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• KILPA • JÄSENKYSELYN TULOKSET •
• MUUTOSESITYKSIÄ KOESÄÄTÖIHIN •

TUOMO HÄNNINEN

Puheenjohtajan mietteitä
Uuraisten KILPA vaikeissa oloissa, susiasiaa ja
kentän terveisiä kehittämistä varten
Koekausi on edelleen kuumimmillaan. Keski-Suomen Kilpa on käyty vaikeissa oloissa, mutta KettuKilpa ja rodun mestaruusottelu ovat vielä edessä.
Susikeskustelu jatkuu tehtyjen havaintojen sekä
susikannan hoidosta ja kannanhoidollisesta metsästyksestä tehtyjen päätösten pohjalta. Tässä lehdessä kerrotaan ministeri Lepän Kilvan vierailusta
ja keskustelusta. Lisäksi on yhteenvetoja kentän
terveisistä jäsenkyselyssä. Vastaukset kuvaavat hyvin järjestöämme.
Olosuhteet saattoivat
koirien kunnon koetukselle Kilvassa
Lauantaiaamuna lumisateesta vesisateeksi ja plussalle muuttunut sää vaikeutti jänisten ylösottoa ja
ajo-olosuhteita. Olot muistuttivat sunnuntainakin
kosteudellaan edellistä päivää. Kahden edellisen
kuninkuuden saavuttanut Jukka Leppiniemen
Meripojan Kamu hallitsi täysillä ajoilla lauantaita
ja vielä ensi erää sunnuntaista. Pitkät haut ja ajot
veivät kuitenkin mestarinkin terän. Niinpä Krister
Sundholmin Lillsand Berta nousi tasaisilla suorituksilla ajokuninkaaksi. Harri Laineen Kotirinteen
Irmeli paransi loppua kohden upeasti ja nousi yhteispisteissä toiseksi. Heikki Jokisen Piernamäen
Loikkari oli paras uros ja kolmas. Vaikeista oloista
huolimatta ottelutoimikunta, ylituomari ja muut
vastuuhenkilöt hoitivat kiitettävästi arvokokeen
järjestelyt ja ajokoiraväki viihtyi Oikarissa. Onnittelut voittajalle ja hieno syksy on ollut kaikilla osallistuneilla koirilla, josta myös onnittelen. Kotitehtäväksi tuleville järjestäjille ja hallinnolle tuli kentältä
palaute järjestää reaaliaikainen seuranta kilpailukoirille. Tarkempi raportti Kilvasta tässä lehdessä.
Ministeri Lepän käynti ajokoiraväen kuultavana
Ottelutoimikunnan kanssa yhdessä sopien maa- ja
metsätalousministeri Jari Leppä kutsuttiin seuraamaan Kilpaa ja neuvottelemaan susiasioista. Päällekkäisten menojen vuoksi tutustuminen supistui
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tunnin avoimeksi keskusteluksi. Neuvottelu tapahtui Kilvan ehdoilla, jolloin avointa tilaisuutta ei luotu. Ministerin vierailusta kerrottiin edellisenä iltana
kokeeseen osallistuneille. Saj:n puolesta Mari Ruha
kertasi syyskuussa susikannan hoitosuunnitelmasta
antamamme lausunnon pääkohdat ja puheenjohtaja esitti yhdessä laaditut susiin liittyvät kysymykset. Ministeri Leppä vastasi kysymyksiin ja korosti
pääkohtia siitä, miten ongelmia ratkaistaan. Myös
yleisöllä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä. Esille
päivän puheissa tulivat mm. lumijälkilaskenta, kannanhoidollinen metsästys, kotieläinten ja ihmisten
turvallisuus sekä vastuukysymykset vahingoissa
ja turvallisuudessa. Kiperiä kysymyksiä käsiteltiin
hyvässä hengessä ja keskustelua päätettiin jatkaa ja
tuloksia myös odotetaan.
Jäsenkyselyn yhteenveto jäsenten nähtäväksi
Jäsenkyselyyn saatiin odotettua vähemmän eli 248

vastausta. Kaikki nämä olivat asiallisesti laadittuja ja
rakentavia Lämmin kiitos vastaajille. Tässä lehdessä on yhteenvetoja kannanotoista ja toimikunnat
käyvät vastauksia läpi omalta sektoriltaan. Hyvin
osuvia olivat mielestäni hallitukselle terveisinä annetut neuvot miten toimia. Jäsenten tyytyväisyys
painettuun lehteen ja sen sisältöön oli myös tyydytystä tuottavaa palautetta. Nuorista ja uusista jäsenistä kannettiin suurta huolta. Mieleen jäivät myös
metsästystarinoiden kuulemisen ja periyttäjäkoiriin
liittyvän tiedon jano. Vastauksista huokui jäsenistön
tyytyväisyys ajokoiriin ja harrastuksen mielekkyyteen, mutta tulevaisuutta pelätään koirien turvallisuuden vuoksi. Toimikunnat valmistelevat osaltaa
tulevaa ohjelmaa ja työvaliokunta Suomen Ajokoirajärjestö 2025 -ohjelmaa ja strategiaa. Uutta ajattelua on jo koulutustoimikunnan esityksissä.
Pienriistan määrä ja
koiriemme hyvät näytöt tuovat uskoa
Vuosi 2019 jää ehkä mieliimme sääoloiltaan kehnona ja siten myös luonnonanniltaan niukkana vuotena. Tiukassa olivat marjaämpärit ja muikkusaavit,
mutta vanhoja varastoja hyödyntäen ja verkkojataa
jatkaen uuteen kauteen on päästy ja siitä selvitään.
Metsästyksessä huolettaa susiin liittyneet hallinnolliset päätökset, mutta pyrkimys kannanhoidollisessa
metsästykseen suden osalta karhua ja ilvestä muistuttavaan tapaan helpottaisi tilannetta. Ajokoiran
käyttö petokoirana on myös hyvä asia.
Myönteisintä alkaneessa kaudessa on pienriistan määrän kasvu niin kanalintujen kuin jänistenkin osalta. Omassa metsästysseurassamme vastaava tilanne oli omassa nuoruudessa. Riistanhoitoa
ja kohtuuta jahdeissa edelleen vaaditaan. Myös
koirien näytöt kokeissa ja jahdeissa ovat olleet hyviä. Se, että harva moittii koiraansa, kertonee myös
hyvää kehityksestä! Vaikka hyvien näyttöjen jälkeen
oma koiratilanteeni koirien terveyssyistä romahti,
uskoni huomiseen on vahva. Ansojen ja Konstan
jälkeen on löydyttävä koira, jolla lähteä vierasjahtiin
tai kokeisiin milloin vain!
Kiitän ajokoiraväkeä kentällä ja hallinnossa lämpimästi kuluneesta kaudesta, toivotan kaikille Rauhallista Joulua sekä Onnellista ja Menestyksekästä
Uutta Vuotta!
Tuomo Hänninen
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tymisvuoden Ajokoiramiesviitanen.antero@gmail.com lehdet, 6 numeroa.
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Harmaa

KOTIMAINEN

Jämpti Lämpöeristetty
koirankoppi

Punainen

Jämpti-koirankoppi on suunniteltu ja valmistettu Suomessa vastaamaan Pohjoismaiden vaativiin sääolosuhteisiin. Koppi on erittäin kestävä, ei haise, eikä hajoa vuosien saatossa.
Huoleton valinta
Jämpti-koirankoppi toimitetaan käyttövalmiina. Koppi
on erittäin helppo puhdistaa. Saranoidun yläosan voi
kääntää helposti sivuun, jolloin kopin sisäosan voi kätevästi pestä vaikka painepesurilla.
Lämmin kaksio
Sisätila on jaettu kahteen osaan, tuulikaappiin ja varsinaiseen koppiosaan, joiden väliseinässä on läpinäkyvä heiluriovi. Kopin seinien sisällä oleva n. 50 mm styreenieristys
pitää kylmän loitolla. Adax-lämmitin, ulko-ovi ja kopin
ulkopuolelta luettava lämpömittari ovat saatavissa lisävarusteina. Kopin takaseinässä on ilmanvaihtoventtiili.
Tyylikästä muotoilua
Koppi on tyylikkäästi kotipihaan sopivaksi muotoiltu.
Katon ja lattian pinta on karhennettu liukastumisen välttämiseksi. Materiaali on UV-suojattua polyeteeniä. Kopin
kokonaispaino on 68 kg.

Ruskea

720,-

Helppo avata
ja pestä
puhtaaksi.

+ rahti 40,- / koppi
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Myynti: vipstore.fi -verkkokauppa,
VIPstore Center,
Killinkoskentie
23, VIRRAT,
AJOKOIRAMIES
JOULUKUU
2019
VIPstore-jälleenmyyjät - katso netistä vipstore.fi/vipmap

Painos 8 000 kpl
Painopaikka Grano, Kuopio

Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 10 v.
Toimitus kotipihaan vain 40,- / koppi!

Kannen kuva:
Lotta Sirviö

Ilmoitushinnat 2019 Ilmoituksen julkaisemisen edellytyksenä on, että erääntyneitä laskuja ei
ole maksamatta. Ilmoitukset laskutetaan lehden ilmestyttyä. Lehden toimitus ei vastaa ilmoitusten
oikeellisuudesta. Jäsenalennus myönnetään seurajäsenille koiraharrastukseen kiinteästi liittyviin ilmoituksiin (esim. kokeet ja näyttelyt). Jäsenalennus on 40 % jos ilmoituksessa on kuva tai muu vastaava erillinen aineisto ja 50 % jos ilmoitus sisältää vain tekstiä. Jos ilmoitus saapuu SAJ:n toimistoon
määräpäivän jälkeen, jäsenalennus putoaa puoleen eikä SAJ takaa sitä, että ilmoitus ehtii mukaan
lehteen. Jäsenalennus ei koske varusteilmoituksia.
Ilmoitushinnat
Jäsenille kennel- ja
Yrityksille ja
Mustavalkoilmoitus
v. 2018
jalostusilmoitukset
seuroille
4-väri 1/1 sivu
150 euroa
535 euroa
400 euroa
4-väri 1/2 sivu
80 euroa
295 euroa
220 euroa
4-väri 1/4 sivu
40 euroa
200 euroa
145 euroa
4-väri 1/8 sivu
25 euroa
150 euroa
116 euroa
Uusi valioilmoitus
18 euroa
Rivi-ilmoitus (1/16)
15 euroa
64 euroa
Mustavalkoilmoituksilla sama hinta.
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Hallitus tiedottaa 7.11.2019
Muutosesitys koesääntöihin
Hallitus päätti hyväksyä koulutustoimikunnan muutosesitykset koesääntöihin esitettäväksi vuosikokoukselle.
Muutos Kilvan järjestämissääntöön
Hallitus päätti esittää vuosikokoukselle muutosta
Kilvan järjestämissääntöön ryhmätuomareitten osalta. Kilpa-otteluun nimetään kolmetoista (13) palkintotuomaria siten, että heidät valitaan lohkoittain
pääsääntöisesti niistä kennelpiireistä, mistä otteluun
osallistuvat koiratkin tulevat.
Rodunmestaruusottelu 30.11.-1.12.2019 Norjassa
Edustajiksi nimetään Kilpa-ottelun saman vuoden
lohkojen valintakokeiden voittajat. Jos ei saada täyttä
joukkuetta, täydennetään lohkojen toiseksi sijoittuneet tulosten perusteella.
Joukkueenjohtajana toimii Jani Mäntylä.
Hallitus hyväksyi rodunmestaruusottelun joukkueen:
RM -17 Puistolan Pele, om. Ahti Saastamoinen, Patopojan Ella, om. Jaakko Ellala, Kelopuun Sutki, om.
Jouni Vanhatalo, Piernamäen Loikkari, om. Heikki
Jokinen. Helimarin Martin, om. Pekka Kortessalo,
poisjäännin vuoksi joukkueeseen nimettiin vielä Kotirinteen Irmeli, omistaja Harri Laine.
Kettukilpa 2021 järjestetään
Pohjois-Savossa 11.12. ja 12.12.2021.

tään kysely maakunnallisille yhdistyksille koskien
terveysasioita ja mahdollisesti osallistutaan myös yhdistysten tilaisuuksiin. Maakunnallisista yhdistyksistä
kutsutaan paikalle kaksi edustajaa. Myös hallituksen
ja toimikuntien jäsenten toivotaan osallistuvan.
Uusia SAJ:n alaisia rotuja
Hallitus päätti hyväksyä Suomen Kennelliiton esitykset uusiksi SAJ:n roduiksi
62 karkeakarvainen steierinajokoira
21 gascogne-saintongenajokoira
229 serbianajokoiran nimen muuttaminen
nimeksi kolmivärinen serbianajokoira
Koiramessut 2019
Koiramessujen osastolle on tulossa jalostustoimikunnan ja julkaisutoimikunnan jäseniä esittelijöiksi. Liisa Miettinen toimii osastonvastaavana.
SAJ:n seinäkalenteria ei julkaista vuonna 2020.
Suunnitelmissa on julkaista seuraava seinäkalenteri
vuodelle 2021.
Hallituksen päätöksistä tiedottaminen
Hallituksen päätöksistä on tiedotettu Ajokoiramieslehdessä. Hallitus päätti, että pöytäkirjoja ei julkaista kokonaisuudessaan, vaan hallituksen päätöksistä
julkaistaan tiedote entiseen malliin Ajokoiramieslehdessä ja lisäksi kotisivuilla.

Jäsenkysely
SM-koeavustukset
Jäsenkyselyvastauksia tuli noin 250 kpl. Hallitus oli
Hallitus päätti avustaa SM-kokeita 300 eurolla, jos sitä mieltä, että määrä oli varsin vähäinen ja keskuskoe järjestetään ja avustus anotaan.
teli vilkkaasti vastauksista. Vastaajien kesken suoriAmerikankettukoirien SM-ketunajokoe 7.12.
tetussa arvonnassa Matti Luopajärvi voitti päävoiton
Venäjänajokoirien jänismestaruusottelu 30.11.
Ultracomin tutkan ja Jouko Saukkonen SAJ:n hupEestinajokoirien Ajomestari-ottelu 16.11.
parin. Jäsenkyselyn vastauksia käytetään hyväksi
suunniteltaessa Suomen Ajokoirajärjestön ohjelmaa
Suomenajokoiran terveysasiaa
Hallitus päätti anoa jatkoaikaa suomenajokoiran ny- 2025.
kyiselle PEVISA-ohjelmalle.
Vuonna 2020 järjestetään eri puolilla Suomea tilaisuuksia, joissa käsitellään ajankohtaisia asioita. Tilaisuudet ovat samansisältöisiä ja asiantuntijoina on
jalostustoimikunnan jäseniä ja kennelliiton edustaja.
Paikkakunnat ja ajankohdat: Sastamala 18.4., Oulu
13.6. ja Siilinjärvi 15.8. Ennen tilaisuuksia lähete6
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Agria KoiraExpo järjestetään Vantaalla 1.–2.2.2020.
KoiraExpo on Kennelliiton vuosittain järjestämä
koulutus- ja luentotapahtuma kaikille kennelpiireille, rotujärjestöille ja -yhdistyksille sekä Kennelliiton
jäsenille. Koiraexpoon osallistuvat SAJ:n edustajina
Liisa Miettinen, Eero Kuitunen, Jaana Leppiaho ja 2
jalostustoimikunnan jäsentä.

SAJ:n uudet hupparit myynnissä
Tummansininen huppari
Hinta 35 euroa, koot M - XXXL, erikseen miesten ja naisten malli.
Tilaa toimistolta
AJOKOIRAMIES JOULUKUU 2019
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TOIMISTOLTA
JÄSENMAKSUN ERÄPÄIVÄ

SISTA BETALNINGSDAG

Vuoden 2020 jäsenmaksun eräpäivä on
15.1.2020

Sista betalningsdag för årsavgiften år 2020
är 15.1.2020

Vuoden 2020 jäsenmaksukortti postitetaan
kaikille jäsenille lähiaikoina. Jäsenmaksukortissa oleva viitenumero on henkilökohtainen
ja mainittava maksettaessa.
Vuosijäsenen maksu on 30 euroa, samassa
taloudessa asuvan perhejäsenen maksu on
15 euroa. Jäsenyhdistyksen maksu on 50 euroa. Tilinumero on FI58 4600 2020 0009 09.
BIC ITELFIHH.

Medlemskortet för år 2020 postas till alla
medlemmar de närmaste dagarna. Referensnumret som finns på bankgirot är ett personligt kodnummer som måste framgå vid
betalningen. Årsavgiften är 30 euro, för familjemedlem som bor på samma adress är
avgiften 15 euro, avgiften för föreningar är
50 euro. Kontonr FI58 4600 2020 0009 09.
BIC ITELFIHH.

Huom. Kasvattaja voi liittää pennunostajat
pentuejäseniksi hintaan 11 euroa / hlö.

Observera! Uppfödare kan ansluta valpköpare till medlemmar i föreningen för 11 euro /
person.

TILAA VUOSIKIRJA 2019,
ENNAKKOTILAUKSEN
ERÄPÄIVÄ 15.1.2020

BESTÄLLA ÅRSBOKEN
2019, FÖRFALLODAG
REDAN 15.1.2020

Jäsenmaksun yhteydessä voi tilata myös vuosikirjan 2019 ennakkotilauksen ilman lähetyskuluja. Maksa kirjan hinta 15 euroa jäsenmaksun lisäksi: vuosijäsen maksaa 45 euroa,
perhejäsen 30 euroa, jäsenyhdistys 65 euroa.
Ainais- ja vapaajäsenille on myös postitettu
maksukortti, jolla voi tilata vuosikirjan ennakkotilaushintaan 15 euroa. Ennakkotilauksen
eräpäivä on 15.1.2020, jonka jälkeen tilattuihin vuosikirjojen hintaan lisätään postitus- ja
käsittelykulut.

Man kan också, utan postavgift beställa årsboken 2019 med samma medlemsbetalning
genom att förutom medlemsavgiften betala
ytterligare 15 euro. Totala betalningen blir
för vanliga medlemmar 45 euro, för familjemedlemmar 30 euro, för medlemsföreningar
65 euro. Också ständiga och sådana som är
befriade från medlemsavgift, får ett bankgiro
som man kan betala årsboken med, och då är
avgiften 15 euro.
Senaste datum för förhandsbeställningarna är
15.1. Senare beställningar debiteras ytterligare med hanterings- och postavgift.
Årsbok levereras i maj 2020. Den innehåller
provresultatar 1.3.2019 - 29.2.2020 och utställningsresultater 1.1. - 31.12.2019.

Vuosikirja 2019 ilmestyy toukokuussa 2020.
Se sisältää koetulokset 1.3.2019 - 29.2.2020
ja näyttelytulokset ajalta 1.1.-31.12.2019.
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Hallitus ja toimisto
kiittävät jäsenistöä kuluneesta
vuodesta!
Rauhallista Joulua ja
Menestystä Vuodelle 2020!
Suomen Ajokoirajärjestön toimisto
toimistosihteeri Jaana Leppiaho
Uusikatu 57-59, 90120 Oulu
puhelin 044 311 0330
sähköposti toimisto@ajokoirajarjesto.fi
kotisivut www.ajokoirajarjesto.fi
Seuraa Suomen Ajokoirajärjestön ryhmää Facebookissa, ryhmässä jäseniä yli 5000.

Osoitteenmuutokset
toimistolle
Tee osoitteenmuutokset ja muut jäsentietojen
päivitykset toimistolle sähköpostilla
toimisto@ajokoirajarjesto.fi tai postitse tai puhelimitse. Tee ilmoitus toimistolle, jos et enää
maksa jäsenmaksua, niin poistamme tietosi
rekisteristämme.

Adressändringar och
övriga medlemsärenden
till kansliet

Tärkeitä päivämääriä

15.1. ilmoittautumiset vuosittaisiin
kilpailuihin ja palkintoihin
15.1. jäsenmaksun eräpäivä
15.1. vuosikirjan ennakkotilauksen eräpäivä
31.1. ansiomerkkiesitykset toimistolle
Korjauksia numeroon 5/2019:
• Pohjois-Häme 6.10. on PM-koe s. 39 (5 /19)
Pohjois-Hämeen piirinmestaruuskokeen tuloksiin
korjaus: toiseksi tulleen Tieran Supernovan omistaja on Unto Männikkö.
• Kuva sivulla 21 (5 /19) Puistorinteen Iina, jonka
kolmen suden lauma tappoi ajosta Kontiolahdella
22.11.2014. Kuva oli lokakuun lehdessä, jossa kuvaajatieto oli väärin. Kuvan otti Lauri Mehtätalo.

Gör dina adressändringar och andra uppdateringar av medlemsinformation via e-post
toimisto@ajokoirajarjesto.fi eller via post eller telefon. Meddela också om du inte mera
vill betala medlemsavgift, så vi kan ta bort din
information från vårt register.
AJOKOIRAMIES JOULUKUU 2019
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Suomen Ajokoirajärjestö –
Finska Stövarklubben ry:n
kasvattajapalkintojen ja -kilpailujen säännöt

toinen ja kolmas sukupolvi on kasvatettu ja kolmannessakin sukupolvessa ainakin yksi koira on
saanut vähintään kaksi ajokokeen ensimmäistä
palkintoa Suomessa, joista toinen voi olla kahden
viikon tai koekauden kokeesta sekä näyttelystä vähintään laatuarvostelun HYVÄ (H) viisitoista (15)
kuukautta täytettyään.

Hyväksytty hallituksessa 24.11.2016

KEAJ
Kultainen kasvattajapalkinto myönnetään kasvattajalle, kasvattajaryhmälle tai kennelille, joka on
kasvattanut samasta nartusta lähtien kolme perättäistä sukupolvea siten, että ensimmäisessä ja toisessa sukupolvessa ainakin ne nartut, joilla toinen
ja kolmas sukupolvi on kasvatettu ja kolmannessakin sukupolvessa ainakin yksi koira on saanut
vähintään kaksi ketunajokokeen ensimmäistä
palkintoa, joista toinen voi olla kahden viikon tai
koekauden ketunajokokeesta sekä näyttelystä vähintään laatuarvostelun HYVÄ (H) viisitoista (15)
kuukautta täytettyään.

Palkintojen hakemukset ja kilpailuihin osallistumiset lähetetään tammikuun 15. päivään 2020
mennessä toimistoon. Palkinnot jaetaan vuosikokouksessa Ylivieskassa 21.3.2020.
Suomen Ajokoirajärjestö jakaa vuosittain pronssisia, hopeisia tai kultaisia kasvattajapalkintoja
ansioituneille suurten ajokoirien kasvattajille,
jotka täyttävät jäljempänä esitetyt vaatimukset.
Kasvattajan on itse haettava kirjallisesti palkintoa
Suomen Ajokoirajärjestön hallitukselta.
Hakemuksessa on tehtävä tarkka selvitys kaikista
niistä seikoista, jotka alla olevien ehtojen mukaan
vaikuttavat kasvattajapalkinnon myöntämiseen.
Hakemuksen allekirjoittanut kasvattaja vastaa an
tamiensa tietojen oikeellisuudesta.
Ajokoirajärjestön palkinnoissa ja kilpailuissa hyväksytään tuloksiin vain Suomessa saavutetut
koe- ja näyttelytulokset.
Kasvattajapalkintojen erityisehdot ovat
seuraavat:

Pronssinen kasvattajapalkinto
AJOK
Pronssinen kasvattajapalkinto myönnetään kasvattajalle, kasvattajaryhmälle tai kennelille, joka
on vähintään kahdesta eri pentueesta kasvattanut
yhteensä ainakin kolme Suomen käyttövaliota.
Yhden käyttövalion voi korvata kahdella Suomen
muotovaliolla, jotka ovat edellä mainittujen käyttövalioiden pentuesisaruksia.
KEAJ
Pronssinen kasvattajapalkinto myönnetään kasvattajalle, kasvattajaryhmälle tai kennelille, joka
on vähintään kahdesta eri pentueesta kasvattanut yhteensä ainakin kolme Suomen kettukäyttövaliota. Yhden kettukäyttövalion voi korvata
10
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kahdella Suomen muotovaliolla, jotka ovat edellä
mainittujen kettukäyttövalioiden pentuesisaruksia.

Hopeinen kasvattajapalkinto
AJOK
Hopeinen kasvattajapalkinto myönnetään kasvattajalle, kasvattajaryhmälle tai kennelille, joka on
kasvattanut samasta nartusta lähtien kaksi perättäistä sukupolvea siten, että ensimmäisessä sukupolvessa ainakin se narttu, jolla toinen sukupolvi
on kasvatettu ja toisessakin sukupolvessa ainakin
yksi koira on saavuttanut vähintään kaksi ajokokeen ensimmäistä palkintoa Suomessa, joista
toinen voi olla kahden viikon tai koekauden kokeesta sekä näyttelystä vähintään laatuarvostelun
HYVÄ (H) viisitoista (15) kuukautta täytettyään.
KEAJ
Hopeinen kasvattajapalkinto myönnetään kasvattajalle, kasvattajaryhmälle tai kennelille, joka on
kasvattanut samasta nartusta lähtien kaksi perättäistä sukupolvea siten, että ensimmäisessä sukupolvessa ainakin se narttu, jolla toinen sukupolvi
on kasvatettu ja toisessakin sukupolvessa ainakin
yksi koira on saavuttanut vähintään kaksi ketunajokokeen ensimmäistä palkintoa, joista toinen
voi olla kahden viikon tai koekauden ketunajokokeesta sekä näyttelystä vähintään laatuarvostelun
HYVÄ (H) viisitoista (15) kuukautta täytettyään.

Kultainen kasvattajapalkinto
AJOK
Kultainen kasvattajapalkinto myönnetään kasvattajalle, kasvattajaryhmälle tai kennelille, joka
on kasvattanut samasta nartusta lähtien kolme
perättäistä sukupolvea siten, että ensimmäisessä
ja toisessa sukupolvessa ainakin ne nartut, joilla

Mestarikasvattaja
AJOK
Mestarikasvattajan titteli myönnetään kasvattajalle, kasvattajaryhmälle tai kennelille, joka on kasvattanut samasta nartusta lähtien viisi perättäistä
sukupolvea siten, että ensimmäisessä, toisessa,
kolmannessa ja neljännessä sukupolvessa ainakin
ne nartut, joilla seuraavat sukupolvet on kasvatettu ja viidennessä sukupolvessa ainakin yksi koira
on saanut vähintään kaksi ajokokeen ensimmäistä
palkintoa Suomessa, joista toinen voi olla kahden
viikon tai koekauden kokeesta sekä näyttelystä vähintään laatuarvostelun HYVÄ (H) viisitoista (15)
kuukautta täytettyään.
KEAJ
Mestarikasvattajan titteli myönnetään kasvattajalle, kasvattajaryhmälle tai kennelille, joka on kasvattanut samasta nartusta lähtien viisi perättäistä
sukupolvea siten, että ensimmäisessä, toisessa,
kolmannessa ja neljännessä sukupolvessa ainakin ne nartut, joilla seuraavat sukupolvet on kasvatettu ja viidennessä sukupolvessa ainakin yksi
koira on saanut vähintään kaksi ketunajokokeen
ensimmäistä palkintoa, joista toinen voi olla kah-

den viikon tai koekauden ketunajokokeesta sekä
näyttelystä vähintään laatuarvostelun HYVÄ (H)
viisitoista (15) kuukautta täytettyään.

Erikoiskasvattajakilpailu
AJOK Erikoiskasvattajakilpailu:
Erikoiskasvattajakilpailu käydään kalenterivuoden aikana saavutettujen tulosten perusteella.
Kahden viikon ja koekauden kokeiden tuloksia
ei oteta huomioon. Kilpailu on tarkoitettu suomenajokoirille. Kilpailun voittaja saa vuodeksi
haltuunsa Pekan tuoppi –kiertopalkinnon, joka
luovutetaan SAJ-FSK:n vuosikokouksessa.
Niiden kasvattajien, jotka haluavat kilpailla
erikoiskasvattajakilpailussa, on ilmoitettava halukkuutensa osallistua sekä kasvattajanimensä
SAJ:n toimistoon. Ilmoittautumisen yhteydessä
on mainittava kaikki yhden vuoden täyttäneet ja
alle kymmenen (10) vuoden ikäiset kasvattamansa yhdistelmät (vanhempien nimet ja rekisterinumerot).
Kilpailuun osallistuvat yhden vuoden täyttäneet ja alle 10-vuotiaat kasvatit. Kilpailussa otetaan huomioon ajokokeessa, kahden viikon ja
koekauden kokeessa käyneet kasvatit ja rekisteröityjä jälkeläisiä laskettaessa otetaan huomioon
kaikki 1-10-vuotiaat rekisteröidyt kasvatit (myös
kuolleet). Koirien ikä lasketaan 1.1. mukaan.
Koejälkeläisiä tulee olla vähintään kahdesta eri
pentueesta. Yhteisomistuksessa oleva koira ja
pentue otetaan huomioon vain yhden omistajan
osalta.
Kilpailun pisteet lasketaan siten, että koetulosten antamien pisteiden summaan lisätään koejälkeläisten määrä ja tämä jaetaan rekisteröityjen
jälkeläisten määrällä. Kaikilta koejälkeläisiltä
otetaan mukaan vain paras koetulos. Koetulokset
antavat pisteitä seuraavasti: AJOK 1= 8, AJOK 2
= 5, AJOK 3= 3, AJOK 0= 1 pistettä. Myös ne
koejälkeläiset, jotka eivät ole saavuttaneet tulosta,
ovat mukana koejälkeläisten määrässä. Kilpailun
pisteet lasketaan SAJ:ssa.
Tasapisteiden sattuessa voittaa se kasvattaja,
jolla on enemmän kilpailun tulokseen vaikuttavia
kasvatteja.

AJOKOIRAMIES JOULUKUU 2019
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KEAJ Erikoiskasvattajakilpailu:
Erikoiskasvattajakilpailu käydään kalenterivuoden aikana saavutettujen tulosten perusteella. Kahden viikon ja koekauden kokeiden tuloksia
ei oteta huomioon. Kilpailu on tarkoitettu suomenajokoirille. Kilpailun voittaja saa vuodeksi
haltuunsakiertopalkinnon, joka luovutetaan SAJFSK:n vuosikokouksessa.
Niiden kasvattajien, jotka haluavat kilpailla
erikoiskasvattajakilpailussa, on ilmoitettava halukkuutensa osallistua sekä kasvattajanimensä
SAJ:n toimistoon. Ilmoittautumisen yhteydessä
on mainittava kaikki yhden vuoden täyttäneet ja
alle kymmenen (10) vuoden ikäiset kasvattamansa yhdistelmät (vanhempien nimet ja rekisterinumerot).
Kilpailuun osallistuvat yhden vuoden täyttäneet ja alle 10-vuotiaat kasvatit. Kilpailussa otetaan huomioon ketunajokokeessa, kahden viikon
ja koekauden ketunajokokeessa käyneet kasvatit
ja rekisteröityjä jälkeläisiä laskettaessa otetaan
huomioon kaikki 1-10-vuotiaat rekisteröidyt
kasvatit (myös kuolleet). Koirien ikä lasketaan
1.1. mukaan. Koejälkeläisiä tulee olla vähintään
kahdesta eri pentueesta. Yhteisomistuksessa oleva koira ja pentue otetaan huomioon vain yhden
omistajan osalta.
Kilpailun pisteet lasketaan siten, että koetulosten antamien pisteiden summaan lisätään koejälkeläisten määrä ja tämä jaetaan rekisteröityjen
jälkeläisten määrällä. Kaikilta koejälkeläisiltä
otetaan mukaan vain paras koetulos. Koetulokset
antavat pisteitä seuraavasti: KEAJ 1= 8, KEAJ 2
= 5, KEAJ 3= 3, KEAJ 0= 1 pistettä. Myös ne
koejälkeläiset, jotka eivät ole saavuttaneet tulosta,
ovat mukana koejälkeläisten määrässä. Kilpailun
pisteet lasketaan SAJ:ssä.
Tasapisteiden sattuessa voittaa se kasvattaja,
jolla on enemmän kilpailun tulokseen vaikuttavia
kasvatteja.

Kasvattajakilpailu
AJOK Kasvattajakilpailu
Niiden kasvattajien, jotka haluavat kilpailla vuoden kasvattajakilpailussa, on ilmoitettava viiden kasvattinsa paras koetulos kilpailuvuodelta
SAJ:n toimistoon 15.1. mennessä. Kahden viikon
12
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ja koekauden kokeiden tuloksia ei oteta huomioon. Ilmoitettujen koirien pitää olla palkittuja
näyttelyssä vähintään laatuarvostelulla HYVÄ
(H) viisitoista (15) kuukautta täytettyään. Koirien
tulee olla lonkkakuvattuja. Pisteitä annetaan kilpailuvuoden ajokoetuloksista seuraavasti: AJOK
1= 8, AJOK 2= 5, AJOK 3= 3, AJOK 0= 1.
Tasapisteiden sattuessa voittaa se kasvattaja,
jonka kasvateilla on korkeampi koepisteiden yhteenlaskettu summa, jos vielä tasan niin ansiopisteiden yhteenlaskettu summa ratkaisee voittajan.
KEAJ Kasvattajakilpailu
Niiden kasvattajien, jotka haluavat kilpailla vuoden kasvattajakilpailussa, on ilmoitettava viiden kasvattinsa paras koetulos
kilpailuvuodelta SAJ:n toimistoon 15.1. mennessä. Kahden viikon ja koekauden kokeiden
tuloksia ei oteta huomioon. Ilmoitettujen koirien pitää olla palkittuja näyttelyssä vähintään
laatuarvostelulla HYVÄ (H) viisitoista (15) kuukautta täytettyään. Koirien tulee olla lonkkakuvattuja. Pisteitä annetaan kilpailuvuoden ketunajokoetuloksista seuraavasti: KEAJ 1= 8, KEAJ 2
= 5, KEAJ 3= 3, KEAJ 0= 1.
Tasapisteiden sattuessa voittaa se kasvattaja,
jonka kasvateilla on korkeampi koepisteiden yhteenlaskettu summa, jos vielä tasan, niin ansiopisteiden yhteenlaskettu summa ratkaisee voittajan.

Jahti-Kallen malja
Niiden koiranomistajien, jotka haluavat kilpailla
koiriensa kalenterivuoden aikana saavuttamien
koepalkintojen perusteella Jahti-Kallen maljasta,
on ilmoitettava kolme parasta tulosta SAJ:n toimistoon 15.1. mennessä.
Ainakin kahden koetuloksen pitää olla AJOK 1.
Niistä pitää olla vähintään yksi saavutettu paljaalla maalla ja yksi lumikeliltä. Kahden viikon
ja koekauden kokeiden tuloksia ei oteta huomioon. Koirien tulee olla lonkkakuvattuja. Tuloksiin
hyväksytään vain Suomessa saavutetut ajokoe- ja
näyttelytulokset.

Urmaksen palkinto
Kilpailuaika on kalenterivuosi. Kilpailuun voivat
osallistua SAJ-FSK:n jäsenten omistamat suomenajokoirat. Kilpailuun otetaan mukaan kalenterivuoden aikana saavutetut tulokset seuraavasti:
Näyttely
Paras näyttelytulos korkeimman tuloksen mukaan: ROP= 6 pist. ERI= 5 pist. EH = 2 pist. H =
1 piste
Ajokoe
Viisi parasta ajokoetulosta: AJOK 1= 8 pist. AJOK 2
= 5 pist. AJOK 3= 3 pist. AJOK 0= 1 piste
Kahden viikon ja koekauden kokeiden tuloksia ei
oteta huomioon.
Tuloksiin hyväksytään vain Suomessa saavutetut ajokoe- ja näyttelytulokset. Koirien tulee olla
lonkkakuvattuja.
Kilpailuun osallistujan on itse ilmoitettava koiran
saavuttamat tulokset ja vastaavat pisteet sekä koiran nimi, rekisterinumero, syntymäaika ja omistajatiedot 15.1. mennessä SAJ:n toimistoon.
Palkinnosta kilpaillaan viisi (5) vuotta alkaen
2014. Palkinnon saa omakseen vuosikokouksessa
2020 koiranomistaja, jonka koira on saavuttanut
kilpailun korkeimmat pisteet. Tasapisteiden sattuessa nuorin koira voittaa.

Ykköspalkinto
AJOK Ykköspalkinto
Kiertopalkinnon saa vuodeksi haltuunsa eniten ykköstuloksia ajanut suomenajokoira, jonka
omistaja on SAJ-FSK:n jäsen. Koiralla tulee olla
Kennelliiton vahvistama lonkkakuvauslausunto.

Kilpailuun hyväksytään kalenterivuoden aikana saavutetut AJOK-1-tulokset. Kahden viikon
ja koekauden kokeiden tuloksia ei oteta huomioon. Tasatuloksen sattuessa palkitaan korkeimman pistemäärän saanut koira. Jos pistemäärä
on sama, otetaan huomioon seuraavaksi korkein
pistemäärä, jne.
Kiertopalkinto jaetaan vuosikokouksessa.
Ykköspalkinto kiertää ikuisesti. Tuloksiin hyväksytään vain Suomessa saavutetut ajokoe- ja
näyttelytulokset. Kilpailuun osallistutaan ilmoittamalla koiran nimi, rekisterinumero, syntymäaika ja omistajan yhteystiedot ja koiran saavuttamat
tulokset ja vastaavat pisteet 15. tammikuuta mennessä Ajokoirajärjestön toimistoon.
Ensimmäinen ykköspalkinto jaettiin Kajaanin
vuosikokouksessa 29.3.2008.
KEAJ Ykköspalkinto
Vesan Tuoppi -kiertopalkinnon saa vuodeksi
haltuunsa eniten ykköstuloksia ajanut suomenajokoira, jonka omistaja on SAJ-FSK:n jäsen.
Koiralla tulee olla Kennelliiton vahvistama lonkkakuvauslausunto. Kilpailuun hyväksytään Suomessa kalenterivuoden aikana saavutetut KEAJ1-tulokset. Kahden viikon ja koekauden kokeiden
tuloksia ei oteta huomioon. Tasatuloksen sattuessa palkitaan korkeimman pistemäärän saanut
koira. Jos pistemäärä on sama, otetaan huomioon
seuraavaksi korkein pistemäärä, jne.
Kiertopalkinto jaetaan vuosikokouksessa. Ykköspalkinto kiertää ikuisesti. Kilpailuun osallistutaan ilmoittamalla koiran nimi, rekisterinumero,
syntymäaika ja omistajan yhteystiedot ja koiran
saavuttamat tulokset ja vastaavat pisteet 15. tammikuuta mennessä Ajokoirajärjestön toimistoon.

Suomen Ajokoirajärjestö
Finska Stövarklubben ry
AJOKOIRAMIES JOULUKUU 2019
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TÄHTIVALIO ja
TÄHTIVALIO-K
Hyväksytty hallituksessa 4.11.2010
Ajokoirajärjestön hallitus voi myöntää TÄHTIVALION tai TÄHTIVALIO-K:n arvon.
Tähtivalion tai tähtivalio-K:n arvon saavuttaa
ajokoira, joka ajaa käyttövalion tai kettukäyttö
valion arvon saavutettuaan kaksi (2) kertaa
AJOK-1 vastaavasti KEAJ-1 tuloksen yksipäiväisessä kokeessa peräkkäisinä päivinä. Koiran
pitää ajaa kaksi eri kertaa peräkkäisinä päivinä
ykköspalkinto, eli yhteensä neljä lisäykköstä.
Sitä ennen pitää olla saavutettuna käyttövalion
tai kettukäyttövalion arvo. Tähtivalion arvoon ei
hyväksytä kahden viikon ja koekauden kokeen
tuloksia.
Tähtivalion arvo anotaan hallitukselta osoitteena SAJ:n toimisto. Mukaan on liitettävä kopiot
koepöytäkirjoista, jos järjestöllä ei vielä ole tulokset käytettävissään.
Tähtivalion saaneelle annetaan SAJ:n kunniakirja. Arvoa ei merkitä rekisterikirjaan. Kaikki
tähtivalion arvon saavuttaneiden koirien nimet
julkaistaan vuosittain vuosikirjassa.

Vuoden
nuori ajokoiraharrastaja
-kiertopalkinto

SAJ-FSK:N
ansiomerkkien ja kunniaviirin
säännöt

On jälleen aika valita Suomen Ajokoirajärjestön
Vuoden nuori ajokoiraharrastaja. Oletko alle
20-vuotias aktiivinen ajokoiraharrastaja? Tai
tunnetko jonkun nuoren, joka ansaitsisi valtakunnallista tunnustusta toiminnastaan ajokoi
rien
parissa?
Lähetä pieni kertomus, jossa kerrot omasta tai
tuntemasi nuoren harrastustoiminnasta Suomen
Ajokoirajärjestön nuorisotoimikunnalle 15.1.
2020 mennessä. Ajokoirajärjestön hallitus valitsee ehdokkaista nuorisotoimikunnan ehdotuksen
perusteella Vuoden 2019 nuoren ajokoiraharrastajan.
Valinnan perusteena ovat koiranohjaajana ja
palkintotuomarina toimiminen, koejärjestelyissä
mukana oleminen sekä muu aktiivinen toiminta
ajokoirien parissa.
Vuoden nuori ajokoiraharrastaja palkitaan
Ajokoirajärjestön vuosikokouksessa Yliviskassa
21.3.2020. Hakemukset yhteystietoineen lähetään
Suomen Ajokoirajärjestön toimiston osoitteella:
Suomen Ajokoirajärjestö, Uusikatu 57-59, 90120
OULU tai toimisto@ajokoirajarjesto.fi

Hyväksytty SAJ-FSK:n hallituksen
kokouksessa 22.2.1997

Kuva Veera Säisä

1. § Suomen Ajokoirajärjestö – Finska Stövarklubben ry osoittaa tunnustuksensa maamme
ajokoiratyön ja järjestön päämäärien hyväksi ansiokkaasti työskennelleelle antamalla järjestön hopeisen tai kultaisen ansiomerkin tai kunniaviirin.
2. § Järjestön ansiomerkkejä voidaan antaa SAJFSK:n henkilöjäsenelle – erityisestä syystä myös
muulle hyvin ansiokkaasti ajokoiratoiminnan hyväksi työskennelleelle henkilölle, myös ulkomaalaiselle, joka on SKL-FKK:n hyväksymän kenneljärjestön jäsen.
Järjestön kunniaviiri voidaan antaa henkilölle tai
yhteisölle.
3. § Ansiomerkit ja kunniaviirin myöntää SAJFSK:n hallitus joko SAJ-FSK:n työvaliokunnan,
kennelpiirin, maakunnallisen ajokoirayhdistyksen tai muun SAJ-FSK:n jäsenyhdistyksen esityksestä.
Jos esityksen on tehnyt viimeksi mainittu, on siinä oltava ao. kennelpiirin lausunto. Esityksessä on
mainittava henkilön täydellinen nimi, syntymäaika, postiosoite ja ansiot. Yhdistyksen ollessa kyseessä sen nimi, puheenjohtaja ja hänen osoitteensa. Jos ansiomerkki esityksiä tehdään useammalle
henkilölle samanaikaisesti, on esityksen tekijän ja
lausunnon antajan merkittävä niihin puoltojärjestyksensä.
4. § Hopeinen ansiomerkki voidaan antaa henki-

lölle, joka on ollut vähintään 10 viimeisen vuoden ajan SAJ-FSK:n jäsen ja joka toiminnallaan
on ansiokkaasti edistänyt kotiseudullaan suomenajokoiraharrastusta ja osallistunut merkittävällä
tavalla järjestötyöhön rotujärjestön, kennelpiirin, ajokoirayhdistyksen tai muun SAJ-FSK:n
jäsenyhdistyksen luottamustehtävissä. Ansioksi
katsotaan myös toiminta palkintotuomari- ja
koulutustehtävissä sekä menestyksellinen kasvatustoiminta.
5. § Kultainen ansiomerkki voidaan antaa henkilölle, joka vähintään 20 viimeisen vuoden ajan
on ollut SAJ-FSK:n jäsen ja joka aikaisemmin
on saanut SAJ-FSK:n hopeisen ansiomerkin ja
joka merkittävällä tavalla on edistänyt maamme
ajokoiratoimintaa toimiessaan SKL-FKK:n, rotujärjestön, kennelpiirin tai ajokoirayhdistyksen
johtoelimissä tai muissa merkittävissä luottamustehtävissä tai joka on tehnyt erityisen ansiokasta
työtä SAJ-FSK:n alaisen rodun jalostuksen hyväksi.
6. § Kunniaviiri voidaan antaa tunnustuksena ja
merkkipäiväonnitteluna henkilölle tai yhteisölle,
joka ansiokkaalla tavalla on toiminut SAJ-FSK:n
hyväksi tai tukenut sen toimintaa.
7. § Ansiomerkkiesitykset lähetetään SAJ-FSK:n
hallitukselle vuosittain 31.1. mennessä.
Ansioviiriesitykset tulee jättää SAJ:n toimistoon
hyvissä ajoin aiheen ilmaantuessa

Suomen Ajokoirajärjestö
Finska Stövarklubben ry
14
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Jalostustoimikunnan ajankohtaiset
Jalostustoimikunta esitti hallitukselle, että järjestö
hakee voimassa olevaan pevisaan (Perinnöllisten
vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) lisäaikaa 31.12.2021 asti. Hallitus on tehnyt tätä esitystä puoltavan päätöksen.
Pevisalle haettiin lisäaikaa, sillä jalostustoimikunta haluaa käydä jäsenistön kanssa keskustelua
suomenajokoiran pevisan tulevasta sisällöstä. Tavoitteena on tuoda SAJ:n vuosikokoukselle 2021
pevisa-esitys, joka ehkäisee rodun terveydentilan
ja perinnöllisen monimuotoisuuden heikkenemistä, ja jolla on jäsenistön enemmistön tuki takanaan.
Järjestön tekemän jäsenkyselyn (syksy 2019)
perusteella enemmistö jäsenistöstä on sitä mieltä, että pevisan tulisi sisältää ainakin vanhempien lonkkakuvauslausunto ennen jalostuskäyttöä,
kyynärkuvauslausunto toisesta pentueesta lähtien
sekä ataksia-geenitestitulos. Lisäksi kannatusta on
laskea yhden koiran sallittu jälkeläismäärä nykyisestä 150 jälkeläisestä. Vastanneiden määrä oli valitettavan pieni, noin 3,6 % jäsenistöstä.

Jalostustoimikunta järjestää vuoden 2020 aikana kolme keskustelutilaisuutta rodun terveydestä.
Tilaisuuksiin toivotaan runsasta osanottoa jäsenistön, maakunnallisten ajokoirayhdistysten sekä
hallituksen ja järjestön toimikuntien luottamushenkilöiden osalta keskustelemaan rodun tilanteesta. Tilaisuudet järjestetään:
18.4.2020 SASTAMALA, Satakunta
13.6.2020 OULU, Pohjois-Pohjanmaa
15.8.2020 SIILINJÄRVI, Pohjois-Savo
Jalostustoimikunta lähestyy kirjallisesti maakunnallisia ajokoirayhdistyksiä ja toivoo saavansa
kultakin yhdistykseltä kyseisen yhdistyksen vuosikokouksen hyväksymän mielipiteen tulevasta
pevisasta. Lisäksi kustakin yhdistyksestä kutsutaan vähintään 2 henkilöä osallistumaan johonkin kolmesta tilaisuudesta.
Jalostustarkastuksen raportit julkaistaan tammikuun jalostusnumerossa.

Uudet jalostusneuvojat
Olen nimeltäni Ari Ollikainen, aloitin SAJ:n jalostusneuvojana 1.8.2019. Ikää minulle on kertynyt 56 vuotta. Ensimmäinen ajokoirani hankin
1979. Se oli uros nimeltään Riku, tämä oli ensimmäinen ja tähän mennessä viimeinen uros, mitä
minulla on ollut. Kasvatustyötä olen tehnyt pienimuotoisesti vuodesta 1992 kennelnimellä Honkapuron. Suomenajokoiria 9 pentuetta, 62 pentua,
1 MVA ja 6 KVA (viimeisin pentue 2019, tätä
ennen pitkä tauko, koska ei ollut sopivaa narttua
jalostukseen). Jämtlanninpystykorvia 2 pentuetta,
19 pentua, 5 KVA. Labradorinnoutajia 2 pentuetta, 13 pentua. Nyt laumaan kuuluu 2 suomenajo16
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koiraa, 2 jämtlanninpystykorvaa ja 2 labradorinnoutajaa. Kaikki ovat narttuja.
Ajokokeiden palkintotuomari olen ollut vuodesta 1986, koetoimitsija 2001 ja kehätoimitsija
vuodesta 2001 alkaen. Ulkomuototuomarin alkeiskurssin kävin 2004, homma tyssäsi ns. koirasilmätestissä, kuulemma lopullisesti siihen, kun
kirjotin yhden koiran rodun kohdalle, ”mikähän
lie buudeli”. No oli siellä muitakin puutteita, mutta näyttelykehien reunalla olen melko aktiivisesti pyörinyt. En kehässä esittäjänä, sen puolen on
hoitanut rakas vaimoni Merja. Kokeiden ja näyttelyiden järjestelytehtävissä olen ollut aktiivisesti

mukana kaikissa mahdollisissa tehtävissä, kokin
hommia lukuun ottamatta.
Jalostusneuvoja on minusta vanhentunut nimitys ja sille pitäisi keksiä jokin hyvä uusi nimi.
Esityksiä otetaan vastaan. Nykyisin minusta pitää enemmän puhua jalostustiedon jakajasta,
kokoojasta ja opastajasta. Tietohan on nykyisin
saatavissa internetin syöväreistä kaikilla. Minulla
on visiona kehittää SAJ:n jäsenistölle helpotusta
tiedon tuskaan ja helpottaa toisaalta sukupolven
vaihdosta, joka on nyt vääjäämättä menossa harrastuksemme parissa. Olen kiitollinen siitä, että
olen saanut seurata, myös harrastuksemme kulta ajat aitiopaikoilta ja saanut monilta kokeneilta
huippukasvattajilta oppia jalostuksen vaikealle saralle. Herätetään uinumassa ollut jalostusneuvonta uudelleen henkiin. Ottakaa rohkeasti yhteyttä.
Ari Ollikainen
ari.ollikainen@dgk.fi
044 7338 519

Olen Juha-Matti Paananen Kannonkoskelta, Keski-Suomesta. Ikää on kertynyt 33 vuotta. Kotoa
löytyy vaimo ja -18 vuonna syntynyt tyttö. Suomenajokoiria olen harrastanut ihan pienestä pojasta asti, harrastus on tullut verenperintönä. Isällä
on ollut ajokoiria 70-luvulta saakka. Tällä hetkellä
tarhasta löytyy yksi oma suomenajokoiranarttu ja
toinen on puoliksi kasvattajan kanssa. Isän kanssa
puoliksi minulla on Kiihkovuoren kennel.
Itse olen kilpaillut koirillani noin 40 kertaa ja
yhden käyttövalion omistanut, joka sairastui kilpirauhasen vajaatoimintaan, tästä päästäänkin
siihen että suomenajokoiran terveys on minulle
ykkösjuttu urosvalintoja tehdessäni. Mutta tottakai jalostuksessa pitää ottaa myös huomioon
metsästyksellisyys ja nämä perinteiset jutut; ajotaidot, estetyöskentelyt, haukku, herkkyydet yms.
Mutta itse olen sitä mieltä, että ne lonkat ja kyynäreet pitää kuvauttaa, ja olla kunnossa jo ennen
ensimmäistä pentuetta. Siitä tämä homma lähtee
liikkeelle.
Palkintotuomarikortin jänispuolelle olen suorittanut vuonna 2002 ja kettupuolelle vuonna
2018. Jäniksen ajokokeiden ylituomari olen ollut

vuodesta 2015. Kasvattajan peruskurssin kävin
2011. Kennelliiton jalostusneuvojakurssin kävin
vuonna 2016.
Toivon tulevaisuudessakin terveitä ja metsästyksellisiä suomenajokoiria.
AJOKOIRAMIES JOULUKUU 2019
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TEKSTI PERTTI VARTIA, KUVAT PERTTI VARTIA JA NIKLAS SJÖBLOM

Lännen lohkon karsinta
25. - 27.10.2019 Uusikaarlepyy
Lännen lohkon piirinkarsintojen parhaat 12 suomenajokoiraa ohjaajineen, tuomareineen ja tukihenkilöineen kokoontuivat 25. päivä lokakuuta
Uuteenkaarlepyyn kauniilla paikalla sijaitsevaan
Juthbaccan kartanoon.
Kokoontumisen jälkeen suoritettiin tarpeelliset
kokeeseen liittyvät tarkastukset, koirien kuvaukset
ja nautittiin tulokahvit Juthbaccan ravintolassa.
Järjestelyvuoro tällä kertaa oli Pohjanmaan alueella ja Länsirannikon ajokoirakerho keskeisessä roolissa. Avauspuheenvuorossaan järjestelytoimikunnan varapuheenjohtaja Roland Sundfors toivotti
osallistujat tervetulleeksi Pohjanmaalle.
Länsirannikon ajokoirakerhon puolesta Kjell
Fellman kävi selväpiirteisesti järjestettyjen päivien
ohjelman.
Osallistuvien lohkojen joukkueiden johtajat
esittelivät osallistuvat koirat samalla haastaen koiria ohjaajineen parhaisiin suorituksiin.
Kokeiden ylituomari Seppo Korpela puhuttelussaan toi esiin seuraavaa:
” Kelopuun Sutki ja Vinkkelkinttu Heta kokeiden Kilvan karsintojen ”vakiokalustoa”. Alueella
on varsin runsas sorkkaeläinkanta ja mahdollisen
ajon yhteydessä pyrittävä nopeaan kiinniottoon.
Jatkotoimenpiteet määräytyvät ”sinisen kirjan”
mukaan.
- kokeen aikana on syytä tarkkailla koirien tottelevaisuutta. Se on koiralle hyve ja kuvastaa ohjaajan
ja koiran suhdetta.
- ajon alkaessa varmistettava ajettava eläin. Mikäli
ajo alkaa kuulumattomista se todetaan soittamalla
ja pyrittävä mahdollisimman nopeasti koiran tuntumaan.
- ajo todetaan kuulemalla ja ajettavasta on pyrittävä saamaan näköhavainnot.
18
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Päivä sujui varsin ripeään tahtiin ja hyvissä ajoin
ryhmiä alkoi saapua maastoista keskuspaikalle.
Päivän tulostaso muodostui varsin hyväksi. Kolmelle koiralle tuli ykkösen tulos ja lisäksi monta
”haastajaa” seuraavalle päivälle. Koirien ohjaajille
jännittäviä yöunia ja seuraavaa päivää.
Illalla kokoonnuttiin Juthbaccan kartanoon
juhlaillalliselle.
Maittavan illallisen jälkeen Uudenkaarpelepyyn
kaupungin puolesta Steve Nyholm esitti tervehdyksen ajokoiraväelle. Tervehdyksessään Steve
Nyholm kertoi kaupungin historiasta, kulttuurista
ja elinkeinorakenteesta. Lisäksi hän toivotti onnea
karsintaan osallistuville koirille ohjaajineen. Parhaiden koirien palkitsemiseen hän luovutti kaupungin huomionosoituksena Sakari Topeluiksen
aikoinaan suunnittelemat Waltter nuket.
Joukkueen johtajat esittivät järjestäjille osallistuvien piirien tervehdykset.
Ylituomari Seppo Korpelan päivän yhteenveto:
- kelihaasteista huolimatta tulostaso päivän aikana
erittäin hyvä

- jos koirien terveystilassa on ennen koettelua
haasteita, koirien ohjaajien on tehtävä riittävän
rohkeita päätöksiä oman osallistumisen suhteen.
- päivän tuomaritoiminta oli onnistunutta
- päivän aikana saatiin paljon havaintoja ajettavista
- hyvän tulostason ansiosta jatkoon lähtijöiden
osalta toinen päivä ratkaisena
Sunnuntai 27.10.2019
Siirryttiin talviaikaan. Ohjaajat olivat huoltaneet
koiriaan parhaita mahdollisia suorituksia varten.
Sunnuntaiaamu oli melkeinpä vastakohta edelliselle päivälle. Yön aikana sade on tauonnut, oli
melkein tyyntä.
Ajoja ei kuitenkaan noussut edellisen päivän
tahtiin. Ajoja kuitenkin saatiin ja tilanne kärjen
kesken tiukkeni. Nyt oli jännää ja tulospalvelun sivuja tarkkailtiin tiuhaan. Niin siinä sitten kävi, että
vain Kelopuun Sutki nappasi toisen ajon ja ratkaisi
sillä lohkon voiton. Pohjalla hyvä tulos myös edelliseltä päivältä. Seuraavista sijoista jännättiin keskuspaikalle asti.

Järjestelytomikunnan Kjell Fellman tervetulotoivotukset ja avauspuheenvuoro.

Ylituomarin puhuttelun jälkeen esiteltiin arvotut maasto lauantaille ja sunnuntaille, todettiin
ryhmät ja tarkistettiin mahdolliset jääviydet.
Maastot oli saatu keskitettyä lyhyiden ajomatkojen päähän ja olivat hyvin testattuja. Alkujaan 22
maastosta parhaat olivat hioutuneet koirien koettelumaastoiksi.
Koirien ohjaajat tekivät koirien iltahuollon ja
siirryttiin yöunille seuraavan päivän koetta varten.
Lauantai 26.10.2019
Lauantaiaamuna runsaan aamupalan jälkeen
ryhmät sopimansa aikataulun mukaisesti lähtivät
maastoon. Yöllinen myrskytuuli, joka vaati jopa
sahan varusteeksi maastoon pääsyä varten, sekä
sade asettivat koirille haasteita ajettavan löytämisessä. Jäniksiä alkoi kuitenkin nopeasti löytyä ja
lyhyiden hakujen jälkeen oli jo monta ajoa käynnissä.

Juhlaillallinen Juthbaccan kartano.
AJOKOIRAMIES JOULUKUU 2019
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Ryhmät saapuivat hyvissä ajoin keskuspaikalle
ja tuli palkintojenjaon aika.
Järjestäjien puolesta on hankittu hyvät palkinnot osallistuneille ajureille.
Eniten havaintoja tuottaneen ajurin palkinnon
voitti Tieran Supernova.
Kilpaan Lännen lohkolta lähti ensimmäisenä
Kelopuun Sutki, toisena Piernamäen Loikkari ja
kolmantena Tieran Supernova. Varalla ovat Riitasoinnun RR Bettan ja Kelotien Hemmi.
Maukkaiden kakkukahvien jälkeen lähdettiin
kotimatkalle kukin omaan suuntaansa.
Järjestäjille runsaat kiitokset erinomaisista
järjestelyistä. Etukäteen tehty hyvä työ oli selväpiirteistä ja hyvin suunniteltua. Keskuspaikassa
järjestelyt sujuivat erinomaisella tavalla niin majoittumisen, ruoan kuin viihtyvyyden suhteen.
Koettelumaastot olivat lyhyiden siirtymien päässä,
maastot testattuja, oppaat asiantuntevia ja siten
antoivat mahdollisuuden koirien onnistumiselle.
Kiitos, oli ilo olla Pohjanmaalla!

Lohkon voittaja FI KVA Kelopuun Sutki, toinen FI KVA Piernamäen Loikkari ja kolmas FI KVA Tieran Supernova.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

FI KVA Kelopuun Sutki
FI KVA Piernamäen Loikkari
FI KVA Tieran Supernova
Lillsand Berta
Kelotien Hemmi
FI KVA, FI MVA Raikuvan Riia
Riitasoinnun RR Bettan
FI KVA Pelemans Sami
Unto
FI KVA, MVA Onni
FI KVA Woliz Pella

148,21p
131,04p
121,55p
114,88p
106,51p
95,71p
80,67p
34,92p
21p
3p
2p

Riitasoinnun RR Bettan Vasemmalta Yt Seppo Korpela, sihteeri Ingmar Smeds, Niklas Sjöblom ja maastomestari Krister Blomqvist.
20
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MARI RUHA

Huippukoirat olosuhteiden
uhreina idän valinnassa

Kotirinteen Irmeli om. Harri Lainen (vas.), Rauta-ajon Reetu om. Heikki Romo (kesk.) ja
Riitasoinnun RR Siru om. Esa Kujanpää (oik.).

Suur-Savon Ajokoiramiehet oli saanut Kilvan
Idänvalinnan järjestelytehtävät hoidettavakseen.
Kokeen keskuspaikaksi oli valikoitunut Ristiinassa sijaitseva Hotelli Heimari, jossa koeväki pääsi
tutustumaan toisiinsa kaikkien oheistoimien tapahtuessa saman katon alla. Kokeen pääosanesittäjät pääsivät näyttämään taitojaan laajasti maakunnan alueelle sijoitetuissa koemaastoissa, jotka
olivat kuluneen syksyn aikana jo monen koiran
toimesta testattuja ja arvokokeeseen sopivan tasapuolisiksi todettuja. Maastojen jäniskantaa ei
voinut runsaudella kehua, mutta löytävän koiran
luvattiin saavan ajot molempiin ajoeriin. Lisäksi
vesistöjä, mökkejä, korkeuseroja ja metsäautoteitä olisi jokaisessa maastossa, esteetöntä maastoa
kun maakunnan alueelta oli hankala löytää, joten
menestyäkseen, koiran tuli omata hyvän löytökyvyn lisäksi myös esteajotaitoa.
22
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Mitä tänään tapahtuu,
on huomenna historiaa
Kokeen ylituomariksi oli kutsuttu Jari Löfman
Valkealasta. Puhuttelunsa alussa hän korosti, että
jokainen koiranomistaja tuo koiransa vapaaehtoisesti tuomareiden arvosteltavaksi, joten tuomarityöskentelyn on perustuttava ehdottomaan
rehellisyyteen ja avoimuuteen. Koira ansaitsee
oikeudenmukaisen kohtelun, koska se tekee aina
parhaansa ja tekevälle sattuu. Arvostelun tärkeimpinä prioriteetteina tulee pitää intoa, jolloin
koira lähtee ja myös pysyy työmaallaan, löytökykyä, ”kyllä jokainen koira jäniksen liikkeelle saa,
jos vain sen löytää” sekä sujuvaa ajotaitoa. Koirat
ovat yksilöitä eikä rauhallisuutta tule sotkea innon
puutteeseen. Hän korosti pelin olevan raakaa, vain
kolmelle kärkikoiralle tänä viikonloppuna taivaspaikka aukeaa.

Tuulta ja tuiverrusta
Lauantain keli oli tuulinen ja kuiva, ja lämpömittari näytti noin +6 astetta. Koirien ylös otot kestivät ja ajot takkusivat. Kaksi koiraa jäi hakupisteille. Parhaiten ajoissaan onnistui oman kennelpiirin
9-vuotias Rauta-ajon Reetu, joka Mikkelin Täkkelin maastossa sai jänikset liikkeelle molempiin
ajoeriin. Omistaja Heikki Romo kertoi maaston
olleen hyvän. Tuulisilla paikoilla ajo oli katkonaista, mutta tyynissä notkelmissa ajo oli sujuvampaa.
Toisen erän ajojänis piilotteli vanhan soramontun
pohjalla. Reetu suoriutui päivän ainoan palkintosijan, AJOK-2 tuloksen edestä 66,13 pisteellään.
Toiseksi parhaiten lauantain työskentelyssään
onnistui Kotirinteen Irmeli, joka Kangasniemen
Luusniemessä lyhyen haun jälkeen sai ajettavan
taipaleelle. Kova tuuli kuivatti kelin ja jäniksen
kulkiessa paljon teillä ja tuulisella pellolla, katkojakin syntyi ja ajoaikaa kertyi 97 minuuttia. Toinen haku eteni vilkasliikenteiselle tielle ja paikan
vaihdon jälkeen ei ajettavaa enää löytynyt. Irmelin pisteiksi kirjattiin 49,79 P.
Kolmanneksi ensimmäisen päivän jälkeen sijoittui Saamarin Sinni, joka Mikkelin Vanhassamäessä sai molemmat ajoerät käytettyä. Päivä oli
tapahtumarikas ja kaksijakoinen. Metsässä ajo
kulki, mutta tieajo takkusi. Toinen ajoerä hyytyikin tuuliselle peltoaukealle liki kilometrin tieajon
päätteeksi. Sinni sai pisteitä 45,58 P.
Kärkikoirien takana oli tasaista ja yhdellätoista
koiralla oli vielä hyvät mahdollisuudet saavuttaa
arvostettu Kilpapaikka ensimmäisen koepäivän
jälkeen. Puistorinteen Oona oli loukannut jalkan-

Koetoimikunnan pj. Auvo Partin ja sihteeri Ida Jalkasen koevalmistelut osoittautuivat onnistuneiksi.

sa ja se ei startannut toiseen koepäivään. Päivän
yhteenvedossa ylituomari tiivisti päivän kulun;
olosuhde teki koirille tepposet eikä koirat tykänneet kuivasta ja tuulisesta kelistä. Lisäksi vaihtokarvainen jänis osoittautui vaikeaksi ajettavaksi.
Toinen koepäivä kaiken muuttaa voi
Sunnuntain keli oli edellispäivää parempi. Maastoissa kengän kärjet kastuivat ja tuuli oli tyyntynyt. Keli oli myös kylmempi ja lämpöasteita juuri
nollan yläpuolella. Tulostasoltaan sunnuntai jäi
kuitenkin edellispäivää vaisummaksi. Palkintosijalle ei yltänyt yksikään koira, kolme koirista jäi
hakupisteille, kaksi koiraa luopui ja yksi suljettiin.
Päivän päätteeksi nähtiinkin koepaikalla useita
pettyneitä ja epäuskoisia koiranomistajia.
Kokemus oli valttia
Rauta-ajon Reetu sai jäniksen taipaleelle Juvan
Käärmeniemessä 93 hakuminuutin päätteeksi.
Ajo kulki sujuvasti metsikkömaisemissa aina 87
ajominuuttiin saakka, jolloin loppuhukka tuli joentörmälle eikä koiran onnistunut selvittää minne
vipukinttu oli matkaansa sillalta jatkanut. Erään
mahtui auringon paistetta sekä vesi- ja räntäsadetta. Toinen hakuerä jäi tyhjäksi. Tuomarit kertoivat
saaneensa koirasta rehellisen ja metsästysintoisen
kuvan.
Lauantain kakkonen Kotirinteen Irmeli varmisteli Kilpapaikkaansa Mäntyharjun Mynttilässä. Myös tällä kertaa Irmelin onnistui saada
ajoonsa vain yksi jänis, joka huomasi koiralla
olevan vaikeuksia autiotalon piha-alueella, jossa
jänis sitten viihtyikin useaan otteeseen. Ajoai
kaa kertyi 81 minuuttia ja tulokseksi kirjattiin
44,63 P. Kolmannen Kilpapaikan hankki itselleen
Riitasoinnun RR Siru, joka Mikkelin Mehterinvuorella joutui antamaan tasoitusta kilpakumppaneilleen keskeyttämällä koesuorituksen jalkansa
loukattuaan. Pisteitä toiseen koepäivään koiralle
ennätti kertyä 38,79 P.
Mainittakoon, että kärkikoirat Reetu ja Irmeli ovat serkuksia keskenään Reetun emän Hetan
ja Irmelin isän Vilin ollessa samasta pentueesta. Myös Reetun pentueveli Rauta-ajon Rane oli
kokeessa mukana sijoittuessaan seitsemänneksi.
Ajokokeeseen 35 vuotta ajokoirillaan metsästystä
harrastaneen Heikki Romon sai ympäripuhuttua
kasvattaja Tuomo Rautasalo Reetun taidot todetAJOKOIRAMIES JOULUKUU 2019
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TEKSTI JA KUVAT MAURI TUOMI

Etelän lohkon valintakoe
26. - 27 .10.2019 Tammela,
Liesjärvi

Luusniemen tuomarit Tatu Partti (oik.) ja Matti Vehviläinen (kesk.) tekemässä Tuopan Onnipojan edesottamuksista selkoa ylituomari Jari Löfmanille.

tuaan.
Olosuhteet tekivät tepposet
Ylituomari kehui loppupuheenvuorossa kokeessa
vallinneen hyvän kennelhengen. Keskuspaikka oli
onnistunut valinta, jossa kaikki viihtyivät. Tulostasoltaan koe jäi huonoksi eikä ennalta olisi voinut
uskoa, että yli kahdenkymmenen koesuorituksen
tuloksena olisi vain yksi palkintosija. Kyseessä oli
kuitenkin idänlohkon alueelta karsintojen kautta 126:tä koirasta valikoituneet parhaat koirat.
Tuomarityöskentely oli viikonlopun aikana erinomaista ja tuomarit palkittiin ahkeruudestaan
puukoilla. Lopuksi Kilpaan lähtijöille toivotettiin
lyhyempiä hakuja ja pidempiä ajoja itse tapahtumassa!

Etelän lohkon valintakokeen järjestelyistä vastasi
Etelä-Hämeen Ajokoirayhdistys. Keskuspaikka
Liesjärven Eräkeskus Tammelassa tarjosi hyvät
puitteet arvokokeen järjestämiseen Majoitustilat
olivat riittävät, jokainen koira omistajineen yöpyi
omassa huoneessa ja ruokahuolto oli erinomaista.
Ylituomariksi oli kutsuttu Jari Vaarila Satakunnasta, koesihteerin työt hoiti Päivi Laurila ripeästi
ja rutiinilla.
Perjantaina iltapäivällä alkoi väkeä saapumaan.
Ilmoittautumisen, majoittumisen ja kahvittelun
jälkeen koirat kuvattiin ammattitaitoisesti Sorrin
Helgen toimesta.
Kokeen virallisen osuuden avasi Etelä-Hämeen
Ajokoirayhdistyksen puheenjohtaja Markus Hartikainen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi valintakokeeseen. Tämän jälkeen ylituomaripuhuttelussaan Jari Vaarila kertaili sääntöjä ja kehotti
toimimaan metsässä koiran etua pitäen, kumminkin sinisen kirjan mukaan!
Seuraavaksi julkistettiin maastoarvonta. Kau

immaiseen maastoon matkaa tuli 70 km, lähin
maasto oli 25 km päässä.
Koetoimikunta oli tehnyt kovasti töitä maastojen eteen, että matkat eivät olisi muodostuneet
liian pitkiksi ja tässä onnistuttiin. Jäniskanta joka
maastossa oli hyvä, karkkojäniksiä monessa maastossa nähtiin!
Susien suhteen tilanne oli ns. hyvä, ei havaintoja
näissä maastoissa, peurakanta on Etelä-Hämeessä
aika tasainen, niitä on joka puolella, sille ei tänä
päivänä voi mitään!
Koetoimikunnan puheenjohtaja Mauri Tuomi
esitteli koirat sekä maastot ja tuomariryhmät. Koirat oli kuvattu jo aikaisemmin ja koirat esiteltiin
kuvien kautta.
Iltaa jatkettiin maittavan jahti-illallisen merkeissä.
Lauantai
Aamulla klo 5.30 Eräkeskuksen ruokalassa oli aistittavissa hieman jännittynyt tunnelma ja tukeva
Etelän lohkon 1.
n. xx Rajarintalan Gaby.

Vaihtokarvainen jänis käytti paljon teitä saaden
koirien ajot takkuamaan.

Tulokset:
1. Rauta-ajon Reetu om. Heikki Romo, Suur-Savo			66,13 + 44,38 = 110,51
2. Kotirinteen Irmeli om. Harri Laine, Keski-Suomi			 49,79 + 44,63 = 94,42
3. Riitasoinnun RR Siru om. Esa Kujanpää, Keski-Suomi			 38,79 + 38,96 = 77,75
4. Ajotaiturin Sävel om. Ari ja Iiro Säisä, Pohjois-Savo			 25,04 + 42,88 = 67,42
5. Tuopan Onnipoika om. Markku Timonen, Pohjois-Karjala			 4,00 + 45,17 = 49,17
6. Saamarin Sinni om. Kyösti Airevuo, Keski-Suomi			 45,58 + Luop. = 45,58
7. Rauta-ajon Rane om. Maarit tulla, Suur-Savo			 21,17 + 23,71 = 44,88
8. Luontopolun Tuuli om. Pekka Kuittinen, Pohjois-Karjala			 41,17 + 3,50 = 44,67
9. Latukkakorven Sarre om. Jussi Kettunen, Pohjois-Savo			 34,46 + 4,00 = 38,46
10. Luolavaaran Lissu on. Osmo Tikkanen, Pohjois-Karjala			 34,38 + 4,00 = 38,38
11. Puistorinteen Oona om. Toivo Hartikainen, Pohjois-Savo			 38,13 + Luop. = 38,13
12. Hörpyn Friidu om. Timo Sistonen, Suur-Savo			 3,00 + Sulj. = 3,00
24

AJOKOIRAMIES JOULUKUU 2019

AJOKOIRAMIES JOULUKUU 2019

25

Koe on palkintojen jakoa vailla.

Loppupisteitä tarkistetaan.

Kalliolan Lissun maastossa, tulospalvelu pelaa, ylituomari Jari Vaarila miettii haukkunumeroa.

aamupala antoi hyvät lähdöt aamuun. Koeryhmät
ottivat metsäeväät, ja lähtivät maastoihin, tosin
muutama koiranomistaja oli unohtaa eväspussin
matkasta, liekö hieman jännitystä tulevasta päivästä. Kyllä aina hieman näköjään jännittää, vaikka suhteellisen kokenutta porukkaa mukana!
Lauantain sää oli pilvinen, hieman tuulinen,
keli kuiva, +5 C.
Koirien irtilasku klo 8.00- 8.30 väliin.
Reaaliaikainen tulospalvelu oli käytössä koko
viikonlopun ajan. Mauno Lindholm hoiteli sitä
varmalla otteella, läppäri oli koko ajan mukana
ylituomarin kierroksellakin.
Kauan ei tarvinnut odotella, Metsätuuli Sulon
maastosta 3 minuutin haku, Kuusitarhan Reku
haku 4 minuuttia, myös Haavakannon Hilla ja
Aksu olivat saaneet jussin liikkeelle alle puolen
tunnin!
Jokaisesta maastosta lähti ensimmäiset liikkeelle. Kyllä itsellänikin helpotti, näin maastomestarin
näkökulmasta!
Vaikka ajot hyvin lähtivät, ei kuiva keli ollut
parhain ajokeli, piikkipaikalle lauantaina kiilasi
Haavakannon Hilla hyvällä kakkosella. Kaikkiaan
luokkatuloksia tuli 8 kappaletta.
Metsässä aina tapahtuu, valitettavasti ikäviäkin
26
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tapahtumia. Kuusitarhan Rekun toisen erän hyvä
ajo keskeytyi tappeluun ilveksen kanssa ja koe
keskeytettiin. Reku jouduttiin viemään Evidensiaan tikattavaksi ja ja lääkittäväksi ja hyvin alkanut
kisa jäi nyt Rekulta kesken. Onneksi koira toipuu
ja varmaan isäntäkin, huonoa tuuria tämä!
Myös Karkelon Säkän koe jouduttiin keskeyttämään toisen hakuerän aikana, sillä vasen takajalka
meni nivelestä rikki eikä Säkä päässyt enää sunnuntaina starttaamaan, valitettavasti.
Sunnuntai
Perinteinen, tämä rasittava talviaikaan siirtyminen onnistui hyvin. Kaikki olivat aamulla rivissä
ja aamupala maistui, varsinkin suolakurkku! Sunnuntain aamun sää oli tyyni, pilvinen, keli kuiva
+0 C. Iltapäivää kohti sää muuttui kosteammaksi
ja näytti, että ajokeli olisi parempi kuin lauantaina.
Koiria oli viivalla 12 kappaletta ja kyllä ajokeli
oli todellakin parempi ja koirien haukut paremmat.
Kun koiria alkoi tulla maastoista, näki koiranomistajien ilmeistä, että nyt on kulkenut. Ykköstuloksia 5 kappaletta, joista 3 kappaletta yli 90
pisteen, parhaana Metsätuuli Sulon 95,50 pistettä

kahdella täydellä ajolla.
Myös koirien haukut olivat sunnuntaina hyvät,
varsinkin Haavakannon Hillan maastosta tulleet
tuomarit olivat todella vaikuttuneita Hillan haukusta!
Kaksi koiraa luopui sunnuntaina ja yksi suljettiin peuranajosta.
Kilpaan pääsivät Gaby, Sulo ja Hilla. Valitettavasti Hillan omistaja Heikki Sikilä joutui yllättäen
leikkauspotilaaksi eikä päässyt osallistumaan Kilpaan. Hillan tilalle lähti varakoirana Metsä-Kontion Ronja.
Pikaista toipumista Heikille, uudestaan ensi
vuonna!

Etelän lohkon 2.
u. xx Metsätuuli
Sulo.

Etelän lohkon 3.
n. xxx Haavakannon
Hilla.

Lopuksi kiitokset Jarille erittäin sujuvasta ylituomaritoiminnasta, Päiville sihteerin hommista
ja Manulle tulospalvelun hoidosta sekä Eräkeskuksen väelle, ei tarvinnut nälissään olla!!

Tulokset:
1. N. xx Rajarintalan Gaby
2. U. xx Metsätuuli Sulo
3. N. xxx Haavakannon Hilla
4. N. Metsä-Kontion Ronja, koirasta KVA
5. N. xx Kalliolan Lissu
6. U. xxx Aksu
7. N. x Fixour's Dolce
8. N. Kaikuvan Aava
9. U. Kuusitarhan Reku
10. U. xxx Myllysalon Tessu
11. U. xx Karkelon Säkä
12. N. x Huolettoman Ariel
13. U. Kuusitarha Muisto
14. N. Mettäjuntin Manta

64,13 + 93,04 yht. 157,17
55,54 + 95,50 yht. 151,04
72,54 + 77,63 yht. 150,17
52,29 + 90,29 yht. 142,58
54,50 + 83,33 yht. 137,83
70,38 + 61,00 yht. 131,38
23,71 + 56,00 yht. 79,71
47,42 + 28,54 yht. 75,96
61,17 + kesk. yht. 61,17
52,58 + luop. yht. 52,58
44,92 + kesk. yht. 44,92
33,67 + 2,50 yht. 36,17
35,92 + luop. yht. 35,92
sulj. + sulj.

P. Kuosmanen, K. Hytönen
T. ja K. Karppanen
Heikki Sikilä
Ari Kanerva
Liisa Miettinen ja Kim Eriksson
V. ja J. Mäntylä
Ulf Aspholm
Janne Lähde
Jukka Munukka
Sami Sorvola
Tarmo Eskola
Jouni Sarvi
Pauli Halonen
Klaus Heinänen
AJOKOIRAMIES JOULUKUU 2019
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TEKSTI JA KUVAT MARKKU SIPPARI

Pohjan Lohko Suomussalmella
26. - 27.10.2019

Lohkon kolme parasta.

Pohjan Lohkon järjesti tänä vuonna Kainuun
Ajokoirakerho ja Suomussalmen Ajokoirakerho.
Kilpailu pidettiin entisessä koulurakennuksessa Suomussalmen Kiannanniemellä. Lauantaina
kisattiin sulalla, sunnuntaina lumella. Koetoimikunnan puheenjohtajana toimi Jouni Remes Kainuusta ja maastoista huolehtivat suomussalmelaiset Mika Heikkinen, Seppo Komulainen, Pekka
Halonen ja Jani Kyllönen. Pekka Halonen toimi
myös kokeen sihteerinä.
Jäniskanta on Suomussalmella erinomainen ja
maastot hyvät. Maastojen välimatkoissa ei pihistelty, sillä tilaa oli ylenpalttisesti. Lauantaiaamu
antoi heti viitteitä siitä, että jäniksiä on runsaas28
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ti, sillä ensimmäisiä hakuja rupesi pirahtelemaan
puhelimeen jo viiden minuutin kuluttua kokeen
alkamisesta.
Lauantaina ajettiin viisi ykköstä, kolme kakkosta ja neljä nollaa. Piikkipaikan otti Patopojan Ella
92,75 pisteen ykkösellä.
Sunnuntaiaamuksi oli taivaalta satanut yöllä
3–5 senttimetriä uutta lunta ja pakkanen huiteli
parissa asteessa. Tiedossa oli huippukeli, jos vain
löytyisi yöjälki. Löytyihän niitä, sillä sunnuntaina
ajettiin kahdeksan ykköstä, kaksi kakkosta ja yksi
nolla.
Kolme tasaisimmin suorittanutta koiraa jatkaa
Kilpaan: 1. Patopojan Ella, Jaakko Ellala, Pohjois-

Pohjanmaa. 2. Helimarin Martti, Pekka Kortessalo, Pohjois-Pohjanmaa ja 3. Kuurapellon Wiivi,
Petri Alanen, Keski-Pohjanmaa.
Sunnuntaipäivä päättyi surullisesti, kun maastosta kantautui tieto, että palkintotuomarina ollut
Seppo Komulainen menehtyi sairaskohtaukseen.
Palkintojen jaon alussa pidettiin minuutin hiljainen hetki Komulaisen muistoksi.

Ruskametsän Vilin om, Eveliina Jaako ,maastossa lauantaina. Jouni Remes kirjaa minuutteja ylös sitä
mukaan kun ilmotuksia tulee.
Yhteistulokset
1. Patopojan Ella
2. Helimarin Martti
3. Kuurapellon Wiivi
4. Villipuron Mallu
5. Ruskametsän Vili
6. Lehtikankaan Kikka
7. Nyytti
8. Syötteen Lerppu
9. Haavankannon Hellu
10. Alapörkän Natalia
11. Arpan Ratto
12. Eräjätkän Härski

92,75 + 81,83 = 174,58
78,13 + 95,00 = 173,13
87,50 + 78,17 = 165,67 	
89,00 + 60,00 = 149,00
85,67 + 60,96 = 146,63
66,83 + 77,04 = 143,87
64,33 + 68,75 = 133,08
46,42 + 82,71 = 129,13
42,58 + 78,83 = 121,41
72,25 + 36,25 = 108,50
3,00 + 97,00 = 100,00
20,33 + 75,21 = 95,54

Jaakko Ellala, Pohjois-Pohjanmaa
Pekka Kortessalo, Pohjois-Pohjanmaa
Petri Alainen, Keski-Pohjanmaa
Marko Mustonen, Kainuu
Eveliina, Jaako, Lappi
Mika Ruhala, Keski-Pohjanmaa
Heikki Koskivuori, Lappi
Aarno Kyllönen, Pohjois-Pohjanmaa
Lauri Marjasuo, Lappi
Jari Fors & Sauli Tuikka, Keski-Pohjanmaa
Arvo & Katja Huurinainen, Kainuu
Antti Haataja, Kainuu
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MARI RUHA

Kokeneen organisaation taidonnäyte
Kilvan järjestelyvuorossa oli Idän Lohkon KeskiSuomen Kennelpiiri, joka oli luottanut tehtävän jo
useita arvokilpailuja jopa vuosittain järjestävälle
Keski-Suomen Ajokoirayhdistykselle. Erinomaisesti sujuneen keväisen vuosikokous-päänäyttelyviikonlopun jälkeen ajokoiraväki odotti luottavaisena Katri Toivolan johtaman Kilpatoimikunnan
jo vuonna 2017 aloittaman valmistelutyön lopputulosta.
Koeväen ja määrältään maltillisen kutsuvierasjoukon majoitus oli saatu järjestettyä yhdistyksen
omaan toimipaikkaan Oikariin, jonne Kilpaa
silmällä pitäen oli remontoitu lisää majoitusti
loja. Oikari toimi myös kokeen keskuspaikkana,
ja viikonlopun aikainen muonitus sekä lauantain
iltajuhla sujuivat saman katon alla, joten koeväki
saattoi autoajelun sijaan keskittyä itse Kilpa-tunnelmaan.
Koemaastoja oli testattu mm. edellisvuoden
jänislohkossa ja Naisten Kilvassa. Matkaa maastoihin oli 30 - 90 km eikä susivaaraa maastoissa

Kilvan juniori
Lillsand Berta Mestari -19

30
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Kuva Viljo Pennanen

Kuva Viljo Pennanen

Hankalat olosuhteet olivat pääosassa miteltäessä suomenajokoirien jäniksenajon paremmuudesta Keski-Suomen Uuraisilla isänpäivän viikonloppuna. Kilvan historian lehtien havinaa
oli ilmassa, koska lauantain koepäivän jälkeen ylivoimaiselta ykköspaikalta tuloslistan kärkeä
hallitsi kaksinkertainen Ajokuningas Meripojan Kamu. Sunnuntain ensimmäisellä ajoerällä
Kamu onnistui täydellisesti, mutta viikonlopun rasitukset painoivat ja koiran omistaja
luopui toisella hakuerällä. Sunnuntai-iltapäivän jännitys tiivistyi ajokoiraväen seuratessa innolla
tulospalvelun päivityksiä koirien suoriutumisesta. Spekulaatioita riitti suuntaan,
jos toiseenkin, mutta jännitys Kilvan voitosta säilyi aina tulosten julkaisemiseen saakka.
Kilvan juniori ja varakoirana mukaan päässyt 3-vuotias narttu Lillsand Berta nousi lopulta
tasaisen varmoilla suorituksillaan Ajokuninkaaksi. Toiseksi lauantain kärkikoirien takaa nousi
Kuningasainesta itsekin oleva Kotirinteen Irmeli ja kolmanneksi ylsi tasaisilla
suorituksillaan Kilvan paras uros Piernamäen Loikkari.

Kilpa-viirin nosto.

Kilvasta kertovat varoituskyltit oli laitettu paikoilleen jo kaksi viikkoa ennen tapahtumaa.

ollut. GPS-seurannan myötä erillisistä minuuttituomareista oli luovuttu. Maastovahdin virkaa
hoiti maastojen tiensuihin laitetut varoituskyltit
ja nauhoitukset. Lisäksi maakunnan metsästysseuroja oli tiedotettu arvokokeen ajankohdasta
ja maastoissa vallitsikin työrauha koko Kilpa-viikonlopun aikana. Hyvästä yhteistyöstä kieli myös
paikallisten riistahoitoyhdistysten Kilpa-toimikunnalle lahjoittamat hirven- ja peuranlihat, joista emännät loihtivat viikonlopun ajaksi maukkaat
riistaruoat. Myös maastoeväisiin riitti särpimeksi
palvattua hirvenpaistista.
Talousasioita oli kuvioitu mm. arpoja ja Kilpatuotteita myymällä. Sponsoreilta oli saatu palkintoja ja suoranaista rahallista tukea mm. myymällä
mainostilaa eri hintaisin mainoksin Kilpa-sivustolle ja tapahtumiin. Muutamiin 2010-luvun Kilpa-tapahtumiin verrattuna budjetti kesti maltillisena.
Harmittavasti vain yksi koiran omistaja oli lupautunut ottamaan järjestetyn B-Barkin liveseurannan koiralleen, joten tulospalvelun minuuttiseuranta oli ainoa koirien koepäivän aikaisesta
suoriutumisesta kertova kanava ennen lopputulosten julkaisua. Kilvan muista tapahtumista tietoa välitti sosiaaliseen mediaan Kilvan oma tapahAJOKOIRAMIES JOULUKUU 2019
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tumasivusto ja Kennelliiton Kilpa-sivusto, joissa
pääsi mm. seuraamaan livenä Kilvan ylituomarin
puhetta ja lopputulosten julkaisua.

misen ja maastojen esittelyn jälkeen ryhmäydyttiin sopimaan aikatauluista ja nauttimaan riistapitoista päivällistä.

Perinteitä kunnioittaen
Kilvan avaus sujui perinteitä noudattaen viirin noston ja Kilpa-fanfaarin myötä juhlallisesti
SAJ:n puheenjohtaja Tuomo Hännisen toimesta.
Iltapäivällä kuvatut koirat esiteltiin ja siirryttiin
sisätiloihin kuuntelemaan Kilpa-toimikunnan
ohjeistusta käytännön asioihin. Ylituomariksi
kutsuttu SAJ:n koulutustoimikunnan puheenjohtaja Mika Elgland piti puheensa, joka kokonaisuudessaan sivulla 40-41. Maastoarvonta oli
suoritettu jo edellisenä iltana. Arvonnan julkista-

Vaihtelevaa ja
vaikeaa olosuhdetta pääosan esittäjille
Lauantaina aamuyöllä alkanut lumisade muutti
aamun kuluessa muotoaan vedeksi. Pohjoisimmissa, Konneveden maastoissa, lunta oli satanut
paikoin jopa 15 cm. Eteläpuolen kahdessa maastossa koiria koeteltiin paljaan maan kelissä. Vettä satoi pitkin päivää ja lämpötila vaihteli nollan
ja +4 asteen välillä. Irtilaskuajaksi oli sovittu klo
7.30 - 8.00. Maastoista ei ihmisaistein ollut jäniksen yönjälkiä erotettavissa. Tulospalveluun tieto-

Kilpatoimikunnan puheenjohtaja Katri Toivola
kertoi kokeen käytännön asioista, jonka jälkeen
ylituomari Mika Elgland piti puheen koeväelle.

Koeryhmien neuvonpitoa ja aikataulujen luomista.

Lauantain olosuhteet Riitasoinnun RR Sirun maastossa olivat haastavat aamuyön lumisateen ja
päivän vesisateen takia.

Metsästyksen mediakanava
Jahtikuksan Panu ja Olli viettivät lauantain
Kilvan tunnelmissa. Tässä haastateltavana SAJ:n
pj. Tuomo Hänninen.

Kilpatoimikunnan kesken oli vastuut jaettu onnistuneesti.
32
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ja jänisten ylösotoista alkoikin kirjautua harvaan
tahtiin.
Aamun ensimmäisen jänisajon sai Kotirinteen
Irmeli Konneveden Särkisalon maastossa kuuden
minuutin metsäautotien molemmin puolin tapahtuneen hakulenkin päätteeksi. Lunta maastossa oli 10 cm ja erän aikana vettä vihmoi taivaasta.
Puista tippuva vesi vaikeutti koiran työskentelyä ja
koiran omistaja Harri Laineen kertoman mukaan
Irmeli joutui ajamaan käsijarru päällä. Ajoaikaa
kertyi kaikkiaan 84 minuutin edestä. Runsaasta
toisen erän hakuajasta ja koiran halukkaasta työs-

Uuraisten Kilpimäen kämpän historiaan kuuluu
presidentti Urho Kekkosen metsästys- ja kalastusreissut. Kilvassa kutsuvieraat saivat nauttia Helin,
Reelikan ja J-P:n loihtimista tarjoiluista kämpän tunnelmaa ihastellen.

kentelystä huolimatta toinen jänis jäi nousematta
ja Irmelin tulokseksi kirjattiin AJOK-0 43,75 L
pistettä.
Uuraisten Kilpimäen maastossa osaamistaan
näytti Piernamäen Loikkari, joka tuomareiden
kertoman mukaan ilman näkyvää yönjälkityöskentelyä ”astui tuurilla jäniksen päälle” ajon aikaansaamiseksi. Haastetta ajoon aiheutti jäniksen
kulku märkää auton raidetta pitkin, jossa jänis
viihtyikin useaan otteeseen. Loppuhukka oli tullut 51 minuutin ajon jälkeen hakkuuaukean taakse metsikköön. Toinen ajo lähti kahden tunnin
peitteisen haun jälkeen. Ajettava liikkui erän ajan
laajalla alueella ja toinen tuomareista sai siitä näköhavaintoja jäisellä ja märällä kylätiellä. Ajoaikaa
koiralle kertyi täydet 120 minuuttia. Tuomareiden
kertoman mukaan keli oli vähintäänkin haastava.
AJOKOIRAMIES JOULUKUU 2019
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Tarina kertoo
tervaporvari
Tourosen hiihtäneen neljä vuorokautta suden
saalistusmatkalla
ja paluumatka
suden raadon
kanssa kesti
ainakin saman
verran.

Koiralle kauden ensikosketus lumeen toi haastetta
ajoon, ja omistaja olikin toivonut sulan maan keliä. Loikkarin tulokseksi kirjattiin AJOK-2 69,68
L pistettä.
Kilvan juniori, 3-vuotias Lillasand Berta, oli arvottu Kyyjärven Saunakylän maastoon, jossa lunta
oli myös 10 cm verran. Lämpötila oli aamulla nollassa. Tuomarit toivoivat laajempaa ja itsenäisempää hakua ensimmäiselle erälle ja koira joutuikin
käyttämään 145 hakuminuuttia ennen ajettavan
taipaleelle saamista. Jänis viihtyi paljon teillä, jossa ajo oli katkonaista ja hukkia pääsi syntymään.
Metsässä ajo oli ollut sujuvampaa. Minuutteja ensimmäiseen ajoerään kertyi 67 minuutin edestä.
Toinen haku oli ollut itsenäisempi ja laajempi, ja
koira sai jäniksen taipaleelle jo 46 hakuminuutin
jälkeen. Jänis oli kulkenut metsän puolella koko
ajoerän ajan eikä siitä saatu näköhavaintoja. Ajoaikaa kertyi 94 minuutin verran ja koiran tulokseksi kirjattiin AJOK-2 67,21 L pistettä.
Kuurapellon Wiivi oli arvottu Korpilahden
Lutakon maastoon, jossa riitti korkeuseroja ja
jyrkkiä seinämiä. Omistaja kertoi maaston olleen
vaativa. Vaativa oli myös ajokeli, koska metsän
alla lumeton maa oli jäinen ja ilma lämpimän
puolella. Koiran kuitenkin onnistui saada ajettavat molempiin ajoeriin taipaleelle reilun tunnin
hakutyöskentelyjen jälkeen. Ajoaikaa kertyi 86 ja
100 m minuuttia ja tulokseksi kirjattiin AJOK-2
71,50 P.
34
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Löytökyky ja ajotaito arvossaan
Päivän tuloksellisinta hakua esitti Rajarintalan
Gaby Konneveden Hänniskylässä, jossa 10 minuutin haun jälkeen sattui kettu ajon kohteeksi.
Koira saatiin kytkettyä, mutta ketturikkaalla alueella kun oltiin, myös toisen ajon kohteeksi pääsi
kettu taipaleelle vain 4 minuutin hakutyöskentelyn jälkeen. Aamun kettuajoista huolimatta koiran onnistui nostaa vielä jänis molempiin ajoeriin
58 ja 61 minuutin hakuajoilla, joten koira osoitti
erinomaista hakutaitoa hankalassa kelissä saaden
molemmista hakueristä täydet 10 pistettä. Ensimmäinen ajoerä kartutti 38 ajominuutin ja toinen
ajoerä 113 ajominuutin edestä koiran pistetiliä
päivän loppupisteiden ollessa AJOK-2 tulokseen
oikeuttavat 63,88 L.
Päivän ylivoimaisesti parasta ajotaitoa puolestaan esitti Konneveden Rääkänniemessä lumisessa ja vesisateisessa maastossa Meripojan Kamu,
joka reilun kahden tunnin haun päätteeksi 1,5
kilometrin päässä irtilasku paikasta lammen kierrettyään sai rannan tuntumasta ilman näkyvää
yönjälkityöskentelyä jäniksen taipaleelle. Ajo kulki aluksi laajalla alueella ja tuomariryhmä joutui
siirtymään autolla ajon perään. Erän loppupuolella jänis jäi tiheään kuusikkoon pyörimään, jossa
kuusen oksilta tippuva vesi huononsi hajujälkeä ja
hankaloitti koiran työskentelyä.
Toinen haku eteni raivausalueelle aivan hakuerän lopulla, jolloin ryhmä suunnitteli jo koiran

kiinniottoa. Hakuaikaa oli jäljellä vain 7 minuuttia
kun Kamu taas ilman näkyvää yönjälkityöskentelyä sai ajon aikaiseksi. Ajo eteni kauas ja tuomariryhmä joutui kiertämään noin 10 kilometrin matkan korvakuulolle päästäkseen. Loppueräksi ajo
jäi pyörimän suo- ja ryteikköalueelle, jonka halkoi puro eikä tuomareiden ollut mielekästä lähteä
ajon sekaan jänishavaintoja saamaan. Ryhmätuomari Lea Tuovisen kertomaan mukaan Kamu oli
lämmennyt loppua kohti. Koirasta sai rehellisen
ja ajotaitoisen vaikutelman ja sitä oli ollut miellyttävä kuunnella. Ajotaitonumeroiksi molempiin
120 minuutin ajoeriin kirjattiin täydet 10 pistettä.
Tulos AJOK-1 97,25 L oli ensimmäisen koepäivän
jälkeen ylivoimaisella johtopaikalla.
Ilta oli jo pitkällä ennen kuin kaikkien koirien
maastokorttitiedot olivat ylituomari Mika Elglandin ja sihteeri Timo Kiisken toimesta kirjattu koirakohtaisiin pöytäkirjoihin, jolloin ensimmäinen
koepäivä oli tulosten valossa selvillä; yksi AJOK1-tulos ja neljä AJOK-2-tulosta. Koirista neljä jäi
hakupisteille, yksi koira luopui ja yksi suljettiin.

Rauta-ajon Reetu loukkaantui, Metsä-Kontion
Ronja sairastui ja Helimarin Martin omistaja
päätti, ettei koira starttaa kahden edellä mainitun
tavoin sunnuntain koepäivään.
Palvisika illan kunkkuna
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä vieraili
kutsuttuna illan aluksi puhumassa päivänpolttavasta susiasiasta. Aiheesta lisää sivulla 44. Virallisesti iltaohjelma aloitettiin klo 19.00, jolloin mm.
kutsuvieraat toivat tervehdyksiään. Kennelliiton
terveiset toi hallituksensa jäsen Esa Kukkonen,
joka kertoi Kennelliitossa ihmeteltävän miten
näinkin suuri rotujärjestö ei saa PEVISA-asioitaan kuntoon. Nyt mennään jo kolmatta vuotta
yliajalla! Esa kertoi, että koiratietokantaan olisi
kehitystä tarjolla. Tulevana viikonloppuna karjalankarhukoirien hirvenhaukut-ottelussa koeajetaan tulosseurantaohjelman online-versiota,
jossa ryhmät annetuilla tunnuksilla pääsevät
maastoissaan reaaliaikaisesti syöttämään tiedot
koirien työskentelystä eikä erillistä koekohtaista
tulospalvelun hoitavaa henkilöä tällöin tarvita.
Ohjelmamuutos on helposti saatavilla myös ajokokeissa käytettäväksi ja on vain SAJ:stä kiinni,
otetaanko se käyttöön ja millä aikataululla. Jotta

Jahti-illallisen vieraiksi oli kutsuttu mm. entisiä
järjestöaktiiveja ja koirajärjestöjen nokkamiehiä.

Kilvan iltajuhlan kuningas palvattu sika oli hankittu
Uuraisten Säilyke Herttuasta, jonka ammattitaidosta
ajokoiraväki sai vakuuden.

Kilpa-emännät pitivät
viikonlopun ajan huolen
siitä, että ajokoirakansa sai
vatsansa täyteen.
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saadaan nuoria mukaan koetoimintaan, tarvitaan
tekniikan käyttöönottoa, Esa korosti. Koirajärjestöjen, kennelpiirien ja lohkojen tervehdysten jälkeen päästiin illan odotetun kohokohdan, Jahtiillallisen, makuun.
”Satasia laulettiin” toisena koepäivänä
Sunnuntain keli oli kostea. Vettä, räntää ja lunta
satoi vaihtelevasti, ja lämpötila oli nollassa tai hiukan sen yläpuolella. Jänikset olivat liikkuneet yön
aikana ja haut olivat edellispäivää onnistuneemmat. Palkintosijaan oikeuttavan tuloksen ajoi seitsemän koiraa, kolme koirista luopui kolmen jäädessä jo aamulla koepaikalle.
Lauantain kärkikoirista Meripojan Kamun
ensimmäisen erän 120 minuutin ajo Kilpimäen
ympärillä enteili historian lehtien havinaa. Koiralla oli nyt oiva tilaisuus ensimmäisenä koirana
voittaa arvostettu Ajokuninkaan-titteli kolmatta kertaa itselleen ja vielä peräkkäisinä vuosina.
Ensimmäinen haku oli kestänyt 136 minuuttia ja
pian ajon alettua oli jänis rauhassa pudotellut tietä
pitkin jääden ryhmän luo tiepuoleen lymyyn. Jäniksen pahaksi onneksi se törmäsi koiraa pakoon
sännätessään ensin tuomariryhmään ja siitä karkuun kimmotessaan tiepuolessa olevaan koivuun.
Tästä pakomatka oli jatkunut tietä pitkin muutaman metrin etumatkalla kauas tiepuomille saakka, josta jänis oli ponkaissut metsikköön. Ajoerän
aikana jänis oli onnistunut koiran eksytysyrityksissä melko hyvin, koska erän lopussa koiran
omistaja sai Kamun ajosta kiinni tämän ollessa 13
minuuttia jäljessä ajettavastaan. Lauantain pitkän
työpäivän ja sunnuntain pitkän hakuerän sekä
monivivahteisen ajoerän jälkeen alkoi Kamun
puhti olla lopussa ja omistaja päätti luopua toisessa hakuerässä 55 hakuminuutin jälkeen.
Kotirinteen Irmeli sai Hänniskylän maastossa
jäniksen taipaleelle jo 19 hakuminuutin jälkeen.
Jänis päätti heti vaihtaa maisemaa ja loikki aina
1,5 km matkan pääosin vetistä ja jäistä tietä uudelle hakkuutyömaalle, jossa metsätyökone oli
täydessä työn touhussa. Pääosa ajoerästä paikantui joko metsätyömaalle tai jäiselle metsäautotielle, joten Irmelille kirjattiin aiheellisesti kiitettävä
ajotaitonumero 113 minuutin ajoerästä. Jänistä
tuomarit näkivät kahteen otteeseen ja kuuluva,
kiitettävä haukku oli kuulunut jopa 1,5 kilometrin päähän. Toinen jänisajo alkoi reilun puolen
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Sunnuntain märät olosuhteet näkyivät myös maastokorteissa.

Sivuteiden olosuhteet toisena koepäivänä olivat
liukkaat ja koirille hankalat.

Kotirinteen Irmelin sunnuntain toisen erän ajojänis
piiloutui ladon alle. (kuva Harri Laine).

tunnin haun päätteeksi. Ajo kesti nyt ensimmäistä ajoerää runsaammin metsän puolella, mutta
reilun tunnin juostuaan, päätti jänis leikin olevan
sillä kertaa lopussa. Se loikki tietä pitkin aina maatalon pihaan saakka ja pujahti ladon alle piiloon.
Irmeli yritti kaivautua jäniksen perään loukaten
samalla etujalkaansa. Uutta hakua ei enää otettu.
Ajoa toiseen erään kertyi 88 minuuttia. Jänisha-

vaintoja erään kertyi kaikkiaan kolme ja koiran
herkkyydeksi kirjattiin neljä minuuttia. Ajava ja
huippuhaukkuinen koira, tuomarit totesivat. Koiran tulokseksi kirjattiin AJOK-1 tulos 86,38 L.
Konneveden Notkolan maastossa Piernamäen
Loikkari sai reilun puolen tunnin haun jälkeen
ajettavan taipaleelle. Keli loi taas koiralle haastetta
ja se jäi jälkeen ajettavasta eikä päässyt koko erän
aikana oikein tuntumaan. Ajominuutteja kertyi 77. Toinen hakuerä tuotti tulosta perslähdön
muodossa 45 minuutin haun jälkeen ja ryhmä
saikin kuunnella sujuvaa ajoa hyvän tovin. Koiran
tietyöskentely takkusi ja loppuhukka syntyi jäavesikkotielle. Ajoaikaa kertyi 45 minuutin edestä ja
koiran tulokseksi kirjattiin AJOK-3 51,58 L.
Lillsand Berta suoriutui Kyyjärven Kontiokankaalla AJOK-1 tuloksen edestä. Tuomareiden
kertoman mukaan nuorella koiralla oli vielä pentumainen haku, johon he toivoivat itsenäisyyden
lisäksi peittävyyttä. Ajot lähtivät 80 ja 91 minuutin hakujen päätteeksi. Molemmat ajoerät kulkivat metsän puolella ja molemmissa erissä saatiin
näköhavainto ajettavasta, jolloin koira oli siitä hyvässä tuntumassa. Tuomarit kehuivat koiraa sujuva-ajoiseksi ja kaunishaukkuiseksi. Ajominuutteja kertyi 115 ja 100, ja tulokseksi kirjattiin 85,71 L.
AJOK-1 edestä onnistui myös Patopojan Ella,
joka näytti taitojaan Rääkänniemessä. Kuuden
minuutin haun jälkeen oli jänis matkassa. Ajo
kulki paljon tiellä ja pystyjyrkkää rinnettä ylös ja
alas, jolloin koira liukui jälkien päällä. Vaikka jänis oli noin minuutin edellä koiraa, ei sillä ollut
kiirettä vaan se ennätti poseeraamaan istualtaan
tuomareiden silmien edessä. Kokonaisuutena ajo-

Tuomarit Lea Tuovinen ja Martti Peura saivat
musiikkia korvilleen ajohaukun muodossa koko
rahan edestä. Rääkänniemessä ajettiin viikonlopun
aikana yhteensä 175,96 pistettä.

erä oli sujunut hyvin ja ajominuutteja kertyi 100
minuutin edestä. Toinen ajo alkoi 83 minuutin
haun päätteeksi. Nyt ajojänis päätti käyttää paljon vesistä jäätikkötietä, jossa se huomasi koiralla
ilmenevän selviä seuraamisvaikeuksia. Jänis sai
paljon etumatkaa ja välillä Ellalla oli ”pallo hukassa”. Ajominuutteja kertyi kuitenkin 103 ja koiran
tulokseksi kirjattiin 78,71 L. Omistaja Jaakko Ellalla oli syystäkin tyytyväinen edellispäivän pettymyksen jälkeen. ”Tänään taas satasia laulettiin”,
hän tokaisi.
Jänishavainnot harvojen herkkua
Ylituomarin puhuttelussaan peräänkuuluttamaa
metsästyksellisyyttä osoittivat viikonlopun aikana
kärkikoirat Lillsand Berta ja Kotirinteen Irmeli.
Bertan kolmessa ajoerässä neljästä saatiin näköhavaintoja ajettavasta, ja suurin etäisyys jäniksen
ja koiran välillä kirjattiin seitsemäksi minuutiksi.
Irmelillä puolestaan lauantain ajoerä jäi havainnotta, mutta sunnuntain ajoerissä jänis nähtiin
yhteensä viisi kertaa ja kaulaa koiraan oli suurimmillaan neljä minuuttia. Eniten eräkohtaisia
jänishavaintoja tarjosi Meripojan Kamu, jonka
tuomarit saivat ihailla sunnuntain ajoerällä jänistä neljä kertaa koiran ollessa suurimmillaan 13
minuuttia jäljessä ajettavastaan.
Jännitys säilyi loppuun saakka
Loppuyhteenvedossaan Mika Elgland totesi viikonlopun olleen juuri sellainen kuin Kilvan kuuAJOKOIRAMIES JOULUKUU 2019
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Mestari -19 miellyttää omistajaansa
Lillsandin kennelin isäntä ja uuden ajokuninkaan
kasvattaja-omistaja Krister Sundholm kertoi olevansa erittäin tyytyväinen nuoren koiransa suoritukseen tärkeässä paikassa. Lauantain ensimmäinen erä huonossa kelissä ja kauden ensikosketus
lumeen oli tuottanut hankaluuksia, koska koira
ei aluksi ymmärtänyt lumen merkitystä työskentelylle. Lunta maastossa oli noin 15 cm eikä yönjälkiä ollut näkyvillä. Tästä eteenpäin työskentely
lumella alkoi sujumaan eikä koira enää epäröinyt
uudessa olosuhteessa.
Berta on varhaiskypsä koira, joka ajoi ensimmäisen rusakkoajonsa jo 3,5 kk ikäisenä. Ensimmäinen koestartti tehtiin jo 1,5 vuoden iässä. Nyt
meriittilista komistui M-19 tittelillä, mutta käyttövalion arvosta puuttuu vielä yksi sulanmaan ykkönen. Se on tarkoitus hankkia kuluvan kauden
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aikana. Tottelevaista ja hyväluontoista koiraa on
ilo käyttää kokeessa, koska yhteistyö omistajan
kanssa sujuu ja kiinniotto onnistuu kutsumalla,
jos vain koira on kuuloetäisyydellä. Krister kehui
Bertan olevan hyväluontoinen, kaunishaukkuinen ja kovasti omistajaansa miellyttävä kokonaisuus, selvää jalostusainesta. Pentue Bertalle onkin
tarkoitus teettää tulevan kevään aikana.
Koekunnon Berta hankkii kesäisillä juoksulenkeillä. Viime kesänä Kristerin polkupyörän matkamittariin kertyi jopa 1700 km. Syksyllä maastotreenit aloitetaan varovasti, mutta lähes aina
haetetaan kaksi jänistä ajoerien jäädessä lyhyemmiksi. Treenausmaastoissa on jäniksiä harvakseltaan ja syksyllä mies koirineen teki kolmen viikon
harjoitteluretken Puolangan maastoihin.
Krister kertoi ostaneensa ensimmäisen suomenajokoiran Av Storsad Lottenin vuonna 1975.
Koirasta tuli kennelin kantanarttu, ja sama narttulinja on jatkunut aina näihin päiviin saakka.
Pentueita on vuosien saatossa ollut seitsemän.
Suomenajokoiria Lillsandin kennelissä on tällä hetkellä kolme kappaletta. Vanhin, 9-vuotias
Lillsand Valter, on kaksinkertainen lohkonkävijä, joka vuonna 2015 lunasti Kilpapaikan, mutta
loukkaantui juuri Kilvan kynnyksellä. Lisäksi tarhassa on Bertan pentueveli Bertil.

Metsätuuli Sulo FI37831/13 om. Tuija ja Kari Karppinen, Etelä-Häme
Metsä-Kontion Ronja FI26143/14 om. Ari Kanerva,
Kymi
Lännen Lohko:
Kelopuun Sutki FI27389/13 om. Jouni Vanhatalo,
Satakunta
Piernamäen Loikkari FI 40451/15 om. Heikki Jokinen, Satakunta
Lillsand Berta FI24715/16 om. Krister Sundholm,
Vaasa
Idän Lohko:
Rauta-ajon Reetu FI44327/10 om. Heikki Romo,
Suur-Savo
Kotirinteen Irmeli FI20108/12 om. Harri Laine,
Keski-Suomi
Riitasoinnun RR Siru FI14586/15 om. Esa Kujanpää ja Kai Kangasmäki, Keski-Suomi
Pohjan Lohko:
Patopojan Ella FI36178/12 om. Jaakko Ellala,
Pohjois-Pohjanmaa
Helimarin Martti FI22524/16 om. Pekka Kortessalo, Pohjois-Pohjanmaa
Kuurapellon Wiivi FI43944/15 om. Petri Alanen,
Keski-Pohjanmaa

Kokeen sihteeri ja tulospalvelun hoitaja Timo Kiiski
(vas) ja varaylituomari Kari Syrjälä helpottuneina
ennen tulosten julkaisua. Viikonloppu sujui kaikin
puolin onnistuneesti.

Kuva Viljo Pennanen

luu olla. Hyvä ottelu! Jännitys säilyi loppuun asti.
Järjestäjille oli annettava täysi kymppi, koska järjestelyt sujuivat erinomaisesti ja kaikesta näki, että
asioita oli mietitty etukäteen ja keskitytty oleelliseen. Kilvassa on tärkeintä koirien testaaminen ja
se onnistui loistavasti. Timo Kiisken tulospalvelu
toimi viikonlopun ajan moitteettomasti sitä mukaa kun maastotuomarit hänelle tietoja maastoista ilmoittivat. Maastot oli valittu onnistuneesti ja
koko viikonloppu sujui niissä ilman ulkopuolisten aiheuttamaa häiriötä. Lauantaina vielä näytti jännältä maastoasia, mutta sunnuntai osoitti
maastojen jäniskannan juuri Kilpaan sopivaksi.
Kaikilla koirilla oli mahdollisuus löytää jänis ja
näyttää osaamistaan. Maasto-oppaat osasivat asiansa; kaikilla koirilla tuli testattua myös hakua
eikä koiria laskettu suoraan yönjäljelle. Kaikkea
muuta voidaan korjata paitsi olosuhteita ja se
muodostui tämän viikonlopun jutuksi. Tuomarit
saivat kiitosta hyvin täytetyistä maastokorteista ja
koiranomistajat oikeasta asenteesta. Kaksipäiväisen kokeen tapaan ensimmäisen koepäivän tuloksia ei pidä liian tarkasti tuijottaa, koska kenttä voi
vielä toisena koepäivänä kääntyä kuten tälläkin
kertaa nähtiin. Tämä on raaka, mutta toisaalta
hieno laji. Iltapäivän viimeiset hetket ratkaisivat
pelin ja koemuodon vaativuus tuli hyvin esiin.
Koirassa tulee ilmetä viimeisen päälle kovaa vääntöä pärjätäkseen ja tähän peli tälläkin kertaa lopulta kulminoitui.

KILPA-tulokset
KILPA-ottelun alkuperäinen tarkoitus; Kennelliiton Idän, Lännen ja Pohjan Lohkojen Ajokoiramestaruus kirjattiin tällä kertaa ylivoimaisesti
Lännen Lohkon koirien eduksi. Toiseksi sijoittuvat etukäteen ylivertaisiksi mainostetut Pohjan
Lohkon koirat ja kolmanneksi Idän Ihmeet pienellä keskinäisellä marginaalilla.
Lohkojen välinen kilpailu:
Lännenlohko 343,59
Pohjanlohko
173,29
Idänlohko
163,38
Etelänlohko
125,88
Kilpa 2019 koirat
M-17, M-18 Meripojan Kamu FI31710/12
om. Jukka Leppänen, Luvia
Etelän Lohko:
Rajarintalan Gaby FI33160/11 om. Kirsi Hytönen
ja Pekka Kuosmanen, Kymi

Palkitut ja palkinnot.
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Kilvan ylituomari
Mika Elglandin puhe
Hyvää iltaa ajokoiraväki ja terveiset Etelä-Pohjanmaan Kauhavalta. Toivotan Teidät lämpimästi
tervetulleiksi Kilpa 2019 otteluun, ehdottomaan
koekauden huipentumaan ja ajokoiraväen merkittävimpään vuosittaiseen tapahtumaan. Tervetuloa jännittämään mittelöä ajokuninkuudesta ja
kuten Kilpa-historian alkumetreille on kirjoitettu,
kilpailemaan lohkojen välisestä paremmuudesta.
Kilvan voittaminen on vaikea rasti. Meillä onkin nyt harvinainen tilanne, koska mukana on
tuplakuningas yrittämässä kolmatta kertaa kuninkuutta. Kuningas on osoittautunut vaikeaksi
voitettavaksi ja haastajajoukolla riittää tulevan
viikonlopun aikana työmaata. Onnea siihen koitokseen kaikille!
Meillä on ollut syksyllä mielenkiitoinen ja kiivastahtinen karsintakierros, jolloin maakunnissa
on tiiviisti selvitelty ketkä ovat onnistuneet loihtimaan ajokkinsa parhaaseen vireeseen. Haluankin nyt onnitella koiran omistajia, täällä on nyt
joukko tämän syksyn onnistujia. Jokainen tietää,
ettei kysymys ole yhden syksyn asioista. Aina siitä lähtien, että on käynyt oikealla pentukopalla
ja valinnut sen oikean pennun, te olette tehneet
paljon asioita oikein ja kiitoksena siitä saatte nyt
olla tämän viikonlopun tulisilla hiilillä jännittäessänne ajokkinne suoriutumista kaikkien ajokoiraharrastajien unelmapaikassa, Kilvassa. Kilvassa käyneitä koiria arvostetaan, joten nauttikaa
tilanteesta. Kilpaan pääsy on harvinaista herkkua,
vaikka mukana muutamia konkareita onkin.
Keski-Suomalaisia ajokoiraihmisiä ja Kilpatoimikuntaa haluan kiittää luottamuksesta. On
ylituomareiden huippuhetki päästä tällaiseen
tapahtumaan. Sen verran on minullakin ollut
onnea matkassa vuosikymmenten harrastamisen aikana, että olen pääsyt Kilvan tunnelmaa
maistelemaan järjestäjän, tuomarin, kasvattajan
ja kilpailijankin ominaisuudessa jopa pariinkin
otteeseen. Toivon, että näillä kokemuksilla pystyn
viemään minulle luotetun tehtävän päätökseen.
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Viikonlopun tapahtumiin mennäkseni ensin
koiran omistajille muutama sana. Aamulla ennen
koiran irti laskua kertokaa tuomariryhmälle, miten olette tottuneet koiranne kanssa toimimaan.
Asia voi olla koiran kannalta merkityksellinen
eikä sitä pidä laittaa uusien tilanteiden eteen. Meidän sääntökirja sanoo, että koiranomistajien kohtuulliset toivomukset otetaan huomioon. Kertokaa, kuinka olette tottuneet tekemään irti laskun
ja kuinka olette tottuneet tarvittaessa liikkumaan
haun aikana. Ryhmä näitä sitten kuuntelee ja toimii sinisen kirjan sallimissa rajoissa. Näin saadaan koirasta irti kaikki mahdollinen jalostustieto, jota olemme hakemaan tulleet. Kunnioittakaa
tuomarin näkemystä. Tulette tänä viikonloppuna
saamaan koirillenne reilun, rehellisen ja asiantuntevan arvioinnin, kunnioittakaa sitä. Antakaa
tuomareille työrauha. Jos on kysyttävää, kysykää.
Toimitaan avoimesti, neuvotellaan asioista ja pidetään hyvää henkeä yllä. Jos kaikki menee hienosti, koe sujuu yleensä kivuttomasti. Muistakaa
oikeutenne, jos tulee esimerkiksi kohtuuttomia
häiriöitä, jolloin teillä on mahdollisuus valita eri
vaihtoehdoista. Kannattaa jo etukäteen ajatella
kuinka toimitte tällaisessa tilanteessa.
Tuomareille; Kilvan järjestämisohje sanoo, että
Kilvan tuomareilla tulee olla vankka kokemus ja
vahva ammattitaito. Sitä tässä salissa varmaan löytyy. Teillä on arvosteluperusteet hallussa eikä ole
kovin tarkoituksenmukaista tässä lähteä yksityiskohtaisesti sääntöjä läpikäymään. Te olette alanne
ammattilaisia, mutta muutama asia on sellainen,
jota haluan painottaa ja toivon, että viikonlopun
aikana asioita ajattelette. Meillä jokaisella on omat
mielipiteet hyvistä ajokoirista ja kuinka maastossa
toimitaan. Jotta arvostelu pysyisi yhdenmukaisena, ja koirat saisivat tasapuolisen kohtelun, mennään sinisen kirjan hengessä. Omat mieltymykset
tuovat rikkauden tähän asiaan ja numeroiden takana kuuluu olla jonkin verran omaa näkemystä,
mutta ne tulee olla sinisen kirjan raameissa. Tä-

män takia meillä on kaksi tuomaria. Puhutaan
paljon mihin suuntaan ajokoirajalostus on mennyt ja toivonkin, että tänä viikonloppuna otetaan
metsästyksellinen asenne maastoon lähtiessä sekä
toiminnassa, että koirien arvostelussa. Metsästäjän kannalta ajattelette asioita. Menkää sinne
tapahtumien keskipisteeseen, menkää passipaikoille hankkimaan havaintoja niin, että teillä on
hyvät perustelut arvioinnille. Miettikää kaikessa
arvioinnissa, kuinka hyvin koiran ominaisuudet
tukevat metsästystapahtumaa, jota ollaan tavoittelemassa. Toivon, että meillä on sunnuntai-iltana
loimi sellaisen koiran selässä, jolla on kiva metsästää ja jolta saadaan saalista. Antakaa metsästyksellisyyden näkyä numeroissa. Miellä on aika
laveasti kirjoitettu sääntökirja ja kun asioita oikein harkitsee, sinne pystyy upottamaan hienosti kyllä tällaisia näkemyksiä. Erityisesti toivon
numeroiden rohkeaa käyttöä. Miellä on joskus
tasapäistämisen tyyli, mutta jalostustiedon keräämisen idea on se, että numeroita todella käytetään
koirien välisten erojen saamiseksi. Olkaa rohkeita
siinä asiassa.
Jostain syystä Kilvan aika on sellainen, että aina
on oikukkaat kelit eikä tämäkään vuosi näytä tekevän siihen poikkeusta. Edeltävällä viikolla on
jännitetty mahdollista jääkeliä. Onneksi lumisade
näyttää tuovan asiaan helpotusta ja vaihtelevaa
sateista säätä sateen kaikissa olomuodoissa on viikonlopuksi luvassa. Jos käy niin, että keli jäätyy,
toivon, että ennen koiran irtilaskua tarkastatte sen
olevan kilpailukuntoinen. Koskaan ei saa käydä
niin, että kilpailuvietti astuu koiran hyvinvoinnin
edelle.
Jos lunta tulee niin, kuin on luvattu, voi haastetta tulle esimerkiksi haulle. Maastoissa on varmasti
normaali ja riittävä jäniskanta. Lumisateen jatkuessa yöjäljen löytyminen voi olla haasteellista.
Tehokas, hyvä ja metsästysintoinen jäljettömän
maaston haku on tällöin arvokas asia. Tässä vielä muistutan siitä, että pitkästäkin hausta koiralle
voi antaa hyvän numeron sillä edellytyksellä, että
koiralla on jäljettömän maaston haku ollut kaikin puolin moitteetonta ja jänis noussut kohtuu
ajassa yöjäljen löydyttyä. Mitä pidempi haku on
ollut, sen vahvemmat perustelut pitää olla, mutta
mitään aikamääreitä kiitettäväänkään hakuun ei
ole olemassa. Haun aikana erityisesti toivon paikantimen antaman tiedon hyväksikäyttöä.

Haukusta haluan nostaa yhden asian esille liittyen metsästyksellisyyteen sekin; arvioikaa kertovuuden vaikutus haukkuun oikein, ettei käy sitä
vahinkoa mikä joskus käy, jolloin kertova haukku
tulee koiralle rasitteeksi alentamalla haukkunumeroa. Antakaa kertovuuden vaikuttaa haukkunumeroon oikein päin, koska te osaatte sen asian.
Ajotaidosta sanoisin sen verran, että palkintotuomarin ohjeessa lukee niin, että hyvä koira
ajaa jänistä siten, että siitä on helppo saada näköhavaintoja ajon aikana. Siihen on kiteytetty koko
ajotaitoasia eli kiinnittäkää ajon laatuun huomiota ja antakaa sen mukainen numero. Haukutut
minuutitkin ovat olemassa ja ne huomioidaan,
mutta se on se vähempiarvoinen asia. Laadusta
maksetaan.
Paikantimen käyttö; varmaankin joka ryhmässä paikanninta käytetään, toki koiran omistajalla
on päätösvalta asiasta. Paikantimen käyttö onnistuu sujuvasti, jos koiran omistaja antaa tuomareille tunnukset koiransa seuraamiseen. Jos
tunnuksia ei haluta antaa, koiranomistajan tulee
antaa puhelimensa tuomarin käyttöön aina kun
hän sitä haluaa.
Kilpa on hieno tapahtuma heille, jotka ovat
tänne koirinensa päässeet. Nyt mukana on useita
koiria, joilla on kaksi omistajaa. Lisäksi mukana
on perheenjäseniä ja koiran kiinniottajia, ja kaikki ilman muuta sallitaan. Aamulla maastossa ennen koiran irti laskua sovitaan, kuka tekee koiraa
koskevat päätökset.
Toivotan omasta puolestani kaikille koirille onnea ja menestystä Kilpaan!
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KILPA-OTTELU 2019 TULOSTAULUKKO

Kilpatoimikunta kiittää
yhteistyökumppaneitaan

Ala-Keiteleen Kennelkerho ry.
Veikko Onkila, Uurainen
Willen Jahdit, Kerkonjoensuu
Ala-Keiteleen riistanhoitoyhdistys
Kultarallin Kennel, Heli ja Juha Nieminen
Kiihkovuoren Kennel, Antti ja Juha-Matti Paananen
Havukkakallion Kennel, Raimo Hämäläinen
Ossi ja Tapani Hannula, Jyväskylä-Uurainen
Suolahden-Sumiaisten Riistanhoitoyhdistys
Eläintarvike Hissun Kissun, Äänekoski
Päivi Partanen ja Raimo Paanala, Uurainen
Talvitien Kennel, Jani Määränen
Saarijärven Riistanhoitoyhdistys
Viitasaaren Kennelkerho Ry
Konneveden Riistanhoitoyhdistys
Uuraisten Riistanhoitoyhdistys
Pihtiputaan Riistanhoitoyhdistys
Matti Parkkinen, Palokka
Koiranruokaa Laihialta, S.Poti
Alapörkän Kennel, Jari ja Reetta Fors
Viitasaaren Riistanhoitoyhdistys
Saarijärven Seudun Kennelkerho Ry
Tarkkavainun Kennel, Jouko ja Lea Aaltonen
Heljä Lehtonen, Parantala
Uuraisten Erämiehet Ry
Autohuolto Kinnunen, Äänekoski
Pökänpalon Kennel, Jari Siltala
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KUVAT SEPPO MÄNTYMAA

1. Lillsand Berta.
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6. Kuurapellon Viivi.

7. Kelopuun Sutki.

8. Rajarintalan Gaby.

9. Metsätuuli Sulo.

2. Kotirinteen Irmeli.

3. Piernamäen Loikkari.

10. Riitasoinnun RR Siru.

11. Rauta-ajon Reetu.

4. Patopojan Ella.

5. Meripojan Kamu.

12. Helimarin Martti.

13. Metsä-Kontion Ronja.
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MARI RUHA

Leppä lupasi lumijälkilaskennan ja
kannanhoidollisen metsästyksen
vastauksessaan painotti TASSUun kirjattujen havaintojen tärkeydestä. Lepän mielestä aineistojen
avoimuus aina DNA-tutkimuksista, riistakameroiden kuvista, TASSUun kirjatuista ja muista
havainnoista, muodostuu luotettava kanta-arvio,
joka määrittelee suotuisan suojelun tason saavuttamista. Vaatimukseemme lumijälkilaskennan
suorittamisesta kanta-arvion tueksi, Leppä näytti
vihreää valoa luvaten sen toteuttamisen jo tulevana talvena.
Piste kouluvierailuille
Kysymykseen kouluvierailuista, joissa susitietoutta jaetaan kouluikäisille lapsille, Leppä oli ajokoirakansan kanssa yhtä mieltä; kouluvierailut on
lopetettava, koska susiasiat eivät kuulu kouluihin
ja lapsille. Kysymykseen, kuka on vastuussa, jos
tulee ihmisuhreja, Leppä ei suostunut nimeämään vastuuviranomaista vaan yleisti viranomaisilla ja hallinnolla olevan vastuu tässä asiassa. Sietäminen ei tarkoita, että susia tarvitsee sietää joka
paikassa; se ei esimerkiksi saa pyöriä asutuilla
alueilla pihoissa haittaamassa päivittäistä elämää,
Leppä kommentoi.
SAJ:n pj Tuomo Hänninen ja maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä vieraili
Oikarissa Kilvan viikonloppuna kuuntelemassa
ajokoiraväen huolia susikannan kehityksestä ja
sen vaikutuksesta metsästyskoiraharrastukseen. Itsekin koirallaan metsästävänä ja entisenä ajokoiraharrastajana, hän kertoi hyvin
ymmärtävänsä huolemme harrastuksen tulevaisuudesta.
Jokaiselle laumalle alfapanta
Lepälle esitettiin SAJ:n susikannan hoitosuunnitelmasta annettu lausunto pääkohdiltaan. Kysymykseen metsästyskoirakokeiden järjestämisen
46
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vaikeudesta susialueilla etenkin sulan maan aikaan ja vaatimukseen pantatietojen reaaliaikaisesta tiedottamisesta, Leppä ihmetteli, miksi pannoitusta sitten vastustetaan. Joka laumaan tulee
saada alfapanta kertomaan lauman sijainnista ja
liikkeistä, hän määritteli. Yleisön kysymykseen
merkitsemättömistä pannoista, joita mm. riistakameroissa kuvatuilla suisilla on nähty kaulassaan, Leppä ei lämmennyt.
Lumijälkilaskenta jo tulevana talvena
Kysymykseen kanta-arvion luotettavuudesta ja
suotuisan suojelun tason saavuttamisesta, Leppä

Kannanhoidollinen metsästys
vietävä maaliin saakka
Ministeri lupasi tehdä kaikkensa sen eteen, että
kannanhoidollinen metsästys, poliisin antamien
poistolupien ja riistahallinnon vahinkoperusteisten lupien ohella saadaan käytäntöön. Lepän
mukaan työryhmä pohtii parhaillaan kannanhoidollisen metsästyksen aloittamista. EU:n päässä
pyritään saamaan säädöksiin joustavuutta kannanhoidollisen metsästyksen mahdollistamiseksi sekä kansallisen liikkumavaran lisäämiseksi.
Yleisön kysymykseen, että miten Leppä arvelee
EU:n myöntyvän kannanhoidollisen metsästyksen sallimiseen, jos suotuisaa suojelun tasoa ei ole
saavutettu. Tällöin toisessa kädessä painaa suoje-

luntarve ja toisella kädellä vaaditaan kaatolupia.
- Jättäkää kannanhoidollinen metsästys minun
huolekseni, Leppä vakuutti vastaukseksi.
Suotuisan suojelun tason määrittelyä
Luontodirektiivin myötä suomalaiseen susien
suojeluun tuli käsite suotuisa suojelun taso, joka
määriteltiin luonnonsuojelulaissa direktiivin
määritelmän tavoin. Ohjeen mukaan suojelun
taso on suotuisa, kun lajit pystyvät pitkällä aikavälillä selviytymään luonnollisten elinympäristöjensä elinkelpoisen osana eikä niiden luontainen
levinneisyysalue pienene tai ole vaarassa pienentyä. Suojeltavan lajin kantojen pitkäaikaiseksi
säilymiseksi niillä tulee myös olla riittävän laaja
elinympäristö. Tasosta ei kansainvälisessä tai kansallisessa lainsäädännössä kuitenkaan määritellä,
mitä se tarkalleen ottaen tarkoittaa eri eläinlajien kohdalla. Suden suojelu pohjautuu siis tyhjän
käsitteen varaan, mikä mahdollistaa monenlaisia
näkemyksiä, kuinka isoa susikantaa Suomessa on
suojeltava eli montako sutta maassa halutaan olevan. Ilomantsissa vuonna 1997 pidetyssä kansainvälisessä susikokouksessa RKTL:n suurpetotutkija Ilpo Kojolan mukaan 25 lisääntyvää susiparia
varmistaisi elinvoimaisen susikannan ja se kirjattiin Suomessa elävien susien suotuisan suojelun
tason minimimääräksi.
Lupausten lunastaminen
Suomen susikannan koko ja laatu aiheuttaa erilaisia näkemyksiä. Leppä myöntää, että tihentymäalueilla susia on liikaa, kun taas esimerkiksi
omassa maakunnassaan, Etelä-Savossa, suden näkeminen on harvinaista. Ajokoirakansa jää mielenkiinnolla odottamaan, miten ministeri Leppä
onnistuu lupaustensa lunastamisessa.
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MARIA LAMMENTAUSTA
KEAJ-maastoharjoittelijat, ylituomari Jari Vaarila ja opas Kimmo Hollmen.

Jahtiviikonloppu naisille
Kankaanpäässä 2. - 4.11.2019
Kankaanpään Venesjärvellä järjestettiin marraskuun alussa naisille jahtiviikonloppu Venesjärven
Eräpoikien sekä Tolpan hirvimiesten toimesta. Viime vuonna tapahtuma oli yksipäiväinen,
mutta nyt pyynnöstä jahtia oli koko viikonlopun. Naiset saivat valintansa mukaan osallistua
joko luola-, kettu-, peura- tai hirvijahtiin. Naisia
tapahtumaan oli lähtenyt ympäri Suomea yli 20.
Alunperin naisia ilmoittautui yli 30, mutta muutama sairastui tai muuten estyi viime hetkellä tulemasta. Naisilla oli omia koiria mukana ja jokainen sai ottaa koiran mukaan, jos halusi. Miehet
toimivat jahdeissa oppaina naisille.
Perjantaina järjestettiin aluksi metsästäjäntutkinto ja neljä naista saikin kortin taskuunsa. Tämän jälkeen Jari Vaarila piti naisille KEAJ-tuomarikurssin. Osa naisista kävi harjoittelemassa
ampumista ja innokkaimmat suuntasivat luolille.
Jari Seppälä oli Ase Seppälästä esittelemässä turvaliivejä koirille. Illan myötä naiset tutustuivat

toisiinsa ja iloista puheensorinaa riitti yömyöhälle
saakka.
Lauantaina Jari Vaarilan johdolla KEAJ-kurssille osallistuneet suuntasivat Leväsjoelle maastoharjoitteluun. Oppaana toimi Kimmo Hollmen.
Harjoittelu suoritettiin nuorella venäjänajokoiralla Jägerillä. Keli oli huono sateen vuoksi mutta
naiset olivat varustautuneet hyvin sadevaatteisiin.
Tapahtumia päivässä oli riittävästi ja lopulta naiset sulkivat Jägerin peuran ajosta. Harjoitteluryhmä koostui oikein aktiivisista naisista, jotka kyselivät Vaarilan Jarilta paljon.
Osa naisista oli kettujahdissa sekä suomenajokoiralla että venäjänajokoiralla. Tea Ylinen oli
lähtenyt jahtiin KVA-K Karhuperän Lilillä (suomenajokoira) ja Maarit Raiskio ohjasi KVA-K
Usvavaaran Pattonia (venäjänajokoira). Harmittavasti keli oli kovin hankala mutta naisilla
silti hauska päivä metsässä. Koko viikonlopun
suomenajokoiranpentu Justiina ihastutti naisia.

Ryhmäkuva.
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Justiina on Laineen Harrin Junnuketjuun lahjoittama pentu, jonka omistaa Elina Merimaa. Elina
osallistui viikonlopun aikana KEAJ-kurssille sekä
luolajahtiin.
Keittiössä hääräili aktiivinen ryhmä, joka loihti
naisille mahtavan peurakäristyksen muusilla sekä
iltapalaksi peuratortilloja. Päivällä nuotiolla paistuivat peuranmakkarat. Peuranlihat lahjoittivat
pari Tolpan hirvimiesten jäsentä.
Illaksi oli järjestetty erilaista ohjelmaa arpajaisista riistaolympialaisiin ja osa palaili luolajahdista vasta puolilta öin. Sauna lämmitettiin ja naurua
riitti. Sunnuntaina osa naisista lähti vielä hirvijahtiin.
Mukana viikonlopussa oli jo metsästäviä naisia
sekä sellaisia, jotka eivät olleet koskaan aiemmin
käyneet metsällä. Jos ajatellaan, että viikonlopun
aikana neljä naista sai metsästäjäntutkinnon ja
saimme viisi uutta KEAJ-tuomaria, niin mielestäni se on aika hyvin. Lisäksi mukana viihtyi
pari nuorta tyttöäkin, jotka ovat toden teolla innostuneet ajokoiratoiminnasta. Viime vuonna
jahtiin osallistuneista naisista, jotka eivät olleet
ennemmin käyneet metsällä, suoritti vuoden aikana muutama metsästäjäntutkinnon, yksi alkoi
hirvituomariksi, pari innostui kovasti metsästys
harrastuksesta ja liittyivät metsästysseuraan.

Puhumattakaan siitä, että moni sai viikonlopunaikana uusia, hyviä ystäviä. Koen, että tällaisilla
positiivilla tapahtumilla saadaan uusia harrastajia. Ensi kesänä järjestetään jälleen samassa paikassa, samalla porukalla, lasten eräleiri, nyt neljättä kertaa.
Kiitän Minna Mikkolaa, Maarit Raiskiota, Venesjärven Eräpoikia, Tolpan hirvimiehiä, naapuriseuroja, jotka antoivat maastoja käyttöön sekä
kaikkia tukijoitamme siitä että mahdollistitte tämän!

Kristian Sarvela Trackerilta opasti naisia gps:n käytössä.
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SANNA SKEDLUND

Ajomestari
2019

Ajomestari - 19 Talaspuron Topi, keskellä omistajansa Esko Vattulainen, vasemmalla Pekka Tuomi ja
oikealla Jouko Miettinen.

Suomen Eestinajokoirayhdistys ry järjesti eestinajokoirille Suomen Mestaruusottelun sekä
BEAJ-kokeen 16.11.2019 Parkanossa. Kokeet
käytiin BEAJ-säännöillä ja keskuspaikkana toimi
loistavasti tarkoitukseen soveltunut Vahojärven
leirikeskus. Rodun mestaruuskoe oli järjestyksessään kymmenes ja juhlavuosi näkyi myös huolellisissa järjestelyissä. Mestaruuskokeessa kilpailivat
koirat, joilla oli ennestään ykköstulos ajettuna ja
tavallisessa kokeessa koirat, joilla ei vielä ykköstä
ollut plakkarissa. Kokeiden ylituomarina toimi
Hämeenkyröläinen Riku Mansikka Satakunnan
kennelpiiristä ja sihteerinä allekirjoittanut. Sponsoreina kokeille toimivat Tracker, Jahti&Vahti,
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Hankkija, Parkanon kaupunki, K Supermarket
Parkano ja Älvsbytalo.
Tapahtuma alkoi perjantaina 15.11. iltapäivällä,
kun väkeä alkoi saapua Vahojärven leirikeskukseen. Iltapäivä kului majoittumiseen, kahvitteluun
ja kuulumisten vaihtamiseen, kunnes Suomen
Eestinajokoirayhdistyksen puheenjohtaja Jouko
Miettinen julisti ottelun avatuksi ja viiri nostettiin
salkoon asian merkiksi kello 18. Myös seremoniamestari Jari Palviainen toivotti koeväen tervetulleeksi ja siirsi puheenvuoron ylituomarille.
Riku Mansikka korosti puhuttelussaan mm.
havaintojen ja merkintöjen tekemisen tärkeyttä,
koska ne ovat kuitenkin ainoa konkreettinen asia,
joka päivästä jää käteen ja joiden perusteella koiran suoritusta illalla ylituomarinkopissa arvioidaan. Kortissa harvoin on liikaa merkintöjä ja ylös
kannattaa kirjata esimerkiksi yöjäljen löytyminen,
jolloin on helppo seurata miten ja kuinka nopeasti
ylösotto tapahtuu. Tutkasta pystytään arvioimaan
mm. tieajon määrää ja haukun kuuluvuutta. Ylituomari totesi puheensa lopuksi, että arvostetaan
metsästyksellistä koiraa, joka tuo jänistä näytille
ja toivotti kaikille onnea seuraavan päivän kokeeseen.
Ilta jatkui koirien esittelyllä ja valokuvaamisella
sekä maastoarvonnalla, jonka jälkeen ryhmät kokoontuivat ja tutustuivat toisiinsa sekä suoritettiin
vielä tarvittavat ohjeistukset aamua varten. 19.30
nautittiin kerrassaan herkullinen jahti-illallinen ja
jatkettiin vapaata seurustelua sekä nautittiin saunan lämmöstä.
Itse koeaamu alkoi 5.30 aamiaisella ja metsäeväiden noutamisella ja pitkämatkalaiset läh
tivät tuntia myöhemmin maastoihinsa. Irtilaskun ajankohdaksi oli sovittu 7.45 - 8.15. Kokeessa
toteutettiin reaaliaikainen tulosseuranta ja minuutteja alkoikin tipahdella ennen yhdeksää, kun
useampi koira sai puolessa tunnissa ajon. Kymmenen aikoihin lähdimme ylituomarinkierrokselle
suuntanamme Kovelahti ja koirana siellä Urkkalammen Marski, joka hääri haulla. Toiseksi poikkesimme Lapinnevalla, Konttikuusen Jurin maastossa. Juri oli ajanut ensimmäistään 49 minuuttia
ja siirtyi juuri toiselle haulle. Kolmas kohde oli
Vuorijärvi, jossa Tulipuun Moskulta loppui juuri
hakuaika. Mosku ei siis mestaruuspäivänä jänistä
löytänyt, mutta sai koeryhmältä vuolaasti kehuja
miten ansiokkaasti se oli 240 minuuttia hakenut.

SM-kokeen palkintojenjako.

Ryhmä lähti kytkemään koiraa 1,3 km päästä ja
me suuntasimme takaisin koepaikalle.
Illan seremoniat aloitettiin arpomalla iso röykkiö tavaraa Eestinajokoirayhdistyksen hyväksi
järjestettyjen arpajaisten merkeissä ja lisäksi tuomareiden kesken arvottiin Tracker G1000-tutkapanta, jonka voitti Kihniöläinen Aulis Virtanen.
Ylituomari summasi päivän annin kehuen tapahtumassa vallinnutta hyvää kennelhenkeä, hyviä
koejärjestelyjä ja erinomaista tuomarityöskentelyä. Keliolosuhteet hieman vaihtelivat maastoittain ja joissain aamun pakkanen hieman paketoi
yöjälkeä. Kokeet olivat sulan maan kokeita ja vaikka aikaisemmin viikolla vallinneilta vesisateilta
vältyttiin, oli keli melko kostea ennen lauantaiaamun pakastumista.
Yleisen kokeen voiton vei ylivoimaisesti Xantran Matami Mimmi tuloksella BEAJ1 76,33. Tämä
oli samalla koko päivän paras tulos. Toiseksi sijoittui Urkkalammen Kuutar BEAJ0 21,75 ja kolmanneksi Xantran Minni Minion BEAJ0 17,08. Suomen Mestaruutensa uusi niinikään ylivoimaisesti
Talaspuron Topi BEAJ1 69,00, hienosti toiseksi sijoittui narttu Tulipuun Doris BEAJ1 60,13 ja kolmanneksi Konttikuusen Juri BEAJ3 45,71. Paras
haukku-palkinnon pokkasi Tulipuun Doris ja eniten jänishavaintoja saatiin Konttikuusen Jurilta.

Vasemmalla tutkapannan voittanut Aulis Virtanen
Kihniöltä ja oikealla ylituomari Riku Mansikka
Hämeenkyröstä.

Yleisen kokeen palkintojenjako.
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Tulokset SM-koe
1. Talaspuron Topi, Esko Vattulainen BEAJ1, 69,00
2. Tulipuun Doris, Pekka Tuomi BEAJ1, 60,13
3. Konttikuusen Juri, Jouko Miettinen BEAJ3, 45,71

Talaspuron Topi

MARIA LAMMENTAUSTA
4. Heta, Anne Huhtasaari BEAJ0, 28,08
5. Tulipuun Mosku, Markku Törrö BEAJ0, 4,00
6. Urkkalammen Marski, Sami Taskula BEAJ0, 2,00

Tulipuun Doris

Piirinmestaruuskisoissa Kokemäellä
hieno määrä harjoittelijoita

Konttikuusen Juri

Kokeen 4 parasta koiraa eli lohkoon menijät.

Tulipuun Mosku

Heta

Urkkalammen Marski

Tulokset yleinen koe
1. Xantran Matami Mimmi, Jalo Härkönen BEAJ1, 76,33
2. Urkkalammen Kuutar, Heidi Korhonen BEAJ0, 21,75
3. Xantran Minni Minion, Markus Mansoniemi BEAJ0, 17,08

Xantran Matami Mimmi
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Urkkalammen Kuutar

Xantran Minni Minion

Satakunnassa Kokemäellä piirinmestaruuskisoissa (KEAJ) 16.11.2019 oli peräti 11 tuomariharjoittelijaa. Nuorin harjoittelija oli Elina Merimaa 12 v.
ja toiseksi nuorin Adalmiina Kuusisto 14 v. Molemmat tytöt ovat kotoisin Kankaanpäästä. Elina
Merimaa sai kesällä Junnuketjusta pennun minkä
Harri Laine Kotirinteen kennelistä lahjoitti. Elina
ja Adalmiina ovat molemmat niin innokkaita, että
halusivat heti tuomarikurssin ja maastoharjoittelun jälkeen lähteä mukaan kokeisiin harjoittelemaan. Virallisesti tuomarikortit tytöt saavat, kun
täyttävät 15 vuotta. Vastapainoksi kokeessa oli
mukana koirallaan kilpailemassa Heikki Uusihonko, joka on ollut PM-kisoissa ainakin 29 kertaa.
Koiria kokeeseen oli ilmoitettu 14 kpl, joista
4 jatkaa lohkoon. Kokeen voitti Timo Grundströmin Assi. Ylituomarina toimi Martti Tuomola.
Tunnelma koepaikalla oli hyväntuulinen ja leppoisa. Menestyneiden koirien lisäksi tuomareitakin oli muistettu palkinnoilla. Kaiken kaikkiaan
järjestelyt olivat oikein onnistuneet.

Kokeen nuorimmat harjoittelijat Adalmiina Kuusisto ja Elina Merimaa. Keskellä Heikki Uusihonko.

Timo Grundström ja ylituomari Martti Toivola.
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LIISA MIETTINEN

Kaakkois-Suomen Ajokoirakerho,
Possukoe 30.11.2019 Lappeenranta

Jäsenkyselyn vastausten
yhteenveto

Kerho täyttää tänä vuonna kunnioitettavat 25
vuotta. Kerhon johtokunta on päättänyt juhlistaa juhlavuotta järjestämällä kerhonmestaruuskokeen eli ”Possukokeen” hiukan juhlavammin.
Kokeeseen ylituomariksi oli kutsuttu Petteri Lehti
Pyhtäältä ja sihteerinä toimi Emmi Nakari.
Ennen kokeen alkua kerhon puheenjohtaja
Toni Penttinen luovutti Jorma Suuroselle kerhon
perustajajäsenelle kerhon standaarin nro 1.
Edellisenä yönä oli satanut uutta lunta ja maastot olivat jäljettömiä, mutta jäniksiä löytyi kaikille
koirille ajettavaksi. Tulostaso muodostui mukavaksi päivän päätteeksi. -Etelä –Karjalan tuomarityöskentely oli jämäkkää ja koirat saivat pisteet
niin kuin pitikin: kertoi ylituomari loppupuheenvuorossaan. Koepaikalla vallitsi leppoisa ilmapiiri ja ihmiset viihtyivät paikalla loppuun asti.

Yleistä ja hallinto
Laimeaa osanottoa - 248 vastausta kyselyyn paikkaa vastausten asiallisuus ja rakentava luonne.
Moneen asiaan oltiin nykykäytännöllä tyytyväisiä
ja muutosesityksetkin olivat pieniä. Hallinnossa
haluttiin turvata oman piirin edustaja hallituksessa säilyttämällä nykyinen hallituksen koko ja
toimikuntien puheenjohtajien valinta nykyisen
kaltaisena hallituksella. Toimikuntien puheenjohtajien haluttiin olevan hallituksen jäseniä.
Palautteena hallitukselle pyydettiin kuulemaan
kenttää ja kuitenkin tekemään jämäköitä päätöksiä. Petopolitiikkaa tulee hoitaa määrätietoisesti ja
jalostuksessa arvostaa pitkää ikää. Periyttäjäkoirista ja metsästyksestä koirilla pitää kertoa enemmän. Muillekin SAJ:n roduille pitää antaa tilaa.
Avoimuutta ja rohkeutta tehdä uusiakin aloitteita toivottiin.

Tulokset:
Kotipolun Varma, om. Toni Anttila
Kalliolan Lissu, om Liisa Miettinen ja Kim Eriksson
Tervatien Ilo, om. Yrjö Nikku
Mehtäläisen Iita, om. Matti Karhu
Jokimetsän Riina, om. Juha-Pekka Könönen
Rajarintalan Roope, om. Markku Kosunen
Mäkikallion Lotta, om. Martti Heikkilä
Meripojan Topi, om. Esko Paananen
Huurteen Martta, om. Hannu Huurinainen
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92,75P
87,29P
83,00P
82,29P
72,92P
43,96P
40,83P
33,96P
---

Koulutustoimikunnan
yhteenveto jäsenkyselyyn
Koulutustoimikunnan tehtävä on huolehtia koetoiminnan asianmukaisuudesta, ylituomareiden
ja palkintotuomareiden perus- ja jatkokoulutuksesta ja koesääntöjen kehittämisestä.
Kyselyn perusteella koulutustoimikunnan työhön ollaan tyytyväisiä. Tuomareiden perus- ja
jatkokoulutus koetaan laadukkaaksi. Myös ylituomarit hoitavat tehtävänsä riittävällä ammattitaidolla.
Ajokokeen 30 / 70 pistejakauma koetaan edelleen hyväksi (62 %). Neljännes vastaajista olisi
kuitenkin valmis kasvattamaan ominaisuuspisteiden osuutta. Selvä enemmistö vastaajista ei näe
nuorille koirille tarkoitettua vaatimustasoltaan
helpompaa koeluokkaa tarpeellisena.
Ketunajokokeen sääntöjen mielekkyyteen 44 %
vastaajista ei ottanut kantaa ja 37 % pitää sääntöjä
tarkoituksen sopivina.
Keskustelu yhden tuomarin järjestelmään siirtymisestä on ajankohtainen. Osa harrastajista

kokee, että tuomareiden saanti rajoittaa kokeisiin osallistumista. Vastanneista 41 % olisi valmis
muutokseen.
Julkaisutoimikunnan yhteenveto
Julkaisutoimikunnan pääasiallinen tehtävä on
tuottaa Ajokoiramies-lehti. Lehti julkaistaan kuudesti vuodessa. Artikkelit tehdään talkoovoimin
ja siksi toivotaankin edelleen jäsenistöltä aktiivisuutta erilaisten metsästys- ja harrastusjuttujen
muodossa, jotta lehden monimuotoisuus säilyy ja
paranee toivotusti. Lähes 60 % vastaajista oli tyytyväisiä lehden sisältöön. Digitaalisuus lisääntyy
kiihtyvällä vauhdilla, mutta Ajokoiramies-lehti
tullaan jatkossakin toimittamaan postilaatikkoon.
Kaiken kaikkiaan julkaisutoimikunta sai hyvää
palautetta toiminnastaan!
Nuorisotoimikunta
Nuorisotoimikunnan tarkoituksena on kannustaa
nuoria mukaan ajokoiraharrastukseen. Nuorisotoimikunta järjestää nuorille tapahtumia ja tiedottaa toiminnastaan Ajokoiramies-lehdessä.
Nuorisotoiminnan aktiivisuudesta ei isolla osalla
vastaajista ole selkää kantaa. Lasten-/nuortenleirin järjestäminen koetaan tärkeäksi. Suurin osa
vastaajista oli sitä mieltä, että alueellaan on nuorilla riittävästi mahdollisuuksia päästä metsälle.
Nuorisotoimikunnasta pitäisi vastaajien mukaan
saada enemmän tietoa. Nuorisotoimintaa haluaisi
olla mukana järjestämässä osa vastaajista. Nuorisotoimintaa pyritäänkin aktivoimaan tulevaisuudessa.
Jalostustoimikunnan yhteenveto:
Kyselyyn vastanneen jäsenistön mielestä suomenajokoiran käyttöominaisuudet ovat erittäin hyvällä tasolla (84 % vastaajista), mutta niitä tulee
edelleen kehittää jalostuksen ja tutkimuksen avulla (92 %).
Rodun terveystilanteeseen liittyvissä asioissa jäAJOKOIRAMIES JOULUKUU 2019
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senistössä on selkeästi enemmän hajontaa. 46 %
vastaajista pitää suomenajokoiraa terveenä ja elinvoimaisena rotuna ilman merkittäviä terveysriskejä, 37 % on huolissaan rodun terveystilanteesta
ja 17 % ei osannut sanoa mielipidettään.
Alle 50 % vastaajista oli sitä mieltä, että nykyinen pevisa (perinnöllisten vikojen ja sairauksien
vastustamisohjelma) on riittävä turvaamaan rodun terveyttä. Vain 50 %:n mielestä pevisa on riittävä turvaamaan suomenajokoiran perinnöllistä
monimuotoisuutta.
Kyselyyn vastanneista yli 50 % on sitä mieltä,
että pevisaan tulisi sisällyttää ainakin lonkkadysplasialausunto ennen jalostuskäyttöä, kyynärdysplasialausunto ennen toista pentuetta ja
ataksia-geenitestitulos. Lisäksi koiran suurin sallittua jälkeläismäärää tulisi laskea nykyisestä 150
jälkeläisestä ja pentueen sallittua sukusiitosastetta
tulisi rajoittaa.
78 % vastaajista oli sitä mieltä, että järjestön tulisi järjestää lisäkoulutusta ja opastusta esimerkiksi koiran lisääntymisestä, synnytyksestä, tiineen
nartun sekä pentujen hoidosta ja ravitsemuksesta,
periytymisestä ja/tai parituskumppanin valinnasta.

Jäsenkysely SAJ:n ohjelmatyötä varten
Kysymys
1.1 Rastita seuraavista vaihtoehdoista kolme tärkeintä
ajokoiratomintaan liittyvää asiaa:
Vastaus:
KPL
jänisjahti
217
kettujahti
109
koetoiminta
198
näyttelytoiminta
69
kasvatustyö
64
petojen metsästys
60

1.3 SAJ:n hallitukseen tulee valita
kaksi jäsentä kustakin lohkosta eli 8 jäsentä
neljä jäsentä kustakin lohkosta eli 16 jäsentä
nykyisellä tavalla, jokaisesta kennelpiiristä
yksi edustaja eli 18 jäsentä

1.4 SAJ:llä on tällä hetkellä neljä toimikuntaa.
Toimikuntien puheenjohtajat tulee valita
nykyinen tapa eli hallitus valitsee
vuosikokous valitsee puheenjohtajat
1.2 Luettele kolme tärkeintä yhteistyöjärjestöä
rotujärjestöllemme
SKL
SML
SPJ
SHHJ
SBJ
Mets rotujärjestöt
Kennelpiirit
SSTK
Maakunnalliset ajokoirayhdistykset
SDJ
Venäjänajokoirayhd
RKTL
AMKY
Metsästysseurat
MMM
NKU
LUKE
Eestinajokoirayhdistys
Riistanhoitoyhdistykset
SLJ
SFF
FFN
MTK
HKK
Karhukoirat
Maanomistajat

72
37
34
27
23
11
10
8
8
7
7
6
5
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

90
49
115

1.7 Olen tyytyväinen oman kennelpiirini hallituksen
jäsenen työskentelyyn
samaa mieltä
114
eri mieltä
34
en osaa sanoa
91

1.8 Palautetta SAJ:n hallitukselle
150
96

1.5 Toimikuntien puheenjohtajat tulee kuulua
hallitukseen automaattisesti
kyllä
128
ei
120

1.6 Nykyinen SAJ:n hallitus on onnistunut työssään
samaa mieltä
102
eri mieltä
40
en osaa sanoa
110

Koulutustoimikunta
Kysymys
2.1 Ajokokeessa ja ketunajokokeessa tulisi siirtyä
yhden tuomarin tekemään maastoarvosteluun.
Vastaus
KPL
samaa mieltä
101
eri mieltä
138
Ylituomari voisi tarvittaessa tarkastaa päivän tapahtumat paikantimesta.
en osaa sanoa
7

2.2 Ajokokeen säännöissä pistejakaumaa 30/70 tulee
muuttaa siten, että ominaisuuspisteiden eri osuus
kasvaa.
samaa mieltä
63
mieltä
153
en osaa sanoa
32

Palkintojen arvonta kyselyyn osallistuneiden kesken.
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2.3 Ajokokeessa tulisi olla nuorille koirille tarkoitettu,
vaatimustasoltaan helpompi koeluokka.
samaa mieltä
69
eri mieltä
165
en osaa sanoa
14

2.4 Ketunajokokeen säännöt ovat nykyisellään
tarkoitukseensa sopivat.
samaa mieltä
eri mieltä
en osaa sanoa

93
46
111

2.6 Ajokokeen ja ketunajokokeen ylituomareilla on
riittävä ammattitaito.
samaa mieltä
184
eri mieltä
25
en osaa sanoa
38

Julkaisutoimikunta
Kysymys
3.1 Mikä on sopiva määrä Ajokoiramies-lehden ilmestymiskertoja vuodessa
Vastaus
KPL
4 kertaa
60
5 kerta
42
6 kertaa
146

2.5 Ajokokeen ja ketunajokokeen palkintotuomareiden
perus- ja jatkokoulutus on riittävän laadukasta.
samaa mieltä
eri mieltä
26
en osaa sanoa
23
3.2 Kannatatko lehden nimen muuttamista
nimeksi Ajokoiramme
kyllä
ei
en osaa sanoa
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93
129
25

3.3 Onko Ajokoiramies-lehdessä mielestäsi
KPL
KPL
KPL

Jalostusasiaa
Terveysasiaa
Asiaa kasvattajille
Koetuloksia
Näyttelytuloksia
Harrastusten monipuolista esittelyä
Tarinoita
Kasvattajaesittelyitä
Nuorten juttuja
Asiaa muista SAJ:n
roduista
Koe- ja kurssi
kalenteri

KPL

liikaa

sopivasti

liian
vähän

en osaa
sanoa

3
12
10
27
77
5

162
160
116
172
147
83

70
69
77
39
9
124

8
5
40
8
8
16

8
9
1
14

116
130
130
152

121
95
98
57

5
9
11
11

13

206

22

26

3.6 Miten tärkeänä pidät vuosikirjan julkaisemista
paperisena
tärkeänä
65
en osaa sanoa
43
ei tärkeänä
144

3.7 Oletko kiinnostunut toimittamaan julkaisuihin
juttuja ja kuvia
kyllä
94
en osaa sanoa
99
en¨
53

3.4 Sisältävätkö kotisivut riittävästi tietoa harrastuksestasi
kyllä
158
ei
48
en osaa sanoa
40

3.5 Oletko valmis siirtymään sähköiseen lehden versioon
kokonaan
21
osaksi
90
en ollenkaan
133

Nuorisotoimikunta
Kysymys
4.1 SAJ:n nuorisotoiminta on tällä hetkellä aktiivista
Vastaus
KPL
kyllä
89
ei
40
en osaa sanoa
125

AJOKOIRAMIES JOULUKUU 2019

59

4.2. Nuorisotoimikunnan tulisi järjestää lasten/nuorten
leiri vuosittain
kyllä
204
ei
4
en osaa sanoa
41

4.5 Haluaisin itse olla mukana kehittämässä
SAJ:n nuorisotoimintaa
kyllä
ei
en osaa sanoa

46
89
114

5.3 Suomenajokoiran käyttöominaisuuksia tulee edelleen
jalostuksen ja tutkimuksen avulla kehittää.
kyllä
232
ei
7
en osaa sanoa
11

5.7 Onko blup-indeksilaskenta mielestäsi tärkeä työväline
jalostusvalintoja tehdessäsi
kyllä
114
ei
63
en osaa sanoa
94
4.3 Alueellani nuorilla on riittävästi mahdollisuuksia
päästä mukaan metsälle
kyllä
128
ei
71
en osaa sanoa
54

Jalostustoimikunta
Kysymys
5.1 Suomen Ajokoirajärjestön tulisi järjestää lisäkoulutusta
ja -opastusta esimerkiksi koiran lisääntymisestä, synnytyksestä, tiineen nartun sekä pentujen hoidosta ja ravitsemuksesta, periytymisestä ja / tai parituskumppanin valinnasta.
Vastaus
KPL
kyllä
197
ei
26
en osaa sanoa
32

5.8 Mitä asioita suomenajokoiran perinnöllisten vikojen
ja sairauksien vastustamisohjelmassa (PEVISA) tulisi
huomioida pentueen rekisteröintien ehtona.
(Valitse mielestäsi sopivat vaihtoehdot)

5.5 Voimassa oleva suomenajokoiran perinnöllisten
vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma (PEVISA) on
riittävä edistämään rodun terveyttä.
kyllä
117
ei
92
en osaa sanoa
43

4.4 Saan riittävästi tietoa SAJ:n nuorisotoiminnasta
kyllä
ei
en osaa sanoa

5.4 Suomenajokoira on terve ja elinvoimainen rotu, jolla ei
ole merkittäviä terveysriskejä.
kyllä
137
ei
87
en osaa sanoa
29

99
58
93

5.2 Suomenajokoiran käyttöominaisuudet ovat hyvällä
tasolla ja rotua voidaan kutsua maailman parhaaksi ajavaksi
roduksi.
kyllä
212
ei
22
en osaa sanoa

26

5.6 Voimassa oleva suomenajokoiran perinnöllisten vikojen
ja sairauksien vastustamisohjelma (PEVISA) on riittävä
turvaamaan rodun perinnöllistämonimuotoisuutta.
kyllä
126
ei
77
en osaa sanoa
46
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Yhdistelmän sukusiitosasteen rajoitus, ss 10 %
39
Yhdistelmän sukusiitosasteen rajoitus, ss 6,25 %
120
Jälkeläismäärärajoitus 150 kpl
73
Jälkeläismäärärajoitus 120 kpl
31
Jälkeläismäärärajoitus 100 kpl
60
Jälkeläismäärärajoitus 80 kpl
58
Jälkeläismäärärajoitus 60 kpl
1
Vanhempien lonkkadysplasia-lausunto
ennen jalostuskäyttöä
137
Vanhempien lonkkadysplasia-lausunto
ennen toista pentuetta
83
Vanhempien kyynärdysplasia-lausunto
ennen jalostuskäyttöä
110
Vanhempien kyynärdysplasia-lausunto
ennen toista pentuetta
63
Yhdistelmän yhteenlaskettu lonkkaindeksi vähintään 200
74
Kyynärdysplasia-lausunnon 1 tai 2 saaneen koiran parituskumppanin kuvaustuloksen tulee olla 0
95
Sydämen auskultaatio (sydänkuuntelu)
77
Silmäpeilaus
18
Spondyloosi- ja LTV-tutkimukset (selän, rinta- ja
lannerangan kuvaus)
25
Polvilumpion luksaatio
19
Ataksia-geenitestaus
147
Polveutumismääritys ja geenipassi
12
Jokin muu, mikä?
jälkeläisten nollaavat viat
1
innottomuus -> ei jalostukseen
1
kyynärkuvauspakko
1
käpälien kestävyys
2
mustan karvan kasvuhäiriö
1
liian kirjavia ei saa palkita ERI /S ERT
1
ei pevisaa
1
allergiat
1
kyynärkuvaustuloksen 2 saaneita ei jalostukseen
1
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MIKA ELGLAND

Muutosesityksiä ajokokeen ja
ketunajokokeen sääntöihin
ja ohjeisiin
Hallitus on tuomassa vuosikokouksen päätettäväksi muutamia koulutustoimikunnan valmistelemia muutosehdotuksia ajokokeen ja ketunajokokeen sääntöihin ja ohjeisiin.
Tässä esitys jäsenille etukäteen tarkasteltavaksi. Esitys julkaistaan myös tammikuun lehdessä
vuosikokouskutsun yhteydessä.
Esitys on laadittu pääosin aktiivisilta jäseniltä
tulleen palautteen perusteella.

simman tehokkaan keräämisen. Päätöksen erän
jatkamisesta voi tarvittaessa tehdä toisen erän
jälkeen, mikäli koiranohjaaja niin haluaa.
Koiran suoritus ei siis mitenkään helpotu nykyisestä, mutta ohjaajan ei tarvitse etukäteen arvailla päivän kulkua.
Nykyinen käytäntö on myös edelleen mahdollinen, koska joissakin tapauksissa keskeytynyttä
ajoa on mahdollista ja mielekästä jatkaa.

Muutokset sääntöihin
Kokeita perutaan usein osallistujien vähyyden
vuoksi. Kuitenkin jokainen koesuoritus on tärkeä ja sääntöihin liittyvillä muutosesityksillä on
tarkoitus mahdollistaa entistä sujuvampi menettely kokeen järjestämisessä. Kokeen järjestäjällä olisi mahdollisuus määritellä heille sopiva
ilmoittautumisaika ja järjestäjän harkinnan mukaan kokeen voisi järjestää myös yhden tai kahden koiran kokeena.

Ajokokeen lisätiedot
Ominaisuuksien arvostelun tueksi tarvitaan joissakin kohdin lisää tietoa ja paikantimesta saatava tieto halutaan hyödyntää nykyistä tehokkaammin.
Muutosesitykset on laadittu siten, että nykyisten
lisätietojen numerointi säilyy. Näin mahdollistetaan vertailu ja tilastojen laatiminen.
Metsästysinnon arvioinnissa numeroa 5 käytetään nykyisin hyvin harvoin, vaikka siihen olisi
aihettakin. Tavoiteltu jalostustieto jää vähäiseksi. Esityksessä arviointi muuttuisi siten, että
innoltaan moitteeton koira saisi koepäivän arvioinnissa numeron 5 ja olosuhteiden huomiointia tarkennettaisiin.
Ajotaidon arvostelussa todellisen ajoajan minuuttirajat ovat vieneet huomiota pois ajon laadusta. Esityksessä halutaan kiinnittää nykyistä
enemmän huomiota ajon laatuun erottamalla
todellinen ajoaika omaksi kohdakseen.

Lisäykset yleisohjeisiin
Villisika on nopeasti lisääntyvä riistalaji, jonka
metsästyksessä ajavia koiria käytetään enenevässä määrin. Ajok ja keaj yleisohjeet määrittelevät sorkkaeläimen kielletyksi riistaksi, jonka ajo
voi johtaa sulkemiseen. Villisikaa ei ole ohjeissa
eritelty. Tämä on aiheuttanut sekaannusta. Villisian ajosta ei siis suljeta.
Ajokokeen palkintotuomarin ohjeet
Ajokokeessa syntyy usein tilanne, missä ensimmäinen suhteellisen pitkä ajo päättyy kohtuuttomaan häiriöön. Omistajan on valittava erän
jatkamisen ja toiseen erään siirtymisen välillä.
Usein kumpikaan vaihtoehto ei tee koiralle oikeutta.
Esitys mahdollistaa ajominuuttien mahdolli62
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Ominaisuuksien arvioinnin perusteisiin ei esitetä muutoksia.
Koulutustoimikunnan puolesta
Mika Elgland

Poistettavat punaisella ja lisäykset ja muutokset
vihreällä
Muutosehdotus ajokokeen ja ketunajo
kokeen sääntöjen kohtiin 3.2. ja 10.1.
3.2. Rajoitukset
Koe voidaan järjestää vain, jos siihen osallistuu
vähintään kolme (3) koiraa.
Kokeen järjestäjä voi perua kokeen, mikäli osallistujia on vähemmän kuin kolme (3).
Koetoimikunnalla on oikeus rajoittaa osallistuvien koirien lukumäärää ilmoittautumisjärjestyksen mukaisesti, jos koejärjestelyt niin vaativat.
Kokeeseen ei saa osallistua.
1) Sairas koira.
2) Kantava narttu 30 vuorokautta ennen
arvioitua penikoimista ja 42 vuorokautta penikoimisen jälkeen.
3) Koira, joka ei täytä Kennelliiton antidopingsäännön vaatimuksia.
4) Kiimainen narttu
10. 1. Ilmoittautuminen
Kokeeseen on ilmoittauduttava ja osanottomaksu on maksettava aikaisintaan kuukautta ja
viimeistään viisi päivää ennen kokeen alkua. Koiranomistajille ilmoitetaan kokeeseen pääsystä
viimeistään heti ilmoittautumisajan päätyttyä.
Kokeeseen ilmoittaudutaan järjestäjän määräämällä tavalla.
Muutosehdotus ajokokeen yleisohjeeseen
3.1. Koirien arvonta maastoihin (s. 12-13)
Koira osallistuu kokeeseen, jos se on mukana arvonnassa.
Koirat arvotaan maastoihin ylituomarin puhuttelun jälkeen, mikäli järjestelyt eivät vaadi tekemään sitä etukäteen. Arvonta suoritetaan ylituomarin hyväksymällä puolueettomalla tavalla.
Mikäli ilmenee voittamattomia järjestelyvaikeuksia, ylituomarilla on arvonnan jälkeenkin oikeus
siirtää palkintotuomareita ryhmästä toiseen.
Kahden viikon kokeessa koiranohjaajalla on oikeus ehdottaa koiralleen koemaastoa koetoimikunnan hyväksyttäväksi. Koirien arvonta maastoihin suoritetaan tarvittaessa.

3.8. Sulkeminen kokeesta (s. 15-16)
…
Koira suljetaan niin ikään kokeesta, jos se koetteluaikana alkaa ajaa sorkkaeläintä (poisluettuna
villisika) ja ajaa sitä yhtäjaksoisesti 30 minuutin
ajan tai ajo päättyy sorkkaeläimen raateluun. Mikäli koiraa ei saada kytketyksi, seurataan ajoa koetteluajan päätyttyäkin, jotta nähdään johtaako
se sulkemiseen vai ei.
…
Muutosehdotus ketunajokokeen
yleisohjeeseen
3.1. Koirien arvonta maastoihin (s. 11-12)
Koira osallistuu kokeeseen, jos se on mukana arvonnassa.
Koirat arvotaan maastoihin ylituomarin puhuttelun jälkeen, mikäli järjestelyt eivät vaadi tekemään sitä etukäteen. Arvonta suoritetaan ylituomarin hyväksymällä puolueettomalla tavalla.
Mikäli ilmenee voittamattomia järjestelyvaikeuksia, ylituomarilla on arvonnan jälkeenkin oikeus
siirtää palkintotuomareita ryhmästä toiseen.
Kahden viikon kokeessa koiranohjaajalla on oikeus ehdottaa koiralleen koemaastoa koetoimikunnan hyväksyttäväksi. Koirien arvonta maastoihin suoritetaan tarvittaessa.
3.8. Sulkeminen kokeesta (s. 14-15)
…
Koira suljetaan niin ikään kokeesta, jos se koet
teluaikana ajaa sorkkaeläintä (poisluettuna
villisika) yhteensä 30 minuuttia tai ajo päättyy
sorkkaeläimen raateluun. Mikäli koiraa ei saada
kytketyksi, seurataan ajoa koetteluajan päätyttyäkin, jotta nähdään johtaako se sulkemiseen
vai ei.
…
Muutosesitys ajokokeen palkintotuomarin
ohjeen kohtiin 1.3 ja 2.2.
1.3. Koiranohjaajaa koskevia ohjeita (s. 20)
Koiranohjaaja, jolla tarkoitetaan koiran omistajaa
tai hänen edustajaansa, tulee noudattaa ylituomarin, ryhmänjohtajan ja palkintotuomarin hänelle antamia ohjeita.
Koiralla tulee olla sama ohjaaja koko koepäivän
ajan, pakottavissa tapauksissa ohjaajan vaihdon
hyväksyy ylituomari.
AJOKOIRAMIES JOULUKUU 2019
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Koiranohjaaja ei saa millään tavalla auttaa koiraansa eikä ilman palkintotuomarin lupaa puuttua koiransa työskentelyyn eikä kytkeä koiraansa
muulloin kuin luopuessaan kokeesta.
Kohtuuttoman häiriön keskeyttäessä ensimmäisen ajoerän, koiranohjaajalla on oikeus päättää,
jatketaanko erä loppuun vai siirrytäänkö seuraavaan erään.
Mikäli toisen erän jälkeen on hakuaikaa käyttämättä, koiranohjaajalla on oikeus päättää, lasketaanko koira hakemaan uutta jänistä. Mahdollisen ajon alettua, voidaan keskeytyneestä
ensimmäisestä ajoerästä jäänyt ajattamisaika
käyttää loppuun.
Kohtuuttoman häiriön keskeyttäessä viimeisen
ajoerän, koiranohjaajalla on oikeus päättää, jatketaanko erä loppuun vai keskeytetäänkö koe.
…
2.2. Kohtuuton häiriö
…
Kohtuuttoman häiriön viemä aika (s. 22-23)
Kohtuuttoman häiriön aiheuttaman keskeytyksen aikaa ei lasketa haku- tai ajattamisaikaan.
Häiriön alkamisen ajankohdan palkintotuomari
päättää tilannekohtaisesti tekemiensä havaintojen perusteella.
Häiriön aiheuttaman keskeytyksen aikaan kuuluu myös koiran kiinniottamiseen ja siirtymiseen
kulunut aika. Koiran kiinniotto, siirtyminen ja irtilasku on suoritettava viivyttelemättä.
Ajon päättyessä kohtuuttomaan häiriöön koiranohjaaja päättää jatketaanko ajoerä loppuun
vai siirrytäänkö seuraavalle erälle, jos se on vielä
ottamatta.
Mikäli toisen erän jälkeen on hakuaikaa käyttämättä, koiranohjaajalla on oikeus päättää, lasketaanko koira hakemaan uutta jänistä. Mahdollisen ajon alettua, voidaan keskeytyneestä
ensimmäisestä ajoerästä jäänyt ajattamisaika
käyttää loppuun.
Haku ja ajoaika merkitään ensimmäisen erän arvostelukorttiin. Arvioinnissa huomioidaan kaikki
osasuoritukset käyttäen hyväksi apusarakkeita.
Mikäli kokeen viimeinen erä päättyy kohtuuttomaan häiriöön, koiranohjaaja päättää jatketaanko erä loppuun, vai keskeytetäänkö koe.
Mikäli koiranohjaaja päättää jatkaa erän loppuun, koira saa hakea uutta tai ajettua jänistä.
64
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Hakuun käytetty aika lasketaan hakuaikaan. Koira saa ajaa siinä erässä käyttämättä olevan ajattamisajan. Haku ja ajo arvostellaan kaikilta osin
sääntöjen ja palkintotuomariohjeiden mukaisesti.
Muutosehdotus ajokokeen palkintotuomarin
ohjeeseen kohtaan
5. Lisätiedot
Yleisohje
Vain todettua arvostellaan. Numeroiden on oltava oikeassa suhteessa annettuihin ominaisuusnumeroihin. Kumpikin tuomari tekee arvioinnin
erikseen seuraavaa pääsääntöä noudattaen, ellei
jäljempänä ole toisin määritelty:
5 = erinomainen
4 = erittäin hyvä
3 = hyvä
2 = välttävä
1 = heikko
Palkintotuomari merkitsee lisätiedot rastilla tai
täysillä numeroilla. Matkat merkitään 0,1 km
tarkkuudella.
OLOSUHTEET
10. Koiralle rasittavat olosuhteet
Merkitään, mikäli olosuhteet ovat erityisen rasittavat.
11. Paljas maa
12. Lumikeli, upottavan lumikerroksen pak
suus senttimetreinä
13. Kohtalainen tai kova tuuli
14. Kuiva keli
15. Kostea keli
16. Kohtalainen tai kova sade
17. Lämpötila, asteluku merkitään
18. Maasto
Arvioinnissa otetaan huomioon jäniskannan lisäksi ajoa vaikeuttavat maastokohdat esim. tiet,
hakkuumurrokot, kynnökset, vesiesteet, avokalliot ja maapohjan rehevä kasvusto. Alueella toiminnassa olevat koneet ja laitteet saattavat myös
haitata koiran työskentelyä.
19. Lumipeitteen laatu
5 = Kauttaaltaan pehmeä lumikerros
4 = Kantava lumikerros, päällä pehmeä lumi
3 = Kantava, kova lumikerros
2 = Kauttaaltaan karkea, upottava lumikerros
1 = Upottava lumikerros, päällä kuori

HAKU
20. Laajuus
Arvioinnin tulee olla ainoastaan ominaisuutta kuvaava ottamatta kantaa siihen, mikä on
hyvä tai huono 5 = erittäin laajahakuinen, ei
pidä yhteyttä
4 = laajahakuinen
3 = keskinkertainen, normaali hakulaajuus
2 = hakee ryhmän läheltä
1 = ei hae itsenäisesti
21. Vainuamistapa
Ainoastaan ominaisuutta kuvaava ottamatta
kantaa siihen, mikä on hyvä tai huono
5 = täysin ilmavainuinen
4 = enimmäkseen ilmavainuinen
3 = vaihteleva
2 = enimmäkseen jälkitarkka
1 = täysin jälkitarkka
22. Hakulöysyyden laatu
5 = erittäin lievä
4 = lievä
3 = häiritsevä
2 = harhaanjohtava
1 = niin runsas, ettei voi tietää ajaako koira vai
haukkuuko tyhjää
23. Hakukuvio
5 = erinomainen, peittävä, rengastava
4 = erittäin hyvä, edellisen kaltainen, mutta ei
niin peittävä
3 = hyvä
2 = välttävä, huonosti peittävä
1 = heikko, ei tarkoituksenmukainen
24. Suurin etäisyys
Suurin hakulenkin laajuus.
25. Yöjälki löytyi
Lyhin etäisyys irtilaskupaikasta paikkaan, mistä
yöjälki löytyi.
26. Eteneminen yöjäljellä
Pääsäännön mukaisesti.
27. Aika yöjäljellä
Yöjälkityöskentelyn aika minuutteina.

HAUKKU
30. Kuuluvuus
5 = erinomainen
4 = erittäin hyvä
3 = hyvä
2 = välttävä
1 = heikko
31. Kertovuus
5 = erinomainen
4 = erittäin hyvä
3 = hyvä
2 = välttävä
1 = heikko
32. Intohimoisuus
5 = erinomainen
4 = erittäin hyvä
3 = hyvä
2 = välttävä
1 = heikko
33. Tiheys
5 = erinomainen
4 = erittäin hyvä
3 = hyvä
2 = välttävä
1 = heikko
34. Äänien määrä
5 = täysin moniääninen
4 = enimmäkseen moniääninen
3 = kaksiääninen
2 = enimmäkseen yksiääninen
1 = yksiääninen
35. Sukupuolileima
5 = täysin selvä
4 = selvä
3 = epäselvä
2 = virheellinen
1 = täysin virheellinen
36. Beaglen haukku
Lisätietonumero on vain ominaisuutta kuvaava
ottamatta kantaa siihen, mikä on hyvä ja mikä
huono
5 = ei käytössä
4 = haukkuva
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3 = enimmäkseen haukkuva, osaksi ulvova
2 = enimmäkseen ulvova, osaksi haukkuva
1 = ulvova
37. Todettu kuuluvuus
Merkitään suurin etäisyys, mistä haukkua on
arvosteltu.
METSÄSTYSINTO
40. Metsästysinto haun aikana
5 = jäljettömässä haussa vähäistä huomautettavaa
4 = yöjälkityössä vähäistä puutetta
3 = jäljettömässä haussa selvää haluttomuutta
2 = ei hae itsenäisesti jäljettömässä maastossa
1 = jättää yöjäljen ja on haluton työskentelemään
41. Metsästysinto ajon aikana
5 = vähäistä huomautettavaa pitkään jatkuneella hukalla
4 = vähäistä puutetta hukalla
3 = selvää haluttomuutta hukkatyöskentelyn
aikana
2 = jättää hukkatyöskentelyn ja on haluton työskentelemään
1 = jättää ajojäljen ja on haluton työskentelemään
42. Metsästysinto koetteluaikana
5 = koiralla moitteeton metsästysinto koko
koetteluajan
4 = koiran innossa lievää huomautettavaa
haku- tai ajotyöskentelyn aikana rasittavissa
olosuhteissa
3 = koiran innossa lievää huomautettavaa
haku- tai ajotyöskentelyn aikana normaaleissa
olosuhteissa
2 = koiran innossa huomautettavaa niin, että se
haittaa koesuoritusta
1 = koiran into selvästi puutteellinen niin, että
koesuoritus ei onnistu. Koira suljetaan.
AJO
50. Sujuvuus
Ajon sujuvuus ja etenevyys ottamatta kantaa
ajon pituuteen.
5 = sujuvuudeltaan ja etenevyydeltään erinomainen, lähes katkoton ajo, hyvä yhteys ajetta66
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vaan
4 = sujuvuudeltaan ja etenevyydeltään erittäin
hyvä ajo, muutamia katkoja, hyvä yhteys ajettavaan
3 = sujuvuudeltaan hyvä ajo, hyvä yhteys ajettavaan
2 = sujuvuudeltaan välttävä, katkonainen tai
etenevyydeltään huono ajo, huono yhteys ajettavaan
1 = ajon sujuvuus huonoa tai koira ajaa kävellen,
yhteys ajettavaan huono
51. Nopeus
Ominaisuutta kuvaava
5 = vaihteleva, sovittaa vauhdin tilanteen mukaan
4 = nopea
3 = keskinkertainen
2 = hidas
1 = erittäin hidas (kävelee)
52. Tie- ja estetyöskentely
5 = ajaa katkotta esteissä tai liikennöidyllä tiellä
4 = lyhyitä katkoja esteissä ja liikennöidyllä tiellä
3 = selvittää nopeasti hukat, pystyy ajamaan
metsäautotiellä
2 = selvittää hukat, pystyy ajamaan metsäautotiellä, jos on hyvässä tuntumassa ajettavaan 1 =
ajo päättyy esteeseen tai vähäiseenkin tiehen
53. Vainuamistapa
Ominaisuutta kuvaava
5 = täysin ilmavainuinen
4 = enimmäkseen ilmavainuinen
3 = vaihteleva
2 = enimmäkseen jälkitarkka
1 = täysin jälkitarkka
54. Havainnot herkkyydestä
Merkitään minuutteina suurin havaittu etäisyys
ajettavaan haukkuen tapahtuneessa ajossa.
55. Ajolöysyyden laatu
5 = Lievä, yksittäisiä haukahduksia hukalla
4 = Häiritsevä, haukkusarjoja hukan aikana
3 = Harhaanjohtava, kertaa ajettua jälkeä
2 = Harhaanjohtava, ajaa takajälkeä
1 = Harhaanjohtava, haukkuu ilman jälkeä

56. Ajettava nähty
Merkitään näköhavaintojen lukumäärä. Ryhmä
tuomari merkitsee arvostelukorttiinsa myös koeryhmän erilliset yhteenlasketut havainnot.
57. Tie ja esteajoa
Merkitään ajoerän aikana tapahtuneiden esteajojen matkat yhteensä.
58. Todellinen ajoaika
Merkitään todellinen ajoaika.
		
59. Hukkatyöskentely
5 = Erinomainen. Oikaisee paluuperät tai rengastaa nopeasti, säännöllisesti ja sopivan laajasti
4 = Erittäin hyvä. Kuten edellä, mutta ei niin tehokas
3 = Hyvä. Ajaa paluuperään, palaa jälkeä ja ajo
jatkuu
2 = Välttävä. Liian laaja tai rengastaa huonosti
1 = Heikko. Ei osaa rengastaa, ajautuu pois hukkapaikalta tai kulkee edestakaisin ajettua jälkeä

MUUT OMINAISUUDET
60. Muiden eläinten ja sorkkaeläimen ajo
Arvostelukorttiin ja koirakohtaiseen pöytäkirjaan huomautuskohtaan merkitään mistä eläimestä on kysymys.
5 = ei kiinnostu lainkaan
4 = karkottaa ja seuraa jonkin matkaa, tulee itse
pois
3 = ajaa, tulee kutsumalla pois
2 = ajaa eikä saada kutsumalla pois
1 = ottaa ajon kylmenneeltä jäljeltä, ajaa kiinteästi eikä tule kutsumalla pois
61. Hallittavuus
5 = tulee kutsumalla ajosta näkymättömistä
4 = tulee kutsumalla hukalta tai yöjäljeltä näkymättömistä
3 = tulee kutsumalla ollessaan koiranohjaajan
lähietäisyydellä
2 = ei tule kutsumalla
1 = ei antaudu kiinni
62. Matka ajoerässä
Merkitään koiran kulkema matka ajoerän
aikana.

Tammikuun lehti on
jalostusnumero
Sisältää mm. Kettukilpa ja kettulohkot,
Koiramessut, Naisten Kilpa, Amerikankettukoirien ja venäjänajokoirien
SM-kokeetja jalostustarkastus sekä vuosikokouskutsun liitteineen.
Toivomme jäsenistöltä juttuja ja talviaiheisia kuvia.
Aineisto pyydetään lähettämään joulukuun 29. päivään
mennessä toimiston osoitteeseen toimisto@ajokoirajarjesto.fi
Värilliset kennel- ja jalostusilmoitukset jäsenille
• koko sivu 150 euroa • puoli sivua 80 euroa
• 1/4 sivu 40 euroa • 1/8 sivu 25 euroa
• rivi-ilmoitus (sis. vain tekstiä) 15 euroa
• Ilmoitukset maksetaan tilille FI57 4600 2020 0011 21 BIC: ITELFIHH
tai laskutetaan lehden ilmestyttyä.
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www.kennelrehu.fi

Koirat
kehhuu
KennelRehhuu!

Vipula
Tein ruskaretken häjyjen maille Etelä-Pohjanmaalle lokakuun alkupuolella. Syksy pani parastaan, keltaoranssi maisema häikäisi.
Reissu sisälsi nuotioturinaa sellaisten koiramiesten kanssa, jotka ovat aikoinaan tehneet
kotiläksynsä öljylampun valossa. Jutustelun
taustalla kuului jos kuului jonkun tulilla istuvan
miehen ajokoiran haukku. Kun helinä hiljeni ja
siitä virnisteltiin, koiranomistaja hymyili väkinäisesti niin kuin velkainen isäntä, mutta kun
ajo taas jatkui, mies hymyili onnellisena niin
kuin vauva potalla.
Yövyin pari yötä metsien keskellä seisovassa vanhassa pienessä punaisessa mökissä, jonka nimi on Vipula. Pieni tupa vanhanmallisine
avotakkoineen ja kammari, jossa nukuin pönttöuunin lämpimässä. Pari ulkorakennusta pihan
reunassa: toisessa nukkuma-aitta ja varastotilaa,
toisessa sauna, puuliiteri ja koirien lepopaikka
tarhoineen. Vanhan asuinsijan karjatilat ovat
saaneet uudet käyttötarkoitukset, ja vähäiset

pellot luonto on ottanut haltuunsa.
Tiedetään, että Vipula on vanhan mestarikasvattajan Mikko Loukon erätorppa, jossa hän on
kavereitaan kestinnyt ja jonkan ympärillä olevissa metsissä hän on koiriaan treenannut.
Tuvan orressa on kolme koiranpantaa. Ne ovat
palkintoesineitä pystykorvien piirinmestaruuksista. Ne ja seinällä olevat vanhat valokuvat koirista kertovat, että tuvan haltija on alan mies.
Kammarin seinät on Suomen Kennelliitto tapiseerannut: kunniakirjat välittävät tarinan uskomattomasta innostuksesta, viitsimisestä sekä
osaamiseen ja onneenkin perustuvasta menestyksestä. Isäntä muistelee, että Suomen käyttövalioita on omassa tarhassa ollut vuosikymmenten
aikana 28, pari niistä yhteisomistuksessa ja seitsemällä koiralla myös muotopuolen valion arvo.
Pelkät muotovaliot kokoelmasta puuttuvat.
Käyttövalioita on kasvattajalta riittänyt muidenkin tarhoihin. Sanoivat, että tähän mennessä
tuon KVA-loppututkinnon on suorittanut kas-

Kennel-Rehulta edullisesti:
• pakastetut liha- ja kalatuotteet
• luut & rustot
• kypsät lihatuotteet
• teollisuuden tuotteet
• kuivatuotteet ja kasvikset
• öljyt ja lisäravinteet
Kaikki pakasteliha -ja luutuotteemme
ovat 100 % suomalaisia!
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2€
10 kg, 2
vateista ainakin 65 suomenajokoiraa. ”Pannahan ny viälä vipulalaasesta, että sen ansiolistas
on kaks haukkukuninkuutta ja Kilivan voitto.
Notta, kyllä Vipulan isäntä on pirun kova äijä.”
On se!
Pappa Viitanen
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Katso kaikki tuotteet osoitteesta
kennelrehu.fi!

1.
TILAA TUOTTEET
verkkokaupasta
tai soita tilaus
puh. 05 343 10 31

2.
NOUDA TILAUS
jakeluautolta.
Reitit & aikataulut:
www.kennenrehu.fi

TEHTAANMYYMÄLÄMME
PALVELEE: ma-pe 8–17, la 10–14
Teollisuuskuja 7
49220 Siltakylä, Pyhtää
Myymälän puh. 044 7750 202
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"Koirat kehhuu kennel rehhuu!"
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TEKSTI JA KUVAT ARI JA MARIA PÖLÖNEN

Ruunajoen kennelistä suomenajokoiria jänis-, kettu- ja petometsälle

Olen Ari Pölönen ja kasvatan suomenajokoiria kennelnimellä Ruunajoen. Kotimme sijaitsee Puumalassa metsänhelmassa, joten treenimaastoa on heti
kotioven ulkopuolella.
Tarhassa on tällä hetkellä kuusi omaa kasvattia,
kolmessa polvessa - KVA Siiri, K-KVA MVA Martta,
Taika, MVA Milla Makia, Mörkö sekä tuorein vahvistus Taikapippuri.
Ensimmäinen suomenajokoirauros Santtu tuli taloon vuonna 1987, osittain kylällä asuvan ajokoiramiehen innoittamana. Jänistouhuistahan se homma
lähti. Rotu vei mennessään ja Santtua seurasi narttu
Piika, josta kasvatustyö jo lähtikin käyntiin. Ensimmäinen Ruunajoen- kennelnimeä kantava pentue
syntyi maailmaan vuonna 1997.
Miten oma kasvatustyö on saanut alkunsa ja miten harrastaminen on muuttanut muotoaan toimintanne aikana?
- Alkuun harrastettiin vain jäniksen metsästystä, sitten mukaan tulivat kokeet jänispuolella ja muutamat
näyttelyreissut. Siirillä kilpailin melko paljon ja voitti
se kaksi kertaa piirin mestaruudenkin. Siirin pen70
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tu Martta muutti sitten kaiken, jänisajuriksi aiottu
koira alkoi viemään kettua sellaisella tarmolla, että
kettukokeisiin se oli vietävä. Ja tulihan sieltä sitten
tulostakin. Makia seurailee emänsä Martan tassun
jälkiä, joskaan ei vielä ole emänsä veroinen. Taika on
porukan jänispiiska ja Mörkö, kennelin ainoa uros,
on petoajurin alku. Taikapippuri, tällä hetkellä 5 kk
on jo ajanut muutamia pätkiä jänistä. Harrastus on
ehkä kallistunut karvan verran enemmän petopuolelle, mutta kyllä meillä vielä jänispaistiakin syödään.
Myös emäntä on intoutunut treenaamaan koiria
sekä viemään niitä näyttelyrinkeihin.
Hyvän jalostuskoiran kriteerit?
- Näitähän on paljonkin, mutta itse arvostan terveyttä, metsästysintoa, pitkää käyttöikää ja ajotaitoa.
Tykkään, että myös jänispuolen koirissa on ripaus
petoverta. Kaikki koiran ominaisuudet eivät näy
koetuloksissa, joten kuuntelen suurella korvalla puskaradiota sekä koiralla kokeissa olleita tuomareita
ja metsäkavereita. Olen pyrkinyt ennakkoluulottomasti valitsemaan myös uroksia, joita on käytetty
jalostukseen vähempi, mutta joiden meriitit ovat
ainakin jollain mittarilla mitattuna täyttäneet omat

kriteerini. Haluaisinkin rohkaista nartunomistajia käyttämään enemmän valtavirrasta poikkeavia
uroksia nartuilleen.
Miten pennun ostajat valikoituvat?
- Pennut menevät vain koteihin missä ne pääsevät
metsälle. Jos koiran taidot riittävät, kannustamme
omistajia kokeisiin ja näyttelyihinkin. Olemme mieluusti pennun elämässä mukana koko sen eliniän.
Tänä kesänä meillä oli myös kunnia luovuttaa kaksi
”toisen kierroksen” pentua meille jo tuttuihin koteihin.
Mitä mieltä terveystutkimuksista ja PEVISAsta?
- Tärkeitä asioitahan ne ovat jalostuskoirille ja omat
koirat on kuvattu ennen pennutusta. Toisaalta liian
tiukat rajoitteet saattavat jättää jotain arvokasta jalostusainesta käyttämättä.

Palveleeko AJOK-säännöt jalostusta?
- Pääsääntöisesti kyllä. Metsästysinnon arvostelu oli
mielestäni vanhoissa säännöissä parempi.
Harrastuksen haasteet ja tulevaisuuden näkymät?
- Susi, harrastajakunnan ikääntyminen ja metsäjäniskantojen taantuminen osassa Suomea vaikeuttavat
harrastusta. Toisaalta kettupuolella olen näkevinäni
enemmän nuorempaa porukkaa mukana sekä naisten mukaantulo harrastukseen on hyväksi. Suomenajokoirissa on ilvestä, karhua ja jopa sutta ajavia
koiria, tässä voisi olla harrastajakunnan laajenemisen paikka.

Makia ja Martta mielipuuhassaan.

Martta ilveshommissa.

Suppanat ovat mukavia.

Mörkö karhunkarkoitushommissa.
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MINNA VÄISÄNEN

Eräkoiratapahtumasta kipinää
tuleville sukupolville
Juuka on pieni, vajaan 5000 asukkaan kunta Pohjois-Karjalassa. Metsästyskulttuuri kunnassa on
aina elänyt vahvana ja alueella toimiikin useita
aktiivisia metsästysseuroja. Myös metsästyskoiria
kunnan alueelta löytyy paljon, koiria kasvatetaan
ja niillä metsästetään ja osallistutaan koetoimintaan. Toimintaan on saatu mukaan myös joitain
nuoria ja naisten määrä on myöskin hieman lisääntynyt. Metsästäjien keski-iän kasvaminen on
kuitenkin täälläkin tosiasia.
Lasten ja nuorten kannustaminen mukaan
metsästys- ja erätoimintaan on koettu tärkeäksi
myös Juuassa. Tätä asiaa tukemaan päätettiin järjestää eräkoiratapahtuma, jossa nuoret pääsisivät
tutustumaan koiriin ja niiden käyttöön metsästyksessä. Tapahtuman järjestäjänä toimi Lions
Club Juuka ja sen ideoijana yhdistyksen presidentti Arja Nevalainen, ajokoiraharrastaja itse
kin. Paikallinen metsästysseura, Salonkylän Erä
tarjosi metsästysmajansa tapahtuman pitopaikaksi. Koirien omistajat olivat mukana talkootyössä
ja päivän ohjelma saatiinkin helposti kasaan.
Tapahtumaan osallistui 9 lasta, iältään 4 - 12
vuotta. Pienimmät lapsista olivat tapahtumassa
yhdessä vanhempansa kanssa. Kun kaikki järjestäjät, koirien omistajat ja osallistujat lasketaan,
tapahtumaan osallistui noin 30 henkilöä. Tunnelma päivän aikana oli rento ja päivän ohjelma
oli suunniteltu niin että pienimmätkin jaksoivat
osallistua väsymättä.
Tapahtuma aloitettiin labradorinnoutaja Oonan ja Sanna Turusen pitämällä ohjelmalla. Oona
valitsi saavista numeroidun tennispallon, ja jokainen lapsi kerrallaan sai käydä hakemassa taululta
numeron osoittaman kuvan. Kuvissa oli eri metsästyskoirarotuja, koiraharrastuksia sekä koirien
hoito- ja koulutusvälineitä. Lapset saivat miettiä
yhdessä mitä kuvissa oli, ja vieraammat rodut ja
esineet tuumailtiin aikuisten avustuksella. Sanna kertoi myös Oonan työstä, eli metsästyshar72
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Käyttölinjainen labradorinnoutaja Oona ja Sanna
Turunen aloittivat päivän ohjelmallaan, johon kaikki lapset osallistuivat.

rastuksen lisäksi Oona toimii Sannan työparina
vanhusten hoitokodilla. He ovat suorittaneet
Hyve-koulutuksen (Hyvinvoinnin tuottaminen
eläinten avulla) jota hyödyntäen Oona piristää
myös ikääntyneiden asukkaiden päiviä. Sanna
kertoi, että metsästys on hyvä vastapaino Oonalle
töiden jälkeen, koira saa siinä fyysistä aktiviteettia
ja toteuttaa viettejään. Oonaa käytetään sorsa- ja
kyyhkymetsällä.
Seuraavaksi lapset pääsivät metsästysmajan pihalle, jossa otettiin esittelyyn muita metsästyskoirarotuja. Vuorollaan esittäytyivät suomenajokoira,
venäjänajokoira, amerikankettukoira, suomenpystykorva, karjalankarhukoira, jämtlanninpystykorva ja itäsiperianlaika. Koirien omistajat kertoivat koirista ja niiden luonteesta sekä mitä niillä
metsästetään. Lapset pääsivät tutustumaan koiriin

rapsutellen ja kysellen niistä lisää. Koirat oli valittu todella onnistuneesti, kaikki olivat sosiaalisia
ja toistensa kanssa toimeen tulevia. Rähinöitä ja
murinoita ei tässä päivässä kuultu, kuten ei lasten keskellä pidäkään. Ulkona viihdyttiin hyvin
ja koiriin tutustumiselle varattiin lapsille reilusti
aikaa. Samalla paisteltiin makkaraa ja tarjolla oli
mehua ja kahvia.
Vatsat täynnä siirryttiin sisätiloihin jatkamaan.
Allekirjoittaneen johdolla siirryttiin seuraavaksi
tutustumaan koiran tutkapantaan. Lapset saivat
katseltavakseen erilaisia tutkapantoja ja tietokoneen ruudulta katseltiin Trackerin jälkipeleistä,
millaista viivaa ajokoiran ja hirvikoiran työskentelystä metsässä näytölle piirtyy. Katseltiin myös
mitä tietoja tutkapanta kertoo, eli haukkujen
määrää ja koiran kulkunopeutta. Osalle lapsista
tutkapanta oli tutumpi, osa pääsi tutustumaan
siihen ensimmäistä kertaa. Tietokoneelta katseltiin samalla myös muutama lyhyt video, toinen
ajokoiran jänisajosta ja toinen hirvikoiran haukusta. Samalla lapsille kerrottiin kyseisistä metsästysmuodoista ja aikuisten kesken näistä heräsi
keskusteluakin.
Muita keskustelun aiheita olivat metsästyskoiran ruokinta ja koulutus. Tietoa jaettiin yksinkertaistetusti niin että lapset pystyivät asioita
ymmärtämään ja jaksoivat kuunnella. Aikuisten
kesken syntyi näistäkin monta keskustelua, jota
lapset kuuntelivat kiinnostuneina. Vain muutamalla lapsella oli omia koiria, joten heille tuli varmastikin paljon uutta tietoa asioista.
Koko tapahtuman ajan metsästysmajan pihaalueella oli neljän rastin pituinen rata, jonka lapset päivän pidetyillä tauoilla kiersivät. Rasteilla
oli riistaeläinten tunnistustehtäviä ja kysymyksiä päivän aiheista. Päivän lopuksi kaikki lapset
palkittiin pokaalein ja diplomein tapahtumaan
osallistumisesta. Tapahtuma kesti kaikkiaan neljä tuntia. Sää suosi meitä ollen syksyisen raikas
mutta poutainen, joten lapset viihtyivät ulkona
hyvin ja kaikki suunnitellut tehtävät saatiin käytyä läpi. Lapsilta kerätyn palautteen mukaan kaikkien osallistujien mielestä tapahtuma oli mukava.
Päivän mukavimmiksi asioiksi suurin osa lapsista
nimesi paikalla olleet koirat sekä tarjottavat ruuat
ja herkut. Muutama lapsista piti päivän parhaana
antina metsästyskoirista ja metsästyksestä saatua
tietoa.

Venäjänajokoirat Riistakairan Hilma (om. Minna
Väisänen) ja Bravon Cintti (om. Arja Nevalainen)
tekevät tuttavuutta. Lapsia nauratti Cintin pentumainen lähestyminen.

Tutkapanta ja sen näyttämät tiedot olivat osalle
lapsista uutta ja ihmeellistä.

Toivottavasti tällainen tapahtuma osaltaan kannustaa osallistuneita lapsia eräharrastuksen pariin jatkossakin. Kannustamme järjestämään vastaavia tapahtumia ympäri maata. Jaetaan meillä
aikuisilla harrastajilla olevaa tietoa nuoremmillekin, ehkä tartutamme eränkäynnin ja metsästyskoirien kanssa harrastamisen kipinää muutamiin
uusiinkin harrastajiin. Omasta puolestani kiitokset järjestäjille, oli ilo osallistua tällaiseen tapahtumaan!
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REIJO PULKKINEN AMKY

KATJA HUURINAINEN JA JOUNI REMES

Alkutalven terveiset
Amerikankettukoirayhdistyksestä

Huurinaisen Arppa 80v

Karhunkerääjän Seppo, Simo ja Sulokalevi karhun hajuilla.

Alkaa vuosi olla kohta lopuillaan, lunta ei ole vielä
näkynyt kuin silloin tällöin täällä etelässä, mutta
eiköhän sitä tännekin ala kohta tulemaan, pitää
vielä kerran leikata tuo nurmikko, niin eipähän jää
pitkänä lumen alle. Kun tämä juttu ilmestyy, niin
meidän oma SM-kisa on pidetty sekä myös yhdistyksen vuosikokous, jossa tällä kertaa valitaan
myös uusi puheenjohtaja. Omalta kohdalta tein
päätöksen, että en enää asetu ehdolle. Kyllä yksi
kausi varapuheenjohtajana ja kolme kautta varsinaisena oli ihan sopiva aika nähdä, miten nämä
koirayhdistyshommat toimivat.
Kirjoitankin tässä isot kiitokset kaikille vuosien
varrella tutuiksi tulleille ihmisille, joitten kanssa on
näitä yhdistyshommia päässyt tekemään. Ja erityiskiitos kaikille aktiivisille amerikankettukoiran
omistajille, jotka tekevät rotua tunnetuksi kokeissa,
näyttelyissä ja eri jahdeissa ympäri Suomea! Kiitos!
Uudelle puheenjohtajalle toivotan menestystä ja
jämäkkää otetta yhdistyksen johtoon, annan kyllä
neuvot ja opastukset alussa, niin homma lähtee hyvin pyörimään.
Sitten vielä hieman tämän hetken yhdistysasioita. PEVISA-ohjelma on taas vuoden voimassa,
koska jalostuksen tavoiteohjelma on vielä keskeneräinen, Kennelliitosta Saara Sampakoski avustaa
sen päivittämisessä. Ohessa rodun PEVISA-ohjelma:
74
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Ohjelma on voimassa 1.1.2020-31.12.2020
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen toista
astutusta annettu lonkkakuvauslausunto. Koiralla ei saa pentujen rekisteröintihetkellä olla
yli 45 rekisteröityä jälkeläistä Suomessa. Viimeinen sallittu pentue rekisteröidään kuitenkin
kokonaisuudessaan.
Tälläkin kaudella meillä on uusille koekoirille
arvonta kauden lopuksi, toivotaan taas monta uutta koiraa koetouhuihin mukaan.
Yhdistys tukee myös 30 %:lla MyDogDna-passia, jos koiran tiedot tulevat jalostustoimikunnan
käyttöön. Itsehän heti tempasin tehdä omalle
kettumestarille testin, löytyi lievä verisairaus VIIpuutos, eli otettava huomioon, jos vaikka ilves vetelee vekit, niin voi olla, että se verenvuoto onkin
hieman runsaampaa kuin normaalisti olisi. Suosittelen kyllä DNA-testiä, on kattava paketti!
No tässäpä sitä taas hieman yhdistysasioita tuli.
Toivotan kaikille turvallisia harrastuspäiviä ja
moikataan kun nähdään! Se on moro!!
Ex-puheenjohtaja Reijo Pulkkinen,
AMKY

Kainuun alueella pitkään ajokoirakerhon toiminnassa mukana ollut Arvo Huurinainen osti
ensimmäisen oman suomenajokoiran, Helan,
vuonna 1961 rakennusmestari Eino Immoselta
Murtomäestä. Helan kanssa alkoi myös virallinen
harrastaminen, ensimmäiset näyttelyt olivat 1962
nuorten luokassa 2-tuloksella. Arvo asui tuolloin
Sukevalla. Hela oli hyvä ajamaan jänistä, ja saipa
Helan ajoa kuunnellessa joku muukin ajokoiramies
inspiraation suomenajokoirasta. Helalla oli vuonna
1964 Arpan ensimmäinen ajokoirapentue.
Palkintotuomarikortin Arppa sai 1972 ja on siitä
lähtien ollut aktiivisena mukana koetoiminnassa.
Kainuun Ajokoirakerhoon Arppa liittyi perustamisen yhteydessä 1979. Koiranäyttelytalkoissa Arppa on ollut mukana aina ensimmäisestä Kajaanin
Tamminäyttelystä saakka 1970-luvun alkupuolelta.
Ajokokeita Kainuun Ajokoirakerholle Arppa on
ollut talkoilemassa useita vuosia, milloin missäkin
järjestäjän pestissä ja välillä lähes kaikissa, jos on
muuatta naisimmeistä uskominen joka tuli koiranäyttelyssä juttusille.
Arpan virallisen kennelnimen alla on syntynyt
vuodesta 1988 kaikkiaan 18 pentuetta, joissa 112
pentua. Käyttövalioita 7 kpl, joista kolme kaksoisvaliota. Ajokokeissa 1-tuloksen ajaneita 21 kpl.
Ilman suomenajokoiraa Arvo joutui olemaan
perheen asuessa kerrostalossa Palokankaalla kymmenisen vuotta. Omakotitaloon Kajaanin Lehtikankaalle muutettua, sai suomenajokoira Hiku
(1980) kodin Arpalta. Hiku oli yhteisomistuksessa
Kopon kenneliin ja teki Kopolle neljä pentuetta.
Arpan kennelnimen ensimmäinen pentue sai
päivänvalon 1988. Tämän hetken emälinjan kantanarttu Roosa oli Säkkisen Juhan KVA&MVA
Rytmin alta. Rytmiä paljon kuunneltuaan Arppa
tiesi, että haluaa pennun tämän uroksen alta. Roosa
syntyi 2.5.1992 KVA&MVA Rytmin ja KVA&MVA
Anun hyvin sujuneiden treffien tuloksena. Roosa oli erittäin kaunis, hyväluonteinen ja hyväajoinen narttu. Roosa voitti Kainuun Ajokoirakerhon

Arppa ja Arpan Ratto Pohjanlohkossa 2019.

mestaruuden kaksivuotiaana 11.12.1994, samana
vuonna nuoren ikänsä vuoksi Roosa ei tuolloin kelvannut Kilvan valitsijamiehille.
Roosalla oli kaikkiaan 4 pentuetta, joista Arpalla
itsellään kaksi narttua, Arpan Nelli ja Arpan Noora. Noora voitti myös kerhon mestaruuden vuonna
2005. Nooran pennuista kuuluisin lienee multivalio
Arpan Riitu, om. Jouni Leppänen Kotkasta. Riitun
sisko Riemu palautui Arpan iloksi takaisin Kajaaniin ja Arppa harrasteli Riemun kaksoisvalioksi.
Riemun pennuista KVA Arpan Tuisku jäi kotiin
ja Tuiskun ensimmäisestä pentueesta kotiin jätettiin kotiin Arpan Ratto ilahduttamaan 80-vuotiaan
Arpan päiviä. Ratosta tulikin kaksoisvalio Tornion
Lohiajoissa.
Suomenajokoiran myötä Arppa on saanut huiman määrän ystäviä ja tuttavia, on pysynyt ikäisekseen erinomaisessa kunnossa ja on saanut reissata
ympäri Suomen maan jo lähes 60 vuotta. Suurempia ajokokeita ovat olleet mm. Pässikokeet, Lohiajot, Pointer-ajot, Kolmen kilpa, Piirinmestaruuskisat. Olisiko aika käydä kokeilemassa Ruotsinkin
puolella? Se saattaa olla jutun kirjoittajan Arpan
tyttärentyttären Katjan heiniä, vaan aika näyttää.
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ERKKI HANNI

Enemmän kuin ajokoira
Patu (kutsumanimi) pitää porkkanoista. Se noutaa
niitä itse ryytimaalta, kiskoo irti ja nauttii nautiskellen. Herne on sen herkkua myös. Ja marjatkin
menettelee.
Patun, kolmevuotiaan suomenajokoirauroksen,
isäntää koiranpojan taipumus huolestutti hieman.
Hän uskoi elikosta olevan hyvää kyytiä kehittymässä vegaani. Tuo huoli häipyi tai ainakin helpotti, kun koira kävi sekuntiakaan empimättä kiinni
uransa ensimmäiseen hauliparveen törmänneeseen pupujussiin ja möyhensi sen rintapään hetkisessä muhennokseksi.
Patu on toisenlainen ajokoira. Ihmisen paras
kaveri sanatrion varsinaisessa merkityksessä. Tasapainoinen, ystävällinen vaan ei tunkeileva, oppivainen. Etten sanoisi viisas. Tuon sanan käyttämistä
eläimestä tosin kannattaa harkita. Meitä kaksijalkaisia kun pyrkii vaivaamaan taipumus tarkastella
elikon älyä ihmismittarein. Tulkita viisaudeksi se,
mikä on lajille ominaista, perittyä käyttäytymistä.
Tai opittua.
Otetaanpa pikku esimerkki. Hiljainen aamulenkkitie on täynnä yöllä sataneeseen lumenhinnuun piirtyneitä rusakoiden jälkiä. Joukossa on
jokunen koiran tassun painallus ja kellertävä tekstiviesti. Meikäläisen kollikoira on viimeksi mainituista selvästi kiinnostuneempi. Isännän mielestä
koiran vinkkelistä olisi ”viisaampaa” (pysyisi ruokakuppi pystyasannossa) nuuhkia innokkaammin
riistan kuin potentiaalisen tyttöystävän jättämiä
hajupartikkeleita.
Koiralla on omat arvot. Se saattaisi priorisoida
jotenkin näin: Rumanvärisiä, koukkukinttuisia
karvaturreja riittää hyppyytettäviksi. Sortillaan
olevia tyttökoiria osuu meikäläisen reitille enempi
harvakseltaan…
Palataanpa Patuun, josta on kehittynyt isännälleen liki tasa-arvoinen elinkumppani. Hommat
hoidellaan kimpassa. Urvahdetaan päikkärit liki
kaulakkain, istuskellaan iltapuhteet tuvan hämyssä. Isäntä, jolla toki on nykyaikaiset mediavärkit,
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Potrettia varten Patu joutui narun jatkeeksi ensi
kertaa aikuisiällään.

mutta joka on täydellisen tilttaantunut niiden
hömppätarjontaan, on lukumiehiä. Koira osallistuu yhteiseen harrastukseen makaamalla pää isännän jalkaterän päällä. Välillä se pitkästyy isännän
tuhatsivuisen romaanijärkäleen tavailuun. Se nousee ylös ja napauttaa tassullaan lukijaa pari kertaa
reiteen. Se tarkoittaa: ”Alahan ukko taas vaihteeksi
rapsutella”.

Tuo koira ei tarvitse hihnaa. En ainakaan muista nähneeni sitä kertaakaan narun jatkeena. Sen
voi huoleti päästää pihalle ulkoilemaan. Se saattaa
touhuta siellä omia askareitaan, mutta ei koskaan
poistu kartanolta. Tarhaansa se menee itse. Riittää, kun avaa oven.
Ihailen, jopa salaa kadehdin koiran tottelevaisuutta. Se on upea ominaisuus sen päätyössä eli
jänisten kuntouttamisessa. Kun omilla värkeillä
jo aamutuimaan päällimmäiseksi pyrkii ajatus,
koskahan sen piskin taas saa pyydystetyksi, Patulle riittää puhallus pilliin. Jos koira on kuulolla,
se kiitää häntä suorana isäntänsä luo niin haulta
kuin ajostakin.
Pirstoutuvilla pyyntimailla tottelevaisuus on
koiralle parempi henkivakuutus kuin se, minkä
alan yritykset voivat tarjota. Ikääntyvälle isännälle tieto siitä, että metsästä pääsee poiskin ihmisten
aikaan, rauhoittaa ja auttaa nauttimaan elämyksestä.
Paljonko tämän koiran ilmiasussa on perittyä ja
koulutuksella rakennettua? Taustasta voi mainita
sen, että kasvattajan vaakakupissa painoi merkittävästi isäuroskandidaatin luonne, jota hän piti
täydellisenä. Koiran koulutus on tapahtunut ymmärtääkseni vähäeleisesti ja palkitsemalla.
Lähes jatkuvalla yhdessäololla ihmisen ja eläimen välille on kehittynyt luja luottamussuhde,
kumppanuus.
Patu on joutunut harjoittamaan ammattiaan
niukan jäniskannan olosuhteissa. Viime syksynä esitin yhteisen jahtiretken jälkeen omistajalle,
että jättäisi koiran meikäläisen tarhaan pariksi
viikoksi. Saisi harjoitella hommaa hieman riistarikkaammilla mailla. Samalla sen kyljistä häipyisi
ylimääräinen vararasva.

Ei tullut kontrahtia. Isännän mielestä koira saattaisi oudoissa oloissa kuolla ikävään.
Minusta vaikutti siltä, että suurempi vaara tuon
kohtalon kokemiseen olisi ollut isännällä.
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ERKKI HANNI, KUVAT TIMO KALAVAINEN

Eka pinoon, toka suuhun,
kolmas koloon
Halkokarin Suvi, nelivuotias suomenajokoiranarttu, järjesti omistajalleen ja tuomariryhmälleen
erilaisen ulkoilupäivän. Pisteillä mitaten tuosta
koereissusta ei tullut aivan toivotun kaltaista, kakkonen kuitenkin. Elämyksenä se oli erityinen, antoisa ja vaiherikas.
Keski-Pohjanmaan Ajokoirayhdistyksen mesta
ruuskoe, jolle puitteet loi yhdistelmä valkoinen
jänis ”musta” maa ja nollakeli, käynnistyi Suvin
kohdalta lupaavasti. Tehokas haku johti joutuisasti ajoon. Ajettava esittäytyi metsätien risteyksessä
ryhmälle, kääntyi pistolle, pyöräytti pikku perät.
Koira tuli hyvässä tuntumassa ja hoksasi sivuhypyn. Ajo jatkui kymmenkunta metriä. Paikalla,
keskellä metsää on puuliiteri ja pitkä katettu halkopino, jonka suojiin jänö oli pelastautunut.
Koira tutki tohkeissaan ladelmaa. Tuomarin
leikkimieliseen kysymykseen, että mistä nyt tiedetään, että ajettava on pinossa, omistaja Veli-Matti
Mäki-Rautila kertoi vastanneensa, ettei koira ole
ainakaan aiemmin osoittanut mitään erityisempää mielenkiintoa halkopinoja kohtaan…
Eka erän toka haku oli myös nopea. Aikaa kahden jäniksen ylösottoon tärvääntyi vaivaiset 31
minuuttia. Toinen ajettava oli jalkavaa sorttia. Se
paineli liki suoraan jokirantaan ja palaili lähes
samaa tolaa takaisin. Ryhmä kuunteli lähestyvää

ajoa ja omistajakin kertoi jo herätelleensä kainoja
toiveita kunnon minuuttisaaliista.
Vaan toisin kävi. Harvahkossa kuusikossa ajo
räjähti ankaraan vauhtiin, 27 km/t, ja haukku taajeni toiselle sataa. Ja hetken päästä kone näytti nopeudeksi pyöreää nollaa.
Ryhmä riensi paikalle, jonne oli piston päästä
parisataa metriä. Siellä Suvi tankkasi proteiineja
leikkikumppanistaan. Oli ehtinyt pistellä jäniksestä liki puolet.
Toisen erän alun kunniaksi ryhmä laati tulet.
Kolmas ajo rävähti 39 hakuminuutin jälkeen.
Pupu pyöriskeli työkseen tiellä ja sai rakennelluksi koiralle pitkähkön hukan. Suvi selvitti sen. Erä
päättyi, ja omistaja lähti perimään koiraansa.
Pistotietä ajellessaan isäntä loi katseensa matkapuhelimeensa ja havaitsi olevansa ”lähes koiran
päällä”. Mies nousi autosta ja havaitsi Suvin kaivamassa kiven vierustaa. Kun koira oli kytketty,
toinen tuomari kouraisi pois hieman kunttaa. Ja
siellähän se jänöjussi istuskeli töppöset vedessä.

Eka erän toka, josta Suvi ehti tankata lähes puolet.

Päivän jänöjussi numero 3 kolossaan.
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Muistoissamme
ARPAN RIITU 6.5.2007-11.11.2019
C.I.B C.I.T FI KVA MVA DK MVA EE MVA Tähtivalio nro 50
Riitu syntyi Arvo Huurinaisen Arpan kenneliin
2007 keväällä. Riitu oli yhdistelmästä
FI KVA &MVA Arpan Noora ja FI KVA & MVA
Pokon Mika. Pentulaatikolta pääsimme
valitsemaan Riitun, kuten kennelin isäntä
Arppa oli meille luvannut. Riitu ja siskonsa
Reeta noudettiin juhannuksena mökillemme
Paltamoon, jossa sisarukset saivat tutustua
jännittävään mökkielämään koko kesän.
Kesän päättyessä kotiudumme Kotkaan
ja Reeta jäi Mikkeliin. Seuraavana syksynä
Riitun ollessa puolen vuoden ikäinen saatiin
Paltamossa kuulla ensimmäiset ajonpätkät
ja etenkin toinen ajo antoi viitteitä ja toiveita
tulevaisuudesta, koska tieosuuden selvitys
ajossa oli yllättävää.
Riitun koeura alkoi 1,5-vuotiaana ja joulukuussa 2009 saavutettiin kaksoisvalion arvo.
Tämän jälkeen alettiin tavoitella tähtivalion
arvoa, jonka Riitu saavutti pm-kokeissa Kouvolassa v. 2012. Pm- ja Kilvan valintakokeissa
ei onni ollut myötä ja näin Kilpaan pääsy jäi
Riitulta kokematta. Varakoiran kohtalo oli
monesti valintakokeiden tuloksena. Kokeissa
käynti eri puolilla maata oli kuitenkin mieluisaa, koska Riitu oli matkakaverina verraton. Ajokoirayhdistyksemme mestarina
tuli edustuspaikkoja Perämeren Lohiajoihin ja Pässikokeisiin. Lohiajot Riitu voitti v. 2012 ja v. 2015 oli toinen. Kv-Pässikokeen Riitu voitti v. 2014, vuosina 2015 ja 2017 ollen kolmas. Kansainvälisen käyttövalion arvoon oikeuttavat tulokset Riitu
ajoi v. 2011 Keminmaassa ja v. 2014 Sotkamossa. Tähtivalion arvoon oikeuttavat tulokset Riitu ajoi urallaan kolme kertaa
(12 koetta), joista neljä oli paljaan maan tuloksia. Kokeita uralla kertyi kaikkiaan 89 kpl, joista ajok 1-tuloksia oli 38 kpl,
ajok 2 22 kpl, ajok 3 13 kpl ja ajok 0 16 kpl.
Riitulla oli myös mittava näyttelyura, joka huipentui veteraaniluokassa hyviin sijoituksiin saavuttaen myös bis vet-sijoituksia suurissa kv-näyttelyissä. Lisäksi Riitu pääsi kokeilemaan yllättäen elokuvaroolia. Mitään harjoittelematta menimme
kuvauspaikalle, kaksi kohtausta kuvattiin ja ne onnistuivat ensi yrittämällä.
Riitun koeura kesti 10 koekautta ilman suurempia sairauksia ja loukkaantumisia. Jälkeläisten määrä Riitulla jäi harmit
tavan pieneksi, niitä on kaikkiaan viisi. SAJ:n vuosittaisista kilpailuista ovat kunniakirjat: Urmaksen palkinto v. 2009,
Jahti-Kallen malja ja Ajok Ykköspalkinto vuonna 2014. Piirinmestaruuden Riitu voitti kerran yhteistuloksella 168,72
pistettä. Kymen-Karjalan ajokoirayhdistyksen mestaruuden Riitu voitti neljästi. Uralle mahtuu paljon hienoja muistoja ja
koematkoja. En olisi Riitua hankkiessani osannut kuvitella, kuinka paljon yhden ajokoiran myötä on tullut uusia kavereita
ja kuinka hienoa on ollut tutustua eri alueiden harrastajiin ja maastoihin. Haluankin kiittää kaikkia niitä tuomareita, joiden
kanssa ollaan vietetty mukavia koepäiviä eri puolilla maata ja niitä tuomareita, jotka ovat olleet valmiina matkaan, kun on
ollut tarvetta tuomarille. Erityiskiitos Riitun kasvattajalle Arvo Huurinaiselle, häneltä sain elämäni koiran ja hyviä kokeneen
koiramiehen neuvoja Riitun elämäntaipaleelle, joka on nyt päättynyt.

Matkakaverin muistolle
Jouni Leppänen, Kotka
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RITVA PIRHONEN

Karjalasta
senkun vaan kajahtaa
Ajavien koirien ja etenkin suomenajokoirien rekisteröintimäärät ovat huimassa syöksykierteessä.
Samassa suhteessa pyllymäkeä laskevat järjestettävien ajokokeiden ja kokeisiin osallistujien määrät.
Pohjois-Karjalan eteläosissa, Tohmajärven, Kiteen
ja entisen Pyhäselän kunnan alueella elää kuitenkin omituinen porukka, joka hirvikärpästäkin
sinnikkäämmin taistelee tätä negatiivista kehitystä
vastaan. Kokeita anotaan ja järjestetään heti syyskuussa, koska niin on aina tehty ja tullaan tekemään. Kokeisiin lähdetään, kun kokeet on. Ei havitella niitä ykkösiä ainoina oikeina tuloksina vaan
ymmärretään, että parasta ja tärkeintä on osallistuminen ja yhdessäolo. Missään muuallahan ei tiettävästi pysty olemaan niin kivaa kuin ajokokeissa
(kirjoittajan ”objektiivinen” mielipide).
Kun pitkin Suomea kokeita siirrellään ja perutaan, niin täällä Susirajalla järjestetään heti alkukaudesta Wanhan Ajan Seniorikoe, Poliisien ja
Rajan Kilpa, piirinmestaruuskokeen karsinta ja
2-päiväinen PM-koe, kaikki peräkkäisinä viikon-

loppuina. Paljolti käytössä ovat samat koemaastot
kisasta toiseen, mikä vaatii suunnatonta venymistä
maastoja luovuttavilta metsästysseuroilta; painetta
kun olisi kanalintujahtiin, karhun-ja hirvenhaukutukseen jne. Tietysti kysytään myös pitkää pinnaa
niiltä reppumiehiltä, jotka eivät pääse siihen parhaaseen jahtimaastoon ainakaan lauantaisin. Onneksi muuta lajia harrastava yleensä ymmärtää,
että ajokoetoiminta on kenneltoimintaa ja ilman
sitä ei seura pääse osalliseksi koiranäyttelyiden
suomista suurista seteleistä. Kokeissahan saa koko
ajan varoa, ettei tuotto mene pakkaselle. Reppumiehen toivoisi muistavan, että hänen oma koiransakin taitaa olla koepalkituista vanhemmista...
ja hyvään koetulokseen vaaditaan kohtuullinen
voimainponnistus sekä koiranohjaalta, tuomareilta
että koejärjestäjältä. Vähäisin onnen tae ei ole kunnon maasto.
Toistaiseksi olemme kaikki mahtuneet hyvin
maastoihin, mistä järkälemäisen iso kiitos asianosaisille!

KV - KETTUKAPINA:n
juhlakokeeseen
ilmoittautuminen on
käynnissä…

20 v.

20 år

11 - 12.1. 2020

Ylituomarina lauantaina 11.1. Martti Toivola ja
sunnuntaina 12.1. Jari Vaarila

Paras uros ja paras narttu palkitaan b-Bark tutkapannoilla
ja KETTUKAPINAN voittajalle luvassa perinteisesti hyvät
palkinnot sekä mainetta ja kunniaa!

TERVETULOA KETTUKAPINA:n!

Koiramäärässä maastorajoitus
Ilmoittautumiset; Jouni Vanhatalo
Puh. 045 – 636 77 46
jouni.vanhatalo@hotmail.com
Ilmoittautumiset viim. 5.1.2020
Osallistumismaksu 140 € / 2 päivää.
sis. koiranomistajan ruokailut.

KANSAINVÄLISET XXXIV MÖÖPELIAJOKOKEET
Jurvassa la 15.2. - su 16.2.2020 SAJ:n roduille
Sisältäen kennelien/kasvattajien välisen ottelun (säännöt nettisivuillamme)
Keskuspaikkana Ruokaravintola Haapalanpuisto (Kotikouluntie 1, 66300 JURVA).
Ylituomari: La Raimo Keinänen, varalla Pentti Perälä, su Pentti Perälä, varalla Raimo Keinänen.
Ilmoittautumiset netissä tai kirjallisesti
ke 15.1 alkaen su 9.2.2020 saakka.
osoitteeseen:

Jan-Erik Nikkola
Niemenkuja 11
66400 LAIHIA

www.jurvanms.fi/moopeli/
moopeli@jurvanms.fi

Osanottomaksu 70 €/pv sisältäen ruokailun (ennakkoon).
Tili: FI88 5210 0820 0534 16
BIC OKOYFIHH
Tiedustelut: 040 760 0644 (Jan-Erik Nikkola) klo 10-22,
Information på svenska 0500 2665 59 (Bertel Lindholm), makipuiston@hotmail.com
Tiedustelut majoitusvaihtoehdoista:
040 0261 753 Ruokaravintola Haapalanpuisto, 40 €/yö. Sisältää runsaan aamupalan.
Palkintona Ultracom GPS-tutka & mööpeleitä parhaalle naaras– ja uroskoiralle yhteistuloksen perusteella.
Avajaiset pe 14.2.2020 klo 19.00 Ruokaravintola Haapalanpuistossa. Tervetuloa!

”On Onni olla ajokokeessa!” X Kellolan Onni Marjasalon maastossa Poliisien Kilvassa
( Kuva: Jouko Väistö/Koti-Karjala ).
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Muistoissamme Raimo Sundgrén
2.2.1951 - 23.7.2019
Raimo Sundgrén on poissa. Hän menehtyi äkilliseen sairauteen 68-vuotiaana. Raimo syntyi
2.2.1951 Vehkalahdella Paijärven kylässä. Nuorena Raimo innostui metsästyksestä, josta muodostui maalaispojalle tärkeä harrastus hiihdon ohessa. Maalla harrastukset veivät mennessään, eikä
koulunkäynti aina maistunut nuorelle Raimolle,
koska oli kiire harrastuksien pariin.
Alkuaikoina Raimon metsästyskaverina oli
pystykorva Turre, jolle löytyi käyttöä Paijärven
metsästysseuran alueilla. Raimon pystykorvasta
tulikin menestynyt kaksoisvalio. Lintukantojen
vähentyessä Raimo oli ilman koiraa, mutta hän
vietti aikaa metsässä treenatessaan hyvän kaverinsa Olli Pakkasen ajokoiria. Raimo oli useasti
viikolla treenaamassa Ollin koiria Lapjärven tai
Suo-Anttilan maastoissa. Paijärven Multakankaan maastossa Raimo oli vakituomarina, jonka
hän tunsi kuin omat taskunsa. Raimo opittiinkin tuntemaan erittäin aktiivisena ja kysyttynä
palkintotuomarina Kymen kennelpiirin alueella.
Raimo pyrki kokeissa selvittämään vaikeatkin
tilanteet, eikä arvosteltava koira jäänyt ajominuuteista paitsi, vaikka ajo loittoni kauaksikin
kelistä riippumatta. Metsurin työssä aikanaan
hankittu pohjakunto antoi hyvän edellytyksen
pysyä koiran perässä vaativissakin olosuhteissa. Raimolla oli voimassa oleva ajokokeidenja linnunhaukkukokeiden palkintotuomarikortti.
Raimo palkittiin Kymen-Karjalan Ajokoirayhdistyksen aktiivituomarina, perusteena oli lukuisat palkintotuomarin tehtävät, joita saattoi tulla
kaudessa yli 30 kpl. Raimo palkittiin Porvoon
vuosikokouksessa SAJ:n hopeisella ansiomerkillä.
Raimon vapaa-ajan harrastuksiin kuului hanurin soitto ja polttopuun teko. Monesti Raimo
suuntasi polkupyöränsä kotipaikalleen Paijärvelle polttopuusavottaan, jossa päivisin ääntä antoi
moottorisaha ja illalla saunan jälkeen kuului hai-
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Metsästykseen

HUND &
JAKTISTA

ASEKAAPIT

tarin soitto.
Raimo siunattiin viimeiselle matkalle Myllykylän hautausmaalle. Raimoa jäivät kaipaamaan
puoliso, neljä sisarusta, hyvä ystävä Olli Pakkanen
ja lukuisat ajokoiraharrastuksen tuomat ystävät.
Kymen-Karjalan Ajokoirayhdistys ry.

Tiivis kahteen
suuntaan aukeava
kopinovi

Alk.

143
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KOIRATUTKAT

KYSY
TARJOUS!

3 VUODEN TAKUULLA

€

NÄMÄ JA MONET MUUT TUOTTEET LÖYDÄT
VERKKOKAUPASTAMME butik.hundochjakt.se

RUUDIT
EDULLISESTI!
(Hinta tiedustelut ja tilaukset s.postilla)

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

n. Taika FI38034/13 saavutti käyttövalio arvon Tyrnävällä
26.10.2019.
i. FI MVA FI KVA Käskevän Erkki e. FI KVA Jahti-Kallen Hely
Kasvattajat: Jani Angeria, Tupos ja Keijo Savela, Tupos
Omistaja: Juha Luokkala, Tyrnävä

n. Arialin Ajatus FI25938/15 saavutti käyttövalion
arvon 03.11.2019 Kuusamossa tuloksella 90,38 p.
i. FI KVA Ajotaiturin Peetu FI26178/10, e. Kuka
FI52211/10 Kasv. Arialin kennel, Kuusamo
Om. Arto ja Ari Hentilä, Kuusamo

n. Alapörkän Kuura FI37282/13 saavutti käyttövalion
arvon 23.10.2019 Pyhäjoella.
i. FI KVA FI & SE MVA Ussakan Valtti, e. C.I.B C.I.T C.I.B.T FI
KVA POHJ & FI & SE & NO MVA Alapörkän Lady.
Kasv. Fors Reetta ja Jari, Yppäri. om. Risto Mykkälä, Raahe.

u. Jahtiparin Töhö FI50863/15 saavutti käyttövalion ja samalla
kaksoisvalion arvon Kainuun piirinmestaruuskokeessa Kajaanissa 6.10.2019 i. Tähtivalio -C.I.B FI KVA FI MVA SE MVA Kerijussin
Joona e. FI KVA Jahtiparin Unelma Kasv. Milla ja Timo Meriläinen, Sotkamo Om. Jouni, Emma & Reijo Remes, Sotkamo

n. Vaarankylän Siru FI26530/15 saavutti käyttövalion
arvon 17.10.2019 Sotkamossa.
i. Jahti-Ukon Jore FIN27697/08
e. Pelkkikankaan Sissi FI43109/11
Kasvattaja & omistaja Markku Metsävainio

u. Ratavarren Vaari FI32080/12 saavutti käyttövalion
arvon 18.10.2019 Peräseinäjoella.
i. FI MVA FI KVA SE MVA Käskevän Erkki e. FI KVA Meripojan Sanna. Kasvattaja Jari Pekkala, Tornio
Omistaja Oskari Leppänen, Soini, 045-8678710

u. Ajotaiturin Raiku FI48082/12A saavutti käyttövalion
arvon 19.10.2019 Joensuussa.
i. C.I.B KVA Kahvanahon Lapinjätkä e. KVA Ajotaiturin
Hinni. Kasvattaja Ari Säisä Vieremä
Omistaja Vesa Räsänen Juuka puh 050 0306895

u. FI MVA LT MVA Aksu FI36115/13 saavutti käyttö
valion arvon Savitaipaleella 5.10.2018.
Kasvattajat sekä omistajat:
Veikko ja Jyrki Mäntylä, Inkeroinen, Kouvola.

n. Kaikuvan Ulpu saavutti muotovalion ja samalla kaksoisvalion arvon 13.4. Kiteellä tuomari Reino Korpela
i. Koivukulman Timpuri e. Kaikuvan Mutu
Kasvattaja Reijo Heikura
Omistaja Jaana Rönkkö, Iisalmi.

u. Tieran Supernova FI31544/13 saavutti Suomen
käyttövalioarvon Orivedellä 6.10.2019.
i. KVA Kroononmäen Jallu e. Hakatien Jetta
Kasvattaja Sanna Kumpulainen
Omistaja Unto Männikkö

u. FI MVA Kellolan Onni FI27217/13 saavutti kaksoisvalion arvon Tohmajärvellä 02.11.2019.
i: FI KVA FI MVA Kellolan Laku e: C.I.B FI KVA FIN MVA EE
MVA BALTV - 09 Kellolan Miina Kasv. Oiva Nevalainen,
Nurmes Omistaja Aimo Kaitalehto, Juuka
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KASVATTAJA!
Liitä pennunostajat pentuejäseniksi hintaan 11 €.
Ilmoita toimistolle pentue ja uusien jäsenten yhteystiedot sekä maksa tilille 11 €  / jäsen.
Pentuejäsen liitetään vuosijäseneksi ja saa kaikki ko. vuoden Ajokoiramies-lehdet.
Seuraavana vuonna jäsen maksaa itse jäsenmaksun.
Tilinumero FI58 4600 2020 0009 09 BIC ITELFIHH.
Kiitokset kasvattajille: Markku Ekonoja, Ruskametsän kennel
Sari Pirkkanen, Tulipätsin kennel
Yrjö Schroderus, Villipuron kennel
u. Poju FI27627/12 saavutti kettukäyttövalion arvon
piirinmestaruuskokeessa Kangasniemellä 13.11.2019.
i. Arsi FIN MVA FI KVA-K e. Viistopolun Unelmasirpaleena
Kasv. Joonas Rinne, Haukivuori
om. Toni Mäkelä, Mäntyharju

u. Ajotaiturin Sävel FI25330/15 saavutti käyttövalion
arvon Siilinjärvellä 5.10.2019.
i: PuskaJussin Jesse FI33475/12
e: Ajotaiturin Sointu FI25330/09
Kasvattaja Ari Säisä Vieremä om. Ari ja Iiro Säisä, Vieremä

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.

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 seuraavassa Ajokoiramies-lehdessä.
PENNUNOSTAJA: Koiralla saattaa olla titteleitä, joista
on käytetty lyhennyksiä:
X = Suomen muotovalio (FIN MVA, FI MVA),
XX = Suomen käyttövalio (ajokokeen) (FIN KVA, FI KVA),
XXX = Suomen muoto- ja käyttövalio (FIN M & KVA,
FI M & KVA),
K-XX = Suomen kettukäyttövalio (FIN KVA-K, FI KVA-K),
KK-14 = 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 - 31.12.2019:
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.

Uros  
Hane

Uroksen omistaja  
Ägare

FI KVA Hila-Ajon Nalle
FI28516/12A an vanh
mukaan

Jyri Änäkkälä, Lappeenranta, 040 FI KVA Rajarintalan Gaby Rajarintalan kennel, Pekka
631 6763
FI33160/11B
Kuosmanen & Kirsi Hytönen,
Lappeenranta, Pekka Kuosmanen 050 348 1301 & Kirsi
Hytönen 040 706 2818
Tiia & Hannu Räsänen, Siilinjärvi, Elsa FI44999/14
Pirkko Sivonen, Valtimo, 040
0400 371 302
583 6641
Seppo & Pirkko Korpela, Halsua, Hanskavärkin Walma
Roland Sundfors, Alaveteli, 044
0400 999 315
FI49124/14
785 1224

FI KVA MVA Alapörkän
Maestro FI34039/14C
FI KVA-K Tiinun Vili
FI33863/13A
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Narttu
Tik

Suomenajokoiran rotukohtainen PEVISA-ohjelma
(voimassa 1.1.2014 - 31.12.2020):

Nartun omistaja
Ägare

Astutuspäivä
Parning
datum
24.11.2019

07.10.2019
17.09.2019

Taavi, kuva Auriina Lehtonen.
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ANNA-RIIKKA HUHTA, PUDASJÄRVI

Jouluna metsäjänikset saavat
joulurauhan
Lumi narskuu jalkojeni alla, kun kävelemme Riesan ja Raikun kanssa. Jänisjahti on ollut haastavaa
lumen tultua, kun sää on välillä ollut plussan puolella. Pakkanen on tehnyt riitteen jälleen lumen
pinnalle. Tämän ilmiön takia on jouduttu kokeitakin perumaan. Ajokoirien jalat ovat todella herkät.
Leikkaavan kelin jälkeiset oireet jaloissa ovat usein
halkeumat. Joten emme ole jänisjahdissa käyneet.
Olemme tehneet reippaita kävelylenkkejä kevyenliikenteen väylillä.
Joulukuusenhakureissu tehdään metsästysalueelle joulukuussa. Jos ilma on hyvä ja lunta ei ole
liian paljon, niin tarkoitus olisi yhdistää jäniksen
metsästys ja kuusenhaku.
Koristelemme joulua Raikun ja Riesan kanssa
joululauluja kuunnellen. Leivomme joululeivonnaisia ja valmistamme jouluruokia. Riesan ja Raikun jouluun kuuluu herkutteluhetkiä. Aattoiltana
ajurit saavat jo perinteeksi muodostuneet siankorvat ja herkulliset puruluut.
Jouluna annamme aikaa ajokoirille. Nautimme
hyvää jouluruokaa. Kuuntelemme joululauluja.
Ajokoirat saavat rapsutuksia.

Annin 8 -v. kirje joulupukille

Joulu
Katselen tähtitaivasta
ja kirkasta kuutamoa.
Lumisten puiden varjot
piirtyvät metsätielle.
Metsäjänikset ja ketut
saavat joulurauhan.
Hiljaisuus
laskeutuu tienoon
ylle. On joulu.

Rauhallista joulun
aikaa ajokoiramiehen
lukijoille!
Onnellisia jahti hetkiä
vuodelle 2020!
Anna-Riikka Huhta,
Pudasjärvi

TYTTÄRENI ANNIN 8 V KIRJE JOULUPUKILLE. TERVEISIN, HEIDI HYTTINEN SOTKAMO.
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JÄRJESTÖN TUOTESHOP
ALAN HARRASTAJILLE!

KOEKALENTERI
Kaikkien kurssien tiedot löytyvät Suomen Kennelliiton kotisivujen
tapahtumakalenterista www.kennelliitto.fi

Koekalenteri 1.1.-29.2.2020 julkaistiin Ajokoiramies-lehdessä
5/19 s. 65. Suur-Savon kennelpiirin koekalenteri oli lehdessä
puutteellinen

015 Suur-Savo
Ajokoe
4.1.2020 Puumala, Ryhälätalo Puumala, järj. Puumalan erämiehet, ylit. Heiskanen Heikki, ilm. 1.-27.12. Pölönen Ari,
p. 050 528 1790, ruunajoenkennel@gmail.com. Osm. 35,00€
FI36 5371 0120 0297 64. Raj. osanotto Koiramäärää
koskeva rajoitus: Maastot rajoittaa.
6.1.2020 Mikkeli, Rämälän Metsästäjien maja, järj. Rämälän
metsästäjät ry, ylit. Vornanen Anne, ilm. 1.12.2019-1.1.2020 Hämäläinen Herkko, p. 050 505 1482, herkko.hamalainen@gmail.com.
Osm. 35,00€. Raj. osanotto
Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot 6 koiraa.

Tiedustelut ja tilaukset:
Suomen Ajokoirajärjestön
toimisto
Puh. 044 311 0330 (klo 10 - 14)
email toimisto@ajokoirajarjesto.fi
Lippis 10,sininen

Ketunajokoe
4.1.2020 Puumala, Ryhälätalo Puumala, KEAJ, järj. Puumalan
erämiehet, ylit. Heiskanen Heikki, ilm. 1.-27.12.
Pölönen Ari, p. 050 528 1790, ruunajoenkennel@gmail.com.
Osm. 35,00€ FI36 5371 0120 0297 64. Raj. osanotto
Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot rajoittaa.
6.1.2020 Rantasalmi, järj. Rantasalmen kennelyhdistys ry,
ylit. Kokkonen Raimo, ilm. 1.11.-30.12. Turunen Pirkko,
p.040 771 0233, pirkko.turunen52@gmail.com. Osm. 40,00€
FI02 5383 0440 0246 40.

UUSI
musta
lippis
12,-

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

T-paidat 13,Putkihuivi 10,-

12.1.2020 Mikkeli, Harjumaan Riistamiesten maja, KEAJ,
järj. Harjumaan riistamiehet, ylit. Partti Auvo, ilm. 1.-6.1.
Liikanen Sami, p. 050 538 1336, louhintaliikanen@gmail.com.
Osm. 40,00€ FI88 8500 0710 3440 92. Samalla
Suur-Savon Ajokoiramiesten kettu CUP osakoe. Huom. samassa
paikassa CUP ajokoe samanaikaisesti.

12.1.2020 Mikkeli, Harjumaan Riistamiesten maja, järj. Harjumaan riistamiehet, ylit. Partti Auvo, ilm. 1.-6.1. Liikanen Sami,
p. 050 538 1336, louhintaliikanen@gmail.com.
Osm. 40,00€ FI88 8500 0710 3440 92 viite 2299.

8.2.2020 Kangasniemi, ilm. myöhemmin, KEAJ, järj. Suur-Savon
Ajokoiramiehet ry, ylit. Partti Auvo, ilm. 20.1.-3.2.
Partti Tatu, p. 0400 322 856, tatupartti@gmail.com. Osm. 38,00€
FI88 8500 0710 3440 92 viite 2299. Lisät. Koe on
samalla Suur-Savon Ajokoiramiesten kettuCUP osakoe.

18.1.2020 Pieksämäki, järj. Keski-Savon Ajokoiramiehet ry,
ylit. Vehviläinen Antti, ilm. viim. 13.1. Vehviläinen Antti,
p. 040 735 2798, antti.vehvilainen@pp.nic.fi. Osm. 30,00€
FI61 8000 1579 1120 39.

8.2.2020 Pieksämäki, järj. Keski-Savon Ajokoiramiehet ry,
ylit. Partti Auvo, ilm. viim. 3.2. Partti Tatu, p. 0400 322 856,
tatupartti@gmail.com. Osm. 30,00€ FI61 8000 1579 1120 39.

Palkintolevykkeet • kultainen 8,50
• hopeinen 8,00 • pronssi 6,00

Pinssit
kultapinssi 17,- • tinapinssi 5,-

Sytkäri 1,50

Hihamerkki 3,50
Tarra ja ikkunatarra 2,50

Kuva Elina Kuurne

Rintanappi 3,-

Kuva Harri Laine

90

AJOKOIRAMIES JOULUKUU 2019

Eero Hämäläinen:
Kirjeenvaihtajan kootut 20,tuotto SAJ:n nuorisotoimintaan

Ajokoiramieslehtikansio
8,50

SAJ:n 90-vuotishistoriikki 21,Envall:
Suomenajokoira &
ajokoirametsästys 39,Allan Bergström:
Finska stövare i Norden 50,AJOKOIRAMIES JOULUKUU 2019
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Suomen Ajokoirajärjestö
Finska Stövarklubben ry
Suomen Ajokoirajärjestön
toimisto:
Uusikatu 57–59,
90120 Oulu
avoinna ma-pe klo 10–14
Puhelin:
044 311 0330
Sähköposti:
toimisto@ajokoirajarjesto.fi

www.ajokoirajarjesto.fi

