuikin su-
den ja heikkojen jäiden takia, menetyksiltä väl-
tyttiin. Tulostaso muodostui hyväksi, lauantaina 
9 ykköstulosta ja sunnuntaina 5. Viikonlopun 
aikana leivottiin kaksi uutta kettukäyttövaliota 
Pyyntimiehen Rillan ja Miklan Hallan toimesta. 

Pronssia napannut puolankalaisen Jouko Lap-
palaisen narttu Pola teki tasaisen varmaa työtä 
koepäivien piste-eron ollessa vain 0,25 pistettä. 
Sunnuntai oli koiralle ja koko koeryhmälle ta-
pahtumarikas. Ensimmäinen ketunajo päättyi 
koiran pudotessa jään läpi 200:n metrin päästä 
rannasta. Suojelusenkelit olivat onneksi paikalla 
ja Polan onnistui kammeta itsensä takaisin jäälle 
ja siitä varovasti edeten edelleen maan kamaralle. 
Myös toinen ajo päättyi kohtuuttomaan häiriöön 
vilkasliikenteiselle tielle. Koira työskenteli sin-
nikkäästi aina pimeän tuloon saakka, jolloin kol-
mas lisähaku lopetettiin. Hopeaa sai oman piirin 
koira, tohmajärveläisen Toni Salmisen Miklan 
Halla. Kettukuningas -17-tittelin varmisti vain 
1,7 pisteen marginaalilla itselleen kauhavalaisten 
Mikko Mäkipeltolan ja Esko Puhton kettukak-
soisvalio Viikkineva Humu. 

Seuraava Kettukilpa käydään Keski-Pohjan-
maan Kannuksessa. Kettukilpaviiri luovutettiin 
järjestäjän edustajalle Arvo Kumpumäelle. Ket-
tukuninkaan loimituksen, palkitsemisten ja va-
lokuvausten jälkeen tyytyväinen kettukoiraväki 
toivotteli toisilleen turvallista kotimatkaa ja hy-
vää Joulun odotusta.

Kettukilpa-tukiarpajaisten täydelliset tulokset 
nähtävillä Kettukilpa2017.fi - sivustolla. Arvok-
kaimmista palkinnoista Ultracom-paikantimen 
voitti Petri Pykäläinen, Subarun polkupyörän 
Eino Siponen ja Steiner-kiikaripaketit menivät 
Jouko Ratilaiselle ja Jouni Karviselle. Toimikunta 
on ollut yhteydessä kaikkiin voittajiin. 

Onnittelut voittajille!  

Koiran omistajat sijoitusta vastaavassa järjestyksessä.
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Kettukilvan ottelutoimikunta kiittää yhteistyökumppaneitaan:
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KXX Veeti KK-16
om. Tuomas Similä, Liminka

KXX, Tähtivalio Raja-alhon Sulo, om. Juhana  
Simolin, Rusko  Etelän lohko

KXX Lurjuslakiluke, om. Taneli Lehtonen, Marttila
Etelän lohko

Jalovainaan Reppu, om. Oskari Kössi ja Jenna  
Väisänen, Oripää  Etelän lohko

Miklan Halla, om. Toni Salminen, Tohmajärvi
Idän lohko

KXX Mooses, om. Laura ja Kari Linna, Uurainen
Idän lohko
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Pola
om. Jouko Lappalainen, Puolanka
Pohjan lohko

KXX Tiinun Vili
om. Pirkko ja Seppo Korpela, Halsua
Pohjan lohko

Pyyntimiehen Rilla
om. Jukka Leskelä, Sirkka
Pohjan lohko

Kettu-jussin Usko, om. Miika Natunen, Kuopio
Idän lohko

KXXX Viikkineva Humu, om. Mikko Mäkipelkola ja 
Esko Puhto, Kauhava   Lännen lohko

KXX Viitajoen Helmi, om. Mika Perttu, Eura
Lännen lohko

KXX Pomo, om. Björn Dalaholm, Vöyri
Lännen lohko
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Mikä on maamme suomenajokoirapopulaation 
määrä tällä hetkellä? Miten koiramäärä jakaantuu 
eri lohkojen ja kennelpiirien kesken? Millainen 
on koiran tie arvostettuun Kilpa-otteluun eri ken-
nelpiireissä? Mitkä ovat kunkin kennelpiirin kri-
teerit Kilvan karsintakokeeseen pääsylle? Onko 
eri puolella maatamme asuvat koirat eriarvoisessa 
asemassa kilpailtaessa Kilpa-ottelun paikasta? 

Keräsin tietoa kaikkien suomenajokoirakoe-
harrastajien käyttöön, koska joukossamme on 
myös uusia harrastajia, joille valintakäytännöt 
eivät ole itsestään selviä. Lisäksi koekoirien ja 
-harrastajien määrän ollessa 2000-luvun taitteen 
jälkeen laskusuunnassa, ovat useat kennelpiirit 
luopuneet aluekarsintojen/pm-kokeiden tulos-
vaatimuksista tai vähentäneet aluekarsintalohko-
jen määrää.  Oli aika laittaa eräänlainen lohko-
vertailu ajantasaisin tiedoin kaikkien nähtäville ja 
pohdittavaksi, onko muutokselle tarvetta? 

Suomen Kennelliiton ja Suomen Ajokoirajär-
jestön asettamat kriteerit Kilpa-otteluun osallis-
tuvalle koiralle ovat hyvin minimaaliset: otteluun 
valittavan koiran tulee olla palkittu FCI:n tunnus-
taman maan kenneljärjestön hyväksymässä koira-
näyttelyssä vähintään valionarvosäännön yleisellä 
FI KVA arvoon vaadittavalla näyttelypalkinnolla 
(vähintään laatuarvostelun palkinto H viisitoista 
(15) kuukautta täytettyään). Lisäksi ajokoesään-
nöt edellyttävät rokotusmääräysten ja virallisten 
tunnistumerkintöjen täyttymistä.

Kukin kennelpiiri järjestää omat aluekarsin-
ta- ja piirinmestaruuskokeensa kennelpiirin hal -
lituksen määräämänä ajankohtana kuitenkin 
viimeistään viikkoa ennen lohkon valintakoetta. 
Koe voidaan järjestää kennelpiirin mestaruusko-
keen yhteydessä ja piirin tai järjestäjän päättämäl-
lä tavalla, joko yksi- tai kaksipäiväisenä kokeena. 
Useamman omistajan koira osallistuu sen omis-
tajan kennelpiirin karsinta/pm-kokeeseen, jonne 
koira on pääasiassa sijoitettu. Koira voi osallistua 
vuosittain vain yhden kennelpiirin aluekarsinta/

pm-kokeeseen. Kennelpiirien aluekarsinnoissa 
ja –valintakokeissa sekä Kilvan valintakokeissa 
valintaperusteena käytetään ko. kokeen tulosjär-
jestystä. Kaikissa karsintakokeissa noudatetaan 
KILPA-ottelun tasapelisääntöä.

Taulukko 
Taulukossa on kunkin kennelpiirin alueelle Suo-
men Kennelliitton rekisteröityjen suomenajokoi-
rien määrä. Koirat on sijoitettu omistajatietojen 
perusteella ja otantaan on otettu 1.1.2007 – 
1.1.2017 välisenä aikana syntyneet elossa olevat 
suomenajokoirat. Taulokossa on esitetty suome-
najokoirapopulaation lukumäärät ja prosentti-
osuudet sekä kennelpiireittäin että lohkoittain. 
Tulosvaatimus-sarakkeessa kerrotaan kunkin 
kennelpiirin tulosvaatimus Pm-kokeeseen osallis-
tumiselle. Karsinta-sarakkeessa kerrotaan kulu-
neen kauden aluekarsintoihin ilmoittautuneiden 
koirien määrä. Pm-koe-sarakkeessa kuluneen 
kauden pm-kokeeseen osallistuineiden koirien 
määrä sekä onko pm-koe järjestetty yksi- vai kak-
sipäiväisenä. Lohko-sarakkeessa kerrotaan kusta-
kin piirinmestaruuskokeesta lohkoon päässeiden 
koirien määrä. Kustakin lohkosta Kilpa-otteluun 
valitaan kolme parasta koiraa. 

Suomenajokoiran tie  
arvostettuun Kilpa-otteluun

MARI LYYTIKÄINEN
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Kennelpiiri Rekisteröityjä  
koiria kpl / 
%-osuus

Tulosvaatimus Karsinnois-
sa koiria

Pm- 
kokees-
sa koiria

Pm-
koe

Lohkoon 
koiria

19. Helsingin seudun kp 150 / 0,9 % Ei tulosvaatimusta Ei karsintoja 4 1 pv 2

16. Uudenmaan kp 456 / 2,7 % AJOK-3 
(jos alle 12 ilm. koiraa)

Ei karsintoja 9 1 pv 2

01. Etelä-Hämeen kp 267 / 1,6 % AJOK-1 P tai AJOK-1 L +  
väh. AJOK-3 P

Ei karsintoja 5 1 pv 2

13. Salpausselän kp 303 / 1,8 % AJOK-1 ajettuna Ei karsintoja 15 1 pv 2

06. Kymen kp 948 / 5,7 % AJOK-1 ajettuna  
(jos yli 15 ilm. koiraa *)

Ei karsintoja 14 1 pv 3

08. Varsinais-Suomen kp 447 / 2,7 % AJOK-1 ajettuna +  
tulos ed. pm-kokeen jälkeen

Ei karsintoja 10 (***) 1 pv 3

YHTEENSÄ  
ETELÄNLOHKO

2 571 / 15,4 % - 57 - 14

14. Satakunnan kp 798 / 4,8 % AJOK-1 ajettuna  
(jos yli 12 ilm. koiraa (*)

Ei karsintoja 12 1 pv 3

09. Pohjois-Hämeen kp 563 / 3,4 % AJOK-1 ajettuna (ei 2 viikon tai 
kokokauden tulos)

Ei karsintoja 22 1 pv 3

02. Etelä-Pohjanmaan kp 2061 / 12,3 % Ei tulosvaatimusta 30 21 2 pv 3

17. Vaasan kp 621 / 3,7 % Ei tulosvaatimusta 12 8 1 pv 3

YHTEENSÄ  
LÄNNENLOHKO

4043 / 24,2 % 42 63 - 12

05. Keski-Suomen kp 1134 / 6,8 % Ei tulosvaatimusta 32 15 1 pv 3

10. Pohjois-Karjalan kp 1599 / 9,6 % AJOK-1 P tai AJOK-1 L + v 
äh. AJOK-3 P

42  16  2 pv 3

15. Suur-Savon kp 996 / 6,0 % AJOK-1 ajettuna 21 13 1 pv 3

12. Pohjois-Savon kp 2068 / 12,4 % 2 x AJOK-1 P tai AJOK-1 P + 
AJOK-1 L  (**)

30 16 2 pv 3

YHTEENSÄ IDÄNLOHKO 5797 / 34,8 % 125 60 - 12

03. Kainuun kp 751 / 4,5 % AJOK-1 P tai AJOK-1 L +  
AJOK-2 P

23 14 2 pv 3

04. Keski-Pohjanmaan kp 1033 / 6,2 % Ei tulosvaatimusta 18 12 1 pv 3

11. Pohjois-Pohjanmaan kp 1606 / 9,6 % AJOK-1 ajettuna 38 12 2 pv 3

07. Lapin kp 875 / 5,2 % AJOK-1 ajettuna 18 16 1 pv 3

YHTEENSÄ  
POHJANLOHKO

4265 / 25,6 % 97 54 - 12

YHTEENSÄ 16676 / 100 % 264 234 - 50

* = Ajokoirajaosto valitsee kokeeseen kuluvalla koekaudella 
ensimmäisen palkinnon saavuttanutta koiraa pisteiden mukaan 
paremmuusjärjestyksessä. Tarvittaessa koiramäärä täydennetään 
muiden koetulosten perusteella. Täydentävät koirat valitaan 
kokeista saatujen valintapisteiden perusteella paremmuusjärjes-
tyksessä. Pisteitä saadaan seuraavan taulukon mukaisesti: 
Kuluvalla kaudella saavutettu ajokokeissa toinen palkinto = 5 pis-
tettä, kolmas palkinto = 2 pistettä. Edellisellä kaudella saavutettu 
ajokokeissa ensimmäinen palkinto = 5 pistettä, toinen palkinto = 
2 pistettä, kolmas palkinto = 1 piste. 

** = Jos kumpikaan AJOK-1 tulos ei ole kuluvalta tai edelliseltä 
koekaudelta tulee koiralla olla palkintosijaan oikeuttava tulos 
kuluvalta tai edelliseltä koekaudelta. VAIN yksi Kahdenviikon 
AJOK-1- tulos tai yksi kokokauden AJOK-1 –tulos huomioidaan. 

*** = Varsinais-Suomen kennelpiirillä erlillinen Kilvan valinnan 
karsintakoe, josta kolme parasta koiraa valitaan Etelän-Lohkoon. 
Varsinainen kennelpiirin mestaruuskoe (PM-koe) käydään talvella 
eikä sillä ole yhteyttä Kilvan valintaan.
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On ollut mielenkiintoista seurata Naisten 
Kilpaa sen alkumetreiltä asti. Aluksi muka-
na oli kourallinen naisia ajokkiensa kanssa. 
Monessa perheessä koirat pruukaavat olla 
miehen nimissä ja alkuperäisen säännön mu-
kaan koiran omistajana (edes osittain) piti olla 
nainen. Vuosien varrella koirat alkoivat saada 
omistajan nimen kohdalle myös naisia ja koi-
ramäärä alkoi lisääntyä kilpailussa. Miehet tu-
livat mielellään turistiksi mukaan seuraamaan 
kilpailua ja perheen koiralle sieppariksi met-
sään. Valitettavasti siihen liittyi myös hiukan 
lieveilmiöitä ja meidän järjestäjinä piti kieltää 
miespuolisen avustajan käyttö maastossa. Ja 
hyvin on koirat saatu kiinni ilman miehiäkin, 
yksikään ei ole jäänyt metsään!

Kun koe järjestettiin 10. kerran, se anottiin en-
simmäistä kertaa kansainvälisenä ja siitä eteen-
päin se on ollutkin KV-koe. Suomen Ajokoira-
järjestö ja Keski-Suomen kennelpiiri ovat olleet 
alusta alkaen hienosti hengessä mukana, valtavan 
suuret kiitokset siitä.

Tulostaso ei kaikkina vuosina ole ollut päätä-
huimaava, mutta Pyhäinmiestenpäivään vakiin-
tunut ajankohta on vaikea. Jänis on jo valkoinen 
ja varsinkin viime vuosina lumipeitteen kanssa 
on ollut vähän niin ja näin joten jänikset eivät ole 
aina ihan kunnon kenneljäniksiä.

Olemme pyrkineet saamaan alueemme par-
haat maastot käyttöön ja yhteistyö keskisuo-
malaisten metsästysseurojen kanssa on useim-
miten ollut saumatonta. Maasto-oppaat pitävät 
kunnia-asiana päästä mukaan otteluun ja seurat 
ovat ottaneet tämän hiukan erilaisen ajokokeen 
”suojelukseensa”. Lämmin kiitos jokaiselle, joka 
on ollut vaikuttamassa siihen, että olemme pys-
tyneet viemään tämän vuosittaisen urakan läpi. 
Tulemme tarvitsemaan apuanne myös jatkossa.

Muutama vuosi sitten loivensimme omistus-
vaatimusta naisen osalta. Jos koira ei ole naisen 
oma, riittää, kun kilpailee perheenjäsenen koi-
ralla ja perheenjäsen määritellään SKL:n jääviys-
säännön mukaan. Tämä mahdollisti jo aiemmin 
kiinnostusta osoittaneen norjalaisen kilpailijan 
mukaan tulon. Hagheimen’s Soili ja koko perhe 

20. Naisten Kilpa

KATRI TOIVOLA, KUVAT HELI NIEMINEN
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teki hurjan pitkän matkan eteläisestä Norjasta 
Haaparannan kautta Uuraisille. Ja kokeen pää-
tyttyä pitkät paluuperät takaisin kotiin. Aloimme 
suunnitella asiaa jo keväällä Cecilien kanssa ja 
selvästi syksyn edetessä jännitys alkoi Norjassa 
kohota. Tämä oli heille samalla ”opintomatka”, 
norjalaisillahan on muutaman vuoden ollut oma 
Damekampen.

Joka vuosi muutamia asioita jää erityisesti mie-
leen. Pari tuntia ennen kisan alkua saimme tie-

don, että yksi tuomari on loukkaantunut ja ma-
kaa sairaalassa. Vuosien naistuomariputkeen tuli 
pieni särö, kun jouduimme nimeämään Harri-
nimisen oppaan Harrietiksi ja ylentämään hänet 
palkintotuomariksi. Sydämentykytyksiä aiheutti 
myös yhden huippumaaston peruuntuminen 
pari päivää ennen koetta. Tilalle saimme maas-
ton hieman kauempaa. Kuinka ollakaan sinne 
arvottiin koira, jolla olisi ollut aineksia osallistua 
vaikka Kettupuuhkaan. Ensimmäisen ketun ajo 

Naisten Kilvan 20. juhlavuosi kokosi edustavan kattauksen maakunnallisten ajokoirayhdistysten 
naisharrastajia. Mukaan oli saatu myös edustaja Norjasta saakka.

Etuallalla olevan ylituomari Tarja Kivimäen taustajoukkoina iloinen naistuomarikaarti, kokeen puuhanainen 
Katri Toivolan (toinen oik.) vieressään Naisten Kilvan suojelija kansanedustaja Anne Kalmari.
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kesti noin tunnin. Seuraavaksi oli lyhyehkö koh-
tuuttomaan häiriöön päättynyt jänisajo, jonka 
jälkeen taas tällä kerralla hieman lyhyempi ket-
tuajo. Ryhmä oli siis kauimmaisessa maastossa 
ja actionia riitti vaikka muille jaettavaksi. Ei siis 
ihme, että he saapuivat viimeisenä keskuspai-
kalle. Tällä kerralla meillä oli myös harvinaisen 
arvovaltainen vieras. Kansanedustaja Anne Kal-
mari piti tsemppipuheen perjantai-iltana ja toimi 
kisan ”suojelijana”.

Kyläkokeen tapaisesta arvostetuksi KV-kilpai-
luksi. Meillä on aina ollut huippupalkinnot. Osa 
on saatu sponsoreilta ja varsinkin maakunnallis-
ten yhdistysten tuliaisissa on joskus kotimaisena 
käsityönä saatu aikaan ihania ajokoiraan ja jänik-
seen liittyviä esineitä. Kiitos kaikille vanhoille ja 
uusille mukana olleille koiranohjaajille, tuoma-
reille sekä yhteistyökumppaneille!

Tervetuloa mukaan Naisten Kilpaan 2018!

Kiitos!
Metsästäjän erikoisliike Olkkonen
Ultracom
Retkitukku / Asko Mäkinen
Niskanen Oy, Äänekoski
Jämsän Maalaus ja Kunnostus Oy

1. Ajolumen Kaapo 70,37
ohj. Kirsti Leppä
Keski-Suomen Ajokoirayhdistys

3. Sorkomäen Sylvi 61,83
ohj. Virpi Hakala
Satakunnan Ajokoiramiehet

2. Huolettoman Vilkas 63,50
ohj. Tuija Veteläinen
2016 Voittaja & Pohjois-Pohjanmaan Ajokoirakerho
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5. Koppeloharjun Lissu 49,00
ohj. Elli Tuovinen
Pohjois-Savon Ajoirayhdistys

4. Luontopolun Tuuli  53,63
ohj. Elsa Silventoinen
Pohjois-Karjalan Ajokoiramiehet

6. Ärjäntuvan Roosa  44,88
ohj. Eija Tuovinen
Kymen-Karjalan Ajokoirayhdistys

7. Meripojan Maisa  39,67
ohj. Nina Tolvanen
Lounais-Suomen Ajokoirayhdistys

8. Hurttavaaran Jokke  36,79
ohj. Päivi Laurila
Etelä-Hämeen Ajokoirayhdistys

9. Eräjätkän Kesseli  32,29
ohj. Pirjo Kemppainen
Kainuun Ajokoirakerho
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10. Mäkikallion Sina  31,25
ohj. Lotta Kölli
Päijät-Hämeen Ajokoirayhdistys

11. Hauskamaan Sora  27,42
ohj. Merja Pihlajamäki
Etelä-Pohjanmaan Ajokoirakerho

12. Hagheimen´s Soili  24,96
ohj. Cecilie Sundtveten
Norja

13. Kanervavuoren Missi 21,25
ohj. Riikka Simola
Pirkanmaan Ajokoirayhdistys 

14. Ruskametsäsn Vili 15,21
ohj. Eveliina Jaako
Lapin Ajokoirayhdistys
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Aura 11.11.2017  KEAJ Varsinais-Suomi
1.  Raja-Alhon Sulo 
 om. Juhana Simolin, Rusko  96,50  KEAJ 1
2.  Lurjuslakiluke   
 om. Taneli Lehtonen, Marttila   96,00  KEAJ 1  
3.  Jalovainaan Reppu  
 om. Oskari Kössi, Oripää   89,70 KEAJ 1
4.  Jekku  
 om. Marko Levonen, Koski tl    86,00  KEAJ 1
5.  Jahtiluodon Suvi  
 om. Merja Holvitie  Uusikaupunki    78,60  KEAJ 1
6.  Jökömäen Nanu   
 om. Jarkko Mäki, Pöytyä  77,50  KEAJ 1
8.  Jökömänen Hela   
 om. Jarkko Mäki, Pöytyä  18,00  KEAJ 0
8.   Elokarin Hiski  
 om. Jyrki Leiko, Pöytyä 18,00  KEAJ 0
9.  Syysaamun Lola  om. Jyrki Leiko, Pöytyä  16,00  KEAJ 0
10. Raja-Alhon Nuppu  
 om. Janne Yli-Puntari, Loimaa   sulj. KEAJ –

Etelän lohko 2017
Loppu-tulokset
Koiran tiedot   Lauantai Sunnuntai Yhteensä Sijoitus
n. Rajarintalan Gaby, 
om. Kirsi Hytönen, Pekka Kuosmanen 86,67 87,71 174,38 1
n. Ranniston Lumi,om. Tom Ylitolva 73,04 79,50 152,54 2
n. MVA Rajarintalan Tepa, om. Jari Saarinen 73,42 62,92 136,34 3
n. Pilvi, om. Hannu Nolvi 84,33 34,25 118,58 4
u. KVA Launon Jeri, om. Markku Kosunen 35,04 72,58 107,62 5
n. Kuusitarhan Milla, om. Eini ja Rauno Elo 58,96 39,92 98,88 6
n. Kalliolan Lissu, om. Kim Eriksson, Liisa Miettinen 22,00 76,58 98,58 7
n. Mäkikallion Likka, om. Martti Heikkilä 55,54 37,67 koe kesk. 93,21 8
n. KVA Metsatuuli Pimu, om. Pertti Kantelus 36,08 41,25 koe kesk. 77,33 9
n. Metsähuuman Milla, om. Hannu Rantanen 68,17 3,00 71,17 10
u. Korventaustan Tatu, om. Veikko Kautiainen 65,50 3,00 68,50 11
n. Pallinaaman Hippu, om. Tapio Tölli 52,13 3,00 55,13 12
n. Peukaloisen Rontti, om. Jouko Tolvanen 41,38 luopui 41,38 13
n. BY MVA BYV-17 Fixour's Dolce, om. Ulf Aspholm 22,46 2,00 24,46 14

Pornainen 17.11.2017 Uusimaa
1.  Eräsuvun Lucifer, om. Liisa Miettinen, Myrskylä  30,00
2.  Wildwilly´s Maija, om. Christian Wiik, Porvoo 18,00
3.  Voittaja Reksi om Timo Saarinen, Pornainen    ---

Kymi 16.11.2017
1. Voittaja Taika, Marko Lind,  53.50 
2.  Hepakan Hannah, Mika Laapas,  29.00 
3.  Wildwilly’s Jippo, Sauli Hannula,   28.50
4.  Toivo, Asko Kilpiä  23.50
5.   Hirviluolan Minttu, Merja ja Ilpo Suoknuuti, 21.00
6.   Wildwilly’s Maskun Late, Lasse Peltola,  13.0
7.   Voittaja Peto, Jussi Hynninen,  10.0

Etelän lohkon 
KEAJ PM kokeet 2017
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Kansainvälinen Rodunmestaruusottelu käytiin 
24.-26. 11. 2017 pilvipoutaisessa /vesisateisessa 
lumisessa säässä, keskuspaikkana Motelliravin-
tola Käpylä. Kokeen avaus suoritettiin perjantai-
iltana Ravintola Tupasvillassa. Viikolla hiljalleen 
satanut lumisade muuttui perjantain ja lauantain 
välisenä yönä vesisateeksi joka haittasi koiri-
en työskentelyä, ajettavat eivät olleet liikkuneet 
maastoissa. Palkinnoista ja Rodunmestari 2017 
tittelistä kilpailemaan oli ilmoittautunut 11 koi-
raa, mukana Norjan (4) ja Ruotsin (3) ja Suo-
men (4) edustajaa.  Ajettavia löytyi maastoista 
kohtalaisesti ja tulostaso muodostui lauantaina 
ajankohtaan nähden erinomaiseksi, seitsemän 
ykköstä, kaksi kakkosta, yksi kolmonen ja yksi 
nolla. Maastot oli testattu etukäteen ja kaikis-
ta maastoista testikoirat olivat löytäneet kaksi 
ajettavaa. Parhaan tuloksen lauantaina ajoi Ahti 
Saastamoisen omistama Puistolan Pele.

Kansainvälinen 
Rodunmestaruusottelu 2017

Vasemmalta Kalevi Vänskä jahtivouti, Erkki Juntti 
varapj, Tuula Pekkala sihteeri, Kyösti Rantamaa 
puheenjohtaja, Kari-Göran Vaara tulkki,  Markku 
Tervonen ylituomari, Jukka Siponen kuljetuspääl-
likkö, Jani Mäntylä Suomen joukkuejohtaja, Pasi 
Liikanen jahtivouti.
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Lauantaina  illalla  kuultiin lauantain tulok-
set ja eri maiden delegaatioiden tervehdykset ja 
muistamiset, sekä ruotsalaisen suomenajokoiran 
pitkäaikaisen ystävän ja Rodunmestaruusottelun 
perustajan Åke Sandströmin kertomana histo-
riikki RM-ajokokeen synnystä vuonna 1984! Il-
lan päätteeksi nautittiin juhlaillallinen. 

Lauantai-sunnuntai välisenä yönä ilma käväisi 
pakkasenpuolella (-3), mikä teki pienen tuulen 
kanssa hankikelin maastoihin, tuli karppakeli,  
karppa olisi kantanut jänistä, mutta ei koiraa. 

Sunnuntain osalta koe jouduttiin perumaan 
aamulla, koska keli muuttui yön aikana erittäin 
karkeaksi. 

Koetoimikunta ylituomarin johdolla päätti yk-
simielisesti kokeen keskeyttämisestä,  eläinsuoje- 
lullisista syistä sunnuntain koe peruttiin. Myös 
koiranomistajat olivat tyytyväisiä päätökseen. 
Palkintojen jako suoritettiin lauantain tulosten 
perusteella.

Kokeen puheenjohtajana toimi Kyösti Ranta-
maa, ylituomarina Markku Tervonen ja sihteeri-
nä Tuula Pekkala.

Tulokset: 
1. Puistolan Pele Fi38990/11, 
om Ahti Saastamoinen, Kiuruvesi, Ajok1 96,75 pist.
2. Niittylän Jami Fi22289/12, 
om. Hannu Hietala, Kajaani, Ajok1 92,96 pist.
3. Palemans Sami Fi44406/10, 
om. Jan-Erik Stenman, Pedersöre, Ajok1 90,79 pist.
4. Ae-Rossi  NO45146/10, 
om. Tommy & Elvar Aune, Norja, Ajok1 85,38 pist.
5. Lånsjölidens Zelda SE23078/2015, 
om. Axel Nordberg, Ruotsi, Ajok1 84,17 pist.
6. Solstrimmans Finn-Viivi SE28976/2013, 
om. Michael Barcheus, Ruotsi, Ajok1  79,25 pist.
7. Målans Jact Hundar Blixten SE53656/2014, 
om. Michael Fredriksson, Ruotsi, Ajok1 77.29 pist.
8. Brynsåsens Zita NO44736/10, 
om. Geir Bakkestuen, Norja, Ajok2 69,96 pist.
9. Ranniston Lumi Fi32747/12, 
om. Tom Ylitolva, Mäntsälä, Ajok2 63,33 pist.
10, Cita NO36636/10, 
om. Frank Ove Lia, Norja, Ajok3 59,00 pist. (yksi ajo)
11. Finnörjes Teemu Se32166/2011, 
om. Arne Hovelsås, Norja, Ajok0 4,00 pist.
  

Koetapahtuma oli onnistunut ja kaikilla oli 
hymy herkässä. 

Kiitokset paikallisille metsästysseuroille häi-
riöttömistä koemaista, samoin kiitokset kielitai-
toisille tuomariryhmille ja paikkakunnan kenne-
leille sekä  paikallisille liikkeille sponsoroinnista.

RM 2017 koetoimikunta
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Vuoden 2017 jänismestaruus ratkottiin Risti-
järvellä 2.12.2017 erittäin haastavissa keliolo-
suhteissa. Keskuspaikkana toimi ansiokkaasti 
Ristijärven Pirtti. Ylituomarina toimi Pekka 
Schroderus Sotkamosta. 

Maastoissa oli lunta 25-30 cm, mutta paikoin 
ns. välihanki haittasi koirien menoa. JM-valmis-
telut oli aloitettu hyvissä ajoin, onhan tämä ve-
näjänajokoirien vuoden päätapahtuma. Ottelu-
toimikuntaan kuuluivat vastuualueineen: Raimo 
Viljanmaa pj, Risto Karjalainen maastomestari, 
Mikko Keränen atk, Juha Tolonen majoitukset ja 
Arja Nevalainen sihteeri. 

Tilaisuus alkoi perjantaina koirien kuvauksella 
ja kaikilta tarkastettiin sirut. Kaikkiaan yksitoista 

koiraa oli tänä vuonna mukana kokeessa. Kaik-
kien ollessa paikalla, nostettiin Venäjänajokoi-
rayhdistyksen viiri salkoon juhlistamaan tapahtu-
maa. Viirin nostivat salkoon ylituomari ja yh - 
distyksen puheenjohtaja. Tämän jälkeen siirryt-
tiin juhlaillalliselle, joka oli herkullinen karjalan-
paisti lisukkeineen. 

Ohjelma jatkui koirien esittelyllä, joka oli erilai-
nen kuin tavallisesti. Koirien kuvat heijastettiin 
esille ja omistaja kertoi koirastaan. Kertomuksista 
useassa tuli esille koiran itsepäinen luonne. Moni 
koiranohjaaja kertoi myös, että koiran kiinniotto 
erien välissä tuottaa vaikeuksia.

Ottelutoimikunnan puheenjohtaja Raimo Vil-
janmaa toivotti kaikki tervetulleeksi. Aluksi vie-

Venäjänajokoirien 
jänismestaruuskoe Ristijärvellä

ARJA NEVALAINEN

JM-17  om. Kari Turunen.
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tettiin hiljainen hetki pois nukkuneen Venäjän-
ajokoirayhdistys ry:n pitkäaikaisen kunniajäsenen 
ja useissa luottamustoimissa toimineen Hannu 
Laurilan muistolle.

Raimo kertoi tämän olevan 18. kerta kun JM-
ajokoe järjestetään ja toinen kerta Kainuussa. Ve-
näjänajokoirayhdistys ry:n kotipaikka on Kajaani 
ja se on Kainuun kennelpiirin kautta SKL:n jäsen-
yhdistys. Venäjänajokoirayhdistys on jäsenmää-
rältään Kainuun kennelpiirin suurin jäsenyhdis-
tys. Koiranomistajille/-ohjaajille Raimo halusi 
muistuttaa ”että voitto tässä kisassa on huomatta-
vasti tiukempi kuin yleensä, sillä kaikki koirakoh-
taiset vastustajat ovat VENÄJÄNAJOKOIRIA!!!”

Seuraavana oli vuorossa muistamiset. Ristijär-
ven metsästysseura lahjoitti puukon jaettavaksi 
koiralle, jolla on pisimmät kahteen ajoon johta-
neet haut. Paavo Oikarinen toi Ristijärven kunnan 
terveiset ja kolmelle parhaalle pellavapyyhkeet. 
Kainuun kennelpiirin terveisinä Jari Laine toi po-
kaalin, jonka ottelutoimikunta päätti jakaa par-
haalle vastakkaisen sukupuolen edustajalle. Beag-
lejärjestön pokaalin toi Raimo Harjunen ja et - 
tavaksi pisimmän haun, joka johtaa ajoon, suorit-
tajalle.

Ylituomari kertoi olevan kunnia-asia, että oli 
päässyt mukaan tähän ajokokeeseen. Puheessaan 
hän painotti, että kokeessa kerätään jalostusta var-
ten tietoa. Tuomareille tulee tässä suuri vastuu. 
Kaikki haukut merkitään korttiin ja tuomareiden 
on mentävä metsään seuraamaan hakua ja myös 
ajoa. Koiranomistajalle on avoimesti kerrottava 
tehdyt päätökset. Haukun arvostelussa on huo-
mioitava lumisen metsän vaikutus haukun kuulu-
vuuteen ja haukku on arvosteltava heti alusta 
saakka. Keliolosuhteet olivat niin rankat, että met-
sästysinnosta voi antaa 5 jos koira työskentelee 
moitteettomasti. Valoja pitää ottaa metsään mu-
kaan koska pimeä tulee aikaisin. Irtilasku 7.45-
8.15. Maastoarvonnat ja ryhmien esittelyt suori-
tettiin seuraavana.

Ottelutoimikunnan puheenjohtaja Raimo Vil-
janmaa kertoi, että kelilosuhteet olivat niin vaike-
at, että ottelutoimikunta joutui ”vatuloimaan” 
jopa kokeen siirtoa aina torstaille puoleen päivään 
saakka, jolloin tehtiin päätös alkuperäisen ajan-
kohdan puolesta. Tulostaulua tarkastellessa voi-
tiin todeta, ettei ole turhaan mainostettu venäjän-
ajokoirien kestäviä työvälineitä. Suomenajokoirien 
Kilvassakin pari kertaa tuomaroinut Viljanmaa 
totesi, ettei ole koskaan aiemmin saanut reppuun-
sa niin runsaita ja monipuolisia eväitä, kuin mitä 
olivat Ristijärven kunnan lahjoittamat eväät.

Aamupala nautittiin Ristijärven Pirtillä ja sa-
man tien lähdettiin metsään. Pakkasta oli n. 4 as-
tetta ja lunta leijaili hiljakseen maahan. Ajelin 
omaan maastoon yhdessä toisen tuomarin kanssa. 
Matka ei ollut pitkäkään ja noudettuamme toisen 
tuomarin olimme perillä lumisen tien varressa, 
jossa puut kaartuivat lumen painosta. Oli erittäin 
kaunis kainuulainen päivä tulossa. Keli tuntui ole-
van mainio vaaran päällä. Koira lähti hakemaan ja 
aamun hämärässä kuulostelimme ajon alkamista. 
Aikaa meni kuitenkin tunti, ennen kuin Sissi alkoi 
ajaa jänistä. Ajo kuulosti surkealta. Haukkutiheys 
oli huono ja vauhtia vain 1-3 km/h. Koko ajan 
odotimme, milloin pääsee hyvään tuntumaan ja 
kuulemme oikeaa venakon ajoa. Ei sitä tullut, 
vaan aikansa suolla kierreltyä jänis katosi. Kävin 
suon reunassa katsomassa keliä, joka vaikutti to-
della pahalta alavimmilla paikoilla. Koira liikkui 
hiipimällä, koska hanki melkein kantoi, mutta 
petti kuitenkin koiran alla.

Toisella erällä mentiin ylemmäksi Kainuun vaa-

Riistakairan Nalle om. Kari Turunen.
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Ristijärvi 2.12.2017 
venäjänajokoirien jänismestaruuskoe 2017 
 
JM-2017 RIISTAKAIRAN NALLE ER28002/15 om. Turunen Kari, Kempele  AJOK1 87.04p. HAKU 32/25 AJO 97/120 
MEHTÄ-VÄISKIN SANTERI ER25072/08 om. Pasi Vimpari, Kajaani  AJOK1 86.17p. HAKU 22/42 AJO 120/94 
RIISTAKAIRAN IINA ER30405/12 om Merja ja Mika Kuronen, Kemi  AJOK2 65.67p. HAKU 30/35 AJO 89/65 
KULTANUOLEN HALTI ER51982/11 om. Heikki Savolainen, Nurmes  AJOK3 57.33p. HAKU 114/92 AJO 50/90 
MAREIN GARNOVKA ER24740/13 om. Timo Keinonen, Onttola  AJOK3 55.00p. Keskeytetty HAKU 10/68 AJO 98/22 
RIISTAKAIRAN CIRI ER28962/13 om. Joni Aaltonen ja Penkari Anni, Vesivehmaa  AJOK3 50.79p. HAKU 9/231 AJO 97/- 
BRAVON IIDA ER34484/14 om. Raimo M. Viljanmaa, Nakertaja  AJOK3 50.75p. HAKU 70/3 AJO 61/53 
BRAVON SISSI ER26819/13 om. Arja Nevalainen, Juuka  AJOK3 50.50p. HAKU 105/133 AJO 25/95 
BRAVON PEPPI ER19204/09 om. Arja Nevalainen  AJOK 0 48.67p. HAKU 28/73 AJO 91/21 
RIISTAKAIRAN SASHA ER28526/09 om. Ari Mustonen, Kajaani  AJOK 0 39.33p. HAKU 78/60 AJO 65/21 
MEHTÄ-VÄISKIN HELMI ER28063/11 om. Raimo M. Viljanmaa, Nakertaja  AJOK 0 28.14p. HAKU 28/212 AJO 52/- 

roihin. Hanki oli metsissä ja taimistoilla paha, 
mutta reippaasti lähti Sissi hakemaan toista jänis-
tä. Maastossa oli todella runsaasti jälkiä ja koira 
näytti olevan ihmeissään, koska eihän se ollut tot-
tunut tällaisiin jänismääriin maastossa. Hakuai-
kaa oli jäljellä kaksi minuuttia, kun jänis löytyi. 
Kuulin toisenkin koiranohjaajan naureskelevan, 
että on liikaa jäniksen jälkeä maastossa.

Tulostasoa katsoessa voidaan todeta, että venä-
jänajokoiran jalostuksessa on onnistuttu käpälien 
kestävyyden ja koirien metsästysinnon suhteen. 
Tuomarit ihmettelivät, ettei Sissin käpälistä tullut 
pisaraakaan verta siinä hangessa. Koira toimi jär-
kevästi ja nosti tassun ylös samasta reiästä mihin 
se oli uponnut. Eihän se kummoista kuultavaa ol-
lut ja matkaa koiralle kertyi vain 25 km, mutta 
eteenpäin vaan mentiin.

Voiton kokeessa vei nuori Riistakairan Nalle 
ER28002/15, saaden palkinnoksi Trackerin Supra 
tutkapannan ja Tmi Hitstikin lahjoittaman JM-17 
loimen. Nalle on myös näyttelypuolella saanut 
erinomaisia arvosteluja. Omistajan kertoman 
mukaan koira on lahjakas ja sen kanssa on tehty 
todella paljon töitä. Toiseksi tullut Mehtä-Väiskin 
Santeri ER25072/08, on todellinen konkari. San-
teri sai palkinnoksi Sastan lahjoittaman 100 euron 
lahjakortin. Santeri on ollut kaksi kertaa mestari 
ja vuonna 2013 Kainuun piirinmestari. Ikä ei tun-
nu painavan tätä koiraa, koska raskaassa kelissä 
ajettu kova tulos keväällä kymmenen vuotta täyt-
tävältä koiralta on saavutus. Kolmanneksi tuli 
Riistakairan Iina ER30405/12, joka oli paras nart-

tu kokeessa. Iina on nuoresta saakka ollut erittäin 
lahjakas. Puolitoistavuotiaana koira ajoi ensim-
mäisen ykkösen ajokokeessa. Sitä seurasi viisi yk-
köstä peräkkäin. Kuuden ykkösen ”putki” on to-
della merkittävä saavutus. Kaikki osallistuneet 
koirat saivat palkinnoksi Biofarmin lahjoittaman 
säkillisen runsasenergistä Jeppe-koiranmuonaa.

Haluan kiittää kaikkia talkoissa olleita. Eri-
tyiskiitos maastomestari Risto Karjalaiselle, Ris-
tijärven kunnalle, Ristijärven metsästysseuralle, 
Kainuun Ajokoirakerholle, ylituomari Pekka 
Schoderukselle sekä kaikille sponsoreillemme, 
tuomareille ja koirien ohjaajille hienosti sujunees-
ta ajokokeesta. Oli ilo olla Kainuussa, Ristijärvellä 
osallisena JM-17 tapahtumassa.
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JM-2017 RIISTAKAIRAN NALLE 
ER28002/15 om. Turunen Kari, Kempele

RIISTAKAIRAN SASHA ER28526/09 
om. Ari Mustonen, Kajaani

MEHTÄ-VÄISKIN SANTERI ER25072/08 
om. Pasi Vimpari, Kajaani

RIISTAKAIRAN IINA ER30405/12 
om. Merja ja Mika Kuronen, Kemi

KULTANUOLEN HALTI ER51982/11 
om. Heikki Savolainen, Nurmes

MAREIN GARNOVKA ER24740/13 
om. Timo Keinonen, Onttola

RIISTAKAIRAN CIRI ER28962/13 om. Joni 
Aaltonen ja Penkari Anni, Vesivehmaa

MEHTÄ-VÄISKIN HELMI ER28063/11 
om. Raimo M. Viljanmaa, Nakertaja

BRAVON SISSI ER26819/13 
om. Arja Nevalainen, Juuka 
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Amerikankettukoirien rodunmestaruus ratkot-
tiin Kuusamossa 2.12.2017. Kilpailun järjestäjänä 
Amky ry.n kanssa oli Kuusamon Metsästys- ja 
Kalastusseura. Koepaikkana toimi matkailukes-
kus Ajakka. Perjantaina tilaisuus aloitettiin yh-
distyksen vuosikokouksella. Kokouksen jälkeen 
ylituomari Kimmo Perhomaa piti puhuttelun 
kisaväelle jonka jälkeen arvottiin maastot. Järjes-
täjillä oli tietona että alueella liikkuu susi jolle oli 
kaatolupakin, susi oli hyvin seurannassa paikallis-
ten toimesta niin välitöntä kohtaamisvaaraa ei ki-
sakoirilla ollut, kisaväki harmittelikin että suden 
ajusta ei saa lisäpisteitä.

Perjantai ilta päättyi koirien kuvaukseen ja Aja-
kan mahtihyvän saunan pehmeisiin löylyihin.

Lauantai aamuna pirteä herätys kello 05.45. Ja 
siitä pikkuhiljaa aamupalan jälkeen koeryhmät 

suuntasivat Kuusamon kettumaastoihin. Maas-
toissa löytyi lunta 20 - 30cm niin erotti selvästi 
myös ne ketun jäljet sieltä porojen jälkien seasta.

Trackerin järjestämän live seurannan kautta 
pääsi kaikki muutkin seuraamaan kotisohviltaan 
koirien työskentelyä.

Kello 13:00 alkaen ylituomari Perhomaa ja sih-
teeri Juha Korhonen ottivat vastaan koeryhmiä. 
Kisa väen syödessä lapinukon keittoo ylituomarin 
kopissa käytiin maastokortteja läpi tarkkaan ryh-
mä kerrallaan. Ennen tulosten julkistamista suori-
tettiin yhdistyksen järjestämän tavara-arpajaisten 
arvonta. Pääpalkintona oli Trackerin Supra tutka. 
Tutkan voitti Teuvo Toivonen Peräseinäjoelta.

Ylituomari Perhomaa piti päivän kokeesta 
puhuttelun, kehui tuomarien kiitettävää työs-
kentelyä ja koko viikonlopun hienoa ja huumo-

Amerikankettukoirien RM-2017 
Kuusamo

REIJO PULKKINEN

Kuva voittajasta,   henkilöt vasemmalta  Reijo Pulkkinen pj AMKY, Kimmo Perhomaa yt, sihteeri Juha Kor-
honen,   Jami Mylläri ja Luolaukkelin Alina. 
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ripitoista kennelhenkeä. Ja sitten mentiin illan ko-
hokohtaan, tulosten julkistamiseen ja palkintojen 
jakoon. 

Rodunmestariksi Kuusamossa ajoi pisteillä 
92,50 Jami Myllärin omistama Luolaukkelin Ali-
na.

Rodunmestaruuden tulokset:
1. Luolaukkelin Alina 92.5p Jami Mylläri, Myrkky
2. Nighttrain 90p Ari Hiltula Kontio
3. Kettunurin Verneri 76p Vesa Pätsi Kuusamo
4. Ala-kitkan Edvard 68.85p Voitto Koskenvalta Kurikka
5. Lainerinteen Jack 63p Veli-Matti Korvela Pattijoki
6. Fatboy luopui Jutila Mikko ja Antti Mäkinen Petäjävesi

Ensi vuoden Rodunmestaruus ratkotaan Ro-
vaniemällä. Kokeen järjestää AMKY yhteistyössä 
Lapin Ajokoirayhdistys Ry kanssa.

Kiitokset Kuusamon Metsästys- ja kalastus-
seuralle, Ajakalle sekä sen mahtavalle henkilö-
kunnalle, Kimmo Perhomaalle jämäkästä ja to - 
della ammattitaitoisesta ylituomari työskentelys-
tä, Juha Korhoselle kynä hommista, palkintotuo-
mareille, maasto-oppaille, kilpailijoille, tapahtu-
masta kiinnostuneille, harrastajille, talkoolaisille, 
Tracker Oy:lle sekä muille sponsoreille ja yhteis-
työkumppaneille.

Lisäksi iso kiitos Teemu Ronkaiselle joka jär-
jesti tavara-arpajaiset sekä kaikille mukana olleil-
le arpojen myyjille sekä niitten ostajille. Kiitos! 
Nähdään ensi vuonna Joulupukin maassa!
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Suomen Ajokoirajärjestö - Finska Stövarklubben ry:n sääntömääräinen vuosikokous  
lauantaina 24.3.2018 kello 13.00 Järvenpään seurakuntaopistolla, 

os Järvenpäätie 640, 04400 järvenpää

Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi 
Venäjänajokoirayhdistys ry:n hallituksen ja jalostustoimikunnan  
- esitys venäjänajokoirien jalostuksen tavoiteohjelmaksi, esitys on julkaistu kokonai-
suudessaan järjestön kotisivuilla www.ajokoirajarjesto.fi/events/vuosikokous-2018
- esitys venäjänajokoirien pevisa-ohjelmaksi (perinnöllisten vikojen ja sairauksien  
vastustamisohjelma) LIITE1

Jari Forsin, Kalevi Rytkyn ja Raimo Keinäsen esitys ajokokeiden palkintotuomareiden 
ohjeeseen LIITE2 
 

Valtakirjojen tarkastus on samassa paikassa klo 10.00 - 12.30. 

Kokouksessa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä henkilöjäsenellä äänioikeus  
ja jokaisella äänioikeu tetulla yksi (1) ääni. Jäsenyhdistyksellä on yksi ääni kutakin  

yhdistyksen 20 jäsentä kohti, kuitenkin enintään 5 ääntä. Jäsenenä olevalla  
rekisteröidyllä kennelpiirillä on yksi (1) ääni kutakin piirin jäse nenä olevaa Suomen 

Ajokoirajärjestön jäsenyhdistystä kohti, kuitenkin enintään 5 ääntä. Jäsen saa  
valtakirjalla edustaa poissaolevia äänioikeutettuja jäseniä. Sama jäsen saa valtakirjalla 

edustaa enintään neljää henkilöjäsentä ja enintään kahta jäsenyhdistystä.  
Sama jäsen voi kuitenkin käyttää enintään 1 / 20 kokouksen pöytäkirjaan merkitystä 

äänimäärästä. 
Valtakirjassa on ilmoitettava yhdistyksen jäsenmäärä. Valtakirjojen 

on oltava oikeiksi todistettuja ja yhdistyksen jäsenmäärällä ja leimalla varustettuja. 
Valtakirjassa on mainittava valtakirjan antajan jäsennumero. 

Ainoastaan joko v. 2017 tai 2018 maksaneilla 15 vuotta täyttäneillä  
jäsenillä on vuosikokouksessa äänioikeus. 

Tervetuloa!
  

Hallitus

SAJ - FSK:N 
VUOSIKOKOUS 24.3.2018 
JÄRVENPÄÄ
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LIITE 1. 

Venäjänajokoirayhdistyksen hallituksen ja jalostustoimikunnan esitys venäjänajo-
koiran PEVISA-ohjelmaksi  
(voimassa 2 vuotta hyväksymisen jälkeen)

- Koiran täytyy olla tutkimushetkellä tunnistettu Suomen Kennelliiton (SKL) hyväksy-
män tunnistusmerkinnän avulla
- Tutkimuslausunnon antaa Kennelliiton hyväksymä eläinlääkäri/asiantuntija
- Koirilla täytyy olla ennen toista astutusta annettu lonkkakuvauslausunto, joka on 
saatu koiran täytettyä 12 kk. Siitokseen voi käyttää A/B - lonkkaisia koiria, sekä C - 
lonkkaista, jolloin toisen käytettävistä koirista on oltava A tai B - lonkkainen.
- Ulkomailta tuoduilla koirilla täytyy olla lonkkakuvauslausunnon lisäksi kuvattuna 
kyynärät. Kyynärlausunnossa vähintään 1, jolloin sitä voi käyttää siitoksen 0 kyynär-
lausuntoisen kanssa, sekä silmät peilattuna. Silmälausunto on voimassa alle vuoden 
ikäisenä kuvattuna vuoden. Kyynärlausunto on oltava annettu koiran täytettyä 12 kk.
- Jalostukseen käytettävän koiran täytyy olla rotumääritelmän mukainen ja sillä täy-
tyy olla näyttelypalkinto (vähintään H) sekä luonteesta maininta 1 tai ”käsiteltävissä” 
ennen ensimmäistä astutusta.
- Jälkeläismäärä nartuilla 3 pentuetta tai jos on rodunomainen koepalkinto: 5 pentu-
etta. Uroksilla 3 pentuetta tai jos on rodunomainen koepalkinto (AJOK, KEAJ tai ilves/
karhu taippari) suoritettu: 5 pentuetta. Jälkeläismäärä voi uroksilla olla suurempi, jos 
omistaja hakee koiralleen suurempaa jälkeläismäärää ja vahvat perusteet löytyvät. 
Lausunto on haettava rotujärjestöltä ja rotua harrastavalta yhdistykseltä.

LIITE2

Esitys Suomen Ajokoirajärjestön vuosikokoukselle Järvenpää 24.3.2018
 
Esitämme 24.3.2018 pidettävälle vuosikokoukselle hyväksyttäväksi lisäyksen kohtaan 
2 palkintotuomareiden toiminta kokeen eri tilanteissa
 
2.3 Toiminta haun aikana.
Kun hakuaikaa on kulunut vähintään 90 minuuttia edellisestä irtilaskusta, koira voi-
daan poikkeustapauksessa kytkeä ohjaajan niin halutessa ja siirtyä toiseen kohtaan 
arvotussa maastossa. Päätös voidaan tehdä, jos palkintotuomarit toteavat, ettei ko. 
maastokohdassa jäniksiä ole, koira on joutunut haun kanalta toivottomaan paikkaan 
ja ryhmä toteaa, ettei paikassa kannata enään jatkaa koiran kokeilua koiran yrittämi-
sestä huolimatta ja hakusuoritus on kaikilta osin loppuun arvosteltu. Päätöksen koiran 
kytkemisestä ja siirtymisestä tekee lopullisesti ryhmänjohtaja. Kiinniottamiseen kulu-
nut aika kuuluu hakuaikaan, siirtymiseen käytetty ei.
 
Kunnioittavasti
Pyhäjoella 28.12.2017
 
JARI FORS KALEVI RYTKY RAIMO KEINÄNEN
Jari Fors       Kalevi Rytky       Raimo Keinänen
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VALTAKIRJA

Valtuutan / valtuutamme (edustajan nimi)

________________________________________________________________________________

edustamaan itseäni / yhdistystämme (valtakirjan antajan nimi)
Suomen Ajokoirajärjestö - Finska Stövarklubben ry:n vuosikokouksessa lauantaina 24.3.2018.

Yhdistyksemme jäsenmäärä oli 31.12.2017 ________________________ henkilöä.

Paikka ja aika ___________________________________________________________________
  

Allekirjoitus (yhdistyksen leima)   SAJ:n jäsennumero

____________________________    ____________________________

Allekirjoituksen oikeaksi todistavat ja nimenselvennökset:

______________________________     ______________________________

______________________________    ______________________________

Vuosikokouksessa jaetaan perinteisesti SAJ-FSK:n myöntämät ansiomerkit ja palkinnot.
Pyydämme palauttamaan kiertopalkinnot kaiverrettuna viimeistään 

15.3.2018 mennessä osoitteeseen  
Olli Miettinen

Tikkarontie 360, 07190 HALKIA.

Majoitus 

Majoitusta ja illallista voi tiedustella 
Scandic Järvenpää puh. (09)27141 tai jarvenpaa@scandichotels.com

tai 

Scandic Riihimäki varaustunnuksella uud230318_001 
puh. (019)7721 tai riihimaki@scandichotels.com. 

Hinnat 1 hh 75 eur / yö ja 2hh 95 eur / yö

tai

Majoituksen voi varata myös Hyvinkäältä hotel Sveitsistä  
20 % alennuksella verkossa www.hotelsveitsi.fi varaustunnuksella web.  

Illallisvaraukset myös verkossa.
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TILAUKSET: 05-3431031 tai  www.kennelrehu.fi      Kennel-Rehu Oy, Teollisuuskuja 7, 49220 Siltakylä Pyhtää                     
EVIRA:n valvoma tuotantolaitos  |  FIP3-055/761/2004             TEHTAANMYYMÄLÄ: 044-7750202    MA-PE 8-17   LA 10-14 
 

Huolehdi lemmikkisi hyvinvoinnista - 
Ruoki sitä tuoreilla ja puhtailla  

suomalaisilla tuotteilla! 
Pakasteliha ja -luutuotteemme  

ovat suomalaisia 
 

 

 

TEOLLISUUDEN TUOTTEET 
JAHTI & VAHTI Extra Energia ................................. 15 kg 34 € 
JAHTI & VAHTI Energia ......................................... 15 kg 31 € 
JAHTI & VAHTI Kana ja Riisi ...............4 kg 14 € 15 kg 34 € 
JAHTI & VAHTI Kevyt ........................................... 15 kg 29 € 
JAHTI & VAHTI Junior............................................15 kg 34 € 
JAHTI & VAHTI Pentu ...................................................... 10 kg 34 € 
JAHTI & VAHTI Lammas ja Riisi ………………………..…………..10 kg 26 € 
Dagsmark HÄME ……………………………………….2 kg 14 € 10 kg 45 € 
NERO GOLD peura-peruna ….….............................12 kg 45 € 
HAU-HAU säilykepurkit …………………………………………….12 prk 15 € 
LULU Cocktail kissan kuivamuona ....................4 kg 8,50 € 
Naturis Fresch Meat makkara 4 makuvaihtoehtoa kana, kalkkuna, 
lammas ja nauta …………………………………………………………….650 g 5 € 
 

 

KUIVATUOTTEET 
Riisi, ruskea ..................................................................... 10 kg 17 € 
Hirssi....................................................................................5 kg 14 €  
Tattari…………………………………………………………..………………….5 kg 14 € 
Ohra, rouhittu ……………………………………………………………………5 kg 8 € 
Merilevä ………………………………………………………………..………..800 g 7 € 
Valkosipulirouhe ………………………………………………………….….600 g 7 € 
Porkkanarouhe ………………………………………………………….…...500 g 7 € 
Kalkkiseos …………………………………………………………. 1 kg 6 € 3 kg 14 € 

TILAA 
TUOTTEET VERKKOKAUPASTA 

TAI SOITA TILAUS 

NOUDA 
TILAUS JAKELUAUTOLTA 
PYSÄKIT JA AIKATAULUT: 

www.kennelrehu.fi 

TEHTAANMYYMÄLÄ 
MA-PE 8-17                                   

LA 10-14 

 Teollisuuskuja 7, Siltakylä, Pyhtää 

LIHATUOTTEET 
 
Jauheliha (sika-nauta)…………………………………..…5 kg 10 € 10 kg 18 €  
Jauheliha (sika-nauta) …………………………………….20 kg (10*2 kg) 30 € 
Lihainen rasva (sika-nauta) ………………………………4,5 kg 8 € 9 kg 13 € 
Maksa jauhettu (nauta ja possu).....…………………............ 5 kg 10 € 
Naudan maha …………………………………………..…….5 kg 11 € 10 kg 20 € 
Torvet jauhettu (possu) .............................. 5 kg 10 € 10 kg 18 € 
Nautajauheliha…………..……………………….…..5 kg 12 € 10 kg 22 € 
Sydänjauheliha, possu ......................................5 kg 18 € 10 kg 32 € 
Sydän possu, kokonainen …………………..…………………… 4,5 kg 18 € 
Sydänjauheliha, nauta .......................................................5 kg 18 €  
Pentujauheliha, nauta… ………...................………5 kg 14 € 10 kg 26 € 
Possujauheliha………… …………………………………….5 kg 13 € 10 kg 24 € 
Lohi jauhettu, raaka ...................................... 5 kg 9 € 10 kg 16 € 
Kalkkuna jauhettu, raaka ................................. 5 kg 15 € 10 kg 29 € 
Broilerjauheliha, raaka (sis.luut)................ 5 kg 15 € 10 kg 26 € 
Haima …………………………………………………………2 kg 17 € 5 kg 37,50 € 
Porojauheliha ( sis.luut ) …………………………………..…………….9 kg 35 € 
Broilerin sydän, kokonainen ………………………………………… 5 kg 25 €  
Riisijauhelihaseos ……………………………………………5 kg 10 € 10 kg 18 € 
Puurojauhelihaseos ………………….……………….5 kg 10,50 € 10 kg 20 € 

LUUTUOTTEET 
 
Potkaluut (nauta) ............................................................. 5 kg 6 € 
Rustoluut (nauta) ........................................................... 5 kg 10 € 
Rustot (nauta) ................................................................... 5 kg 11 € 
Luumurske (nauta ja possu) ........................................ 5 kg 10 € 
Hevosen luut ......................................................................5 kg 9 € 
Broilerin siivet …………………………………………….8,5 kg 25 € 15 kg 42 € 
Broilerin kaularanka……………………………………………….…... 10 kg 23 € 
Kalkkunan kaulat …………………………………………….…..……….15 kg 40 € 
Kalkkunan koipi, luulla …………………………………………..……….8 kg 23 € 
 
 

ÖLJYT 
Lohiöljy ...........................................................0.9 kg 7 € 2,5 kg 15 € 
Pellava-Musti öljy....................................... 1/2 litraa 6 € 1 litra 10 € 
Nutrolin ravintoöljy iho&turkki……………….……75 ml 18 € 1 litra 50 € 
 

KASVIKSET 
Kasvissose……………………………………………..………..6 kg (12*500g) 19 € 
Kana-kasvisnugetti …………………………………………………….…….5 kg 20 €  
 
 
 

KYPSÄT TUOTTEET 
Maksalaatikko ..............................................5 kg 10 € 10 kg 18 € 
Lohi jauhettu, kypsä ...................................................... 5 kg 14 € 
Broilerjauheliha, kypsä ......................................5 kg 15 € 10 kg 29 € 
Poro, kypsä .......................................................5 kg 20 € 10 kg 39 € 
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Koe pidettiin ensi kertaa yksipäiväisenä kokeena 
ja keskuspaikkana Ristijärven Pirtti.Kokeen yli-
tuomarina toimi (varayt.) Raimo Viljanmaa kun 
varsinainen Arvo Kumpumäki oli koiransa kans-
sa Kilvassa mukana. Koetoimikunnan pj. tehtäviä 
hoiti Timo Suorsa. Minuutti ylituomarina toimi 
Ilmari Pulkkinen ja sihteerinä Kalle Keränen. 
Koemaastojen parissa touhusi Risto Karjalainen 
ja Jukka Heikkinen.

Tälle koeviikonlopulle oli onnistuneesti ja 
vielä samalle päivälle kasattu kolmet eri ko-
keet, harmaitten hirvikoirien narttujen SM-
kilpailut ja pystykorvien Metsopoika haukut. 
Maastojen järjestelyissä oli melkoinen tohina 
heikon jäniskannan vuoksi että jokaiselle koi-
ralle löydettiin jäniksiä sisältävä maasto. Siinä 
onnistuttiin kuitenkin kaiken kaikkiaan hy-
vin kun luovaa sovittelua toisten koejärjestä-
jien kanssa käytettiin vielä koepäivän aamuna. 
Kennelpiiri, joka kokeiden ajankohdan viimekä-
dessä päättää on ajokoiraväen oltava hereillä et-
tei tuollaista koeruuhkaa samalle päivälle tulisi. 
Tässäkin kokeessa voittaja leivottiin. Voittaja tuli 

KV - Pässikoe
11.11.2017 Ristijärvellä 

Lounais-Suomesta. Tivakan Tumma voitti koval-
la tuloksella pistemäärä 96,00, ylituomari esitti 
voittajakoiralle Cacitia.

Tulokset: 
1. Tivakan Tumma 96,00p, om. Janne Wirkkala, Lounais-Suomi 
2. Tuulihaan Ajolähtö 92,25p. om. Teemu Seppälä,  
Keski-Pohjanmaa 
3. Arpan Riitu 62.33p. om. Jouni Leppänen, Kymi 
4. Sutki 61,71p. om. Heikki Lehvonen, Kainuu 
4. Ruskapolun Unna 61,71p. om. Markku Törrö, Kainuu (eestin-
ajokoira) 
6. Jahtiparin Manu 59,79p. om. Jouni Huovinen, Kainuu 
7. Havukkakallion Jallu 58,63p. om. Teuvo Turunen,  
Pohjois-Karjala 
8. Kotirinteen Peltsa 58,54p. om. Katri Toivola, Keski-Suomi 
9. Luontopolun Retu 54,75p. om. Marko Mustonen, Kainuu 
10. Joutsenrinteen Alisa 50,21p. Arto Eskelinen, Pohjois-Savo 
11. Piitu 49,50p om. Eeva & Petri Heikkinen, Pohjois-Pohjanmaa 
12. Loukonpuron Kosti 39,21p om. Jukka Siponen, Lappi 
13. Ruokosuon Riki 32,58p om. Matti Mikkonen, Suur-Savo 
14. Eräjätkän Kesseli 28,92p. om. Pirjo Kemppainen & Kyösti 
Kanniainen, Kainuu 
15. Karkelon Kiri 18,58p. om. Kari Määttä, Päijät-Häme

JUKKA HEIKKINEN

Voittaja Tivakan Tumma, omistaja Janne Wirkkala, Lounais-Suomi.
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Kainuun Ajokoirakerhon järjestämissä Pölkky 
Ajoissa kisaillaan Pölkky Metsän lahjoittamasta 
kiertopalkinnosta. Kiertopalkinto jää koiralle, 
joka on saman omistajan tai saman kasvattajan 
koirana saanut kolme kiinnitystä kiertopalkin-
toon. Pölkky Metsä on lahjoittanut palkinnot 
niin koiran omistajille kuin tuomareillekin. 

Kokeeseen osallistui kuusi suomenajokoiraa, 
yksi venäjänajokoira ja yksi beagle. Koe saatiin 
viedä vaihtelevassa kelissä ja olosuhteissa hienos-
ti päätökseen, vaikka marraskuussa kaksi pimeää 
on aika liki toisiaan. Aamulla kokoontumisen ai-
kaan sateli vettä, mutta ennen koirien irtilaskua 
sää alkoi seljetä ja muuttua kylmemmäksi. Kaikki 
paikat kapsahti jäähän, mutta sitä ei kestänyt kun 
tunti pari, minkä jälkeen alkoi satelemaan räntää. 
Kelistähän muodostui jo toiselle erälle kohtuul-
linen ajokeli, mutta jänikset olivat kuitenkin hau-
tautuneet niin hyvin piiloon, että monelle löytä-
minen tuotti vaikeuksia. Joissakin maastoissa 
vesistöt olivat osin jo jäässä ja niissä oltiin läheltä 
piti tilanteessa, mutta jäihin putoamisilta kuiten-
kin vältyttiin, onneksi! 

Kokeessa saavutettiin hyviäkin tuloksia!  En-
simmäisen kiinnityksen kiertopalkintoon ja 
mahtaviin tuotepalkintoihin otti Matkon Kennel 
omalla kasvatillaan Matkon Freedulla omistaja ja 
kasvattaja Pekka Schroderus. 

Ylituomarina toimi Mika Heikkinen Suomus-
salmelta, sihteerin ja maastovoudin tehtäviä hoi-
teli allekirjoittanut. Kokeiden keskuspaikkana 
toimi Kontiomäen Neste (entinen Shell), joka 
uudistuksen myötä on tilojen sekä ruokahuollon 
osalta erinomainen kokeiden keskuspaikka.

Tulokset 12.11.2017 Pölkky Ajot
1. Matkon Friidu 92,21 Pekka Schroderus Sotkamo 
2. Arpan Tuisku 85,63 Arvo Huurinainen Kajaani 
3. Matkon Lola 75,38 Seppo Salomaa Kajaani 
4. Riistakairan Sasha 62,71 Ari Mustonen Kajaani (venäjänajok) 
5. Karkelon Ice Man Hitsi jr 58,91 Viljo Rouvinen Asikkala 
6. Metsätuuli Masa 46,33 Matti Pursiainen Sotkamo 
7. Astalan Yolanda 36,46 Marika ja Paavo Sutinen Puolanka 
(beagle) 
8. Jäksenhaukun Netta 31,67 Laila ja Jarmo Turunen Sotkamo

Pölkky Ajot 
Kajaanissa

TEKSTI JA KUVA JUKKA HEIKKINEN

Voittaja Matkon Friidu ja omistaja Pekka Schroderus.
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Kokeet pidettiin kovin talvisissa maisemissa. Kes-
kuspaikka Kontiomäen Neste joka sai erittäin 
myönteistä palautetta palveluiden ja tilojen suh-
teen. Lunta maastoissa 20-30 cm muuten lupsak-
ka 0 - -3 astetta. Ylituomarin hommat hoiteli jä-
mäkästi Pekka Halonen S-Salmelta ja sihtee - 
rikkönä Kaisu Sironen Kajaanista. Koet.pj. ja 
maastomestarina toimi Jukka Heikkinen. Näissä 
kokeissahan jaetaan vuoden 2018 kokeiden edus-
tuspaikat.

51 FI27721/13 JÄNIKSENHAUKUN LISSU 97.5  
om. Timo Suorsa Kajaani 
51 FI33568/13 KAIKUVAN IINA 82.83  
om. Reijo Heikura Kuhmo 
51 EJ28905/14 RAIKUVAN TEMU 72.21  
om. Pekka Sironen S-salmi 
51 FI51231/14 TUOMAALAN RAMSES 66.42  
om. Jarmo Turunen Sokamo 
51 FI26903/13 MATKON LOLA 63.79  
om. Seppo Salomaa Kajaani 
51 FI29867/15 ARPAN RATTO 54  

om. Arvo Huurinainen Kajaani 
51 FI26530/15 VAARANKYLÄN SIRU 51.33  
om. Markku Metsävainio Kajaani 
51 FI42596/14 ERÄJÄTKÄN HÄRSKI 51.29  
om. Antti Haataja Kajaani 
51 FI35169/09 ERÄJÄTKÄN KESSELI 50.38  
om. Pirjo Kemppainen Puolanka 
51 FI22511/11 CUCCULUURUU KUISKAUS 42.63  
om. Reetta Piirainen Sotkamo 
51 FI26535/11 VAARANKYLÄN AKU 26.5  
om. Petra Karjalainen Kajaani 
51 FI42599/14 ERÄJÄTKÄN PAJU 24.33  
om. Saija Kaipainen Kajaani 
51 FI253373/16 JÄNIKSENHAUKUN HISKI 3  
om. Olli-Pekka Karjalainen Kuhmo 
904 ER23773/13 RUSKAPOLUN UNNA 3 
om. Markku Törrö Kajaani  
51 FI28422/11 ALAPÖRKÄN EWITA 3  
om. Risto Karjalainen Ristijärvi 
51 FI34402/14 ERÄKAMUN KERTTU 3 
om. Unto Lukkari Sotkamo 
51 FI27723/13 JÄNIKSENHAUKUN NETTA 3 
om. Jarmo Turunen Sotkamo

Kainuun Ajokoirakerhon mestaruus-
kokeet 25.11.2017 Kajaanissa

SAIJA KAIPAINEN

Korpituulen Riinan 
ensimmäinen 
rusakko. 
Kuva Jyrki Leiko.
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RITVA PIRHONEN   KUVAT  JUHA NEVALAINEN

Pohjois-Karjalan Ajokoirayhdistyksen mesta-
ruuskoe, Susirajan Pamaus, järjestettiin tuttuun 
tapaan marraskuun lopulla keskuspaikkanaan 
Kiihtelysvaaran Suojapirtti. Pamaus on lunasta-
nut paikkansa valtakunnan suurimpien ajoko-
keiden joukossa. Se on jäsenistön keskuudessa 
odotettu ja arvostettu, lupsakka  pikkujouluhen-
kinen tapahtuma, jossa on mukana maakunnan 
ajokoiraparhaimmisto. Vaikka koiramäärä on 
hieman huippuvuosista laskenut, ei samanlais-
ta romahdusta ole onneksi koettu osanottajissa 
kuin pääosan esittäjissä. Alueen jäniskannoista 
voidaan nimittäin valittaen todeta, että meneil-
lään on Susirajan Lamaus. 

Pahasti harventunutta jänispopulaatiota lähti 
pöllyttämään  27 suomenajokoiraa ja yksi venä-

jänajokoira. Ylituomariksi kokeeseen oli saatu 
”Ohtaansalmen huonommalta puolelta” Risto 
Kuivalainen. Muuta kuivaa kokeessa ei sitten ol-
lutkaan. Pekka Pouta ennusti, että kisapäivänä 
Itä-Suomessa sataa kaikkea mahdollista ja säätie-
to piti täydellisesti paikkansa: tuomariryhmien 
niskaan ryöpsähteli vettä, räntää, lunta ja lumi-
räntää... Keskuspaikalla olikin kuuman keiton ja 
lämpöisen glögin kulutus  tapissaan märän maas-
topäivän jälkeen.

Haasteellisissa olosuhteissa kisan vei loppuun 
saakka 23 koiraa. Yhden ajon koiria oli 13 ja yh-
dessä maastossa jäätiin hakupisteille. Voittoon 
ajoi tohmajärveläisen Timo Murtosen käyttöva-
lionarttu Pili huipputuloksella 93,42. Aiemmin 
syksyllä koira voitti jo kennelpiirin mestaruuden. 

Susirajan Pamaus 25.11.2017

Susirajan Pamauksen voittaja 
XX Pili tuloksella 93,42p, 
omistaja Murtonen Timo, 
Tohmajärvi.
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Edellisvuoden kakkossijan uusi Esa Lehikoisen 
kaksoisvalionarttu Mannikarin Ani ja kolman-
neksi kiri Tiina Henttosen Vehkaojan Roni, joka 
oli kisan paras uros.

 Useampana vuotena  sudet ovat aiheuttaneet 
ohimoiden jomotusta koetoimikunnalle. Tänä 
vuonna onni oli myötä eikä hukkien takia  tar-
vinnut tehdä viime hetken muutoksia maastova-
lintoihin.

Koetoimikunta kiittää lämpimästi kaikkia 
Pamaukseen maastoja luovuttaneita metsäs-
tysseuroja sekä kokeen sponsoreita: Rajan Ase, 
Ultracom, Autotalo Laakkonen, Power, Vianor 
ja Sohvin Valinta. Erityiskiitos Jokelan Riikalle 
apujoukkoineen maittavasta ruokatarjonnasta 
aamusta iltaan. Nämä ”Masokistien kokoontu-
misajot” järjestetään jälleen ensi vuonna, joten 
tervetuloa kaikki uudet ja vanhat P-K:n Ajokoi-
rayhdistyksen jäsenet rotevalla otteella ja reuhak-
kaalla meiningillä kisaan mukaan!

TULOKSET:
1. 51/2 XX Pili FI31469/10, om. Timo Murtonen, AJOK 1 L, 93,42 pist.
2.  51/2 XXX Mannikarin Ani FI32257/13, om. Esa Lehikoinen, AJOK 1 P, 90,29 pist.
3. 51/1  Vehkaojan Roni FI19758/09, om. Tiina Henttonen, AJOK 1 L, 87,58 pist.
4. 51/1 XX Mannikarin Humu FI37449/11, om. Ilpo Tuunainen, AJOK 1 L, 87,50 pist.
5. 51/1 XX Havukkakallion Jallu FI35814/14, om. Teuvo Turunen, AJOK 1 P, 84,58 pist.
6.51/2 XXX Luolavaaran Lissu FI44163/13, om. Osmo Tikkanen, AJOK 1 P, 84,00 pist.
7. 51/2 XXX** Juuli FI46818/10, om. Simo Tolonen, AJOK 1 L, 80,58 pist.
8. 51/1 XXX Alapörkän Gara FI29183/12, om. Ari & Jari Tahvanainen, AJOK 1 P, 79,00 pist.
9. 51/1 XX ** Tanni-Onnin Roku FI40673/10, om. Pentti Koskinen, AJOK 3 L,54,50 pist.
10. 51/1 XX Kuusitarhan Pelle FI22713/12, om. Markku Purmonen, AJOK 3 L, 52,33 pist.
11. 51/1 XX Jahvetti FI16228/09, om. Asko Räsänen, AJOK 3 L,  50,96 pist.
12. 51/2 XX Villipuron Jarna FI25117/11, om. Matti Vaakanainen, AJOK 3 L, 50,71 pist.
13. 51/1 Simanansärkän Eka FI53029/10, om. Annaliisa Pellikainen & Eino & Eetu Parviainen, AJOK 0 L, 49,00 pist.
14. 51/2 Kaspilanmäen Bella FI49052/16, om. Tero & Susanne Varis, AJOK 0 L, 41,54 pist.
15. 51/1 XX Mutalanmäen Raiku FI37942/13, om. Teuvo Turunen & Aleksi Tolvanen, AJOK 0 L, 40,79 pist.
16. 51/2  Rasakan Lumo FI35907/14, om. Markku Pöllänen, AJOK 0 L, 39,46 pist.
17. 51/1 XX Havukkakallion Humu FI39286/09, om. Raimo Hämäläinen, AJOK 0 L, 38,71 pist.
18. 51/2 Sussu, om. Henri Susi, AJOK 0 L, 36,54 pist.
19. 51/1 XX Maihilan Frederik FI19293/10, om. Kai Lindqvist & Ritva Pirhonen, AJOK 0 L, 35,21 pist.
20. 51/1 Kaspilanmäen Billy FI49054/16, om. Markku Tschokkinen, AJOK 0 L, 33,29 pist.
21. 51/1 Kuusikkoahon Nuppe FI36783/13, om. Mika Nevalainen & Soile Eronen, AJOK 0 L, 29,92 pist.
22. 51/2 Tuopan Usvatuuli FI32989/14, om. Mikko Romppanen, AJOK 0 L, 16,04 pist.
23. 906/2 Viitakiitäjän Arotuuli ER27995/15, om. Tarja & Pekko Pakkanen, AJOK 0 L, 2,00 pist.
Aurinkoahon Olga, om. Erkki Hietanen, luopui 
XX Huki, om. Jorma Sissonen, luopui XX Tivakan Hila, om. Henri Mutanen & Santeri Peltonen, luopui 
Tivakan Lila, om. Niko Kaasinen, luopui 
XX Havukkakallion Pavarotti, om. Mauno & Antti Karhapää, suljettu ALÖ.

Susirajan Pamauksen VSP Venkaojan Roni  omistaja 
Tiina Henttonen Helsinki ja tulos 87.58 p.
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Tämän vuoden Jänisrähinään osallistui kahdek-
santoista suomenajokoiraa. Ilmoittautuneiden 
joukossa oli Jukka Leppäniemikin Meripojan 
Kamun kanssa ja se toi oman mausteensa kokee-
seen. Onhan Ajokuninkaan ”päänahan nylke-
minen” kunnia-asia, jos ei välttämättä koirille, 
niin ainakin niiden omistajille. Sääolosuhteiden 
suhteen olemme harvoin olleet luojan suosiossa, 
eikä tämäkään kerta tehnyt poikkeusta. Vetinen 
räntäsade haittasi, paitsi koirien, myös palkin-
totuomarien työskentelyä. Maastokorttien pitä-
minen kutakuinkin luettavassa kunnossa vaati 
melkoista taiteilua ”jalkarätin” kokoisten räntä-
hiutaleiden tavoitellessa niskavilloja.

Ylituomarina toimi Mika Kyrömäki Huittisista 
ja sihteerinä kokeen puuhamies Jari Vaarila Kan-
kaanpäästä. Tulostaso nousi kohtuullisen hyväk-
si, sillä viisi koiraa saavutti ykköstuloksen, kolme 
kakkosen ja yksi kolmosen. Sakari Suorannan 
omistama Vinkkelkinttu Heta ansaitsi AJOK1 
88,96 tuloksellaan Ultrapoint-tutkapannan, ko-
mean kiertopalkinnon, sekä käyttövalion arvon. 
Lisäksi Miika Kukkulan omistama Puskajussin 
Vilma AJOK1 82,50, sekä Jouni Vanhatalon Ke-
lopuun Sutki AJOK1 81,25 ovat uusia käyttövali-
oita. Onnittelut kaikille. 

Tulokset:
Vinkkelkinttu Heta AJOK 1 88,96 Sakari Suoranta
Peukaloisen Rontti AJOK 1 85,67 Jouko Tolvanen
Puskajussin Vilma AJOK 1 82,50 Miika Kukkula
Kelopuun Sutki AJOK 1 81,25 Jouni Vanhatalo
Karkelon Säkä AJOK 1 80,71 Tarmo Eskola
Meripojan Maisa AJOK 2 65,00 Nina ja Jorma Tolvanen
Mehtäpirun Idän-Lahja AJOK 2 60,50 Ville Salonen
Meripojan Kamu AJOK 2 60,00 Jukka Leppäniemi
Kohu AJOK 3 59,04 Tanja Rinnetmäki ja Timo Pölkkynen
Jura AJOK 0 46,54 Esa Söderling
Myllysalon Tessu AJOK 0 42,63 Sami Sorvola
Jäniskamun Pippuri AJOK 0 38,17 Sanna Koskinen
Temu AJOK 0  34,67  Leo Söderling
Linnuskorven Pipsa AJOK 0 3 Markku Niemenoja
Metsätuuli Riia AJOK 0 3  Arja ja Henriikka Mahlanen
Sorkomäen Sylvi AJOK 0 3 Virpi Hakala
Seikkapuun Pekko luopui Pentti Yli-Mattila, V&T Hievanen
Tuulensuojan Tare luopui Antero Hautala

Hakoniemen leirikeskus ansaitsee suuret kii-
tokset pitkän päivän ruokahuollosta, sekä toi-
mivista tiloista. Lisäksi Univisio, Hius- ja kau-
neussalonki Anna & Axel, Euro Hamsteri, Power 
Kankaanpää, Maalaistuote Vataja, Lihajaloste 
Korpela, Eräliike Repolainen, Pentti Korpela, 
Hydropojat, K-Rauta Kankaanpää, JPS Koskela, 
sekä Multi Piste olivat edesauttamassa kokeen 
järjestämisessä.   

Kankaanpään Jänisrähinä 
9.12.2017

JUHA VALLIN
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Kokeen voittaja Vinkkelkinttu Heta ja omistaja Sakari Suoranta.

Kokeen sihteeri Jari Vaarila ja ylituomari Mika Kyrömäki.
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Suomen Kennelliittoon rekisteröitiin vuonna 
2017 yhteensä 1364 suomenajokoiraa. Määrät 
ovat huimasti laskeneet sitten huippuvuosi-
en. Rekisteröintimäärät saavuttivat huippunsa 
vuonna 1992 4621 koiran edestä. Vuosituhannen 
vaihteessä määrä oli vielä 3065 ja vuonna 2010 
1784 koiraa. 

Myös ajokokeissa käyntien määrä on rajussa 
laskussa. 1990-luvun alussa avoimen- ja voitta-
jaluokan koekäyntejä kirjattiin yhteensä 6552 
tuloksen edestä. 2000-luvun taitteessa määrä 
oli vielä viiden tuhannen käynnin luokkaa tip-
puen usean sadan vuosivauhtia. Ajokokeiden 
muuttaminen yksipäiväiseksi kokeeksi vuonna 
2003 piristi kokeissa käyntimääriä usean vuoden 
ajaksi käytien toipuessa 4000-4800 vuosittaisen 
käynnin välille. Vauhtia lisäsi vielä vuonna 2005 
tehty sääntömuutos, joka mahdollisti ns. pitkän 
kokeen suorittamisen. Vuonna 2017 koekäyn-
tien määrä sukelsi rajusti. Syitä on etsitty mm. 
talven karppakeleistä, suurpetojen määristä kuin 
ilmaston muutoksestakin. Lisäksi jäniskanta on 
romahtanut ja harrastajakunta ikääntynyt.

Vuoden 2017 aikana Kennelliitto myönsi 66 
kpl Suomen käyttövalion (FI KVA), 31 Suomen 
kettukäyttövalion (FI KVA-K) ja 28 kpl Suomen 
muotovalion (FI MVA) arvoa. Lisäksi koiramme 
saavuttivat 8 kansainvälisen muotovalion (C.I.B.) 
ja 2 kansainvälisen käyttövalion (C.I.T.) arvoa.

1. Taulukossa esitelty jäniksenajokokeiden 
(AJOK) kappalemäärät tuloksittain, jolloin yh-
teensä sarake kertoo vuosittaiset koekäynnit. 
2. Taulukossa esitelty jäniksenajokokeissa 
(AJOK) käyneet koirat. Taulukossa huomioitu 
kun kin koiran paras tulos, jolloin yhteensä-sara-
ke kertoo kokeissa käyneiden koirien lukumää-
rät.
3. Taulukossa esitelty ketunajokokeiden (KEAJ) 
kappalemäärät tuloksittain, jolloin yhteensä sara-
ke kertoo vuosittaiset koekäynnit. 
4. Taulukossa esitelty ketunajokokeissa (KEAJ) 
käyneet koirat. Taulukossa huomioitu kunkin 
koiran paras tulos, jolloin yhteensä-sarake kertoo 
kokeissa käyneiden koiren lukumäärät.
5. Taulukossa vuoden 2017 näyttelykäynnit 
tuloksittain.
6. Lonkkatilasto vuosilta 2008-2017. Suluissa 
prosenttimäärät tutkittujen koirien osuudesta 
rekisteröityjen koirien määrään sekä eri tulosten 
osuus tutkittujen koirien määrästä.
7. Kyynärtilastossa koiramäärät tulosten mukaan 
vuosien 2008-2017 välillä.
10. Kalenterivuoden 2017 AJOK TOP-20
11. Kalenterivuoden 2017 KEAJ TOP-20

Jalostustietojärjestelmän kertomaa 
kalenterivuodesta 2017

Vuoden 2017 koekäynnit eri koemuodoissa.
Lyhenne Koemuoto Tuloksia yht. 

kpl
AJOK Ajokoe 2049
IAJOK Ilveksen ajokoe 1
KARH Karhunhaukku-

taipumuskoe
1

KEAJ Ketunajokoe 418
LTE Luonnetesti 2
MEJÄ Metsästyskoirien 

jäljestämiskoe
5

RT Rallytoko 6

MARI LYYTIKÄINEN



1. AJOK käynnit yhteensä tuloksittain / vuosi
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

AJOK-1 488 802 822 1056 967 1087 844 835 1352 1304 
AJOK-2 252 441 561 675 624 673 645 558 824 769 
AJOK-3 283 409 476 559 523 506 527 432 610 595 
AJOK-0 993 1104 1381 1266 1128 1246 1405 887 1341 1349 
AJOK-- 75 164 167 218 241 289 144 273 363 336 
Yhteensä 2091 2920 3407 3774 3483 3801 3565 2985 4490 4353 
2. AJOK jokaisen koiran paras tulos / vuosi

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
AJOK-1 354 524 545 647 584 611 519 545 775 785 
AJOK-2 105 158 192 208 180 213 264 207 253 248 
AJOK-3 99 111 133 128 148 146 147 145 129 143 
AJOK-0 267 248 317 262 264 310 344 232 265 257 
AJOK-- 19 33 43 45 56 61 28 60 73 57 
Yhteensä 844 1074 1230 1290 1232 1341 1302 1189 1495 1490 
3. KEAJ käynnit yhteensä tuloksittain / vuosi

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
KEAJ-1 229 259 206 244 194 227 163 183 209 181 
KEAJ-2 34 53 45 56 31 54 40 48 53 56 
KEAJ-3 17 32 19 22 27 37 20 22 17 24 
KEAJ-0 112 134 157 153 124 141 167 130 137 116 
KEAJ-- 26 33 34 28 19 46 29 43 33 34 
Yhteensä 418 511 461 503 395 505 419 426 449 411 
4. KEAJ jokaisen koiran paras tulos / vuosi

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
KEAJ-1 144 155 129 144 131 144 113 123 139 122 
KEAJ-2 11 21 21 26 16 12 17 22 24 25 
KEAJ-3 8 10 7 8 9 18 10 9 6 6 
KEAJ-0 30 46 62 47 36 45 45 41 34 34 
KEAJ-- 11 9 12 7 13 12 11 13 10 9 
Yhteensä 204 241 231 232 205 231 196 208 213 196 

Näyttelytilasto 2017
ERI EH H T EVA HYL YHTEENSÄ

Juniori-
luokka

158 tulosta 159 tulosta 80 tulosta 11 tulosta 3 tulosta 3 tulosta 414 tulosta

Nuorten 
luokka

101 tulosta 97 tulosta 52 tulosta 3 tulosta 2 tulosta 4 tulosta 259 tulosta

Avoin luokka 402 tulosta 274 tulosta 130 tulosta 10 tulosta 4 tulosta 3 tulosta 823 tulosta
Käyttö-
luokka

251 tulosta 119 tulosta 31 tulosta 2 tulosta 3 tulosta 0 tulosta 406 tulosta

Valioluokka 157 tulosta 11 tulosta 2 tulosta 0 tulosta 0 tulosta 0 tulosta 170 tulosta
Veteraani-
luokka

70 tulosta 10 tulosta 2 tulosta 0 tulosta 1 tulosta 0 tulosta 83 tulosta

Yhteensä 1139 tulosta 670 tulosta 297 tulosta 26 tulosta 13 tulosta 10 tulosta 2155 tulosta

Hyvä koira



64    AJOKOIRAMIES TAMMIKUU 2018  

6. Lonkkatilasto
Synt. 
 vuosi

Syntyneitä  
(tutk.%)

A  
(% tutkituista)

B  
(% tutkituista)

C  
(% tutkituista)

D 
(% tutkituista)

E  
(% tutkituista)

Yhteensä
kpl

2008 2067 (12%) 102 (40%) 84 (33%) 47 (19%) 16 (6%) 4 (2%) 253
2009 2118 (11%) 408 (45%) 80 (33%) 37 (15%) 11 (5%) 4 (2%) 240
2010 1704 (13%) 75 (33%) 80 (35%) 53 (23%) 16 (7%) 3 (1%) 227
2011 1603 (13%) 67 (33%) 70 (34%) 43 (21%) 19 (9%) 4 (2%) 203

2012 1466 (12%) 73 (40%) 65 (36%) 27 (15%) 14 (8%) 2 (1%) 181
2013 1684 (14%) 66 (28%) 104 (45%) 48 (21%) 14 (6%) 1 (0%) 233
2014 1352 (10%) 44 (34%) 49 (38%) 28 (22%) 6 (5%) 3 (2%) 130
2015 1640 (7%) 35 (31%) 42 (37%) 19 (17%) 14 (12%) 3 (3%) 113
2016 1581 (2%) 4 (14%) 15 (54%) 5 (18%) 3 (11%) 1 (4%) 28
2017 1344 (0%) 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 16559 (10%) 574 (36%) 589 (37%) 307 (19%) 113 (7%) 25 (2%) 1608
7. Kyynärtilasto 2017
Vuosi Syntyneitä 0 1 2 3 Yhteensä
2008 2067 33 3 0 0 36
2009 2118 32 3 0 0 35
2010 1704 37 4 1 0 42
2011 1603 35 3 2 1 41
2012 1466 54 2 2 1 59
2013 1684 54 12 2 0 68
2014 1352 42 6 3 0 51
2015 1640 49 4 1 2 56
2016 1581 7 1 1 0 9
2017 1344 0 0 0 0 0
Yhteensä 16559 343 38 12 4 397

8. Vuositilasto – rekisteröinnit 2008-2017
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Tuonnit 4 5 6 7 3 2 2 3 9 1
Rekisteröinnit yht. 1364 1584 1618 1409 1664 1475 1577 1784 2086 2024
Pentueet 211 240 252 244 269 220 259 300 341 337
Pentuekoko 6,4 6,6 6,4 5,7 6,2 6,7 6,1 5,9 6,1 6
Kasvattajat 186 208 222 222 242 199 243 267 310 298
jalostukseen käytetyt eri urokset
- kaikki 140 136 160 145 162 136 155 176 199 192
- kotimaiset 138 133 160 141 160 135 153 175 199 189
- tuonnit 1 2 1 1 1 1
- ulkomaiset 2 2 0 2 1 0 1 1 0 2
- keskimääräinen 
jalostuskäytön ikä

5 v 11 kk 5 v 8 kk 5 v 4 kk 5 v 5 kk 5 v 5 kk 5 v 4 kk 5 v 3 kk 5 v 3 kk 5 v 7 kk 5 v 8 kk

jalostukseen käytetyt eri nartut
- kaikki 210 239 252 241 267 220 257 297 337 336
- kotimaiset 210 236 252 241 267 219 257 295 337 335
- tuonnit 3 1 2 1
- keskimääräinen 
jalostuskäytön ikä

5 v 4 v 11 kk 4 v 10 kk 5 v 1 kk 5 v 2 kk 5 v 4 v 11 kk 5 v 4 v 9 kk 4 v 11 kk

Isoisät 179 189 211 211 212 197 233 250 257 270

Isoäidit 273 285 314 307 332 287 343 373 410 428
Sukusiitosprosentti 2,73 % 3,45 % 2,93 % 3,07 % 3,21 % 3,33 % 3,47 % 3,79 % 3,53 % 3,67 %
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9. Vuositilasto -jalostuspohja
Per vuosi 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
- pentueet 211 240 252 244 269 220 259 300 341 337
- jalostukseen käytetyt 
eri urokset

140 136 160 145 162 136 155 176 199 192

- jalostukseen käytetyt 
eri nartut

210 239 252 241 267 220 257 297 337 336

- isät/emät 0,67 0,57 0,63 0,6 0,61 0,62 0,6 0,59 0,59 0,57
- tehollinen populaatio 240 

(57%)
254 

(53%)
282 

(56%)
263 

(54%)
293 

(54%)
243 

(55%)
281 

(54%)
322 

(54%)
365 

(54%)
358 

(53%)
- uroksista käytetty 
jalostukseen

0,00 % 0,00 % 2,00 % 3,00 % 4,00 % 6,00 % 7,00 % 7,00 % 7,00 % 9,00 %

- nartuista käytetty 
jalostukseen

0,00 % 0,00 % 1,00 % 6,00 % 10,00 % 14,00 % 16,00 % 17,00 % 16,00 % 18,00 %

Per sukupolvi (4 vuotta)
- pentueet 947 1005 985 992 1048 1120 1237 1348 1411 1448
- jalostukseen käytetyt 
eri urokset

399 417 429 430 455 485 513 546 580 600

- jalostukseen käytetyt 
eri nartut

765 805 804 830 854 916 1000 1079 1139 1178

- isät/emät 0,52 0,52 0,53 0,52 0,53 0,53 0,51 0,51 0,51 0,51
- tehollinen populaatio 781 

(41%)
819 

(41%)
830 

(42%)
845 

(43%)
881 

(42%)
942 

(42%)
1013 

(41%)
1085 

(40%)
1149 

(41%)
1189 

(41%)
- uroksista käytetty 
jalostukseen- .

1,00 % 2,00 % 4,00 % 5,00 % 6,00 % 7,00 % 7,00 % 8,00 % 8,00 % 9,00 %

- nartuista käytetty 
jalostukseen

2,00 % 5,00 % 8,00 % 12,00 % 14,00 % 16,00 % 17,00 % 17,00 % 17,00 % 17,00 %

10. Kalenterivuoden 2017 AJOK Top-20  
Rekisterino Koiran Nimi Tulos Paikkakunta
Fi45120/14 Alapörkän Natalia 98,00 L Pyhäjoki, 7.1.2017
Fi31708/12 Meripojan Jura 98,00 L Pyhäjärvi, 25.2.2017
Fi44163/13 Luolavaaran Lissu 97,75 L Tohmajärvi 2.12.2017
Fi34287/12 Mäkikallion Likka 97,50 L Kouvola 15.1.2017
Fin27868/08 Alapörkän Rocco 97,50 L Kurikka 12.2.2017
Fi22523/11 Hauskamaan Sora 97,50 L Seinäjoki 25.2.2017
Fi33475/12 Puskajussin Jesse 97,50 P Seinäjoki 7.10.2017
Fi38656/12 Netta 97,00 L Mänttä-Vilppula 21.1.
Fi48743/10 Piernamäen Diesel 97,00 L Kurikka 11.2.2017
Fi44406/10 Pelemans Sami 96,75 L Seinäjoki 15.1.2017
Fi33475/12 Puskajussin Jesse 96,75 P Seinäjoki, 8.10.2017
Fi38990/11 Puistolan Pele 96,75 L Tornio 25.11.2017
Fi35536/15 Huolettoman Timon 96,75 L Jalasjärvi, 17.12.2017
Fi26320/15 Tuomaalan Topi 96,75 L Kauhava, 16.12.2017
Fi32036/13 Peromäen Leo 96,63 P Punkalaidun 25.11.-17
Fi36413/13 Ärjäntuvan Roosa 96,50 L Kouvola 25.2.2017
Fi37416/10 Meripojan Rape 96,50 L Lapinlahti, 4.11.2017
Fi26904/13 Matkon Friidu 96,25 L Vesanto, 17.12.2017
Fi40260/15 Jura 96,00 L Sastamala 7.1.2017
Fi43888/10 Pilkannokan Enni 95,96 L Sastamala 7.1.2017

   

11. Kalenterivuoden 2017 KEAJ Top-20  
Rekisterino Koiran Nimi Tulos Paikkakunta
Fi23697/12 Weelax Vilma 98,00 L Vaasa, 8.1.2017
Fi50156/12 Viikkineva Humu 98,00 L Kauhava, 20.2.2017
Fi40878/14 Jalovainaan Jeppe 98,00 L Suomussalmi, 16.12.-17
Fi46052/12 Elokarin Poju 97,50 L Kauhava 14.1.2017
Fi23694/12 Weelax Saku 97,25 L Polvijärvi, 26.2.2017
Fi14514/13 Jänistäjän Paukku 97,00 L Kauhava 14.1.2017
Fi38503/12 Mosku 97,00 L Kankaanpää 14.1.2017
Fi35838/10 Moppekerhon Ytti 97,00 L Kankaanpää, 15.1.2017
Fi49520/10 Tapahan Helmi 97,00 L Seinäjoki, 19.2.2017
Fi44154/13 Luolavaaran Kiila 96,50 L Kankaanpää 14.1.2017
Fi49856/11 Raja-Alhon Sulo 96,50 P Aura 11.11.2017
Fi36510/11 Jökömäen Hela 96,46 L Aura 21.1.2017
Fi45826/11 Haka-Ahon Wallu 96,00 L Kankaanpää, 15.1.2017
Fi13706/14 Iitu 96,00 L Kauhava, 20.2.2017
Fi45741/12 Lurjuslakiluke 96,00 L Aura 21.11.2017
Fi40568/09 Karika Takko 95,50 L Kankaanpää, 15.1.2017
Fi45064/12 Pola 95,50 L Rovaniemi, 25.11.2017
Fin28619/08 Jahtiluodon Suvi 95,00 L Kauhava, 21.1.2017
Fi23694/12 Weelax Saku 95,00 L Taipalsaari,  18.2.2017
Fin55455/07 Vihreäntalon Ariel 95,00 L Pedersöre 11.11.2017

...
TOP-tuloksissa ei ole huomioitu kokokauden kokeessa saavutettuja  tuloksia.
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SAJ edustaa useita ajokoirarotuja ja uusimmat 
tulokkaat SAJ:n joukkoon ovat suurikokoinen 
ranskalainen poitevin sekä nyt kevään aikana kä-
sittelyssä oleva puolanjahtikoira (gonczy polski), 
jota ei kannata sekoittaa vahvempaan puolanajo-
koiraan (ogar polski). Poitoun alueelta lähtöisin 
oleva 60-72 senttinen poitevin on alun perin su-
den metsästykseen kehitetty laumassa metsästävä 
rotu, jota nykyisin käytetään lähinnä villisikojen 
ja peurojen metsästyksessä. Poitevin lauma ajaa 
metsästettävää eläintä ja metsästäjät liikkuvat 
hevosilla. Koiran ulkonäössä näkyy selvästi niin 
vinttikoirien kuin kettukoirienkin vaikutus ja vä-
riltään se on kolmivärinen suurin mustin laikuin 
tai mustalla satulakuviolla. Myös valko-oranssia 
väritystä esiintyy. Puolanjahtikoira on ensisijai-
sesti villisian ja sorkkaeläinten metsästyksessä 
käytetty rotu, mutta sillä metsästetään myös jä-
nistä ja kettua. Tämä 50-59 senttinen rotu on 
varsin yleinen Puolan itäosissa ja vuoristoisissa 
maastoissa. Värejä on kolme; yleisin on black & 
tan eli musta tan merkein, muiden värien ollessa 
ruskea tan merkein sekä punainen.

Svenska Stövarklubbenin rotuseminaari järjes-
tettiin Tukholmassa. Seminaariin osallistui n 60 
ulkomuototuomaria Ruotsista, 5 Norjasta ja yksi 
eli allekirjoittanut Suomesta. Viikonlopun aihee-
na oli ensisijaisesti pohjoismaiset ajokoirarodut, 
mutta myös muut Ruotsissa esiintyvät yleisim-
mät SvStk:n alaiset rodut. Pientä jännitystä aihe-
utti perjantaina juuri lentoni aikana tapahtunut 
ikävä kuorma-autoisku Tukholman keskustas-
sa, liikenneyhteydet katkesivat yllättäen. No 
neuvottelukyvyllä pääsee pitkälle ja pääsinkin 
perille seminaarihotelliin, joten ei enempää sii-
tä seikkailusta. Viikonloppu oli todella antoi-
sa, esimerkkikoiria oli paljon ja esitelmät olivat 
perusteellisia. Seminaarinosallistujille oli hyvä 
materiaali painetun kirjasen muodossa ja muu-
tenkin järjestelyt sujuivat hyvin. Sunnuntaina oli 
suomenajokoiran  vuoro ja esittelin rodun lähin-

nä SAJn rotumääritelmän tulkintaohjeen perus-
teella, maustettuna viimeisen viiden vuoden uu-
simmilla kuvilla. Esimerkkikoirat olivat SvStk:n 
järjestämiä ja ihan ok. Suomenajokoira on hyvin 
suosittu rotu Ruotsissa ja kyselinkin syytä, miksi 
hamiltoninajokoira ei ole heillä samalla taval-
la ylitse muiden kuten suomenajokoira meillä 
Suomessa. Vastaus oli, että hamiltonin pentuja ei 
synny riittävästi kysyntään nähden eivätkä pen-

KUVAT JA TEKSTI AULI HAAPIAINEN-LIIKANEN

Ulkomuototoimikunta 
tiedottaa

Svenska Stövarklubben seminaari.
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Puolanjahtikoira suklaa & tan.

ra x dunker risteytykset ovat dunkerinajokoirien 
sukutauluissa varsin yleisiä. Arnstein itse kasvat-
taa suomenajokoiria.

Ruotsalaisissa roduissa olikin sitten paljon 
katseltavaa ja koettavaa. Ensimmäisenä SvStk toi 
esille kansallisten ajokoirarotujensa rotumääri-
telmiin vuoden 2017 aikana lisättävän lauseen 
sorkkaeläinvapaudesta. Tokihan suomenajokoi-
rakin pitäisi olla sorkkaeläinvapaa – pitäisi. Pi-

Arnstein Hagen esittelee norjalaisia ajokoirarotuja.

Hygeninajokoira.

nun ostajat halua odottaa määräämättömiä aiko-
ja, siksi suomenajokoira on niin yleistynyt. Tiedä 
sitten mikä on koko totuus.

Norjalaiset esittelivät omat kansalliset ajokoi-
rarotunsa Arnstein Hagenin johdolla eli dunke-
rinajokoira, hygeninajokoira sekä haldeninajo-
koira. Norjassa pyritään säilyttämään ajokoirien 
käyttöominaisuudet korkealla tasolla risteyttä-
mällä, joten hygen x dunker sekä suomenajo koi-



68    AJOKOIRAMIES TAMMIKUU 2018  

tääkö se erikseen mainita rotumääritelmässä? 
Kun meikäläisessä metsästyskulttuurissa moni-
puolinen riistaverinen koira on ollut arvossaan, 
ei ole ollut varaa pitää omaa koiraa jokaiselle 
riista- ja petolajille. Kulttuurissa on pientä sä-
vyeroa siinä mielessä, että ruotsalaisille sork-
kaeläin vapaa ajokoira on näköjään pyhä asia. 
Schillerinajokoiran kohdalla meillä oli jopa itse 
rodun perustajan poika kertomassa muistojaan 
lapsuudenkotinsa koirista. Hamiltoninajokoira 
jaksaa hämmästyttää siroudellaan, valokuvissa 
ero suomenajokoiraan ei ole niin selkeä, mutta 
luonnossa ero lyö ällikällä. Smoolanninajokoiria 
oli esillä kymmekunta, hyvin erityyppisiä koiria 
ja myös luonnontöpöhäntäisiä. Samalla esiteltiin 
rotumääritelmään uutena värinä musta & tan 
rinnalle hyväksytty liver & tan (maksan ruskea 
& tan) väri. FCI hyväksyi tämän värin elokuussa 
2017, joten se on nyt sallittu. Näitä rotumääri-

Schillerinajokoira. Smoolanninajokoira black & tan.

Smoolanninajokoira maksanvärinen.Gotlanninajokoira.

telmien värimuutoksia tulee aina silloin tällöin, 
myös dunkerinajokoiran valkoisen värin mää-
rä muuttui 2016 eli ennen hylkäävänä virheenä 
oli ollut vallalla olevan valkoisen värin määrä 
(yli 50 % koirasta), mutta nykyisin se on sallittu, 
joskaan ei toivottu. Gotlanninajokoiria oli myös 
esillä, rotu ei ole FCI:n hyväksymä. Sveitsinajo-
koirista oli esillä luzerninajokoira, koska niitä 
on jonkin verran niin Ruotsissa kuin Norjassa. 
Amerikankettukoirat, plottit ja venäjänajokoirat 
käytiin läpi lähinnä kuriositeetteina, koska niil-
lä ei ole läntisessä naapurissamme vielä merkit-
tävää jalansijaa. Keskusteluissa nostin esille vielä 
eestinajokoiran, koska rotua ei ole vielä notee-
rattu SvStk:ssa, mutta harrastajia kuitenkin on. 
Kaikkiaan oikein antoisa reissu, josta tuli paljon 
materiaalia SAJ:n omiin ulkomuototuomarien 
erikoiskoulutuksiin.
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KOIRAMESSUT
Helsinki 8.-10.12.2017   
Koiranäyttelyharrastajien vuoden päätapahtu-
ma ”Koiramessut 2017” järjestettiin joulukuus-
sa Helsingin messukeskuksessa. Tapahtuma oli 
kolmipäiväinen ja keräsi noin 46  000 kävijää. 
Perjantaina pidettiin Helsinki Winner, lauantai-
na Pohjoismaiden Voittaja ja sunnuntaina Voit-
taja 2017. Lauantaina ja sunnuntaina oli lisäksi 
erilliset pentunäyttelyt Helsinki Puppy Show ja 
Voittaja Puppy Show. Koiria näissä näyttelyissä 
esitettiin yhteensä noin 22 000. 

Suomen Kennelliitto oli pystyttänyt näyttävän 
ja tyylikkään 6 x 14 metrisen messuosaston, joka 
toimi samalla kotimaisten koirarotujen teema-
vuoden standina. Osastolta löytyi niin laavukah-
vituspiste kuin kotimaisten rotujen pisteetkin. 
Suomen Ajokoirajärjestöllä, Suomen Pystykor-
vajärjestöllä ja Lappalaiskoirilla oli kaikilla oma 
lokeronsa osastolla. Kotimaisesta ajokoiraro-
dustamme kiinnostuneita kävijöitä riitti, koi-
rat saivat rapsutuksia, kuulumisia vaihdettiin ja 
keskustelut pyörivät niin metsästyksen, järjestö-
toiminnan, koetoiminnan kuin näyttelyidenkin 
ympärillä. 

Outa & Iita 
kävijöiden  
rapsutettavina.

Riku Mansikka & Puheenjohtaja Sakari Poti SAJ:n 
ständillä edustamassa. 
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Kotimaiset rodut kansallisaarteinamme -teemavuoden päätös eli kotimaisten rotujen juhlakavalkadi. 
Kuva Eija Broman.

Messukeskuksessa nähtiin Suomi 100-juhla-
vuoden kunniaksi paljon hienoa oheisohjelmaa. 
Lauantaina ja sunnuntaina kotimaisten rotu - 
jen edustajat esittelivät taitojaan teemavuoden 
näytöksessä, jossa suomenajokoiraa edusti 3,5 
vuotias Satumeren Jehu, tuttujen kesken Vilho. 
Heidi Pajamäki oli suunnitellut ja treenannut 
Vilhon kanssa upean rallytokoesityksen, jonka 
he suorittivat ajovideon pyöriessä taustalla. Idea-
na tässä oli tuoda esille metsästyskoirarotujen 
monipuolisuutta, kun valkokankaalla esitettiin 
videomateriaalia rodun pääasiallisesta käyttö-
tarkoituksesta ja samanaikaisesti kyseisen rodun 
edustaja esitti lavalla jotain ”harvinaisempaa 
osaamista”, kuten Vilho rallytokoa. Vilhonkin 
varsinainen käyttötarkoitus on tietysti metsästys 
ja koira ajaa sekä jänistä, että kettua. 

Koiramessuviikonloppu sekä samalla koko 
”kotimaiset rodut kansallisaarteinamme”-teema-
vuosi saivat arvoisensa päätöksen sunnuntaina 

ennen ryhmäkilpailujen alkua järjestetyn kaval-
kadin ansiosta. Kavalkadiin osallistui viisi koiraa 
jokaisesta kotimaisesta rodusta ja koirien esittä-
jillä oli juhlavuoden kunniaksi päällään kansal-
lispuvut. 

Sakari Poti tarjoilee karkkia messuosastolla.
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Kotimaisten rotujen kavalkadiin valmistautunut ryhmä. Kuva Anniina Ylitalo.
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Koiramessut, Helsinki Winner
Tulokset 8.12.2017

Amerikankettukoira, tuomari Bister Soile
ROP, HeW-17  Vihtahovin Sanni (Lehto Veijo &  
Ovchinnikov Aleksei & Lehto Krista, Oulu) 
CACIB narttu  Vihtahovin Sanni (Lehto Veijo &  
Ovchinnikov Aleksei & Lehto Krista, Oulu) 

Dunkerinajokoira, tuomari Helgesen Svein
ROP, HeW-17 Direktøren Av Kampenhaug (Stenhaug 
Bull Ann Jeanette, Norja) 
CACIB uros Direktøren Av Kampenhaug (Stenhaug 
Bull Ann Jeanette, Norja) 
SERT uros Direktøren Av Kampenhaug (Stenhaug 
Bull Ann Jeanette, Norja)

Eestinajokoira, tuomari Bister Soile
ROP Andi (Reini Juhani, Lappeenranta)

Englantilais-venäläinen ajokoira, tuomari Bister 
Soile
ROP Hardwood’s Lotto Voitto (Paananen 
Kari, Keitele)
ROP veteraani, HeVW-17    Hardwood’s Lotto Voitto  
(Paananen Kari, Keitele)

Karkeakarvainen istrianajokoira, tuomari Pehar 
Tino
ROP, HeW-17 Lapponia (Pentti Kirsi-Marja, Huutjärvi)
CACIB narttu Lapponia (Pentti Kirsi-Marja, Huutjärvi)
SERT narttu Lapponia (Pentti Kirsi-Marja, Huutjärvi)

Karkeakarvainen italianajokoira, tuomari Cochetti 
Francesco
ROP, HeW-17 Vigoroso Leonardo (Haarahiltunen  
Marjo, Ylitornio) 
VSP, HeW-17 Vigoroso Prima (Viljanmaa Teija, Kontio-
mäki) 
CACIB uros Vigoroso Leonardo (Haarahiltunen  
Marjo, Ylitornio) 
CACIB narttu Vigoroso Prima (Viljanmaa Teija, Kontio-
mäki) 
SERT uros Vigoroso Perlusconi (Haarahiltunen 
Marjo, Ylitornio) 
SERT narttu Vigoroso Prima (Viljanmaa Teija, Kontio-
mäki)

Posavinanajokoira, tuomari Pehar Tino
ROP, HeW-17 Helminauhan Flirttaileva Friidu (Marttila 
Marita, Kiuruvesi)
VSP, HeW-17 Helminauhan Faktinen Foto (Vuorikoski 
Sari, Lappeenranta)
SERT uros Helminauhan Faktinen Foto (Vuorikoski 
Sari, Lappeenranta)
SERT narttu Helminauhan Flirttaileva Friidu (Marttila 
Marita, Kiuruvesi)

uros, HeJW-17  Helminauhan Faktinen Foto (Vuori-
koski Sari, Lappeenranta)
narttu, HeJW-17 Helminauhan Flirttaileva Friidu (Mart-
tila Marita, Kiuruvesi)

Suomenajokoira, tuomari Ahlman-Stockmari Tanya
ROP, HeW-17 Jänistenherran Anni (Kotalampi Anne, 
Tampere)
CACIB narttu Jänistenherran Anni (Kotalampi Anne, 
Tampere)
SERT narttu Jänistenherran Celeste (Lepistö Jaana, 
Peräseinäjoki) 
VSP, HeW-17 Alapörkän Qusti (Keinänen Raimo, Pyhä-
joki)
CACIB uros Alapörkän Qusti (Keinänen Raimo, Pyhä-
joki)
SERT uros  Kahvanahon Mielensäpahoittaja (Nikan-
der Niko, Kuikka)
ROP veteraani, HeVW-17   Kahvanahon Mehtätähti  
(Kuivas Marja, Seinäjoki)
VSP veteraani, HeVW-17   Räntäaamun Rane  
(Koivisto Tomi, Kemi)
narttu, HeJW-17  Kahvanahon Metsänrannan Suden 
Hetki (Engström Mikko & Lius Outi, Haarajoki)
uros, HeJW-17   Kuutarhan Syysmyrsky (Kotalampi 
Anne, Tampere) 
ROP kasvattaja   Kahvanahon, Kuivas Mauri & Kuivas 
Marja, Oulu

Sveitsinajokoira, berninajokoira 
Tuomari Juutilainen Saija
ROP, HeW-17 Karhutarhan Istuva Härkä (Rahikka Anu 
& Rahikka Aku, Kouvola) 
VSP, HeW-17 Karhutarhan Snow White (Blom Minna, 
Inkeroinen) 
CACIB narttu Karhutarhan Snow White (Blom Minna, 
Inkeroinen) 

Helsinki Winnerin paras kasvattajaryhmä Kahvan-
ahon (Kuivas Mauri ja Kuivas Marja, Oulu). 

Kuva SKL:n www-sivuilta



AJOKOIRAMIES  TAMMIKUU 2018    73    

Pohjoismaiden Voittaja
Tulokset 9.12.2017 

Amerikankettukoira, tuomari Tast Harry
ROP, PMV-17 Rasinsalon Anton (Viitasaari Kari, Kala-
koski) 
VSP, PMV-17 Vihtahovin Sanni (Lehto Veijo &  
Ovchinnikov Aleksei & Lehto Krista, Oulu) 
CACIB uros Rasinsalon Anton (Viitasaari Kari, Kala-
koski) 
CACIB narttu Vihtahovin Sanni (Lehto Veijo &  
Ovchinnikov Aleksei & Lehto Krista, Oulu) 
SERT uros Rasinsalon Anton (Viitasaari Kari, Kala-
koski)

Dunkerinajokoira, tuomari Tast Harry
ROP, PMV-17 Sivesindhøgdas D Odin (Haapiainen-
Liikanen Auli, Pajulankylä) 
CACIB uros Sivesindhøgdas D Odin (Haapiainen-
Liikanen Auli, Pajulankylä) 
SERT uros Direktør’n Av Kampenhaug (Ann  
Jeanette Stenhaug Bull, Norja)

Eestinajokoira, tuomari Mattila Paavo
ROP Sakste Elurõõmus Eliisabet (Siilmann 
Maris & Hiiemaa Marika & Hiiemaa Tiit, Viro) 
VSP Andi (Reini Juhani, Lappeenranta)
ROP veteraani, PMVV-17 Alita (Siilmann Maris &  
Hiiemaa Marika, Viro)

Englantilais-venäläinen ajokoira, tuomari Mattila 
Paavo
ROP Hardwood’s Lotto Voitto (Paananen 
Kari, Keitele) 
ROP veteraani, PMVV-17 Hardwood’s Lotto Voitto 
(Paananen Kari, Keitele)

Karkeakarvainen istrianajokoira, tuomari Rusko-
vaara Elena
ROP, PMV-17 Lapponia (Pentti Kirsi-Marja, Huutjärvi)

VSP, PMV-17 Luka Lipovačka (Blom Minna, Inkeroinen)
CACIB uros Luka Lipovačka (Blom Minna, Inkeroinen)
CACIB narttu Lapponia (Pentti Kirsi-Marja, Huutjärvi)
SERT uros Luka Lipovačka (Blom Minna, Inkeroinen)
SERT narttu Lapponia (Pentti Kirsi-Marja, Huutjärvi)

Karkeakarvainen italianajokoira, tuomari Rusko-
vaara Elena
ROP, PMV-17 Vigoroso Leonardo (Haarahiltunen 
Marjo, Ylitornio) 
VSP, PMV-17 Vigoroso Prima (Oikarinen Anne & 
Sanni Oikarinen & Teija Viljanmaa, Kajaani) 
CACIB uros Vigoroso Leonardo (Haarahiltunen 
Marjo, Ylitornio) 
CACIB narttu Vigoroso Prima (Oikarinen Anne & 
Sanni Oikarinen & Teija Viljanmaa, Kajaani) 
SERT uros Vigoroso Perlusconi (Haarahiltunen 
Marjo, Ylitornio) 
SERT narttu Vigoroso Prima (Oikarinen Anne & 
Sanni Oikarinen & Teija Viljanmaa, Kajaani) 
ROP veteraani, PMVV-17 Vigoroso Fabrizio (Martiskai-
nen Risto, Vaivio) 
ROP kasvattaja Vigoroso (Viljanmaa Teija, Kontiomäki)

Lyhytkarvainen italianajokoira, tuomari Rusko-
vaara Elena
ROP, PMV-17 Lea Di Pontenizza (Viljanmaa Teija, 
Kontiomäki) 
CACIB narttu Lea Di Pontenizza (Viljanmaa Teija, 
Kontiomäki)

Poitevin, tuomari Tast Harry
ROP, PMV-17 Bastien Berankovi (Asuintupa Anita, 
Rintala) 
SERT uros Bastien Berankovi (Asuintupa Anita, 
Rintala) 
uros, PMJV-17 Bastien Berankovi (Asuintupa Anita, 
Rintala)

Porcelaine, tuomari Tast Harry
ROP, PMV-17 Flushtimes Gormonda De Monpeslier 
(Lainio Riikka, Espoo) 
SERT narttu Flushtimes Gormonda De Monpeslier 
(Lainio Riikka, Espoo) 
narttu, PMJV-17 Flushtimes Gormonda De Monpes-
lier (Lainio Riikka, Espoo)

Suomenajokoira, tuomari Mattila Paavo
ROP, PMV-17 Jänistenherran Celeste (Lepistö Jaana, 
Peräseinäjoki)
CACIB narttu Jänistenherran Celeste (Lepistö Jaana, 
Peräseinäjoki)
SERT narttu Jänistenherran Celeste (Lepistö Jaana, 
Peräseinäjoki) 
VSP, PMV-17 Vitikon Roomeo (Viitikko Veli, Valkea-
koski)
CACIB uros  Vitikon Roomeo (Viitikko Veli, 
Valkea  koski)

SERT uros Karhutarhan Istuva Härkä (Rahikka Anu 
& Rahikka Aku, Kouvola) 
uros, HeJW-17 Karhutarhan Istuva Härkä (Rahikka Anu 
& Rahikka Aku, Kouvola) 
narttu, HeJW-17   Karhutarhan Auringon Tyttö (Lehto-
nen Marika & Rahikka Anu, Vääksy) 
ROP kasvattaja     Karhutarhan (Rahikka Anu, Kouvola)

Venäjänajokoira, tuomari Bister Soile
ROP Repopupun Kuurankukka (Luoma Riina 
& Ketoja Marko, Pirttinen) 
SERT narttu Repopupun Mahtava Mölytoosa (Luoma 
Riina & Ketoja Marko, Pirttinen) 
ROP veteraani, HeVW-17 Olga (Luoma Riina & Ketoja 
Marko, Pirttinen)
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SERT uros Risskogens Make (Virtanen Mikko, 
Hyllykallio)
ROP veteraani, PMVV-17 Räntäaamun Rane (Koivisto 
Tomi, Kemi)
VSP veteraani, PMVV-17 Kahvanahon Mehtätähti  
(Kuivas Marja, Seinäjoki)
narttu, PMJV-17 Kahvanahon Metsänrannan Suden 
Hetki (Engström Mikko & Lius Outi, Haarajoki)
uros, PMJV-17 Kuutarhan Syysmyrsky (Kotalampi 
Anne, Tampere)
ROP kasvattaja Alapörkän, Fors Reetta & Fors Jari, 
Yppäri

Sveitsinajokoira, berninajokoira, tuomari Rusko-
vaara Elena
ROP, PMV-17 Karhutarhan Aladdin (Norres Iina,  
Tuusula) 
VSP, PMV-17 Karhutarhan Snow White (Blom Minna, 
Inkeroinen) 
CACIB uros Karhutarhan Aladdin (Norres Iina,  
Tuusula) 
CACIB narttu Karhutarhan Snow White (Blom Minna, 
Inkeroinen) 
SERT uros Karhutarhan Istuva Härkä (Rahikka Anu 
& Rahikka Aku, Kouvola) 
uros, PMJV-17 Karhutarhan Istuva Härkä (Rahikka Anu 
& Rahikka Aku, Kouvola) 
ROP kasvattaja Karhutarhan (Rahikka Anu, Kouvola)

Venäjänajokoira, tuomari Mattila Paavo
ROP Mehtä-Väiskin Helmi (Viljanmaa Raimo, 
Nakertaja) 
SERT narttu Repopupun Mahtava Mölytoosa (Luo-
ma Riina, Pirttinen) 
ROP veteraani, PMVV-17  Olga (Luoma Riina & Ketoja 
Marko, Pirttinen)

Voittaja 2017
Tulokset 10.12.2017

Dunkerinajokoira, tuomari Korpela Reino
ROP, V-17 Sivesindhøgdas D Odin (Haapiainen-
Liikanen Auli, Pajulankylä) 
CACIB uros Sivesindhøgdas D Odin (Haapiainen-
Liikanen Auli, Pajulankylä)

Eestinajokoira, tuomari Korpela Reino
ROP Sakste Elurõõmus Eliisabet (Siilmann 
Maris & Hiiemaa Marika & Hiiemaa Tiit, Viro) 
VSP Andi (Reini Juhani, Lappeenranta)
SERT narttu Sakste Elurõõmus Eliisabet (Siilmann 
Maris & Hiiemaa Marika & Hiiemaa Tiit, Viro) 
ROP veteraani, VV-17   Alita (Siilmann Maris & Hiiemaa 
Marika, Viro) 

Englantilais-venäläinen ajokoira, tuomari Korpela 
Reino
ROP Hardwood’s Lotto Voitto (Paananen 
Kari, Keitele) 
ROP veteraani, VV-17   Hardwood’s Lotto Voitto (Paa-
nanen Kari, Keitele)

Karkeakarvainen istrianajokoira, tuomari Korpela 
Reino
ROP, V-17 Luka Lipovačka (Blom Minna, Inkeroi-
nen) 
VSP, V-17 Dizi (Blom Minna, Inkeroinen) 
CACIB uros Luka Lipovačka (Blom Minna, Inkeroi-
nen) 
CACIB narttu Dizi (Blom Minna, Inkeroinen) 
SERT uros Luka Lipovačka (Blom Minna, Inkeroi-
nen)

Karkeakarvainen italianajokoira, tuomari Marino 
Pietro
ROP, V-17 Vigoroso Leonardo (Haarahiltunen 
Marjo, Ylitornio) 
VSP, V-17 Melanitta Verde Promessa (Tikkanen 
Satu & Viljanmaa Teija, Jormua) 
CACIB uros Vigoroso Leonardo (Haarahiltunen 
Marjo, Ylitornio) 
CACIB narttu Melanitta Verde Promessa (Tikkanen 
Satu & Viljanmaa Teija, Jormua) 
SERT narttu Vigoroso Prima (Oikarinen Anne & 
Oikarinen Sanni & Viljanmaa Teija, Kajaani)

Poitevin, tuomari Korpela Reino
ROP, V-17 Bastien Berankovi (Asuintupa Anita & 
Asuntupa Sami, Rintala) 
SERT uros Bastien Berankovi (Asuintupa Anita & 
Asuntupa Sami, Rintala) 
uros, JV-17 Bastien Berankovi (Asuintupa Anita & 
Asuntupa Sami, Rintala)
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Porcelaine, tuomari Bodegård Göran
ROP, V-17 Flushtimes Gormonda De Monpeslier 
(Lainio Riikka, Espoo) 
SERT narttu Flushtimes Gormonda De Monpeslier 
(Lainio Riikka, Espoo) 

Posavinanajokoira, tuomari Korpela Reino
ROP, V-17 Helminauhan Faktinen Foto (Vuorikoski 
Sari, Lappeenranta) 
SERT uros Helminauhan Faktinen Foto (Vuorikoski 
Sari, Lappeenranta) 
uros, JV-17 Helminauhan Faktinen Foto (Vuorikoski 
Sari, Lappeenranta) 
narttu, JV-17 Helminauhan Flirttaileva Friidu (Marttila 
Marita, Kiuruvesi)

Suomenajokoira, tuomari Korpela Reino
ROP, V-17 Alapörkän Panu (Pudas Pertti, Kuiva-
niemi)
CACIB uros Alapörkän Panu (Pudas Pertti, Kuiva-
niemi)
SERT uros Kahvanahon Mielensäpahoittaja (Nikan-
der Niko, Kuikka)
VSP, V-17 Alapörkän Pilvi (Karjaluoto Pekka & Fors 
Jari, Yppäri)
CACIB narttu Alapörkän Pilvi (Karjaluoto Pekka & Fors 
Jari, Yppäri)
SERT narttu Välimäen Gitta (Mansikka Riku &  
Skedlund Sanna, Hämeenkyrö)
ROP veteraani, VV-17   Kahvanahon Mehtätähti (Kuivas 
Marja, Seinäjoki)
VSP veteraani, VV-17   Räntäaamun Rane (Koivisto 
Tomi, Kemi)

uros, JV-17 Kahvanahon Sudensulhanen (Kuivas 
Marja, Seinäjoki)
narttu, JV-17 Högbrons Stella (Kuivas Marja &  
Rämänen Reelika, Senäjoki)
ROP kasvattaja Alapörkän, Fors Reetta & Fors Jari, 
Yppäri

Sveitsinajokoira, berninajokoira,  
tuomari Korpela Reino
ROP, V-17 Karhutarhan Istuva Härkä (Rahikka Anu 
& Rahikka Aku, Kouvola) 
VSP, V-17 Karhutarhan Snow White (Blom Minna, 
Inkeroinen) 
CACIB uros Karhutarhan Aladdin (Norres Iina,  
Tuusula) 
CACIB narttu Karhutarhan Snow White (Blom Minna, 
Inkeroinen) 
SERT uros Karhutarhan Istuva Härkä (Rahikka Anu 
& Rahikka Aku, Kouvola) 
uros, JV-17 Karhutarhan Istuva Härkä (Rahikka Anu 
& Rahikka Aku, Kouvola) 
ROP kasvattaja Karhutarhan (Rahikka Anu, Kouvola)

Venäjänajokoira, tuomari Korpela Reino
ROP Olga (Luoma Riina & Ketoja Marko, 
Pirttinen) 
SERT narttu Repopupun Mahtava Mölytoosa  
(Luoma Riina, Pirttinen) 
ROP veteraani, VV-17   Olga (Luoma Riina & Ketoja 
Marko, Pirttinen) 

Voittaja-näyttelyn kaunein veteraani Kahvanahon 
Mehtätähti, om. Marja Kuivas, Seinäjoki. 
Kuva SKL:n www-sivuilta.
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Vuosi 2018 on juhlavuosi, koska Mauri Kuivas 
täyttää 70 vuotta ja samalla tulee kuluneeksi 40 
vuotta saman narttulinjan kasvattajana.

Diplomi-kauppias, ajokoiramies, metsästäjä 
ja ”mettämies” Mauri Kuivas syntyi 19.1.1948 
silloisen Haukiputaan Etelä-Kellossa (nykyisen 
Oulun) Kuivasojan varrella. Vanhemmat Vieno 
ja Reino perustivat oman kaupan Patelaan Mau-
rin ollessa yksivuotias. Kaupan yhteyteen perus-
tettiin myös leipomo ja lopulta kaikki neljä sisa-
rusta olivat töissä perheyrityksessä.

Mauri perusti perheen Ullan kanssa vuonna 
1969 ja perhe asettui asumaan aluksi perheyri-
tyksen myymälän yläkertaan. Ensimmäinen oma 
koira suomenpystykorva Oppe vartioi kaupan 
pihalla. Perheen muutettua omakotitaloon eläi-
miä tuli lisää: poroja, lampaita ja hevosia.

Pitkä ura ajokoirien ja metsästyksen parissa sai 
alkunsa jo nuorena miehenä yhdessä sukulais-
miesten kanssa. Myöhemmin Maurin innostus 
heräsi suomenajokoiraan metsästyksen myötä ja 
vuonna 1978 hän hankki suomenajokoiran ni-
meltä Taru SF23605B/78. Tästä kantanartusta al-
koi pikkuhiljaa innostus kasvattamiseen ja alusta 
alkaen tavoitteena oli kasvattaa terveitä, hyvä-
luonteisia ja rodunomaisia koiria sekä käyttöön 
että näyttelykehään.

Vaikka töitä oli paljon yrittäjänä, niin silti riitti 
aikaa mennä metsälle viikonloppuisin ja välillä 
piti ottaa innokkain perheen kolmesta lapsesta 
mukaan opettelemaan metsästyksen saloja. Mie-
luisampia metsästysmaastoja ovat edelleen Ou-
lun edustalla sijaitseva Kotakarin saari ja Kuusa-
mon mökki Oijusluoman rannalla.

Mauri on saanut seuraavia tunnustuksia kas-
vattajaurallaan:
- SAJ:n pronssinen, hopeinen ja kultainen kasvat-
tajapalkinto
- Vuolasvirtapalkinto 2011.

Suomen Kennelliiton tietokannan mukaan 
Kahvanahon kennelistä on lähtenyt maailmalle 

jämtlanninpystykorvien ja karjalankarhukoirien 
lisäksi suomenajokoiria 27 pentuetta, 198 pentua. 
Käyttövalion arvon saavuttaneita ajokoiria on 14 
kpl ja muotovalioita 19 kpl (xxx9). 35 kasvatilla 
on ajettuna Suomessa vähintään yksi AJOK-1 
-tulos. Neljänä vuotena peräkkäin SAJ:n päänäyt-
telyn nartuissa on voittanut Kahvanahon koira. 
Helsingin Messukeskuksen voittajanäyttelyissä 
on tullut menestystä useamman kerran näytte-
lyn kauneimman valinnassa, mm. Lounatuuli oli 
näyttelyn toiseksi kaunein vuonna 2011, kasvat-
tajaryhmässä useita BIS-sijoituksia ja Mehtätähti 
on sijoittunut voittajanäyttelyn kauneimmaksi 
veteraaniksi vuonna 2017.

Mauri Kuivas 70 vuotta
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Maurin ja tyttären Marjan omistuksessa on 
tällä hetkellä seitsemän koiraa, joilla on kak-
soisvalion arvo. Koirista kuusi asuu vuorotellen 
Marjan luona Seinäjoella ja Maurin luona Oul-
ussa. Lisäksi on kolme muotovaliota ja pari nuor-
ta koiraa kasvamassa. Näillä koirilla on yhteensä  
50 kpl AJOK-1-tuloksia ja Lapinjätkä ajoi vuon-
na 2012 itsensä Piirinmestariksi. Koirat reissaa - 
vat Oulu-Seinäjoki-väliä metsästys-, ajokoe- ja 
näyttelyreissuille. Suurin osa koirista viettää 
jo ansaittuja eläkepäiviä, mutta niitä käytetään 
myös jänismetsällä voinnin mukaan, koska sii-
henhän ne ovat luotuja ja pysyvät näin hyvässä 
kunnossa. Koirien käyttöikä onkin ollut pitkä  
kotona olleilla koirilla.

Mauri viettää juhlaansa suomenajokoiran  
ajoja kuunnellen jänismetsällä ilman virallisia 
juhlallisuuksia. Lapsista ja lapsenlapsistaan hän 
toivoo jatkajaa hienolle harrastukselleen ja lu-
paavia merkkejä on jo nähty neljävuotiaan Aslan 
suhteen, vaikkakin neljävuotisneuvolassa käy-
tävällä kuului pienen pojan huuto: ”Mä myyn  
kaikki koirat”. Pojalle oli juuri selitetty, että pi-
tää antaa rokotus lapselle, koska kotona on niin 
monta koiraa.

Menestystä on tullut koirien kanssa sekä ajo -
-koe- että näyttelypuolella, mutta eniten Maurin  
sydäntä lämmittää käyttökokeiden menestys.  
Koska siitähän tässä ajokoiraharrastuksessa on  
kyse – hyvästä koirasta, joka osaa ajaa jänistä tai 
kettua!  

Maurin metsässä vietettyjen päivien yhteis-
määrää ei pysty laskemaan. On helpompi kertoa, 
montako päivää koirat ovat olleet kotona kuin 
metsässä hirveä haukkumassa tai jänistä ajamas-
sa.
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Haulikolla ammuin ensimmäiset 
saaliit syksyllä 1973. Otsikossa nä-
kyvään päivämäärään mennessä 
olin ampunut hyvänlaisen määrän 

riettalintuja, pyitä, sorsia ja kyyhkysiä. Haulik-
ko olikin heti alusta alkaen kotonaan käsissäni. 
En ollut kuitenkaan vielä edes yrittämään pääs-
syt jänistä. Päästyäni ensimmäisen kerran jänis-
metsälle sytyin puuhaan kuin bensaan kastettu 
rasseli. Niinpä voi sanoa, tästä se lähti. Parempi 
kun itse sanon vielä, että lapasesta. Kirjoittamaan 
en ole ryhtynyt aiemmin julkisesti, vaikka olen 
jo 15-vuotiaasta lähtien ollut siinä uskossa, että 
kirjoitan eräkirjan. Toki ”liipasimella” on monet 
kerrat ollut osallistuminen kirjoituskilpailuun. 
Aina on kuitenkin voittanut ajatus, säästän me-
hevimmät reissut siihen eräkirjaan. Nyt sitten 
melko verskinä eläkekyrpänä kontrolli petti. Pe-
rustelut ovat toisaalta ihan käypäsiä. Olen kir-
jannut joka helavatan haulikon panoksen, jonka 
olen ampunut, vahinkolinnut, saatika riistaotuk-
set. Yhden työlään jäniksen ampumisesta saattaa 
olla monta sivua toimintakertomusta. Ilmeisesti 
kirjoittajalle on käynyt samoin kuin Obelixselle, 
että olen pudonnut natiaisena johonkin pömpe-
liin, joka on aiheuttanut valtavien voimien sijaan 
melko täydellistä metsästysintoa. Syntymäpäivä-
nikin sopii hyvin kuvaan. Se on 3.11. Olen siis 
syntynyt metsästäjien suojelupyhimyksen pyhän 
Hubertuksen hirven päivänä. Enteet olivat siis 
kohdillaan. 

Onpa näitä meheviäkin tapahtumia sitten ker-
tynyt 58 ikävuoteen mennessä tuhlattavaksi asti. 
26.12.1975 olin tuore 17-vuotias. Tuolloin vei 
aikaa paljon myös lentopallo. Kaksi vanhempaa 
pelikaveria Lievestuoreen Toiveesta olivat metsä-
miehiä, Raimo ja Markku. Markulla oli suomen-
ajokoirauros, Topi nimeltään. Mikähän hellyys 
iski pelikavereihin, kun lupasivat ottaa tulevana 

lauantaina suunniteltuun jänisjahtiin meikä-
läisen mukaan. Ilmeisesti harjoitusten jälkeen, 
suihkunkin jälkeen kuolaava, kiiluvasilmäinen, 
liekkö höyryinenkin olemus hellytti raavaat met-
sämiehet ottamaan noviisin mukaan. Sillä tot-
tahan kuulin turhankin hyvin pukuhuoneessa 
suunnitellun jahdin. Ramin kanssa olinkin ollut 
lintujahdissa muutaman kerran ja kelpoisuuteni 
näyttänyt. Perjantai-iltana ei meinannut uni sil-
mään tulla. Nukun muutoinkin vähän. Kyseinen 
yö meni ihan pyöriskellessä. Lampaiden sijaan 
laskin jäniksiä. Tulihan se aamu kitumalla. Hy-
vissäajoin olin syönyt aamupalan. Niinpä ehätin 
olla ainakin puolituntia nenä ikkunassa kiinni. 
Muistan hyvin vieläkin kun Markun auto kään-
tyi kotitielle. Kymmenen joulupukkiakaan ei olisi 
vastaavaa riemua tuonut, vaikka olisin ollut vii-
sivuotias. Olenpa kuullut monenlaisia versioita 
siitä, miltä oikein sykähdyttävä tapaus tuntuu. 
Yleinen kuvaus on perhosten liitely vatsassa. 
Olettaisin minulla olleen vähintään variksia. 
Päästiinhän sitä viimein liikkeelle. Imin joka sa-
nan kuin magnetofooni, mitä noin 30 km mat-
kalla kuulin kokeneempien jänistäjien suusta. 
Metsätietä päästiin ihan jahtimaiden keskelle au-
tokyydillä. Lunta oli vain noin 20 cm, lämpötila 
nollassa. En tuolloin tietenkään ymmärtänyt ajo-
koirahommista höykäsen pöläystä. Tästä johtuen 
en rekisteröinyt kuinka nopsaan tai vitkaan ajo 
alkoi. Oltiin kuitenkin itse kukin valmiina pas-
sissa, kuka missäkin. Tuohon aikaan ei ollut kän-
nyköitä, tutkapannoista puhumattakaan. Jänes 
ammuttaisiin heti, kun se on hollilla. Enpä tyk-
kää vieläkään, että ruualla leikitään. Kuumeisesti 
odottelin, milloin Topi löytäisi jäniksen, sähköä 
oli ilmassa. Mutta volymet oli pieniä siihen ver-
rattuna, kun ajo alkoi. Olin kuullut juuson pyö-
rivän pientä rinkiä ajoon jouduttuaan. Niinpä 
oletin näkeväni ajettavan tämän tästä. Toki ku-

Tästä se lähti
26.12.1975

KIRJOITUSKILPAILUN 

SATOA

HANNU HUOVILAINEN
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vittelin ampumatilaisuudenkin tulevan helposti. 
Luulin tuolloin ajokoiran ajavan aamusta iltaan 
ihan ilman muuta. Eihän se muutoin voi kantaa 
AJOKOIRAN titteliä. Harmikseni olen joutunut 
huomaamaan, ettei se ihan niin mene. Luulo ei 
todellakaan ole tiedon väärti. Enpä pitkään pääs-
syt ajoa jännittämään, kun se meni kuulumat-
tomiin. Toki luulin homman kusevan. En ym-
märtänyt mäkisen maaston hävittävän ajoäänen 
helposti, vallankin lumikelien aikaan. En ollut 
aikaisemmin alueella käynyt. Nyt tiedän mei-
dän olleen todella mäkisessä maastossa. Eli peli 
ei ollut pelattu, jos haukku lakkasi kuulumasta. 
Tuolloin onneton oletin homman tyssäävän sa-
mointein kun ajoa ei kuulu. Onneksi asia ei näin 
välttämättä ole. Ajo oli ainakin vartin kuulumat-
tomissa. Puolen tunnin kuluttua ajo kävi ihan 
lähtöpaikan lähellä. Eikös Markku päässyt no-
keamaan. Matka oli pitkä ja parkkari jatkoi mat-
kaansa. Topi oli ainakin 20 min. jäljessä. Painui 
kuitenkin harvakseltaan haukkuen kampijalan 
perään. Kovin kaukana oli Topi jänön persiestä. 
Pisti pahasti epäilyttämään, noinkohan tästä val-
mista tulee. Sen kerran kun AJOKOIRAN kanssa 
pääsee metsälle, menee homma suutelemisek - 
si- äh. Onneksi en harmitustani muille kuulutta-
nut. Oikeasti kuvittelin, ettei koira millään pysty 
hommaa hoitelemaan kaatoon saakka, kun on 
jo näin alkutaipaleella pahasti jäljessä. Ajo meni 
taas hetkessä kuulumattomiin. Tehtiinpä tulet. 
Koko ajan olin kuin tulisilla hiilillä, yritin kuulla 
edes pientä haukahdusta. Jatkuvasti kalvoi epäi-
lys, tämä oli tässä. Topi on varmaankin jotain 
tunkiota tai narttukoiran takapuolta tonkimassa. 
Joukkueurheilija kun olin, niin en marmatta-
maan alkanut. Tärkeintähän oli, että olin päässyt 
mukaan, eritoten ajokoiran kera. Toki saalis olisi 
tärkeä, vallankin omalle kohdalle kaato kipotti 
kuumeisesti. Noin 25 min. kuluttua ajo alkoi taa-
sen vienosti kuulua. Hetken kuluttua ajo pauhasi 
jo ihan kyljessä. Ajo meni metsätien ylitse, noin 
300 m päästä, painuen melkeinpä samointein 
kuulumattomiin. Markku ja Rami sanoivat ju-
peron heittävän lenkin ja tulevan piston yli. Nyt  
äkkiä passeihin. Suomeksi sanottuna moiset pu-
heet kuulostivat ennustajaeukkojen höpinöiltä. 
Mistä he saattoivat arvata tai vieläkin hurjem-
paa - tietää, mistä pallopää tulee. Enpä tieten-
kään alkanut jupisemaan vastaan, vallankin, 

kun jälleen oli virinnyt toive saaliista. Nyt olin jo 
kärsiväl lisempi. Olin jo oppinut, ettei pidä luo-
vuttaa. Koira saattaa hyvinkin olla ällän päällä, 
vaikkei ajoa kuulukkaan. Siinäpä oli aikaa päh-
käillä mahdollista ampumatilannetta. Olen kova 
lukumies. Eritoten eräaiheiset kirjoitukset poltan 
silmilläni karrelle. Enkös ollut lukenut joidenkin 
englantilaisten loordien, oikein tekijämiesten, 
ampuvan sormet molemmilla liipasimilla. To-
kihan halusin itsestänikin tulevan tekijämiehen, 
kuin konsanaan halusi Kalle Päätalo eturivin 
työmieheksi. Haulikkoni oli Sauer Shon, rinnak-
kaispiippuinen, toki kahdella liipasimella. Oi-
kein hyväkäyntinen torrakko onkin. Olen hyvin  
perehtynyt haulikon käyntipuoleen. Mielestäni 
talvijäniksen ampumiseen paras haulikoko on  
3,7 mm Tuolloin en sitä voinut käytännössä tie-
tää, olin niin vain päätellyt. Oikeassa piipussa oli 
Gyttorpin 3,7 mm patruuna, vasemmassa put-
kessa Rotweilin paukku samankokoisilla ryyneil-
lä ladattuna. Panospuoli oli mielestäni hyvässä 
kuosissa. Aamulla aloitettiin ristiturvan häirintä 
kymmeneltä. Puoliltapäivin alkoi tuntua kovin 
työläältä punttisilimän natistaminen. Ei tämä to-
ellaan taidakaan olla aina ripeää, vaikka perässä 
olisikin tarunhohtoinen AJOKOIRA. Onhan toki 
myöhemmin tullut huomattua skaalan olevan 
laaja. Ripeyteen kun on paljon vaikuttavia asioita. 
Eikä niistä vähäisin ole itse letkukorva. Jos koi-
ran eteen sattuu vanha kanttura, kaiken kokenut, 
niin saattaapi kestää. Hittolainen, kuulin vienoa 
koiran haukkua, todennäköisesti Topin. Vaisto-
maisesti terävöidyin. Sillä edelliselläkin kerralla 
ajo oli kuulunut hetken perästä oikein hyvin. Siis 
olin päässyt jo hieman ajokoirametsästyksestä 
jyvälle. Terhakoitumiseni palkittiin. Huomasin 
melko tiuhassa kuusikossa valkon tulevan. Se 
jäi samoin tein istumaan. Matka näytti pitkälle. 
Näinhän se tiuhassa metsässä pakkaa olemaan. 
Enpä sitä silloin tiennyt. Aikani aprikoituani pää-
tin posauttaa. Suppuputkella päräytin. Vieterit - 
tu hävisi samointein. Kourasipa ikävästi mahan-
pohjasta.  Noiko menetin unelmien saaliin, voi-
han per... tokihan lähdin tilannetta tarkistamaan. 
Samalla mittasin askelilla matkaa. Laitoin kai-
ken varalta uuden paukun vasempaan piippuun 
ammutun tilalle. Olin niin kuohuksissani, että 
mokomalla matkalla piti varmistaa, että olen-
ko varmasti laittanut uuden kudin piippuun? 
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N. Vinkkelkinttu Heta saavutti käyttövalion arvon 
9.12.2017 Kankaanpäässä
i: FIN KVA & MVA Koivukulman  Timpuri
e: Vehkaojan Huvi
Kasvattaja Taito Juvonen, Heinävesi
Omistaja Sakari Suoranta, Mänttä

u. Vinkkelkinttu Zorro FI25221/13B 0/0 ataksiavapaa van-
hempien mukaan, saavutti FI KVA arvon Pirkanmaan Ajokoi-
rayhdistyksen kaulanauha-ajoissa 2.12.2017 tuloksella 92,29 p.
i: Fi KVA MVA Koivukulmaan Timpuri FI32551/09 e: Vehkaojan 
Huvi FI19764/09.  Kasvattaja: Taito Juvonen, Kerma
Omistaja Heikki Kuusi, Kämmenniemi, p 0400 971 394.

Ilmoitushinnat v.   2018 
Uusi valioilmoitus   18 euroa

Ilmoituksen julkaisemisen edellytyksenä on, 
että erääntyneitä laskuja ei ole maksamatta. 
Ilmoitukset laskutetaan lehden ilmestyttyä. 

Lehden toimitus ei vastaa ilmoitusten oikeel-
lisuudesta.

Uudet valiot
Mitä ihmettä, kummitteleeko Toivakassa? Oi-
keassa piipussa oli ilmiselvästi juuri ammuttu 
patruuna, savu vain kiemurteli piipun suussa. 
Viimein välähti. Olin ampunut tekijämiesten 
tyylillä, sormet molemmilla liipasimilla. Sii-
näpä sitten olin täräyttänyt molemmat piiput 
yhtäaikaa vemmelsäärtä kohti. Potkussa en 
kummempia ihmeitä huomannut. Tilanteen 
jännittävyys potkun varmaankin laimensi. Se 
olikin ensimmäinen ja viimeinen kerta moi-
sella tyylillä. Voihan kiesuksen loordit, - tekijä-
miehiä - hah. Päästyäni jäpösen istumapaikan 
lähelle huomaan komian metsäjäniksen kellel-
lään, takajalat vain vielä hieman väristen. Huh 
ja huh. Meinasin pakahtua onnesta. Mahtaa olla 
liioiteltua, kun tuntui siltä, että rintakarvoja oi-
kein poksahteli. Askelia kertyi kaadolle 35. Siis 
suotta olin arponut ampumista. Kello oli tuol-
loin 13.40. Topi tuli kaadolle 10 min. kuluttua. 
Ihan kelvollinen suoritus nykytietämyksen-
kin valossa. Toista ei yritetty, sillä kolmelta al - 
kai si hämärtämään ja neljältä olisi jo pimeää. 
Markku näytti miten jänis suolistetaan. Kotona 
punnitsin suolistetun saaliini. Painoa löytyi 2 kg 
650 g, eli hyvänkokoinen jänis. 

Mielestäni sorruin kirjoittamaan oikeas-
sa paikassa. Sillä ajokoiralehden luen kaikista 
tarkimmin. Kiitos tekijöille. Pappa Viitaselle 
erityskiitos, nuppi näyttää pelittävän, mikä pa-
rasta, huumorin kera. Eipä mennyt kuin pari 
vuotta, kun ostin oman ajokoiran. Siitä lähtien 
koiria on ollut ja tulee olemaan, niin kauan kuin 
terveys myöten antaa tai kuolo korjaa. Olen 
hiekkalaatikkoni löytänyt.
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n. Honkasuoran Isla FI45956/14 saavutti Käyttövalion 
arvon Rahtiajoissa Kaavilla 25.11.2017.
i: FI KVA Jeri FIN22913/06 
e: FI KVA Honkasuoran Moona FIN35291/06
Kasvattaja: Nevalainen Juha, Nurmes
Omistaja: Nevalainen Juha ja Eila , Nurmes

u. Peukaloisen Rontti FI35067/12 saavutti käyttövalion 
arvon Suomusjärvellä 6.12.2017
i: KVA Sahtiajon Roki 17045/09
e: Titta 48474/07
Kasvattaja Erkki Neuvonen
Omistaja Jouko Tolvanen, Riihikoski

n. Haavankannon Hellu FI32707/14 saavutti käyttö- 
valion arvon 05.11.2017 Torniossa
i: FI MVA Alapörkän Gara 29183/12
e: FI KVA &  MVA Jokirinteen Elli 47181/07
kasvattaja Heikki Sikilä
omistaja Lauri Majasuo, Kemijärvi p. 0500 820 331 

U. Mosku FI24097/11 saavutti käyttövalion arvon 
4.10.2017 
i: FI KVA Koivukulman Timi FIN27083/06
e: FI KVA Geisterjäger Apep FIN33729/07
Kasvattaja: Heikki Tikkanen, Lapinlahti
Omistaja: Harri Kuosmanen, Paloinen, 040 532 6146

u. Eräketun Emppu FI56841/09 saavutti KVA-arvon 12.2. 
2017 Mööpeliajoissa Kurikassa
i: K&MVA Pokon Mika FIN16142/03
e: Eräketun Miina FIN11567/05
Kasvattaja Pekka Kauppinen/Matti Hämäläinen, Suonenjoki
Omistaja Tarmo Turpeinen, Suonenjoki, p. 0400 293 552

FI KVA Raketin Sulo FI60294/09 
Saavutti Kansainvälisen Käyttövalioarvon 30.11.2017 
e: FIN MVA Täyserän Anu FIN 15822/00
i: FIN MVA Raketin Roe FIN 18264/03 
Omistaja 
Seppo Juutilainen,  Varkaus
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Tähtivalio 2017
Lännen lohkon voittaja 2017
Kilpa 2017, 8. sija
Rodunmestaruus 2017, 3. sija

Näyttelyssä EH

Erinomainen metsästysinto
Erinomainen tieajuri
Laajahakuinen
Miellyttävä luonne, rauhallinen ja tottelevainen 
koira

Tiedustelut
Jan-Erik Stenman, Pedersöre puh. 0400 518 917

Jalostukseen
Tähtivalio Pelemans Sami 

FI44406/10B
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JALOSTUKSEEN
KAKS VA AJOTAITURIN RAMI FI48085/12C

isä     C.I.B FI KVA Kahvanahon Lapinjätkä
emä  FI KVA Ajotaiturin Hinni

Ramilla 
- 8 haukku
- ei aja sorkkia
- ajokoiran näköisiä ajavia jälkeläisiä, luonteet +1
- miellyttävä pitokoira, tulee pillillä hukalta
- kestävä, hyväintoinen
- 3-vuotiaana kaksoisvalioksi
- Rami palkittu 2015  Päijät-Hämeen Ajokoira-
yhdistys ry:n Vuoden Ajokoira
 - Kymen-Karjalan Ajokoirayhdistys Paras 
jäniskoira 2015.

Tiedustelut 
Erkki Allen puh. 040 418 7433 
Iitti Vuolenkoski

JALOSTUKSEEN 
FI KVA Pelkkikankaan Remu FI43105/11B an 
vanh. mukaan, kyynärät 0/1
Isä: C.I.B FI KVA Kahvanahon Lapinjätkä
Emä: FI KVA Silja

Remulla kokeista 9 kpl ykkösiä, 7 kpl kakkosia ja 
4 kpl kolmosia. Ei ole koskaan jäänyt hakupis-
teille.

Saavutuksia mm. Kilpa 2016 3. sija, Maaottelu 
2016 paras suomalainen, Mööpelit 2016 6. sija, 
kennelpiirin mestari 2015 ja 2016, Etelän lohkon 
valintakokeessa 2015 ja 2016. KV Päijän Ajot 
2015 2. sija 

Tiedustelut 
Pentti Korhonen, Lahti / Kuhmoinen 
p. 0400 768 756
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Tulevia pentueita

ILMOITTAJA: Lähetä tiedot tulevasta pentueesta SAJ:n toimistoon kirjallisena, mieluimmin sähköpostilla  
saj.fsk@dnainternet.net  Ilmoituksen hinta on 12 euroa. Maksa ilmoitus SAJ:n tilille FI57 4600 2020 0011 21, 
BIC: ITELFIHH. Ilmoita maksun viesti-kohdassa nartun nimi. Ilmoitus julkaistaan  kotisivuilla sivulla ja seuraavassa 
Ajokoiramies-lehdessä.
 
PENNUNOSTAJA: Koiralla saattaa olla titteleitä, joista on käytetty lyhennyksiä: 
X = Suomen muotovalio (FIN MVA, FI MVA), XX = Suomen käyttövalio (ajokokeen) (FIN KVA, FI KVA), XXX = Suomen 
muoto- ja käyttövalio (FIN M & KVA, FI M & KVA), K-XX = Suomen kettukäyttövalio (FIN KVA-K, FI KVA-K), KK-14 = kettu-
kuningas 2014, M-14 = ajokuningas 2014, MA-14 = maaotteluvoittaja 2014, 

an = ataksiatestattu normaali, ak = ataksiatestattu kantaja, RR = kaurisvapaaksi Ruotsissa testattu, HD UA =tervelonk-
kainen Ruotsissa kuvattu

på svenska MVA=X = UCH; KVA = XX=JCH; XXX = UCH&JCH; KVA-K= k-XX = J(RÄV)CH; 

Suomenajokoiran PEVISA-ohjelma 1.1.2014 - 31.12.2018: 
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen toista astutusta annettu lonkkakuvauslausunto. Koiralla ei saa pentujen rekis-
teröintihetkellä olla yli 150 rekisteröityä jälkeläistä Suomessa. Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä 
kokonaisuudessaan.

Päivitetty 4.1.2018 ??

Uros 
Hane

Uroksen omistaja 
Ägare

Narttu 
Tik

Nartun omistaja 
Ägare

Astutus-
päivä 
Parnings 
datum

FI KVA M-15  
Alapörkän Fredi 
FI55133/11B an vanh 
mukaan

Raimo Keinänen ja  
Jari Fors Pyhäjoki  
044 989 7878

C.I.B FI & DE (VDH) MVA 
JMV-16 V-16-17 DEV-17 
MV-17 Alapörkän Pilvi 
FI26931/15C an vanh 
mukaan

Pekka Karjaluoto 
Pyhäjoki  
0400 290 982 (Jari)  
Alapörkän kennel

29.12.2017

FI KVA SE KVA 
Ruskametsän Rymy 
FIN61499/08B an

Markku Ekonoja 
Pello 
0400 234 236

C.I.B* FI & EE & LV 
& LT & BALT MVA 
LTV-16 TLNW-16 Jätti 
FI43432/11D an vanh 
mukaan

Eveliina & Pekka Jaako  
Ajojaakon Kennel 
Ylitornio  
040 910 7438

28.12.2017

FI MVA Kaikuvan Ketku 
FI21817/12B an vanh 
mukaan

Joni Heikura 
Kuhmo 
040 530 2454

FI KVA Erätulen Mini 
FI40459/13A 

Reijo Laurila 
Hailuoto 
045 640 2502

28.12.2017

FI MVA  
Piernamäen Joiku  
FI40453/15A 

Martti Vuorenmaa 
Seinäjoki 
0400 500 204

Kaikuvan Miina 
FI33564/13C an vanh 
mukaan

Kari Rokka, Perniö  
044 505 7326 tai   
050 559 8262 (Reijo)

28.12.2017

FI MVA HeW-11-14 
HeJW-11 JV-11 V-12-
13-14 Kellolan Ville 
FI54829/10B an vanh 
mukaan

Samuli Pusa, Paimela 
+358405181057

EE LV LT BALT BY BY 
GR MVA LT LV EE BALT 
JMVA JV-15 LTJV-16 
TLNJW-16 EEJV-16 
EEV-16 EEV-16 LVJV-16 
HBHV-16 BALTV-16 
LTV-17 RIGAW-17 HeW-
17 Jänistenherran Anni 
FI21129/15D an vanh 
mukaan

Anne Kotalampi 
Tampere 
+358409611100

19.12.2017

C.I.B FI KVA FI SE 
MVA Kerijussin Joona 
FI32081/09B ak

Jouni Remes, Sotkamo 
+358505302464

Mehtäpirun Idän-Helmi 
FI30721/13B an vanh 
mukaan

Kari-Jussi Kinnari 
Hammaslahti (Joensuu), 
+358500758294

16.12.2017

FI KVA Santeri 
FI46528/09A an

Kari Perämäki, Alavus  
+358 40 553 9410

Kilbackens Raju-Heidi 
SE15201/2016B 

Erkki Ylinen, Åmot, Ruotsi 
+46732538533

16.12.2017
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Kiitos kasvattajalle Jari Virta, Ajoketun kennel

Liitä pennunostajat pentue jäseniksi hintaan 11 €. 
Ilmoita toimistolle pentue ja uusien jäsenten yhteys tiedot sekä maksa tilille 11 €  / jäsen. 

Pentuejäsen liitetään vuosi jäseneksi ja saa kaikki ko. vuoden Ajokoiramies-lehdet.  
Seuraavana vuonna jäsen maksaa itse jäsenmaksun. 
Tilinumero FI58 4600 2020 0009 09 BIC ITELFIHH.  

KASVATTAJA!

Kultarallin Kerttu,
 kuva Elina Kuurne.

Suomenajokoiran rotukohtainen PEVISA-ohjelma 
(voimassa 1.1.2014 - 31.12.2018):

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen toista astutusta annettu lonkkakuvauslausunto. 
Koiralla ei saa pentujen rekisteröintihetkellä olla yli 150 rekisteröityä jälkeläistä Suomessa. 

Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan. 

FI MVA HeW-17 
Alapörkän Qusti 
FI28133/15B 

Raimo Keinänen 
Pyhäjoki  
044 989 7878

FI MVA Alapörkän 
Pinsessa  
Fi26932/15B 

Jussi Kaltiainen, Joensuu  
yht.otot Alapörkän kennel  
(Jari) 0400 290 982

11.12.2017

Jaro FI53793/10A Teijo Nieminen, Konnevesi  
0400 302 657

Kontuvuoren Kaiku 
FI36111/11B an

Jari Urpilainen, Tikkakoski  
040 560 4871

10.12.2017

Ajolumen Jos 
FI41110/15A 

Jouko Leinonen &  
Timo Parviainen, Tuusniemi  
040 159 06858

Niittyahon Ansku 
FI19439/14A an vanh 
mukaan

Petteri Rapo 
Nilsiä  
0400 416 008

10.12.2017

FI KVA Tanni-Onnin 
Roku FI40673/10A an 
vanh mukaan

Pentti Koskinen 
Ilomantsi  
050 358 1074

Rajarintalan Gaby 
FI33160/11B 

Kirsi Hytönen & Pekka Kuos-
manen, Rajarintalan kennel, 
Lappeenranta  
040 706 2818 & 050 348 1301

8.12.2017

FI KVA Pelkkikankaan 
Remu FI43105/11B an 
vanh mukaan

Pentti Korhonen 
Lahti  
0400 768 756

Tivakan Tete 
FI24335/09A an

Kirsi Hytönen & Pekka Kuos-
manen, Rajarintalan kennel, 
Lappeenranta  
040 706 2818 & 050 348 1301

8.12.2017

FI KVA Villipuron Jymy 
FI25113/11A an

Pekka Kortessalo Korvenniityn Helmiina 
FI33084/12B an vanh 
mukaan

Aki Malmi  
041 449 9209

4.12.2017
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Joulukuusen hakureissu  
Riesan ja Raikun kanssa

ANNA-RIIKKA HUHTA, PUDASJÄRVI

Aamu valkeni pilvisenä. Pakkasta oli kolmisen 
astetta. Olimme lähdössä joulukuusen hakureis-
sulle.
- Keitänkö kahvit mukaan?, kysyin isännältä. 
- Ei tarvi keittää. Otetaan jaffa, makkarat ja sinap-
pi mukaan, sanoi isäntä. Minä pakkasin tavarat 
reppuun. Riesa ja Raiku katselivat ihmeissään, 
kun laitoimme talvivaatteet päälle. Isäntä otti 
tutkan yläkaapista. Silloin alkoivat Riesa ja Raiku 
levottomasti liikehtiä. Pääsemmeköhän me met-
sään. Ajokoirat katselivat pää kallellaan. 
- Onkohan siellä paljon lunta. Pääsemmeköhän 
perille?, kyselin isännältä. 
- Senhän näkee melko pian, kun olemme perillä, 
vastasi isäntä.

Ajelimme metsästysmaille. Laitoimme tutkan 
Raikun kaulaan. Päästimme aluksi Raikun irti. 
Raiku nautti, kun pääsi juoksemaan. Minä kä-
velytin hihnassa Riesaa. Isäntä käveli edellä saha 
kädessä samalla katsellen joulukuusta. 
- Olisiko sellaista tuuheaa, vihreää ja kaunista 
kuusta, tuumasi isäntä.
- Katsellaan, sanoin isännälle. Riesa olisi halun-
nut juosta vapaasti. 
- Ensin on Raikun vuoro. Sen jälkeen Riesan 
vuoro. Riesa, pääset juoksemaan ennen pimeän 
tuloa. Kävelimme metsätietä pitkin. Kuusia oli 
monenlaisia. 
- Olisiko tuossa meille joulukuusi?, kysyin isän-
nältä. 
- Se on liian harva, sanoi isäntä. Nautimme käve-
lystä raikkaassa pikku pakkasessa. Puiden oksilla 
oli naavaa. Saasteetonta metsää on niin mukava 
katsella. Käveltyämme jonkin matkaa. Isäntä py-
sähtyi.
- Siinä on meille joulukuusi. Vai mitäs tykkäät?, 
isäntä kyseli. 
- äIhana, minä hihkaisin. 
- Ei, komensin Riesaa. Riesa olisi halunnut heti 
sen merkata. Maanomistajan luvalla saimme 

kuusen kaataa jouluksi. Jokamiehen oikeuksiin 
ei kuulu kuusen kaataminen. Isäntä sahasi jou-
lukuusen. Joulukuusi nostettiin penkalle. Isäntä 
kaivoi puhelimen ja tutkasi, että näimme Raikun 
paikka tiedon. Raiku teki hyvää lenkkiä. Alkoi 
hämärtää. Isäntä alkoi viheltää Raikulle. Eikä 
mennyt aikaakaan, kun Raiku juosta raipatte-
li meidän luo. Otimme Raikun hihnaan. Vaih-
doimme Riesan kaulaan tutkan. 

- Minä käyn kävelemässä Riesan kanssa vähän 
polkuja, sanoi isäntä. 

- Me Raikun kanssa lähdemme kävelemään 
metsätietä, sanoin isännälle. 

- Joo, nähdään autolla, isäntä sanoi.

Raiku nauttii, kun saa juosta metsässä.
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Kävelimme verkkaiseen tahtiin metsätietä. 
Meidän edeltä pölähti valkea riekko lentoon. Rai-
ku pysähtyi katsomaan riekkoa. 
- Se oli riekko, sanoin Raikulle. Raiku haisteli 
metsätietä. Sillä olisi ollut paljon virtaa juosta va-
paasti. 
- Riesankin vuoro on välillä irti olla, sanoin Rai-
kulle. 

Kun olimme palaamassa metsätietä takaisin, 
huomasin auton valot. 
- Isäntä ja Riesa tulevat meidän luo, sanoin Rai-
kulle. Raiku hyppäsi peräkonttiin ja minä etupen-
kille. 
- Minkälaista lenkkiä Riesa teki metsässä?, kyse-
lin isännältä. 
- Hyvää lenkkiä. Jäniksiä oli ollut lumessa olevista 
jäljistä päätellen, mutta tarpeeksi kuumaa jälkeä 
ei löytynyt, isäntä kertoi. 
- Hyvää harjoitusta nuoremmalle ajurille, sanoin. 

Haimme peräkärryn. Nostimme kuusen kyy-
tiin. Kun kotimatka alkoi, oli jo pimeää. Hyräilin 
kaunista joululaulua. Maa on niin kaunis, kirkas 
luojan taivas. Kun pääsimme kotiin, ajokoirat 
levähtelivät illan. Oli mukava nauttia raikkaasta 
ilmasta ja käveleskellä luonnossa. Metsässä mieli 
rauhoittuu.

Isäntä toi joulukuusen aatonaattona pirttiin. 
Ajokoirat Riesa ja Raiku katselivat ihmeissään. 
Nuorempi ajokoira Riesa on vähän haistellut 
koristeita ja kuusen oksia. Joulukuusi on tuo-
nut valoa ja jouluista tunnelmaa meille ja joulu-
vieraillemme. Olemme nauttineet jouluruuista ja 
yhdessäolosta ajokoiriemme kanssa. Riesa ja Rai-
ku ovat nauttineet herkkuja ja keränneet voimia 
uusia jahti reissuja ajatellen.

Toivotamme oikein hyviä ja 
antoisia jahtihetkiä uudelle vuodelle 2018!

Raikun kanssa nautittiin raikkaasta ilmasta ja luon-
nosta.



Suomen Ajokoirajärjestö
Finska Stövarklubben ry

Suomen Ajokoirajärjestön 
toimisto:

Uusikatu 57–59, 
90120 Oulu

avoinna ma-pe klo 10–14 

Puhelin:
044 311 0330

Sähköposti:
saj.fsk@dnainternet.net

www.ajokoirajarjesto.fi


