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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: 
toimisto@ajokoirajarjesto.fi

Internet-sivut:
www.ajokoirajarjesto.fi

Tili: 
FI58 4600 2020 0009 09

Jäsenasiat, osoitteenmuu-
tokset ja tarvike tilaukset 
toimistoon.

Hallituksen 
puheenjohtaja
Tuomo Hänninen
Patunantie 23
93600 KUUSAMO
050 511 3195
040 757 7579
puheenjohtaja@ 
ajokoirajarjesto.fi

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 
Tuomo Hänninen

Jalostustoimikunta
Jari Siltala
Mäki-ruutintie 9
66400 Laihia
050 522 6363
jari.siltala@netikka.fi

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

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

Nuorisotoimikunta
Henri Mutanen 
Pesispolku 4 a 3
11130 Riihimäki
050 528 0001
henri.mutanen@hotmail.com

Jäsenmaksut v. 2019
Vuosijäsen  30 euroa
Perhejäsen  15 euroa 
Jäsenseura  50 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.

 TUOMO HÄNNINEN 

Puheenjohtajan mietteitä vuoden 
alussa

Uuden vuoden käynnistyessä arvioidaan päät-
tynyttä vuotta, pohditaan juuri ajankohtaisia 

asioita ja visioidaan pitemmälle tulevaisuuteen. 
Tätä kirjoittaessa vuoden vaihtuessa pohdin SAJ:n 
tilannetta karsien aikaisemmin käytyjä asioita ja 
jättäen todella isot asiat hallituksen ja vuosikoko-
uksen pohdittaviksi ja päätettäviksi.

Arvokokeet ja Koiramessut
Marraskuussa pidetyn onnistuneen Myrskylän 
Kilvan jälkeen ohjelmassa oli Pohjoismaiden 
maaottelu Luulajassa 2.-3.12., jossa järjestömme 
ja Suomen edustuskoirat valikoituivat piirinmes-
tareista lohkon valintojen tulosten perusteella. 
Lopputulemana koiramme saavuttivat runsaasti 
ykkösiä ja Ruotsin käyttövalion arvoja sekä yh-
teistuloksissa selvän voiton. Lämmin kiitos jouk-
kueemme johtajalle, koirien ohjaajille koirineen 
hyvästä työstä sekä erinomaisesta menestyksestä.

Toholammin Kettukilvan pääsin Myrskylän 
koitoksen tavoin kokemaan paikan päällä. Kairan 
kasvattina oudolta tuntui, kun kunnat vaihtuivat 
kutsuvierasjoukon rientäessä maastosta toiseen. 
Toki Toholampi kuntana ja Maaseutuhotelli  
Hirvikoski olivat keskeinen ja erinomainen kes-
kuspaikka. Maastojen valinnat, maasto-oppaiden 
erinomainen tunnustelu, kuin tilauksesta tullut 
lumipeite ja huippukoirat ohjaajineen nostivat tu-
lostason kilvantasoiseksi. Suuret kiitokset järjestä-
jille ja tapahtumaa tukeneille upeasta viikonlo-
pusta hienossa seurassa.

Koiramessut 2018 tapahtumaan osallistuttiin 
uusitulla osastolla. Aivan kuten tämän lehden ku-
vat ja saamamme kunniapalkinto järjestäjiltä 
osoittavat puuhahenkilömme Sanna, Mari, Liisa 
ja Jaana tekivät erinomaista työtä ja SAJ ja ajo-
koirat jälleen kerran esiintyivät edukseen. Lämpi-
mät kiitokset osallistuneille henkilöille.  

Jalostuksella tulevaisuuteen 
Uusiutunut jalostustoimikunta on tarttunut ja-

sin myös koiriemme terveyden edistämisessä. Tu-
losten soveltamisessa kokemusperäinen 
näkökulma ja talonpoikaisjärkikin on paikallaan. 
Artikkeleihin terveyden edistämiseksi on meidän 
kaikkien hyvä perehtyä.

Vetovoimalla pieneneviin ikäluokkiin
Väestömme on historiamme seurauksena nyt 
harmaantumassa. Melkeinpä kaikissa vapaa-ajan 
järjestöissä ja kolmannen sektorin toimijoissa 
muistellaan ilolla menneitä ja nuoria sekä surraan 
oman sektorin kuihtumista. Koiratoiminnassa on 
paljon hyvää kaikenikäisille harrastajille. Olen 
nähnyt sen, että naisjäsenissämme on energi-
aa. Meidän on yhdessä löydettävä keinoja saada 
uusia harrastajia lapsista vapaalle vaihtaviin ai-
kuisiin harrastukseemme mukaan. Pari tulevaa 
ajokokeiden kokelasta on jo listallani ja vuosi on 
vasta alussa. Toimintaamme ja sääntöjä meidän 
tulee tarkastella oikeasti kriittisesti.

Uusi vuosi - uudet kujeet
Uuden vuoden alkaessa on nyt neuvottu, ettei 
pidä luvata asioita, vaan elää omien arvojensa 
mukaisesti. Tämän toteutumiseksi aikaa on jätet-
tävä myös omalle perheelle. SAJ:n osalta haluan 
tutustua kaikkiin toimikuntiimme ja perehtyä 
kunnolla suomenajokoirien ohella muihin ro-
tujärjestömme ajaviin koiriin niin kehässä kuin 
maastossa. Nuorten kannustaminen toimintaan 
on tärkeää. Omille koirilleni järjestän säännölli-
sesti luontoretkiä ja kilpailuhetkiä näyttöjen mu-
kaisesti. Arvokisoihin ajokoiraharrastajien arvot 
ohjaavat. Poltetta on edelleen myös muille luonto-
retkille vesillä, rämeillä ja erilaisilla kankailla. Lii-
kunta ja penkkiurheilu vievät ehkä kolmannek-
sen vapaa-ajasta ja nekin tuovat sisältöä elämään. 

Kokemuksen mukaisesti myös koiraharras-
tajien parissa kenttää on kuunneltava herkällä 
korvalla. Aion myös itse osallistua keskusteluun 
ja lausun tarvittaessa mielipiteeni. Yhteenvetona 
voin todeta ettei ihan joutilasta hetkeä juuri tule. 
Tapahtumarikas vuosi on edessämme.

Toivotan kaikille onnellista, menestyksekästä ja 
erähenkistä vuotta 2019!

Tuomo Hänninen

lostuskysymyksiin reippaalla otteella. Elokuisilla 
jalostuspäivillä Punttisilimässä pureuduttiin tee-
maan asiantuntijaluennoilla, keskustelulla ja eri-
koisnäyttelyssä. Rakentavassa hengessä pohdittiin 
koiriemme terveydellisiä vahvuuksia ja haasteita. 
Tässä lehdessä on esitelty jalostustoimikunnan 
valmistelema suomenajokoiran jalostuksen  ta-
voiteohjelma JTO 2020-2024 ja samalle ajalle teh-
ty PEVISA-esitys. Hallitus esittää vuosikokouk-
selle edellä mainittujen hyväksymistä. 

Olen itsekin vahvasti sitä mieltä, että meidän 
on päättäväisesti tartuttava terveydellisiin riskei-
hin. Olen nyt juuri voittamassa 15 vuoden kam-
mon kasvattamani  parhaan pentueen huonoista 
lonkista. Onneksi urosvalinnat olen tehnyt lonk-
kia edistääkseni. Tutkimuksen keinoja hyödyntäi-

 Tuomo ja Konsta palaamassa jahtireissusta.

Kuva: H
annu H

uttu
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ROKKA-KOIRANRUUISSA
hinta ja laatu kohtaavat! 

JÄMPTI
Lämpöeristetty
KOIRANKOPPI 

ROKKA-täysravinnot sisältävät 
nivelaineita ja vatsaa helliviä
prebiootteja, joita ei tämän 
hintaluokan koiranruuissa ole
ennen nähty! Valmistuksessa 
käytetään runsaasti laadukasta 
kananlihaa.

Kuusi vaihtoehtoa: 
Pentu Rokka - Perus Rokka - Maxi Rokka
Voima Rokka - Extravoima Rokka - Kevyt Rokka

Toimitus 0 €, kun tilaus on väh. 49 €.
Koiratarhan tai kopin rahti 5 € / toimitus.
Toimitus kotiovelle 5 €. 

Katso tarjoukset www.koiralle.fi > TARJOUKSET
Puhelinpalvelu ark. klo 8-16, p. 044 080 1153

www.koiralle.fi

720,-
+ rahti 5 € / koppi 

Kotimainen täyseristetty 
koirankoppi suomalaisiin 
olosuhteisiin. Koppiin on 
saatavana lisävarusteina 
ADAX-lämmitin, lämpö-
mittari ja oviluukku.

Ruotsalaiset TRIKEM-lisäravinteet 
mm. metsästyskoiran suorituskyvyn 
parantamiseen sekä nivelten ja ruuan-
sulatuskanavan terveyden ylläpitoon.

ROKKA Liha-ateria, kana
Maistuva viljaton, soijaton, väri- ja 
säilöntäaineeton täysravintoateria 
koiralle.

Lisälämpöä 
LÄMMITTIMELLÄ &
OVILUUKULLA:

29,- 107,-

Säästöerä
12 x 800 g

2988
tai 2,90 / kpl
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JÄSENMAKSUN ERÄPÄIVÄ
Vuoden 2019 jäsenmaksun eräpäivä 15.1.2019
Vuoden 2019 jäsenmaksukortti on postitettu 
kaikille jäsenille tammikuun alussa. 
Vuosijäsenen maksu on 30 €, samassa talo-
udessa asuvan perhejäsenen maksu on 15 €. 
Jäsenyhdistyksen maksu on 50 €. Tilinumero 
on FI58 4600 2020 0009 09. BIC ITELFIHH.
Huom. Kasvattaja voi liittää pennunostajat 
pentuejäseniksi hintaan 11 € / hlö. Ilmoita 
pentueen ja pentuejäsenten yhteystiedot toi-
mistolle sähköpostilla ja maksa jäsenmaksu 
em. tilille. 

TOIMISTOLTA

TILAA VUOSIKIRJA 2018
Jäsenmaksun yhteydessä voi tilata myös 
vuosikirjan 2018 ennakkotilauksen ilman 
lähetyskuluja. Maksa kirjan hinta 15 € jä-
senmaksun lisäksi: vuosijäsen maksaa 45 €, 
perhejäsen 30 €, jäsenyhdistys 65 €. Ainais- 
ja vapaajäsenille on myös postitettu maksu-
kortti, jolla voi tilata vuosikirjan ennakkotila-
ushintaan 15 €. 
Vuosikirja 2018 ilmestyy toukokuussa 2019.
Se sisältää koetulokset 1.3.2018 - 28.2.2019 
ja näyttelytulokset ajalta 1.1.-31.12.2018.

BESTÄLLA ÅRSBOKEN 2018
Man kan också beställa årsboken 2018 utan 
postavgift med samma medlemsbetalning 
genom att förutom medlemsavgiften betala yt-
terligare 15 €. Totala betalningen blir för vanliga 
medlemmar 45 €, för familjemedlemmar 30 €, 
för medlemsföreningar 65 €. Också ständiga 
och sådana som är befriade från medlemsavgift, 
får ett bankgiro som man kan betala årsboken 
med, och då är avgiften 15 €.
Årsbok levereras i maj 2019. Den innehåller 
provresultatar 1.3.2018 - 28.2.2019 och ut-
ställningsresultater 1.1. - 31.12.2018.

SISTA BETALNINGSDAG
Sista betalningsdag för årsavgiften år 2019 är 
15.1.2019
Medlemskortet för år 2019 postades till alla 
medlemmar i början av januari. 
Årsavgiften är 30 €, för familjemedlem som 
bor på samma adress är avgiften 15 €, avgif-
ten för föreningar är 50 €. Kontonr FI58 4600 
2020 0009 09. BIC ITELFIHH.
Observera! Uppfödare kan ansluta valpköpa-
re till medlemmar i föreningen för 11 € / per-
son.

Seuraava lehti 
ilmestyy 29.3.2019

Aineistot maaliskuun
 lehteen 28.2.2019 mennessä osoit-
teella toimisto@ajokoirajarjesto.fi
tai osoitteella: 
Suomen Ajokoirajärjestön toimisto
Uusikatu 57-59, 90120 OULU

puh. 044 311 0330.  

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ
31.1. ansiomerkkiesitykset toimistolle

SAJ:n erikoisnäyttelyt
24.3.2019 Päänäyttely Laukaa
20.4.2019 Seinäjoki
25.5.2019 Kajaani
10.8.2019 Mikkeli

KRANVÄGEN 1, HAPARANDA • P. +46 922-616 95, +46 70-654 96 05 • WWW.HUNDOCHJAKT.SE
HUND& JAKT GROSSIST AB

RUOTSALAISTEN
KOIRANRUOKIEN
TUKKUMYYNTI!

Ruotsalainen tiivis ja 
toimiva  koirankopin luukku

Haemme uusia jälleenmyyjiä 
RUOTSALAISILLE LAATURUUILLE

Pakasteesta 

täysravintoa

4 eri makua!

Itsestään sulkeutuvaa koiranluukkua valmis-
tetaan kahta eri kokoa. Kumpaankin mallia 

löytyy plexi ikkunalla tai ilman. Pienempi 
luukku on suunniteltu koiralle, jonka säkä-
korkeus on alle 55 cm ja isompi luukku tätä 

isommille koirille.

Tilaukset osoitteesta
butik.hundochjakt.se

ISO 
VALIKOIMA 

RUUTIA 
EDULLISESTI!
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JARI SILTALA

Jalostustoimikunnalta

SAJ:n vuosikokouksessa minut valittiin hallituk-
seen ja hallitus valitsi minut jalostustoimikun -
-nan vetäjäksi. JTO (jalostuksen tavoiteohjelma) 
ja PEVISA-ohjelma (perinnöllisten vikojen ja sai-
rauksien vastustamisohjelma) päättyy 31.12.2019. 
Toimikunnalle annettiin tehtäväksi päivittää kysei-
set ohjelmat marraskuun hallituksen kokoukseen 
mennessä. Hallitus hyväksyi jalostustoimikunnan 
esitykset yksimielisesti. Uusi PEVISA ja JTO astu-
vat voimaan vuosikokouksen päätöksellä 1.1.2020 
ja päättyy 31.12.2024. 

Pevisa-esitys ei estä vaikkapa vahinkopentujen 
tai mahdollisesti pevisasta tietämättömän kasvat-
tajan pentujen rekisteröintiä. Kasvattaja voi yhden 
kerran rekisteröidä rekisteriin sellaisen pentueen, 
jossa vanhemmilla ei astutushetkellä ole PEVISA-
ohjelman mukaisia terveystutkimustuloksia, mutta 
vanhemmille suoritetaan viralliset kuvaukset astu-
tuksen/pennutuksen jälkeen. Koiralle voidaan PE-
VISA- tai muiden rotukohtaisten ehtojen jäädessä 
täyttymättä merkitä myös yhden kerran pentue EJ-
rekisteriin (ei jalostukseen).  Myös omistaja (muu 
kuin kasvattaja) voi anoa koiran siirtoa myöhem-
min normirekisteriin, mikäli teettää koiralleen tar-
vittavat pevisan alaiset tutkimukset.

Kiitän ammattitaitoista toimikuntaa siitä, että 
saimme asiat ”pakettiin” määräaikaan mennessä.

Jalostustarkastus suomenajokoirille on tarkoitus 
aloittaa ensi keväänä. Toimikunta on valmistellut 
asiaa ja tiedottaa jäsenistöä, kun asiat ovat valmiina.

Jalostusneuvontatoimintaa tullaan kehittämään, 
jotta saadaan se vastaamaan nykytilannetta. Ai-
heesta pyritään saamaan tietoa maaliskuun Ajokoi-
ramieslehteen.

Ulkomuoto -ja rakennejaos: Matti Palojärvi jäi 
pois jaoksesta. Jalostustoimikunta esitti tilalle Saka-
ri Potia.

Toimikunta järjesti valtakunnalliset Ajokoiraja-
lostuspäivät Siilinjärvellä 11.8.2018. Mari Lyytikäi-

sen tekemä juttu tapahtumasta oli joulukuun leh-
dessä.

Terveystutkimukset: Jalostustoimikunta tulee 
esittämään hallitukselle, että järjestö osallistuu ter-
veystutkimuksien kustannuksiin jollakin tasolla.

Blup-indeksilaskenta ei ole toteutunut vuosiin. 
Mira Savolainen on tehnyt aiheesta gradun, joka on 
nyt valmis. Tavoitteena olisi, että saisimme julkais-
tua Blup-indeksit vuoden 2019 aikana.

Järjestön kotisivuille on luotu oma valikko jalos-
tus ja terveys. Kyseisen valikon alle kerätään kaikki 
jalostukseen ja terveyteen liittyvät asiat. Käykäähän 
tutustumassa. 

Geenivaraohjelma: Ensimmäiset keräykset on 
tehty 2017. Suomenajokoiria ei ole mukana vielä 
ollut. Ensi kevään keräyksiin jalostustoimikunta 
valitsee koiran/koiria. Kennelliitto on luvannut tar-
kempaa infoa järjestölle ko. asiasta tammikuun ai-
kana.

Rotukohtainen kasvattajakurssi. Olisiko siinä 
ideaa? Mielestämme olisi. Ollaan yhteyksissä.

Laihialla 30.12.2018 
Jari Siltala

SANNA KUMPULAINEN

Suomenajokoirien rekisteröintimäärä on jatku-
vassa laskussa. Populaation pieneneminen voi 
vaikuttaa haitallisesti perinnölliseen monimuo-
toisuuteen ja myöskin terveyteen, mikäli riit-
tävän laajasta ja terveesta jalostuspohjasta ei 
huolehdita. Yksittäisen koiran ylikäyttö kaven-
taa aina rodun geenivarastoa ja saattaa levittää 
kantaan joitakin uusia, aiemmin harvinaisia 
perinnöllisiä ongelmia. 

Vuonna 2001 määrä laski alle 3000 koiran ja vuon-
na 2010 alle 2000 koiran. 2018 rekisteröitiin vain 
1151 pentua. Ennusteet näyttävät, että lähitulevai-
suudessa alle 1000 suomenajokoiran rekisteröinti-
määrät saattavat olla hyvinkin realistisia.

Urosten jalostukseen käyttöikä näyttäisi vii-
me vuosien aikana laskeneen lähemmäs viittä 
vuotta, kun se 2000-luvun alussa ja keskivaiheil-
la oli lähempänä kuutta vuotta. Narttuja on koko 
2000-luvun ajan käytetty jalostukseen keskimää-
rin 4-vuotiaina. 

Jalostusikäisistä suomenajokoirauroksista on 
käytetty jalostukseen alle 10 %, nartuista alle 20 %. 
Isien lukumäärän suhde emien lukumäärään on 
pysynyt kohtalaisen tasaisena 2006-2016. Matala 
suhdeluku on merkki kannan yksipuolistuvasta 
jalostuskäytöstä ja suhdeluku tulisikin saada nou-
suun. 

Vuosina 2000-2012 jokaisen 15 jalostukseen 
eniten käytetyimmän isäuroksen jälkeläismäärä 
on vähintään 180. Lisäksi käytetyimpien urosten 
joukossa on lähisukulaisia, mikä lisää runsaiden 
jälkeläismäärien haitallisuutta rodulle. Kymme-
nen käytetyintä isoisäurosta on isoisänä 8285:lle 
eli 2000-luvulla rekisteröidyistä laskettuna joka 
kolmannelle suomenajokoiralle. Yli 300 toisen 
polven jälkeläistä on 27:llä uroksella.

Jokainen yksilö kantaa perimässään jopa kym- 
meniä haitallisia geenimuotoja. Runsaasti jalos-

tukseen käytetyt yksilöt levittävät virhegeeninsä 
nopeasti koko rotuun, jolloin on yhä vaikeam-
paa estää saman haitallisen alleelin periytyminen 
sekä isän että emän puolelta eli yhdistyminen 
homotsygootiksi geenipariksi samassa yksilössä. 
Samalla kun yhdet geenimuodot rikastuvat ro-
tuun, toiset häviävät. 

Suomenajokoiran keskimääräinen sukusiitos-
aste on noussut hitaasti mutta vakaasti vuodesta 
1951, mutta vuodesta 2005 sukusiitosta on kerty-

Suomenajokoiran 
populaation rakenne

Ajokuningas 2014 ja multivalio Mehtäpellon Heinä-
sato on 2013-2018 syntyneen suomenajokoirasuku-
polven käytetyin isäuros. Kaikki sen jälkeläiset ovat 
syntyneet 2013-2017. Perinnöllistä monimuotoisuut-
ta turvaava rajoitus yksittäisen koiran elinikäiselle 
jälkeläismäärälle on suurilukuisissa roduissa 2-3 % 
suhteessa koiramäärään, joka rotuun syntyy neljän-
viiden vuoden ajanjaksolla. 6 vuoden tarkasteluajan-
jaksolla (taulukko 2) Mehtäpellon osuus syntyneistä 
on 1,88 % ja 5 vuoden ajanjaksolla 2,1 %. Jälkeläis-
määrärajoitus (max 150 pentua) on siis toistaiseksi 
pitänyt maksimi käyttömäärän oikeassa suhteessa 
rekisteröintimääriin nähden. (Kuvassa myös osa-
omistaja Heikki Jokinen) kuva Mari Lyytikäinen.

JALOSTUSASIAA JALOSTUSASIAA
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nyt hieman aiempaa nopeammin. Sukusiitosas-
teen kertyminen on taas hidastunut 2010-luvul-
la. Sukusiitosasteen nousu on vähentänyt rodun 
perinnöllistä monimuotoisuutta ja jalostuspohjan 
laajuutta. Suomenajokoiran tehollinen koko on 
nykyisin vain 68-100. 

Sukusiitosnopeutta ja sukulaisuuden kertymis-
tä saataisiin hidastettua käyttämällä mahdollisim-
man suurta osaa rodun koirista ja sukulinjoista 
jalostukseen sekä tasaamalla yksilökohtaisia jäl-
keläismääriä. 

Monimuotoisuus geenitasolla 
Yksittäisten koirien liiallinen jalostuskäyttö ai-
heuttaa satunnaista geenimuotojen häviämistä 
koiraroduista. Ongelmia koituu myös seuraavas-
sa sukupolvessa – kun iso osa jalostusikäisistä 
yksilöistä onkin saman koiran jälkeläisiä, on su-
kusiitosta vaikea välttää. Lähisukuisten koirien 
astuttaminen keskenään lisää samaperintäisyyttä 
(homotsygotiaa), eli samanlaisten geenimuotojen 
esiintymistä yhdellä yksilöllä.  

Samaperintäisyys on erityisen haitallista, jos 
kummaltakin vanhemmalta peritty geenimuoto 
sattuu aiheuttamaan perinnöllistä sairautta. Eri-
perintäinen yksilö puolestaan on perinyt van-
hemmiltaan erilaiset geenimuodot. Useita erilai-
sia geenimuotoja kantava populaatio, esimerkiksi 
koirarotu, säilyttää helpommin korkean eriperin-
täisyyden (heterotsygotian) tason. Monimuotoi-
suustutkimuksissa ollaankin kiinnostuneita juuri 
geenimuotojen määrästä sekä eriperintäisyyden 
(tai samaperintäisyyden) tasosta.

Jälkeläismäärät 2000-luvulla 
Koiranet-jalostustietojärjestelmän mukaan 2000 -  
2016 syntyneillä 36 896 suomenajokoiralla (ti-
lanne 22.10.2018) on yhteensä 2201 eri isää. 198 
urosta (9 % jalostusuroksista) on tuottanut puo-
let kaikista tänä aikana rekisteröidyistä koirista. 
Kymmenellä suosituimmalla uroksella on yh-
teensä 2510 ensimmäisen polven ja 5064 toisen 
polven jälkeläistä, ja lukemat kasvavat vielä tästä. 

Rodun monimuotoisuuden kannalta paras 
tilanne oli vuosina 1992-1996: kymmenen käy-
tetyintä urosta tuotti ”vain” 11 % kaikista tuona 
aikana rekisteröidyistä suomenajokoirista. 

Tilastointiaikana Toisessa polvessa Yhteensä

Uros Synt.vuosi Pentueita Pentuja %-osuus kumula t.% Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja

1 POKON MIKA 2003 73 441 1,20% 1% 112 766 73 441
2 AJOTAITURIN JEHU 2004 46 286 0,78% 2% 100 614 46 286
3 KÄSKEVÄN EETU 1997 45 271 0,74% 3% 111 733 47 285
4 MANNIKARIN LOJO 2007 37 229 0,62% 3% 86 577 37 229
5 SYYSAAMUN SAKI 1996 42 227 0,62% 4% 51 263 43 229
6 SAKPAI AKU 2000 36 225 0,61% 5% 45 277 36 225
7 LATUKKAKORVEN LEEVI 2005 30 220 0,60% 5% 46 282 30 220
8 MUURIVUOREN SAHTI 1996 38 211 0,57% 6% 123 715 43 246
9 REPPANA 1997 34 201 0,55% 6% 70 444 34 201
10 PIRTTIRINTEEN URI 1999 40 199 0,54% 7% 65 393 40 199
11 PEKKAS LONO 1997 33 193 0,53% 7% 25 140 33 193
12 PASSIPOLUN VILU 1998 34 189 0,51% 8% 75 481 34 189
13 JÄNISTÄJÄN KAMU 2001 28 181 0,49% 8% 38 246 28 181
14 MULONSALON KONSTA 2001 31 180 0,49% 9% 50 318 31 180
15 RIITASOINNUN JARE 2000 30 180 0,49% 9% 91 552 30 180

Taulukko 1. Vuosina 2000-2018 jalostukseen runsaimmin käytetyt suomenajokoiraurokset. Toisen polven 
jälkeläismäärä voi lusealla uroksella vielä kasvaa. Huomioitavaa, että osalla uroksista on pentuja lisäksi 1990- 
luvulla.  Lähde: Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmä 28.10.2018

Taulukko 2. Vuosina 2013-2018 syntyneiden suomenajokoirien kymmenen käytetyintä isäurosta.
Lähde: Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmä 28.10.2018.

Tilastointiaikana Toisessa polvessa Yhteensä

Uros Syntynyt Pentueita Pentuja %-osuus  kumulat.% Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja

1 MEHTÄPELLON HEINÄSATO 2008 22 163 1,88% 2% 17 121 22 163
2 PUSKAJUSSIN JESSE 2012 19 146 1,68% 4% 0 0 19 146
3 ALAPÖRKÄN FREDI 2011 19 141 1,62% 5% 2 12 19 141
4 JAHVETTI 2009 23 134 1,54% 7% 15 90 23 134
5 PUISTORINTEEN LATE 2012 19 131 1,51% 8% 11 92 19 131
6 KERIJUSSIN JOONA 2009 19 126 1,45% 10% 2 10 19 126
7 SANTERI 2009 17 108 1,24% 11% 1 5 19 113
8 MANU 2009 13 107 1,23% 12% 6 36 16 124
9 KOIVUKULMAN TIMPURI 2009 18 106 1,22% 13% 21 137 26 156
10 JAHTI-UKON JORE 2008 17 101 1,16% 15% 11 83 24 157

ralla olisi sallittu enemmän kuin 150 jälkeläistä. 
Rekisteröintimäärien laskiessa keskimäärin 1100 
pentuun per vuosi, yhden koiran jälkeläismäärä 
ei saisi ylittää 120 pentua. 

2000-luvulla jalostukseen käytettyistä uroksis-
ta 25 ylittää 150 jälkeläisen rajan. Jokaisella 15 
käytetyimmästä on jälkeläismäärä vähintään 180 
(taulukko 1). Lisäksi käytetyimpien urosten jou-
kossa on lähisukulaisia, mikä lisää runsaiden jäl-
keläismäärien haitallisuutta rodulle. Muurivuo-
ren Sahti on 15 käytetyimmän uroksen joukossa 

JALOSTUSASIAA

KVA Jahvetti on 2013-2018 syntyneiden suomenajo-
koirien 4. suosituin isäuros. Sen isä Ajotaiturin Jehu 
sekä isoisoisä Muurivuoren Sahti ovat 2000-luvun 
kahdeksan käytetyimmän uroksen joukossa. 2000- 
luvun alun käytetyimpien urosten jälkeläismäärät 
eivät olisi nykyrekisteröintimäärissä perinnöllisen 
monimuotoisuuden kannalta kestävällä pohjalla. 
Rekisteröintimäärien edelleen laskiessa rotu on pian 
tilanteessa, jossa maksimijälkeläismäärä ei saisi ylit-
tää 120 pentua. Kuva Koivukulman kennelin sivut.

Ajokuningas 2016 FI KVA FI MVA Jahti-Ukon Jore on 
tarkastelujakson 10. suosituin isäuros 101 jälkeläisel-
lään. Joren kokonaisjälkeläismäärä on 156. Jälkeläiset 
ovat syntyneet 2009-2017. Kuva Jorma Pirnes.

Perinnöllistä monimuotoisuutta turvaava rajoi-
tus yksittäisen koiran elinikäiselle jälkeläismää-
rälle on suurilukuisissa roduissa 2-3 % suhteessa 
koiramäärään, joka rotuun syntyy neljän-viiden 
vuoden ajanjaksolla. Toisen polven jälkeläisiä 
koiralla saisi suurilukuisissa roduissa olla kor-
keintaan 4 - 6 % suhteessa em. aikajakson rekiste-
röinteihin. 2013 - 2017 rekisteröintien perusteella 
vuosittain syntyy keskimäärin 1520 suomenajo-
koiraa. Tämän perusteella suomenajokoiran pe-
rimä olisi kavennut liikaa, jos yksittäisellä koi-
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sekä itse että myös tyttärenpoikansa Ajotaiturin 
Jehun kautta. Näillä on yhteensä 532 ensimmäi-
sen ja 1329 toisen polven jälkeläistä. Urosten 
joukossa ovat myös Muurivuoren Urjan poika, 
Pirttirinteen Uri, sekä tyttärenpoika, Pokon Mika. 
Näillä on yhteensä 640 ensimmäisen ja 1159 toi-
sen polven jälkeläistä. 

Toisen polven jälkeläismääriä tarkastellessa 
voidaan havaita, että 2000-luvun kymmenen käy-
tetyintä isoisäurosta ovat isoisinä 8244:lle suome-
najokoiralle. Tämä on noin neljännes 2000-luvul-
la rekisteröidyistä. Yli 300 toisen polven jälkeläistä 
on 37:llä uroksella. Myös tältä listalta löytyy useita 
lähisukulaisia. 

Nartuilla runsaimmin käytettyjen jalostus-
eläinten jälkeläismäärät ovat populaation kokoon 
nähden maltillisia: käytetyimmällä nartulla on 
65 pentua (taulukko 2). Kennelliiton rekisteröin-
tisäännöt kieltävät nartun käytön useampaan 
kuin viiteen pentueeseen muissa kuin poikkeus-
tapauksissa. 

Urosten käyttömäärät 
meneillään olevan sukupolven aikana 
Kymmenen käytetyimmän uroksen osuus JTO:n 
2013-2018 aikana tuotetuista pennuista on 15 % 

(taulukko 2). Populaatiogeneettisesti tarkasteltu-
na osuus on aivan liian suuri ja kaventaa jalostus-
pohjaa liiaksi. Positiivista on, että vuosina 2008-
2012 (1.11.2012 mennessä) vastaava luku oli 23 %.  
Voidaan todeta, että jälkeläismäärän rajoituksella 
(max 150 jälkeläistä/koira) on saatu pientä vaiku-
tusta jalostuspohjan laajuuteen. Toisen polven jäl-
keläismäärät ovat vielä maltillisia, mutta ne voivat 
kasvaa merkittävästi tulevina vuosina. 

Useampi uros on saanut jälkeläisensä jo koh-
tuullisen nuorena. Tällöin on riski, että uros on 
voinut saada jo satoja jälkeläisiä, kun sen tode-
taankin sairastavan ja periyttävän jotakin vaikeaa 
perinnöllistä ongelmaa. Positiivista on, että kaikki 
urokset ovat eri isästä.  

Isoisäuroksia tarkastellessa voidaan todeta, että 
kymmenen käytetyintä isoisäurosta ovat tällä het-
kellä isoisinä 3029:lle suomenajokoiralle. Vuosina 
2013-2018 (28.10 saakka) on rekisteröity 8691 
suomenajokoiraa. 10 käytetyintä isoisäurosta on 
siis isovanhempana 35 % rekisteröidyistä pen-
nuista. 

MMK Mira Savolainen tutki Pro Gradu- 
työ tänsä, Suomenajokoiran ajo-ominaisuuk-
sien periytymisasteet sekä geneettiset trendit 
(2018), varten suomenajokoiran ajo-ominai-
suuksien periytymisasteita, geneettisiä korre-
laatioita sekä geneettisiä trendejä. 

Savolaisen lopullisessa aineistossa oli yhteensä 
115 472 havaintoa vuosilta 1987 - 2017. Ajokoe-
havainnoista 56 698 kpl oli uroksilta ja 58 774 kpl 
nartuilta. Ajokokeista oli suoritettu sulalla maalla 
67 528 kpl ja lumella 47 954 kpl.

Metsästysominaisuuksien keskimääräiset 
koepisteet ovat:  
ajopisteet (ajoaika) 38,11  
haku 8,1  
haukku 6,7 
hakulöysyys 0,05 
ajolöysyys 0,1. 

Tutkimuksen tulokset olivat samansuuntaisia 
kuin aikaisemmissa tutkimuksissa (Liinamo 1997 
& 2004). Periytymisasteet ja toistuvuuskertoimet 
ovat kaikissa suomenajokoiran metsästysominai-
suuksissa alhaisia. Suomenajokoiran tutkittujen 
metsästysominaisuuksien periytymisasteet olivat 
0,0213 - 0,11. Esimerkiksi lonkkadysplasian pe-
riytymisaste on eri tutkimuksista ja roduista riip-
puen selkeästi suurempi (0,22-0,56). 

Periytymisaste kuvaa kuinka suuri osuus koi-
rien välisistä eroista pisteissä johtuu perintöteki-
jöistä ja kuinka suureen osuuteen ympäristöte-
kijät vaikuttavat. Mitä isompi periytymisaste on, 
sitä enemmän siihen vaikuttavat perintötekijät. 
Vastaavasti mitä pienempi periytymisaste on, sitä 
enemmän siihen vaikuttavat ympäristötekijät eli 
muu kuin geeniperimä.

Toistuvuus ilmoittaa kuinka varmasti koiran 
yhden tuloksen perusteella voidaan ennustaa 
sen toista tulosta. Periytymisasteiden ja toistu-

Suomenajokoiran metsästysominaisuuksien 
perinnölliset tunnusluvut sekä 
perinnöllinen edistyminen

SANNA KUMPULAINEN
Kuva A

uriina U
triainen

Alhaisista periytymisasteista huolimatta käyttö-
ominaisuudet ovat selkeästi perinnöllisiä. Määrätie-
toisella jalostuksella ja oikealla valinnalla on saatu 
aikaan huomionarvoista perinnöllistä edistymistä.

Kuva Liisa M
iettinen

vuuskertoimien pienuus kertoo, että suome-
najokoiran metsästyskoetuloksiin vaikuttavat 
perimän ohella merkittävästi satunnaiset ympä-
ristötekijät. 

Metsästysominaisuuksien väliset geneettiset 
korrelaatiot (yhteydet) vaihtelevat matalasta mel-
ko korkeaan (Taulukko 2). Ajopisteiden (ajoaika) 
ja hakulöysyyden välillä on kohtalaisen suurui-
nen, jalostuksen kannalta epäsuotuisa geneetti-
nen korrelaatio (0,52). Tämä tuo haastetta jalos-
tukseen, sillä korrelaation vuoksi ajopisteiden 
parantuessa myös hakulöysyys lisääntyy. 

JALOSTUSASIAA JALOSTUSASIAA
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Samoin ajopisteiden ja ajolöysyyden välillä (ge-
neettinen korrelaatio 0,41) on jalostuksen kannal-
ta samanlainen epäsuotuisa yhtälö. 

Jalostuksen kannalta suotuisa geneettinen kor-
relaatio on sekä ajopisteiden ja haun että ajopistei-
den ja haukun välillä. Eli ajopisteiden lisääntyessä 
parantuvat myös koiran hakupisteet ja haukku-
pisteet. Tai toisinpäin; koiran hakupisteiden pa-
rantuesssa eli haun tullessa paremmaksi ja tehok-
kaammaksi, paranee tyypillisesti myös ajo sekä 
haukku.

Tulosten perusteella geneettiset korrelaatiot 
ovat selvästi fenotyyppisiä korrelaatioita voimak-
kaampia. Tämä johtuu ympäristötekijöiden vai-
kutuksesta koiran ilmiasuun.

Perinnöllinen muutos 
metsästysominaisuuksissa 
Alhaiset periytymisasteet, ympäristötekijöiden 
vaikutukset sekä epäsuotuisat geneettiset korre-
laatiot tuovat haasteensa käyttöominaisuuksien 
jalostamiseen. Kuitenkin ominaisuudet ovat sel-
keästi perinnöllisiä ja määrätietoisella jalostuksel-
la ja oikealla valinnalla on saatu aikaan huomion-
arvoista perinnöllistä edistymistä.

Savolainen toteaakin Pro Gradu-työssään 
(2018), että ”Geneettinen trendi osoittaa, että ajo-
ominaisuus on kehittynyt suomenajokoirilla voi-
makkaasti viimeisen kolmenkymmenen vuoden 
aikana. Haku ja haukku ovat kehittyneet myös 
hyvin. Haku- ja ajolöysyyden trendi on puoles-
taan sahannut edes takaisin, mutta havaittavissa 
on loivaa laskua. Tutkimuksen perusteella voi-
daan todeta, että suomenajokoiran jalostuksessa 
on tehty oikeanlaista eläinvalintaa. Potentiaalia 
olisi kuitenkin nopeampaankin edistymiseen, jos 
genotyypiltään parhaimmat yksilöt tunnistettai-
siin varmemmin.”   

Haku-, ajopiste- ja haukkuominaisuuksissa on 
tapahtunut selkeää geneettistä edistymistä (Kuvat 
1-3). Haku ja ajo ovat parantuneet samaa tahtia, 
vaikka hakupisteillä on matala periytymisaste, 
ja hakua on siksi vaikea arvioida tarkasti. Näin 
hieno edistyminen hakupisteissä on haku- ja ajo-
ominaisuuksien välisen kohtalaisen korkean ge-
neettisen korrelaation ansiota. Haku- ja ajolöyyy-
dessä geneettistä edistymistä ei ole juurikaan 
tapahtunut. 

Näiden tulosten perusteella vuonna 1996 aloi-
tetulla BLUP-laskennalla on ollut merkitystä ajo-
koeominaisuuksiin: perinnöllinen edistyminen 
on ollut suurinta tuon ajankohdan jälkeen. Taulukko 1. Suomenajokoiran metsästysominaisuuk-

sia kuvaavien mittojen periytymisasteet ja toistu-
vuuskertoimet (Savolainen 2018) 

Ominaisuus Periytymisaste h2 Toistuvuuskerroin r

Haku 0,04 0,08

Ajopisteet 0,08 0,16

Haukku 0,11 0,30

Hakulöysyys 0,05 0,19

Ajolöysyys 0,02 0,07

Taulukko 2. Metsästysominaisuuksien geneettisiä 
(yläkolmio) ja fenotyyppisiä (alakolmio) korrelaatioita  
(Savolainen 2018)

Haku Ajo-
pisteet

Haukku Haku-
löysyys

Ajo - 
 löysyys

Haukku - 0,69 0,37 0,,09 -0,17
Ajo 0,61 - 0,47 0,52 0,41
Haukku 0,21 0,29 - 0,06 0,09
Haku-
löysyys

-0,08 0,05 -0,02 - 0,53

Ajo -
löysyys

0,03 0 -0,03 0,0 -

Perinnöllinen 
edistyminen ajo-
ominaisuuksissa: 
hakupisteet, 
ajopisteet ja 
haukkupisteet.  
Lähde: Suomen-
ajokoiran ajo-
ominaisuuksien 
periytymisasteet 
sekä geneettiset 
trendit  
(Savolainen 2018).

Kuva A
uriina U

triainen

Ajon ja haukun välillä vallitsee melko korkea, 
jalostuksen kannalta, suotuisa geneettinen korre-
laatio. Ajopisteiden parantuessa paranee myös 
haukkunumero, sillä ominaisuuksien välillä on 
geneettinen yhteys.

JALOSTUSASIAA JALOSTUSASIAA
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Ajokokeisiin on osallistunut vuosina 2006-2016 
syntyneistä suomenajokoirista noin 15 - 20 % (Tau-
lukko 1). Taulukon nuorimpien ikäluokkien osallis-
tumisprosentit nousevat vielä tulevina vuosina. 
Osallistuneista koirista 39 - 67 % on saanut 1. pal-
kinnon ja 9-14 % 2. palkinnon ajokokeista. Yli 
5-vuotiaista koirista AJOK1-palkinnon on saavut-
tanut 63-68 % koirista. Ykkös palkitsemisprosentti 
on pysynyt hyvin tasaisena tarkastelujakson aikana.

Ketunajokokeisiin on osallistunut vuosina 2006-
2016 syntyneistä suomenajokoirista vajaa 5 % (Tau-
lukko 2). Ketunajokokeissa 1-palkinnon on saavut-
tanut 61 - 90 % ja 2-palkinnon 2 -11 % koirista. Yli 
5-vuotiaista koirista KEAJ1-palkinnon on saavutta-
nut 73-90 % koirista. Ykköspalkitsemisprosentissa 
on hienoista nousua tarkastelujakson edetessä.

Koemuodot ovat luonteeltaan hyvin erilaisia, jo-
ten palkitsemisprosentteja ei niiden välillä voi suo-
raan verrata. Jäniksenajokokeissa (AJOK) ajomi-
nuutit voivat tuottaan maksimissaan 70 pistettä ja 
koiran muut ominaisuudet 30 pistettä. Ketunajoko-
keissa (KEAJ) taas ajostavoi saada maksimissaan 30 
pistettä ja muista ominaisuuksista 70 pistettä. 

Olennaisempaa on tarkastella tuloksia koe-
muotojen sisällä. Palkitsemisprosenteista voidaan 
todeta, että koekoirien taso on lähivuosien tarkas-
telujakson aikana ollut stabiili. Ketunajokokeissa 
1-palkitsemisprosentti on noussut lievästi, joten 
sen perusteella voidaan todeta kettukoirien tason 
parantuneen?

2000-luvulla syntyneistä koirista sekä AJOK1- 
että KEAJ1-tuloksen on ajanut 60 koiraa. Näistä 
sekä KVA- että KVA-K-arvon on saavuttanut 6 koi-
raa. 

Suomenajokoiran pääkoemuotojen lisäksi ilvek-
senajokokeeseen on vuosittain osallistunut kor-
keintaan 3 koiraa. Karhunhaukun taipumuskokee-
seen KARH1 saavuttaen on 2010-luvulla osal - 
listunut 2 koiraa, uros Riki sekä narttu K-KVA Ket-
tu-Pekon Essi, jolta löytyy myös IAJOK-1.

SANNA KUMPULAINEN

Suomenajokoira kokeiden 
valossa

SANNA KUMPULAINEN

Taulukko 1. Vuosina 2006-2016 syntyneiden koirien ajokoetulokset. Jokaiselta koiralta mukana vain paras 
tulos. Vuosiluvun alla on vain kyseisenä vuotena syntyneiden suomenajokoirien tulokset. Prosentit kuvaa-
vat koirien jakautumista eri tuloksille, suluissa koiramäärät.  Lähde: Suomen Kennelliiton jalostustietojärjes-
telmä 2.10.2018.

Taulukko 2. Vuosina 2006-2016 syntyneiden koirien ketunajokoetulokset. Jokaiselta koiralta mukana vain 
paras tulos. Vuosiluvun alla on vain kyseisenä vuotena syntyneiden suomenajokoirien tulokset.  Prosentit 
kuvaavat koirien jakautumista eri tuloksille, suluissa koiramäärät. Lähde: Suomen Kennelliiton jalostustie-
tojärjestelmä 2.10.2018.

Suomenajokoirien AJOK ja KEAJ-koekäyntien 
määrä suhteessa rekisteröityihin koiriin on ollut 
lähihistoriassa melko tasainen.

JALOSTUSASIAA JALOSTUSASIAA
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• Täytettävä näytelomake:
https://www.koirangeenit.fi/osallistuminen/naytelo-
make-verinaytteen-mukaan/

DNA-pankissa on tällä hetkellä 969 suome-
najokoira-näytettä. Kiitos kaikille jo koiristaan 
näytteen lähettäneille. Niiden avulla on jo saatu 
kehitettyä geenitesti ataksia-virhegeenin tunnis-
tamiseen. 

Terveiksi todetuista koirista näytteitä on jo 
erinomainen määrä, mutta sairaaksi diagnosoi-
tujen koirien näytteitä on edelleen niukasti. Näy-
temäärät sairaista koirista ovat sen verran pieniä, 
että alla lueteltujen sairauksien geeniperimää ei 
olla pystytty tutkimaan.

Nyt olisi tärkeää saada verinäytteitä nimen-
omaan sairaaksi diagnosoiduista koirista. Sai-
raiden koirien verinäytteiden avulla sairauksiin 
johtavaa genetiikkaa olisi mahdollista päästä tu-
levaisuudessa tutkimaan. Tavoitteena on, että sai-
simme lisää ataksia-testin tapaisia geenitestejä ja-
lostuksen tueksi minimoimaan sairaiden koi rien 
syntymisen riskiä.

Mikäli koirallasi ilmenee jokin suomenajo-
koiran perinnöllinen vika tai sairaus (tai jokin 
muu sairaus), joka koiralla on diagnosoitu:
- pyydä eläinlääkäriä ottamaan verinäyte ja lähet-
tämään se näytelomakkeen kanssa Hannes Lo-
hen tutkimusryhmän DNA-pankkiin

- Ohjeet näytteenottoon ja lähettämiseen löyty-
vät: https://www.koirangeenit.fi/osallistuminen/
miten-osallistun/
- mukana lähetetään myös koiran saama diag-
noosi.

Otathan myös yhteyttä jalostustoimikuntaan! 
 Näytemäärä 
Suomenajokoiranäytteet yht. 969 
Kardiomyopatia 10 
Endokardioosi 2
Ei tarkasti määritelty sydänsairaus 
(esim. kuolinsyy ”sydänvika”) 12 
Lymfooma 24 
Follikulaaridysplasia 14 
Epilepsia 12 
Häntämutka 2 
Atopia/Atooppinen ihottuma 17

Lisätietoa: 
www.ajokoirajarjesto.fi/jalostus-ja-terveys/terve-
ys/dna-geenitutkimus-ja-geenipankki/

Lähetä koirasi verinäyte 
DNA-pankkiin

SANNA KUMPULAINEN

Kuva M
inna Virta
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 ELÄINPATOLOGIAN LABORATORIO PATOVET AY.

 KUDOSNÄYTTEEN LÄHETEKAAVAKE

Sähköpostiosoite:___________________________________________________________________________ 

Eläinlääkäriasema/vastaanotto:_________________________________________________________________ 

Eläinlääkäri:_______________________________________________________________________________ 

Osoite:____________________________________________________________________________________ 

Omistaja:___________________________________________________________________________________ 

Näytteenottopäivämäärä:_______________________ Kudos:__________________________________________ 

Eläimen nimi:______________________ Laji:_____________________ Väri:____________________________ 

Rotu:____________________________________ Sukupuoli:___________ Ikä/syntymäaika:_________________ 

Taustatiedot (oireet, taudinkesto, taudinkuvan kehittyminen, lääkitys, erikoisruokavalio, laboratoriotutkimukset, 
onko aikaisempia näytteitä tutkittu ja edellisen tutkimuksen Dno, yms.): 

Muutosten kuvaus (sijainti, koko, väri, laatu, näytteenlaatu yms.): 
Onko näytteeksi lähetetty kasvain kokonaisuudessaan? Kyllä   Ei 

Postiosoite: Eläinpatologian laboratorio PatoVet ay.  c/o Yhtyneet Laboratoriot Oy, Höyläämötie 
14, 00380 Helsinki, Patologieläinlääkärit Marjukka Anttila ja Seppo Saari puh. 050-5658 662 
Kotisivut: www.patovet.fi   Sähköposti: patovet@patovet.fi  

Suomen Ajokoirajärjestön Follikulaaridysplasia-tutkimus. SAJ maksaa patologian tutkimusmaksun.

Vastaus myös suoraan osoitteeseen: saj.fsk@dnainternet.net

Suomen Ajokoirajärjestö pyrkii kartoittamaan 
follikulaaridysplasian eli mustan karvan karvatu-
pen kasvuhäiriön esiintymistä rodussa myöhem-
min tehtäviä perinnöllisyystutkimuksia varten. 
Sairaus on perinnöllinen ja sairastuneita yksilöitä 
ei suositella käytettäväksi jalostukseen.

Follikulaaridysplasiassa karva alkaa vähitellen 
harventua lähinnä mustan manttelin alueella. 
Tyypillisesti selälle ja kyljille muodostuu eriko-
koisia karvattomia alueita. Ihosairaus ilmenee 
usein vasta noin 2–4 vuoden iässä ja etenee pik-
kuhiljaa. Yleensä muita oireita, kuten kutinaa, ei 
esiinny ja koira voi muuten hyvin.

SAJ korvaa koiranomistajille ihonäytteiden 
laboratoriotutkimuksen epäiltäessä mustan 
karvan karvatupen kasvuhäiriötä. Lisäksi SAJ 
korvaa laboratorioon lähetettävien ihonäyttei-
den ottaneen eläinlääkärin kustannuksia 50 
euroon asti.

Jos epäilet, että koirallasi on follikulaaridyspla-
sia, toimi seuraavasti:

Ota yhteys omaan eläinlääkäriisi, joka ottaa 
koirastasi tarvittavat ihobiopsianäytteet. Eläin-
lääkärisi voi tarvittaessa etukäteen tilata labora-
toriosta näytteen lähettämistä varten formaliini-
putkia ja lähetekuoria veloituksetta. Eläinlääkärin 
tulee lähettää näytteet yhdessä oheisen lähetteen 
(löytyy myös www.patovet.fi/index.php?id=192) 
ja koiran rekisterikirjan jäljennöksen kanssa 
osoitteeseen: 
Eläinpatologian laboratorio PatoVet ay. 
c/o Yhtyneet Laboratoriot Oy
Höyläämöntie 14
00380 HELSINKI

Puh: 050-5658662 
Kotisivut: www.patovet.fi 
Sähköposti: patovet@patovet.fi

Kirjoita lähetteeseen 
SUOMEN AJOKOIRAJÄRJESTÖN FOLLIKU-
LAARIDYSPLASIA-TUTKIMUS, 
jolloin laboratorio laskuttaa laboratoriotutki-
muksen järjestöltä ja lähettää tutkimustuloksen 
myös SAJ:lle.

Käytyäsi otattamassa näytteet eläinlääkärillä, 
lähetä kopio laskusta, oheinen Kysymyksiä iho-
tautipotilaalle -lomake täytettynä ja pankki-
yhteystietosi SAJ:n toimistoon:

SUOMEN AJOKOIRAJÄRJESTÖ – 
FINSKA STÖVARKLUBBEN ry
Uusikatu 57–59
90120 OULU

Sähköposti: toimisto@ajokoirajarjesto.fi

Jos sinulla herää kysymyksiä näytteenotosta tai 
aiheesta muuten, voit ottaa yhteyttä SAJ:n yhteys-
henkilöön:
Sanna Kumpulainen, 
Puh. 040 482 3919 
Sähköposti: sanna_kumpu@hotmail.com

Ihosairaustutkimukseen osallistuvia kiittäen

SUOMEN AJOKOIRAJÄRJESTÖ – 
FINSKA STÖVARKLUBBEN ry 

Jalostustoimikunta

Suomenajokoirien ihosairaustutkimus 
-follikulaaridysplasia

SANNA KUMPULAINEN

Vastaus myös suoraan osoitteeseen: toimisto@ajokoirajarjesto.fi

JALOSTUSASIAA
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MARI LYYTIKÄINEN

Koiran yllättävä kuolema herättää paljon kysy-
myksiä. Ilman tapaturmaa tapahtunut, odotta-
mattomasti kuollut koira on voinut menehtyä 
kotiin äkillisin oirein tai omistajan poissa ol-
lessa. On myös mahdollista, että koiran epäil-
lään sairastaneen perinnöllistä sairautta, joka 
voidaan varmistaa vain kuoleman jälkeisessä 
patologin tutkimuksessa. Joskus eläin on oi-
reillut moninaisin oirein ja taudinkuva on ollut 
niin kirjava, että halutaan selvittää ruumiin-
avauksessa, mistä oikein on ollut kysymys. Esi-
merkiksi näissä tilanteissa patologin tekemä 
kuolinsyyn selvitys auttaa erityisesti kasvattajia 
jatkotyössään. Lisäksi tutkimusaineiston avulla 
pystytään seuraamaan lemmikkieläinten ter-
vey dentilaa ja tarttuvien tautien esiintymistä.

Kuolinsyyn selvitys Ruokavirastossa 
(ent. Evira)
Patologiaan syventynyt eläinlääkäri tekee eläimel-
le täydellisen ruumiinavauksen ja tutkii sisäelimet 
silmämääräisesti. Aivot, selkäydin ja luustoa tutki-
taan, jos se on taustatietojen ja oireiden mukaan 
perusteltua. Eläinlääkäri kerää ruumiinavaukses-
sa kudosnäytteitä histologiseen mikroskopointi-
tutkimukseen sekä mahdollisia jatkotutkimuksia 
varten. Jos tutkimus vaatii runsaasti kudosnäyt-
teitä, näistä voidaan periä lisämaksu (esimerkiksi 
laajat hermostotutkimukset).

Tutkimuksien valmistuttua eläinlääkäri laatii 
kirjallisen tutkimusvastauksen, jonka valmistu-
minen kestää yleensä 1 - 3 kuukautta. Mikäli tutki-
muksissa todetaan sellaisia muutoksia, jotka vaati-
vat välittömiä toimenpiteitä, ottaa tutkija yhteyttä 
eläimen omistajaan. Ruumiinavauksessa ei aina 

saada vastausta kaikkiin esitettyihin kysymyksiin. 
Osa oireista voi johtua toiminnallisista häiriöistä, 
ja ruumiinavauksessa voidaan todeta ainoastaan 
sellaiset taudit, jotka aiheuttavat muutoksia eli-
miin. Esimerkiksi epilepsia ei aiheuta muutoksia 
aivokudoksessa ja tutkimuksen tarkoitus onkin 
sulkea pois muut sellaiset sairaudet, jotka voivat 
aiheuttaa epileptisiä kohtauksia ja jotka voidaan 
todeta ruumiinavauksessa.

Ruokaviraston tarttuvien eläintautien erikois-
eläinlääkäri Veera Karkamo kertoo, että vuo-
sittain Ruokavirastossa koiria tutkitaan n. 700. 
Yleisin kuolinsyy on lopetus. Yleisimpiä sairausti-
loja ovat aikuisilla koirilla sydänperäiset sairaudet, 
ruuansulatuskanavan sairaudet ja mm. kasvainsai-
raudet. Sairastumisiät noudattavat kirjallisuudes-
sa todettuja, synnynnäisiä vikoja todetaan eniten 
nuorilla eläimillä, kasvainsairauksia iäkkäämmil-
lä, ja ruuansulatuskanavan sairauksia kaikenikäi-
sillä. Yleisimpiä tutkimustuloksia pennuilla ovat 
erilaiset kehityshäiriöt sekä monesti mahdollises-
ti viivästyneen synnytystapahtuman aiheuttama 
menehtyminen hapenpuutteeseen ilman erityisiä 
löydöksiä, sekä opportunistiset ympäristöbaktee-
rien aiheuttamat bakteeritulehdukset. 

Eläimen toimittaminen tutkimukseen
Lemmikkieläinten ruumiinavaustutkimukset teh- 
dään Ruokaviraston Helsingin toimipaikassa, 
Viikissä. Eläimen omistaja voi lähettää itsestään 
kuolleen tai lopetetun eläimen joko suoraan tai 
hoitavan eläinlääkärin kautta. Silloin kun hoitava 
eläinlääkäri lähettää eläimen, on syytä sopia kuka 
tutkimuksen maksaa, koska tilaaja päättää kenelle 
tutkimusvastaus lähetetään tiedoksi. Tilaaja myös 
allekirjoittaa lähetteen ja maksaa kuljetuksen. 

Jos lähetät eläimen itse, lähetä paketti Matka-
huollon kautta. Eläimen lähetyksen ajoittuessa 
loppuviikkoon on huolehdittava, ettei lähetys jää 
jumiin viikonlopuksi Matkahuoltoon ja käyttää 
tarvittaessa pikarahtia. Varmempaa on säilyttää 
eläin viikonlopun yli jääkaappilämpötilassa ja lä-
hettää vasta maanantaina. Ennen pakkaamista 
eläin tulisi jäähdyttää pakastimessa muutaman 
tunnin ajan ja etenkin kesäaikaan pakkaukseen 
on hyvä laittaa mukaan myös kylmävaraajia. Jos 
muuta vaihtoehtoa kylmäsäilytykselle ei ole, eläi-

men voi pakastaa. Pakastaminen aiheuttaa kudok-
sissa solutason muutoksia, jotka voivat vaikeuttaa 
diagnoosin tekemistä. Kasvainsairaudet, useim-
mat infektiosairaudet ja traumat näkyvät yleensä 
pakastamisesta huolimatta. 

Lähetysosoite: Ruokavirasto Helsinki, 
Matkahuolto Kamppi HELSINKI.
Eläimen voi myös viedä itse Viikin toimipaik-

kaan. Matkahuollolla lähetetyistä näytteistä ja 
virka-aikaan itse tuotavista näytteistä ei tarvitse 
ilmoittaa etukäteen. Suurikokoisista eläimistä toi-
votaan ennakkoilmoitusta.

Tutkimuslähetteet
Ruokaviraston nettisivuilta löydät tutkimuslähet-
teen. Täytä taustatietoihin taudin kesto, oireet ja 
hoito, erityisesti mahdolliset viimeisten päivien 
oireet sekä eläinlääkärikäynnit. Keskushermosto-
oireisilla eläimillä kuvaa mahdollisimman tarkasti 
eläimen oireet sekä neurologisen tutkimuksen tu-
lokset, jotta tutkimus voidaan suunnata oikealle 
alueelle. Voit myös liittää mukaan eläimen erillisiä 
hoitotietoja. Laita täytetty lähete mukaan samaan 
pakettiin eläimen kanssa. Voit toimittaa täytetyn 
ja allekirjoitetun lähetteen myös sähköpostilla: pa-
tologia@ruokavirasto.fi. Lähetteen tulee olla peril-
lä viimeistään samaan aikaan kuin tutkittava eläin.

Eläimet tutkitaan pääsääntöisesti saapumispäi-
vänä, joten on tärkeää valita tutkimuslähetteeltä 
vaihtoehto, mitä eläimen ruumille tehdään tutki-
musten jälkeen. Ruumista ei ole mahdollista tulla 
itse noutamaan, mutta se on mahdollista saada 
kotiin yksilöllisesti tuhkattuna. Muut vaihtoehdot 
ovat yhteistuhkaus yksityisessä eläintuhkaamossa 
tai yhteishävitys ongelmajätelaitoksessa. 

Tutkimuksen maksaminen
Patologiset tutkimukset laskutetaan vasta sen jäl-
keen, kun tutkimusvastaus on valmistunut. Lasku 
toimitetaan kotiin kirjeitse, vaikka tutkimusvas-
taus olisi lähetetty sähköpostilla. Tutkimukselle on 
mahdollista määrittää eri maksaja kuin eläimen 
omistaja. Laskutustiedot (nimi, osoite ja puhelin-
numero) on tällöin merkittävä selkeästi tutkimus-
lähetteelle. Tutkimuslähetteen tulee aina allekir-
joittaa tutkimuksen tilaaja eli maksaja.

Koiran kuolinsyyn tutkiminen

JALOSTUSASIAA JALOSTUSASIAA
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Hinnasto:
Pennut (1-3 samasta pentueesta/poikueesta alle 8 
vkon ikäistä pentua), patologia 178,00 euroa
Aikuiset koirat, patologia 254,24 euroa / koira 

Alle 25kg käsittely-, tuhkaus- ja hävitysmaksu 
12,52 euroa sisältäen ruumiiden valmistelun yk-
sityistä tuhkaamoa varten tai alle 25 kg paina vien 
eläinten ja eläinlähetysten yhteistuhkauksen eläin-
peräisten jätteiden hävityslaitoksessa.

Yli 25 kg painavien eläinten yhteistuhkaus 
eläinperäisten jätteiden hävityslaitoksessa. Hinta 
on 0,50 € / kg kuitenkin niin että korkein hävittä-
mismaksu on enintään 200 euroa.

Kuolinsyyn selvitys Helsingin yliopistolla
Eläinlääketieteellisen tiedekunnan patologia tar-
joaa diagnostista palvelua myös Yliopistollisen 
eläinsairaalan ulkopuolisille asiakkaille. Diag-
nostisiin palveluihin kuuluvat koirien ja muiden 
kotieläinten ruumiinavaus ja kuolinsyyn selvitys, 
kudosbiopsioiden histopatologinen tutkimus ja 
sytologisten näytteiden tulkinta. Lausunto voi olla 
englanninkielinen, joka pyydettäessä käännetään. 
Palvelua on mahdollista käyttää myös silloin, jos 
koira kuolee kotona tai se lopetetaan oman eläin-
lääkärin vastaanotolla.

Patologin tekemä kuolinsyyn selvitys palvelee 
myös koiragenetiikan tutkijoita. Koiragenetiikan 
tutkimusryhmä ei saa automaattisesti ruumiin-
avauslausuntoja, mutta jos koira on avattu Hel-
singin yliopiston patologialla, sen tutkimustulok-
set ja mahdolliset kudosnäytteet ovat omistajan 
suostumuksella koiragenetiikan tutkimusryhmän 
käytettävissä. Koirasta olisi hyvä toimittaa ennen 
lopetusta otettu verinäyte koiragenetiikan tutki-
musryhmälle, mikäli se vain on mahdollista. Pa-
tologialla ei automaattisesti kerätä DNA-näytteitä.

Jos koirasta on näyte Lohen DNA-pankissa, on 
omistajan hyvä ilmoittaa koiran kuolemasta ja 
ruumiinavauksesta heti Lohen tutkimusryhmälle 
ja välittämään Lohen ryhmälle kopion ruumiin-
avauslausunnosta (lgl-kyselyt@helsinki.fi).

Ruumiin pakkaus- ja lähetysohjeet
Koiran voi toimittaa ruumiinavaukseen Matka-
huollon kautta tai viedä itse. Lähetykseen on aina 
liitettävä täytetty lähete. Lähetyksestä tai tuonnis-

ta kannattaa aina ilmoittaa etukäteen patologian 
osastolle. Mikäli koira kuolee viikonloppuna tai 
pyhänä, tulee se säilyttää viileässä (ei saa jäätyä) 
ja toimittaa ruumiinavaukseen heti ensimmäisenä 
arkipäivänä. 
Vastaanottaja: 
ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA,
 Patologia
Toimitusosoite: 
MUSTIALANKATU 1, 00790 HELSINKI
Vastaanottajan asiakasnumero / luottonumero: 
09402244 (oltava aina lähetyksellä)
Matkahuollon palveluista valitaan
- Pikapaketti ja
- Jakelupalvelu

Kuollut eläin on hyvä jäähdyttää jääkaappiläm-
pötilaan ennen lähettämistä. Eläin kääritään en-
sin runsaaseen (sanomalehti)paperiin, joka imee 
mahdollisesti valuvat nesteet. Paperikäärö paka-
taan ehjään muovipussiin ja lopuksi tukevaan laa-
tikkoon. Kesäaikaan on syytä lisätä kylmävaraajia 
pussiin. Täyteaineeksi pahvilaatikkoon voi laittaa 
lisää paperia. Laatikko teipataan kiinni. Varmista, 
että osoitekorttiin tulevat yllä annetut vastaanotta-
ja, toimitusosoite ja vastaanottajan luottonumero 
sekä yllämainitut palvelut (Pikapaketti ja Jakelu-
palvelu).

Vastausaika ja lisätutkimukset
Obduktion vastausaika on keskimäärin 3-4 kk. 
Obduktio sisältää eläimen avauksen, elinten sil-
mämääräisen tutkimuksen ja tarpeelliset histolo-
giset tutkimukset. Lisämaksua vastaan avausnäyt-

teitä voidaan pyynnöstä tutkituttaa infektioiden 
varalta. Ortopedisissä sairauksissa vaurion sijainti 
on paikallistettava mahdollisimman tarkasti elä-
mänaikaisesti.

Hinnasto
Kuolinsyyn selvitys on mahdollista mille tahansa 
koiralle ostopalveluna. Joissakin erityistapauksis-
sa (esim. epilepsiaa sairastavat koirat ja erikseen 
sovitut projektit) koira voidaan ottaa patologial-
le ruumiinavaukseen koiragenetiikan tutkimus-
ryhmän tutkimuskoirana, jolloin ryhmä korvaa 
avaus kulut omistajalle. Yksilötuhkauksen kulut 
jäävät aina omistajalle. Näistä erityistapauksista 
on kuitenkin sovittava joka kerta erikseen päiviä 
ennen lopetusta ja eutanasia tapahtuu tällöin Yli-
opistollisessa eläinsairaalassa. Tällöin myös DNA-
näyte on mahdollista kerätä vasta ruumiinavauk-
sen yhteydessä. Ota näissä tapauksissa yhteyttä 
suoraan geenitutkijoihin.

Koiran obduktio 250 euroa.
Koiranpentu 12 vk 120 euroa, saman pentueen 
kukin seuraava pentu 60 euroa. 

Uusi tutkimusprojekti selvittää 
pentuiän kehityshäiriöitä ja niiden syitä
Helsingin yliopistossa ja Folkhälsanin tutkimus-
keskuksessa toimiva koirien geenitutkimusryhmä 
on aloittanut projektin, jonka tarkoituksena on 
selvittää koirien vakavien synnynnäisten kehitys-
häiriöiden geneettisiä tekijöitä. Pentukuolemat 
ovat koirilla yleisiä, mutta useimmiten syy pennun 
kuolemaan tai vakavaan sairauteen jää selvittämät-
tä. Epämuodostuneet tai sairaat pennut lopetetaan 
usein ilman tarkempia tutkimuksia. Perinnölliset 
kehityshäiriöt aiheuttavat todennäköisesti ison 
osan pentukuolemista, vaikkakin synnytyksen 
aikainen hapenpuute, infektiot ja spontaanit kehi-
tyshäiriöt ovat merkittävässä roolissa. Kasvattajat 
hyötyvät pentukuolemien tutkimuksesta monella 
tavalla: tunnistetaan rotua rasittavia vakavia saira-
uksia, löydetään uusia tautigeenejä ja kehitetään 
geenitestejä sairauksien karsimiseksi.

Tutkimuksiin otettaville pennuille tehdään 
oireista riippuen erilaisia kliinis-patologisia tut-
kimuksia yhteistyöeläinlääkäriemme toimesta. 
Nämä kliiniset tutkimukset tehdään Yliopistol-

lisessa eläinsairaalassa Helsingin yliopistossa. 
Geenivirheet pyritään tunnistamaan uusimpien 
geeniteknologioiden avulla. Varsinaiset kliinis-
patologiset ja geneettiset tutkimukset ovat omis-
tajalle maksuttomia. Omistaja vastaa pentujen 
lähetyksestä yliopistolliseen eläinsairaalaan Hel-
singissä.

Projektiin etsitään pentueita, joihin syntyy 
kuolleita, oireilevia tai epämuodostuneita pentuja, 
ja pentueessa on kaksi tai useampia epänormaa-
leja/sairaita pentuja. Sairastuneilla pennuilla tulee 
olla keskenään samankaltaiset oireet.

Kennelliiton kuolinsyytilastosta 
ilmenevät rodun tyypilliset kuolinsyyt
Kennelliiton jalostustietojärjestelmän kuolinsyy-
tilaston avulla voidaan seurata rodun yleisimpiä 
kuolinsyitä sekä tarttua toimeen, jos rodussa il-
menee jokin uusi, vakava sairaus. Koiran omis-
taja voi ilmoittaa koiransa kuolinsyyn ja -päivä-
määrän Kennelliittoon joko Omakoira-palvelun 
kautta (jäsenet) tai lähettämällä tiedon kirjeitse 
tai sähköpostitse. Ilmoitus on vapaamuotoinen, ja 
siinä tulee näkyä koiran nimi ja rekisterinumero, 
kuolinsyy ja -päivä sekä omistajan allekirjoitus. 
Ilmoituksen voi skannata tai vaikka valokuva-
ta ja lähettää sähköpostin liitteenä osoitteeseen  
rekisterointi@kennelliitto.fi.

Lähteet: 
Ruokavirasto ja Helsingin yliopiston nettisivut.

Tutkimuksen jälkeen on mahdollista saada koiran 
ruumis kotiin yksilöllisesti tuhkattuna.

Pentukuolemat ovat koirilla yleisiä. Helsingin Yliopis-
ton koirien geenitutkimusryhmä on aloittanut tutki-
muksen pentuiän kehityshäiriöistä ja niiden syistä.

sateenkaarisillan.fi

JALOSTUSASIAA JALOSTUSASIAA
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KETTUKILVAN VALINNAT

Lännen lohko - Ylöjärvi

KATRIINA METSOILA  KUVAT TAPIO MALMI

Kettu Lännen lohko pidettiin 26.11.2018 Ylö-
järven Toivolassa tyynessä pakkaskelissä. Poh-
jois-Hämeen kennelpiiri oli antanut kokeen Pir-
kanmaan ajokoirayhdistykselle järjestettäväksi. 
Koska kettukokeita ei ole pidetty aktiivisesti vii-
me vuosina, tuntui arvokokeen järjestäminen al-
kuun haastavalta. Lännen lohkon toimikunta pe-
rustettiin jo hyvissä ajoin ja valmisteluja tehtiin 
pitkän aikaa. Kokeen ylituomarina toimi Martti 
Toivola ja sihteerinä Markku Otonkorpi. Län-
nen lohkon ajokoirat tulivat Satakunnasta, Etelä- 
Pohjanmaalta, Vaasasta ja Pohjois-Hämeestä.

Aamu alkoi kello 6 aamupalalla ja ylituoma-
rin puhuttelulla. Maastoarvonta oli suoritettu jo 
aikaisemmin. Maastoihin oli varmistettu asian-
sa osaavat oppaat ja tietenkin myös paikalliset 
Pohjois-Hämeen koetuomarit olivat saapuneet 
paikalle. Koiran ohjaajille osoitettiin oppaat ja 
tuomariryhmä ja niin lähdettiin maastoihin.

Koirien irtilaskuaika oli kello 8 ja jo muutaman 
minuutin kuluttua sai ylituomariryhmä tietoa 
ensimmäisistä tapahtumista kokeessa eli kettuja 
oli löytynyt. Ylituomariryhmäkin lähti matkaan 
koiria kuuntelemaan ja kävi neljässä maastossa 
esim. Juhtimäessä ja Länsi-Teiskossa.

Maastomestarina toiminut Matti Laurila oli 
hoitanut pestinsä erinomaisesti – kaikissa maas-
toissa saatiin kettu liikkeelle. Paljon ehti kuitenkin 

yhden päivän aikana tapahtua… useassa maas-
tossa löytyi muutakin ajettavaa kuin vain kettu, 
kohtaamisia tapahtui myös supien ja kauriiden 
kanssa.

Iltapäivästä alkoivat ryhmät palailla hyväntuu-
lisina takaisin koepaikalle maastokorttien tarkas-
tukseen ja lämmintä soppaa syömään.  

Päivä kului iltaan asti ennen kuin kaikki maas-
tokortit oli tarkastettu ja tulos oli selvillä. Kokeen 
voitti suomenajokoira Pomo, omistaja Björn 
Dalaholm Vaasan kennelpiiristä. Toiseksi tuli  
Kettu-Pekon Ronia, omistajat Jari ja Jarkko Yles-
mäki Etelä-Pohjanmaan kennelpiiristä. Koiras-
ta tuli samalla käyttövalio. Ja kolmanneksi kiri 
Viikkineva Pipsa, omistaja Ahti Pitkäjärvi Etelä-
Pohjanmaan kennelpiiristä. Nämä kolme koi - 
raa jatkoivat Kettu kilpaan. Kaikki koirat siis saivat 
tuloksen ja kahdestatoista koirasta 7 ajoi KEAJ-1 
tulokseen oikeuttavat pisteet. Käyttövalion arvon 
saavutti myös Tulipätsin Ärjy Ukko Satakunnan 
kennelpiiristä.  Palkintojen jako suoritettiin ja 
koirien ohjaajat ja tuomarit lähtivät kohti kotia 
taas yhtä kokemusta rikkaampina.

Vasemmalla Kettu-Pekon 
Ronia ja toinen omistajista 
Jarkko Ylesmäki. 

Oikealla Viikkineva Pipsa ja 
omistaja on Ahti Pitkäjärvi. 

Lohkon voittaja POMO ja omistajansa Björn Dalaholm. 

TULOKSET:
POMO, omistaja Björn Dalaholm, Vöyri  92,50  pistettä
KETTU-PEKON RONIA, om. Jari ja Jarkko Ylesmäki, Kauhava  86,75 pistettä – koirasta KVA
VIIKKINEVA PIPSA, om. Ahti Pitkäjärvi, Rintala  85,30 pistettä
LALLI, om. Roland Sundfors ja Marko Lehto, Kruunupyy  81,75 pistettä
TULIPÄTSIN ÄRJYUKKO, om. Sari ja Olli Pirkkanen, Eurajoki  81,74 pistettä – koirasta KVA
TAIKA, om. Arttu Ristiharju, Sastamala  81,42 pistettä
REDRULER KAIKU, om. Henri Arvola, Rauma  81,00 pistettä
ELLI, om. Jarno Heikkilä, Kauhajoki  73,50 pistettä
HEPAKAN HERO, om. Raimo Väisänen, Isokyrö  72,80 pistettä
VIHREÄNTALON VANE, om. Petri Vilkman ja Mika Rinne  70,75 pistettä
SARASTUKSEN EMI, om. Juha Huhtala, Eura  50,75 pistettä
PYYNTIMIEHEN VALLESMANNI, om. Saku Laaksonen. Merikarvia  50,50 pistettä
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KETTUKILVAN VALINNAT
MARI LYYTIKÄINEN

Idän kettulohkossa ketunajot tiukassa

Suur-Savon Ajokoiramiehet puheenjohtaja Jukka 
Korhosen johdolla isännöi Kettukilvan Idän va-
lintaa. Keskuspaikka Lomakoti Mäntyniemi Mik-
kelin kupeessa sijaitsi koemaastoihin nähden kes-
keisellä paikalla. Osa maastoista oli reilua viikkoa 
aiemmin Suur-Savon kennelpiirin pm-ketunajo-
kokeen maastoina, ja tuolloin seitsemästä koekoi-
rasta viisi ajoi KEAJ-1-tuloksen. Odotukset tulok-
sentekoon olivat ansaitusti korkealla.

Vinkurat valintakuviot
Kettukilvan valintakuviot ovat verrattain oman-
laisensa. Jokaisella kennelpiirillä on yksi kiintiö-

tejä ja useat koirista sortuivatkin jäniksen ajoon. 
Vaaratilanteita nähtiin paljon hakujen ja ajojen 
kulkeutuessa heikoille jäille tai vilkasliikentei sil-
le teille. Odotukset ja todellisuus eivät aina vas-
taa toisiaan. Tulostaso jäi varsin vaatimattomaksi 
vain neljän koiran onnistuessa saamaan ketun 
ajoonsa.

Perittyä tuloksentekoa
Parhaiten päivän työskentelyssään onnistui 
2-vuotias Viitajoen Ruuti, joka päivän aluksi 
sortui Rantasalmen maastossa lyhyeen jäniksen 
ajoon. 52 hakuminuutin jälkeen oli liikkeissään 
laaja-alainen ja kulussaan selväpiirteinen kettu 
taipaleella. Kuivan pakkaskelin takia hukkaa oli 
syntynyt turvesuon tiellä, mutta ajotyöskentely-
aikaa kertyi kaikkiaan 120 minuutin edestä hy-
väksytyn ajoajan ollessa 88 minuuttia. Ryhmä sai 
koiran ajosta kiinni autiotalon pihasta. Lisäha - 
kua otettiin 52 minuutin verran. Tuomarit ke-
huivat nuorta koiraa lupaavaksi. Koiralla ei ole 
pelkoa liiasta herättelystä, koska tänään se ei he-
rätellyt lainkaan. Omistaja oli myös tyytyväinen 
koiransa suoriutumiseen KEAJ-1 tuloksen edestä 
haastavassa kelissä.

Toiselle sijalle tapahtumarikkaan päivän jäl-
keen suoriutui Viitajoen Ruutin isä, 6-vuotias 
Retu, joka myöskin Mäntyharjulla sijaitsevassa 
koemaastossa sortui väärään riistaan ajoissaan. 
Ensimmäinen ketunhaku päättyi heikoille jäille. 
Toisesta hakumaastosta koiran onnistui saada 
kettu jalkeille pitkän jäljityksen päätteeksi. Ajo-
työskentelyajan puitteissa hyväksyttyä ajoa kertyi 
kaikkiaan 89 minuutin edestä, ja päivän ollessa jo 
pimentymässä, lisähakua otettiin enää 7 minuu-

paikka kettukilvan valintaan. Tämän lisäksi eri 
kennelpiireistä jatkoon pääsevä koiramäärä muo-
toutuu edellisen koekauden KEAJ-koesuoritus-
ten mukaisesti. Koirien suorittamat KEAJ-kokeet 
kirjautuvat koiran omistajatietoja vastaavalle ken- 
nelpiirille, ja eri kennelpiirit saavat alueellaan asu-
vien koirien koekäyntien prosenttiosuutta vastaa-
van paikkamäärän kiintiöpaikkansa lisäksi. Kau-
della 2017-18 KEAJ-kokeita suoritettiin 380 kpl, 
mutta näistä 62 suoritusta kirjautui tietosuojan 
piirissä oleville koiranomistajan koirille tai koiran 
omistajatietoja ei ole ilmoitettu, jolloin ne eivät 
vaikuttaneet koiran kotipiirin paikkamäärään. Li-

säksi SAJ edellyttää koiralla olevan KEAJ-1 tulos 
suoritettuna ennen lohkovalintaa. Tämän valin-
takuvion mukaan Idän kettuvalintaan osallistui 
Keski-Suomen kennelpiiristä 2, Pohjois-Savon 
kennelpiiristä 4 sekä Pohjois-Karjalan ja Suur-
Savon kennelpiiristä molemmista 3 koiraa. 

Jalostustietoa oikeassa muodossa
Kokeen ylituomari kouvolalainen Tero Tykkälä 
totesi puheensa aluksi kokeessa kerättävän jalos-
tustiedon olevan tärkeimmässä asemassa, vaikka 
arvostetuista Kettukilvan paikoista kisattiinkin. 
Koulutusteeman mukaisesti herättelystä tulee 
antaa oikeanlaiset tiedot pikkunumeroihin, jol-
loin jalostusta suunnittelevat saavat tarvittavaa ja 
oikeaa tietoa. Kokeneilla tuomareilla on säännöt 
hyvin hanskassa ja maastoissa toimitaan sääntö-
kirjan mukaan. Irtilasku tapahtuu klo 7.45 - 8.30 
välillä. Lopuksi Tero toivotti kaikille koirakoille 
onnea ja menestystä sekä toivoi ryhmille tarkkaa-
vaisuutta heikon jäätilanteen takia.

Yönjälki ristikkoa
Jokaisesta koemaastosta löytyi ketun yönjälkiä, 
mutta haastavat olosuhteet löivät leimansa koi-
rien suorituksiin. Lumihärmä peitti maastoja ja 
tyynenä kuutamoyönä ketut sekä lumihärmän 
turvin liikkumaan uskaltautuneet valkoiset jänik-
set olivat tehneet maastoihin runsaasti jälkiä. Jää-
tilanne oli myös haastava; lammet ja pienet järvet 
olivat ohuen jään peittämiä, suurten järvien lah-
det olivat jäätyneet ja lisäksi jäälle satanut lumi-
härmä houkutteli kettuja kulkemaan lähisaariin 
yöllisillä ravinnon hankintamatkoillaan. Koirilla 
oli vaikeuksia selvitellessään kettujen kulkureit-

Idän valinnasta kettukilpaan jatkavat vasemmalta Retu ja Juha Mertanen, Viitajoen Ruuti ja Vesa Savolainen 
sekä Miklan Halla ja Toni Salminen. Taustalla seisomassa ylituomari Tero Tykkälä. 

Ylituomari Tero Tykkälä ja koetoimitsija / sihteeri 
Jukka Korhonen.

Ketut olivat liikkuneet kuutamoyönä runsaasti. Hila-
Ajon Nallen yönjälkityöskentelyä kuivissa olosuhteissa.
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Etelä-Hämeen Ajokoirayhdistys oli järjestelyvas-
tuussa 24.11.2018 pidetyssä Kettukilvan valin-
takokeessa. Keskuspaikka Liesjärven Eräkeskus 
Tammelassa tarjosi erinomaiset puitteet kokeen 
läpiviemiseen. Kokeen ylituomarina toimi Jari 
Vaarila Satakunnasta. Koesihteerin hommat ru-
tiinilla hoiti "lainassa" ollut Esa Ojanen. Koetoi-
mikunnan puheenjohtajana Mauri Tuomi. Koi-
ria 10 kpl,  5 Varsinais-Suomen, 3 Kymenläänin 
ja 2 Uudenmaan kennelpiiristä. Etelä-Hämeestä, 
Salpausselältä, Helsingin kennelpiiristä ei ollut 
koiria.

Pitkänmatkalaiset tulivat jo perjantai-iltana ja 
iltapalan jälkeen majoittuivat Eräkeskuksen tiloi-
hin. Lauantaiaamu aloitettiin klo 5.30 aamupalal-
la, jonka jälkeen jatkettiin ylituomarin puhutte-
lulla ja maastoarvonnalla. Pisimpiin maastoihin 
oli hieman yli tunnin ajo. Sää oli aamun hetkillä 
selkeä, keli kuiva sulanmaan pakkaskeli. Iltapäi-
vän aikana alkoi ryhmiä saapumaan maastoista, 
ja pääsivät nauttimaan Eräkeskuksen mainiosta 
ruokatarjoilusta. Tulostaso muodostui ihan hy-
väksi, ja myös susikosketuksilta vältyttiin!

Koirat vasemmalta u. Jekku,  u. Karika Takko ja n. Jökömäen Martta

Loppupuheenvuorossaan ylituomari Jari Vaa-
rila kiitteli keskuspaikkaa sekä koetoimikuntaa 
järjestelyistä ja toivotti jatkoon menneille menes-
tystä. Koetoimikunta kiittää Varsinais-Suomen, 
Kymenläänin ja Uudenmaan piirejä tuomari-
avusta sekä maastoista. Erityiskiitos vielä Ojasen 
Esalle hänen työpanoksestaan kokeen järjeste-
lyissä!

TULOKSET:
1. U. Karika Takko om. Antti Mattila 93.00
2. N. Jökömäen Martta om. Mikko Sirkama 92.00
3. U. Jekku om. Marko Levonen 86.75
4. U. Havukon Hevi om. Sampo Rantanen 78.50
 koirasta KVA-K
5. U. Eräsuvun Lucifer, om. Liisa Miettinen 70.50
6. U. Raja-Alhon Sulo om.Juhana Simolin 53.50
7. N. Syysaamun Lola om. Jyrki Leiko 47.90
8. U. Voittaja Timantti om.Valtteri&Jani Petranen 27.25
9. U. Viipyketun Kelmi Kettukoira om. J & K Simolin 19.00
    N. Voittaja Taika om. Marko Lind ----

TEKSTI JA KUVAT MAURI TUOMI
tin edestä. Koiran tulokseksi kirjattiin KEAJ-2 
71,25 pistettä.

Viimeisen kettukilpapaikan lunasti Miklan 
Halla, joka Puumalan Rokansalossa sai 29 minuu-
tin haun jälkeen ketun ajoonsa. Kettu oli oppinut 
metkunsa ja suuntasi kulkunsa isolle kylätielle, 
jossa koiralla oli kuivan kelin takia vaikeuksia 
jälkiä selvitellessään. Lisäksi autot toivat lisähaas-
tetta ajoon. Ajotyöskentelyaikaa kertyi täydet 120 
minuuttia, mutta hyväksyttyä ajoa vain 26 minuu-
tin edestä. Lisähakua otettiin, ja koiran omistajan 
mukaan hakumatkat olivat reilut 2 ja 5 kilometriä. 
Tuomarit kertoivat koiran olevan täyden kympin 
koiran, jolle tänään sattui paljon huonoa tuuria 
liikenteen ja kuivan kelin takia. Koiran tulokseksi 
kirjattiin KEAJ-2 64,00 pistettä. 

Vahingoilta vältyttiin
Loppuyhteenvedossa ylituomari tiivisti päivän 
kulkua. Jänisvapaat maastot osoittautuivat jänis-

rikkaiksi. Kettuja oli myös maastoissa runsaasti 
ja ne olivat tehneet paljon yönjälkiä. Rikkonaiset 
maastot loivat koirille hankaluuksia teiden, ve-
sistöjen ja heikkojen jäiden muodossa. Jääseik-
kailuilta ei vältytty, mutta kaikki koirat säilyivät 
onneksi kuivina. Kuiva oli myös keli ja se loi 
haastetta koirien työskentelyyn. Osassa maas-
toista yön plussalla käynti saattoi aiheuttaa jäljen 
paketoitumisen. Osa koirista sortui väärän riis-
tan ajoon ketunajojen jäädessä harvojen herkuik-
si. Osaa omistajista ketutti lohkon yksipäiväisyys, 
jolloin tuurilla oli iso osuus lopputulokseen. 

Ylituomari kiitteli kaikkia osallisia kennelhen-
kisestä koetapahtumasta. Järjestäjät olivat on-
nistuneet järjestelyissään. Lopulta Kettukilpaan 
jatkavat koirat erottuivat joukosta. Palkintopöytä 
tyhjennettiin ja piirien lahjoittamat erikoispal-
kinnot saivat omistajansa. Jatkoon päässeet koirat 
tyytyväisten omistajiensa kera kuvattiin ja kaikille 
toivotettiin turvallista kotimatkaa! 

Tulokset:
1. Viitajoen Ruuti om. Vesa Savolainen P-S  KEAJ-1 75.00
2. Retu om. Juha Mertanen P-K  KEAJ-2 71,25
3. Miklan Halla om. Toni Salminen P-K  KEAJ-2 64,00
4. Mooses om. Laura ja Kari Linna K-S  KEAJ-0 48,50
5. Fantasy Sky Tomppa om. Eetu Kinnunen P-K  KEAJ-0 30,00
6. Moppekerhon Ytti om. Marko Kärkkäinen S-S  KEAJ-0 26,00
7. Hila-Ajon Nalle om. Jyri Änäkkälä S-S  KEAJ-0 26,00
8. Haapasaaren Valtti om. Arttu Karhu P-S  KEAJ-0 26,00
9. Kettu-Jussin Usko om. Miika Natunen P-S  KEAJ-0 23,00
10. Ruunajoen Martta om. Ari Pölönen S-S  KEAJ-0 20,00
11. Velmu om. Sanna ja Antti Leppänen P-S  KEAJ-0 18,00
12. Ujo om. Tarmo Leinonen K-S  KEAJ-0 18,00

Jäätilanne oli haastava. 
Kuva kokeen keskus-
paikan rannasta.

KETTUKILVAN VALINNAT

Etelän lohko - Liesjärvi, Tammela
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Kettukilpa käytiin Toholammilla 7. - 9.12.2018. 
Keski-Pohjanmaan Ajokoirayhdistys oli järjes-
täjänä jo kolmannen kerran. Keskuspaikaksi oli 
valittu entuudestaan tuttu paikka Maaseutu hotelli 
Hirvikoski, jossa järjestettiin vuonna 1991 ensim-
mäinen Keski-Pohjanmaan Kettukilpa. Paikka 
osoittautui täydelliseksi sekä maastojen sijainnin 
että palvelutason suhteen. Seppo Korpela ottelu-
toimikunnasta oli panostanut maastoihin ja 
osaaviin maasto-oppaisiin. Sää suosi koiria koko 
viikonlopun, sillä lämpötila oli lauantaina nollan 
hujakoilla ja perjantaina iltapäivällä oli satanut 
uutta lunta 2-3 sentin verran. Sunnuntaina lähdet-
tiin maastoon lähes samanlaisessa kelissä. 

Kettukuninkuutta tavoitteli kolme parasta koi-
raa aina kustakin neljästä lohkosta ja tietysti itse-
oikeutetusti vuoden 2017 Kettukuningas Viikki-
nevan Humu. 

Perjantai alkoi majoittumisella, tulokahveilla, 
ilmoittautumisella, rokotuksien tarkastamisella 
ja koirien kuvauksilla. Kisaviiri nostettiin salkoon 
klo 18, jota seurasi ylituomarin puhuttelu, maas-

toarvonta, ryhmien ja palkintotuomarien esitte-
ly. Esa Kukkonen kertoi live-seurannasta, johon 
osallistui lauantaina kahdeksan koiraa ja sun-
nuntaina kuusi. Tutkat live-seurantaan lahjoitti 
B-Bark. 

Ajokoirajärjestön puheenjohtaja Tuomo Hänninen 
lausuu terveiset järjestöltä.

TEKSTI JA KUVAT MARKKU SIPPARI

Kettukilpa 2018

Vasemmalta: Ylituomari Jouni Vanhatalo Kettukunigas 2018 Miklan Halla ja kokeen puh.joht Petri Hynönen.

KETTUKILVAN VALINNAT

Pohjan lohko

Pohjan lohkon Kettukilvan valinta järjestettiin 
Puolangalla 24.11.2018 Puolangan Kennelker-
hon toimesta. Kokeen keskuspaikkana oli Au-
hon Lomarannan koulurakennus. Ylituomarina 
toimi kontiolahtelainen Jari Rajavuori Hannele 
Juntusen hoitaessa sihteerin tehtävät. Koe käytiin 
haastavissa olosuhteissa maan ollessa kuurainen 
ja jäinen. Lisäksi kova tuuli ja pikku pakkanen 
hankaloittivat koirien työskentelyä. 

Puolangan Kennelkerho kiittää kaikkia kokee-
seen osallistuneita talkoolaisia, maasto-oppaita, 
tuomareita, ylituomaria, maaston luovuttaneita, 
keittiön porukkaa ja spnsoreita: K-Market Pap-
rika, Op yläkainuu.

Tulokset:
1. Viitajoen Nopsajalka om. Harri Väyrynen P-P  KEAJ-1 92,50 
2. Kettu-Pekon Emmi om. Jani Junttonen P-P  KEAJ-1 83,00
3. Viipyketun Riistaintonen om. Antti Moilanen Kainuu  KEAJ-2 70,25
4. Hanskavärkin Brenda om. Tero Anttila K-P  KEAJ-0 31,25
5. Raja-Alhon Kikka om. Jukka-Pekka Kaan ja Lassi Heikkinen Kainuu  KEAJ-0 30,00
5. Dachshof Melina om. Reijo Malila K-P  KEAJ-0 28,00
6. Riihilammen Jyty om. Jere Varvikko K-P  KEAJ-0 28,00
7. Kutinan Vosu om. Samu Knuutti P-P  KEAJ-0 23,00
8. Jalovainaan Konna om. Heikki Ohtamaa Kainuu  KEAJ-0 20,00
Afthsban Mun Sylivauva om. Ritva Haataja ja Hannu Kinnarinen P-P KEAJ-0 13,00

Kokeen voittajaksi ajoi hienolla KEAJ-1-tuloksella 
Viitajoen Nopsajalka om. Harri Väyrynen.

Kokeen ylituomari Jari Rajavuori sekä sihteeri 
Hannele Juntunen.

Maastokierroksella Dachshof Melinan maastossa.
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Lauantaina seitsemän koiraa ajoi ykkösen ja 
neljä koiraa nollan. Kaksi koiraa suljettiin peura-
najosta. 

- Kuuntelin jonkin aikaa Björn Dalaholmin 
Pomon hakua, mutta se ei johtanut aivan kaivat-
tuun lopputulokseen. Juha Mertasen Retu joutui 
vaihtamaan paikkaa arvotussa maastossa heti aa-
mulla, sillä yllättäen havaittiin neljänkymmenen 
peuran tokka. Koetoimikunnan ansiosta maastot 
olivat kuitenkin laajat, eikä varamaastoja tarvin-
nut käyttää, ylituomari Jouni Vanhatalo toteaa.

Metsäpeuroista oli vain vähän haittaa koirille, 
vaikka niitä on alueella runsaasti.

Sunnuntaina tulostaso hieman parani. Kahdek-
san koiraa ajoi ykkösen, yksi kolmosen ja kolme 
koiraa jäi nollille. 

- Sunnuntaina kävin kuuntelemassa Jari ja Jark-
ko Ylesmäen narttua Kettupekon Roniaa, jolla oli 
erittäin hyvä haukku. Herättelyn ja ajon lähdössä 
oli selvä ero, josta pidin, Vanhatalo sanoo.

Sunnuntai-illan puheessaan Vanhatalo antoi 

kiitosta tapahtuman onnistumisesta. Kokonai-
suutena tulostaso nousi hyväksi, ja tuomarityös-
kentely sekä oppaat olivat erinomaiset. Tuoma-
rityöskentely oli kokeen arvokkuuteen sopivaa. 
Mikään ei ollut epäselvää, ja asiat sujuivat jou-
hevasti.  Tapahtumat oli kirjattu maastokortille 
ammattimaisesti ja niitä oli helppo laittaa järjes-
tykseen. 

- Kettukilpa 2018 käytiin hienossa kennelhen-
gessä kuten aina. Pelin henkeen kuuluu, että toi-
silla koirilla menee paremmin kuin toisilla. Tällä 
kertaa kettukuninkuuden nappasi Toni Salmisen 
Miklan Halla. Maastojen valinta ja henkilöt maas-
toihin niiden oli valittu erittäin ammattimaisesti, 
siitä kiitos Seppo Korpelalle, Vanhatalo kiitteli.

Ottelutoimikunnan puheenjohtajaksi siirty-
nyt Petri Hynönen (Jarkko Ylesmäki osallistui 
koirallaan Kettukilpaan) piti niin ikään järjeste-
lyjä onnistuneina ja oli tyytyväinen tulostasoon. 
Hynönen totesi, että paikalta on niin hyvät yh-
teydet myös jänismaastoihin, että Hirvikoski on 
vahvoilla vuoden 2020 Keski-Pohjanmaan Kilvan 
keskuspaikaksi.

Ps. Kaikki hyvin, loppu hyvin... ellei lasketa sitä, 
että allekirjoittaneen kahdeksan kuukauden ikäi-
nen ajurin alku Leidi söi majoitushuoneessamme 
Suomen Ajokoirajärjestön puheenjohtajan Tuo-
mo Hännisen kengistä pohjalliset...

Arpajaisten voittajat: Olkkosen lahjoittaman 
Burrelin riistakameran voitti Hannu Kumpumä-
ki. Eräkellarin lahjoittama anorakki-maastopuku 
meni Timo Saartoalalle. HW Companyn lahjoit-
taman selkänojallisen repun voitti Jarkko Hieta-
la. B-Barkin tutkan nappasi Mikko Mäkipelkola 
Humu-koirallaan.

Tulokset:
1.  Miklan Halla om. Toni Salminen,  94,00 + 98,00  192,00
2.  Viitajoen Ruuti om. Vesa Savolainen,  85,50 + 95,00  180,50
3.  Kettu-Pekon Ronia om. Jari ja Jarkko Ylesmäki,  89,50 + 86,50  176,00
4.  Jekku om. Marko Levonen,  90,50 + 78,50  169,00
5.  Viitajoen Nopsajalka om. Harri Väyrynen    90,00 + 58,30  148,30
6.  Retu om. Juha Mertanen,  46,30 + 93,00  139,30
7.  Viikkineva Pipsa om. Ahti Pitkäjärvi  97,00 + 30,00  127,00
8 . Viipyketun Riistaintonen om. Antti Moilanen  29,00 + 88,00  117,00
9.  Karika Takko om. Antti Mattila  17,00 + 91,50  108,50 
10.  Viikkineva Humu om. Mikko Mäkipelkola    0,00 + 95,00    95,00
11.  Pomo om. Björn Dalaholm  81,25 + 0,00    81,25
12.  Kettu-Pekon Emmi om. Jani Junttonen 25,00 + 0,00    25,00
13.  Jökömäen Martta om. Mikko Sirkama    0,00 + 0,00      0,00 

Jarkko ja Jari Ylesmäen Kettu-Pekon Ronian maastossa.

Lauantaina kutsuvieraatkin pääsi harjoittelemaan 
nuotion tekoa.

Jahti illallisen väkeä lauantaina.

Kilvankävijät 2018 rivissä.

Kettukilvan viiri lähtee Vaasaan. Kettukuningas 2018 Miklan Halla, omistaja Toni 
Salminen.

Kettukilpaa tukivat: 
Olkkonen
Helafur 
Dagsmark
Nevertex 
Eräkellari
Savenmaa
b-Bark
Musti ja Mirri
HW Company
Finn Spring
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5. Viitajoen Nopsajalka, 
Harri Väyrynen Pohjan lohko.

1. Miklan Halla, Salminen Toni Idän lohko.

2. Viitajoen Ruuti, Vesa Savolainen Idän lohko.
3. Kettu-Pekon Ronia, 
Jari ja Jarkko Ylesmäki Lännen lohko.

4. Jekku, Marko Levonen Etelän lohko. 13. Jökömäen Martta, Mikko Sirkama Etelän lohko12. Kettu-Pekon Emmi, Jani Junttonen Pohjan lohko.

11. Pomo, Björn Dalaholm Lännen lohko
10. FI K-KVA&MVA Viikkineva Humu, Esko Puhto 
& Mikko Mäkipelkola Kettukuningas-2017.

6. Retu, Mertanen Juha Idän lohko. 7. Viikkineva Pipsa, Ahti Pitkäjärvi Lännen lohko.

9. Karika Takko, Antti Mattila Etelän lohko.
8. Viipyketun Riistaintonen, 
Antti Moilanen Pohjan lohko.
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Idän kettu-pm tulokset

Suur-Savon kennelpiiri, 14.11.2018 Mikkeli
1. Moppekerhon Ytti, om. Kärkkäinen Marko  KEAJ-1 98,00 p
2. Ruunajoen Martta, om. Pölönen Ari  KEAJ-1 91,90 p
3. Hila-Ajon Nalle, om. Änäkkälä Jyri  KEAJ-1 86,45 p
4. Ruunajoen Matami Mimmi, 
om. Venäläinen Martti  KEAJ-1 84,75 p
5. Rauhasalmen Iisakki, om. Liikanen Sami ja 
Liikanen-Haapiainen Auli  KEAJ-1 81,00 p. 
 -> koira saavutti k-kva arvon
6. Voittaja Nadia, om. Turunen Vesa  KEAJ-0 24,00 p
7. Oskari, om. Kokkonen Toimi  suljettu

Pohjois-Savon kennelpiiri, 17.11.2018 Suonenjoki
1. Kettu-Jussin Usko, om. Miika Natunen  KEAJ-1 93,00 p
2. Viitajoen Ruuti, om. Vesa Savolainen  KEAJ-1 85,50 p
3. Velmu, om. Sanna ja Antti Leppänen  KEAJ-2 65,00 p
4. Haapasaaren Valtti, om. Arttu Karhu  KEAJ-0 25,00 p
5. Pimu, om. Pekka Kauppinen  KEAJ-0 24,00 p
6. Sinkku, om. Pertti Säisä  KEAJ-0 22,00 p
7. Jahtiluodon Rane, om. Marko Turpeinen  KEAJ-0 21,00 p

Pohjois-Karjalan kennelpiiri, 11.11.2018 Joensuu
1. Retu Juha Mertanen  KEAJ-1 92,64 p
2. Miklan Halla Toni Salminen  KEAJ-2 65,00 p
3. amk Aamutuiman Helmi Pasi Kinnunen  KEAJ-0 27,00 p
4. Vihreäntalon Härski Jukka Asikainen  KEAJ-0 25,50 p
5. Fantasy sky Tomppa Eetu Kinnunen  KEAJ-0 25,00 p
6. Weelax Saku Marko Laukkanen  KEAJ-0 17,00 p
7. Ajoketun Banjo Seppo Sorjanmaa  KEAJ-0 15,00 p

Keski-Suomen kennelpiiri, 16.11.2018 Uurainen
1. Mooses, om. Laura ja Kari Linna  KEAJ-1 80,54 p
2. Riihilammen Rasmus, om. Heikki Varonen  KEAJ-2 73,10 p
3. Piuhan Leko, om. Mika Rosala  KEAJ-0 28,00 p
4. Ujo, om. Tarmo Leinonen  KEAJ-0 24,00 p

Etelän lohkon kettu-pm tulokset vuosi 2018

Varsinais-Suomi 20.1.2018
1. Jökömäen Nanu om. Jarkko Mäki  94,50 p 
2. Lumi om. Virtanen Niko  91,14 p  
3. Jekku om. Marko Levonen  87,50 p 
4. Kettu-Pekon Ronja om. Mäki Juho  86,50 p 
5. Tapahan Rattopoika om. Tero Savolainen 85,40 p 
6. Raja-Alhon Nuppu om. Janne Yli-Puntari 78,26 p  

Kymi 14.11.2018
1 Karika Takko om Antti Mattila 91,00 p 
2. Voittaja Timantti om Valtteri ja Jani Petranen  82,78 p 
3. Voittaja Taika om Marko Lind  79,29 p  
4. Toivo om Asko Kilpiä  61,50 p  
5. Tiinun Raju om Lasse Peltola  59,73 p  
6. Rike om Mika Rikkonen  28,00 p 
7. Hepakan Hannah om Mika Laapas  27,00 p  
8. Hirviluolan Minttu om Merja ja Ilpo Suoknuuti  25,00 p  
9. Villimiehen Spede om Sami Taskula  23,00 p  
10. Sarastuksen Elmo om Mikko Heikkinen  18.00 p 

Uusimaa 2.11.2018
1. Eräsuvun Lucifer om. Liisa Miettinen 80,42 p 
2. Havukon Hevi om. Sampo Rantanen 31,00 p
3. Ajoketun Vekku om. Aki Allonen 17,50 p 
4. Loukasmäen Piitu om. Ville Saukkola & Miika Silvander 15,00 p

KEAJ PM PUOLANKA 9.11.2018
1. Raja-Alhon Kikka, 
om. Heikkinen Lassi, Hyrynsalmi keaj1 93,00
2. Viipyketun Riisaintonen, 
om. Moilanen Anttu, Vuokattu keaj1 87.44
3. Veeti, om. Similä Tuomas, Suomussalmi keaj0 35.00
4. Jalovainaan Konna, om. Ohtamaa Heikki, Kajaani keaj0 26.00
5. Luolavaaran Kiri, 
om. Heikkinen Matti, Iivantiira keaj - - Luopui
6. Luolavaaran Kessu, 
om. Parviainen Ari, Suomisalmi keaj - - Suljettu
Yt Komulainen Seppo, Suomussalmi
Yt -harj. Toivanen Jukka, Hyrynsalmi

KESKI-POHJANMAAN KEAJ PM -KOE, 17.11.2018 KANNUS
1. Riihilammen Jyty, om. Varvikko Jere  keaj 86,00
2. Vihreäntalon Tauski, om. Saari Pertti  keaj 85,50
3. Brenda, om. Anttila Tero  keaj 83,75
4. Dachshof Melina, om. Malila Reijo keaj 69,75
5. Kettu-Pekon Emma, om. Ylesmäki Jarkko keaj 63,25
6. Riistahirmun Rex, om. Juola Markku keaj 59,00
Yt Saarenmäki Simo, Vöyri

Lännen KEAJ PM-tulokset

KEAJ Satakunnan PM Ulvila 17.11.2018 
1. FI34779/16 Sarastuksen Emi, om. Juha Huhtala 94.00 p 
2. .FI45964/13 Tulipätsin Ärjyukko, om. Sari & 
Olli Pirkkanen 92.00 p 
3. FI41972/12 Viitajoen Helmi, om. Mika Perttu 92.00 p 
4. FI27175/15 Pyyntimiehen Vallesmanni,
om. Saku Laaksonen.  Koirasta KVA  87.50 p 
5. FI41804/15 Redruler Kaiku, om. Henri Arvola 85.50 p 
6. FI50309/12 Taika, om. Arttu Ristiharju 85.00 p 
7. FI35546/15 Sillanpielen Sako, om. Perttu Mika &  
Malmi Mikael & Aro Reetta 75.00 p 
8. FI24262/14 Assi, om. Grundström Timo 73.00 p 
9. FI38503/12 Mosku, om. Mantila Pasi & Haavisto 
Joni & Haavisto Ari 28.00 p 
10. FI41975/12 Viitajoen Heta, om. Mattila Jussi 25.50 p 
11. FI14265/15 Vihteljärven Jallu, om. Uusihonko Heikki 17.00 p 
12. FI50396/15 Jalovainaan Köli, om. Ojanen Niklas suljettu
  (peura)

KEAJ Pohjois-Hämeen PM Ikaalinen 16.11.2018
Ylituomari Jari Vaarila 
1. Vihreäntalon Vane, om. Vilkman Petri & Rinne Mika 90.00p 
2. Kettu-Pekon Patu, om. Matti Laurila 77.40p 
3. Ajoketun Ale, om. Kari Ollikainen  Luopui

KEAJ Vaasan PM Malax 17.11.2018
Malaxnejdens Stövarklubb arrangerade i samarbete med Sydös-
terbottens kennelförening och Vasa kennelförening DM för rävdri-
vande stövare i Vasa distrikt den 17.11.2018 med Pörteborg som 
samlingsplats och 7 finska stövare deltog. 
Fuktigt barmarksföre med flera plusgrader och måttlig vind var 
enligt vår bedömning utmärkta förhållande för rävdrevsprov men 
resultatnivån blev svag av många olika orsaker. Ingmar Smeds 
fungerade som överdomare och Sven-Åke Mylläri som sekretera-
re. Till västra zons uttagningstävlingar i Ylöjärvi den 24.11.2018 
åker Pomo och Lalli. 
Resultat: 
1. Pomo, ägare Björn Dalaholm, Maxmo,  72,50 p, KEAJ2, 
2. Petorinteen Kosti, 
ägare Kenneth Byggmästar, Nykarleby,  67,75 p, KEAJ2 
3. Lalli, 
ägare Roland Sundfors, Marko Lehto, Nedervetil,  67,00 p, KEAJ2 
4. Foxfighter´s Jacke, 
ägare Jens Ekman, Norra Vallgrund,  40,90 p, KEAJ0 
5. Redruler Kiita, ägare Mauri Korkeamäki, 
Erik Andersson, Jakobstad,  33,00 p, KEAJ0 
6. Weelax Vilma, 
ägare Pehr Carlsson, Västerhankmo,  24,50 p, KEAJ0 
En hund uteslöts p.g.a. drev på vitsvanshjort.

Pohjois-Pohjanmaan Kettu-PM 10.11.2018, Oulu
1. Kempin Pösö, om. Saxholm Henri, Muhos keaj 18,00
2. Pörriäisen Jysky, om. Mäkelä Ismo ja 
    Pöytäkangas, Kello keaj 65,50
3. Viitajoen Nopsajalka, om. Väyrynen Harri, Oulu keaj 59,25
4. Kuutarhan Kuningaskulkureitten, 
    om. Palosaari Marko, Salla  keaj 16,00
5. Afthsban Mun Sylivauva, om. Haataja Ritva keaj 76,75
6. Kemix, om. Seppinen Pekka keaj 18,00
7. Kettu-Pekon Emmi, om. Jani Junttonen keaj 30,00
8. Kutinan Vosu, om. Knuutti Samu  keaj 91,75
9. Kutinan Ventti, om. Tuohimaa Petri  keaj     _ _  

KEAJ Etelä-Pohjanmaan PM Seinäjoki 18.11.2018 
1. 51/1  Hepakan Hero, Väisänen Raimo 91,50 
2. 51/2  Viikkineva Pipsa, Pitkäjärvi Ahti 90,50 
3. 51/2  Jarno Heikkilä 83,50 
4. 51/1  Repopupun Sertisankari, Riina Luoma ja 
             Marko Ketoja 71,75 
5. 51/2  Kettu-Pekon Ronia, Jari Ja Jarkko Ylesmäki 64,50 
6. 51/1  Ajoketun Cälli, Yli- Hirvelä Jouko, Jonne Ja Jani 63,25 
7. 51/1  Syysaamun Juuso, Murtonen Olavi 26,00 
8. 51/1  Kattiharjun Naksu, Ruosteluoma Ritva ja 
             Heininen Maarit 23,00 
9. 51/2  Iitu, Porkholm Asko 20,00 
10. 51/2  Lissu, Marko Ja Miisa Lehto 19,00 

Kettu-PM tuloksia
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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 
• Hallituksen esitys suomenajokoiran jalostuksen tavoiteohjelmaksi
esitys on julkaistu kokonaisuudessaan järjestön kotisivuilla 
www.ajokoirajarjesto.fi/events/vuosikokous-2019
• Hallituksen esitys suomenajokoiran PEVISA-ohjelmaksi 
(perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) LIITE 1

• Venäjänajokoirayhdistys ry:n esitys venäjänajokoiran jalostuksen tavoite-
ohjelmaksi
esitys on julkaistu kokonaisuudessaan järjestön kotisivuilla www.ajokoirajarjesto.
fi/events/vuosikokous-2019
Venäjänajokoirayhdistys ry:n esitys venäjänajokoirien PEVISA-ohjelmaksi 
(perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) LIITE 2

• Amerikankettukoirayhdistys ry:n esitys amerikankettukoiran jalostuksen 
tavoite ohjelmaksi
esitys on julkaistu kokonaisuudessaan järjestön kotisivuilla www.ajokoirajarjesto.
fi/events/vuosikokous-2019
Amerikankettukoirayhdistys ry:n esitys amerikankettukoiran PEVISA-ohjelmaksi 
LIITE 3

• Amerikankettukoirayhdistys ry:n esitys amerikankettukoiran SM-ketunajoko-
keen valintakoesäännöksi LIITE 4

• Pohjois-Pohjanmaan Ajokoirakerhon muutosesitys SAJ:n sääntöjen 5 § kohtaan 
hallitus LIITE 5

• Etelä-Pohjanmaan Ajokoirakerhon esitys muutosesitys SAJ:n hopeisen ansio-
merkin jakamiseen LIITE 6 
 

SAJ - FSK:N 
VUOSIKOKOUS 23.3.2019 
Laukaa, Peurunka

Valtakirjojen tarkastus on samassa paikassa klo 10.00 - 12.30. 
Kokouksessa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä henkilöjäsenellä äänioikeus ja  

jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Jäsenyhdistyksellä on yksi ääni kutakin yhdis-
tyksen 20 jäsentä kohti, kuitenkin enintään 5 ääntä. Jäsenenä olevalla rekisteröidyllä 

kennelpiirillä on yksi (1) ääni kutakin piirin jäsenenä olevaa Suomen Ajokoirajärjestön 
jäsenyhdistystä kohti, kuitenkin enintään 5 ääntä. Jäsen saa valtakirjalla edustaa pois-
saolevia 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 mai-
nittava valtakirjan antajan jäsennumero. Ainoastaan joko v. 2018 tai 2019 maksaneilla 

15 vuotta täyttäneillä jäsenillä on vuosikokouksessa äänioikeus. 

Tervetuloa!  
Hallitus

Vuosikokouksessa jaetaan perinteisesti SAJ-FSK:n myöntämät 
ansiomerkit ja palkinnot.

Pyydämme palauttamaan kiertopalkinnot kaiverrettuna viim. 15.3.2019 
os. Katri Toivola, Lastaajantie 5, 41350 Laukaa as 050 444 9121 / 044 351 7058

Majoitusvaraukset 22.2.2019 mennessä 
Peurungan myyntipalvelusta puh: 020 751 6300, sähköposti: peurunka@peurunka.fi 

Illallinen lauantaina 23.3. klo 19:30, hinta 27 €,  
varaukset majoitusvarauksen yhteydessä. 

Kylpylähotelli 2 hh 64,50 e / hlö / vrk, 1 hh 99 e / yö. 
Peurunkapiha (lähellä päärakennusta) 2 hh 49,50 e / hlö / vrk, 1 hh 69 e. 
Peurunkamäki (hieman kävelyä) 2 hh 39,50 e / hlö / vrk, 3- 4 hh 126 e / huone / vrk, 
1 hh 59 e / vrk. 
Huoneistohotelli Peurantähti 7 x 38 m² 1 - 2 henkilöä / 4 x 48 m² 2 - 4 henkilöä / 
4 x 57,5 m² 4 henkilöä / 4 x 70 m² 4 henkilöä. Ei lemmikkejä. 
1 henkilö / huoneisto 135 e / vrk. 2 - 4 henkilöä / huoneisto 189 e / vrk. 
Kaikissa huoneistoissa on mahdollisuus max. 2 lisävuoteeseen, jotka sijataan olohuo-
neen sohvaan. Lisävuode 4 - 14 v 10 e / hlö / vrk Lisävuode aikuiselle 45 e / hlö / vrk. 
Hinnat sisältävät aamiaisen sekä kylpylän ja kuntosalien vapaan käytön. 
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LIITE 1. Hallituksen esitys suomenajokoiran PEVISA-ohjelmaksi 
Suomenajokoiran rotukohtainen PEVISA-ohjelma 
(voimassa 1.1.2020 – 31.12.2024)
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen ensimmäistä astutusta annettu lonk-
ka- ja kyynärkuvauslausunto. Kyynärniveldysplasiatuloksen 1 tai 2 saanut koira 
voidaan astuttaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Koiralla ei saa olla pen-
tujen rekisteröintihetkellä yli 150 rekisteröityä jälkeläistä Suomessa. Viimeinen 
sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.

LIITE 2. Venäjänajokoiran PEVISA-ohjelma (voimassa 2 vuotta hyväksymisen jälkeen).
Koiran täytyy olla tutkimushetkellä tunnistettu Suomen Kennelliiton (SKL) 
hyväksymän tunnistusmerkinnän avulla.
Koirilla täytyy olla ennen jalostuskäyttöä annettu lonkka- ja kyynärkuvauslau-
sunto, joka on annettu koiran täytettyä 12 kk.
Jälkeläismäärä uroksella sekä nartulla on enintään neljäkymmentä (40) pentua. 
Viimeinen pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.
Ulkomaiselta jalostuskoiralta ei vaadita lonkka- ja kyynärkuvauslausuntoa, jos 
astutus tapahtuu ulkomailla tai siemennys tuontispermalla.
Tämä PEVISA-esitys hyväksytään koollekutsuttavassa kokouksessa. 

LIITE 3. Amerikan  kettukoirayhdistyksen esitys amerikankettukoiran PEVISA-ohjelmaksi
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen toista astutusta annettu lonkkakuvaus-
lausunto. Pentueen vanhemmilla ei saa pentujen rekisteröintihetkellä olla yli 
45 rekisteröityä jälkeläistä Suomessa. Viimeinen sallittu pentue rekisteröidään 
kuitenkin kokonaisuudessaan.
Ohjelma on voimassa 1.1.2020 - 31.12.2022

LIITE 4. Amerikankettukoirayhdistyksen esitys amerikankettukoiran SM-ketunajo -
kokeen valintakoesäännöksi

Koirat valitaan seuraavin perustein: 1. Edellisvuoden mestari 2. KEAJ 1-tuloksen 
kuluvalla kaudella ajaneet / paremmuusjärjestyksessä 3. Käyttövaliokoirat / ilmoit-
tautumisjärjestyksessä 4. KEAJ 1-tuloksen ajaneet / ilmoittautumisjärjestyksessä. 
SM-kilpailuun ilmoitettavan koiran tulee olla palkittu FCI:n tunnustaman maan 
kenneljärjestön hyväksymässä koiranäyttelyssä vähintään laatuarvostelun H ar-
voisesti.

LIITE 5. Muutosesitys SAJ:n sääntöihin 5§:n kohtaan Hallitus.
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut pu-
heenjohtaja ja enintään 16 muuta varsinaista jäsentä ja näille valitut henkilö-
kohtaiset varajäsenet. Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan kahdeksi 
vuodeksi kerrallaan. Hallituksen ja heidän varajäsenensä valitaan enintään 
neljä (4) kunkin lohkon alueelta. Hallituksen jäsenistä varajäsenineen on vuo-
sittain erovuorossa kahdeksan (8). Lohkoittain sisäisenä valintaperusteena on 
kennelpiirin sisäinen jäsenmäärä. Jos hallituksen jäsen tai varajäsen eroaa kes-
ken toimikautensa, valitsee seuraava vuosikokous hänen tilalleen uuden jäse-

VALTAKIRJA

Valtuutan / valtuutamme (edustajan nimi)

________________________________________________________________________________

edustamaan itseäni / yhdistystämme (valtakirjan antajan nimi)
Suomen Ajokoirajärjestö - Finska Stövarklubben ry:n vuosikokouksessa lauantaina 23.3.2019.

Yhdistyksemme jäsenmäärä oli 31.12.2018 ________________________ henkilöä.

Paikka ja aika ___________________________________________________________________
  

Allekirjoitus (yhdistyksen leima)   SAJ:n jäsennumero

____________________________    ____________________________

Allekirjoituksen oikeaksi todistavat ja nimenselvennökset:

______________________________     ______________________________

______________________________    ______________________________

nen hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen. Hallitus valitsee keskuudestaan 
vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsen-
ten varajäsenineen tulee olla Suomen Ajokoirajärjestön – Finska Stövarklubben 
ry:n ja Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n jäseniä.
Kunnioittavasti Pohjois-Pohjanmaan Ajokoirakerhon puolesta
Puheenjohtaja Tapani Sipilä Oulainen 28.12.2018

LIITE 6. Etelä-Pohjanmaan Ajokoirakerho r.y. esittää Suomen ajokoirajärjestön vuosi-
kokoukselle hopeisen ansio merkin jakamiseen sääntö muutosta: 

Hopeinen ansiomerkki ruvettaisiin jakamaan jäsenmäärän mukaan piireittäin. 
Jokaista alkavaa 200 jäsentä kohden annetaisiin 1 merkki, jokaiseen piiriin kui-
tenkin vähintään 2 merkkiä, jos on anottu.
Terveisin Marko Ketoja, Yhdistyksen pj
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Suomen Kennelliitto – 
Finska Kennelklubben ry.

Ilmoittautuminen • Anmälan
Näyttelyyn/Till utställning

Näyttelypaikka ja -aika  
Utställningsort och -datum

Näyttelyluokka HUOM! Alaikärajan tulee täyttyä viimeistään näyttelypäivänä. 
Utställningsklass OBS! Lägsta åldersgränsen i klasserna måste uppfyllas senast på utställningsdagen.

Pentuluokka 
Valpklass  
7 – alle 9 kk 
7 – under 9 mån

Junioriluokka
Juniorklass
9 – alle 18 kk
9 – under18 mån

Nuorten luokka
Unghundsklass
15 – alle 24 kk
15 – under 24 mån

Avoin luokka
Öppen klass
15 kk/mån –

Käyttöluokka 
Brukshunds- 
klass  
15 kk/mån –

Valioluokka
Championklass
15 kk/mån –

Veteraaniluokka
Veteranklass
8 v/år –

Kasvattaja- 
luokka
Uppfödar- 
klass

Koira • Hund
Rotu 
Ras Uros 

Hanhund
Narttu 
Tik

Tittelit 
Titlar

Nimi 
Namn

Rekisterinumero 
Registernummer

Syntymäaika 
Födelsedatum

Väri 
Färg

Huom! Mikäli koira on ulkomaisessa rekisterissä, on ilmoittautumisen mukaan liitettävä kopio rekisteritodistuksesta. - Obs! Om hunden är registrerad utomlands, bör kopia av registreringsbeviset bifogas med

Koiran isän nimi 
Hundens far

Koiran emän nimi 
Hundens mor

Kasvattaja • Uppfödare
Kasvattajan nimi 
Uppfödarens namn

Postitoimipaikka  
Postanstalt

Omistaja • Ägare
Nimi 
Namn

Puhelin; koti ja työ 
Telefon; hem och arbete

Lähiosoite 
Näradress

Postinumero ja -toimipaikka 
Postnummer och -anstalt

Sähköposti 
E-mail Haluan vastaanottaa näyttelypostin sähköpostitse

Jag vill motta utställningsbrevet till min e-mail

Kysymykset • Frågor

1. Onko koira Suomen muotovalio?
Är hunden finsk utställningschampion?

Kyllä 
Ja

Ei 
Nej 2. Typistetty häntä 

Kuperad svans
Kyllä 
Ja

Ei 
Nej

Typistetyt korvat 
Kuperade öron

Kyllä 
Ja

Ei 
Nej

3. Jos koira EI ole Suomen muotovalio, luettele koiran Suomessa saamat sertifikaatit (muutoin jätä tämä tyhjäksi!) Paikka, aika, tuomari:  
Om hunden INTE är Finsk utställningschampion, förteckna hundens certifikat i Finland (annars lämna detta oifyllt!) Plats, datum, domare:

4.
Onko koiralla koepalkintoja/hyväksytty luonnetesti?  
(Täytetään vain, jos koira ilmoitetaan käyttöluokkaan tai jos ko.  
rodulta vaaditaan koetulos muotovalion arvoon)

Har hunden erhållit pris på prov/godkänt mentaltest?  
(Ifylles endast om hunden anmälts till brukshundsklass eller  
om provresultat behövs för utställningschampionat)

Koemuoto, paikka, aika ja tulos
Provart, ort, datum och resultat

Koemuoto, paikka, aika ja tulos
Provart, ort, datum och resultat

Ilmoittautumismaksu • Anmälningsavgiften
Ilmoittautumismaksu 
Anmälningsavgiften ____________

e
Kopio maksukuitista tulee liittää ilmoittautumisen mukaan! 
Kopia på betalningen bör bifogas anmälningsblanketten!

Näyttelyilmoittautumiskaavakkeen on oltava postitettu (postileima) ja ilmoittautumismaksu 
maksettu viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä. Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta 
vastaan. Tämä ilmoittautuminen on sitova. Kennelliiton näyttelysääntöjen (kohta 3) mukaan  
ilmoittautuminen näyttelyyn velvoittaa aina myös maksamaan ilmoittautumismaksun.

Utställningsanmälan skall vara poststämplad och avgiften erlagt senast den dag anmälnings-
tiden utgår. För sent inkommen anmälan mottages ej. Anmälan är bindande. Enligt Finska 
Kennelklubbens utställningsregler (punkt 3) skall anmälningsavgiften alltid erläggas för anmäld 
hund.

Vakuutan, että koirani on rokotettu ja tunnistusmerkitty voimassa olevien määräysten mukaises-
ti. Sitoudun noudattamaan Kennelliiton voimassa olevia näyttely- ja antidopingsääntöjä sekä nii-
tä täydentäviä ohjeita. Suostun siihen, että Kennelliitto ja rotuyhdistykset saavat julkaista koirani 
saaman arvostelun. Suostun siihen, että tässä lomakkeessa antamani henkilötiedot saa julkaista 
ja antaa ulkopuolisille (Näyttelysäännöt, kohta 1).

Hunden är vaccinerad och id-märkt enligt gällande bestämmelser. Jag förbinder mig att efterföl-
ja Kennelklubbens gällande utställnings- och antidopingbestämmelser, direktiv och anvisning-
ar. Jag godtar, att Kennelklubben och rasföreningarna publicerar bedömningen av min hund. 
Jag godtar, att personuppgifter i denna blankett får publiceras och överlåtas till utomstående 
(Utställningsbestämmelser, punkt 1).

Päiväys 
Datum

Allekirjoitus 
Underskrift

1/
20

12
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Seinäjoki SAJ:n rodut 20.04.2019

20.4.2019 Seinäjoki

Suomen Ajokoirajärjestön rodut, myös pennut 
(5-7kk ja 7-9kk) sekä jälkeläisluokat.
Järj. Etelä-Pohjanmaan Ajokoirakerho ja 
Suomen Ajokoirajärjestö.

Arv.  alkaa klo10.00.

Ilmoittautumiset 31.3 / 7.4 (vain netissä) mennessä 
osoitteella;

EPA 19, 
PL 30, 
65101 Vaasa tai internetin kautta.

Ilm. koskevat tied. ark. 15-19 puh. 040-4171501, 
info@bob-brand.fi. Muut tied. puh. 050-5226363.

Ilm. maksu 35e, saman om. 2. jne koira, pennut ja 
vet. 32e, yli 10v veteraanit ilmaiseksi.

tili FI89 5419 1540 0159 57.

Palkintotuomari: Sakari Poti

Helsinki Winner 2018 näyttelyyn osallistui tänä 
vuonna 6250 koiraa ja Helsinki Winner Puppy 
Show -näyttelyyn 1011 koiraa. Helsinki Winner 
järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa NORD-
näyttelynä. Päivän näyttelyissä oli edustettui-
na 323 eri koirarotua kahdestakymmenestä eri 
maasta. 

Näyttelyvuosi 2018 päättyi Voittaja-näyttelyyn 
sunnuntaina, johon osallistui lähes 7000 koiraa ja 
Royal Canin Puppy Cupin viimeiseen osakilpai-
luun: Voittaja Puppy Show -pentunäyttelyyn puo-
lestaan noin 900 pentua.     

Kaikkiaan viikonlopun aikana Messukeskuk-
sessa kävi n. 37 000 kävijää. Paikalla oli runsaasti 
lapsiperheitä ja se näkyikin hyvin Saj:n uusitulla 
ständillä. Lapset ja vähän aikuisemmatkin kävivät 
tutustumassa ja rapsuttelemassa esillä olevia koiria. 
Taisi siinä joku saada pusunkin Simo -suomenajo-
koiralta. 

Suomen Kennelliitto palkitsi erityismaininnalla 
Suomenajokoirajärjestön osaston, jossa kotimai-
nen rotumme tuotiin tyylikkäästi esille. Kunnia-
maininnan otti vastaan lauantaina osastolla Sanna 
Skedlund. 

15.-16.12.2018 
Helsinki Messukeskus
Koiramessut 2018  

Suomen Ajokoirajärjestön uusittu osasto 
Koiramessujen Rotutorilla. Valokuvaaja 
Hannu Hutun ottama kuva suomenajo - 
koiran pennuista muuttui Granon osaa - 
vissa käsissä kankaiseksi taustakuvaksi, 
jolla on varmasti käyttöä useassa SAJ:n 
tapahtumassa.Myös osaston kalusteet 
olivat Granolta.

15.–16.12.
MESSUKESKUS
HELSINKI

KOKO
PERHEEN

KOIRA-

TAPAHTUMA

TERVETULOA SUOMEN SUURIMPAAN KOIRATAPAHTUMAAN! • TUHANSIA KOIRIA YLI 300 RODUSTA
KANSAINVÄLISET VOITTAJA-KOIRANÄYTTELYT • VALLOITTAVAT PENTUNÄYTTELYT •  ROTUESITTELYJÄ
LASTEN OMA LELUKOIRAKILPAILU • HELLYTTÄVÄT KAVERIKOIRAT • VUODEN VIRKAKOIRAT • VAUHDIKKAAT 
ESITYKSET JA LAJINÄYTÖKSET •  VINKKEJÄ KOIRAN HANKINTAAN • TEMPPUKOULU •  VUODEN SANKARI-
KOIRAT  •  PARHAAT JOULULAHJAT KOIRALLE JA OMISTAJALLE

 koiramessut.fi    koiramessut  # koiramessut

TEKSTI LIISA MIETTINEN  KUVAT MARI LYYTIKÄINEN



48    AJOKOIRAMIES TAMMIKUU 2019  AJOKOIRAMIES  TAMMIKUU 2019    49    

Osastolla oli viikonlopun aikana esillä useita SAJ:n 
alaisten rotujen edustajia. Tässä vasemmalla poitevin 
Bastien Berankovi om. Anita Asuintupa ja puolan-
jahtikoira  Esencja Behu Odszukac Wiatr  om. Anu 
Paarlahti-Suojanen.

Suomenajokoira Koverilan Simo Häyhä jaksoi 
nuoresta iästään (8kk) huolimatta edustaa osastolla 
koko viikonlopun omistajansa Sanna Skedlundin 
kanssa. Kuvassa oikealla myös venäjänajokoirayh-
distyksen tuore puheenjohtaja Maria Lammentaus-
ta.

Venäjänajokoirapennut Tikotassun Justiina om. Kati 
Kohtamäki ja Tikotassun Jäger om. Jari Raiskio viih-
tyivät sekä osastolla että Helsinki Puppy Showssa, 
jossa Jäger palkittiin RYP-1 koirana!

Heidi Pajamäki koiransa Satumeren Jehun kanssa 
veti jo kokemuksella suomenajokoirien rotuesitte-
lyn. Esittelijänä Maria Lammentausta.   

Eestinajokoira Mansikkaloukon Marianne om. Anne 
Huhtasaari, suomenajokoirat Miroskarin Lilli om. 
Tiina-Maria Närvänen ja Satumeren Jehu om. Heidi 
Pajamäki sekä venäjänajokoira Usvavaaran Patton 
om. Maria Lammentausta ja Jari Raiskio.

Osaston uusinta sai kovasti kehuja ja näyttikin 
erittäin tyylikkäältä ja selkeältä uusilla kalusteilla 
sekä seinälakanalla. Osastolla oli myös myytävänä 
uusia tuotteita: pipoja ja huppareita sekä seinäka-
lentereita. Näitä kaikkia on tilattavissa toimistolta. 
Mari Lyytikäinen piti osastoa pystyssä lauantaina 
ja sunnuntaina, ja ehti välillä käydä kuvaamassa 
koiria kehänlaidalla kun Sanna Skedlund tai Liisa 
Miettinen häntä tuurasivat. 

Ajokoiramies -lehdet lähtivät osastolla kävijöi-
den matkaan ja monia hyviä keskusteluja käytiin ja 
miten muistetaan lapsuudesta tämä koira (suome-
najokoira). Osastolla oli esillä: eestinajokoira, venä-
jänajokoira, poitevin, puolanjahtikoira sekä suome-
najokoira. Koirien omistajat saivat vastailla moniin 
kysymyksiin, joita roduista esitettiin. Hienoa, että 
olitte paikalla. HauLife- areenalla esiteltiin myös 
rotuja ja mukana oli suomenajokoira. Areenalla 
Heidi Pajamäki esitti rallytokoa suomenajokoira 
Vilhon kanssa. 

Korpituulen kennelin Kari Töllin tyttäret Piia Palola ja Satu Tölli tiesivät kertoa, että taustakuvan koiranpen-
nut ovat Korpituulen kasvatteja yhdistelmästä XX Eräjätkän Ansa - XXX Jahti-Ukon Jore vuodelta 2016.

Julkaisutoimikunnan Sanna Skedlund ja Liisa Mietti-
nen SAJ:n esittelijöinä.
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Helsingin Woittaja 2018 tulokset:

Suomenajokoirat,  
tuomaroi Markku Kipinä
Satumeren Madonna 
om. Emma Mikkonen, 
HeW-18, ROP, RYP-3

Kahvanahon Ratto-Poika 
om. Kati Kuusela, 
HeW-18, VSP

Kahvanahon Ruskaretki 
om. Marja Kuivas, 
HeJW-18

Helsingin Woittaja 2018 ja 
Voittaja 2018 näyttelyt

Suomenajokoirien ROP, HeW-18 Satumeren Madonna om. Emma Mikkonen ja 
VSP, HeW-18 Kahvanahon Ratto-Poika om. Kati Kuusela. Tuomarina Markku Kipinä. 

15.–16.12.
MESSUKESKUS
HELSINKI

KOKO
PERHEEN

KOIRA-

TAPAHTUMA

TERVETULOA SUOMEN SUURIMPAAN KOIRATAPAHTUMAAN! • TUHANSIA KOIRIA YLI 300 RODUSTA
KANSAINVÄLISET VOITTAJA-KOIRANÄYTTELYT • VALLOITTAVAT PENTUNÄYTTELYT •  ROTUESITTELYJÄ
LASTEN OMA LELUKOIRAKILPAILU • HELLYTTÄVÄT KAVERIKOIRAT • VUODEN VIRKAKOIRAT • VAUHDIKKAAT 
ESITYKSET JA LAJINÄYTÖKSET •  VINKKEJÄ KOIRAN HANKINTAAN • TEMPPUKOULU •  VUODEN SANKARI-
KOIRAT  •  PARHAAT JOULULAHJAT KOIRALLE JA OMISTAJALLE

 koiramessut.fi    koiramessut  # koiramessut

TEKSTI JA KUVAT MARI LYYTIKÄINEN

Suomen Kennelliitto palkitsi erityismaininnalla Suomenajokoirajärjestön osaston, 
jossa kotimainen rotumme tuotiin tyylikkäästi esille. 
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Kahvanahon Rajavartija 
om. Eeva-Kaisa Rantala, 
HeJW-18

Kahvanahon Mehtätähti 
om. Marja Kuivas, 
HeVW-18, ROP-VET

Räntäaamun Rane 
om. Eveliina Jaako, 
HeVW-18, VSP-VET

Kennel Kahvanahon 
om. Marja ja Mauri Kuivas, 
ROP-KASV, BIS-3 kasvattaja

Amerikankettukoira, 
tuomaroi Markku Kipinä
Halabalan Mystic 
om. Jarmo Vuorinen,  
HeW-18, ROP

Dunkerinajokoira, 
tuomaroi Markku Kipinä
Sivesindhogdas D Odin 
om. Auli Haapiainen-Liikanen, 
HeW-18, ROP

Karkeakarvainen Bosnian-
ajokoira/barak, 
tuomaroi Markku Kipinä
Filipuna Bampina 
om. Hanna-Mari Lintuneva, 
HeW-18, ROP

Karkeakarvainen  
Istrianajokoira, 
tuomaroi Matejcic Jasna
Lapponia om. Kirsi-Marja Pent-
ti, HeW-18, ROP

Karkeakarvainen  
Italianajokoira, 
tuomaroi Imbimbo Nicola
Vigoroso Patrizio 
om. Iisa Martiskainen ja Toni 
Hyttinen,  
HeW-18, ROP

Vigoroso Patrizia om. Katja 
Kurkela, HeW-18, VSP

ROP kasvattaja Kennel Kahvanahon 
om. Marja ja Mauri Kuivas.

Lyhytkarvainen Italianajo-
koira, 
tuomaroi Imbimbo Nicola
Vigoroso Quebec om. Leena 
Paulin, HeW-18, ROP

Vigoroso Quanna om. Johanna  
ja Mika Korhonen, HeW-18, VSP

Eestinajoira, 
tuomaroi Marko Lepasaar
Sakste Elurõõmus Eliisabet 
om. Marika ja Tiit Hiiemaa ja Ma-
ris Siilman, Viro.. HeW-18, ROP

Zalivay om. Marika ja Tiit 
Hiiemaa ja Maris Siilman, Viro 
HeW-18 VSP

Plottinajokoira, 
tuomaroi Markku Kipinä
Råbockens Bear Dance With 
Plott om. Teppo Siivonen, HeW-
18, ROP

Poitevin, 
tuomaroi Markku Kipinä
Bastien Berankovi om. Anita ja 
Sami Asuintupa, HeW-18, ROP

Posavinanajokoira, 
tuomaroi Matejcic Jasna
Bisa I om. Kristina Hakamäki, 
HeW-18, HeJW-18, ROP

Puolanjahtikoira, 
tuomaroi Markku Kipinä
Esencja Behu Odszukac Wiatr 
om. Anu Paarlahti-Suojanen, 
HeW-18, ROP

Sveitsinajokoira, 
tuomaroi Pekka Teini
Karhutarhan Istuva Härkä 
om. Anu ja Aku Rahikka, 
HeW-18, ROP

Venäjänajokoira, tuomaroi 
Lepasaar Marko
Bravon Brita om. Kiira Juhola, 
HeW-18, ROP

B-Mosse om. Suvi-Saija ja 
Reijo Koski, HeW-18, VSP

Olga om. Riina Luoma ja Mar-
ko Ketoja, HeVW-18, ROP-VET

HeJW-18 narttu Kahvanahon Ruskaretki 
om. Marja Kuivas

HeJW-18 uros Kahvanahon Rajavartija 
om. Eeva-Kaisa Rantala

ROP-VET, HeVW-18 Kahvanahon Mehtätähti
 om. Marja Kuivas ja VSP-VET HeVW-18 Räntäaamun Rane om. Eveliina Jaako.
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Voittaja-18 tulokset:

Suomenajokoirat, 
tuomaroi Saija Juutilainen
Kahvanahon Metsärannan 
Suden Hetki 
om. Outi Lius ja Mikko Endström, 
V-18, ROP

Kahvanahon Rajavartia 
om. Eeva-Kaisa Rantala, 
JV-18, V-18, VSP

Alapörkän Ystävä 
om. Taina ja Tarja Rissanen, Erkki 
Rytkönen, JV-18

Kellolan Ville om. Samuli Pusa, 
VV-18, ROP-VET

Kahvanahon Mehtätähti 
om. Marja Kuivas, VV-18, VSP-VET

Kennel Kahvanahon 
om. Marja ja Mauri Kuivas, 
ROP-KASV

Amerikankettukoira, 
tuomaroi Saija Juutilainen
Halabalan Mystic 
om. Kati Vuorinen, V-18, ROP

Nuka om. Reetta Virkkunen ja 
Joonas Tiainen, JV-18
Snowwhite 
om. Valtteri Engblom, JV-18

Dunkerinajokoira, 
tuomaroi Johansson Martin
Sivesindhogdas D Odin 
om. Auli Haapiainen-Liikanen, 
V-18, ROP

Karkeakarvainen 
Bosnianajokoira/barak,  
tuomaroi Saija Juutilainen
Filipuna Bampina 
om. Hanna-Mari Lintuneva, 
V-18, ROP

Bari Ii om. Muhamed Hadzalic, 
V-18, VSP

Amerikankettukoirien ROP, V-18 Halabalan Mystic 
om. Kati Vuorinen.

Venäjänajokoirien ROP, V-18 Repopupun Mahtava Mölytoosa 
om. Riina Luoma ja Marko Ketoja ja VSP, V-18 B-Mosse
om. Suvi-Saija ja Reijo Koski.

Suomenajokoirien ROP, V-18 Kahvanahon 
Metsärannan Suden Hetki om. Outi Lius ja 

Mikko Endström ja VSP, JV-18, V-18 Kahvan-
ahon Rajavartia om. Eeva-Kaisa Rantala. 

Tuomarina Saija Juutilainen.    

ROP-VET, VV-18 Kellolan 
Ville om. Samuli Pusa ja 

VSP-VET, VV-18 
Kahvanahon Mehtätähti 

om. Marja Kuivas. 
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Karkeakarvainen Istrianajokoira, 
tuomaroi Saija Juutilainen
Lapponia om. Kirsi-Marja Pentti, V-18, ROP

Luka Lipovacka om. Minna Blom ja  
Pinja Eronen, V-18, VSP

Karkeakarvainen Italian ajokoira, 
tuomaroi Johansson Martin
Vigoroso Patrizia 
om. Katja Kurkela, V-18, ROP

Lyhytkarvainen Italian ajokoira, 
tuomaroi Johansson Martin
Vigoroso Quebec 
om. Leena Paulin,  V-18, ROP, RYP-2

Eestinajokoira, 
tuomaroi Siret Lepasaar
Sakste Elurõõmus Eliisabet 
om. Marika ja Tiit Hiiemaa ja Maris  
Siilman, Viro.  V-18, ROP

Zalivay om. Marika ja Tiit Hiiemaa ja 
Maris Siilman, Viro V-18, VSP

Poitevin, tuomaroi Johansson Martin 
Bastien Berankovi om. Anita ja Sami 
Asuintupa, V-18, ROP

Posavinanajokoira, 
tuomaroi Saija Juutilainen
Helminauhan Faktinen Foto 
om. Sari Vuorikoski,  V-18, ROP

Puolanjahtikoira, 
tuomaroi Saija Juutilainen  Esen-
cja Behu Odszukac Wiatr om. Anu 
 Paarlahti-Suojanen, HeW-18, ROP

Sveitsinajokoira, 
tuomaroi Laurent Pickhard
Karhutarhan Istuva Härkä 
om. Anu ja Aku Rahikka,  V-18, ROP

Venäjänajokoira, tuomaroi Saija 
Juutilainen  Repopupun Mahtava Möly-
toosa om. Riina Luoma ja Marko Ketoja, 
V-18, ROP

B-Mosse om. Suvi-Saija ja Reijo Koski, 
V-18, VSP

Bravon Peppi om. Arja Nevalainen, VV-
18, ROP-VET

Lyhytkarvainen italian-
ajokoira Vigoroso 

Quebec sijoitus 
Voittaja-18 

ryhmäkilpailussa 
oli RYP-2.

Posavinanajokoira Carla 
Borac Od Marasa 

sijoitus Voittaja Puppy 
Show-ryhmäkilpailussa 

oli RYP-4.

Venäjänajokoira 
Tikotassun Jäger sijoitus 

Helsinki Puppy Show- 
ryhmäkilpailussa  

oli RYP-1.

Kennel Kahvanahon 
suomenajokoiraryhmän 
sijoitus Helsinki Winner 
BIS-kasvattajakilpailussa 
oli BIS-3.

Suomenajokoira Satumeren 
Madonnan sijoitus Helsinki 
Winner-ryhmäkilpailussa oli 
RYP-3.



58    AJOKOIRAMIES TAMMIKUU 2019  AJOKOIRAMIES  TAMMIKUU 2019    59    

Miten ajokoiraharrastus ja 
kenneltoiminta sai alkunsa?
Pohjois-Savon Varpaisjärvellä varhaislapsuuten-
sa viettänyt Pauli Lappalainen kertoo ajokoira-
harrastuksen alkaneen jo pienenä poikana isänsä 
kanssa metsällä kulkiessaan. Paulin kouluikään 
ehtiessä perhe muutti Lapinlahden Horsmanmä-
keen, jossa ajokoiraharrastus eli vahvana. Useas-
sa talossa oli hyviä ajokoiria ja Paulin mieleen on 
erityisesti jäänyt huippuhaukkuinen narttu, joka 

usein koulupäivän aikana ajeli jänistä koulun lä-
himaastoissa. Opinnot ja perheen perustaminen 
vei nuoren miehen muutamaksi vuodeksi maa-
ilmalle, mutta Lapinlahden loistavat metsästys-
maat vetivät lopulta puoleensa ja 80-luvun tait-
teessa paluu kotikonnuille oli tosiasia. 

Ensimmäisen oman koiran Pauli osti isänsä 
kanssa vuonna 1973. Heinävedellä asuva armeija 
kaveri oli aina lomilta palatessaan kehua retos-
tanut huippuhaukkuista koiraansa Helyä, jota 

Koivukulman kennelissä 
kasvatustyötä samalla narttulinjalla

MARI LYYTIKÄINEN  KUVAT PAULI JA RAITA LAPPALAINEN

Raita ja Pauli Lappalainen nuorten tulevaisuuden lupausten Koivukulman Mainio-Caramban,  
Koivukulman Nuotti-Nikkarin ja Koivukulman Nuotti-Neidon kanssa. 

miehet kävivät lopulta kuuntelemassa. Kaverille 
oli palautunut Helyn 1-vuotias pentu Pella, jonka 
miehet ostivat tarhaansa. Myöhemmin kävi ilmi, 
että Pellan pentuesisar Rositasta tuli Lauri Turu-
sen Hela-ajon kennelin kantanarttu. 

Ajokokeiden tuomarikortin Pauli suoritti 1975. 
Ensimmäinen pentue Pellalla teetettiin samana 
vuonna ja kasvatustyössä sama narttulinja on jat-
kunut aina näihin päiviin saakka. Koivukulman 
kennelnimi hankittiin 1988. Kasvateista yhdellä 
on muotovalion arvo, 33 koiraa on saavuttanut 
käyttövalion arvon ja näistä kolme on kaksoisva-
lioita. Kennelille on myönnetty pronssinen, ho-
peinen ja kultainen kasvattajapalkinto. Mestari-
kasvattajan titteli myönnettiin vuonna 2009. 

Samoihin aikoihin tytär Raita otti vastuuta 
kennelin kasvatustyöstä isänsä rinnalla. Kennel-
toiminta on ollut isän ja tyttären sydäntä lähellä 
ja Lapinlahden kennelkerhon nimissä Koivukul-
man väki on aktiivisesti mukana järjestämässä 
erilaisia kenneltapahtumia. Harmillisesti Ken-
nelkerhon toimintaa uhkaa loppuminen ja tästä 
Pauli lähettää kiitokset paikalliselle kennelpiiril-
le, joka hiljattain muutti koiranäyttelyjen järjes-
tämiseen vaadittavaa toimintapistesääntöä suuria 
yhdistyksiä suosivaksi. Kennelkerhon vuosittain 
järjestämät useat ajo- ja hirvikokeet sekä kesäi-
sin lukuisia kertoja pidettävät koiranäyttelyhar-
joitukset eivät riitä tuomaan riittävästi pisteitä 
koiranäyttelyjen järjestämiseen. Toiminnan tu-
kemisen sijaan Pauli kokee kennelpiirin lyövän 
tiukasti kapuloita pienten, mutta aktiivisten yh-
distysten rattaisiin. 

Hyvän jalostuskoiran kriteerit
Jalostustyössään Pauli nojaa suomenajokoiran 
rotumääritelmään. Ulkomuodollisesti koiran tu-
lee olla ns. ykkösen koira eli näyttelyssä vähin-
tään EH:n saanut. Luonne, karvapeite ja tassut 
ovat metsästysinnon ohella tärkeässä asemassa 
jalostuskoiraa valitessa. Jalostusurosta valitessaan 
mies tutkii mm. koiratietokannan koe- ja näytte-
lytiedot tarkoin. Pauli ei yleensä käy uroskandi-
daatteja kuuntelemassa, koska yhdellä kuuntelu-
kerralla koirasta ei saa kokonaiskäsitystä eikä aika 
riitä useampaan metsäreissuun. Vuosien saatossa 
toisilleen sopivat suvut on oppinut tuntemaan sa-
moin kuin suvuissa kulkevat mahdollisesti periy-
tyvät sairaudet. Sairauksien suhteen Pauli toivoisi 

enemmän avoimuutta, koska siitä lopulta hyötyy 
koko suomenajokoira populaationa. Koiria ei voi 
jalostaa yhden ominaisuuden perusteella vaan 
on huomioitava kokonaisuus. Vierassiitosta hän 
käyttää harvoin. 

Pentujen ottajat
Pentuja Koivukulman kautta on maailmalle läh-
tenyt yli 200 kpl. Alussa Pauli piti tarkkaa kirjaa 

XXX Jonna kantavana keväällä 1988, pentueen 
isänä XX Riku (Maunon). Tästä pentueesta lähtien 
kasvatustyö on kirjattu Koivukulman kennelin 
nimiin.

Paulin ensimmäinen suomenajokoira Pella/72, 
josta lähtien suomenajokoirien kasvatusta samalla 
narttulinjalla.
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varausjärjestyksestä, mutta kantapään kautta 
opittuna on päämääräksi tullut pennun pääsemi-
nen hyvään ja metsästävään kotiin perheenjäse-
neksi. Onneksi huonoja kokemuksia on vähän. 
Vaikka kasvattajan toivomuksena on kasvatin 
käyttäminen näyttely- ja koetoiminnassa, ei vel-
voitteita pennun ostajille voi laittaa. Apuaan hän 
on uusille harrastajille vuolaasti antanut. Vuosien 
saatossa mukana on kulkenut yhteistyökump-
paneita, joille pennun myy mielellään tietäen sen 
pääsevän hyviin ja osaaviin käsiin. 

Koirien terveystutkimukset ja PEVISA
Muiden suomenajokoiran omistajien lailla myös 
Koivukulmassa toivotaan koirien terveystutki-
muksiin avoimuutta. Suomalaiset kansana eivät 
pidä pakotteista ja PEVISA-ehdotuksen myötä 
ennen ensimmäistä pentuetta tehtävät lonkka- ja 
kyynärkuvaukset saattavat Paulin mielestä laskea 
entisestään rekisteröitävien pentujen vuosittaista 
määrää. Pelkona hänen mielestä on, että useat 
kokevat kustannukset liian suuriksi jos uroksen 
tai nartun pentuemäärä jää 1-2 pentueeseen. Jos 
kyynär- ja lonkkatutkimuksen väliltä pitäisi vali-
ta, Pauli määräisi ennemmin kyynärtutkimuksen 
pakolliseksi. Lisäksi perinnölliset sairaudet ja viat 
tulisi avoimemmin saattaa harrastajakunnan tie-
toon. Etenkin koirien lisääntyneet iho-ongelmat 
koetaan punaisena vaatteena, josta vaietaan. Pau-
lin mielestä myös ulkomuototuomarit ovat isossa 
roolissa koirien vikojen esille tuomisessa.

Miten harrastus ja koirat 
ovat muuttuneet vuosien saatossa?
Ajokoiraharrastus on perinteinen sodanjälkeis-
ten suurten ikäluokkien suosima metsästyskoi-
raharrastus. Suurimman kukoistuksen ajokoira-
toiminta koki 1980-luvulla, jolloin ajokoe oli 
koko seutukunnan yhteinen viikonlopun viet-
totapa. Perjantai-iltana aloitettiin, koko viikon-
loppu kerättiin tärkeää jalostustietoa ja kaikki 
kunnioittivat läsnäolollaan vielä sunnuntai-illan 
tulosten julkaisua. Vuoroin kilpailtiin omalla 
koiralla tai toimittiin vastavuoroisesti tuomarina. 
Nyt ikäluokka on ikääntynyt ja Pauli povaakin 
seuraavan viiden vuoden ajalle edelleen roimaa 
pudotusta harrastaja- ja koiramäärään. Tämän 
päivän ajokoetoiminta on eräänlaista non stop-
meininkiä; osallistujat lähtevät kotimatkalle heti 
ylituomarin kopissa käytyään eikä yhteisöllisyyt-
tä pääse muodostumaan. Yhdessäolo ja harrastus 
ovat jääneet taka-alalle kilpailuhenkisyyden val-
latessa toimintaa. Ajokoepalkinnot ovat karan-
neet käsistä eikä kokeisiin saada osallistujia ilman 
mahtavia palkintoja. Nuoret tulisi ottaa avosylin 
vastaan ja tarvittaessa opastaa koeharrastuksen 
alkuun. Usein kuulee uusien koeharrastajien tun-
tevan itsensä koepaikoilla ulkopuolisiksi. 

Myös maasto-olosuhteet ovat vuosien saatos-
sa muuttuneet. Nyt haastetta koirille tuovat li-
sääntyneet esteet kuten metsäautotieverkostot, 
hakkuut, ojitukset ja kynnöspellot. Maastot ovat 
rikkonaisia ja vilkasliikenteiset tiet lisäävät koiri-

1996 Kuopion messuilla esittele-
mässä Suomenajokoiraa. Pauli ja 
Fin KVA Koivukulman Jake sekä 
Raita ja 12-vuotias Fin KVA & Fin 
MVA Jonna.

en riskiä joutua onnettomuuksiin. Onneksi pai-
kannuslaitteet ovat kehittyneet ja tuovat turvaa 
harrastamiseen. Koirien ajotaidot ovat hiukan 
esteiden myötä parantuneet. Ajotaito kulkee pe-
rimässä eikä koiralla iän mukana opittu taito pe-
riydy. Paulin mielestä koirien karvapeitteet, tassut 
ja haukut ovat huonontuneet. Enää ei juurikaan 
kuule ns. pitkällä kuminauhalla sointuvaa ja kuu-
luvaa haukkua, vaan haukku on lyhyttä ja tiheää, 
jolloin kuuluvuus kärsii. Koirien innoissa on aina 
ollut vaihtelua.

Ihmiselämän kiireinen elämänrytmi vuoro-
töineen vaikuttaa myös harrastamiseen. Koiran 
kouluttaminen pennusta ajavaksi koiraksi on 
aikaa vaativaa toimintaa. Metsäpäivät venyvät 
ja kelillä kuin kelillä olisi treeneihin lähdettävä. 
Koiralle ei aina pidä tarjota tuoretta yönjälkeä 
vaan välillä on haetettava tyhjää metsää ja haku-
ja ajoitettava myös iltapäivän puolelle. Syksyllä  
koiran kunnon kohotessa etenkin koekoiralle 
tulisi tarjota mahdollisimman koemainen metsä-
päivä ja pitkiä metsäpäiviä tulee tehdä myös pe-
räkkäin. Koiran eteen on nähtävä vaivaa eikä pidä 
mennä helpoimman kautta. Paljon on omistajas-
ta jos koirastakin kiinni millainen ajuri koirasta 
puhkeaa.

Palveleeko nykyiset AJOK-säännöt jalostusta?
Paulin mielestä nykyiset ajokoesäännöt ovat sel-
väpiirteiset ja jalostuskelpoiset eikä hän näe tar-
vetta itse koesääntöjen muutokseen. Olosuhteet 

sen sijaan ovat kovasti muuttuneet ja alueellinen 
vaihtelu on suurta. Etelä-Suomessa ei maastojen 
rikkonaisuuden takia ole mahdollisuutta tasa-
puolisten koemaastojen järjestämiseen. Myös 
muualla tilanne on huonontunut mm. susien 
vuoksi eikä kaikkialla kokeita voida järjestää. 
Pauli arveleekin käyttövalion arvoon oikeutta-
vien tulosten pian joutuvan tarkastelun alle ja 
kahden kokokauden koetuloksen huomioimisen 
nykyisen yhden tilalle. Myös yhden tuomarin 
järjestelmään siirtymien on väistämättä edessä. 
Nykyiset paikannuslaitteet kertovat päivän suo-
rituksen myös jälkikäteen laitteelta katsottuna 
ja kokeen ylituomari voi seurata koiran päivän 
työskentelyn. Paikannuslaite on hyvä arvostelun 
apuväline, mutta koiran miinustamiseen tarvi-
taan tilanteen omin silmin toteaminen paikan 
päällä.

Harrastuksen haasteet ja 
tulevaisuuden näkymät
Mistä saadaan väistyvien harrastajien tilalle uu-
sia, nuoria harrastajia? Nuoret muuttavat opiske-
lun ja työn perässä kaupunkiin ja maaseutu auti-
oituu. Ennen metsästysmaat alkoivat kotiovelta, 
mutta nyt harrastamaan on lähdettävä jopa sato-
jen kilometrien päähän. Lisäksi metsästysmuo-
doista hirven metsästys vetää nuoria puoleensa ja 
enemmän yksin harrastettava ajokoirametsästys 
on häviäjän roolissa. Kaikki toimet nuorten har-
rastajien mukaan saamiseksi ovat tervetulleita ja 

Pauli huolehtii pentujen ensi viikoista, mutta 4-5 viikon iässä ne 
pääsevät Raitan hoivaan ja aidattuun pihaan, jossa saa vapaasti  
temmeltää. Koivukulman Tuiskutar Hurja-pentueensa kanssa.

Raitan poika Niilo on jo ottanut ensi-
askeleet ajokoiramiehen tehtävissä..
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FI MVA & FI KVA Koivukulman 
Timpurilla on 156 jälkeläistä.

Komea rivi Koivukulmalaisia.

nuoret on otettava avosylin toimintaan mukaan. 
Koiramäärän laskiessa jalostuskoirakanta on ka-
ventunut ja alkaa olla jo vaikeuksia löytää sopivaa 
jalostusurosta nartulleen muotiurosten käytön 
näkyessä vahvasti koirien sukutauluissa. Sudet 
ovat vallanneet lähes koko maan poronhoitoalu-
etta lukuun ottamatta. Tulevaisuudessa 20 koiran 
kokeita turvallisuus ja tasapuolisuus periaatteella 
on jo vaikea järjestää. Oma harrastaminen jatkuu 
eläkkeelle jäämisen myötä entistä aktiivisemmin. 
Tarhassa on tällä hetkellä 6 suomenajokoiraa ja 

dreeveri, joiden kanssa harrastaessa ei aika käy 
pitkäksi. Isän ja tyttären ansiokas kasvatustyö 
ansaitsee varmasti kiitosta myös tulevaisuudessa. 
Erään koiramiehen sanoin: ” Kuule Pauli, minä 
olen sinulle rehellisesti kateellinen, en sairaasti!”

Koivukulman kennelin asioista voi lukea Raita 
Lappalaisen ylläpitämiltä kennelin nettisivuilta 
osoitteesta: http://koivukulma.nettisivu.org/

Koivukulman kennelin 
30-vuotisjuhlakoe

MARI LYYTIKÄINEN  KUVAT PAULI JA RAITA LAPPALAINEN

Jo aamulla oli juhlan tuntua ilmassa kun tarjolla oli täytekakkua aamupalaksi.

Ylituomari Erkki Savolainen puheen pidossa.

Lapinlahden kennelkerho järjesti Koivukulman 
kennelin 30-vuotisjuhlakokeen 19.11.2018 Hors-
manmäen Erän metsästysmajalla. Kokeeseen 
osallistui 14 suomenajokoiraa ja yksi dreeveri. Sää 
oli haastava edellisenä iltana alkaneen pakastumi-
sen johdosta. Keli maastoissa oli kuiva ja pakkasta 
enimmillään noin 10 astetta. Kokeen ylituoma-
riksi oli kutsuttu Erkki Savolainen Kuopiosta ja 
sihteerinä toimi Pertti Kääriäinen järjestävästä 
yhdistyksestä. Ennen maastoon lähtöä herkutel-
tiin Koivukulman kennelin tarjoamilla täytekakku 
kahveilla. Maastosta palattuaan koeväki sai naut-
tia Kettus Jussin keittämää savolaista perinneruo-
kaa mykykeittoa. Se on keittoruoka, joka sisältää 
perunoita, lihaa, sydäntä, sisäelimiä, kuten mak-
saa ja munuaisia, sekä oleellisesti mykyjä. Mykyt 
ovat jauhosta ja verestä valmistettavia sattumia, 
jotka kypsennetään kiehuvassa vedessä.

Juhlakoetta tukivat seuraavat tahot: K-market 
Ruokamestari, Hau Hau Prima Pet Premium, 
Matin ja Liisan asema, Jyrkkänen Ky, K-Rauta 
Lapinlahti, Puutaide Erkki Rytkönen, Moottorisa-
haveistäjä Seppo Ruotsalainen, Savipellon kioski 
Jussi Kettunen.

Kokeen voittajakoira Koivukulman Fine-Walt-
teri sekä Matukan Moona saavuttivat kokeessa 
käyttövalion arvon.
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Tulokset:
1. Koivukulman Fine-Waltteri om. Jussi Rahkala  AJOK-1 86,47 P Koirasta KVA
2. Latukkakorven Lenita om. Marko Huttunen  AJOK-1 78,38 P
3. Matukan Moona om. Matti Turunen  AJOK-1 76,08 P Koirasta KVA
4. Koivukulman Diiva-Dooris om Timo Murtonen ja Jukka Makkonen  AJOK-1 75,67 P
5. Koivukulman Hurja-Rita om. Asko Räsänen ja Pauli Lappalainen  AJOK- 2 70,93 P
6. Koivukulman Hurja-Hapatus om. Toni Jääskeläinen  AJOK-2 65,17 P
7. Puistolan Pele om. Ahti Saastamoinen  AJOK-3 55,13 P
8. Koivukulman Go Go-Ami om. Raimo Holopainen  AJOK-3 52,08 P
9. Mamacomama´s Bella Om. Jani Ruotsalainen ja Arto Eskelinen  AJOK-0 49,54 P
10. Koivukulman Go Go-Nella om. Mika Raja  AJOK-0 33,25 P
11. Rämehaan Euro om. Hannu Tuovinen  AJOK-0 32,04 P
12. Matukan Rocky om. Riitta Nissinen  AJOK-0 21,00 P
13. Koivukulman Aika-Lailla om. Raita Lappalainen ja Ari Tolvanen  AJOK-0 20,17 P
14. Tellu om. Pentti Pietikäinen  Luopui
15. Koivukulman Diiva-Desiree om. Urpo Jakola  Luopui

Kokeen voittaja Koivukulman Fine-Waltteri omista-
jansa Jussi Rahkalan kanssa. 

Perinneruokamestari Kettus Jussi. 

Koeväki odottelemassa hyvässä kennelhenges-
sä palkintojen jaon alkua.

Perinteiset Merilapin Tracker ajot pidettiin Käpy-
lässä 17-18.11.2018. Kokeen järjestämisestä vasta-
sivat Sattajärven erä ja Metsäveikot Keminmaalta 
lisäksi toimikunnassa oli jäseniä koko Merilapin 
alueelta.

Kokeeseen osallistui Lauantaina 15 koiraa ja 
Sunnuntaina 16 koiraa, joista 13 osallistui kaksi-
päiväisen yhteistuloksen perusteella kokeen pää-
palkinnoista kisaamaan.

 Maastot oli valittu huolella ja maastoissa oli 
suhteellisen hyvä jäniskanta. Lauantaina kokees - 
sa ajettiin 5 ykköstulosta ja ylituomari esitti  
CACITia KVA Meripojan Kölille 91,50 1/15. Lau-
antain kokeessa Meripojan Kerttu saavutti KVA 
arvon.VaraCACIT Jäniksenhaukun Netalle. 

Sunnuntaina kokeessa ajettiin 4 ykköstulosta ja 
päivän parhaana ja CACITilla palkittiin Meripo-
jan Maisa. Vara CACIT nuorelle Meripojan Ro-
kille.

Iso kiitos kokeen sponsoroinniasta: Tracker 
Oy, Rudus Oy, HauHau, Viafin Prosess Piping Oy 
ja Teca Oy sekä iso kiitos kaikille tuomareille ja 
maastot luovuttaneille seuroille.

Vuoden 2019 Merilapin Tracker ajot on anottu 
pidettäväksi 16-17.11 2018 keskuspaikkana toimii 
Laren Baari Torniossa.

Tervetuloa kaikille.
 

Meripojan Köli ja Veijo Lepistö Merilapin Tracker 
ajojen voittaja.

Merilapin 
Tracker ajot 2018

Merilapin Tracker ajojen Kummankin päivän yhteen lasketut lopputulokset:
1. Meripojan Köli  91,50 ja 83,13=  174,63  om. Veijo Lepistö
2. Meripojan Maisa  70,83 ja 90,04=  160,87  om. Jorma ja Nina Tolvanen
3. Meripojan Ronja  81,92 ja 78,88 =  160,80  om. Pasi Liikanen
4. Meripojan Roki  68,88 ja 87,33 =  156,21  om. Mikko Havukainen
5. Jäniksenhaukun Netta  82,67 ja 60,50 =  143,17  om. Jarmo ja Laila Turunen
6. Sulosoinnun Lyyti 82,50 ja 29,38 =  111,88  om. Eeva Heikkinen
7. Alapörkän Isku  54,83 ja 52,63 =  107,46  om. Kauko Kantola
8. Meripojan Kerttu  79,50 ja 25,17 =  104,67  om. Jukka Keskikallio ja Kati Halonen
9. Mettäjuntin Assi  50,17 ja 43,00 =    93,17  om. Onni Heikkinen
10. Erä Rutjan Kira  3,00 ja 67,58 =    70,58  om. Asko Juntunen
11. Mettäjuntin Nelli  67,21 ja 3,00 =    70,21  om. Erkki Juntti
12. Syysaamun Mierka  69,46, sunnuntaina ohjaaja luopui om. Johanna Isaksson
13. Jäniksenhaukun Kiira    2,00 ja 58,54 =  60,54  om. Kyösti Rantamaa ja Sulo Tuisku

PASI LIIKANEN
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RITVA PIRHONEN

Susirajan PAMAUS 24.11.2018 
Kiihtelysvaaran Suojapirtillä
Pelko siitä, että suurin ja kaunein kisamme Su-
sirajan Pamaus, kutistuisi rusinaksi kuten moni 
muu arvokoe, osoittautui turhaksi. Kiitos jäse-
nillemme, että lähditte jälleen suurin joukoin 
mukaan! 34 ilmoittautuneesta 31 koiraa suuntasi 
kisalauantain valjetessa maastoon ja kaikki suo-
rittivat kokeen loppuun. Kaksi koiraa jäi hakupis-
teille, palkintosijoja ajettiin 25 kpl, joista ykkösiä 
12 kpl.

Koepäivänä vallitsi parin asteen pikkupakka-
nen ja enimmäkseen pilvipouta sää. Välillä vih-
moi kevyttä pakkaslunta, mutta yhtä maastoa 
lukuun ottamatta keli pysyi paljaana. Ohut lumi-
härmä helpotti sekä jänisten jalkeille saantia, että 
ajojen kulkua. Kisan voittoon vaadittiin taaskin 
yli 90 pisteen tulos. Voittajan nimi on kaikille 
tuttu, onhan Osmo Tikkasen kaksoisvalionarttu 
Luolavaaran Lissu mm. yhdistyksemme Lavikai-
sen Pytyn ja SAJ:n Ykköspalkinnon voittaja vii-
me kaudelta. Kokeen VSP oli neljänneksi sijoit-
tunut kaksoisvalio Honkasuoran Aku, om. Eino 
Siponen.

Ylituomarina kokeessa toimi varmaotteises-
ti Sakari Poti Laihialta, minuuttituomarina ja 
maastomestarina Jani Kuivalainen, sihteerinä 
Ritva Pirhonen ja koetoimikunnan puheenjoh-
tajana Raimo Peltonen. Arvat myi Yrjö Räsänen. 
Kiitos sponsoreillemme (Rajan Ase, Autotalo 
Laakkonen, Hankkija, Sohvin Valinta, Tessu) 
emännällemme Riikka Jokelalle ja kaikille maas-
toja luovuttaneille seuroille; teitte tapahtumas-
tamme onnistuneen!

Ja ensi vuonna paukkuu taas...  

XXX Honkasuoran Aku

XXX Luolavaaran Lissu ja Osmo Tikkanen.

TULOKSET: 
1.  XXX Luolavaaran Lissu FI44163/13, om. Osmo Tikkanen,  AJOK 1 P, 90,79 pist. 
2.  Koivukulman Hurja-Rita FI39081/14, om. Asko Räsänen & Pauli Lappalainen,  AJOK 1 P, 88,42 pist.
3.  Tuopan Usvatuuli FI32989/14, om. Mikko Romppanen,  AJOK 1 P, 88,38 pist.
4.  XXX Honkasuoran Aku FI34897/10, om. Eino Siponen,  AJOK 1 P, 85,21 pist.
5.  X Maihilan Annikki FI19295/10, om. Ritva Pirhonen,  AJOK 1 P, 83,00 pist. Koirasta XXX.
6.  Kontio Jeccu FI42111/14, om. Pekka Koivulehto,  AJOK 1 P, 82,88 pist.
7.  XX Mannikarin Humu FI37449/11, om. Ilpo Tuunainen,  AJOK 1 P, 82,46 pist.
8.  XX Kessu FI33923/13, om. Tarmo Kaislasuo,  AJOK 1 P, 82,46 pist.
9.  Havukkakallion Heta FI21359/15, om. Raimo Hämäläinen & Tuure Kuronen,  AJOK 1 P, 79,58 pist.
10. Rasakan Lumo FI35907/14, om. Markku Pöllänen,  AJOK 1 P, 78,00 pist.
11.  XX Joutsenrinteen Miisa FI21009/11, om. Juhani Saarelainen,  AJOK 1 L, 75,96 pist.
12.  XX** Luontopolun Tuuli FI36458/10, om. Pekka Kuittinen & Elsa Silventoinen,  AJOK 1 P, 75,58 pist.
13. Kaspilanmäen Billy FI49054/16, om. Markku Tschokkinen,  AJOK 2 P, 72,71 pist.
14.  Honkasuoran Melu FI27849/15, om. Hanna & Mika Tarvainen,  AJOK 2 P, 71,63 pist.
15. Hila-ajon Hinni FI28520/12, om. Pasi Holsti,  AJOK 2 P, 71,17 pist.
16.  Pirttikorven Tiko FI33792/15, om. Minna Haaranen & Aki Immonen,  AJOK 2 P, 69,79 pist.
17.  Vehkaojan Roni FI19758/09, om. Tiina Henttonen,  AJOK 2 P, 69,75 pist.
18.  Kaspilanmäen Bella FI49052/16, om. Tero Varis,  AJOK 2 P, 69,13 pist.
19.  XX Sorkomäen Nelli FI28234/11, om. Tero Varis,  AJOK 2,   67,33 pist.
20.  Jänisjoen Hämy FI34522/15, om. Yrjö Parviainen,  AJOK 2 P, 62,46 pist.
21. Karkon Heli FI40010/16, om. Martti Kinnunen,  AJOK 2 P, 60,83 pist.
22.  XX Koivukulman Diiva-Dooris FI37214/12, om. Timo Murtonen & Jukka Makkonen,  AJOK 3 P, 53,92 pist.
23.  XX Mutalanmäen Raiku, om. Mika Turunen & Aleksi Tolvanen,  AJOK 3 P, 53,75 pist.
24.  XX Havukkakallion Jallu FI35814/14, om. Teuvo Turunen,  AJOK 3 P, 51,13 pist.
25.  Tivakan Lila FI40791/10, om. Niko Kaasinen,  AJOK 3 P, 50,04 pist.
26.  Hilda FI11245/11, om. Pentti Räsänen,  AJOK 0 P, 47,17 pist.
27. XX Villipuron Jarna FI25117/11, om. Matti Vaakanainen,  AJOK 0 P, 45,13 pist.
28.  Kalliolan Oona FI33053/10, om. Niko Kaasinen,  AJOK 0 P, 42,42 pist.
29.  Simanansärkän Eka FI53029/10, om, Annaliisa Pellikainen & Eetu Parviainen,  AJOK 0 P, 20,71 pist.
30.  Honkasuoran OK FI24046/16, om. Eila ja Juha Nevalainen,  AJOK 0 P, 3,00 pist.
31.  Intolan Jopi FI21135/16, om. Pentti Pitkänen & Arttu Pakarinen,  AJOK 2 P, 2,00 pist.

Kuva Kiihtelysvaaran Suojapirtin osanottajista tuomareineen.

Pamauksen palkinnot.
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Saimme viettää päivää Ristijärven maisemissa 
keskellä kauneinta Kainuuta erityisesti venäjä-
najokoirille tarkoitetussa perinteisessä Putinin 
Paukku-ajokokeessa. Ylituomarina toimi Jouni 
Remes ja kokeen puuhamiehenä Risto Karjalai-
nen. Ristijärvellä ovat jäniskannat vähintäänkin 
hyvät ja maastot ovat todella mainiot. Jo vuoden 
2017 JM-kokeissa totesimme, että Ristijärvellä 
järjestelyt ovat loistavat ja hyviä maastoja riittää 
kaikille koirille. Tästä suuri kiitos kuuluu Ristol-
le.

Koiria kokeeseen oli ilmoitettu harmittavan 
vähän. Venäjänajokoiria oli kolme ja samoin 
suomenajokoiria kolme. Koirien vähäisyys ih-
metyttää, koska olihan voittajalle palkintona 
Ultracomin panta ja lisäksi muutkin palkinnot 
olivat merkittäviä. Pokaalit ajokokeeseen lahjoitti 
perinteisesti Bravon kennel.

Kokoontuminen oli kello 6.00 ja kun saavuim-
me keskuspaikalle, alkoi lumisade. Jouni piti 
ylituomarin puhuttelun, jossa painotti kuivan 
kelin ja kovan tuulen huomioimista tuloksia tar-
kastellessa. Aamulla satanut lumi myös vaikuttaa 

jänisten löytymiseen. Koirien irtilaskuaika oli 
7.45-8.15. 

Kaikki maastot olivat lähellä eikä kenelläkään 
tullut kiirettä. Olin tällä kertaa tuomarina ja pää-
sin kuuntelemaan Alapörkän Nättiä. Ajelimme 
hämärissä maastoon ja koira läksi hakemaan 
ensimmäistä pupua liikenteeseen. Haku kesti, 
koska jälki ei oikein haissut sataneen lumen alta. 
Lopulta jänis lähti yli 800 metrin päästä. Ajo oli 
vauhdikasta ja haukku kuuluvaa. Koiraa oli mu-
kava kuunnella. Näimme jäniksen menevän pel-
lon poikki. Sää oli todella tuulinen ja vaikka pak-
kasta ei ollut kuin 1 aste, tuntui tuuli puhaltavan 
vaatetuksesta läpi. Toisella erällä teimme tulet ja 
lämmittelimme kohmeisia käsiämme. Mietimme, 
miten talvella tarkenee, kun nyt jo tuntuu kylmäl-
tä.

Koiran omistaja Jani Heikkinen kertoi Nätin 
olevan jälkitarkka koira ja aamulla sataneen lu-
men hidastavan jäniksen löytymistä. Ajossa vauh-
din hän kertoi olevan liian nopeaa ja kovan tuulen 
sekä kuivan kelin vaikuttavan ajon sujuvuuteen. 
Maasto oli erittäin hyvä ja päivä sujui mukavasti.

Putinin Paukku Ristijärvellä 24.11.2018
- Sponsoreina Ultracom, Korpiauto ja tmi Jari Suutari

ARJA NEVALAINEN

Voittajan omistaja. Toiseksi tullut. Ristijärven maisemaa. 

Keskuspaikalle tultuamme ylituomari Jouni 
Remes kertoi hakujen olleen pitkiä myös muilla 
koirilla. Tulostason hän kertoi olevan kohtalai-
nen, kun yksi koira oli vielä tulematta metsästä. 
Viimeisen koiran ajo oli mennyt keskelle tietöntä 
vaaraa ja koira ei kuullut omistajan kutsua. Lo-
pulta oli viimeinenkin ryhmä tullut metsästä ja 
tulokset olivat selvillä. 

Tutkapannan voitti nurmeslaisen Veijo Kar-
jalaisen omistama Alapörkän Jana FI27329/13 
89.75 pisteillä. Toiseksi tuli Raimo Viljanmaan 
Bravon Iida ER34484/14 76.58 pisteellä. Kol-
mas oli Heikki Savolaisen Kultanuolen Halti 
ER51982/11. Neljänneksi tulleella Tarja ja Ris-
to Karjalaisen omistamalla Alapörkän Ewital-
la FI28422/11 oli huonoa onnea matkassa, eikä 
toinen jänis löytynyt. Pisteet olivat 50.75. Vii-
des oli Heidi ja Jani Heikkisen Alapörkän Nätti 
FI45121/14 46.13 pisteellä. Reijo ja Suvi-Saija 
Kosken nuori B-Mosse ER36653/18 sai 3 pistettä. 
Kokeesta muodostui ottelu suomenajokoiran ja 
venäjänajokoiran välille, jonka suomenajokoirat 
voittivat niukasti 11/10.

Voittajakoiran omistaja tuumaili: ”Joskus se 
aurinko paistaa risukasaankin. Ajokokeissa ei 

koskaan tiedä mitä tulee vastaan, kun on kaksi 
luontokappaletta vastakkain”. Hän kertoi maas-
ton olleen huippuhyvän ja tuomarien päteviä. 
Koiran suoritusta Veijo luonnehti hyväksi. Ajo-
koe oli tälle käyttövaliokoiralle syksyn ensim-
mäinen. Putinin Paukku oli hyvin järjestetty 
kisa. Veijoakin harmitti koirien vähyys ajoko-
keessa. 

Karjalaisen Risto kertoi ”kevennyksen” viimeis-
tä koiraa odotellessa: Lapin ukko asusteli poh  - 
joisessa mutkaisen tien varressa. Oli oikein liu-
kas keli ja eräässä tiukassa mutkassa ajoi nainen 
autollaan metsään. Ukko kävi auttamassa naisen 
auton tielle. Meni vähän aikaa ja toinen nainen 
ajoi autonsa samassa mutkassa penkkaan. Ukko 
riensi taas auttamaan. Kun kolmas nainen sa-
massa mutkassa ajoi autonsa penkkaan, tuumasi 
ukko naiselle, että jo kolmas raskaana oleva nai-
nen samassa mutkassa ajoi autonsa penkkaan. 
Tähän nainen tuohtuneen vastasi, ettei hän to-
dellakaan ole raskaana. Ukko tuumaili ”niinpä, 
mutta eipä tuo autokaan vielä ole poissa penkas-
ta!”

Lämpimät kiitokset kaikille mukana olleille ja 
oikein hyvää koekauden jatkoa!
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Sisuajot 
Ähtäri 8.12.2018

SANNA SKEDLUND

Myllymäen nuorisoseurantalo eli Pirtti alkoi 
täyttyä puheensorinasta kuudelta aamulla, kun 
ajokoiraväki kokoontui Ähtärinseudun kennel-
kerhon järjestämien Sisuajojen merkeissä. Ete-
lä-Pohjanmaallakin moni koe on mennyt tänä 
syksynä syystä tai toisesta peruutukseen, mut-
ta Sisuajoissa viivalle lähti 15 suomenajokoiraa 
ja 1 beagle.Ylituomarina toimi Tero Vikman ja 
sihteerinä Jouni Salmenoja.Pääsponsori oli Sisu-
Rakennus Oy, jonka lisäksi koetta tukivat Wextra, 
Ultracom, Vipstore sekä Alavuden Agrimarket. 

Ylituomari kertasi puhuttelussaan pikaises-
ti säännöt ja kiitteli keliä, joka kerrankin suosi  
Sisuajoja. Kokeita edeltävänä iltana satoi hiven 
uutta lunta ja lämpötila oli asteen verran pak-
kasen puolella. Käytiin läpi maastot, koirat sekä 
tuomariryhmät, jonka jälkeen ylituomari toivot-
teli lyhyitä hakuja ja pitkiä ajoja pitkämatkalaisten 
lähtiessä maastoihinsa. Irtilaskun sovittiin tapah-
tuvan 8.-8.30. 

Kokeen järjestäjät kertoivat Ähtärissä olevan 
vielä suhteellisen hyvä tilanne susien yms. hait-
taavien tekijöiden suhteen järjestää kokeita ja tu-
lijoita kokeisiin oli runsaasti. Kolme osallistujaa 
joutui perumaan tulonsa. Ajettavia alkoi löytyä 
hyvin ja reaaliaikaisen tulosseurannan taulukko 
alkoi täyttyä hakuminuuteista. Aamupäivällä yli-
tuomarikierrokselle lähtiessämme ripotteli hiljal-
leen lunta. 

Ylituomariryhmä suuntasi ensimmäiseksi Pe-
ränteen maastoon, jossa Korpiniemen Impi haki 
toista jänistä. Ensimmäinen haku oli 17 minuut-
tia ja ajo 120. Seurasimme pitkään Impin työs-
kentelyä yöjäljen kimpussa. Ryhmämme jatkettua 
matkaansa Impi sai ajon ja ajoi taas täydet 120 
minuuttia. 

Seuraava kohde oli Lauttakorpi, jossa Koivu-
kulman Hurja-Sero oli hakenut 130 ja ajanut 106 
minuuttia. Toinen ajo lähti heti kun ryhmämme 
saapui maastoon ja isäntä tarjosi ryypyt eli ker-
rankin ylituomariryhmä vei hyvää onnea men-

nessään. Toisen erän haku Hurja-Serolla oli 45 
minuuttia. 

Kolmanneksi suuntasimme Matonevalle, jos-
sa Rusetin Valssilla oli toinen ajo menossa 40 
minuutin haun päätteeksi. Ensimmäistään se oli 
ajanut 101 minuuttia. Kuunneltiin hetki Rusetin 
Valssin ajoa ja jatkettiin tuulen yltyessä matkaam-
me takaisin keskuspaikalle, jossa odotti mau-
kas jauhelihakeitto. Osa ryhmistä oli jo palaillut 
maastoista, mutta jännitys säilyi iltaan asti kilpai-
lun muodostuessa kovatasoiseksi ja tasaväkiseksi. 
Väen viihtymisestä vastasi mm. Mestarikasvattaja 
Tarmo Niemistö tarinoillaan. 

Kokeen veteraaneihin kuuluneen (s. 2009) 
Karkelon Säkän syksy on ollut melkoista ylä- ja 
alamäkeä. Syyskuun alussa koira joutui suden 
raatelemaksi. Puremajälki osui sentin päähän 
selkärangasta. Lääkkeiden aiheuttaman doping-
varoajan päättyessä päivä ennen lohkoa, lähti 
Säkä viivalle ja ajeli itsensä suoraan sairaslomalta 
lohkon kolmanneksi. Lohkon jälkeen tuli taka-
pakkia ja koira joutui vielä sairaslomalle ennen 
Kilpaa, taistellen siellä kuitenkin itsensä sijalle 9 
kokonaistuloksissa. Ähtärissä koira saavutti taas 
oman tasonsa ajellen kovan ykköstuloksen.

Tero Vikman sai päätöspuheenvuorossaan to-
deta tulostason muodostuneen normaalia pa-
remmaksi kiitos hyvän kelin ja ajavien sekä hy-
vähaukkuisten koirien. Viisi koiraa ajoi 120 + 
120 minuuttia, peräti yhdentoista koiran yltäessä 
ykköstulokseen! Yksi sai kolmostuloksen, yksi 
jäi ilman luokkatulosta, 2 haki tyhjän ja yksi luo-
pui. Kokeen voiton vei Puskajussin Jesse 99,25, 
toiseksi sijoittui Riitasoinnun RR Ledi 98,50 ja 
kolmanneksi Kätysmäen Ella 97,50. Koivukul-
man Hurja-Sero valmistui käyttövalioksi. Seurasi 
tuomaripalkintojen arvonta ja muiden huomi-
onosoitusten jako. Kokeen huono-onnisimpana 
muistettiin Taikavuoren Solttua ja erityispalkin-
non sai beagle Kake, joka lähti ennakkoluulotto-
masti kilpailemaan suomenajokoiria vastaan.  

 Koira, Omistaja Haku1 Haku2 Ajo1 Ajo2 Haku Hauk-
ku

Ajo - 
taito

Haku-
löysyys

Ajo-
löysyys

Pisteet Sijoi-
tus

51/1  FI33475/12 PUSKAJUSSIN JESSE, 
Joni Miilumäki

32  64  120  120  10 9.25 10 0 0 99,25 1

51/2  FI14582/15 RIITASOINNUN RR LEDI, 
Kai Kangasmäki ja Kujanpää Esa

44  29  120  120  10 8.5 10 0 0 98,50 2

51/2  FI26570/09 KÄTYSMÄEN ELLA, 
Kari Berg

45  41  120  120  10 7.5 10 0 0 97,5 3

51/2  FI20795/11 KORPINIEMEN IMPI, 
Rauno Manelius

17  182  120  120  8.25 9.5 10 1 0 96,75 4

51/1  FI31708/12 MERIPOJAN JURA, 
Kimmo Siuriainen

19  54  120  120  9.25 5.75 8.5 0 0 93,50 5

51/1  FI39076/14 KOIVUKULMAN HURJA-
SERO, Juhani ja Miika Rantasalo

130  45  106  115  9.25 8.75 9 0 0 91,46 6

51/1  FI42163/09 KARKELON SÄKÄ, 
Tarmo Eskola

40  15  95  120  10 7.75 7.5 0 0 87,96 7

 51/2  FI33930/15 MERIPOJAN MUSTA-
WIMMA, Mari ja Joni Vähämäki

23  195  110  105  8.5 7 8 0 0 86,21 8

51/2  FI34261/14 RUSETIN VALSSI, 
Lasse Syrjälä

134  40  101  111  8.25 7 8.5 0 0 85,58 9

51/1  FI32603/16 MUJUNMAAN KARU, 
Marku ja Jorma Kälvinmäki

27  15  90  114  10 8 7.25 0 0 84,75 10

51/1  FI42392/14 LUOLAVAARAN PEETU, 
Kari Miilumäki

32  164  113  63  8.5 9 6.5 0 0 75,33 11

51/2  FI37932/15 HALLA,
Johannes Peltonen

174  66  120  -  6.5 7 9 0 0 57,5 12

51/1  FI33819/15 TAIKAVUOREN SOLTTU, 
Janne Wirkkala

36  204  61  6.75 7.5 4 0 0 36,04 13

161/1  FI17478/16 KAKE, Heikki Kupila 240  -  3.5 0 0 0 0 3,50 14
51/2  FI27785/13 MERIPOJAN MAISA, 
Jorma ja Niina Tolvanen

240  -  3 0 0 0 0 3,00 15

51/1  FIN39953/08 ILOVEHKAN AATU, 
Tapani Rintala

30  95  120  -  4.25 6.5 10 0 0 -- --

Kokeen voittaja Puskajussin Jesse. 
Omistaja Joni Miilumäki ja ylituo-
mari Tero Vikman.

Koivukulman Hurja-Seroa kuuntelemassa.
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Sain kunnian viettää hienon ja mielenkiintoisen 
viikonlopun Ruotsin Luulajassa, kun Juhani Rin-
takangas kutsui minut mukaan ajokoirien Poh-
joismaiden mestaruuskisoihin. Matka kohti Luu-
lajaa alkoi perjantai aamuna Juhanin ja Suomen 
joukkuejohtajan Jani Mäntylän kanssa. Saavuim-
me iltapäivällä kokeen keskuspaikalle Luulajan 
Scandic hotellille. Koe avattiin klo 18.00, jossa 
esiteltiin joukkuejohtajat ja osallistuvat koirat 
omistajineen sekä samalla suoritettiin molempi-
en päivien maastoarvonnat. Kokeeseen osallistui 
8 suomenajokoiraa, 3 hamiltonia ja yksi schille-
ri. Suomen joukkuetta oli edustamassa parhaiten 
lohkossa pärjännet piirinmestarit. 

Lauantaiaamu oli toivoa täynnä ja pientä jän-
nistystä oli havaittavissa. Maastot sijaitsivat noin 
50km säteellä keskuspaikasta. Koirien irtilasku-
aika oli klo 8.00.  Juliuksen maasto sijaitsi Sjuls-
markissa, jonne matkasimme  Juhanin sekä tuo-
mareiden kanssa. Juliuksen ensimmäinen ajo 
kulkeutui isolle tielle. Toista ajoa ei hyväksytty, 
koska ajettavaa ei nähty pimeyden takia. Ruotsin 
säännöissä ajettava tulisi todeta, jotta ajominuutit 
hyväksytään. 

Lauantain parhaiten pärjännyt suomalaiskoira 
oli ykköstuloksen ajanut Late ajo minuuteilla 120. 
Sutki (ajo 106min) ja Riki (104min) ajoivat mo-
lemmat kakkostuloksen ja Julius (35min) joka jäi 
nollille. Ensimmäisen päivän jälkeen Ruotsi johti.

Toiseen päivään lähdettiin taka-ajo asemasta, 
mikä sopi Suomen koirille oikein mainiosti. Julius 
pisti parastaan ja lykkäsi jänistä siihen tahtiin, että 
oli Ruotsin pojilla suu messingillä ja kuulemma 
heille ikimuistoinen päivä Juliuksen ajoa kuun-
nellessa. Joukkueemme koirista Sutki, Late ja Juli-
us ajoivat ykköstuloksen 120 min ajoilla sekä Riki 
kakkosen 101 min ajolla. Näin ollen tilanne näytti 
varsin hyvältä Suomen joukkueen kannalta. Pal-
kintojen jako alkoi klo 18.00, missä Suomen jouk-
kue palkittiin kirkkaimmalla mitallilla. Ruotsi jäi 
hopealle ja Norja sai tyytyä kolmanteen sijaan. 
Suomen joukkue voiton lisäksi Puistorinteen 
Late kruunattiin kokonaistuloksilla Pohjoismai-
den mestariksi ja saavutti Sutkin kanssa Ruotsin 
käyttävalion arvon. Järjestelyt, maastot sekä tuo-
marityöskentely oli erinomaista eikä jäänyt pahaa 
sanottavaa.                                                                                            

Maaottelu Luulaja 
1.- 2.12.2018

NIKLAS SJÖBLOM

Kisan lopputulokset ja kisan sijoitukset.
Suomi 1. 29p 
Ruotsi 2. 23p 
Norja 3. 15p 

FI KVA Sutki FI35618/11, 
omistaja Heikki Lehvonen 
ajo min 226, ominaisuuspisteet 114. Sijoitus 3/12 

FI KVA Ruokosuon Riki, 
omistaja Matti Mikkonen 
ajo min 205, ominaisuuspisteet 103. Sijoitus 5/12 

FI KVA Jahti-Ukon Julius, 
omistaja Juhani Rintakangas 
ajo min 155, ominaisuuspisteet 80. Sijoitus 9/12

Amerikankettukoirien Rodunmestaruusottelu 
järjestettiin Rovaniemellä 1.12.2018. Keskuspaik-
kana toimi Valajaskosken metsästys- ja kalastus-
seuran toimitalo Valajaskoskella, n. 7 kilometriä 
Rovaniemen keskustasta Kemiin päin. Jahtivouti 
Juha-Petteri Juotasniemi oli tehnyt ansiokasta 
työtä ja hankkinut laajat ja ketturikkaat maastot 
ympäri Rovaniemeä ja jopa Ylitorniolta asti. Silti 
kauimpaan maastoon oli keskuspaikalta noin 80 
kilometrin matka. Lunta oli niukasti maastoissa, 
vaikka pelättiin ja varauduttiin jopa auraamaan 
teitä maastoihin.

Ylituomarina Hannu Kähkönen, Tervola. Sih-
teerinä Juha Laukkanen, Rovaniemi.

Kiitos yhteistyökumppaneille, maita luovut-
taneille metsästysseuroille, oppaille, tuomareille 
sekä talkooväelle, joita ilman tällaista tapahtu-
maa ei voitaisi järjestää.

Koetoimikunnan puolesta 
Juha Laukkanen

Amerikankettukoirien 
SM-Ketunajokoe 2018

Tulokset:
1.  x Aamutuiman Helmi ER 34979/16 
om. Kinnunen Pasi, Niittylahti  97,00 KEAJ 1 p RM-18
2.  x Whitedeath ER 32255/16 
om. Harju Kari-Pekka & Murto Katja, Haapavesi  77,75 KEAJ 1 p
3.  Halabalan Heavy ER 37001/13 
om. Väyrynen Timo, Vuojärvi  71,75 KEAJ 2 p
4.  Luolatykin Bianca ER 10812/14 
om. Savikuja Markku, Keminmaa  68,75 KEAJ 2 p
5.  Halabalan Hulda ER 37004/13 
om. Juotasniemi juha-Petteri, Rovaniemi  49,00 KEAJ 0 p
6.  Kettukeisarin Fatboy ER 26584/14 
om. Mäkinen Antti & Jutila Mikko, Petäjävesi  46,80 KEAJ 0 p
7.  Ghostrider ER 32253/16 
om. Luostarinen Hannu, Kinnulanlahti 42,50 KEAJ 0 p
8.  X Maarounoori Toma FI 22019/16 
om. Kultti Pasi, Lapua  22,00 KEAJ 0 p
9.  RM-17 xx-k Luolaukkelin Alina ER 28005/12 
om. Mylläri Jani, Myrkky  -- Luopui KEAJ --

Amerikankettukoirien 2018 Rodunmestari Aamutuiman Helmi. Om. Kinnunen Pasi, Niittylahti. 
Ylituomari Hannu Kähkönen.

JUHA LAUKKANEN
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”Hei älä koskaan ikinä muutu, pysy aina tuol-
laisena kuin nyt oot!”

Potentiaalisten kuulijoiden armahtamiseksi hy-
reksin Egotripiltä liisattua biisin alkua hiljaa itek-
seni. Serenadina koiralle. Ajavalle suomenajokoi-
ranartulle, joka täyttää toukokuussa kaksi vuotta.

”Ajava” istuu määritteeksi tuolle yksilölle selväs-
ti sen monia rotukumppaneitaan paremmin. Siis 
ainakin verrattuna useimpiin niistä, joihin olen 
reilun viiden vuosikymmenen aikana päässyt tu-
tustumaan kenttäoloissa eli kokeissa ja jahdeissa.

Siipimiehenä olen seuraillut sivusta tuon koi-
ran kehitystä. Seuraillut, ihaillut ja ihmetellyt. Että 
kuinka on mahdollista, että se oppii asiat kuin 
lennosta, tosta vaan. Kun normikoiran kypsytte-
ly vie useimmiten vuosia, vaatii isännältä heinä-
häkillisen lapsenomaista tulevaisuudenuskoa ja 
lukemattoman määrän toistoja, riittää näköjään 
toiselle, kun sen kuskaa metsän laitaan ja liksuttaa 
linkun auki…

No, tuli ehkä aavistuksen oiottua mutkia. Mutta 
periaatteessa näin se menee. Yhdellä on nokkaa ja 
älyä suotu vain määrältään. Toisella taas on lahjo-
ja kuin joulupukilla. Eroa voisi hahmotella vaikka 
niin, että toisella on prossu ja käyttis, toisella nii-
den lisäksi valmiiksi asennetut ohjelmistot.

Tarinan ajuri sai varttua onnellisten tähtien 
alla. Tutustua pentukesänään tulevaan työympä-
ristöönsä isäntänsä kesäkortteerista käsin omilla 
ehdoillaan. Syksyn saadessa alkoi pihamaalta ret-
killeen lähteneen pennun suunnasta kuulua iloi-
sia ajonpätkiä. Pentutalven loppupuolella se sesse  
siirteli jänöjussia jo pois tiehensä.

Varsinaisen riistaherätyksen toisen kesänsä ai-
kana varttunut ajurin alku koki viime syksynä. Se 
oli tiedostanut kutsumuksensa ajavana koirana 
laaja-alaisesti. Liki kaikki liikkuva kävi. Hiirestä 
hirveen, räkätistä traktoriin.

Tilanne oli mielenkiintoinen. Koskaan ei ollut 
varmaa tietoa siitä, mitä koiralla oli työstettävä-
nään. Oliko se tikka, pyy, teeri, metso, rastas, ora-

va, jänis, hirvi… Ja tilanteita riitti. Intoa ja tarmoa 
tihkuva kotieläin järjesti niitä kuin liukuhihnalta.

Se ajeli sujuvasti lietetraktoria metsätiellä ja kir-
voitti makeat naurut yrittäessään tosissaan kiivetä 
pihapetäjään sinne sen edestä kapsahtaneen ora-
van perässä.

Omistajaa jo hieman huolestutti koiransa kaik-
kiruokaisuus. Itse uskoin, että nyt hänellä on kä-
sissään todellinen raakatimantti. Se vain täytyy 
hioa: pyrkiä suuntaamaan tuo risteilyohjus halut-
tuun kohteeseen eli jänikseen.

Yllättävän vaivattomasti tuo hiominen onnis-
tuikin. ”Joutavien” hyppyyttäminen jäi vähem-
mälle, ja jänikset alkoivat saada kyytiä. Narttu 
oppi muutamalla reissulla niiden metkut. Sen 
geeneihin on ilmeisesti kirjoitettu kaikki se, mitä 
ajava koira tarvitsee hoitaakseen kätyrin virkaan-
sa kunnialla. 

Se tuntui pikku ihmeeltä. Etenkin kun on tottu-
nut siihen, että varsinkin kollipennuilla eka syksy 
ja usein toisenkin alku menee perusjuttuja opetel-
lessa. Pitää kanniskella karahkoita, hajottaa laho-
kantoa kilpaa palokärjen kanssa, opetella nosta-
maan jalkaa horjumatta.

Muuan lokakuun alkupuolen reissu jäi erityi-
sesti mieleen.  Vakaa tarkoitus oli yrittää yksipuo-
listaa koiran riistarepertuaaria uhraamalla sen 
koulutukseen yksi metsäjänis.

 Oli pakkasaamu, syksyn lähes ensimmäinen. 
Ajo räjähti pienen metsäpellon tuntumasta. Ja 
mikä ajo! Kuurainen metsä oli täynnä menoa ja 
meininkiä. Elämän iloa ja jahdin hurmiota il-
mentävä haukku raikui lähes katkeamattomana 
nauhana. Ja katkesi vasta pari minuuttia sen jäl-
keen, kun ajettava, keväällinen jäniksenlapsi oli 
törmännyt hauliparveen.

Viisasta olisi ollut lopettaa ja rauhoittua ana-
lysoimaan tapahtumaa tulilla syysauringon läm-
mössä. Vaan kun ei. Ruokahalu kasvoi syödessä. 
Vaihdettiin paikkaa ja löysättiin koira maisemaan.

Uusi ajo lähti alle melko pian. Ajettava, ilmei-

Vuoden vanhana valmis

 ERKKI HANNI

sesti kokenut konkari, heitti aluksi pienen ringin. 
Sitten se muutti taktiikkaa ja lähti vetelemään 
suoraan kohti valtatietä. Tuli kiire perään. Isäntä 
kaasutti isolle tielle päivystämään. Meikäläinen jäi 
odottelemaan, josko ajo kääntyisi takaisin.

Ei kääntynyt. Onneksi ennen valtatietä metsän-
omistajalta oli  jäänyt nokan varjoon ryteikköinen 
korpi, johon jänis vakautui kiertämään. Omistaja 
jäi tievahtiin ja minä kiiruhdin korpeen kytke-
mään koiran.

Kaksi upeaa nuoren koiran ajoa samana päivä-
nä oli hieno elämys. Eikä kyseessä ollut sattuma. 
Sen tuo eläin on todistanut seuraavilla reissuilla. 
Sen kanssa eivät isännän saappaista pohjat kulu. 
Auton perästä päästyään se häipyy maastoon 
niin, että vain ”perävalot vilahtaa”

Haku on järkevää. Se ei lähde puskemaan erä-
maiden halki, vaan rengastaa tehokkaasti. Se ei 
ole ruotsalaisten vihaama ”jaktidiot”. Ellei ringiltä 
yöliikkuja löydy, koira käy kuittaamassa ja jatkaa 
saman tien uudelle lenkille.

Sen ajotyyli on erittäin sujuva, helpon kuuloi-
nen. Vauhti sopiva, haukku tiheä, kertova ja into-
himoinen. Perustiheys alun toista sataa. Viihdyt-
tävää kuunneltavaa. Urheilullista, kuten muuan 
jahtiveikko sitä luonnehtisi.

Hienointa koirassa on sen kyky oppia. Onko se 
älyä vai peritty vaistonvarainen toiminto? Sen saa-
vat viisaammat selvittää. Lumien tultua ja hirvi-
miesten porkkaamien raiteiden jäädyttyä nartulla 
oli tiellä ongelmia. Yritettiin opastaa sitä tieajon 
saloihin. Painetta oli kuitenkin niin, ettei koiral-
la ollut aikaa rauhoittua maajälkeä haistelemaan. 
Puolen tunnin hukan jälkeen se tuli uudelleen 
tielle ja hoksasi, että siitähän se pupu on pistellyt. 
Seurasi jälkeä haukkumatta muutaman sata met-
riä, hoksasi sivuhypyn ja kohta taas metsä raikui.

Parin päivän päästä omistaja soitteli onnesta 
ymmyrkäisenä. Nuorikko oli kuskannut jänistä 
tuntikaupalla, käytännössä enimmän aikaa jäisillä 
teillä.

Koira ei ole kone. ”Ihmelapsen” ajo takkuili 
taannoin uppomärällä lumikelillä ja päättyi sille 
harvinaiseen hukkaan. Karseaa keliä uhmaten 
päätettiin vielä yrittää toista. Vaihdettiin paikkaa 
ja päästettiin ajuri työn laitaan.

Laajahkon vainion takaa rävähti uusi ajo. Mei-
ninki oli tuttua, railakasta. Nyt ei paljossa ilmavai-
nua käyttävää koiraa tuntunut räntäsade ja jäljen 
pohjan mustaksi värittämä märkyys hidastavan.

Siirryttiin parempiin asemiin loittonevaa ajoa 
seuraamaan. Koira ylitti ajaen tien sadan metrin 
päästä autolta. Astelin lämpimikseni tarkista-
maan ajojälkeä ja näin, että nyt ajossa olikin kettu.

Kuunneltiin sitä ajoa tunteroinen. Tuona aika-
na haukku ei katkennut kertaakaan. Koira kytket-
tiin ajosta, kun kettu pisteli tietä vastaan rientä-
neen omistajan auton eteen.

Edellä kerrottua ei pidä tulkita korkeaveisuksi 
varhaiskypsyydelle. On olemassa myös toinen, 
hitaamman kehityksen tie. Lopputulos ratkaisee. 
Pitkää käyttöikää on syytä arvostaa.

 Muuan jo sileämmille pyyntimaille siirtynyt 
aktiivi muisteli pentuvuosiensa ajokoiraa, joka 
etupäässä kiillotteli saappaita. Sen kuppi olisi kel-
lahtanut nurin, ellei se olisi ollut kertojan sisaren 
lemmikki.

Nelivuotiaana tuo uros yllättäen puhkesi aja-
maan. Ja siitä tuli talon paras koira.
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tässä. Mutta ei. Taas tulee ajo kohti.
- Nyt on Vilillä vauhtia, myhäilen.

Varmistin varoiksi pois ja rukkaset maahan. 
Hetki, ja jänis tulee kohti. Sopiva matka ja pam! 
Eka jänikseni nurin!

Miehet tulevat kaadolle ja onnittelevat:”Sait ku-
parisen rikki.”

Hyvillä mielin kävelemme autolle. Koirat ja 
miehet autoon ja kotiin.

Mopolla kotiin ajellessa jänis lämmittää repus-
sa selkää. Tuosta ensimmäisestä kaadosta on 40 
vuotta. Harrastus on jatkunut ja jatkuu edelleen, 
nyt omilla koirilla.Isäni oli linja-autonkuljettaja ja Osmo hänen 

työkaverinsa. Osmon tarinoita kuunnellessa 
minäkin innostuin metsästyksestä ja suori-
tin metsästyskortin. Osmon valitsemana os-

tin ensimmäisen haulikkoni, Baikal IJ 27:n.
Kyselin Osmolta, pääsisinkö jänisjahtiin ja al-

kusyksystä kävin pari kertaa tutustumassa hom-
maan. Osmolla oli Vili-ajokoira, joka ei ollut ollut 
ihan puhdas.
- Mutta siitä viis. Se pelaa, Osmo totesi.

Torstaina soittelin Osmolle, joka kertoi, että 
lauantaina on jahti. Siispä valmistelut käyntiin. 
Perjantaina kysyin isältä, voisiko hän heittää mi-
nut lauantaiaamuna autolla.
- Ei onnistu. On ajovuoro, sanoi isä.
- No, aina voin mennä mopolla, minä tuumasin.

Matkaa oli noin 15 kilometriä ja pakkasta -5 as-
tetta. Vaatetta alle ja päälle. Onneksi oli uusi sar-
kapuku ja sen päälle isän remonttihaalarit. Mu-
kaan reppu, eväät, pyssy ja panokset. Ja Tunturilla 
matkaan.

Perillä olivat lähtökuopissa Osmo Vili-koiri-
neen, Sakari ja Kivi-Mikko. Matkalta tulisivat 
mukaan Matti ja ajokoira Raiku. Ahtauduimme 
Osmon VW Kuplaan. Mikko meni omalla Toyo-
ta Timangi 1000, sillä hänen autoonsa ei sopinut 
muita, kun auto oli täynnä kiven räjäytysvehkeitä 
ja -aineita.

Koirat irti ja aamujuoksu käyntiin. Lähdimme 
kävelemään metsäpolkua ja miehet vitsailivat kes-
kenään. Koiratkin jo rauhoittuivat.
- Tämmönen kuuluu asiaan, valisti Osmo minua.

Sitten Vili saa hajun ja alkaa haku. Menee jon-
kin aikaa. Kuuluu haukahdus.
- Herättelee, sanovat jahtitoverit ja Matti lisää, että 
kohta lähtee.

Niin lähteekin vimmattu ajo. Vilin kimak-
ka aloitus raikuu kuulaassa säässä. Raiku yhtyy 
ajoon.

Mopolla 
jänisjahtiin

KIRJOITUSKILPAILU 2018

AIHEENA NUOREN 

AJOKOIRA HARRASTAJAN 

KOKEMUKSET

JOUKO HEINONEN

- Se on vähän laiska ylösottaja, mutta vauhdikas 
ajuri uudella jäljellä. Poispäin menee kohti piki-
tietä ja ylitse, kuulostelee Matti.

Ääni kuuluu. Loittonee. Odotellaan.
- Kyllä se takaisin tulee, sanailevat miehet.

Kuunnellaan. Kaukana on. Kuuloseurantaa. Ei 
ollut tutkia silloin. Lähenee. Kaikki hajaantuvat 
passiin.

Menen Osmon kanssa arvioidulle jäniksen 
lähtöpaikalle. Jään polkujen risteykseen. Osmo 
jatkaa eteenpäin. Koko ajan lähenee haukku. Rai-
ku tuo kovalla uroksen äänellä. Tulee hukka. Vili 
selvittää ja antaa kimakalla äänellä vauhtia jänöl-
le, joka vetää ristiin rastiin vähän kaikkien edes-
tä, mutta sitten erehtyy tulemaan Osmon hollille. 
Pam! Jänis nurin ja porukka koolle.
- Kai sitä kymmenkahveet, sanoo kaataja.

Tervaskanto palasiksi, valkeet siihen ja kahvi 
kiehumaan. Syömme eväitä ja tarinat jatkuvat. 
Olen kuunteluoppilas. Tarjoan koirille leipää. 
Raiku ottaa, mutta Vili ei.
- Näytä sille, että on voita. Ei se muuten syö, nau-
rahtaa Osmo, omansa tuntien.

Koirat häipyvät. Jonkin ajan kuluttua alkaa uusi 
ajo. Sama meininki toistuu. Ajoa. Hukka. Uusi 
ylösotto. Ajelevat kauempana. Väärällä alueella. 
On jo iltapäivä ja teemme toiset valkeet. Kuun-
nellaan.

Sitten tulee käänne. Pois tulilta passiin. Käske-
vät minut vanhan, joskus viljellyn pienen pellon 
ja metsän rajaan.
- Siitä on ammuttu ennenkin ja voi tulla nytkin, 
toteaa Sakari.

Otan repun selästä ja pyssyn käteen ja välillä 
olalle. Lähenee koko ajan, mutta menee läheltä 
ohi, vaikka koirat näin. Jänis väistää passit, mut-
ta jää lähelle pyörimään. Toinen kerta läheltä ohi. 
Kuulin, kun risut rapsuivat.

Alkaa hämärtää. Mielessäni käy, että tämä oli Ku
va

 L
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Hei! Olen Sophie Aspholm, uunituore ulkomuo-
totuomari Tampereelta, jos niin voi sanoa. Ul-
komuototuomareiden peruskurssilta valmistuin 
omana rotunani suomenajokoira ja viralliset 
arvosteluoikeudet suomenajokoiralle sekä muu-
tamalle harvinaisemmalle ajokoirarodulle sain 
31.7. Oulaisissa pidetyssä arvostelukokeessa.

Lapsuudessani meillä on ollut lähes aina koira, 
metsästyskoira. Noutajien parissa olen kasvanut 
ja vuonna 2003 sain ensimmäisen oman koira-
ni, joka oli suomenajokoira FiMVA Paluuperän 
Matroona. Muutama vuosi myöhemmin suoritin 
metsästäjätutkinnon ja AJOK-palkintotuoma-
rikurssin. Jonkin verran olen käynyt kokeissa 
ohjaajana ja palkintotuomarina vuosien varrella, 
mutta rajallinen vapaa-aika on verottanut harras-
tusta omalla koiralla.

Kennelnimellä Fixour’s olen kasvattanut muu-
taman suomenajokoirapentueen, joista on jäänyt 
narttupentu kotiin tai mennyt sijoitukseen. Osa 
kasvateistani on pärjännytkin kohtalaisesti ko-
keissa ja näyttelyissä, mutta suurin osa on mennyt 
reppumiehille. Nykyään olen vähentänyt ajokoi-
raharrastusta huomattavasti ja meillä onkin koto-
na enää gordoninsettereitä.

Kosketus ajokoiraharrastukseen on kaikesta 
huolimatta säilynyt, sillä toimin Pohjois-Hämeen 
Kennelpiirin Ajokoirajaoksen sihteerinä ja puu-
hanaisena jaoksen vastuulla olevissa kokeissa. 
Isälläni on kasvattamani suomenajokoira Pusu, 
jonka kanssa olen käynyt muutamassa näyttelyis-
sä ja metsällä.

Oikein hyvää joulua ja antoisaa loppukautta!
Sophie Aspholm

Uuden tuomarin esittelyssä 
Sophie Aspholm Tampereelta

Jalostukseen Vakka-Suomesta 

FI KVA & FI MVA MYLLYSALON TESSU FI35505/13 A/A 

• Huippusukuinen 
• Kyynärnivel 0/0 
• Ataksia vapaa an vanhempien mukaan 
• Sorkkaeläinvapaa 
• Kestävät tassut 
• Huippuluonne ja -hallittavuus 
• Erinomainen rakenne 

 

  FIN21423/05 
FI28725/09 FIN MVA FI KVA KERIJUSSIN OTTO 
FI KVA FI MVA ALAPÖRKÄN AAPO A/A 
B/B an FIN22563/04 
  FIN MVA FIN KVA NO KVA ALAPÖRKÄN BELLA 
  C/C 
  FIN30427/00 
FIN33138/07 FIN KVA TILTAN-TALLIN ONNI 
FI KVA MYLLYSALON LOTTA A/B  ERI 
A/A an SERT FIN27572/01 
  TAIKATEMPUN HILA 
  A/A  VASERT 

 

Omistaja Sami Sorvola, Taivassalo 

p. 040 4860 075, sami.sorvola@gmail.com 

Jalostukseen Vakka-Suomesta
FI KVA & FI MVA MYLLYSALON TESSU FI35505/13 A/A

•  Huippusukuinen
•  Kyynärnivel 0/0
•  Ataksia vapaa an vanhempien
    mukaan

Omistaja Sami Sorvola, Taivassalo
p. 040 4860 075, sami.sorvola@gmail.com

•  Sorkkaeläinvapaa
•  Kestävät tassut
•  Huippuluonne ja -hallittavuus
•  Erinomainen rakenne



Ilmoitushinnat v.   2019 
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
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n Reiska-Väiskin Vappu FI19158/11 saavutti käyttö-
valion arvon Mikkelissä 25.11.2018
i: FI KVA MVA Eräkamun Valtti e: FI KVA MVA Reiska-Väiskin 
Tanja  Kasv. Reijo Väisänen, Kangasniemi  Omistaja Pekka 
Siitari, Harjunmaa.

u. FI MVA Myllysalon Tessu FI35505/13 saavutti  
kaksoisvalion arvon Pöytyällä 23.11.2018.
i: KVA & MVA Alapörkän Aapo FI28725/09  
e: KVA Myllysalon Lotta FIN33138/07  Kasv. Juha Holo-
painen, Tuusniemi  Omistaja Sami Sorvola, Taivassalo.

u. X Alapörkän Maestro FI34039/14 saavutti käyttö-
valion arvon Pohjois-Savon piirinmestaruuskokeessa 
14.10.2018. Koirasta tuli kaksoisvalio. 
Omistajat: Tiia ja Hannu Räsänen Siilinjärvi. 
Kasvattajat: Reetta ja Jari Fors, Yppäri.

u. Koivukulman Fine-Waltteri FI21985/14 saavutti 
käyttö valion arvon 19.11.2018 Lapinlahdella.  i: FI KVA FI 
MVA Koivukulman Timpuri FI32551/09  e: FI KVA Koivu-
kulman Iita FIN27085/06  Kasv. Raita ja Pauli Lappalainen, 
Lapinlahti Om. Juha Rahikkala, Kempele, puh. 0400435700.

u. Ajopyster Iivo FI17313/14 saavutti muotovalion arvon 
ajettuaan 22.12.2018 Mäntsälässä tuloksen AJOK 88,88 ja 
saatuaan kolmannen sertifikaattinsa Mäntsälässä 13.8.2017.
i: FI KVA Kahvanahon Metsänraiku FIN24925/08  e: Ajopys-
ter Piku FIN49822/08. Kasv. Ahtiainen Markku ja Ahtiainen 
Aimo, Ohkola, Mäntsälä.  Om. Hämäläinen Eero ja Heinmur-
to Katri, Mäntsälä.

Kuva Eero H
äm

äläinen 2017

n. Meripojan Maisa FI27785/13 saavutti käyttövalion 
arvon Sastamalassa 11.12.2018
i: FI KVA FIN41154/08 Pikipuron Ossi e: FI KVA 
FI23757/11 Meripojan Essi  Kasv. Pasi Liikanen Tornio  
Omistaja Nina ja Jorma Tolvanen Latva p. 0400 864 917 

u. FI MVA Saukkoniemen Ara FI16138/15A saavutti 
kaksoisvalion arvon 30.12.2018 Pyhäjoella
i: FI KVA MVA MA-18 Puistorinteen Late FI49195/12A
e: Kiuru Elli FI22480/11B  Kasvattaja Urpo Tolonen, 
Hyrynsalmi,  omistaja Pekka Nissilä, Oulu, 040 5805055 

www.kennelrehu.fi

NOUDA TILAUS 
jakelu autolta. 

Reitit & aikataulut:  
www.kennenrehu.fi

TEHTAANMYYMÄLÄMME  
PALVELEE: ma-pe 8–17, la 10–14 
Teollisuuskuja 7 
49220 Siltakylä, Pyhtää  
Myymälän puh. 044 7750 202

TILAA TUOTTEET  
verkkokaupasta  

tai soita tilaus 
puh. 05 343 10 31 

"Koirat kehhuu kennel rehhuu!"

Kaikki pakasteliha -ja luutuotteemme  
ovat 100 % suomalaisia! 

Kennel-Rehun  
kestosuosikit: LOHI,  ( jauhettu) 10 kg, 16 €

Jauheliha 
(sika-nauta) 

10 kg, 20 €
kalkkuna (jauhettu) 

10 kg, 29 €

Koirat 
kehhuu 
Kennel- 
Rehhuu!

Kennel-Rehulta edullisesti:
• pakastetut liha- ja kala tuotteet

• luut & rustot
• kypsät lihatuotteet

• teollisuuden tuotteet 
• kuivatuotteet ja kasvikset 

• öljyt ja lisäravinteet

www.kennelrehu.fi

1. 2.

Katso kaikki tuotteet osoitteesta  
kennelrehu.fi!
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Tulevia pentueita

ILMOITTAJA: Lähetä tiedot tulevasta pentueesta SAJ:n 
toimistoon kirjallisena, mieluimmin sähköpostilla  
toimisto@ajokoirajarjesto.fi.  Ilmoituksen hinta on 12 €. 
Maksa ilmoitus SAJ:n tilille FI57 4600 2020 0011 21, 
BIC: ITELFIHH. Ilmoita maksun viesti-kohdassa nartun 
nimi. Ilmoitus julkaistaan  kotisivuilla sivulla ja seuraa-
vassa 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 = kettukuningas 2014, 

M-14 = ajokuningas 2014, 
MA-14 = maaotteluvoittaja 2014, 

an = ataksiatestattu normaali, 
ak = ataksiatestattu kantaja, 
RR = kaurisvapaaksi Ruotsissa testattu, 
HD UA =tervelonkkainen 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 
rekisteröintihetkellä olla yli 150 rekisteröityä jälkeläistä 
Suomessa. Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin 
rekisteröidä kokonaisuudessaan.

Päivitetty 4.1.2019

Uros/ 
Hane

Uroksen omistaja/ 
Ägare

Narttu/ 
Tik

Nartun omistaja/ 
Ägare

Astutus
päivä/ 

Parnings
datum

FI KVA-K MVA Tähtivalio 
KK-09 Akon Late 
FI26557/06A an

Alpo Hyttinen, Oulu 
 +358 40 742 7553

Mesiöpuron Mato 
FI38034/15B

Jouni Kaartinen,  
Jormua 
050 325 3455

31.12.2018

FI KVA  
Korpilehdon Salsa  
FI11894/13B an

Tuomas Hallikainen,  
Raahe 
050 315 9355

FI SE KVA  
Meripojan Pikku-Piika 
FI37847/13C  
an vanh mukaan

Pasi Liikanen,  
Tornio 
0400 744 847

27.12.2018

FI KVA  
Vinkkelkinttu Zorro 
FI25221/13B  
an vanh mukaan

Heikki Kuusi,  
Kämmenniemi  
Tampere,  
0400 971 394

Kempin Helmi 
FI42512/14  
an vanh mukaan

Juhani Lappi,  
Vaasa 
+358500160413

19.12.2018

FI KVA-K MVA Karika Hai 
FI38972/12B an vanh 
mukaan

Jari Korpela/Johanna Korpela/
Janne Korpela, Österhankmo, 
050 3014010

Kempin Pösö 
FI26279/13B

Henri Saxholm, Muhos 
0400 683 838

19.12.2018

Jonets Timber, 
plottinajokoira 
AS49231/2015

Fredrik Andersson,  
Alfta, Ruotsi 
+46730372659 (Ruotsi, Englanti)

Råbockens Chili,  
plottinajokoira 
ER34870/16

Aki Reinikainen,  
Haapajärvi 
050 506 0498

15.12.2018

Hakatien Ali 
FI37970/13C

Ville Alatalo,  
Tervola 
040 587 5055

Hakatien Tiitu 
FI15164/15A

Jouni Jokela,  
Simo 
040 563 6392

15.12.2018

FI KVA MVA NO MVA 
Alapörkän Qusti 
FI28133/15B  
an vanh mukaan

Raimo Keinänen,  
Pyhäjoki 
044 989 7878

FI KVA Meripojan Kert-
tu FI20021/15B  
an vanh mukaan

Jukka Keskikallio,  
Kemi 
040 742 9163

14.12.2018

Vaarankylän Uuno 
FI26534/15  
an vanh mukaan

Jaakko Hiltunen,  
Ylikiiminki 
040 547 0921

Luna  
FI33625/10C

Heikki Nikula,  
Ylikiiminki 
050 308 6009

13.12.2018

FI KVA MVA  
Juntti  
FI41615/09B an

Keijo Hautakangas,  
Muurasjärvi 
040 568 8270

Kotirinteen Irmeli 
FI20108/12A  
an vanh mukaan

Harri Laine,  
Parantala 
050 401 4215

08.12.2018

Suomenajokoiran rotukohtainen PEVISA-ohjelma 
(voimassa 1.1.2014 - 31.12.2019):

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 NO MVA HeW-17 
(C.I.B POHJ MVA FI KVA 
SE MVA (vahvistusta 
vailla)) Alapörkän Qusti 
FI28133/15B  
an vanh mukaan

Raimo Keinänen,  
Pyhäjoki 
+358449897878

FI KVA C.I.B POHJ FI 
SE NO MVA HeW-13 
Alapörkän Demi 
FI18163/11A  
an vanh mukaan

Iiro Mäkelä,  
Kalajoki 
+358405101556 (Iiro) 
+358400290982(Jari Fors)

05.12.2018

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

Pentti Koskinen, 
 Ilomantsi 
050 358 1074

FI KVA  
Eräjätkän Emma 
FI28084/12A  
an vanh mukaan

Antti Haataja,  
Kajaani 
040 150 3435

03.12.2018

FI KVA-K  
Mooses  
FI53829/12A

Kari Linna,  
Uurainen 
040 575 3917

Kaira  
FI23137/13B an

Ismo Mäkelä &  
Hanna Pöytäkangas,  
Kiviniemi 
045 678 4896

03.12.2018

FI MVA  
Jahtiparin Manu 
FI35605/09C  
an vanh mukaan

Jouni Huovinen,  
Kuhmo 
040 506 0790

FI MVA  
Pykäläahon Miina 
FI55034/11B an

Pekka Komulainen,  
Kempele 
040 543 1708

23.11.2018

Kiitos kasvattajalle Johanna Isaksson Syysaamun 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!
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Raikun ja Riesan kanssa 
metsässä

ANNA-RIIKKA HUHTA, PUDASJÄRVI

Keitin tuoreet kahvit ja tein eväsleivät reppuun. 
Tarkistin, että onhan mieheni ja minun kuksat 
repun etutaskussa. Raiku ja Riesa seurasivat tou-
hujani olohuoneesta tarkkaan. Olimme aiemmin 
puhuneet mieheni kanssa, että yhdistäisimme 
anopille joulukuusen ja polttopuiden haun ja jä-
nisjahdin.

Joulukuinen aamu valkeni. Pakkasta oli alle 
kymmenen astetta. Yöllä oli satanut lunta.

Ajelimme jahtimaille. Katselimme ympärille. 
Olimme onnellisia, kun ei poroja ollut käyskente-
lemässä jahtimailla. Metsäjäniksen jälkiä oli pal-
jon. Lumijäljistä päätellen on hyvät mahdollisuu-
det saada jänisajoja ja jänis ammuttua.

Ajoimme auton ja peräkärryn puupinon 
luo. Päästimme ajokoirat haistelemaan jänik-
sen jälkiä. Aamulla pakkasesta ottamani jä-
niksen käpälää näytin Raikulle ja Riesalle. 

- Katsokaapa, mikä tässä. Missä jussukka piileske-
lee? Katselkaapa, usutin Raikua ja Riesaa.

Lähdimme kävelemään penkkatietä kohti. Lumi 
narskui kenkiemme alla. Metsässä oli paljon jänik-
sen jälkiä. Katselimme joulukuusta. Välillä Raikun 
ja Riesan touhuja tutkaohjelmillamme. Aluksi ne 
juoksivat ylimääräiset virtaset pois. Jonka jälkeen 
keskittyivät haistelemaan metsää. Tutkan piirtä-
mät kuviot alkoivat kertoa siitä, että pian kiljahdus 
olisi odotettavissa. Ja eipä aikaakaan, kun Raiku al-
koi ajamaan. Raikun haukku kuulosti hienolta. Se 
on kuin sinfoniaa korville. 
- Nyt on jänis, sanoin miehelleni. 
- Nopeudesta päätellen on metsäjänis, mutta jänis 
on ovela ja menee metsästysalueiden ulkopuolelle, 
vastasi mieheni.
- No odotellaan, sanon miehelleni. Kuinka olla-
kaan, Riesa kiljaisi jonkin matkan päässä meistä. 

Kuksasta kahvi maistuu hyvälle metsässä.

Ajo kesti jonkin aikaa. Nopeudesta ja pienellä alu-
eella juoksemisesta päätellen metsäjänis oli Riesal-
la haukussa. 
- Kuuntele, Riesa ajaa, sanoin miehelleni. 

Katselimme mieheni kanssa välillä tutkasta, 
miten ajurit ajavat metsäjäniksiä ja nautimme tal-
visesta säästä. Riesan ajo loppui jonkin ajan ku-
luttua. Kävelimme katsomaan lähemmäs, mikä 
oli tilanne. Mieheni puhaltaessa pilliin Riesa tuli 
meidän luokse. Välillä Raikun ajo loppui. Jänis oli 
ovela. Raiku selvitti hukan viisi kertaa. Raiku oli 
kuitenkin, niin kaukana meistä, ettemme nähneet 
tilannetta.

Aurinko laskeutui pilvien taakse. Pakkanen al-
koi kirimään. Kävelimme hakemaan auton puupi-
non luota. 
- Katso, metsäjänis poukkoilee edessämme, sanoin 
miehelleni. Kun ajelimme autolla penkkatietä ja 
katselimme joulukuusta anopille. 
- Missä sinä sen näit? Oliko se metsäjänis? mie-
heni kysyi. Ajoimme penkkatien päähän. Riesa ja 
mieheni jäivät auton luo. 
- Minä menen passiin tuohon jonkin matkan pää-
hän ja samalla katson pomppijajäniksen tuosta vä-
liltä, sanoin miehelleni. 
- Joo, mene vaan. Me odotamme Riesan kanssa 
täällä, mieheni vastasi. Otin haulikon ja latasin pa-
nokset aseeseen. Kävelin hiljalleen passiin viiden-
kymmenen metrin päähän. Raikun ajo kuulosti 

koko ajan kirkkaammalta. Ennen, kuin Raiku oli 
penkkatiellä, kävin metsän puolella. Näin pienen 
metsäjäniksen hypähtävän. Lumi vain pöllähti. 
Pajukko oli tiheää ryteikköä, niin sopivasti haittasi 
näkyvyyttä ampumistilanteessa, että jätin ampu-
matta. Seurasin Raikua tutkasta. Menin takaisin 
passiin penkkatielle. Mielessäni kerkesi jo käväis-
tä herkullisen jänispaistin tirinä paistinpannulla. 
Yhtäkkiä ajo loppui penkkatielle. Metsäjänis veti 
pitemmän korren ja hypähti piiloon passimiehen 
ja naisen välistä nauramaan omaan koloonsa. Rai-
ku meni mieheni luokse autolle. Minä otin asees-
ta passipaikalla panokset pois. Pakkanen nipisteli 
poskipäitäni. Kun kävelin mieheni ja ajokoiriem-
me luo autolle. Ajoimme puupinon luokse. Pino-
simme puut peräkärryyn. Otimme joulukuusen 
kyytiin. Lähdimme valmistelemaan joulua kotiin. 
Onnellisina ja väsyneinä ajokoirat turisivat perä-
kontissa.

Onnellisia ja mukavia hetkiä kaikille luonnossa 
liikkujille ja metsästyksestä kiinnostuneille, luki-
joille vuodelle 2019!

Toivottelee: Raiku ja Riesa,  
passimies ja passinainen

Anna-Riikka Huhta, Pudasjärvi

Raiku löysi metsäjäniksen ja selvitti useasti hukan.

Riesa toimii hyvin metsässä.
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JÄRJESTÖN TUOTESHOP 
ALAN HARRASTAJILLE!

Rintanappi  3,-

Tiedustelut ja tilaukset:
Suomen Ajokoirajärjestön 
toimisto

Puh. 044 311 0330 (klo 10 - 14)
email toimisto@ajokoirajar-
jesto.fi

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,-

SAJ:n uudet hupparit myynnissä
Tummansininen huppari (ei vetoketjua)

Hinta 35 euroa, koot M - XXXL, erikseen miesten ja naisten malli.

Tilaa toimistolta
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