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PARHAAT VARUSTEET TALVEEN

KOIRAVARUSTEELTA!
Kaksi väriä

Kaksi väriä

HUIPPUTARJOUS!

PETSAFE 3X3 KOIRATARHA

499,-

Kestävä ja tyylikäs PetSafe -koiratarha 3x3m. Sinkitty ja
jauhepolttomaalattu. Elementin leveys 150 cm, korkeus 180 cm.
Verkon paksuus 4 mm ja silmäkoko 50 x 100 mm.
Kaksi värivaihtoehtoa: musta ja harmaa.

HUIPPUTARJOUS!

PETSAFE 4,5X4,5 KOIRATARHA

729,-

Kestävä ja tyylikäs PetSafe -koiratarha 4,5x4,5m. Sinkitty ja
jauhepolttomaalattu. Elementin leveys 150 cm, korkeus 180 cm.
Verkon paksuus 4 mm ja silmäkoko 50 x 100 mm.
Kaksi värivaihtoehtoa: musta ja harmaa.

JÄMPTI LÄMPÖERISTETTY
KOIRANKOPPI

VALIO LÄMMITETTÄVÄ
JUOMAKUPPI

VALIO KOIRANKOPIN
LÄMMITIN

Huippusuosittu lämpöeristetty
koirankoppi ympärivuotiseen
asumiseen. Tupla seinämät 50 mm,
styreenieristys. Irrotettava koppiosa.
Helppo huoltaa ja pestä. Värit: punainen
ja harmaa.

Sisäänrakennettu termostaatti pitää
veden sopivan lämpöisenä estäen
jäätymisen talvella.
Tilavuus 2,8 l.

Valio patterilämmitin pitää kopin
lämpimänä talvipakkasilla!
Teho 200W, suojattu rakenne – pinta
lämpenee max. 45°C asti. Portaaton
tehonsäätö. Virtakatkaisija.

HUIPPUTARJOUS!

TALVITARJOUS!

TALVITARJOUS!

679,-

12990

9990

BELLMAN & FLINT
1900 LUOLATUTKA

GARMIN ASTRO 320
+ T5 KOIRA-GPS

GARMIN T5
KOIRA-GPS -PANTA

GARMIN T5 MINI
KOIRA-GPS -PANTA

Huippusuosittu!
Bellman & Flint
1900 on täysin
digitaalinen
veden- ja
iskunkestävä
luolatutka.

Seuraa jopa
10 koiraa
US!
samanaikaisesti. HUIPPUTARJO
Täysin vesitiivis
panta. GPS
ja GLONASS
paikannus.

Vesitiivis,
parannettu
virrankesto. GPS TALVITARJOUS!
ja GLONASS
paikannus. Astro
320 tai Alpha 100
-laitteille.

Pienille koirille.
Täysin samat
TALVITARJOUS!
ominaisuudet,
kuin T5
-pannassa, mutta
25% kevyempi ja
30% pienempi!

TALVITARJOUS!

569,-

TILAUKSET www.koiravaruste.fi
tai PUHELIMITSE 0400 551 110

579,-

VERKKOKAUPAN MYYMÄLÄ
Rautionkatu 2 C, Oulu

299,-

299,-

OSTA NYT – MAKSA
HUHTIKUUSSA! KORKO 0%

...ja

pysyt kartalla
ARCTOSMEDIA

b-bark on loistavilla karttaominaisuuksilla
varustettu mobiilisovellus metsästykseen,
koirien seurantaan, kalastukseen,
vaellukseen, geokätköilyyn ja muihin
ulkoiluaktiviteetteihin. Ulkoillessasi voit
huoletta nauttia harrastuksestasi ja
unohtaa paikannus- ja navigointihuolet.
Katso lisää: www.b-bark.com

Tutustu
myös uuteen
metsästysseuroille
tarkoitettuun
Reviiri-ohjelmistoon
osoitteessa
www.reviiri.org
Erittäin pitKä toiminta-aiKa
tarKKa
GpS+GLonaSS paiKannUS
Download from
Download from
Windows Phone Store

Windows Phone Store

Download from
Windows Phone Store

Download from
Windows Phone Store

Download from
Windows Phone Store

Download from
Windows Phone Store

monipUoLiSEt KarttaominaiSUUDEt

SAKARI POTI:

Puheenjohtajan mietteitä
Kettukilpa 2015
Minulla oli ainutlaatuinen tilaisuus päästä seuraamaan ensimmäistä kettukilpaani nimenomaan Kettukapina-alueelle. Asiantuntemus ja
Kettukilvan henki oli sen mukainen. Kokeessa oli
toverillinen ja kaveripiiripitoinen tunnelma koko
pyhän ajan. Sain käsityksen, että kaikki tunsivat
ennestään toisensa. Keskuspaikkana oli tunnettu
satakuntalaisten Hakoniemen leirikeskus Kankaanpäässä.
Kilpaan oli päästy pääosin korkeatasoisilla
tuloksilla. Maastomestari Jouni Vanhatalo tunsi
jokaisen maaston kuin omat taskunsa. Ainakin
minullekin selvisi Jounin lausahdus: ”Kummanko ketun haluat koirallesi tälle päivää”. Nimit-täin
Harri Hintikan koneelle alkoi tulla hakuminuutteja jo ennen kuin lähdimme kierrokselle. Aivan
kuin jäniskokeessa, ja vielä paljas maa. Kettuja
löytyi hyvin, vaikka louheenmenoja tuli myös
paljon. Ennakkovalmistelu oli onnistunut täydellisesti. Maastoissa opastuomarit sanoivat, että
tuolta lähtee ja pian. Ketunajokoekulttuuri oli
korkeimmillaan.
Sunnuntaina heti aamulla osastomme osui hyvään paikkaan. Tuleva Kettukilvan kakkonen Karika Takko haki yöjälkeä hienosti äänenantoaan
jaksotellen. Sitten kuulimmekin hienon lähdön
ja jopa koiran näimme valtatien varressa ajolla.
Vielä iltapäivällä meillä oli hyvä tuuri, kun
näimme Varosen Heikin Rasmuksen ajavan hienosti. Sekä kettu että koira nähtiin ja vielä alle
meno aivan lähellämme. Olipahan tapahtumia.
Kuskimme ja kilpailun johtaja Jani Mäntylä taisi
tietää nuo hienot paikat etukäteen.
Väliajoilla oli tosi hyvä tilaisuus tutustua kettukoiraväkeen ja kuunnella heidän juttujaan. Kaikki niistä ei ollut edes painokelpoisia. Voin sanoa,
että minulle ja kavereilleni nämä kettutouhut olivat jopa kiihkeitä 70 - 80 lukujen vaihteessa.
Kiitos Kettukoiraväelle ja Koetoimikunnalle
hienosta ja mieleenpainuvasta tilaisuudesta.
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Kettukuninkaaksi kruunattiin nuori narttu
Ruunajoen Martta, jonka omistaa Ari Pölönen
Puumalasta. Onnittelut, kaksi kovaa tulosta molempina päivinä.
Kv-kokeen peruutus
Kolehmaisen Eero Joensuusta soitti huolestuneena. He olivat kerta kaikkiaan joutuneet peruuttamaan heidän kansainvälisen ajokokeensa. Ja
mikäpä muukaan syy kuin sudet ja susilaumat.
Monen kuukauden valmistelu oli mennyt hukkaan. Voin vain kuvitella, miltä se talkooväestä
tuntuu. Arvoisa SAJn jäsen, aattelepa ite!
Tulevaisuuden jalostustyö
Edellä olevaan liittyen, kuitenkin eri suunnalta,
otti yhteyttä kovan luokan kasvattaja, joka ei turhia höpise. Hän oli todella huolestunut, missä tulevaisuudessa jalostustyötä tehdään. Koiraa ei ole
vuoteen voinut pitää irti. Koiria on kadonnut susien suuhun kymmenkunta alueelta. Oma koira-

kin oli revitty henkihieveriin. Nyt lumen aikaan
susi oli vieraillut puolenkymmentä kertaa ja viime yönä susi oli vieraillut koiratarhan vieressä.
Hän epäili, että ei mene kauaakaan, kun sama
tilanne on joka paikassa. Heillä päin koirat ovat
nykyään tyhjän panttina.
Hän toivoi, että nyt esim. puheet koiran ominaisuuksista jalostuksessa ja mm. sääntömuutokset ovat juuri nyt turhanpäiväisiä ja niissä olisi laitettava hetkeksi liinat kiinni. Nyt olisi tartuttava olennaisiin asioihin eli susipolitiikkaan.
Täten voisimme tehdä tätä mieluisaa harrastustamme myös tulevaisuudessa. Minullekaan ei
jäänyt epäselväksi, mitä hän tarkoitti.
Eikö tosiaan noin 300 000 metsästäjää ja lisäksi suuri joukko lähipiirissä saa tätä asiaa vietyä eteen päin nopeutetussa aikataulussa. Nyt
Metsästäjäliitto ja Metsästyskoirajärjestöt ynnä
muut olisi ryhdistäytymisen paikka.

Suomen Ajokoirajärjestö
Finska Stövarklubben ry

Rekisteröinnit 2015
Vuonna 2014 suomenajokoiria rekisteröitiin
1409. Vuonna 2015 rekisteröintimäärä oli 1618.
Kiitos kasvattajat ja uroksenomistajat aktiivisuudesta.

Tili:
FI58 4600 2020 0009 09

Vuosikokous
Vuosikokousta vietämme tänä vuonna Raahessa. Se on viikkoa aikaisemmin kuin normaalisti,
koska pääsiäinen on jo seuraavana viikonloppuna. Muita vuosikokoukselle tulevia asioita ei ole
kuin tuo koko kautta koskeva sääntömuutos.
Tervetuloa joukolla mukaan.
Puheenjohtajuus
Kaksi vuotta on vierähtänyt todella nopeasti.
Onneksi olette olleet aktiivisia ja teetättäneet
töitä. Olen saanut perehty ä moniin uusiin asioihin. Siitäkin olen iloinen, että joukostamme on
aina löytynyt apua, kun sitä on jopa pikavauhdilla tarvittu. Yhteispelillä on asioita hoidettu.
Mikäli jäsenistö on sitä mieltä, että jatkan,
niin lupaan, että kaksi seuraavaa vuotta olen vielä käytettävissä yhteisten asioiden hoitoon tässä
tärkeässä tehtävässä.
Laihialla paukkupakkasilla 6.1.2016
Sakari Poti

Toimisto
avoinna ma-pe klo 10–14
Toimistosihteeri
Jaana Leppiaho
Puhelin: 044 311 0330
Osoite: SAJ:n toimisto,
Uusikatu 57–59,
90120 Oulu
Sähköposti:
saj.fsk@dnainternet.net
Internet-sivut:
www.ajokoirajarjesto.fi

Jäsenasiat, osoitteenmuutokset ja tarviketilaukset
toimistoon.
Hallituksen
puheenjohtaja
Sakari Poti
Kettukuja 15,
66400 Laihia,
puh. 0400 428 097,
040 757 7579
sakari.poti@gmail.com
Hallituksen
varapuheenjohtaja
Viljo Pennanen
Suntiontie 8
73460 Muuruvesi
0400 272 311
viljo.pennanen@pp1.inet.fi
Kunniapuheenjohtaja
Antero Viitanen
Retkeilijäntie 9 E 44, 70200
Kuopio
puh. 0400 168 390
viitanen.antero@gmail.
com
Toimikuntien
puheenjohtajat:
Työvaliokunta:
Sakari Poti

Jalostustoimikunta:
Esa Ojanen
Takametsäntie 51,
25320 Raatala
puh. (02) 734 5584,
0500 534 938
esa.ojanen@saunalahti.fi
Koulutustoimikunta:
AJOK Mika Elgland
Kangaskorventie 11
62375 Ylihärmä
050 567 4983
mika.elgland@netikka.fi
Koulutustoimikunta:
KEAJ Seppo Korpela
Köyhäjoentie 528,
69510 Halsua
puh. 0400 999 315
seppo.korpela@luukku.com
Nuorisotoimikunta:
Ari Kylliäinen
Pien-salajärventie 35,
54770 Heituinlahti
puh. (05) 467 849 tai
0400 150 845
ari.kylliainen@gmail.com
Jäsenmaksut v. 2016
Vuosijäsen
27 euroa
Perhejäsen
11 euroa
Jäsenseura
40 euroa
Voit liittyä jäseneksi maksamalla jäsenmaksun järjestön
jäsenmaksutilille
FI58 4600 2020 0009 09, laita
nimi ja osoite viestikenttään.
Voit myös saada jäsenmaksukortin postissa, kun ilmoitat
tietosi toimistoon puhelimella, sähköpostilla tai postin
kautta kirjallisesti.
Liittymislahjana uudet
jäsenet saavat ”Pennusta
ajavaksi koiraksi” -oppaan
ja kaikki liittymisvuoden
Ajokoiramies-lehdet,
6 numeroa.
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Tässä numerossa

Suomen Ajokoirajärjestö
puh. 044 311 0330
saj.fsk@dnainternet.net
Jäsenjulkaisu ISSN 0355-9718
Lehti ilmestyy kuusi (6) kertaa
vuodessa.
Ilmestymispäivät ovat: 30.1., 30.3.,
28.5., 27.8., 29.10. ja 21.12. Aineiston
on oltava toimituksessa ilmestymiskuukautta edeltävän kuukauden
loppuun mennessä, paitsi joulukuun
numeroon 20.11. mennessä.
Julkaisutoimikunta
Puheenjohtaja Jani Mäntylä
Santaskyläntie 308
38910 Ala-Honkajoki
puh. 050 379 9998
jani.mantyla@honkatrading.com
Vastaava päätoimittaja Sakari Poti
Kettukuja 15, 66400 Laihia,
puh. 0400 428 097, 040 757 7579
sakari.poti@gmail.com
Kirjeenvaihtajat
Pohjan lohko: Eveliina Jaako
Kustaantie 2, 95699 Ylitornio
puh. 040 910 7438
eveliinajaako@hotmail.com
Etelän lohko: Tiina Moilanen
Aittatie 13 B 26, 00390 Helsinki
0400 413 287
tiinamoilanen86@gmail.com
Lännen lohko: Sanna Skedlund
Patasenhaara 73/10,
39100 Hämeenkyrö
puh. 040 581 0870
sanna.skedlund@gmail.com
Idän lohko: Mari Lyytikäinen
Lökkiintie 3 b, 58200 Kerimäki
puh. 040 962 5806
mari.lyytikainen@luukku.com
Internet-sivut: Jaana Leppiaho
Taitto ja layout
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Painos 10 000 kpl
Painopaikka Grano, Kuopio
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Pohjoismaiden Voittaja 13.12.2015 Tukholma.................................74
Jag fick ett brinnande intresse för utställningar ...............................76
Susi jo syntyessään................................................................................78
Tulevia pentueita...................................................................................84
Ilmoitushinnat 2015 Ilmoituksen julkaisemisen edellytyksenä on, että erääntyneitä laskuja ei ole maksamatta.
Järjestön
tuoteshop
alan harrastajille!...............................................91
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 v. 2015
Jäsenille kennel- ja jalostusilmoitukset
4-väri 1/1 sivu
150 euroa		
4-väri 1/2 sivu
80 euroa		
4-väri 1/4 sivu
40 euroa		
4-väri 1/8 sivu
25 euroa		
uusi valioilmoitus
18 euroa		
rivi-ilmoitus (1/16)
15 euroa		
Mustavalkoilmoituksilla sama hinta.

Yrityksille ja seuroille Mustavalkoilmoitus
535 euroa		400 euroa
295 euroa		220 euroa
200 euroa		145 euroa
150 euroa		116 euroa
-			
- 		
64 euroa
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HALLITUS TIEDOTTAA
Lausunto susikiintiöasetuksesta
metsästysvuodelle 2015-2016

Dnro 1839/01.03/2015
LAUSUNTO 2.12.2015
Maa- ja metsätalousministeriö
Luonnonvaraosasto
Lausunto susikiintiöasetuksesta
metsästysvuodelle 2015-2016
Koiran kanssa metsästämisellä on Suomessa
vuosisatojen perinteet. Nyt tämä historiallinen perinteitä kunnioittava tapa on vakavasti
uhattuna. Susien hallitsematon laajamittainen
leviäminen ja lisääntyminen ovat tehneet paikoitellen tämän historiallisen perinteen vaalimisen lähes mahdottomaksi, koiran rotuun,
karvaan ja metsästysmuotoon katsomatta.
Keskeisessä roolissa ajavien koirien toiminnassa ja jalostuksessa on myös koetoiminta,
jolla kerätään jalostuksellista tietoa koirista, kokeet ovat myös sosiaalinen tapahtuma
harrastajien keskuudessa. Tällä hetkellä myös
suomenajokoirien ja muiden ajavien koirien
jalostuksellinen rodunomaisten tietojen kerääminen kokeiden muodossa on uhattuna.
Sudet vaikuttavat paikallisesti jo niin paljon,
että kokeita on jouduttu niiden takia peruuttamaan.
Tämä kokeiden peruuttaminen on tullut jo
esille useassakin eri yhteydessä. Kaikkiin kokeisiin ei ole tulijoita, koiran omistajat pelkäävät koiriensa, perheenjäsentensä puolesta.
Kokeiden järjestäjille tämä ylisuuri susikanta
aiheuttaa turhautumista ja päänvaivaa. Pelko
ja paine koirien joutumisesta kokeissa susien
8
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kohteeksi käy liian suureksi. Osa kokeiden
järjestäjistä on jättänyt kokeet kokonaan pitämättä, koska ei ole mahdollista saada ja taata
turvallisia koirien koetteluolosuhteita. Joillekin seuroille tämä kokeiden peruminen vaikuttaa seuran talouteen erittäin negatiivisesti,
perinteisten seurojen toiminta tyrehtyy.
Eikä ole myöskään oikein, että sudet pyörivät asutusten lähellä, pihapiireissä. Lapset ja
vanhemmat pelkäävät, lapsia joudutaan kuljettamaan lyhyitäkin matkoja taksilla susien
takia, mikä ei todellakaan ole yhteiskunnalle
ilmaista. Suden tulisi pelätä ihmistä.
Luonnollisesti on oikein, että valtio korvaa petojen aiheuttamia vahinkoja. Valtion varoista
korvatut petovahinkojen määrät ovat olleet
kohtuuttoman suuria, eikä näiden korvausten määrä ole tämän hetkisellä susikannalla
missään nimessä laskussa, vaan tulee räjähtämään käsiin. Mielestämme näillekin varoille
olisi osoittaa paljonkin hyödyllisempää käyttöä yhteiskunnassamme.
Esityksen mukainen susien suurin sallittu
pyyntimäärä 39 kpl on kerrassaan hävytön
ja kansalaisia sekä metsästys- ja kennelväkeä
aliarvioiva määrä. Esityksen mukaisella määrällä ei ole mitään käytännön vaikutusta susikantaamme. Susikantamme on todella elinvoimainen ja yhteneväinen Venäjän suurten
susimäärien kanssa. Näin ollen sudet eivät
pyytämällä vähene maastamme. Rajan takaa
tulee uutta verta.
Mielestämme 100 kpl pyyntilupia on oikea
määrä. Reilulla metsästyksellä saataisiin susi
jälleen ihmistä pelkääväksi lajiksi. Petovahingot ja korvaukset tippuisivat siedettävälle

Kuva Kimmo & Lea Perhomaa.

tasolle. Pahimpien susikeskittymien alueilla
asuvien ihmisten, perheiden turvallisuus ja
turvallisuuden tunne kasvaisi. Historiallisten
metsästysharrastusten ja kokeiden sekä kenneltoiminnan tulevaisuus turvattaisiin, samalla myös ajavien koirien rodunomaiset ominaisuudet, joita ollaan yhteiskunnassamme
vuosisatoja vaalittu ja jalostettu.
1.12.2015
Suomen Ajokoirajärjestö –
Finska Stövarklubben ry
Sakari Poti
puheenjohtaja
p 0400 428 097
sakari.poti@gmail.com

SEINÄJOKI
30.4.2016 Syrjähovi
		

Lohkon tukinäyttely
Suomen Ajokoirajärjestön rodut, myös pennut (5 - 7kk ja 7 - 9kk) ja jälkeläisluokka
järj. Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri ja Suomen Ajokoirajärjestö.
		
Arv. alkaa klo10.00. Ilm. 4.4. mennessä
E-P Lohko 16 PL 30, 65101 Vaasa tai internetin kautta 17.4. mennessä
Ilm. koskevat tied. ark. 15-19 p. 040-4171501, info@bob-brand.fi. Muut tied. 050-5226363.
Ilm. maksu 34 €, saman om. 2. jne koira, pennut ja vet. 27 €
tili FI54 4924 0010 4691 82 (ITELFIHH).
		
Palkintotuomari Matti Palojärvi
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UUTISIA
Kennelliiton tiedotuksia
Epäselvä tunnistusmerkintä estää jatkossa
koiran osallistumisen tapahtumiin
Hallitus hyväksyi ”Tunnistusmerkinnän tarkastaminen näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa”
-ohjeen. Uuden ohjeen mukaan epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru estää koiran
osallistumisen tapahtumaan. Ohje tulee voimaan 1.1.2016.
Päivitys koskee kaikkia virallisia näyttelyitä,
kokeita, kilpailuja ja testejä. Aikaisempi käytäntö, jossa epäselvät tunnistusmerkinnät on
voitu hyväksyä jälkikäteen toimitetun todistuksen avulla, poistuu vuoden vaihteen jälkeen.
Uuden ohjeen mukaan tunnistusmerkinnän
on oltava luettavissa tapahtumapaikalla tai
osallistumisoikeus kyseiseen tapahtumaan ei
täyty.
Lähetteet mm. virallisiin lonkka- ja
kyynärtutkimuksiin voi nyt tilata etukäteen
sähköisesti
Koiranomistaja voi tilata lähetteen Kennelliiton virallisiin terveystutkimuksiin sähköisesti
ennen eläinlääkärille menoa. Lähete tehdään
Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelun tai Kennelliiton nettisivujen kautta. Eläinlääkäriasemalla eläinlääkäri pääsee tallentamaan terveystutkimustuloksen sähköisesti suoraan
lähetteelle tutkimuksen yhteydessä. Muutos
nopeuttaa lausuntojen saamista ja tallentamista huomattavasti. Vähitellen kaikkien virallisten terveystutkimusten lähetteiden tilaaminen
muutetaan sähköiseksi.
Lue lisää sivulta 22.

Korjaus viime numeroon
SIILINJÄRVI 21.11.2015 Venäjänajokoirien
SM - ottelun koirien kuvat kuvasi Taina Rissanen, ei Tatu Saastamoinen kuten jutun yhteydessä mainittiin.
10
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Osoitteenmuutokset
toimistolle

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

Adressändringar och
övriga medlemsärenden
till kansliet

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

Tärkeitä päivämääriä
31.1. ansiomerkkiesitykset toimistolle
SAJ:n erikoisnäyttelyt
20.3.2016 Päänäyttely Raahe
30.4.2016 Seinäjoki
14.8.2016 Polvijärvi

Aineistot
maaliskuun lehteen
29.2.2016 mennessä
lähetetään toimistolle sähköpostilla:
saj.fsk@dnainternet.net
tai osoitteella:
Suomen Ajokoirajärjestön toimisto,
Uusikatu 57-59, 90120 Oulu
puh. 044 311 0330.

ESA OJANEN

JALOSTUSASIAA

Jalostustoimikunnalta
Vuosi on taas kulunut edellisestä tämän palstan
kirjoituksesta. Itselleni se on ollut hyvin kiireinen
muiden asioiden johdosta ja tuntuu, että nämä
toimikunnan asiat eivät edisty haluamaani tahtiin.
Käytännön ajokoiratoimintaan olen sentään ehtinyt syksyn aikana pari kertaa viikossa.
Koiria on alunperin ja jo hyvin pitkään jalostettu käyttöön. Metsästys, vartiointi ja paimennus
ovat olleet koiran ensimmäisiä käyttötarkoituksia.
Näitä ominaisuuksia on jalostettu tuhansia vuosia.
Minusta perinteitä pitää kunnioittaa jalostuksessakin. Lyhytnäköisellä toiminnalla ei saa heittää
hukkaan näitä esi-isien kovalla työllä saavuttamia
tuloksia. Käyttökoiran jalostuksessa tulee aina ensimmäisenä käyttöominaisuudet. Katson käyttöominaisuuksiin kuuluvan myös luonteen ja rakenteen. Seuraavaksi tulee tietenkin terveys ja vasta
viimeisenä kauneusominaisuudet kuten väri tai
jokin näyttelymenestys.
Nykymaailma on mennyt huonoon suuntaan
käyttökoiran kannalta; käyttökoirarotujen harrastajia palkitaan siitä, että menestyvät näyttelyissä,
vaikka koiralla ei ole mitään näyttöä varsinaisesta
käyttötarkoituksestaan.
Kennelliitto kerää tietoa koirien terveydestä.
Kennelliiton Omakoirassa on Koirien terveys
kysely.
Tällä kyselyllä on tarkoitus kartoittaa rotujen
yleistä terveydentilaa.
Kyselyyn annetut vastaukset kertyvät Kennelliitolle. Kennelliitto koostaa vastauksista rotukohtaisia yhteenvetoja jaettavaksi rotujärjestöille ja
-yhdistyksille, lisäksi niitä voidaan julkaista Kennelliiton toimesta. Koirakohtaisia vastauksia tai
omistajien tietoja ei luovuteta eikä julkaista.
Kyselyllä kerättävän tiedon ansiosta pystytään
tunnistamaan rodussa huomiota vaativat terveysasiat.
Suomenajokoirista vasta yhden prosentin tiedot
ovat kyselyssä. Täyttäkäähän kaikki tämä Kennelliiton kysely ja rehellisesti. Tämä on hyvä helppo

ja edullinen tapa saada rotumme terveydentilasta
tietoa. Kyselyn tulokset kertovat missä mennään
ja pitkän päälle myös mihin suuntaan terveystilanne muuttuu.
BLUP-indeksi on jo täysi-ikäinen
Eläinmalli BLUP (Best Linear Unbiased Predic
tion) on tilastomatemaattinen menetelmä, jota
käytetään yleisesti eläinten perinnöllisen arvon
ennustamiseen.
Nämä käyttöominaisuus-indeksit julkaistiin
ensimmäisen kerran 1996. Silloin se oli koiranjalostukselle uusi akateemisella tutkimuksella
sovellettu menetelmä. Tämä tutkimus Metsästyskoetulosten periytyvyys ja käyttömahdollisuudet
kotimaisten koirarotujen jalostuksessa oli Helsingin Yliopistolta hyvin merkittävä teko suomalaisen koiranjalostuksen hyväksi. Vielä edelleenkin
se on paras mahdollinen tunnettu ennuste ja arvio jalostuskoiran tasosta polygeenisissä eli monitekijäisissä ominaisuuksissa. BLUP-indeksi on tilastollinen laskentamalli eläinten jalostusarvojen
ennustamiseen. Se ottaa huomioon tuloksiin vaikuttavia ympäristötekijöitä ja käyttää laskennassa
eläimen kaikkien sukulaisten tulokset sukulaisuussuhteilla painotettuina.
Suomenajokoirille BLUP:it lasketaan käyttöominaisuuskoetuloksista ja lonkkakuvaustuloksista.
Mitä suuremmalla osuudella koirista tai koiran
sukulaisista on tulos, sen luotettavampi indeksi.
Jatkossa kun ajokoesääntöjä päivitetään, tulee
ottaa huomioon ja tehdä muutokset niin, että
myös BLUP-indeksilaskenta toimii.
Valitettavasti laskenta ei viime aikoina ole valmistunut aikataulussa. Siihen on varmasti useampiakin syitä. Meillä tietojen tallentajat ovat vaihtuneet ja aina aineisto ei ole ollut samassa muodossa
kuin ennen, joka on lisännyt laskentatyötä. Myös
laskentaa suorittavan yhteistyökumppanin sairastaminen on osaltaan vaikuttanut aikatauluun.
AJOKOIRAMIES TAMMIKUU 2016

11

JALOSTUSASIAA

Kansallinen geenivaraohjelma
Uudistettu kansallinen geenivaraohjelma käynnistyy tänä vuonna. Aiemmin ohjelmassa ovat
olleet kotieläimet nauta, lammas ja maatiaiskanat,
mutta nyt toteutetaan geenivarojen säilytystä laajemmin ja huomioidaan myös mehiläiset, hevoset
vuohet ja koirat suomalaisten rotujen osalta. Parin
seuraavan vuoden tavoitteena on saada koirien
siemenestettä pakkaseen. Geenipankkia kerätään
kuitenkin usean vuoden jopa sukupolven aikana
pikkuhiljaa, tätä ei ole tarkoitus toteuttaa kertarysäyksellä. Tulevaisuuden visiona voi olla mahdollista tallentaa pakkaseen myös sopivien yhdistelmien alkioita. Voidaan tuottaa myös varta vasten
säilyttämistä varten yksiköitä, joilla on esimerkiksi hyvin poikkeava sukuyhdistelmä.
Geenipankin käytöstä päättävät rotuyhdistykset, Kennelliitto sekä Luonnonvarakeskus (LUKE)
yhdessä.
Koirien osalta merkittävässä roolissa ovat rotujärjestöt omien rotujensa osalta, mutta päävastuullisena organisaationa toimii Kennelliitto.
Koirien geenipankki on osa tätä ohjelmaa, jonka tavoitteita ovat, että
• uhanalaiset alkuperäisrodut eivät kuole sukupuuttoon
• alkuperäisrotuja ylläpidetään taloudellisesti
kestävällä tavalla
• geneettinen vaihtelu säilyy kotieläinroduissa
mahdollisimman laajana
• kotieläinten tuotantokyvyn ja kestävyyden tasapainoinen kehittäminen on huomioitu jalostusohjelmissa
• kotieläingenetiikkaan, jalostukseen ja kotieläingeenivaroihin liittyvää osaamista ja tietoutta
ylläpidetään ja vahvistetaan.
Suomalaisten koirarotujen geeneille perustetaan oma geenipankki, sinne pyritään tallentamaan suomenajokoirastakin vähintään 25 - 30
uroksen geenejä. Geenipankin avulla turvataan
rodun ainutlaatuisten ominaisuuksien säilyminen
ja perinnöllinen monimuotoisuus.
Jotta rodut ja niiden ainutlaatuiset ominaisuudet säilyisivät, täytyy niiden jalostuksessa huolehtia koko populaation elinvoimaisuudesta sekä
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riittävän perinnöllisen vaihtelun säilymisestä. Kotimaisten koirarotujen pakastetun geenipankin
kokoamisen tavoitteena on rotujen geneettisen
monimuotoisuuden ylläpitäminen sekä geenien
satunnaisen häviämisen estäminen ja sukusiitosasteen nousun hillitseminen.
Geenipankki on hätävara. Sitä ei ole tarkoitettu
rodun kehittämiseen vaan kannan elvyttämiseen,
jos tarve niin vaatii. Rotujen elinvoimasta ja ominaisuuksista on huolehdittava ensisijaisesti perinteisellä kasvatuksella ja jalostuksella.
Geenipankki saattaa olla tarpeen varsinkin jos
populaatio tulevaisuudessa pienenee. Se säilöö
myös monimuotoisuutta ja harvinaisia, jo häviämässä olevia sukulinjoja. Geenipankkia voidaan
myös käyttää, jos rodussa ilmenee jokin laajalle
levinnyt uusi perinnöllinen ongelma.
Osa pankista pidetään hyvin pitkäaikaisessa
säilytyksessä ja sitä käytetään ainoastaan äärimmäisessä hätätilanteessa, jossa rotu on luotava uudestaan.
Geenipankkiin etsitään siemennesteen luovuttajiksi sopivia uroksia. Uroksen omistaja voi
ehdottaa koiraansa luovuttajaksi rotujärjestön
kautta. Rotujärjestö esittää luovuttajakoiria Kennelliitolle, jonka kanssa yhdessä valitaan koirat.
Koiran omistaja saa käyttöönsä yhden siemennysannoksen. Loput hän luovuttaa geenipankin
käyttöön.
Luovuttajiksi soveltuvat uroskoirat ovat:
• terveitä: niillä ei ole tiedossa olevia perinnöllisiä sairauksia
• mahdollisimman vähän sukua nykyiseen
narttupopulaatioon
• keskenään mahdollisimman eri sukuisia
• puhdasrotuisia ja niiden sukutaulusta tunnetaan vähintään neljä polvea
• viiden polven sukusiitosasteeltaan korkeintaan 6,25
• lonkat ja kyynärät kuvattu
• ataksiastatus tunnettu
• näyttöä käyttöominaisuuksista
• vaatimuksista voidaan poiketa pitkän uran
tehneen, erittäin hyvän käyttökoiran osalta

JALOSTUSASIAA

Uroksen siemennesteen luovuttajaksi geenipankkiin voi ilmoittautua allekirjoittaneelle tai
Sanna Kumpulaiselle. Jalostustoimikunta valitsee
ilmoittautuneista luovuttajiksi esitettävät urokset.
Tietokantauudistuksemme etenee
Hallitus on tehnyt sopimuksen EK-palveluiden
kanssa koetulostietokantamme uusimisesta. Uusi
tietokanta voidaan saada käyttöön jo seuraavalle koekaudelle. Tiedot tallennetaan aluksi myös
vanhaan tietokantaan ja vanha tietokanta on käytössä ainakin siirtymävaiheen ajan. Tietokantauudistuksesta kertoo tässä lehdessä tarkemmin EKpalveluiden Esa Kukkonen.
Koulutustoimikuntaakin uudistus työllistää,
koska ylituomari- ja koetoimitsijakoulutukset pi-

tää päivittää uuden toiminnan mukaisiksi. Lisäksi
tuomarijatkokoulutuksen yhteydessä koesihteereitä on tarvetta perehdyttää uuden sähköisen tallennusohjelman käyttöön. Kun osaamista saadaan
laajennettua mahdollisimman monelle toimijalle,
vähenee turha päällekkäinen työ.
Rodunjalostus tarvitsee hyvää, rehellistä ja
avointa yhteistyötä.
Esa Ojanen
jalostustoimikunnan puheenjohtaja

Auta keräämään tietoa rotusi terveystilanteesta,
vastaa koirien terveyskyselyyn!
Terveystietojen kerääminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta voimme
hahmottaa rotujemme kokonaisvaltaisen terveydentilan sekä puuttua
rodussa nouseviin mahdollisiin terveysongelmiin ajoissa.
- Terveyskyselyn tarkoituksena on kartoittaa rotujen yleistä terveydentilaa.
- Vastauksista koostetaan rotukohtaisia tilastoja.
- Koirakohtaisia vastauksia tai omistajan tietoja ei luovuteta eikä julkaista.
- Voit täydentää aiemmin antamaasi vastausta täyttämällä kyselyn uudestaan, mikäli
terveydentilaan tulee muutoksia.
- Voit vastata kyselyyn sekä nykyisten että entisten koiriesi osalta.
- Kyselyssä tarvittavat koiran tunnistetiedot voi tarkistaa esim. jalostustietojärjestelmästä tai koiran rekisteritodistuksesta.
- Pakollisen tunnistusmerkinnän kohdassa voi tarvittaessa mainita, että koiralla ei ole
mikrosirua tai tatuointia.
Kyselyyn voit vastata osoitteessa
http://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-terveys/vastaa-terveyskyselyyn
Kiitos vastauksiin käyttämästäsi ajasta!
Jalostustoimikunta
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ATAKSIA pikkuaivojen surkastuminen
Yleistä
Ataksia tarkoittaa terminologisesti neurologista
oiretta, jossa tahdonalaisten lihasten liikkeiden
koordinaatio on huonontunut ja liikkuminen on
hapuilevaa. Ataksia on siis epäspesifinen kliininen muutos liikkumisessa, jonka syynä on jonkin
keskushermoston liikkeitä säätelevän tai niihin
liittyvän osan toiminnan häiriö (esim. toimintahäiriö tai sairaustila asentotuntoaisteissa, sisäkorvassa tai pikkuaivoissa).
Ajokoirien kohdalla ataksiasta puhuttaessa
tarkoitetaan pikkuaivojen surkastumissairautta,
mutta terminä ataksia tarkoittaa siis ”hapuilevaa / muuttunutta liikkumista”, mitä pikkuaivojen surkastuminen aiheuttaakin. Jatkossa tekstissä ataksialla tarkoitetaan ajokoirien perinnöllistä
pikkuaivojen surkastumista, joka on etenevä ja
parantumaton perinnöllinen sairaus.

Ataksian oireilun eli hapuilevan ja horjuvan
liikkumisen selittää aivojen rakenne ja pikku
aivojen tehtävä. Keskushermoston osat ovat aivot
ja selkäydin. Aivot taas muodostuvat useammasta eri osasta / yksiköstä, joista yksi on pikkuaivot.
Pikkuaivot sijaitsevat takaraivossa kallon takaosassa isoaivojen alapuolella. Pikkuaivot ovat
rakenteeltaan isoaivojen kaltaiset, mutta niiden
toiminta ja merkitys poikkeaa huomattavasti.
Pikkuaivoista ei itsessään lähde liikkumiskäskyjä, mutta ne ovat vastuussa nopeista, hienosäätöä
vaativista liikkeistä, valmiiden liikemallien tuottamisesta ja lihasten koordinoinnista liikkeiden
aikana. Pikkuaivot saavat siis “raakadataa” muista aivojen osista, asentotuntoaisteista ja sisäkorvasta ja viimeistelevät liikkeen tai asennon normaaliksi.

Pikkuaivot

Koiran aivot. Ataksia on pikkuaivojen rappeumasta johtuva sairaus. Pikkuaivot näkyvät kuvassa oikealla.
14
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Ataksiassa pikkuaivojen hermosolut surkastuvat, erityisesti rappeumamuutoksia on pikkuaivojen kuoressa, lisäksi Purkinjensolujen ja
jyväissolujen määrä vähenee / solut surkastuvat.
Pikkuaivojen surkastuminen aiheuttaa siten hienomotoriikan, liikkeen, tasapainon, asennon ja
liikkumisen huononemista ja vaikeutumista.
Periytyvyys ja jalostus
Ataksia on väistyvästi eli resessiivisesti periytyvä
sairaus, joka periytyy yhden geenin välityksellä.
Tämä tarkoittaa sitä, että sairaus ilmenee vain
silloin, kun molemmilta vanhemmilta on saatu
sairausgeeni. Ollakseen sairas koiran on siis täytynyt saada sairausgeeni molemmilta vanhemmilta. Eli koira saa isältä ja emältä molemmilta
yhden a:n, jolloin sairaan koiran geeniyhdistelmä
eli genotyyppi on tässä aa.
Kantajakoiralla taas on toinen geeni normaali
ja toinen sairas, eli toiselta vanhemmalta A, toiselta a -> genotyyppi on Aa. Kantajakoiralla sairaus ei ilmene, eli se on kliinisesti terve, mutta
se kantaa geeneissään normaalin A:n lisäksi sai
rausgeeniä a.
Terve koira on sairauden osalta täysin terve
sekä kliinisesti että geeneissään. Sen genotyyppi
on AA.
Jalostukseen ei saa käyttää sairasta koiraa.
Vaikka sairaan (aa) koiran lisäännyttäisi täysin
terveen koiran (AA) kanssa ja Mendelin periytymislakien mukaisesti kaikki jälkeläiset olisivat kantajia (Aa) eli kliinisesti terveitä ataksian
osalta, ajokoiralla ataksia ilmenee niin nuorena
(yleensä 6 kk ikään mennessä), ettei koiran ajoominaisuuksista voi olla riittävästi tietoa, minkä
ainakin allekirjoittaneen mielestä tulee olla ter
veyden ohella tärkein jalostuskriteeri. Tyypillisesti ajokoiranpentu joudutaan lopettamaan tai
se menehtyy ataksian vuoksi jo muutaman kuukauden iässä, jolloin käytännössä sen jalostuskäyttö on mahdotonta.
Kantajakoiraa taas tulisi käyttää jalostukseen, jos sen metsästysominaisuudet ja muu
terveys sitä puoltavat, aivan samoin kuin tervettä koiraa. Suomenajokoiran geenipopulaatio on
pääasiassa Suomessa ja täten rodun säilymisen ja

mahdollisimman laajan ja hyvän jalostusmate
riaalin ja terveyden vaalimiseksi myös kantajia
tulee käyttää jalostukseen. Noin 10 % suomen
ajokoirista on ataksian kantajia. Jos näitä kantajia
ei käytettäisi lainkaan jalostuksessa, hukkaamme
ison osan rodun geenipoolista ja monimuotoisuudesta.
Jos kantajakoiran parittaa terveen koiran kanssa, on puolet jälkeläisistä terveitä (AA) ja puolet
kantajia (Aa). Ja kantajakoirat eivät siis oireile ja
elävät ataksian osalta normaalin elämän.
Sairaita yksilöitä (aa) ilmenee jalostuksessa
silloin, jos molemmat vanhemmat ovat kantajia
(Aa). Tämän vuoksi kantajakoiraa ei saa parittaa kantajan kanssa, koska silloin osa pennuista
syntyy sairaina. Kantaja (Aa) voidaan parittaa
ainoastaan terveen (AA) kanssa. Jo eläinsuojelullisista syistä on kiellettyä tuottaa ehdoin tahdoin sairaita yksilöitä.
Oireet
Ataksiaa sairastava koira oireilee yleisesti
seuraavasti:
- hoiperteleva liikkuminen,
- kaatuilu,
- takapään heittelehtiminen,
- tasapaino-ongelmat seistessä ja kävellessä,
- etujalkojen liioitellut liikkeet kävellessä
(nostaa jalkoja korkealle, liikerata voi olla korostunut),
- takajalat levällään seistessä tasapainon ylläpitämiseksi,
- kompurointi ja sotkeutuminen omiin jalkoihin,
- silmissä voi olla nystagmusta eli silmävärvettä
(silmämunan nopea tahdostariippumaton
epänormaali liikkuminen ylösalas tai sivusuunnassa),
- voi olla pään tärinää,
- syöminen voi olla vaikeutunutta muiden oireiden vuoksi (vaikeutunut lihasliikkeiden hallinta,
huonovointisuus heikentyneen tasapainoaistin
vuoksi).
- Kasvu on usein hitaampaa osittain mahdollisen vaikeutuneen syömisen vuoksi
- Muuten koirat ovat yleensä kliinisesti terveitä
AJOKOIRAMIES TAMMIKUU 2016
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seen / vaikeutumiseen voi olla esim. sisäkorvantulehdus (joka on pääasiallisesti hoidettavissa).
Diagnoosiin pääseminen lähtee perusasioista,
eli esitietojen kysymisestä ja yleistutkimuksen
tekemisestä. Näiden perusteella eläinlääkäri voi
tehdä neurologisen tutkimuksen, tähystää korvat, ottaa verikokeita, tehdä tarvittavia muita tutkimuksia.
Kuitenkin suomenajokoiran kohdalla ataksia
diagnoosiin pääseminen on usein helpointa ja
nopeinta siten, että koirasta otetaan geenitesti.
Jos testin mukaan koira on sairas, ei muita tutkimuksia ole tarpeen tehdä.

Suomenajokoiran ataksian oireet alkavat tyypillisesti pikkupentuna, mutta viimeistään puolen vuoden
ikään mennessä. Kuvan pentu on terve.

Oireet alkavat rodusta riippuen pikkupentuna, nuorena, aikuisena tai vanhana. Suomenajo
koiralla oireilua voi olla pikkupentuna ennen
luovutusta, pian luovutuksen jälkeen, yleensä
kuitenkin viimeistään puolivuotiaaksi täytettyään. Sairaus etenee pikkuaivojen surkastumisen
edetessä ja oireet voimistuvat koiran ikääntyessä.
Diagnostiikka
Ataktisesti liikkuva koira ei automaattisesti sairasta ataksiaa, vaan syynä liikkumisen huononemi-

Hoito ja ennuste
Ataksian hoito on eutanasia eli lopetus / armokuolema. Vaikka ataksia ei tiettävästi aiheuta
koiralle kipua, on kyseessä silti parantumaton ja
etenevä sairaus ja diagnoosin varmistuttua voi
ajatella olevan koiran edunmukaista lopettaa se.
Oletettavasti koira kuitenkin ymmärtää liikkumisen olevan vaikeutunutta ja toisaalta koiralla
voi olla huonovointisuutta tasapainoaistivai
kutusten vuoksi. Joka tapauksessa koiralla ei ole
tulevaisuudessa mitään mahdollisuutta normaalielämään tai normaaliin metsästyskäyttöön, joten lopetus on siten paras vaihtoehto diagnoosin
varmistuttua koiran enempien oireilujen ja mahdollisen huonovointisuuden välttämiseksi sekä
toivottoman ennusteen vuoksi.
Kirjoittanut Suvi Kapiainen,
eläinlääkäri, biologi

• Ataksia on pikkuaivojen surkastumissairaus
• Väistyvästi perinnöllinen. Terveet ja kantajat ikänsä oireettomia
• Kantajia kannattaa käyttää jalostukseen (terveen koiran kanssa), jos muutenkin jalostuskelpoisia
• Oireet: haparoiva liikkuminen, kaatuilu, horjuminen
• Oireet yleensä pikkupentuna – 6 kk ikään mennessä
• Diagnoosi esitietojen, yleistutkimuksen ja geenitestin perusteella
• Etenevä sairaus
• Hoitona koiran eutanasia
16
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Ataksianäytteiden analysointi

- Suomen Ajokoirajärjestö yhteistyöhön Laboklinin kanssa
Suomen Ajokoirajärjestö on aloittanut yhteistyön
Laboklin-laboratorion kanssa ataksianäytteiden analysoinnin osalta. Ataksia-näytteet tulee
lähettää Laboklinille SAJ:n logolla varustetulla
näytelähetteellä. Näytelähetteitä saa tilattua Ajokoirajärjestön toimistolta sekä tulostettua internet-osoitteesta
http://www.ajokoirajarjesto.fi/ajokoirista/ataksia/.
Kun näytteen lähettää SAJ:n tiedoilla varustetulla lähetteellä, tieto saadaan laboratoriolta suoraan sekä omistajalle että Suomen Ajokoirajärjestölle. Lisäksi näytteen analysoinnista saadaan
20 %:n alennus. Tällä hetkellä tammikuussa 2016
ataksianäytteen analysoinnin hinta Laboklinillä
ilman alennusta on 57,50 euroa. SAJ:n alennuksella hinnaksi muodostuu 46 euroa.
Koirakohtaiset ataksia-tulokset näkyvät SAJ:n
internet-sivuilla Ataksiatutkitut koirat -listalla
http://www.ajokoirajarjesto.fi/ajokoirista/ataksia/.
Toistaiseksi ataksiatulosta ja koiran ataksia-statusta ei kirjata Kennelliiton jalostustietojärjestelmään. SAJ on anonut Suomen Kennelliitolta, että
tulokset saataisiin tulevaisuudessa suoraan Kennelliiton jalostustietojärjestelmään.

Näytteenottajan tulee olla eläinlääkäri tai Suomen Kennelliiton kennelneuvoja tai muu Kennelliiton valtuuttama henkilö. SAJ:n jalostus
neuvojien ottamat näytteet eivät kelpaa virallisiksi
näytteiksi Kennelliitolle.
Kennelneuvojien yhteystiedot löydät internetosoitteesta: http://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/
muut-yhteystiedot/kennelneuvojat-2015
Ataksia-näyte voidaan ottaa poskisolunäytteenä. Toimenpide on yksinkertainen, nopea ja koiralle kivuton. Näytteenottaja asettaa poskisoluharjan harjaosan ikenen ja posken väliin ja harjaa
posken sisäosaa posken koko pituudelta noin 20
kertaa. Koiran suun tulee olla mahdollisimman
puhdas näytteenottohetkellä eli älä tarjoa koiralle
ravintoa ennen näytteenottoa.

NÄYTTEENOTTO JA ATAKSIASTATUKSEN TULOS:
• Tilaa SAJ:n toimistolta näytelähete
• Varaa eläinlääkäriaika tai ota yhteyttä alueesi kennelneuvojaan
• Näytteenottaja ottaa koiralta poskisolunäytteen
• Näytteenottaja lähettää näytteen analysoitavaksi Laboklinille
lähetteessä olevien ohjeiden mukaan
• Tulokset tulevat sekä koiran omistajalle sekä SAJ:lle
• SAJ:n toimistolla analyysitulos kirjataan Ataksiatutkitut
koirat -listalle.
AJOKOIRAMIES TAMMIKUU 2016

17

SANNA KUMPULAINEN

JALOSTUSASIAA

Suomenajokoirien ihosairaustutkimus
-follikulaaridysplasia
Suomen Ajokoirajärjestö kartoittaa follikulaaridysplasian eli mustan karvan karvatupen kasvuhäiriön esiintymistä rodussa, jotta taudille saataisiin kehitettyä geenitesti lähivuosina. Bernin Yliopistossa Sveitsissä tutkitaankiharakarvaisennoutajan follikulaaridysplasiaa ja SAJ pyrkii hyödyntämään tätä tutkimusta suomenajokoiran follikulaaridysplasian periytymisen tutkimisessa. Sairaus on perinnöllinen ja sairastuneita yksilöitä ei
suositella käytettäväksi jalostuksessa.
Follikulaaridysplasiassa karva alkaa vähitellen harventua lähinnä mustan manttelin alueella. Tyypillisesti
selälle ja kyljille muodostuu erikokoisia karvattomia alueita. Ihosairaus ilmenee usein vasta noin 2–4 vuoden iässä ja etenee pikkuhiljaa. Karvattomiin alueisiin saattaa ajoittain myös kasvaa karva takaisin. Yleensä
muita oireita, kuten kutinaa, ei esiinny ja koira voi muuten hyvin.
SAJ korvaa koiranomistajille ihonäytteiden laboratoriotutkimuksen epäiltäessä mustan karvan karvatupen
kasvuhäiriötä. Lisäksi SAJ korvaa laboratorioon lähetettävien ihonäytteiden ottaneen eläinlääkärin kustannuksia 50 euroon asti.
Jos epäilet, että koirallasi on follikulaaridysplasia, toimi seuraavasti:
Ota yhteys omaan eläinlääkäriisi, joka ottaa koirastasi tarvittavat ihobiopsianäytteet. Eläinlääkärisi voi tarvittaessa etukäteen tilata laboratoriosta näytteen lähettämistä varten formaliiniputkia ja lähetekuoria veloituksetta. Eläinlääkärin tulee lähettää näytteet yhdessä oheisen lähetteen (löytyy myös www.patovet.fi/index.
php?id=192) ja koiran rekisterikirjan jäljennöksen kanssa osoitteeseen:
Eläinpatologian laboratorio PatoVet ay. c/o Yhtyneet Laboratoriot Oy
Höyläämöntie 14
00380 HELSINKI
Puh: 050-5658662 Kotisivut: www.patovet.fi Sähköposti: patovet@patovet.fi
Kirjoita lähetteeseen SUOMEN AJOKOIRAJÄRJESTÖN FOLLIKULAARIDYSPLASIA-TUTKIMUS, jolloin
laboratorio laskuttaa laboratoriotutkimuksen järjestöltä ja lähettää tutkimustuloksen myös SAJ:lle.
Samalla eläinlääkärikäynnillä otata koirastasi verinäyte DNA-geenipankkiin. Verinäytteiden avulla voidaan
jatkossa tutkia follikulaaridysplasian aiheuttavaa virhettä rodun perimässä. Ohjeet verinäytteen ottoon
sekä näytelomakkeen löydät osoitteesta: www.koirangeenit.fi/osallistuminen
Käytyäsi otattamassa näytteet eläinlääkärillä, lähetä kopio laskusta, oheinen Kysymyksiä ihotautipotilaalle
-lomake täytettynä ja pankkiyhteystietosi SAJ:n toimistoon:
SUOMEN AJOKOIRAJÄRJESTÖ – FINSKA STÖVARKLUBBEN RY
Uusikatu 57 – 59
90120 OULU
Sähköposti: saj.fsk@dnainternet.net
Jos sinulla herää kysymyksiä näytteenotosta tai aiheesta muuten, ota yhteyttä SAJ:n yhteyshenkilöön:
Sanna Kumpulainen, Touvitie 18 C 4, 70460 KUOPIO
Puh. 040-4823919 Sähköposti: sanna_kumpu@hotmail.com
Ihosairaustutkimukseen osallistuvia kiittäen
Jalostustoimikunta
18
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Lonkat ja
lonkkaindeksit
Mitä minun tulee huomioida
etsiessäni nartulleni sopivaa urosta
lonkkien osalta?
- Ilmiasun tuijottamisesta kohti
luotettavampaa valintaa lonkka
indeksin pohjalta.
Suomenajokoiran Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaan, PEVISAan, kuuluu lonkkavikojen vastustaminen ja jalostukseen
käytettävien koirien kuvauspakko ensimmäisen
pentueen jälkeen. Nykyään parituskumppania
etsivät on helppo löytää Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä sekä koiran oma kuvaustulos eli
ilmiasu että lonkkaindeksi. Lonkkaindeksin perässä suluista löytyy arvosteluvarmuus.
ILMIASU kertoo vain ja ainoastaan koiran
omasta lonkkarakenteesta- ja terveydestä. Siihen
vaikuttavat myös ympäristötekijät. Ilmiasu ilmaistaan kirjaimina A (terve), B (lähes normaali / rajatapaus), C (lievä muutos), D (kohtalainen
muutos) ja E (vaikea muutos).
LONKKAINDEKSI kertoo koiran odotettavissa olevan jalostuksellisen arvon lonkkien osalta. Indeksi on ennuste jalostusarvosta. Lonkkaindeksissä ovat mukana kaikkien koiran tiedossa
olevien lonkkakuvattujen sukulaisten, mm. vanhemmat, sisarukset, jälkeläiset, lonkkakuvaustulokset.
Lonkkaindeksi muodostuu koiran ja sen lähisukulaisten lonkkakuvaustuloksista ja rodun
keskiarvoksi on määritelty lukuarvo 100. Koiran
lonkkaindeksi on sitä parempi, mitä enemmän se
ylittää lukuarvon 100 ja vastaavasti sitä huonompi, mitä enemmän se alittaa lukuarvon 100.
Lonkkaindeksi on aina luotettavin mahdollinen ennuste koiran jalostusarvosta. Se on aina
vähintään yhtä hyvä, mutta yleensä paljon luotettavampi kuin oma ilmiasu
20
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ARVOSTELUVARMUUS kertoo, kuinka luotettavasti ennuste kuvaa koiran todellista jalostusarvoa. Korkein mahdollinen arvosteluvarmuus
eli 100 %, matalin 0 %. Arvosteluvarmuuteen
vaikuttaa merkittävästi koiran sukulaisten sekä
jälkeläisten kuvaustulosten lukumäärä. Mitä
enemmän kuvattuja jälkeläisiä koiralla on, sitä
suurempi on myös arvosteluvarmuus. Siis mitä
enemmän tuloksia on käytettävissä, sitä suurempi on arvosteluvarmuus.
Käytännössä arvosteluvarmuus ei koskaan saavuta 100 prosenttia. 80 - 90 prosentin arvosteluvarmuus on jo erinomainen ja 70 % erittäin hyvä.
Mitä korkeammaksi arvosteluvarmuus kasvaa,
sitä vähemmän indeksi enää muuttuu, kun uusia
kuvaustuloksia saadaan. Arvosteluvarmuuteen
vaikuttaa paitsi jo mainittu tulosten määrä, myös
ominaisuuden periytymisaste.
JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN OHJE
Suomenajokoiran jalostuksen tavoiteohjelmassa
2013 - 2018 on asetettu lonkkien osalta ohjeeksi:
”Uroksen ja nartun yhteenlaskettu lonkkaindeksi tulee olla vähintään 200, sekä lonkka
kuvaustulos vähintään D.”
Minkä vuoksi tällainen ohje on annettu? Yli
sadan indeksin omaava koira on siis jalostusarvoltaan rodun keskiarvoa parempi ja alle sadan
koira rodun keskiarvoa huonompi. Kun yhdistelmän uroksen ja nartun indeksien yhteenlaskettu
summa on yli 200 (tai indeksien keskiarvo on yli
100), ovat pennut odotusarvoltaan rodun keskitasoa parempia. Rodun terveys lonkkanivelen
kasvuhäiriön suhteen paranee vähitellen, jos jalostusyhdistelmien yhteenlasketut indeksit ovat
systemaattisesti suurempia kuin 200. Parantumista alkaa tapahtua rodun geneettisessä tasossa lonkkanivelten terveyden suhteen, ei heti yksittäisten koirien ilmiasuista. Geneettisen tason
parantuminen ja tasaantuminen näkyy rodussa
muutamien sukupolvien jälkeen.

JALOSTUSASIAA

Lonkkavalinta
Koiria, joiden ilmiasu on A, B, C tai D voidaan
käyttää jalostukseen. E-luokituksen saavan koiran käyttö on kielletty ja sen pentuja ei rekisteröidä muuta kuin ei jalostukseen -rekisteriin.
Koirien lonkkia on kuvattu jo vuosia ja saattaa
tuntua, että edistystä lonkkaterveyden osalta ei
olla juurikaan saavutettu. Suurimpiä syitä tähän
on, että eläimen jalostusarvon arvioiminen sen
oman lonkkakuvan eli pelkän ilmiasun perusteella ei ole läheskään aina luotettavaa. Valinta
ilmiasun perusteella ei välttämättä kerron koiran
geenien hyvyydestä tai huonoudesta yhtään mitään.
Parituskumppania valittaessa tulee kiinnittää
huomiota e-nsisijaisesti koiran indeksiin, ei ilmiasuun eli pelkkään koiran omaan kuvaustulokseen. Näin saadaan luotettavampaa tietoa koiran
perinnöllisestä tasosta ja tulevan pentueen geneettisestä odotusarvosta lonkkien osalta.
Esimerkiksi Kennelliiton jalostustietojärjestelmän mukaan paras A/A-lonkkaisen uroksen
lonkkaindeksi on 128 ja huonoin 89. Ero indeksissä on valtava. Huonoimman A/A-lonkkaisen
koiran indeksi on erittäin merkittävästi alle rodun
keskitason. Tällaisen indeksin omaava koira suurella todennäköisyydellä periyttää huomattavasti
huonompaa lonkkaa kuin sillä itsellään on.
Esimerkkinä kaksi A/A-lonkkaista urosta, joiden
jälkeläisistä on kuvattu useampia kymmeniä koiria.
Uroksen X lonkkaindeksi on noin 90. Sen jälkeläisissä on lonkiltaan
A 21 %
B 41 %
C 24 %
D9%
E 6 %.
Toisen uroksen Y lonkkaindeksi on yli 120. Sen
jälkeläisissä on lonkiltaan
A 67 %
B 17 %
C 13 %
D3%
E 0 %.
Ensimmäisen uroksen X pennuista noin 60 % on

A- tai B-lonkkaisia. Toisen uroksen pennuista lähes 85 % on A- tai B-lonkkaisia.
Lonkkaperimältään huonon pentueen paras koira, jolla A /A-lonkat, saattaa periyttää
huonompaa lonkkaa kuin lonkkaperimältään
erinomaisen pentueen C / C-lonkkainen koira.
Lonkkaindeksejä vertaamalla koirien vertaaminen keskenään on huomattavasti luotettavampaa
kuin lonkkien ilmiasun perusteella.
Jos narttusi lonkkaindeksi on 90, sinun tulee
valita uros, jonka lonkkaindeksi on astutushetkellä vähintään 110. Jos taas narttusi geneettinen taso lonkissa on erinomainen, esimerkiksi
115, voit valita lonkkaindekseiltään huonomman
uroksen, jonka hyviä käyttöominaisuuksia ominaisuuksia haluat hyödyntää. Heikko koira yhdessä ominaisuudessa voi korvata puutteensa
olemalla huippu jossakin muissa ominaisuuksissa.
Indeksilaskenta ottaa huomioon koiran parituskumppanien tason. Huono narttu ei heikonna
hyvän uroksen indeksiä ja päinvastoin. Myöskään
huonon nartun indeksiä ei voi nostaa keinotekoisesti huippu-uroksen indeksillä ja painvastoin!
Vaikka lonkista puhutaankin paljon, tulee
kuitenkin muistaa, että lonkkien jalostus on osa
suurempaa kokonaisuutta. Osa koirarodun kokonaisvaltaista terveyden jalostamista. Pieni osaalue palapelistä koirarodun kokonaisvaltaisessa
jalostamisessa. Yhteen ominaisuuteen ei tule
liikaa tuijottaa, vaan muistaa kokonaisuus. valitessasi parituskumppania, sinun tulee arvioida
koiran kokonaisjalostusarvo. Valitse se koira,
jonka ominaisuuksien summa on lähinnä ihannekoiraasi!
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Virallisten terveystutkimusten
tilaaminen sähköistyy
Jatkossa viralliset terveystutkimukset tilataan ennen eläinlääkärikäyntiä sähköisesti Kennelliitolta.
Suomenajokoiralla muutos koskee
erityisesti lonkka- ja kyynärtutkimuksia.
Virallisilla terveystutkimuksilla tarkoitetaan sellaisia tutkimuksia, jotka suoritetaan Kennelliiton
hyväksymien ohjeiden mukaisesti ja jotka tallennetaan Kennelliiton jalostustietojärjestelmään.
Tuloksia kertyy kaikki rodut huomioon ottaen
vuosittain kymmeniä tuhansia. Virallisten tulosten lisäksi järjestelmään voidaan tallentaa terveystietoja myös kyseisten sairauksien vuoksi oireilevista, operoiduista ja lopetetuista koirista.
Jotta terveystutkimus on virallinen edellytettään, että:
- koiran tunnistusmerkintä tarkastetaan tutkimuksen yhteydessä
- lausunnon antaja tai mahdollinen näytteen
ottaja on Kennelliiton hyväksymä
- koira on täyttänyt lausuntohetkellä mahdollisesti vaadittavan vähimmäisiän
Lähete virallisiin terveystutkimuksiin tilataan
sähköisesti etukäteen ennen eläinlääkärille menoa. Kennelliiton jäsenet voivat tehdä tilauksen
Omakoira-palvelun kautta. Mikäli et ole kennelliiton jäsen, voit tilata lähetteet osoitteesta https://
omakoira.kennelliitto.fi/jasentiedot/register.aspx
Eläinlääkäri tallentaa tulokset tai liittää röntgenkuvat sähköisesti suoraan lähetteelle tutkimuksen yhteydessä. Sähköisen lähetteen voi tilata lonkka- ja kyynär-, polvi-, syringomyelia-, ja
sydäntutkimuksiin. Kennelliiton antamista lausunnoista ajokoiria eniten koskevista, lonkka- ja
kyynärlausunnoista peritään normaali lausuntomaksu jo lähetteen tilaamisen yhteydessä.
Lähetteen tilaaminen ei edellytä eläinlääkärin
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tai eläinlääkäriaseman valintaa. Tutkimusaika
kannattaa kuitenkin varata ennen sähköisen lähetteen tilaamista. Eläinlääkäriasemalla omistajan ei
enää tarvitse täyttää erillisiä tutkimuslomakkeita,
koska tiedot ovat saatavilla sähköisesti. Eläinlääkärin antamat lausunnot myös tallentuvat suoraan lausumisen yhteydessä Kennelliiton tietokantaan.
Lähetteiden tilaamisen sähköistyminen on iso
muutos. Ainakin alkuvaiheessa perinteisiä lähetteitä voidaan tehdä myös eläinlääkäriasemilla,
jos asiakas ei ole tehnyt sähköistä lähetettä etukäteen.
Lisätietoa virallisten tutkimusten käytännön
toteutuksesta löydät Kennelliiton internet-sivuilta. Esimerkiksi lonkka- ja kyynärtutkimukset:
http://www.kennelliitto.fi/lonkka-ja-kyynarnivellausunnot-annetaan-rontgenkuvista
Sairaalle koiralle
voi saada epävirallisen lausunnon
Kun pyritään vähentämään perinnöllisten sai
rauksien esiintymistä, on tieto jokaisen yksilön
sairaudesta tärkeä, vaikka tutkimus ei kaikilta
osin olisikaan täyttänyt vaadittavaa menettelyä
(esim. vaadittu ikä). Tämän vuoksi Kennelliiton
tietokantaan on tallennettu jonkin verran epävirallisiksi merkittyjä tuloksia.
Tieto sairaudesta voidaan tallentaa, vaikka koira olisi virallisen tutkimuksen osalta alaikäinen.
Samoin tieto voidaan tallentaa, vaikka tunnistusmerkintää ei olisi tarkastettu tutkimushetkellä tai
se puuttuisi kokonaan. Syringomyeliassa sairaiden koirien magneettikuvia otetaan vastaan myös
muilta kuin Kennelliiton hyväksymiltä syringokuvaajilta.
Sairaan koiran epävirallisia tuloksia voidaan
tallentaa seuraavissa sairauksissa:
• lonkkanivelen kasvuhäiriö
• kyynärnivelen kasvuhäiriö
• polvilumpion sijoiltaanmeno
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• selkäohjeen alaiset sairaudet
• syringomyelia
Lonkka-, kyynär- tai selkälausunto
• Toimita röntgenkuvat tai tietokonetomografian
(kyynärnivelet) tulokset Kennelliittoon
• Röntgenlähetteeseen kirjataan, että koiralle on
suoritettu lausuntoon vaikuttava leikkaus tai että
koiraa on jouduttu lääkitsemään tai se on jouduttu lopettamaan vian vuoksi
• Sairaan koiran tulos on mahdollista kirjata ilman maksua, toive maksuttomuudesta kirjataan
lähetteeseen
• Liitä mukaan sairaskertomus ja mahdolliset
aiemmat röntgenkuvat ja tietokonetomografiatulokset
Röntgenkuvien ei tarvitse täyttää virallisen
lausunnon kriteereitä. Tulos kirjataan jalostustietojärjestelmään ja se huomioidaan indeksilaskennassa, mutta se ei täytä PEVISA-ohjelmiin
liittyviä jalostusvaatimuksia.
Polvilausunto
• Pyydä eläinlääkäriä täyttämään polvilausunto
ja merkitsemään siihen koiran tulos ennen operoinnin suorittamista tai koiran lopettamista
• Pyydä eläinlääkäriä merkitsemään lausuntoon
myös tieto operoinnista tai lopetuksesta
• Lausunto toimitetaan Kennelliittoon
Tulos tallennetaan jalostustietojärjestelmään
sen mukaisesti minkä asteen eläinlääkäri polvilausuntoon merkitsee. Operoiduille koirille merkitään tuloksen lisäksi lisätieto ”operoitu”.

Syringomyelialausunto
• Pyydä eläinlääkäriä toimittamaan magneettikuvat sekä koiran sairaskertomus Kennelliittoon
• Sairaan koiran tulos on mahdollista kirjata ilman maksua, toive maksuttomuudesta kirjataan
lähetteeseen
Kuvien laadun ja sairaskertomuksen tulee olla
riittävät. Kuvaustulos tallennetaan jalostustietojärjestelmään.
Kaikkien virallisten
terveystutkimusten yhteydessä on
ilmoitettava koiralle tehdystä leikkauksesta
Viedessään koiran Kennelliiton viralliseen terveystutkimukseen, tulee omistajan ilmoittaa
eläinlääkärille, jos koiralle on tehty lausuntoon
vaikuttava leikkaus, tai syringomyelian osalta,
jos koiralla on syringomyeliaan liittyviä oireita.
Asia merkitään lähetteeseen (lonkka- ja kyynärnivelet, selkä, syringomyelia) tai lausuntolomakkeeseen (polvet). Koiran sairaskertomus liitetään
mukaan.
Virallisten tutkimustulosten periaatteet määritellään PEVISA-ohjeessa
Lähde:
http://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/
koiran-terveys/viralliset-terveystutkimukset
Kennelliiton sivujen pohjalta toimittanut:
Sanna Kumpulainen
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Sähköinen koetallennus ja
uusi tietokanta 2016
Koetallennusohjelma muuttuu tulevaa koekautta varten. Koetulosten jatkokäsittely
muistuttaa enemmän hirvikokeiden tulosten käsittelytapaa ja tulokset on tarkoitus
saada nopeammin tietokantaan.
Muutoksen myötä tulokset siirtyvät uuteen palvelinympäristöön ja kaikki nykyisten sääntöjen mukaan tallennettavat tiedot
tulevat näkyviin. Uudessa tietokannassa
myös mm. karhunhaukkutaipumuskokeiden tiedot näkyvät koiran tiedoissa.
Uusi tietokanta on rakenteilla ja se tulee
käyttöön ennen seuraavaa koekautta. Myös
uusi koetallennusohjelma on ladattavissa
hyvissä ajoin ennen kauden alkua.
Muutoksia koepaikalle
Koepaikalla kannattaa tulevaisuudessa mahdollisuuksien mukaan käyttää tietokonetta koirakohtaisten papereiden tekemiseen. Kun koiranohjaajan saama paperi sisältää juuri ne samat tiedot,
jotka nappia painamalla välitetään suoraan tietokantaan, virheiden määrä tietokannassa tulee vähenemään merkittävästi.
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Uusi ohjelma
• helpottaa tietojen lähetystä tallentajalle ja
koepöytäkirjojen tarkastajalle
• mahdollistaa jatkossa uuden tietokannan
käytön ja
• sisältää AJOK ja KEAJ kokeiden lisäksi uuden
karhunhaukkutaipumuskokeen tallentamisen ja
tulostamisen.
Tallennusohjelman oleellisin muutos liittyykin
tietojen lähettämiseen eteenpäin. Jatkossa ei enää
tarvitse poimia erikseen oikeita tiedostoja oikeasta kansiosta sähköpostin liitteeksi. Käsiteltävän
kokeen ollessa valittuna painetaan vain nappia,
joka lähettää tulokset eteenpäin kunhan kone on
kytkettynä internettiin. Onnistuneen lähetyksen
merkiksi tulee kokeen kohdalle vihreä merkki.
Epäonnistunut lähetys (esim. kone ei verkossa)
puolestaan näyttää punaisella merkillä ja selvällä
tekstillä lähetyksen epäonnistuneeksi.
Muutosten vuoksi vanhan ohjelman käyttö ei
ole mahdollista seuraavalla koekaudella. Peruskäyttö on samankaltainen kuin vanhan koetallennusohjelman eikä vaadi syvällistä tietotekniikan tuntemista. Uusi ohjelma on varustettu
sertifikaatilla, joka mahdollistaa ohjelman käytön

useimmissa windows ympäristöissä ilman tietoturvatarkistusten herjoja.
Uusi ohjelma toimitetaan asennuspakettina,
joka mahdollistaa kaikkien tietojen kopioimisen
ja käynnistyskuvakkeiden asentamisen oikealla
tavalla.

Tietojen lähetys tapahtuu yksinkertaisesti painamalla näytön alareunassa olevaa nappia <Lähetä valittu koe tallentajalle>. Jonkin ajan kuluttua
napin alle ilmestyy selväkielinen teksti, joka kertoo onnistuiko lähetys ja listalla olevat ”liikennevalot” päivitetään vastaavasti.

Tietojen lähetys koepaikalta eteenpäin
Kokeiden selailussa on kaksi näkyvää muutosta.
Vasemmassa laidassa kokeiden selailussa näkyy
”liikennevalot”, joissa
• tyhjä tarkoittaa ettei koetta ole vielä lähetetty
• vihreä tarkoittaa, että koe on lähetetty onnistuneesti
• punainen tarkoittaa sitä, että lähetystä on yritetty mutta se ei ole onnistunut
Tietokoneen täytyy olla kytketty internettiin,
jotta lähetys voi onnistua. Lähetys tapahtuu SLLsuojattuna eli se käyttää ohjelmaan integroituja
palvelimen asetuksia eikä käyttäjällä tai tietokoneessa tarvitse olla mitään erityistä sähköpostiohjelmaa.
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TEKSTI LASSE PELTOLA KUVAT HEIKKI HORPPU

Kettukilvan etelänlohkon
valintakoe 28.11.2015 Kouvolassa
Kettukilvan etelälohkon valintakokeen järjestivät Kymen-Karjalan Ajokoirayhdistys ja
Suur-Selänpään Erämiehet Kouvolan Vuohijärvellä maastoissa, missä salpausselkä päättyy.
Järjestelyt ja maastojen valinnat onnistuivat, vaikka kostea ja tuulinen sää vaikutti.
Saatiin kohtalaisia tuloksia melkein joka koelohkosta. Kokeissa saavutettiin kolme ykköstulosta,
jotka riittivät pääsyyn kettukilpaan Kankaanpäähän. Ylituomarina toimi tarkalla ja tasapuolisella
linjalla Heikki Heiskanen, joka seurasi mm. Elokarin Hiskin ensimmäisen lyhyen ajon loppua.
Hiskillä oli huonoa tuuria matkassa, koska kettu
löytyi uudelleen hakuajan päättyessä ja ajo kulki
sujuvasti 1,5 tuntia ja olisi jatkunut vielä pitempään, koska Hiski otettiin kiinni. Toinen ylituomariryhmän seuranta oli Jahtiluodon Helmin
ajoa, jossa edellä kulki oikea pitäjäkettu, joka oli
jo edennyt kahden kylän halki. Samalla nähtiin
hyvää tuomarityöskentelyä, jossa molemmat
palkintotuomarit olivat sijoittuneet hyvin hajaantuneesti maasto-oppaan avustuksella ja saatiin ajoa talteen mahdollisimman paljon ilman

Kuvassa ylituomari Heikki Heiskanen ja koetoimikunnan puheenjohtaja Esa Lautamatti.

apulaitteita. Missään lohkossa kettu ei halunnut
juosta täyttä aikaa, vaan tapahtui useita louheen
menoja. Koetoimitsijana/sihteerinä toimi Lasse
Peltola.
Varsinais-Suomen kennelpiirin lahjoittaman
kunniapalkinnon sai Karika Takko ja Kymenläänin kennelpiirin lahjoittaman kunniapalkinnon
sai Jökömäen Hela.

Kuvassa vasemmalta: Jökömäen Hela, valinnan voittaja Karika Takko ja Toivo.
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Tulokset
1. u Karika Takko 89,76 pist. om. Antti Mattila, Kouvola, Kymi
2. n Jökömäen Hela 86,92 pist. om. Jarkko Mäki, Kyrö, Varsinais-Suomi
3. u Toivo 75,60 pist. om. Asko Kilpiä, Vehkataipale, Kymi
4. n Jahtiluodon Helmi 69,75 pist. om. Petteri Kaukkila, Uusikaupunki, Varsinais-Suomi
5. u Elokarin Hiski 43,50 pist. om. Jyrki Leiko, Pöytyä, Varsinais-Suomi
6. u Karika Hirmu 38,60 pist. om. Jarno Parkko, Kouvola, Kymi
7. u Havukon Hevi 28,50 pist. om. Sampo Rantanen, Mäntsälä, Uusimaa
8. n Jahtiluodon Tuuli 24,00 pist. om. Merja Holvitie, Uusikaupunki, Varsinais-Suomi
9. u Voittaja Remu 19,00 pist. om. Marko Heinonen, Mäntsälä, Uusimaa
10. n Voittaja Nadia luopui, om. Marko Lind, Imatra, Kymi
Kolme ensimmäistä pääsivät kettiukilpaan.

TEKSTI JONI MIILUMÄKI KUVAT ANITA ASUINTUPA

Kettulohko länsi

Kärkikoirat.

Lännen lohkon valintakoe pidettiin 28.11. Seinäjoella. Kokeen keskuspaikkana toimi Etelä-Pohjanmaan Ajokoirakerhon maja Syrjähovissa. Kokeeseen osallistui 12 koiraa, joista 3 parasta jatkaa
Kettu-Kilpaan Kankaanpäähän. Yöllä ollut myrsky,
kova tuuli ja vesisade tekivät olosuhteet haastaviksi, ja vaikeutti osaksi koirien työskentelyä. Kaikesta
huolimatta koirat saatiin paremmuusjärjestykseen
ja Kettukilpaan lähtijät saatiin selville. Kokeessa
ajettiin 4 KEAJ1-tulosta ja kaksi koiraa saavutti
kettukäyttövalion arvoon oikeuttavan tuloksen.
Kokeen voittoon itsensä ajoi narttu Vihreäntalon Ariel, toiseksi sijoittui uros Punaketun Panu
ja kolmas kilpaan jatkaja oli uros Kuju. Kokeessa
ylituomarin tehtäviä hoiti jämäkällä ja arvokisaan
kuuluvalla tavalla Tarmo Leinonen Jyväskylästä.
Sihteerinä kokeessa toimi Jukka Julmala Peräseinäjoelta, ja keittiössä tarjoiluista vastasivat Mauri
Sivula ja Anita Asuintupa. Kokeen yleisestä järjestelystä vastasivat Matti Jaskari ja Ismo Iso-oja.

Koeporukkaa.
Tulokset
1. Vihreäntalon Ariel Keaj1 97.00 om. Pekka Saarenmäki
2. Punaketun Panu Keaj1 89.50 om. Mikko ja Matti Leppälä
3. Kuju Keaj1 77.54 --> FI KVA-K om. Ari Koivisto
4. Pomo Keaj1 75.25 --> FI KVA-K om. Björn Dalaholm
5. Rautahampaan Retu Keaj0 47.00 om. Jari Orava ja Mika Perttu
6. Yökyöpelin Roku Keaj0 45.25 om. Matti Laurila
7. Karika Tanja Keaj0 30.00 om. Janne ja Jari Korpela
8. Karhuperän Lili Keaj0 28.00 om. Harri Karvanen
9. Salosoinnun Jörö Keaj0 27.50 om. Heikki Uusihonko
10. Ajoketun Vänrikki Keaj0 24.00 om. Marko Osara
11. Vihreäntalon Hamppi Keaj0 18.50 om. Raimo Väisänen
12. Lissu Suljettu om. Marko Lehto
Kolme ensimmäistä Kettukilpaan
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TEKSTI JA KUVAT HENRI MUTANEN

KEAJ Idänlohko
28.11.2015 Liperissä
Ketunajon Idänlohko järjestettiin tällä kertaa
Pohjois-Karjalan Ajokoirayhdistyksen toimesta
Liperissä, Liperinsalon kylätalon toimiessa keskuspaikkana. Ylituomarin tahtipuikkoa kokeen
aikana heilutteli Arvo Kumpumäki Keski-Pohjanmaalta. Pohjois-Karjalan piirin kettukoetoiminta on ollut vuosia kohtuullisen pienimuotoista, joten myöskään koetoimikunta ei ollut
suuren suuri. Järjestelyt hoituivat kuitenkin supsikkaasti toimikunnan puheenjohtajan Jari Rajavuoren ammattitaitoisessa ohjauksessa. Onneksi
nyt näyttäisi siltä, että ”kettupuoli” on tekemässä uutta tulemista meidänkin piirissämme, kun
uusia nuoria tuomareita ja koiranohjaajia on
ilmestynyt ilahduttavasti mukaan kuvioihin.
Kokeen maastot painottuivat pitkälti maakunnan länsiosiin vaihtelevien kettukantojen ja lohduttomaksi muodostuneen susitilanteen vuoksi.
Taisipa pari ryhmää lipsahtaa ihan Savon puolellekin asti. Viikon mittaan ihanteellisesta lumikelistä vesisateiseksi paljaanmaan keliksi muuttuneet olosuhteet aiheuttivat omat haasteensa.
Monelta koiralta jäikin valitettavasti ajettava

1. Ruunajoen Martta.
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löytymättä. Pohjois-Karjalan vahvat jäniskannat
tulivat myös vahvistettua, kun useampi koira
päätyi ketunpuutteessa pöläyttämään pitkäkorvaa. Mutta kun kokeessa kerran kilpailee todistetusti tämän vuoden parhaat Itä-Suomalaiset
kettupiiskat, niin syntyy väkisinkin myös tulosta.
Pari koiraa pääsikin laittamaan repolaiset oikein
ahtaalle ja tulokset olivat sen mukaisia.
Tulokset
1. Ruunajoen Martta om. Ari Pölönen, Puumala KEAJ 1
2. Kärjen Manta om. Toimi Kokkonen,
Pieksämäki KEAJ 1
3. Riihilammen Rasmus om. Heikki Varonen, Jämsä KEAJ 1
4. Haka-ahon Wallu om. Joni Kumpusalmi,
Suonenjoki KEAJ 1
5. Tiistin Vikke om. Jani Jaakkola, Pihtipudas KEAJ 2
6. Moppekerhon Ytti om. Marko Kärkkäinen, Juva KEAJ 2
7. Akon Nata om. Mikko Lappalainen, Kuopio KEAJ
8. Santperän Tilda om. Tiina, Mikko ja Eino Tahvanainen,
Liperi KEAJ 0
9. Retu om. Juha Mertanen, Polvijärvi KEAJ 0
10. Miina om. Jukka Laine, Äänekoski KEAJ 0
11. Intolan Rita om. Martti Tukiainen, Kitee KEAJ 0
12. Loordi om. Samu ja Jani Laukkanen, Vieremä KEAJ 0

2. Kärjen Manta.

3. Riihilammen Rasmus.

95,50
95,50
88,25
83,08
68,80
61,50
24,00
21,00
20,00
17,00
15,00
12,00

EVELIINA JAAKO KUVAT TAPANI SIPILÄ

KEAJ Pohjanlohko
28.11.2015 Oulu

Kettukilvan valintakokeen järjesti Pohjois-Pohjanmaan Ajokoirakerho. Yöllä alkanut vesisade jatkui koko päivän, tuuli oli kova ja maa paljas. Ylituomarina toimi Eino Holopainen
ja sihteerinä Tapio Pikkuhookana.
Tulokset
1. TENHOLAN KATI 29106/08, om. Jukka-Pekka Kaan Ii,
2. HULIKKAOJAN ROOSA 21172/12, om. Seppo Komulainen Suomusalmi,
koira savutti KVA- K arvon
3. JAHTILUODON RAMBO 35507/09, om. Hannu Kähkönen Tervola,
4. KETTU-PEKON ESSI 26744/12, om. Hietala Jarkko Haapajärvi,
5. UKI 38506/12, om. Kimmo ja Lea Perhomaa Tupos,
6. BRENDA 46637/11, om. Tero Anttila Perho,
7. HELVETINKOLUN HANI 39721/07,
om. Markku Paakkola ja Jaakko Hannuksela Muhos,
8. KETTU-PEKON ELLA 26745/12, om. Jarkko Ylesmäki Kokkola,
9. TIINUN VILI 33863/13, om. Korpela Seppo Halsua,
10. LUOLAVAARAN KESSU 44152/13, om. Ari Parviainen Suomussalmi,
11. TELLA 19737/14, om. Antti Kinnunen ja Kirsi Korhonen Jormua,
12. ELMERI 38503/11, om. Petri Siivola Tervola, Omistaja luopui

96,00
88,56
88,50
84,00
78,00
64,50
28,00
26,00
22,00
22,00
15,00
-

Ylituomari Eino Holopainen
poseeraa lahjan kera.
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SANNA SKEDLUND

KETTUKILPA
11. - 13.12.2015

Kankaanpää, Hakoniemi
Perjantai 11.12.2015
Saavuimme Nuorten Kilvasta tuttuun koepaikkaan, Kankaanpään Hakoniemeen parahiksi
osallistumaan viime hetken valmisteluihin. Koirien kuvauspaikka iskuun ja kilpailijoita alkoi
saapua tiiviiseen tahtiin. Kunhan kaikki ehtivät
asettua taloksi ja koirakoista saatiin kuvat facebookkiin, päästiin virallisemman osion pariin eli
lipunnosto ja koirien esittelyt. Kettukilvan viiri
nousi salkoon juhlallisesti Jani Vuorisen soitta
essa lipunnostofanfaarin. Koirat esiteltiin lyhyesti ja ytimekkäästi. Valtaosa koirista oli ensikertalaisia, mutta mahtui mukaan kaksi konkariakin
(Karika Takko ja Tenholan Kati), jotka olivat mukana jo kolmatta kertaa. Joku heittikin ilmoille,
että kohta nähdään sanooko kolmas kerta toden.

Siirryimme sisätiloihin ja aloitimme illan infoosuuden ottelutoimikunnan puheenjohtajan Jani
Mäntylän avaussanoilla. Läpi käytiin niin yleiset
ohjeet, ryhmiinjako kuin lauantain maastotkin.
Mäntylä kertoi puheessaan, että kyseessä on Satakunnan kennelpiirin koe, jonka toteutuksesta
vastaa Satakunnan Ajokoiramiehet ry. Järjestyksessään tämä oli kolmas kerta, kun Kettukilpa
järjestettiin Satakunnassa, joka onkin tunnettu
kettukokeista ja niiden pitkistä perinteistä. Maastojen suhteen maastomestari Jouni Vanhatalolla
oli ollut positiivinen ongelma hyvien maastojen
paljouden takia. Osa loistavaksi todetuista maastoista olikin jouduttu jättämään pois Kilvasta.
Lopuksi kiiteltiin vielä aktiivisia ja osaavia oppaita ja opastuomareita, joita myös muistettiin

Osallistujat yhteiskuvassa.
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Tuomarilahjoja.

hienoilla tuomarikansioilla ja puukoilla. Ryhmätuomaritkin saivat Kettukilvan logolla varustetut
kansiot itselleen.
Ylituomarina toimi Varsinais-Suomesta saapunut Martti Toivola ja varaylituomarina Petteri Kaukkila. Ylituomarin puhuttelussa Toivola
muistutti, että kilpailutilanteesta huolimatta laput tulisi täyttää niin, että koirista saadaan jalostuksen kannalta oikeaa ja tarpeellista tietoa.
Hän myös kertasi ketunajokokeen keskeisimpiä
sääntöjä ja niihin tulleita uudistuksia sekä totesi, että täysin musta maa aiheuttaa tietysti omat
haasteensa haun seurantaan. Vaikeampi arvioida koska yöjälki löytyy, koska ajo lähtee ja mitä
eläintä koira ajaa. Miettiessä herättelylle sopivaa
määrää tulisi kiinnittää huomiota koiran etenemisvauhtiin ja ajon jälkeinen lisähaku vasta
mittaa tosissaan koiran metsästysintoa tai sen
puutetta. Tämän infopaketin jälkeen olikin hyvä
käydä nauttimaan pöydän antimista ja saunan
lämmöstä. Tällä kertaa jopa kaikki kerkisivät
nukkumaan ennen kellonsoittoa.
Lauantai 12.12.2015
Aamulla klo 5.30 kajahti käytävällä yleinen herätys, josta ei volyymeja puuttunut. Ei kun suunta
aamupalalle ja metsäeväitä noutamaan. Vanhatalon Teija oli saapunut eväistä huolehtimaan.
Ryhmät alkoivat aamiaisen jälkeen lähteä maastoihin, jotka olivat aivan poikkeuksellisen lähellä
koepaikkaa. Vain yksi maasto hieman kauempana (80 km) ja kaikki loput aivan ”kivenheiton päässä” keskuspaikalta. Koirien irtilasku oli

Ylituomarikierroksella.

sovittu suoritettavan 8.30 - 9.00. Sää oli mukavan
poutainen ja pari astetta plussan puolella, joskin
irtilaskun aikaan paikoin vähän pakasti.
Lähdimme maastokierroksille kahden auto
kunnan voimin. Allekirjoittaneen autokunta
suuntasi ensin Karika Takon maastoon (Vihtel
järvi länsi), joka mm. on maastomestareiden
Jouni Vanhatalon ja Heikki Uusihongon vakiotree
nimaastoja ja sen kyllä huomasi. Asian
tuntemuksen taso oli sanalla sanoen ällistyttävä.
Karika Takolla meni juuri aamun toinen kettu
talon alle eli takana oli varsin touhukas aamu ja
koira päästettiin hakemaan kolmatta ajettavaa.
Seuraavaksi pysähdyimme Vihunkylään Ruunajoen Martan työskentelyä seuraamaan. Martalla oli täysi ajo päällä, joka hetken kuunneltuamme päättyi ketun mentyä kantoläjään. Taulunkylän maastossa Jahtiluodon Rambo oli tehnyt
jo huomattavan pitkän jäljityksen, mutta ajettavaa ei vielä ollut löytynyt. Vihteljärven itäisessä
maastossa seurasimme Tenholan Katin hakua ja
Mätäsnevalla kuulimme Punaketun Panun ajoa.
Venesjärvellä Jökömäen Hela haki ajettavaa ja
Santaskylällä kettua ajeli Vihreäntalon Ariel. Yhteenvetona aamupäivä vaikutti hieman sekavalta lyhyiden ajojen ja lukuisien louheenmenojen
johdosta, mutta päivänmittaan alkoivat ajettavat
viihtyä paremmin jalkeilla ja ajot pidentyä. Positiivista oli aamusta alkaen se, että ainakin riitti
tapahtumia.
Palasimme keskuspaikalle höyryävien patojen ääreen, odottelemaan ryhmiä metsästä. Sekä
maastoissa, että koepaikalla arvuuteltiin kilvan
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mikä voisi olla syynä aamun lyhyille ajoille ja kettujen kiireelle piiloutua. Illemmalla ylituomari
sai kuitenkin yhteenvedossaan todeta tulostason
muodostuneen suhteellisen kovaksi. Aivan huipputuloksia ei lauantaina saatu, mutta kahdeksan
koiraa ajoi ykköstuloksen ja yksi (Kettu-Pekon
Essi) valmistui kettupuolen käyttövalioksi. Yksi
koira suljettiin sorkkaeläimen ajosta. Lauantain
parhaasta tuloksesta vastasi Ruunajoen Martta
ja hyvänä kakkosena oli Karika Takko. Kolmanneksi sijoittui Kuju ja neljänneksi Jökömäen Hela.
Kokonaiskilpailua ajatellen mahdollisuudet olivat
auki vielä monelle koiralle.
Illan ohjelma jatkui eri kennelpiireistä tuoduilla tervehdyksillä ja jaettavaksi luovutetuilla palkinnoilla. Palkintopöytä alkoikin näyttää tämän
myötä varsin komealta. Seuraavaksi puheenvuoron käytti SAJ:n puheenjohtaja Sakari Poti. Puhe
oli tapahtuman arvolle ja luonteelle oikein sopiva.
Poti kiitteli rutiinilla hoidettuja koejärjestelyjä ja
muistutti, että Kettukilpa on kilpailutapahtuman
lisäksi nimenomaan jalostustapahtuma, jonka
pääosaa esittää suomenajokoira ja se on Kankaanpäässä huomioitu hienosti. Hän päätti puheensa
sanoen ”olkaamme rennolla mielellä ja rehdillä
tuulella niin koiratkin pelaavat paremmin”. Potin
päättäessä puheensa huudahti joku, että katsokaapa ulos. Luntahan siellä satoi hiljalleen.
Virallisen osuuden jälkeen alkoi jahti-illallinen.
Pöydät notkuivat emäntien laittamista jouluruuista, jotka veivät kielen mennessään. Hakoniemen
leirikeskusta ei turhaan kiitellä koepaikkana. Onhan siellä hyvät puitteet, riittävästi tilaa ja mahtavat ruuat. Ruokailun jälkeen seurasi yllätys
ohjelmanumero kahden rääväsuisen ”mummon”
merkeissä ja illan mittaan alkoivat poskilihakset
puutua nauramisesta. Hymyilemään laittoi myös
Mäntylän ennen illallista ilmoittama fakta, että
Kettukilvan facebook-sivulla rikkoutui 20  
000
kävijän rajapyykki. Hienoa, ettei sitä turhaan päivitelty.
Sunnuntai 13.12.2015
Aamulla taasen aamupalalta vauhtia hakemaan
ja maastoihin ylituomarikierrokselle heitellen
samalla arvauksia ensimmäisen ajon alkamisajasta. Ensimmäinen vierailukohde oli lauantain
voittajan, Ruunajoen Martan työmaa eli Tuunajärvi. Martalla oli 35 minuutin haun jälkeen kettu
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SAJn pj Sakari Poti palkittavana.

ajossa ja pari meistä ainakin kuvitteli nähneensä
ketun ylittävän tietä vähän kauempaa ryhmästämme. Seuraavaksi poikkesimme Vihteljärven
itäisessä maastossa seuraamassa Toivon hakua ja
kolmanneksi Vihunkylällä toteamassa, että Tenholan Katin erä tuli päätökseensä. Taulunkylällä Punaketun Panu oli saanut 86 minuutin haun
jälkeen ketun liikkeelle ja ajanut sen louheen.
Panulla olikin uusi haku menossa. Viimeiseksi
kävimme Suurimaalla kuuntelemassa hallitsevaa
kuningasta Ronttia. Tuomarit olivat nähneet ketun kaksi kertaa ja Rontti tarjosikin meille koko
rahalla kuunneltavaa.
Palailimme hyvillämielin koepaikalle, olihan
jokainen koira saanut jo vähintään yhden ketun
liikkeelle sunnuntaiaamupäivän aikana. Siitä saavat sekä koiranomistajat, että kokeen järjestäjät
olla ylpeitä. Seurasi ryhmien odottelua ja tulosten
kirjaamista. Kaikkien ryhmien saavuttua koepaikalle ja saatua murua rinnan alle, hörppäsimme
loppukahvit ja seurasimme, kun Kettukilpa-viiri
laskettiin ja luovutettiin Kymen Kouvolaan vietäväksi. Alkoi illan jännittävin osuus. Sen aloitti
ylituomari Martti Toivola kiitellen yhteenvedossaan kettuajojen paljoutta, erinomaisia maastoja, tapahtuman toimivuutta, kovaa tulostasoa
ja moitteetonta tuomaritoimintaa. Vaarilan Jari
hoiti sihteerinhommat mainiosti pitkällä kokemuksellaan ja tulospalvelua sekä facebooksivua
(jota käytiin katsomassa loppujenlopuksi yli

Kettukuningas 2015 Ruunajoen Martta, omistaja Ari Pölönen.

40 000 kertaa!!) ylläpitivät Harri Hintikka ja Riku
Mansikka.
Vanhatalon Teija oli ansiokkaasti myynyt arpoja viikonlopun mittaan ja olikin aika arpoa
B-bark-koiratutka. Voiton kuittasi Simo Saarenmäki. Vuorossa oli enää viikonlopun huipennus
eli lopputulosten julkaisu ja palkintojenjako. Sunnuntain saldo oli 11 ykköstulosta, yksi kakkostulos ja yksi kolmostulos. Sunnuntainakin leivottiin
yksi uusi kettukäyttövalio; Riihilammen Rasmus.
Koko viikonlopun 26:sta startista 19 tuotti ykköstuloksen. Vain kahdella koiralla ei kettu ”noussut
jalkeille” ja yksi startti johti sulkemiseen. Kokonaiskilpailun voiton vei varmaan tyyliin Ari Pölösen kasvattama ja omistama Ruunajoen Martta,
joka oli kilpailun kuopus. Toiseksi sijoittui vain
muutaman pisteen erolla hartiavoimin töitä paiskinut Karika Takko ja kolmanneksi Kuju. Sydämelliset onnittelut vielä voittajakolmikolle!
Topi Kähkönen
Kilpailun nuorimmalla osallistujalla / koiranoh
jaajalla, Kähkösen Topilla on ikää 11 vuotta
ja intoa vaikka muille jakaa. Topi on kulkenut

isänsä Hannu Kähkösen mukana hirvipassissa
4 kuukauden ikäisestä, joten ei liene vaikea arvata miten metsästyskärpänen on poikaa päässyt
puremaan. Topi kulkee aktiivisesti mukana metsällä ja osallistuu Jahtiluodon Rambon treenaamiseen, joskin tällä kaudella hän on panostanut
enemmän omaan koiraansa, Pyyntimiehen Jätkään. Hannu-isä nauroikin, että ei tarvitse hänen
laittaa herätyskelloa soimaan, kun on metsällelähdöstä kyse. Topi herää aamulla neljän-viiden
aikaan keittelemään kahvia ja käy sitten huikkaamassa isälleen, että eiköhän pulloteta kahvi ja
lähdetä jälkiä katselemaan.
Metsästäjäkortti tuli pojalle plakkariin kuukausi sitten ja parhaillaan hän suorittaa kettupuolen palkintotuomarikorttia. Kettukilvan kuluessa hän teki yhden harjoittelun, mutta 15:sta
vuoden ikävaatimuksen vuoksi harjoittelua on
vielä neljä vuotta edessä. Kettukilvassa Topi palkittiin kokeen nuorimpana osallistujana Suomen
Metsästäjäliiton avaimenperällä.

AJOKOIRAMIES TAMMIKUU 2016

33

Ruunajoen Martta om. Ari Pölönen, Idän lohko.

Karika Takko om. Antti Mattila, Etelän lohko.

Kuju om. Ari Koivisto, Lännen lohko.

Punaketun Panu om. M/M. Leppälä, Lännen lohko.

Jökömäen Hela om. Jarkko Mäki, Etelän lohko.

Vihreäntalon Ariel om. Pekka Saarenmäki, Lännen lohko.

Kärjen Manta om. Toimi Kokkonen, Idän lohko.

Toivo om. Asko Kilpiä, Etelän lohko.
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Kettu-Pekon Essi om. Jarkko Hietala, Pohjan lohko.

Jahtiluodon Rambo om. H.Kähkönen&M.Mäkipelkola, Pohjan lohko.

KANKAANPÄÄ , HAKONIEMI 12.-13.12.2015
Tilaisuus alkaa perjantaina 11.12 klo 15.00 alkaen ilmoittautumisella
kilpailutoimistoon.
Tarkempi aikataulu löytyy www.kettukilpa2015.fi -sivuilta
Ilmoittautuminen 27.11.2015 mennessä jari.vaarila@dnainternet.net tai puh.
0400-775 639
Osanottomaksu 90,00€, Tilille FI42 1775 3500 0068 33 NDEAFIHH

Toivotamme
sekä niiden omistajille
onnea karsintoihin,
Tenholan
Katikoirille
om. Jukka-Pekka
Kaan, Pohjan
lohko. sekä

Rontti om. Markku Uusi-Rajasalo, Lännen lohko.

Toivotamme Kaikki Tervetulleeksi Satakuntaan!

Riihilammen Rasmus om. Heikki Varonen, Idän lohko.
Tulokset:
1. Ruunajoen Martta om. Ari Pölönen
2. KarikaTakko om. Antti Mattila
3. Kuju om. Ari Koivisto
4. Punaketun Panu om. M/M. Leppälä
5. Jökömäen Hela om. Jarkko Mäki
6. Vihreäntalon Ariel om. Pekka Saarenmäki
7. Kärjen Manta om. Toimi Kokkonen
8. Toivo om. Asko Kilpiä
9. Kettu-Pekon Essi om. Jarkko Hietala
10. Jahtiluodon Rambo om. H.Kähkönen/M.Mäkipelkola
11. Rontti om. Markku Uusi-Rajasalo
12. Tenholan Kati om. Jukka-Pekka Kaan
13. Riihilammen Rasmus om. Heikki Varonen

90.50+93.50=184,00
89.50+92.50=182,00
88.70+91.00=179,70
79.75+95.00=174,75
86.50+83.50=170,00
77.72+87.10=164,82
78.00+83.00=161,00
66.75+84.00=150,75
77.46+61.00=138,46
65.00+73.45=138,45
28.00+92.00=120,00
22.00+91.00=113,00
Sulj/peura+80.14=80,14
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ESA MIKKONEN KUVAT MINNA VÄISÄNEN

Ajomestari
Juuka 7.11.2015
Marraskuun ensimmäinen viikonloppu oli koittanut ja oli ensimmäisen virallisen eestinajokoirien SM-kisojen eli ajomestarin järjestämisen
aika.
Kokeitten järjestelyistä vastasi Kontiolahden
Erämiehet Ry yhdessä Suomen Eestinajokoira
yhdistyksen kanssa.
Perjantaina illan suussa alkoi koeporukkaa
pikkuhiljaa saapua keskuspaikalle Tulikiven ravintolaan.
Puheen sorina oli useammassa pöydässä kova
ja mielessä seuraavan päivän kisapäivä ja taisihan siinä joku kysyä mikä oli susi tilanne. Susi
tilanne oli hyvin hallinnassa, pantasusien liikkeitä oli seurattu koko viikon ja kartoitettu niiden
kulkureittejä ja viimeiset tiedot saatiin vielä tunti ennen kokeen avajaisia. Paikalle saapui myös
kokeen ylituomari Ritva Pirhonen pirteänä ja
näytti, että hänellä oli myös vähän pikkuisen jännitystä ilmassa.
Avajaiset aloitettiin lipun ja viirin nostolla
jonka jälkeen koetoimikunnan puheenjohtajana
esittelin koetoimikunnan, kerroin kokeen järjestelyistä ja ohjeet koepäivää varten ja sitten päästiin koirien ja maastojen esittelyyn.
Ylituomari Ritva Pirhonen piti jämäkän ylituomarin puhuttelun ja tunnusti ettei ollut kuullut
vielä koskaan eestinajokoiran ajoääntä ja odotti
innolla kuulevansa seuraavana päivänä ajoa.
Maastoarvonta suoritettiin nopeasti rutiinilla ja koiran ohjaajat pääsivät katsomaan minne
päin pohjois-karjalaa seuraavan päivän koemaasto vie.
Koemaastot sijaitsivat Kontiolahden, Juuan,
Enon ja Kaavin alueella.
Seuraavaksi kokoonnuttiin juhla-illalliselle,
joka aloitettiin kutsuvieraiden tervehdyksillä.
SAJ;n tervehdyksen toi Jari Kattelus. Maittavan
ja täyttävän juhla-illallisen oli tehnyt Lounas- ja
juhlapalvelu Pilke Johanna Pajarinen ja kenellekkään ei varmaan jäänyt nälkä.
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Pohjois-Karjalan Ajokoirayhdistyksen puhj.joht.
Raimo Peltonen.

Loppuilta menikin sitten kokeitten majoituspaikassa toimineella Tulikiviklubilla saunoen ja
miettien loppuuko illalla alkanut sade aamuun
mennessä.
Kisa aamu oli sateinen mutta sade loppui osassa maastoissa ennen koirien irtilaskua. Koirien
irtilasku tapahtui klo.8.00.
Läksin ylituomari Ritva Pirhosen kanssa maasto kierrokselle suuntana Kontiolahti ja ajatuksena että ylituomari kuulisi eestiläisen ajoa päivän
mittaan jossain maastossa.
Saatiin puhelu Hillan maastosta, että ajo on
siellä käynnissä, mutta meidän sinne ehdittyä oli
jo hukka ja ajoääni jäi Ritvalta kuulemata. Seuraavaksi siirryttiin Hillan siskon Hetan maastoon, jossa ajo oli käynnissä, mutta ajo oli kaukana meistä ettei kuulunut kuin ajoittain.
Meille oli Koljosen Teuvo varannut kahvit
makkaroiden kera Kyykän kodalle ja ne nautit
tuamme siirryimme keskuspaikalle ja sieltä
nopeasti puhelun tultua Konttikuusen Jurin
maastoon, jossa Ritva pääsi kuulemaan kunnolla eestiläisen ääntä ajossa. Nyt voitiin hyvillä

mielin siirtyä keskuspaikalle odottamaan ryhmien saapumista ja katselemaan tuomareiden laitta
mien haku ja ajominuutien melkein reaaliaikaista
epävirallista tulosseurantaa miten muissa maastoissa tilanteet kehittyivät.
Pikku hiljaa alkoi ryhmiä tulla keskuspaikalle
ja jännitys oli huipussaan kenestä tulisi ajomestari
2015.
Ylituomari sai nopeasti koirat paremmuusjärjestykseen ja tulokset voitiin julistaa ja Ajomestari 2015 julkistaa. Ajomestari 2015 tuli Ruskapolun Unna omistajana Markku Törrö Kajaanista.
Toiseksi tullut Talaspuron Topi saavutti käyttövalioon vaadittavan viimeisen ykköstuloksen ja
samalla koirasta tulee kaksoisvalio. Tracker sponsoroi voittajalle tutkapannan ja muut sponsorit
Autotalo Laakkonen, Juhta, Tulikivi, Ruukki ja
Älsbytalo mahdollistivat kokeen onnistumisen
siitä iso kiitos!
Maastoja luovuttaneille metsästysseuroille iso
kiitos, ilman teidän osaavia oppaita ja koemaastoja koe ei olisi onnistunut, samoin kiitokset paikallisille tuomareille, jotka olivat innolla mukana.
Ensi vuoden Ajomestari järjestetään Kaavilla
siellä nähdään!

SAJ:n tervehdyksen toi Jari Kattelus.

Esa Mikkonen
Ottelutoimikunnan
puheenjohtaja
Ylituomari Ritva Pirhonen.

Juuka 7.11.2015 Eestinajokoirien SM-koe eli
Ajomestari 2015.
Järjestäjät; Kontiolahden Erämiehet Ry & Suomen Eestinajokoirayhdistys
Ylituomari Ritva Pirhonen, Tohmajärvi
Koetoimitsija ja sihteeri Liisa Mikkonen, Kontiolahti

Ylituomarin kertomus
Kyseessä Eestinajokoirien SM-koe, Ajomestari
2015.
Osallistui 10 eestinajokoiraa. Kokeen aloitus, ylituomarin puhuttelu ja maasto arvonta Pe 6.11.
alk.klo.17.00. Koepäivän aamuna vielä lyhyt ohjeistus tuomareille. Seurasin maastoissa muutaman koiran työskentelyä. Konttikuusen Juri oli
ainut koira jonka ajoa pääsin kuulemaan. Keliolosuhteet pitkittivät hakuja ja pätkittivät ajoja.
Erinomaisesti järjestetty koe päättyi klo.19.00.
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Ajomestari 2015 Ruskapolun Unna ja Markku Törrö.

Ojan Lola ja Seppo Lampi Lentilä.

Konttikuusen Juri ja Jouko Miettinen.
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Talaspuron Topi ja Esko Vattulainen.

Hilla ja Jani Mikkonen.

Täplä ja Aito Nokelainen.

Urkkalammen Marski ja Sami Taskula.

Heta ja Martti Sormunen.

Ukonharjun Simo ja Juha Puustinen.

Marta ja Mika Mikkonen.

Ajomestari 2015 tulokset
1. Ruskapolun Unna ER23773/13 om. Markku Törrö, Kajaani
2. Talaspuron Topi ER39253/11om. Esko Vattulainen, Seinäjoki
3. Ojan Lola ER48695/11 om. Seppo Lampi Lentilä
4. Hilla ER48402/11 om. Liisa & Esa Mikkonen, Kontiolahti
- Paras Hakija (10) Lahj: Suomen Ajokoirajärjestö
- Paras Haukku (8) Lahj: P-K;n Ajokoirayhdistys Ry
5. Konttikuusen Juri ER38058/12 om. Jouko Miettinen, Kuopio
- Eniten toi jänistä ryhmän näkyville (6) Lahj: Pohjois-Karjalan Dreeverikerho Ry
6. Täplä ER27459/06 om. Aito Nokelainen Putikko
7. Urkkalammen Marski ER43995/11 om. Sami Taskula, Hytti
8. Heta ER48401/11 om. Martti Sormunen, Konnevesi
9. Ukonharjun Simo ER38161/13 om. Juha Puustinen, Siilinjärvi
- Kokeen nuorin koira Lahj: Pohjois-Karjalan Beagleyhdistys Ry
10. Marta ER12405/09 om. Esa Mikkonen, Kontiolahti
- Huono onnisin koira Lahj: Pohjois-Karjalan Pystykorvakerho Ry

78,92 Beaj 1 Ajomestari 2015
63,71 Beaj 1, voi anoa Fi Kva-arvoa
49,96 Beaj 3
46,08 Beaj 3

43,42 Beaj 3
44,79 Beaj 3
40,17 Beaj 3
38,67 Beaj 0
27,92 Beaj 0
3,00 Beaj 0

Kokeen Erämies Tuomari Eino-Matti Jokela Lahj: Pohjois-Karjalan Kennelpiiri
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TEKSTI JA KUVAT KAJ IKOLA

Rodunmestaruus 2015
Suomenajokoirien rodunmestaruus käytiin tällä
kertaa Ruotsissa 4.-6. joulukuuta 2015, tarkemmin Vindelnissä, joka sijaitsee noin 80 kilometriä
Holmsundin satamasta. Järjestäjinä toimi Ruotsin Suomenajokoirayhdistys ja Västerbottenin
Läänin Ajokoirakerho. Järjestäjät olivat valinneet
kokeen keskuspaikaksi ja majoitukseen Hotelli
Vindelngallerian. Tällä kertaa Suomen joukkue
oli kasattu Kilvan karsintojen lohkovoittajista.
Innokkaimmat soittivat heti lohkonvalinnan jälkeen ja kysyivät, että minne olemme menossa.
Sain matkaan seuraavat koirat: Pohjan lohkon
voittaja Tivakan Rossi, omistajat Ari ja Reijo
Kukkonen, Lännen lohkon voittaja Soipan Mosku ja omistaja Mika Aronen, Idän lohkon voittaja
Ruokosuon Riki ja omistaja Matti Mikkonen ja
lopuksi vielä Etelän lohkon voittaja Mäkikallion
Jeri (Maaottelu voittaja 2014) ja omistaja Jari Takanen. Kaikki kiittivät kutsusta ja olivat valmiita
osallistumaan rodunmestaruuteen.
Matka Ruotsiin aloitettiin perjantaina 4. joulukuuta. Pikkujoulutapahtumien takia laiva Vaasasta kohti Uumajaa lähtikin vasta kello 16.00
eikä kello 9.00 joka oli ensitarkoitus. Tämän takia
myöhästyimme vähän koska laiva oli vasta kello
19.15 Holmsundin satamassa. Onneksi meillä oli
vain noin 80 kilometrin ajomatka keskuspaikalle. Päästyämme perille järjestäjät ottivat meidät
lämpimästi vastaan. Ruotsin ja Norjan koirat
oli jo esitelty, joten sain heti ensityökseni esittää
meidän joukkueen muille kokeen osallistujille.
Ylituomarina ottelussa toimi Gottne Lindgren,
joka seuraavaksi kävi lyhyesti Ruotsin koesäännöt läpi, jotta kaikki tietäisivät miten toimia metsässä. Koesääntöjen läpikäynnin jälkeen oli vuorossa maastojen arvonta. Jokainen koiran omistaja sai vuorollaan käydä vetämässä maastot sekä
lauantaiksi että sunnuntaiksi. Maastoarvonnan
jälkeen esiteltiin koeryhmät, jotta koiranomistajat tietäisivät, kenen kanssa he lähtisivät metsään seuraavana aamuna. Ruotsin ajokokeissa
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Ruotsin joukkuejohtaja Petter Lindvall, Norjan
joukkuejohtaja Anett Fossheim ja Suomen joukkuejohtaja Kaj Ikola.
Lagledarna från vänster Petter Lindvall Sverige,
Anett Fossheim Norge, Kaj Ikola Finland.

koeryhmässä on vain yksi tuomari ja maastopas.
Kun pakolliset seremoniat oli käyty läpi, meillä
oli aikaa majoittua hotellin ja tutustuimme kanssakilpailijoihin. Norjasta joukkuejohtaja Anett
Fossheim oli saanut mukaan seuraavat suomenajokoirat: Belger du Nord Willy ja omistaja
Espen Ullberg Johannesen, Bergskogens Rilla ja
omistaja Vidar Hagen, Blokksbergs Veerpee ja
omistaja Egil Hansester sekä Moseheias Senja ja
sen omistaja Harald Sandbakken. Lopuksi vielä
Ruotsin joukkue, jonka joukkuejohtaja ja Ruotsi
Suomenajokoirayhdistyksen puheenjohtaja Petter
Lindvall oli koonnut: Bossmålas Frisko (Ruotsin
SM voittaja 2015) omistaja Mats Lindén, Åivets
Sirpa (Maaottelun kolmas 2014) omistaja Ulf Davidsson, Åivets Jim (Maaottelun kahdeksas 2014)
omistaja Henrik Bergström sekä Lappmyrbergets
Ronja omistaja Ingeborg Stensdotter.

Suomen joukkue, vas. Mäkikallion Jeri omistaja Jari Takanen, Soipan Mosku omistaja Mika Aronen, Tivakan
Rossi omistajat Ari ja Reijo Kukkonen, Ruokosuon Riki omistaja Matti Mikkonen.
Finska laget: Mäkikallion Jeri ägare Jari Takanen,Soipan Mosku ägare Mika Aronen, Tivakan Rosssi ägare Ari
och Reijo Kukkonen och Ruokosuon

Ylituomari ja joukkuejohtajat maastokieroksella.
Kommissarien och lagledarna i skogen.

Lauantai 5. joulukuuta
Aamu alkoi varhaisella herätyksellä, aamiainen
oli katettu klo 6.00. Maastoihin lähdettiin klo
7.00, koska irtilasku oli määrätty klo 8.00. Joukkueenjohtajat ja ylituomari lähtivät maastokierrokselle noin kello 9.00 sitä mukaan kun saatiin
ilmoituksia maastoista. Lauantain keli näytti
hyvältä noin 12 astetta pakkasta ja 6  - 8 cm uutta lunta. Maastoissa oli vaihtelevasti 10 jopa 30

cm lunta ja puut olivat valkoisena. Ensimmäisenä lähdettiin kuuntelemaan Mäkikallion Jerin
ajoa, koska Jeri oli ensimmäinen, joka oli saanut jäniksen liikkeelle. Pysäytimme autot melko
kauas koemaastosta ja jouduimme kävelemään
noin kaksi kilometriä ennen kuin saavutimme
koeryhmän. Päästyämme perille saimme nähdä jäniksen ylittävän tien jo neljännen kerran ja
jonka jälkeen tuomari ilmoitti, että ajoerä oli jo
täynnä (120 minuuttia) ja Jerin sai kytkeä. Vaihdettuamme muutaman sanan koeryhmän kanssa lähdimme takaisin autoja kohti. Seuraavaksi
päätimme käydä kuuntelemassa Soipan Moskua.
Päästyämme perille saimme ilmoituksen, että
Moskulla oli hukka. Lauantaina Mosku sai kerättyä 94 ajominuutteja ja 56 ominaisuuspistettä
ja oli tuloslistalla seitsemäs lauantaina. Syötyämme hyvät hampurilaiset, jotka Marie Lindström
valmisti meille laavulla Moskun koemaastossa,
totesimme, että sää oli muuttunut loskakeliksi.
Vettä alkoi sataa ja autonmittari näytti plus kaksi
astetta ja kaikki lumi putosi puista, tämä ei näyttänyt hyvältä huomista ajatellen, jos vielä yöllä
mittari menisi pakkaselle. Päivän pääteeksi saimme tulokset, kun koeryhmät olivat saapuneet
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sanottun joukkuekilpailun seuraavaan otteluun,
joka pidetään Suomessa 2017.

Mäkikallion Jerin koeryhmä lauantaina, Jeri johti
lauantain jälkeen.
Mäkikallion Jeris provgrupp på lördag.

Marie Lindström valmistaa meille hampurilaisia
metsässä.

koemaastoista. Johdossa oli Mäkikallion Jeri 120
ajominuuteilla ja 61 ominaisuuspisteillä, toisena
oli Norjan Bergskogens Rilla 120 ajominuuteilla
ja 60 ominaisuuspisteillä ja kolmantena oli myös
Norjan Moseheias Sanja 120 ajominuuteilla ja 59
ominaisuuspisteillä. Ruokosuon Riki oli kuudentena 113 ajominuuteilla ja 54 ominaisuuspisteillä
ja Tivakan Rossi oli kymmenes 36 ajominuuteilla ja 23 ominaisuuspisteillä. Illan päätteeksi järjestäjät oli järjestänyt jahti-illallisen. Ruoka oli
maittavaa ja maistui kaikille pitkän koepäivän
jälkeen. Illallisen yhteydessä palkittiin tuomarit
ja maasto-oppaat hyvästä työstä kunniakirjoilla.
Keskusteltiin joukkuejohtajat keskenään rodunmestaruudesta ja sen säännöistä. Meille syntyi
idea, että voisimme lisätä tähän otteluun niin
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Sunnuntai 6. joulukuuta
Sunnuntaiaamu alkoi samalla tavalla kuin lauantai, varhainen herätys jo kello kuudelta. Mittari
oli laskenut miinus 5 asteeseen yön aikana ja ylituomarina toiminut Gottne Lingren oli päättänyt
ottaa koolle joukkuejohtajat ja koiranomistajat
palaveriin kokeen jatkosta. Ylituomari ei halunnut keskeyttää koetta, vaan käski koeryhmät
maastoihin ja jokainen sai itse päättää, jatkaisiko koetta vai luopuisiko. Joten koeryhmät lähtivät maastoihin taas klo 7.00, kun irtilasku oli
määrätty klo 8.00. Kello 8.10 Reijo Kukkonen
ilmoitti luopuvansa kokeesta, koska keli oli liian
kova koiran tassuille, 8.15 Matti Mikkonen teki
saman päätöksen. Muut osallistujat päättivät jatkaa ja katsoa, miten koiran jalat kestävät. Klo 9.10
ilmoitettiin, että Mäkikallion Jeri oli saanut jäniksen liikkeelle, mutta ajo ei ollut sujuvaa ja noin
tunnin päästä tuli ilmoitus, että Jeri on suljettu
kokeesta ajolöysyyden takia. Joukkuejohtajat ja
ylituomari kävi maastokierroksella kuuntelemassa Lappmyrbergets Ronjaa ja Åivets Sirpaa. Molemmat koirat ajoivat tänään täydet 120 minuutia. Syötyämme taas metsäeväät päätimme lähteä
keskuspaikalle ottamaan koeryhmät vastaan.
Lopputulokset
Koeryhmien saapuessa keskuspaikalle ja tuomarikollegion kokoukseen jälkeen oli vuorossa julistaa rodunmestaruuden voittaja 2015. Ruotsalaiset
eivät olleet vieraanvaraisia tällä kertaa, heidän 4
suomenajokoiraa ottivat kärkipaikat. Voittajaksi
julistettiin Åivets Sirpa omistaja Ulf Davidsson.
Suuret onnittelut saavutuksesta! Toiseksi sijoittui Lappmyrbergets Ronja omistaja Ingeborg
Stensdotter ja kolmanneksi sijoittui Bossmålas
Frisko omistaja Mats Lindén. Suomen koirat sijoittuivat seuraavasti: 7. Soipan Mosku omistaja
Mika Aronen, 10. Ruokosuon Riki omistaja Matti
Mikkonen, 11. Tivakan Rossi omistaja Ari ja Reijo Kukkonen ja 12. Mäkikallion Jeri omistaja Jari
Takanen. Omasta puolesta kiitän järjestäjiä onnistuneesta ottelusta ja Suomen joukkuetta mukavasta matkaseurasta ja yhdessäolosta.

Rodunmestaruuden voittaja
Åivets Sirpa omistaja Ulf
Davidsson.
Rasmästaren 2015 Åivets
Sirpa ägare Ulf Davidsson.

Rasmästerskap Finsk Stövare 5-6/12 2015 Vindeln Internationellt Jaktprov-CACIT
Hundens namn &
ägare

Provdag

Domare

Vägvisare

Provmark

Tivakan Rossi
Äg, Reijo &
Ari Kukkonen

Dag 1

Ebbe Nyberg

Halsten Karlsson

Västerliden

Dag 2

Patrik Nyberg

Christoffer Boija

Lövliden

Bossmålas Frisko
Äg, Mats Lindén

Dag 1

Thore Marcström

Vännäsby

59

53

3

Dag 2

Arnold Holmgren

Bernt-Åke Sjöström Rönnbäck

120

65

1

Moseheias Sanja
Äg, Harlad
Sandbakken

Dag 1

Jan Dufva

Nils Eriksson

Kamsjön

120

59

1

Dag 2

Bert-Ola Granström

Kullsjöliden

35

20

0

Dag 1

Charlie Lindqvist

Forsbacka

120

61

1

Dag 2

Thore Marcström

Vännäsby

Mäkikallion Jeri
Äg, Jari Takanen

Drevtid Eg.poäng ÖKL EKL Plac.
36

23

0

Startar ej dag 2

Åivets Sirpa
Äg, Ulf Davidsson

Dag 1

Patrik Nyberg

Christoffer Boija

Lövliden

120

53

1

Dag 2

Patrik Norlund

Nils-Paul Flumé

Flurkmark

120

61

1

Bergskogens Rilla
Äg, Vidar Hagen

Dag 1

Patrik Norlund

Nils-Paul Flumé

Flurkmark

120

60

1

Dag 2

Erik Edvardsson

Pelle Östlund

Vammyrliden

44

45

3

Soipan Mosku
Äg, Mika Aronen

Dag 1

Arnold Holmgren

Bernt-Åke Sjöström Rönnbäck

94

56

2

Dag 2

Ebbe Nyberg

Halsten Karlsson

Västerliden

22

21

0

Åivets Jim
Äg, Henrik Bergström

Dag 1

Erik Edvardsson

Pelle Östlund

Vammyrliden

120

53

1

Dag 2

Jan Dufva

Nils Eriksson

Kamsjön

44

53

3

Dag 1

Bert-Ola Granström Håkan Källström

Avalund

0

15

0

Dag 2

Charlie Lindqvist

Forsbacka

120

61

1

113

54

2

Blooksbergs Veerpee
Äg, Egil Hanseseter
Ruokosuon Riki
Äg, Matti Mikonen

Dag 1

Håkan Halvardsson

Per Lindgren

Kussjön

Dag 2

Tomas Wiklund

Håkan Källström

Avalund

Startar ej dag 2

Lappmyrbergets Ronja Dag 1
Äg, Ingeborg
Dag 2
Stensdotter

Karl-Ove Granström Sune Arvidsson

Degernäsliden

81

52

2

Håkan Halvardsson

Kussjön

120

56

1

Belger Du Nord Willy
Äg, Espen Ullberg
Johannesen

Dag 1

Leif Strandberg

Brån

0

14

0

Dag 2

Karl-Ove Granström Håkan Källström

Degernäsliden

120

60

1

Per Lindgren

0

11

2

3

3

6

G

12

1

1

2

5

0

7

2

4

0

8

0

10

1

2

0

9
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KAJ IKOLA

Rasmästerskapet 2015
Rasmästerskapet 2015 för finska stövare hölls i
Sverige den 4-6. december 2015, närmare sagt i
Vindeln som ligger ca 80 kilometer från Holmsund. Arrangörerna Svenska finskstövarföreningen och Västerbottens Läns stövarklubb hade
valt Hotell Vindelngallerian till inkvartering och
som samlingsplats för provet. De finska laget
som blev valt denna gång var alla zon vinnare
från kvaltävlingarna inför kilpa 2015. Från norr
kom Tivakan Rossi med ägare Ari och Reijo
Kukkonen, från västra zonen Soipan Mosku med
ägaren Mika Aronen, från östra zonen Ruokosuon Riki med ägaren Matti Mikkonen och från
södra zonen deltog Mäkikallion Jeri med ägaren
Jari Takanen. Alla dessa tackade ja till inbjudan
och var intresserade av att ta del i rasmästerskapet när jag ringe upp dom efter zontävlingarna.
Resan över till Sverige påbörjades fredagen
den 4 december och p.g.a. lilla jul gick färjan från
Vasa till Umeå först klockan 16.00 och var framme klockan 19.15 svensk tid i Holmsund. Som tur
så hade vi bara ca 80 kilometers körväg till Vindeln. När vi kom fram så blev vi varmt emottagna
av arrangörerna fast vi var lite sena. Direkt när vi
kom fram så presenterades det finska laget för alla
andra deltagare. Kommissarien Gottne Lindgren
gick snabbt och i korthet igenom de svenska reglerna som användes på provet så att alla visste vad
som gällde. Efter provreglernas genomgång var
det dags för lottning av provrutorna för lördagens
och för söndagens prov. Som vanligt fick varje
hundägare själv dra lotterna för provrutorna. Efter lottningen presenterades domarna och vägvisarna för hundägarna. Efter detta var det lite tid
över för att bekanta sig med övriga deltagare från
Sverige och Norge. Från Norge hade lagledaren
Anett Fossheim tagit med sig följande finska stövare: Belger du Nord Willy med ägare Espen Ullberg Johannesen, Bergskogens Rilla ägere Vidar
Hagen, Bloksbergs Veerpee ägare Egil Hansester
och Moseheias Senja ägare Harald Sandbakken.
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Och sist men inte minst det svenska laget med
lagledaren Petter Lindvall och finska stövarna
Bossmålas Frisko ägare Mats Lindén, Åivets
Sirpa ägare Ulf Davidsson, Åivets Jim ägare Henrik Bergström och Lappmyrbergets Ronja ägare
Ingeborg Stensdotter.
Lördagen den 5 december
Morgonen påbörjades med en tidig väckning eftersom frukosten serverades klockan 6.00. Avfärden till provrutorna påbörjades klockan 7.00
eftersom första släppet av provhundarna och provets början var planerat att börja klockan 8.00. Lagledarna körde ut till provområdena klockan 9.00
allteftersom vi fick in rapporter från provrutorna.
På lördag morgon hade vi ca 12 minusgrader och
6-8 cm nysnö. Under nysnön fanns ett skarpare
snötäcke som visade sig slita på vissa hundars tassar under dagen. Först körde vi ut för att lyssna på
Mäkikallion Jeri som var av de första som hade
fått upp haren på benen. För att inte störa hundens arbete så stannade vi bilarna i utkanten av
provområdet. Det tog oss en god stund förrän vi
kom fram till provgruppen och passligt nog när vi
kom fram fick vi se haren springa över vägen och
kort därefter så meddelade domaren att Jeri hade
fullt drev 120 minuter. Så vi fick vandra tillbaka
till bilarna och planera följande provruta som vi
skulle visitera. Lotten föll för Soipan Mosku som
också hade igång sin hare, men som så många
gånger tidigare så när vi kom fram till provrutan
så hade Mosku tappt. I väntan på att Mosku skulle
hitta haren på nytt så tillagade Marie Lindström
härliga hamburgare åt oss på en lave i provområdet.
Samtidigt som vi åt så hade vädret slått om till 2
plusgrader och det började regna och all snö som
fanns i träden kom ner och det bordade inte något gått för morgondagen om det skulle frysa på.
Några mer minuter fick inte Mosku ihop denna
dag men med 94 drevminuter och 56 egenskaps-

poäng var det en bra början och bra att fortsätta
med på söndagen. Efter dagen kunde vi konstatera att Mäkikallion Jeri ledde tävlingen med 120
minuter och 61 egenskapspoäng som tvåa var
Bergskogens Rilla från Norge med 120 minuter
och 60 egenskapspoäng och som trea Moseheias
Sanja från Norge med 120 minuter och 59 egenskapspoäng. På lördag kväll hade arrangörerna
ordnat med en 6 rätters buffé-middag. Maten
smakade bra åt oss alla efter en lång dag i skogen.
Under middagen så belönades skogsdomare och
vägvisare för sina viktiga roller och insatser under
provet. Även lagledarna tilldelades ett diplom. Efter middagen var det tid för trevlig samvaro. Vi
satt och diskuterade med Petter och Anett om
att införa en lagtävling inför nästa rasmästerskap
som utspelas i Finland 2017.
Söndag den 6 december
Söndagen började som lördagen med en tidig
frukost klockan 6.00. Kommissarien för provet
Gottne Lindgren hade bestämt ett möte med lagledarna och hundägarna till klockan 6.30 p.g.a.
det skarpa föret som uppstått under natten. Gottne ville inte avsluta provet utan gav hundägarna
möjlighet att själva besluta om de ville starta hundarna på söndagens prov genom att själva konstatera föret i provmarkerna.
Så klockan 7.00 var det avfärd till provmarkerna och klockan 8.00 första släppet av provhundarna.
8.10 anmälde Reijo Kukkonen med Tivakan
Rossi att han inte startar på provet på grund av
för skarpt före, detsamma gjorde Matti Mikkonen

med Ruokosuon Riki 8.15, alla andra fortsatte
provet. Klockan 9.10 fick vi rapport om att Mäkikallion Jeri fått upp en hare men det gick trögt
och ca en timme senare uteslöts Jeri från provet
p.g.a. löshet på drev. Lagledarna och kommissarien var och lyssnade på Lappmyrbergets Ronjas
och Åivets Sirpas drev och båda hundarna drev
full tid 120 minuter. Återigen fick vi äta oss mätta
i skogen och hade det trevligt tillsammans fast vi
var lite trötta efter lördagen.
Slutresultatet
Efter att alla provgrupper kommit ut ur skogen
och kollegiet haft sitt möte kunde 2015 rasmästare krönas.
Svenskarna var inte så gästvänliga denna gång
eftersom de fyra första platserna erövrades av
dessa, men som tur Petter så hade vi inte någon
lagtävling i år. Vinnare blev Åivets Sirpa med
ägare Ulf Davidsson Sverige, Åivets Sirpa placerade sig som trea på Nordiska landskampen 2014.
Ännu ett stort Grattis till Ulf Davidsson och Åivets Sirpa. Tvåa kom Lappmyrbergets Ronja med
ägare Ingeborg Stensdotter och som trea Bossmålas Frisko (SM-vinnare 2015) ägare Mats Lindén.
De finska hundarna placera sig som 7. Soipan
Mosku ägare Mika Aronen, 10. Ruokosuon Riki
ägare Matti Mikkonen, 11. Tivakan Rossi Ägare
Ari och Reijo Kukkonen och som 12. Mäkikallion
Jeri ägare Jari Takanen.
För min del vill jag ännu tacka arrangörerna för
ett trevligt och lyckat prov samt det finska laget
för ett trevligt sällskap.

Kolme kärki koiraa. Vas. Lappmyrbergets Ronja omistaja Ingeborg
Stensdotter, Åivets Sirpa omistaja
Ulf Davidsson, Bossmålas Frisko
omistaja Mats Lindén.
Vinnar trion från Sverige. Lappmyrbergets Ronja ägare Ingeborg Stensdotter, Åivets Sirpa
Ägare Ulf Davidsson och Bossmålas Frisko ägare Mats Lindén.
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SAJ - FSK:N VUOSIKOKOUS
19.3.2016 RAAHE
Suomen Ajokoirajärjestö - Finska Stövarklubben ry:n sääntömääräinen vuosikokous
lauantaina 19.3.2016 kello 13.00 Raahesalissa os Kirkkokatu 28, 92100 Raahe
Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi hallituksen esitys ajokokeen ja
ketunajokokeen sääntömuutoksesta koekauden kokeen järjestämiseksi. LIITE toisaalla.
Valtakirjojen tarkastus on samassa paikassa klo 10.00 - 12.30.
Kokouksessa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä henkilöjäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeu
tetulla yksi (1) ääni. Jäsenyhdistyksellä on yksi ääni kutakin yhdistyksen 20 jäsentä kohti, kuitenkin
enintään 5 ääntä. Jäsenenä olevalla rekisteröidyllä kennelpiirillä on yksi (1) ääni kutakin piirin
jäsenenä olevaa Suomen Ajokoirajärjestön jäsenyhdistystä kohti, kuitenkin enintään 5 ääntä. Jäsen
saa valtakirjalla edustaa poissaolevia äänioikeutettuja jäseniä. Sama jäsen saa valtakirjalla edustaa
enintään neljää henkilöjäsentä ja enintään kahta jäsenyhdistystä. Sama jäsen voi kuitenkin
käyttää enintään 1 / 20 kokouksen pöytäkirjaan merkitystä äänimäärästä.
Valtakirjassa on ilmoitettava yhdistyksen jäsenmäärä. Valtakirjojen on oltava oikeiksi todistettuja ja
yhdistyksen jäsenmäärällä ja leimalla varustettuja. Valtakirjassa on mainittava valtakirjan antajan
jäsennumero. Ainoastaan joko v. 2015 tai 2016 maksaneilla 15 vuotta täyttäneillä
jäsenillä on vuosikokouksessa äänioikeus.
Tervetuloa! Hallitus
Vuosikokouksessa jaetaan perinteisesti SAJ-FSK:n myöntämät ansiomerkit ja palkinnot.
Pyydämme palauttamaan kiertopalkinnot kaiverrettuna viim. 5.3.2016 mennessä osoitteeseen
Jari Fors, Alapörkäntie 21, 86170 Yppäri, puh. 0400 290 982.
Majoitus Hotelli Raahen Hovi, Kirkkokatu 28, 92100 Raahe, majoitus 80 € /1hh/vrk, 105 €/ 2hh / vrk.
Varauskoodi ”vuosikokous”. Hintaan sisältyy aamiainen, pysäköinti ja wlan. Lauantaina klo 20 juhlaillallinen
39 € / hlö. Puhelin 010 277 4550 sähköposti: info @raahenhovi.fi, kotisivut: www. raahenhovi.fi
Lauantaina mahdollisuus buffet-lounaaseen 13 euron hinnalla.

VALTAKIRJA
Valtuutan / valtuutamme (edustajan nimi)
edustamaan itseäni / yhdistystämme (valtakirjan antajan nimi)
________________________________________________________________________________
Suomen Ajokoirajärjestö - Finska Stövarklubben ry:n vuosikokouksessa lauantaina 19.3.2016.
Yhdistyksemme jäsenmäärä oli 31.12.2015 ________________________ henkilöä.
Paikka ja aika ___________________________________________________________________
		
Allekirjoitus (yhdistyksen leima) SAJ:n jäsennumero
____________________________

____________________________

Allekirjoituksen oikeaksi todistavat ja nimenselvennökset:
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______________________________

______________________________

______________________________

______________________________
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SAJ:n erikoisnäyttely
Raahe
20.3.2016

Raahen liikuntahalli, SAJ:n rodut, myös pennut (5- alle 7 kk & 7- alle 9 kk) ja jälkeläisluokka.
Järj. Pohjois-Pohjanmaan Ajokoirakerho ja Suomen Ajokoirajärjestö, päänäyttely.
Arv. alkaa klo 10.00.
Ilmoittautumiset viim. 22.2. / 5.3. osoitteella
SAJ:n Päänäyttely 2016 PL 30, 65101 Vaasa tai http: // bob-brand.fi/saj2016
Ilmoittautumisia koskevat tied. ark. klo 15-19 p. 040-417 1501, info@bob-brand.fi.
Muut tied. Jari Fors 0400290982, jari.fors@jedu.fi
Ilm. maksu 22.2. menn. 35 €, saman om. 2. jne 30 €, pennut ja vet 20 €,
yli 10-v vet. ilmaiseksi.
Jälkeläisluokan ilmoittautumiset ainoastaan kirjeitse tai sähköpostitse (ei netin kautta).
Ilm. 23.2.-5.3. välisenä aikana vain internetin kautta, kaikki luokat 40 €.
Tilille FI10 5516 0220 0571 90, viite 1818.
Palkintotuomarit:
suomenajokoira pennut ja urokset Matti Palojärvi
suomenajokoira nartut, ROP ja muut rodut Paavo Mattila
varalla kaikille Sakari Poti
Ryhmäkilpailut: paras veteraani, jälkeläis- ja kasvattajaryhmä Matti Palojärvi
paras pentu, näyttelyn paras Paavo Mattila
AJOKOIRAMIES TAMMIKUU 2016
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AJO- JA KETUNAJOKOKEEN KOEKAUDEN KOKEEN
JÄRJESTÄMISOHJEEN SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS
JA VALIONARVOSÄÄNTÖJEN MUUTOSEHDOTUS
Hallitus päätti hyväksyä yksimielisesti kokouksessaan 12.11.2015 koulutustoimikunnan
esityksen vuosikokoukselle 2016 koskien ajokokeen ja ketunajokokeen sääntömuutosta
koekauden kokeen järjestämiseksi.
Liitteiden järjestys:
• koekauden koe järjestämisohje AJOK
• koekauden koe järjestämisohje KEAJ
• sääntömuutos AJOK
• sääntömuutos KEAJ
• valionarvosäännöt

• Koekauden koe järjestämisohje AJOK
Liite 2
Koekauden kestävän ajokokeen järjestämisohje.
1. Koe kestää koko koekauden 20.8. - 28. 2.
(29.2.)
2. Kokeen järjestäjänä toimii kennelpiiri.
Kennelpiiri voi siirtää kokeen käytännön järjestelyt esimerkiksi piirinsä alueella toimivalle yhdistykselle.
3. Kennelpiiri nimeää koekaudelle kokeen
vastaanottavat ylituomarit.
4. Kokeeseen ilmoittaudutaan kennelpiirin
nimeämälle ylituomarille järjestäjän määräämällä tavalla, kuitenkin viimeistään koepäivää edeltävänä päivänä.
5. Ilmoittautuminen tehdään sen kennelpiirin nimeämälle ylituomarille, minkä alueella
arvostelu aloitetaan.
6. Ylituomari tarkastaa koiran osallistumisoikeuden ja palkintotuomariryhmän arvostelukelpoisuuden sekä määrää irtilaskuajan.
Tarvittaessa ylituomari ohjeistaa palkintotuomariryhmän.
7. Koemaaston tulee sijaita sellaisella etäisyydellä ylituomarista, että hänellä on mahdollisuus valvoa koetta. (korkeintaan noin
100 km maanteitse)
8. Koepäivän päätyttyä ryhmätuomari antaa
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puhelimitse ylituomarille selvityksen kokeen
kulusta.
9. Kokeen purkutilaisuus pyritään pitämään
välittömästi, kuitenkin viimeistään viikon
kuluessa suorituksesta. Ylituomari tarkastaa
koiran rokotukset ja tunnistusmerkinnän.
Tulos on voimassa, kun ylituomari on vahvistanut sen.
10. Jokainen koesuoritus on erillinen koe,
josta täytetään koirakohtainen pöytäkirja ja
koepöytäkirja. Koirakohtaisen pöytäkirjan
kohtaan sijoitus, merkitään - / KK.
11. Koejärjestäjän tulee huolehtia siitä, että
koetulokset julkaistaan.
Tällä järjestämisohjeella täsmennetään
ajokokeen sääntöjen 12.1 kohta Koekauden
kestävä koe.

• Koekauden koe järjestämisohje KEAJ
Liite 2
Koekauden kestävän ketunajokokeen järjestämisohje.
1. Koe kestää koko koekauden 20.8. - 28. 2.
(29.2.)
2. Kokeen järjestäjänä toimii kennelpiiri.
Kennelpiiri voi siirtää kokeen käytännön järjestelyt esimerkiksi piirinsä alueella toimivalle yhdistykselle.
3. Kennelpiiri nimeää koekaudelle kokeen
vastaanottavat ylituomarit.
4. Kokeeseen ilmoittaudutaan kennelpiirin
nimeämälle ylituomarille järjestäjän määräämällä tavalla, kuitenkin viimeistään koepäivää edeltävänä päivänä.
5. Ilmoittautuminen tehdään sen kennelpiirin nimeämälle ylituomarille, minkä alueella
arvostelu aloitetaan.
6. Ylituomari tarkastaa koiran osallistumisoikeuden ja palkintotuomariryhmän arvostelukelpoisuuden sekä määrää irtilaskuajan.
Tarvittaessa ylituomari ohjeistaa palkintotuomariryhmän.

7. Koemaaston tulee sijaita sellaisella etäisyydellä ylituomarista, että hänellä on mahdollisuus valvoa koetta. (korkeintaan noin
100 km maanteitse)
8. Koepäivän päätyttyä ryhmätuomari antaa
puhelimitse ylituomarille selvityksen kokeen
kulusta.
9. Kokeen purkutilaisuus pyritään pitämään
välittömästi, kuitenkin viimeistään viikon
kuluessa suorituksesta. Ylituomari tarkastaa
koiran rokotukset ja tunnistusmerkinnän.
Tulos on voimassa, kun ylituomari on vahvistanut sen.
10. Jokainen koesuoritus on erillinen koe,
josta täytetään koirakohtainen pöytäkirja ja
koepöytäkirja. Koirakohtaisen pöytäkirjan
kohtaan sijoitus, merkitään - / KK.
11. Koejärjestäjän tulee huolehtia siitä, että
koetulokset julkaistaan.
Tällä järjestämisohjeella täsmennetään ketunajokokeen sääntöjen 12.1 kohta Koekauden
kestävä koe.

• Sääntömuutos AJOK
12. Koeluokka ja koeaika
Ajokoe on yksiluokkainen, tietylle päivämäärälle tai koekauden ajalle myönnetty yksipäiväinen koe.
Ajokoetapahtuma voidaan myös järjestää
kahtena peräkkäisenä päivänä pidettävänä
erillisenä ajokokeena.
Silloin koiralla on oltava eri maasto ja eri
tuomarit kumpanakin päivänä.
Koiran sijoitus määräytyy kummankin kokeen yhteenlasketun pistemäärän mukaan.
12.1 Koekauden kestävä koe
Koekauden kestävän ajokokeen yksityiskohtaiset erillisohjeet on tarkemmin määritelty
näihin sääntöihin liittyvissä ohjeissa.
( Liite 2 )

• Sääntömuutos KEAJ

kahtena peräkkäisenä päivänä pidettävänä
erillisenä ketunajokokeena.
Silloin koiralla on oltava eri maasto ja eri tuomarit kumpanakin päivänä.
Koiran sijoitus määräytyy kummankin kokeen
yhteenlasketun pistemäärän mukaan.
12.1 Koekauden kestävä koe
Koekauden kestävän ketunajokokeen yksityiskohtaiset erillisohjeet on tarkemmin määritelty näihin sääntöihin liittyvissä ohjeissa.
( Liite 2 )

• Valionarvosäännöt
Ajokokeiden käyttövalion arvo (FIN KVA)
4 x AJOK-1 saavutettuna vähintään kahden
eri koekauden aikana. Käyttövalion arvoon
oikeuttavia tuloksia on oltava vähintään kaksi
paljaalta maalta ja yksi lumikeliltä.
Käyttövalion arvoon hyväksytään yksi AJOK-1
palkinto koekauden kestävästä kokeesta tai
siirtymäaikana kahden viikon kokeesta.
Lisäksi FCI:n tunnustaman maan kenneljärjestön hyväksymässä koiranäyttelyssä vähintään laatuarvostelu ”hyvä” koiran täytettyä
viisitoista (15) kuukautta.
Ketunajokokeiden käyttövalion arvo
(FIN KVA-K)
4 x KEAJ-1 saavutettuna vähintään kahden
eri koekauden aikana. Käyttövalion arvoon
hyväksytään yksi KEAJ-1 palkinto koekauden
kestävästä kokeesta tai siirtymäaikana kahden
viikon kokeesta.
Lisäksi FCI:n tunnustaman maan kenneljärjestön hyväksymässä koiranäyttelyssä vähintään laatuarvostelu ”hyvä” koiran täytettyä
viisitoista (15) kuukautta.
Koiralta, joka on ennestään jonkin muun
maan käyttövalio, vaaditaan ko. koemuodosta vain yksi käyttövalionarvoon oikeuttavista
tuloksista Suomessa sekä mahdolliset lisävaatimukset.

12. Koeluokka ja koeaika
Ketunajokoe on yksiluokkainen, tietylle päivämäärälle tai koekauden ajalle myönnetty
yksipäiväinen koe.
Ketuajokoetapahtuma voidaan myös järjestää
AJOKOIRAMIES TAMMIKUU 2016

49

Finska Stövarklubbens styrelse beslöt enhälligt på sitt styrelsemöte den 12.11 2015 att
godkänna skolnings- kommitténs förslag gällande regeländringar för arrangerandet av säsongsomfattande drevprov och rävdrevprov
vidare till årsmötet 2016.
Bilagornas ordning:
- Direktiv för säsongsprov AJOK
- Direktiv för säsongsprov KEAJ
- Regeländring AJOK
- Regeländring KEAJ
- Championatbestämmelserna

efter hundens avprovning. Överdomaren
granskar hundens vaccinationsintyg och IDmärkning. Efter att överdomaren fastställt resultatet är det giltigt.
10. Varje provprestation är ett skilt prov, vartefter man fyller i det individuella provprotokollet och provprotokollet. I det individuella
provprotokollet vid punkten placering fyller
man i -/KK.
11. Provbestyrelsen/arrangörerna åtgärdar att
resultaten publiceras.
Med dessa direktiv revideras drevprovsregeln
punkt 12.1 säsongsomfattande prov.

• Direktiv för säsongsprov AJOK
Bilaga 2
Direktiv för att arrangera ett
säsongsprov AJOK.
1. Provet är säsongsomfattande 20.8.-28.2.
(29.2).
2. Kenneldistriktet är arrangör för provet.
Kenneldistriktet kan överföra förverkligandet
av provet till t.ex. en förening inom sitt distrikt.
3. Kenneldistriktet namnger överdomare för
säsongsprovet.
4. Till provet anmäler man sig till den överdomare som kenneldistriktet namngett på det
sättet arrangörerna bestämt, men senast ett
dygn före hunden avprovas.
5. Anmälningen görs till den överdomare som
kenneldistriktet namngett, till det området där
bedömningen sker.
6. Överdomaren kontrollerar att hunden är berättigad att delta på drevprovet och att domargruppen är bedömningsrättiga. Överdomaren
anger tiden för löskopplingen av hunden. Vid
behov kan överdomaren ge instruktioner till
prisdomarna.
7. Provmarken skall vara på ett sådant avstånd så att överdomaren kan övervaka provet
(högst ca 100 kilometers färdväg).
8. Efter provdagen ger gruppledaren en muntlig redogörelse över provets händelseförlopp
och bedömningsgrunderna till överdomaren
per telefon.
9. Provets slutdokument strävas till att hållas
så snabbt som möjligt, dock senast en vecka
50
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• Direktiv för säsongsprov KEAJ
Bilaga 2
1. Direktiv för att arrangera ett säsongsprov
AJOK.
2. Provet är säsongsomfattande 20.8.-28.2.
(29.2).
3. Kenneldistriktet är arrangör för provet.
Kenneldistriktet kan överföra förverkligandet
av provet till t.ex. en förening inom sitt distrikt.
Kenneldistriktet namnger överdomare för säsongsprovet.
4. Till provet anmäler man sig till den överdomare som kenneldistriktet namngett på det
sättet arrangörerna bestämt, men senast ett
dygn före hunden avprovas.
5. Anmälningen görs till den överdomare som
kenneldistriktet namngett, till det området bedömningen sker.
6. Överdomaren kontrollerar att hunden är
berättigad att delta på rävdrevprovet och att
domargruppen är bedömningsrättiga. Överdomaren anger tiden för löskopplingen av
hunden. Vid behov kan överdomaren ge instruktioner till prisdomarna.
7. Provmarken skall infinna sig på sådant avstånd så att överdomaren kan övervaka provet
(högst ca 100 kilometers färdväg).
8. Efter provdagen ger gruppledaren en muntlig redogörelse över provets händelseförlopp
och bedömningsgrunderna till överdomaren
per telefon.
9. Provets slutdokument strävs till att hållas så

snabbt som möjligt, dock senast en vecka efter
hundens avprovning. Överdomaren granskar
hundens vaccinationsintyg och ID-märkning.
Efter att överdomarens fastställt resultatet är
det giltigt.
10. Varje provprestation är ett skilt prov, vartefter man fyller i det individuella provprotokollet och provprotokollet. I det individuella
provprotokollet vid punkten placering fyller
man i -/KK.
11. Provbestyrelsen/arrangörerna åtgärdar att
resultaten publiceras.
Med dessa direktiv revideras rävdrevprovsregeln punkt 12.1 säsongsomfattande prov.
• Regeländring AJOK
12. Provklasser och provtid
Drevprov är ett endagsprov med en klass,
som beviljats för ett bestämt datum eller ett
säsongsomfattande beviljat endagsprov.
Provarrangemang kan också ordnas som prov
som hålls två på varandra följande dagar. Vid
dessa skall hunden ha olika områden och olika domargrupper vardera dagen.
Hundens placering avgörs av den sammanlagda poängsumman för bägge dagarna.
12.1 Säsongsomfattande prov.
Säsongsomfattande drevprovs detaljerade
särskilda direktiv är definierade i dessa reglers
instruktioner. (Bilaga 1)
• Regeländring KEAJ
12. Provklasser och provtid
Rävdrevprov är ett endagsprov med en klass,
som beviljats för ett bestämt datum eller ett
säsongsomfattande beviljat endagsprov.
Provarrangemang kan också ordnas som prov
som hålls två på varandra följande dagar. Vid
dessa skall hunden ha olika områden och olika domargrupper vardera dagen.
Hundens placering avgörs av den sammanlagda poängsumman för bägge dagarna.

särskilda direktiv är definierade i dessa reglers
instruktioner. (Bilaga 2)
• Championatbestämmelserna
Drevprovs brukschampionat (FIN BCH)
4 x AJOK-1 som nås under minst två separata provsäsonger. Av resultaten som bidrar till
brukschampionat måste minst två ha nåtts på
barmark och ett på snötäckt mark. Under säsongsomfattande prov godkänns ett (1) AJOK1-pris för championat. Under övergångsperioden godkänns resultat från en provperiod
om två veckor beviljat endagsprov.
Därtill FCI erkända lands kennelorganisations
godkända hundutställning så skall hunden ha
fått minst kvalitetspris ”god” på utställning vid
minst 15 månaders ålder.
Rävdrevprovs brukschampionat
(FI BCH-Räv)
4 x KEAJ-1 som nås under minst två separata
provsäsonger. Under säsongsomfattande prov
godkänns ett (1) KEAJ-1-pris för championat.
Under övergångsperioden godkänns resultat
från en provperiod om två veckor beviljat endagsprov.
Därtill FCI:s erkända lands kennelorganisations godkända hundutställning så skall hunden ha fått minst kvalitetspris ”god” på utställning vid minst 15 månaders ålder.
Av en hund, som sedan tidigare är brukschampion i ett annat land, krävs i resp. tävlingskategorin ifråga i Finland endast ett championatberättigande resultat, samt eventuella
tilläggskrav.

12.1 Säsongsomfattande prov.
Säsongsomfattande rävdrevprovs detaljerade
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HURJA TALVIKAMPANJA: -15% EXTRA
*Koskee kaikkia vaatteita ja jalkineita poislukien Outlet-tuotteet ja erikoistarjoukset. Alennus lasketaan automaattisesti verkkokaupan

BlindTech Snow
Colours:

1. Bright white 11-0601 TPX Bright white
2. Dark white 11-4601 TPX Bit of Blue
3. Grey 18-4005 TPX Steel Grey
4. Dark Brown 19-0814 TPX Slate Black
Please note! The pattern below is NOT in scale.
This is only for illustrating the printing colours

BlindTech Snow camo

BlindTech Invisible camo

TM

TM

SLIM
-mitoitus

SLIM
-mitoitus

BlindTECH SNOW ™
lumicamopuku

BlindTECH INVISIBLE™
camopuku

TALVIKAMPANJA!
-15%
EXTRA

ALENNUS

212,-

jaa
Hinta ilman talvikampan

249,-

Katso tarkemmat
tiedot huippuominaisuuksista
verkkokaupasta!

TALVIKAMPANJA!
-15%
EXTRA

ALENNUS

255,-

jaa
Hinta ilman talvikampan

PIENI ERÄ HUIPPULAADUKKAITA
ALASKA UNTUVATAKKEJA!
Alaska LIGHT
untuvatakit

ALASKA
MOUNT
HUNTER PRO
untuvatakit

Harmaa/oranssi

Kevyet Light-untuvat
aktiiviseen ympärivuotiseen käyttöön.
Huippuominaisuudet ja istuva
mitoitus.

Blind Max HD
Snow camo

TM

Musta/sininen

Täyte:
90 % untuva,
10 % höyhen

Täyte:
90 % untuva,
10 % höyhen

TALVIKAMPANJA!
-15%
ALENNUS

Aito untuva

Korkealaatuiset
untuvatakit metsälle tai
vapaa-aikaan. Vettähylkivä
ja kestävä Ripstop-kangas.

Koot: XXS-4XL

EXTRA

299,-

Katso tarkemmat
tiedot huippuominaisuuksista
verkkokaupasta!

111,-

BlindTech Invisible

jaa 129,90
Hinta ilman talvikampan

TILAUKSET www.retkitukku.fi
tai PUHELIMITSE 040 828 1000

TM

TALVIKAMPANJA!
-15%
EXTRA

ALENNUS

128,-

jaa 149,90
Hinta ilman talvikampan

Musta/vihreä

OSTA NYT – MAKSA
HUHTIKUUSSA! KORKO 0%

-ALENNUS YLI 100€ OSTOKSESTA! *
ostoskorissa tai puhelimessa tilausta tehdessäsi. Tarjous voimassa 21.2.2016 asti.

ALASKA POLAR
TALVIHUPPARIT JA
GLACIER TALVITAKIT

ALASKA THERMODRY
220G lämpökerrasto
Huipputekninen lämpökerrasto viileisiin ja
kylmiin olosuhteisiin. Hengittävä, kosteutta
siirtävä ja jaoustava THERMODRY -materiaali.

Istuvat ja miellyttävän lämpimät
talvihupparit ja -takit vapaa-aikaan.
Lämmin teddyvuori!

Koot: XXS-XXL

ALASKA 100%
MERINOVILLA 200G
aluskerrasto
Lämmin aito merinovilla 200G aluskerrasto
kylmiin olosuhteisiin. Erinomainen valinta
metsästykseen, harrastuksiin ja vapaa-aikaan.
Koot: XS-XXL

100%
!
e
m rinovilla

TALVITARJOUS!
ALK.

69

90

Normaalihinta 79,90

TALVITARJOUS!

TALVITARJOUS!

VAIN

VAIN

39

90

79

90

Normaalihinta 49,90

Normaalihinta 89,90

ALASKA LITE
NEOPREENISAAPPAAT

KAMIK ICEBREAKER
LÄMPÖSAAPPAAT

BAFFIN CONTROL MAX
TALVIKENGÄT

Laadukas ja lämmin lämpösaapas
8mm neopreenivarrella
talvikäyttöön. Pitävä urakuviointi ja
hyvä istuvuus.

Erinomaisen lämmin rakenne
-40°C asti! Varustettu 8mm
irroitettavalla huopavuorella.

Huippulämmin ja kevyt talvikenkä
ääriolosuhteisiin. Pakkasenkesto
-70°C.

OUS!

TALVITARJ

79

79

90
(89,90)

TESTIVOITTAJA!

PANJA!

OUS!

TALVITARJ

TALVIKAM

204,-

90
(89,90)

FISHPOINT
PILKKITUTKA

ASELAKI MUUTTUI!
RASKAAT
SUOMI-ASEKAAPIT
NETTOHINTAAN!

BURREL
S10 HD
Huomaamaton ja
erittäin tehokas
liiketunnistin.
Erinomainen
kuvanlaatu
ja Full HD
-videokuvaus.

TARJOUS!
ALK.

(239,-)

SUOMI R8 asekaappi

159

MURTAUTUMATTOMUUSTAKUU

90

NYT LISÄETU!

Burrel kameran ostajalle kaupan
päälle muistikortti, paristot ja
asennus 0€! (arvo yht. 39,90€)

10
vuotta

JÄTTISUOSIO!
50 kpl
ERÄ
vain

79

90

(99,90)

KATSO HINTAA!
40 kpl
ERÄ
vain

429,-

KATSO KOKO VALIKOIMA JA TARJOUKSET

Mitat: K 1250 x L 500 x S 300 mm
Paino tyhjänä n. 90 kg
Katso tarkemmat tiedot ja koko
asekaappimallisto verkkokaupasta!
Tarjoushinta

SUOMI R8 MAXI
SUOMI R16
SUOMI R20

499 €
629 €
899 €

TEKSTI REIJO PULKKINEN

Amerikankettukoira Laikku
rodunmestariksi 2015
Amerikankettukoirien rodunmestaruus 2015
ratkottiin 6.12.2015 Etelä-Pohjanmaan kennelpiirissä, Peräseinäjoella. Kokeen järjestelyistä
vastasivat Peräseinäjoen metsästysseura ja Amerikankettukoirayhdistys Ry.
Ylituomarina kokeessa toimi Sami Asuintupa
ja sihteerinä Jukka Julmala.
Kokeen keskuspaikkana toimi metsästysseuran
ampumaradan tupa, Näätätupa. Tilaisuus alkoi
perjantai-iltana ms puheenjohtaja Juha Koliinin
terveisillä sekä suomen neljänneksi suurimman
metsästysseuran toiminnan esittelyllä. Esittelyn
jälkeen pidettiin yhdistyksen vuosikokous. Paikalle oli saapunut 24 jäsentä päättämään yhdistys
asioista.
Kokouksen jälkeen oli ruokailu ja kahvittelu,
muonituksesta sekä majoituksesta kokeen aikana
huolehti maatilamatkailu Ilomäen porukka, jon-

ne tästä lähtee vielä kerran ISO KIITOS mahtavasta viikonlopusta!
Kahvittelun jälkeen olikin sitten maastoarvonta, koirien kuvaus, rokotusten sekä tunnistusmerkintöjen tarkastus. Kun kilpailijat saivat koeryhmänsä kasaan ja sovittua aamu heräämiset
näätätupa hiljeni hetkeksi.
Lisäjännityksen kisaan antoi vaikea keli. Koko
perjantain satanut räntälumi suli pois yö kahteen
asti jatkuneen sateen myötä, aamu yöksi tulikin
sitten kaupan päälle pakkaskeli. Koe käytiinkin
sitten paljaanmaan kokeena.
Kotikatsomoissakin saatiin jännätä lauantain
koetapahtumia Trackerin liveseurannan avulla
sillä kisakoirat olivat valjastettu Trackerin tutkapannoilla.
Lauantai-iltaan mennessä koirat oli koeteltu
ja järjestys saatu selville. Voittajaksi julistettiin

LAIKKU RM-15 KEAJ-1. 86,70 Om. Mikko Koskela
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Laikku, pisteillä 86,70, omis
tajana Mikko Koskela. Ensi
vuoden rodunmestaruus ratkotaan sitten Pohjois-pohjanmaan
kennelpiirin alueella, Limingassa, kettukilvan 2014 maastoissa,
jonne Laikku sitten pääseekin
puolustamaan mestaruuttaan!
Tähän lopuksi vielä kisan
järjestäjille, talkooporukalle,
maastomestari Matti Jaskarille,
oppaille, kokeen tuomareille, yhteistyökumppaneille sekä sponsoreille isot kiitokset, teidän
ansiosta vuoden 2015 rodunmestaruus saatiin kunnialla
läpi.
KIITOS !

2. Teritaipaleen Sisu om. Jarmo Vuoto.

3. Toopakan Tatu om. Markku Viljakainen, koirasta K-KVA.
Tulokset:
1. Laikku RM-15
2. Teritaipaleen Sisu
3. Toopakan Tatu
4. Petopartion Jasu
5. Luolaukkelin Alina
6. Halabalan Challenger
7. Eldho
8. Britney
9. Ala-Kitkan Edvard
10. Madonna

KEAJ-1. 86,70 Om. Mikko Koskela
KEAJ-1. 83,00 Om. Jarmo Vuoto
KEAJ-1. 83,00 Om. Markku Viljakainen koirasta k-kva
KEAJ-1. 77,30 Om. Toni Lindqist ja Reijo Pulkkinen
KEAJ-2. 72,90 Om. Jami Mylläri
KEAJ-3. 56,50 Om. Asko Akonniemi
KEAJ-3. 54,50 Om. Paavo Holopainen
KEAJ-0. 22.50 Om. Ville Keränen
KEAJ-0. 21,00 Om. Voitto Koskenvalta
KEAJ-0. 15.00 Om. Teemu Ronkainen

AJOKOIRAMIES TAMMIKUU 2016
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JYRKI LAITINEN

Kennelliiton dopingtesti
Leijona-Ajoissa Ruokolahdella
Neljännet Leijona-Ajot pidettiin su 1.11. Ruokolahdella. Jälleen kerran ihmisaistit antoivat
aamulla väärän kuvan olosuhteista. Keli tuntui
hyvältä, mutta päivän kuluessa alkoi näyttää siltä, että eivätpä ajot vaan kulje. Ajoittain kovaakin
puhaltanut tuuli kuivatti kelin ja kirjavat jänikset juoksentelivat teitä pitkin tai eivät suostuneet
juoksemaan juuri lainkaan, vaan kävivät lyhyen
pyräyksen jälkeen lymyyn. Kokonaisuutena tulostaso oli kuitenkin varsin kohtuullinen, puolet koirista saavutti palkintosijan. Oman piristyksensä päivään toi Kennelliiton dopingtesti.
Edellisellä viikolla Kennelliitosta otettiin yhteyttä
allekirjoittaneeseen ja ilmoitettiin, että valvontaisku tullaan tekemään koepäivän aikana. Asia
käskettiin pitää ehdottomasti salassa, ei edes
ylituomarille saanut asiasta kertoa. Koepäivää
edeltävänä päivänä testaaja soitti ja kysyi kokeen
keskuspaikan ja ajan, milloin ensimmäiset koirat
tulevat maastoista. Tarkkaa aikaa en tietenkään
osannut sanoa, mutta keskustelun jälkeen sovittiin, että testaaja saapuu paikalle hyvissä ajoin ennen koiria, koska hänen piti ottaa ensimmäisenä
saapuva koira suoraan testiin.
Sunnuntaina testaaja saapui hyvissä ajoin, ja
sitten alettiin odottaa ensimmäistä koiraa. Kyllähän siinä ensimmäisen koiran ohjaajan leuka
vähän loksahti, kun kuuli asiasta astuessaan autosta ulos. Koira otettiin kontista ulos, ja ohjaaja
varren päässä olleen kusipurkin kanssa kävelyttämään koiraa. Vartin kävelyn jälkeen todettiin,
että ei se narttu käskemällä kuse. Koira juotettiin
ja laitettiin takaisin konttiin. Koetoimitsijana
minut määrättiin vahtimaan, ettei kukaan käy
koiran luona ennen uutta yritystä. Puolen tunnin kuluttua koira laitettiin uudelleen liikkeelle,
ja kas kummaa, narttuhan kyykistyi heti. Purkki
alle ja näyte talteen, helppo homma. Kolmantena
ja viidentenä saapuneiden koirien kohtaloksi tuli
myös testaus. Urokset kyllä ruikkivat heti ensimmäisten puskien kohdalla, mutta virtsan nappaa56
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minen purkkiin sivulle ruikkaavalta urokselta
olikin yllättävän vaikeaa. Loppujen lopuksi tes
taus onnistui yllättävän hyvin ja nopeasti. Viralliset paperit täytettiin erittäin huolellisesti, näytepurkit sinetöitiin, ja ohjaajan ja koetoimitsijan
piti vielä varmistaa allekirjoituksilla, että kaikki
koodit olivat varmasti oikein. Purkit lähtivät kuulemma samaan laboratorioon, missä testataan
myös urheilijoiden näytteet. Testaajan toiminta
oli hyvin ammattimaista ja ystävällistä. Sen verran salamyhkäistä touhu kuitenkin on, että testaaja pyysi, ettei hänen nimeänsä ja kuvaansa
laiteta mihinkään, koska se saattaa vaikeuttaa
hänen toimintaansa esim. näyttelyissä.
Päivän aikana ehdin jutella dopingtestauksesta
paljonkin testaajan kanssa. Testejä tehdään kaikkiaan yllättävänkin paljon, mutta niistä ei pidetä
isoa meteliä. Metsästyskoirat eivät ole vielä paljon joutuneet testeihin, mutta jatkossa niitäkin
testataan säännöllisesti. Ihmettelin, että mitä ihmettä ajurista nyt oikein etsitään, koska itselle ei
tulisi mieleenkään antaa ajokoiralle mitään ”piristettä”. Vastaus olikin sitten aika järkeen käypä.
Todennäköisesti metsästyskoira kärähtää kipulääkkeestä. Jos koiralla on ollut vähän vaivoja, ja
isäntä haluaa kilpailla, niinpä koiralle annetaan
vähän tulehduskipulääkettä, ja eikun viivalle. Järkevää vai ei, sitä jokainen voi itsekseen miettiä.
Testaaja kertoi, että eniten koiria kärähtää kofe
iinista, mikä tietenkin on piriste. Kärähtämiseen
riittää, että koira aamulla nuolee teelusikallisen
lattialle roiskahtanutta kahvia. Näkyy kuulemma
hyvin testissä jo tuollainenkin määrä. Eli olkaa
varovaisia, kun täyttelette aamuisin termareita.
Näyttelykoiria taas kärähtää mm. cola-juomista.
Jos sisänäyttelyssä kehän lattia on liukas, osa
nokkelista ohjaajista sipaisee koiran päkiöihin
kokista. Tahmainen tassu ei lipsu taatusti kovemmassakaan vauhdissa. Ongelmana vaan on,
että koirat pyrkivät nuolemaan tassut puhtaaksi
ja tämäkin saattaa riittää testissä kärähtämiseen.

Tietojeni mukaan Leijona-Ajoissa testatut koirat
olivat kaikki puhtaita.
Palkintopöytä oli taas runsas, kiitos avokätisten
sponsoreiden. UP-tutkan lahjoitti UK Koskimies
Lappeenrannasta. Ylituomarina toimi rauhalliseen ja jämptiin tyyliinsä Jari Kattelus Kiteeltä.

Kuva Elina Jurva.

Tulokset
1. Launon Jeri 83,25 pist. om. M. Kosunen Lappeenranta
2. Huurteen Hila 74,25 pist. om. M. Vohlonen Imatra
3. Rauta-Ajon Saana 68,88 pist. om. U. Neuvonen Kangasniemi
4. Honkasuoran Rölli 66,04 pist. om. M. Savolainen ja
J. Kumpulainen Ruokolahti
5. Rajarintalan Saga 57,54 pist. om. J. Pellinen
6. Rajarintalan Gaby 55,83 pist. om. K. Hytönen ja
P. Kuosmanen Lappeenranta
7. Honkasuoran Aku 46,88 pist. om. E. Siponen Kitee
8. Ajajan Huippu 42,29 pist. om. K. Hännikäinen Kuhmoinen
9. Jahti-Kallen Lempi 39,25 pist. om. J. & M. Hoffren
10. Koo Peen Turo 38,58 pist. om. J. Suuronen Lappeenranta
11. Tuomipuron Toma 20,54 pist. om. Y. Nikku Lappeenranta
12. Jokimetsän Riina 15,17 pist. om. J-P. Könönen Ruokolahti

Elokarin Hiski
pienpetokilpailussa
Suomussalmella.
Kuva Jyrki Leikolta.
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HEIKKI VIHANTA KUVAT TAPIO VIHANTA

Rovaniemen
100-vuotisajokokeet
Vuonna 1915 pidettiin Rovaniemellä ensimmäiset suomenajokoirien ajokokeet. Siitä lähtien on
kiertopalkintona kiertänyt hopeinen taskumatti,
joka nykyään on Metsästysmuseossa. Kokeen ja
kiertopalkinnon historiasta voi lukea tarkemmin
Ajokoiramies-lehden numerosta 4 / 2015, jossa on
Kari Kalkkisen erinomainen kirjoitus aiheesta.
Perinnettä kunnioittaen Rovaniemen seudun
innokkaat ajokoiramiehet, Narkaus-Kämän Erä
ry:n Risto ja Harri Helenius, Rovaniemen Ampujat ja Metsäveikot ry:n Juha Laukkanen ja Välijoen Riistamiehet ry:n Kari Kalkkinen päättivät
pitää juhlavuonna 2015 hieman suuremmat ajokokeet. Maastoja varattiin 25 koiralle pääasiassa
hyviksi havaituista vuoden 2012 Kilvan maastoista. Lisäapua saatiin parilta muulta Rovaniemen alueen metsästysseuralta. Ennen koetta
21.11.2015 tuli kuitenkin lunta niin paljon, että
muutamasta maastosta jouduttiin luopumaan,
kun tiet menivät umpeen. Apua saatiin kuitenkin Torniosta ja Tervolasta, joten kaikille mukaan
ilmoittautuneille 24 koirille saatiin tasapuoli-

set maastot. Koe käytiin siis pääosin lumisissa
maastoissa, yksi Tornion maasto oli paljas.
Ylituomariksi kokeeseen kokeen arvokkuus
huomioiden saatiin Suomen Ajokoirajärjestön
puheenjohtaja Sakari Poti. Koetoimitsijana ja
sihteerinä toimi Tuomas Vihanta. Koe oli saatu
kansainväliseksi kokeeksi. Koe oli yksipäiväinen.
Lauantaiaamuna kokoonnuttiin Välijoelle Ulkulaan Lähtevänojan juhlakartanoon, joka olikin
mitä parhain kokeen keskuspaikaksi noin sadan
hengen ajokoeporukalle. Myös ylituomarin majoitus hoitui samassa pihapiirissä.
Ylituomarin jämäkän puhuttelun jälkeen 22
koiraa pääsivät maastoihin, joista lähin oli kuulomatkan päässä ja kauimmainen noin 80 km
päässä Tornion puolella. Tulostaso nousi kohtuulliseksi, ykkösiä 7 kpl, kakkosia 6 kpl ja kolmosia 2 kpl. Kuten ajokokeissa aina, viimeisen
koiran maastosta tulo venyi, joten yhteiseksi
suunniteltu jahti-illallinenkin vähän viivästyi.
Tulokset saatiin kuitenkin järjestykseen, illallinen syötyä ja palkinnot jaettua niin, että lähes

Ensimmäiset ryhmät alkavat saapua metsästä keskuspaikalle. Ilmeistä ei voi lukea, menikö hyvin vai huonosti.
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koko porukka oli koolla loppuun saakka. Palkintoja jaettiin tietysti tulosten perusteella, mutta
myös muilla koetoimikunnan miettimillä perusteilla, joten kaikille osallistujille riitti palkintoja.
Myös oppaita ja palkintotuomareita muistettiin.
Tarkemmat tulokset koirakohtaisine pöytäkirjoineen ovat nähtävissä Lapin Ajokoirayhdistyksen nettisivuilla.
Vielä kerran kiitokset ylituomarille ja Lähtevänojan väelle hyvästä huolenpidosta.

Kisan voittajan Meripojan Essin omistaja Petri Saarenkangas hakemassa palkintoja.

Parhaan uroksen Lehtirinteen Pokun omistaja Liisa
Kämäräinen.

Rovaniemen KV-ajojen 21.11.2015 tulokset
1. xx Meripojan Essi om. S. Moisanen ja P.Saarenkangas
Paras narttu, paras ajotaito, paras haukku, lyhyin haku
2. xx Lehtirinteen Poku om. L. ja J. Kämäräinen
Paras uros
3. xxx Jahti-Ukon Sanni om. H. Koskivuori
4. xx Alapörkän Isku om. K. Kantola
5. Meripojan Jura om. K. Siuruainen
6. xx Syysaamun Mierka om.J. Isaksson ja T. Pukkila
7. xx Meripojan Sissi om. P. Liikanen
8. xxx Perämeren Poju om.H. Vihanta
Paras paljaan maan tulos
9. Mustirovan Ellu om.T. ja M. Tarrimaa
10. xx Räntäaamun Erkko om. R. Jokinen
11. Perämeren Piitu om. K. Kalkkinen
12. Repe om.V. Taivaloja
13. xxx Jahti-Ukon Jore om. J. Pirnes
14. x Mettäjuntin Jymy om. H. ja R. Helenius
15. Mustirovan Elvis om. E. ja P. Örn
16. xxx Jahti-Ukon Iisakki om. S. Alakulppi
17. Luolavaaran Opi om. T. Alapuranen
18. x Jahti-Kallen Bingo om. I. Parpala
19. Mettäjuntin Nelli om.E.Juntti
20. Jahti-Ukon Hilima om. Ukko Lehtinen

98.50
95.50
90.50
84.38
82.08
80.75
75.17
73.38
69.79
65.71
63.71
62.63
60.29
56.25
51.71
41.33
40.13
30.58
31.67
23.83

Nuorin kuljettaja: Harri Helenius
Vanhin koira: x Mettäjuntin Jymy
Vanhin kuljettaja: Jahti-Ukon koirien kasvattaja: Ukko Lehtinen
Nuorin koira: Jahti-Ukon Hilima

Kisan vanhin koira Mettäjuntin Jymy ja nuorin
ohjaaja Harri Helenius.
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HENRI MUTANEN KUVAT MARTTI KETTUNEN

Susirajan Pamaus 2015
Koeväki.

P-K:n Ajokoirayhdistyksen mestaruuskoe ”Susirajan pamaus” käytiin tällä kertaa totutusta poiketen
jo marraskuun toiseksi viimeisenä viikonloppuna 22.11.2015, koska perinteisenä ajankohtana kuun lopussa Pohjois-Karjalassa selviteltiin
Kettu-Kilpaan menijöitä ketunajon idänlohkossa. Kokeen keskuspaikkana toimi edellisvuosien
tapaan perinteikäs, mestaruuskokeen keskuspaikaksi erinomaisesti soveltuva, Kiihtelysvaaran
Suojapirtti. Tapahtumasta on muodostunut vuosien mittaan myös yhdistyksen ”pikkujoulu” ja
päivän aikana paikalle kerääntyykin usein myös
yhdistyksen jäseniä, jotka eivät varsinaisesti kokeeseen osallistukaan. Koepaikalla vallitsikin
jälleen kerran erittäin lämminhenkinen arvokokeen tunnelma. Yhdistyksen mestaruutta ja
sen mukanaan tuomaa pääpalkintoa Ultrapoint
koiratutkaa tavoittelemaan starttasi aamulla 32
koiranomistajaa koirineen. Osanottajamäärä oli,
todennäköisesti susitilanteen vuoksi, noin kymmentä koiraa pienempi kuin kolmena edellisenä
vuonna.
Kokeen ylituomarina toimi kaikkien tuntema Pohjois-Karjalan oma ajokoiraharrastuksen
Grand Old Man Esko Suhonen. Asiantuntevassa
alkupuheenvuorossaan Esko muisteli mm. yhdistyksen mestaruuskokeen alkuvuosia, todeten
myös sen, että Susirajan Pamaus oli hänen ehdotuksensa mestaruuskokeen nimeksi. Nimi ku60
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vaakin erinomaisesti kokeen sijaintimaakunnan
mestaruuskoetta täällä itärajan pinnassa - susien
parissa.
Valitettavasti koe oli tällä kertaa todellakin
nimensä mukaisesti susirajan ajokoe. Alueilla,
joilla sijaitsee monia perinteisiä koemaastoja, oli
liikkunut syksyn mittaan useita susilaumoja. Viimeistään kokeen alla satanut lumi paljasti tilanteen koko karmeudessaan, kun koetoimikunnalla sateli puheluita susien liikkeistä koemaastoissa
ympäri pitäjää. Osassa alueista tilannetta seurattiin lähes yötä päivää viimeisen viikon ajan ennen
koetapahtumaa. Saatujen havaintojen perusteella
koemaastoja siirreltiin sitten parhaan mukaan
vähemmän vaarallisille alueille. Vielä paria päivää ennen koetta kymmenkunta maastoa jouduttiin siirtämään maakunnan länsilaidalle. Toimenpiteistä huolimatta koeaamuna kolme koiraa
-saavuttuaan koemaastoon - joutui siirtymään
varamaastoihin, jopa 120 kilometrin etäisyydelle
varsinaisesta koemaastosta. Monta erinomaista
perinteistä koemaastoa jäikin susivaaran takia
käyttämättä.
Kuin ihmeen kaupalla koetapahtuma sujui
loppujen lopuksi hyvin ilman mitään haavereita. Siitä kiittäminen on koetoimikuntaa ja alueen
ajokoiramiehiä ja naisia. Erityisesti koemaastojen
maasto-oppaat tekivät suuren työn ajellessaan
koemaastoalueita useiden päivien ajan kartoitta-

essaan susien liikkeitä.
Vaikka susitilanne veti yhden jos toisenkin
kokeeseen osallistuvan suupieliä alaspäin, toi
lopputulos taas hymyn kareen monen kasvoille.
Tulostaso nousi nimittäin edellisvuosien tapaan
erinomaiseksi. Palkitsemisprosentti oli yli 85
prosenttia ja ykkösprosenttikin 50 %. Yhdistyksen mestaruuden voitti Jouko Ratilaisen omistama jo kokenut uros käyttövalio Tahvonmäen Piki
erinomaisella tasan 97 pisteen tuloksella, voittaen
niukasti nuoren tulokkaan Hila-ajon Nallen 0,25
pisteellä. Kolmanneksi tuloksella 94,25 sijoittui
narttu Ajotaiturin Amalia. Erinomaisesta tulostasosta kertoo myös se, että yli yhdeksänkymmenen pisteen tuloksia ajettiin yhteensä kuusi kappaletta. Kaiken kaikkiaan Pamauksessa ajettiin
kuusitoista ensimmäiseen-, kahdeksan toiseenja neljä kolmanteen ajokokeen palkintosijaan oikeuttavaa tulosta.
Ylituomari.
Tulokset
1. XX Tahvonmäen Piki FI26999/08, om. Jouko Ratilainen, Liperi, AJOK 1 L,
2. Hila-ajon Nalle FI28516/12, om. Jyri Änäkkälä, Joensuu, AJOK 1 L,
3. Ajotaiturin Amalia FI25324/09, om. Mikko Romppanen, Nurmes, AJOK 1 L,
4. XXX Juuli FI46818/10, om. Simo Tolonen, Kontiolahti, AJOK 1 L,
5. Hanhikorven Eko FI27746/07, om. Matti Naumanen, Outokumpu, AJOK 1 L,
6. Kuusitarhan Pelle FI22713/12, om. Markku Purmonen, Tohmajärvi, AJOK 1 L,
7. XXX Honkasuoran Aku FI34897/10, om. Eino Siponen, Kitee, AJOK 1 L,
8. X Korterannan Emma FI50329/07, om. Pekka Asikainen, Kesälahti, AJOK 1 L,
9. Mutalanmäen Raiku FI37942/13, om. Teuvo ja Mika Turunen, Joensuu, AJOK 1 L,
10. XX Pili FI31469/10, om. Timo Murtonen, Tohmajärvi, AJOK 1 L,
11. XX Jahvetti FI16228/09, om. Asko Räsänen, Lieksa, AJOK 1 L,
12. XX Luontopolun Tuuli FI36458/10, om. Pekka Kuittinen, Liperi, AJOK 1 L,
13. Mannikarin Humu FI37449/11, om. Ilpo Tuunainen, Tohmajärvi, AJOK 1 L,
14. XXX Jokimetsän Tara FI40122/05, om. Pekka Tolonen, Eno, AJOK 1 L,
15. Usvapuron Aku FI19636/11, om. Sauli Härkönen, Polvijärvi, AJOK 1 L,
16. XXX Hiski FI58385/09, om. Osmo Tikkanen ja Varma Kuosa, Rääkkylä, AJOK 1 L,
17. Kuusikkoahon Nuppe FI36783/13, om. Mika Nevalainen ja Soile Eronen, Eno, AJOK 2 L,
18. Havukkakallion Lempi FI27687/12, om. Tuomo Vartiainen ja Raimo Hämäläinen, Ilomantsi, AJOK 2 L,
19. XXX Puistorinteen Late FI49195/12, om. Jouko Kettunen, Liperi, AJOK 2 L,
20. XXX Alapörkän Gara FI29183/12, om. Ari ja Jari Tahvanainen, Ilomantsi, AJOK 2 L,
21. Huki FI31077/13, om. Jorma Sissonen, Tohmajärvi, AJOK 2 L,
22. Karkon Riitu FI38735/12, om. Martti Kinnunen, Tohmajärvi, AJOK 2 L,
23. Ajotaiturin Rita FI26174/10, om. Unto Rokkonen, Lieksa, AJOK 2 L,
24. Vehkaojan Roni FI19758/09, om. Tiina Moilanen, Helsinki, AJOK 2 L,
25. XX Tivakan Hila FI24333/09, om. Santeri Peltonen ja Henri Mutanen, Joensuu, AJOK 3 L,
26. XX Mannikarin Ani FI32257/13, om. Esa Lehikoinen, Joensuu, AJOK 3,
27. XX Haka-ahon Karo FI39039/09, om. Matti Romppanen, Polvijärvi, AJOK 3 L,
28. XX Honkasuoran ET FI38956/09, om. Eila ja Juha Nevalainen, Nurmes, AJOK 3 L,
29. XX Osku FI55941/08, om. Pentti Räsänen, Joensuu, AJOK 0 P,
30. Maihilan Frederik FI19293/10, om. Kai Lindqvist ja Ritva Pirhonen, Tohmajärvi, AJOK 0 L,
31. Vire FI17383/13, om. Timo Hautanen, Nurmes, AJOK 0 L,
32. XXX Jalo FI50003/06, om. Toivo Varonen, Tohmajärvi, AJOK 0 L,

97,00 pist.
96,75 pist.
94,25 pist. Koirasta KVA.
93,25 pist.
92,21 pist. Koirasta KVA.
91,17 pist.
86,79 pist.
86,63 pist. Koirasta K&MVA.
85,50 pist.
84,71 pist.
84,04 pist.
81,71 pist.
81,67 pist.
79,50 pist.
77,29 pist.
75,46 pist.
73,25 pist.
72,83 pist.
72,54 pist.
69,67 pist.
67,96 pist.
67,63 pist.
66,96 pist.
60,88 pist.
55,67 pist.
53,42 pist.
53,17 pist.
50,25 pist.
49,25 pist.
38,79 pist.
34,29 pist.
31,38 pist.
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ERKKI MANKINEN

Vastinki Ajot 2015
Marraskuun 28. päivänä kokoonnuttiin KeskiSuomessa Karstulan Vastingin kylällä järjestyksessään kolmansiin Vastinki-ajoihin.
27 ilmoittautunutta koirakkoa saapui aamuvarhaisella Vastingin ns talolle Ahjolaan. Kauimmat
aina Etelä-Suomesta ja Etelä-Pohjanmaalta saakka. Pihalla otettiin tulija vastaan järjestysmiesten
toimesta ja ohjattiin vapaille parkkipaikoille. Ulkona oli luonnollisesti täysin pimeää ja aiemmin
satanut lumi suli penkoissa litisten. Yöllä satoi
vettä raikkaasti.
Tunnelma sisällä oli sellainen kuin se vain voi
näin isossa kokeessa parhaimmillaan olla, hieman jännittynyt, odottavakin. Ravintolan puolella tarjottiin Taipale Teräksen lahjoittamissa paidoissa häärivien emäntien toimesta aamukahvia.
Iloinen, mutta hillitty puheensorina täytti salin.
Toimikunta hääräili puolikiireisenä viimeisten
järjestelyjen parissa. Ilmassa oli suuren urheilujuhlan tuntua.
Kokeen järjestelyissä paneuduttiin huolella
pienimpiinkin yksityiskohtiin ja tässä onnistuttiin hyvin. Näin voidaan todeta useamman kokeeseen osallistuneen koiranohjaajan ja tuomarin toteamana. Kaikki edellä mainittu koskee
luonnollisesti kokeiden tarkeintä osa-aluetta l.
koemaastoja. Koetoimikunnan pj. Asko Oinonen
saattoikin olla varsin tyytyväinen toimikunnan
tekemiseen. ”Koemaastojen osalta on kehitettävää tulevaisuudessa. Vielä huolellisemmin on
maastoihin perehdyttävä jatkossa, vaikka matkat maastoihin hieman pitenisivätkin” tuumaili
Asko. ”Minusta mainio ilmapiiri näinkin isoksi
kokeeksi. Mallikkaasti ja huolella hoidetut järjestelyt. Maastokorttien vastaanotto oli huolella
mietitty ja toimi jämäkästi. Todella onnistunut
tapahtuma” toteaa palkintotuomarina kokeessa
toiminut Timo Toivonen Pornaisista. Timon lausunnolle antaa pohjaa useampien arvokokeiden
järjestelyiden tuntemus järjestäjänä sekä myös
kilpailijana.
62
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Hienon kokeen yksi merkittävimpiä osioita
on onnistunut talous. Tähän kokeeseen sai Erkki
Mankinen merkittävästi yhteistyökumppaneita
mukaan. Toimikunta esittääkin lämpimät kiitokset kaikille ohessa mainituille tukijoilleen.
Ryhmien palatessa metsästä, arviot kelin vaativuudesta kävivät toteen. Yöllinen runsas vesisade
sulavan ensilumen kanssa teki varsinkin nuorille koirille olosuhteet liian vaativiksi kunnollista
tuosta ajatellen. Vain yksi koira palkittiin tällä
kertaa AJOK1- ja yksi BEAJ1-palkinolla. Kokeen
voittaja ajoikin sitten reippaasti yli koetteluaikojen. Kokonaisajoaikaa koepäivälle tuli Impille kokolailla kahdeksan tuntia! Omistajan pokkaillessa
palkintovenettä ajoi Impi vielä täysillä metsässä!
Tulokset
1. Korpiniemen Impi, Rauno Manelius Pornainen AJOK1
2. Jarrumiehen Aku, Oili ja Sami Jämsen Pihtipudas AJOK2
3. Heta, Martti Sormunen Konnevesi
BEAJ1
(Eestinajokoira)
4. Uu-Mutkan Manna, Aaro Laukka Saarijärvi
AJOK2
5. Jänövaaran Siru, Jani Määränen Uurainen
AJOK3
6. Jaro, Teijo Nieminen Konnevesi
AJOK3
7. Akon Julle, Jarno Kaipio Äänekoski
AJOK3
8. Kahvanahon Syksynsävel, Satu Varvikko Saarijärvi AJOK3

98,50
73,25
67,42
67,25
58,83
58,79
58,50
57,50

Tässä koirat jotka saavuttivat palkintosijan.

Ohessa koetta tukeneet yritykset:
Karstulan Vene Ky / Näpsä Veneet;
Taipaleen Teräs;
Pohjolan Konepaja, Karstula;
Tervet, Eläinklinikka;
KONE Hoppula, Saarijärvi;
Syöte Huvilat, Saarijärvi;
Asianajotoimisto Regelin Oy, Oulu;
Pelti-ja Rakennuspalvelu Vainikainen, Karstula;
Huliswood, Karstula;
Kiihkovuoren Kennel, Kannonkoski.

Ylituomariharjoittelia Juha-Matti
Paananen pitää "ylituomaripuhuttelua", istumassa ylituomari
Martti Peura seuraa taustalla.

Palkintotuomarit Pirkko Lampola ja Timo Toivonen olivat mielissään
huolellisesti hoidetuista kokeen järjestelyistä.

Vaativan kelin haasteellisuus
näkyy tulostaululla.

Palkintojenjako alkamassa ja
Impi vain ajaa... ”tuosta sen saisi
kohta kiinni”.

Toimikunnan puolesta luovutti
päävoiton , Näpsä-veneen voittajalle Erkki Mankinen.
AJOKOIRAMIES TAMMIKUU 2016

63

TMI JARI FORS, PYHÄJOKI
p. 0400 290 982
ILKKA POTI, LAIHIA
p. 050 514 8185
p. 0400 428 097
KOIRANPAIKKA Oy
Vankanlähde 7, HÄMEENLINNA
p. 045-1385313,
www.koiranpaikka.fi
JUHA HUHTALA Tmi
KAUHAVA, p. 050-5893502
RANTAKURUN KENNEL
Riuttasentie 179, KANNUS
p. 044-0161506
ERÄKELLARI Oy
Kauppatie 2, KAUSTINEN
p. 044-5226009
JJ SERVICE Oy
Jyrkäntie 1891, JYRKKÄ
p. 050-353 1897
MEHTÄAPU KENNEL
Honkarannantie 765, OULAINEN
p. 0500-281874
KYLÄNPUOLEN KAUPPA
Kylänpuolentie 306, OULUNSALO
p. 040-1867766
CITYKARHUN KENNEL
Patoniementie 218 c, TOLVA
p. 044-3226462, 040-7281584
MAALI-KONEKOTA Oy
Ivalontie 8, IVALO p. 016-661122
ICA LAHTIS
Kaunisjoensuu, PAJALA
p. +46 978 54037
J. KÄRKKÄINEN
OULU, LAHTI, YLIVIESKA
J. KÄRKKÄINEN
EXPRESS, II
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MIKKO SIVULA

Ilmajoen
Metsästysseuran 110 v. juhlakoe
Palkintojen jako.

Ilmajokiset ajokoiramiehet järjestivät 28.11. seuran juhlavuoden kunniaksi ajokokeen, johon
koiranomistajia houkuteltiin b-Bark koiratutkalla jonka voittajakoira saisi. Ilmoittautuneita oli
12, mutta 4 joutui erinäisistä syistä johtuen luopumaan. Kokeen aikana sää oli kovatuulinen ja
sateinen, mistä johtuen tulostaso jäi vaatimattomaksi, kuitenkin kaksi koiraa ajoi palkintotuloksen. Kokeen ylituomarina toimi Seppo Kiviniemi
ja sihteerinä Jussi Koskela. Kiitos sponsoreille
b-Bark, Wextra ja Agrimarket Ilmajoki.
Tulokset
1. Salotien Ysi 87,42 om. Heino Viljanen
2. Leppäloukon Luka 67,21 om. Mikko ja Pekka Sivula
3. Luontopolun Osku 38,21 om. Mikko Nissinen
4. Ilovehkan Aaatu 33,88 om. Tapani Rintala
5. Nette´s Lyyti 17,21 om Minna Ranta
6. Hiski 3,00 om.Osmo Nissinen
7. Länsi-Torppa Fani 3,00 om. Santra Salo
8. Filipuna U-Lasa 3,00 om. Timo Öling (Posavinan ajokoira)

Heino Viljanen ja juhlakisan voittaja Salotien Ysi.
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TEKSTI JA KUVAT KAJ IKOLA

Vaasan Kennelyhdistyksen
mestaruuskokeet 12.12.2015
Vaasan Kennelyhdistys järjesti lauantaina
12.12.2015 jokavuotisen mestaruuskokeensa ja
samalla Suomen ja Ruotsin välisen ”Mini-Maaottelun”, tarkennettuna Vaasa- Uumaja -ottelun.
Vaasan Kennelyhdistyksessä on noin 105 jäsentä,
joista 7 on ruotsalaisia meren toiselta puolelta.
Viimeiset 8 vuotta ruotsalaiset ovat olleet hyvin
innokkaita tulemaan tähän kyseiseen kokeeseen.
Kokeeseen osallistui 9 suomenajokoiraa. Kumpaankin joukkueeseen kuului neljä koiraa, joten
yksi Vaasan koirista kilpaili vain mestaruudesta.
Keskuspaikkana toimi Jungsundin metsästysmaja. Ylituomarina toimi vanha tuttavamme
Göran Elenius ja sihteerinä Magnus Kronholm.
Ajettavia löytyi vaihtelevasti maastoista ja kuiva

pakkaskeli tuotti vaikeuksia koirille. Seuran mestaruuden voitti Mäkipuiston Manne, omistaja
Bertel Lindholm Vaasasta tuloksella 82,46. Mäkipuiston Manne saavutti samalla kokeissa käyttövalion arvon. Vaasa-Uumaja- ottelu päättyi tänä
vuonna Vaasan voittoon, Vaasa 212,59 pistettä ja
Uumaja 90,92 pistettä.

Vaasa-Uumaja-otteluun osallistujat vas. Mikael Fredrikson,Kent Fredrikson,Mats Byman, Leif Lindgren
(Uumajan joukkue), Bertel Lindholm, Esa Rautakorpi, Martti Hakala, Markku Majasaari (Vaasan joukkue).
Deltagarna i Vasa-Umeå Kampen från vänster Mikael Fredrikson, Kent Fredrikson, Mats Byman, Leif
Lindgren (Lag Umeå), Bertel Lindholm, Esa Rautakorpi, Martti Hakala, Markku Majasaari (Lag Vasa).
66
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TEXT OCH BILDER KAJ IKOLA

Vasa Kennelförenings
Mästerskapsprov 12.12.2015

Vaasan Kennelyhdistyksen Mestari Mäkipuiston
Manne ja omistaja Bertel Lindholm.
Vasa Kennelföreningens Mästare Mäkipuiston
Manne med ägaren Bertel Lindholm.
Tulokset /  resultat
1. Mäkipuiston Manne,
omistaja / ägare Bertel Lindholm, Vaasa / Vasa,
82.46p AJOK1
- käyttövalion arvoon oikeuttava tulos ja seuran mestari / JCH
berättigat resultat och föreningens Mästare 2015
2. Ajolumen Jyrä,
omistaja / ägare Esa Rautakorpi, Vaasa / Vasa,
70.75p AJOK2
3. Riitasoinnun Retu,
omistaja / ägare Markku Majasaari, Vaasa / Vasa, 59.38p AJOK3
4. Vitskärsuddens Ritva,
omistaja / ägare Leif Lindgren, Ruotsi / Sverige
44.79p AJOK0
5. Alapörkän Mere, omistaja / ägare Juha &
Matti Palojärvi, Vaasa / Vasa,
42.50p AJOK0
6. Chill Out´s Edna, omistaja / ägare Mats Byman
ja Johan Östman, Ruotsi / Sverige,
32.63p AJOK0
7. Gränsälvens Saida, omistaja / ägare Mikael
Fredriksson, Ruotsi / Sverige,
13.50p AJOK0
koe keskeytetty / provet avbröts
8. Målarns Jakt Hundar Stoj,
omistaja / ägare Kent Fredriksson, Ruotsi / Sverige, 8.63p AJOK0
9. Mellumäen Messi,
omistaja / ägare Matti Hakala, Vaasa / Vasa,
3.00p AJOK0

Vasa Kennelförening arrangerade sitt årliga mästerskapsprov den 12.12.2015 och samtidigt ”Mini
Landskamp” mellan Finland och Sverige, närmare sagt Vasa- Umeå kampen. Vasa kennelförening har ca 105 medlemmar i föreningen varav
7 medlemmar är från Sverige. De senaste 8 åren
har de svenska medlemmarna varit ivriga att ta
del i mästerskapsprovet. På provet deltog 9 finska
stövare.
De båda lagen bestod av 4 hundar, så en av Vasas hundar tog bara del i mästerskapsprovet. Som
centralplats för provet var Jungsunds jaktstuga.
Som överdomare för provet hade arrangörerna
bjudit in gamla bekanta Göran Elenius och som
sekreterare för provet funktionerade Magnus
Kronholm.
Harar hittades i varierande grad i provrutorna
och det torra föret med minusgrader och romfrost ställde till det för vissa hundar. Mästerskapsprovet vanns av Mäkipuiston Manne, ägare
Bertel Lindholm från Vasa med resultatet 82,46.
Mäkipuiston Manne blev med detta resultat
även finsk jaktchampion. I år vann Vasa kampen
mellan Vasa och Umeå, Vasa 212,59 poäng mot
Umeå 90,92 poäng.

Kokeen ylituomari Göran Elenius.
Provets överdomare Göran Elenius.
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TONI PENTTINEN

Kolmen koitos
12.12.2015 Imatra
Kolmen koitos käytiin tänä vuonna Kymessä ja
järjestelyistä vastasi Kaakkois-Suomen Ajokoirakerho. Koepaikaksi valikoitui Päivärannan seurakuntakeskus Imatralla erinomaisine palveluineen
niin ruokahuollon kuin majoituksen suhteen.
Kolmenkoitokseen osallistui koiria kolmesta
kennelpiiristä (Etelä-Pohjanmaa, Pohjois-Savo ja
Kymi), joista pitkämatkalaiset saapuivat jo perjantaina. Perjantai-ilta kului majoittuessa ja rantasaunassa kuulumisia vaihtaessa.
Tositoimiin päästiin lauantai-aamuna koleassa
syyssäässä, monessa maastossa lämpötila pyöri
nollan kahtapuolta. Kaikki koirat koeteltiin sulalla ja maastot sijaitsivat Lappeenranta- Ruokolahti
alueella. Maastomestari Pekka Kuosmanen oli
saanut hommattua hyvin tasavertaiset maas
tot kaikille koirille. Esimerkiksi arvonnassa Puskajussin Jesselle sattui koemaasto kuuluisan
tarkka-ampuja Simo Häyhän maatilan ympäristöstä, josta jänikset löytyivät hyvin, mutta eivät
tahtoneet pysyä maanpinnalla ja piiloutuivat ojarumpuun.
Kokeen ylituomarina toimi Risto Kuivalainen
Kuopiosta, joka piti tasapuolisen ja jämäkän linjan läpi kokeen. Eipähän Riston tarvinnut maastotuomareiden jälkiä paljon korjailla sen verran
ammattitaitoista toimita oli maastoissa ollut. Tulokset kirjasi koneelle Toni Penttinen paikallisesta ajokoirakerhosta. Tulostaulu oli loppujen lopuksi mukavaa luettavaa ja kilpailu ratkesi vasta
viimeisen koiran tullessa maastosta. Palkitsemisprosentti oli 75 % ja voittotuloksen ajoi Pekka
Heikkisen Meripojan Rape Pohjois-Savosta
95,50 pisteellä ja toiseksi Jari Takasen Mäkikal
lion Jeri 89,46 pisteellä. Kokeen kolmas oli Jouni
Leppäsen Arpan Riitu 77.38 pisteellä. Kokeessa
tuli myös yksi uusi KVA kun Minna Rannan
Nette´s Lyyti ajoi Ajok 1 pistein 76.25.
Kilpailun voitto ratkaistiin joukkueiden kolmen parhaan koiran tulosten perusteella. Kymen
voittoputki katkesi nyt kotikisassa ja voiton vei
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Pohjois-Savo 222,71 pisteellä Kymeen ollessa toinen 210,63 pisteellä. Kolmanneksi sijoittui EteläPohjanmaa 205,88 pisteellä. Kaiken kaikkiaan
kokeessa vallitsi hieno ajokoirahenki.
Tulokset
1. Pohjois-Savo 222,71 pistettä
2. Kymi 210,63 pistettä
3. Etelä-Pohjanmaa 205,88 pistettä
1. Meripojan Rape 95,50 p om. Pekka Heikkinen PS
2. Mäkikallion Jeri 89,46 p. om. Jari Takanen KY
3. Arpan Riitu 77,38 p. om. Jouni Leppänen KY
4. Nette´s Lyyti 76,25 p. om. Minna Ranta EP (koirasta kva)
5. Puistorinteen Iiris 72,08 p. om. Heikki Hartikainen PS
6. Ilovehkan Aatu 71,75 p. om. Tapani Rintala EP
7. Puskajussin Jesse 57,75 p. om. Joni Miilumäki EP
8. Kononpuron Mestari 55,13 p. om. Eino Karppinen PS
9. Hauskamaan Sementti 50,63 p. Matti Jaskari ja Ria
Lehtinen EP
10. Pihkasaajon Ansa 43,79 p. Keijo ja Vesa Vapalahti KY
11. Koppeloharjun Lissu 27,54 p. om. Markku tuovinen PS
12. Launon Jeri 3,50 p. om. Markku Kosunen KY

TONI KROUVI

Ajokokeet Virolahdella
2.1.2016
Virolahden metsätysseura järjesti 90-vuotisjuhlakokeen 02.01.2016
Kokeen keskuspaikkana toimi Sammon talo Virojoella, ylituomarina Jyrki Laitinen ja sihteerinä
Heli Ala-Turkia. Kokeeseen osallistui 14 suomenajokoiraa, joista osa koeteltiin paljaalla maalla
ja osa lumikelillä. Koe oli samalla Virolahden ja
Miehikkälän riistanhoitoyhdistysten mestaruuskoe.
Tulokset
1) U. Mehtäpellon Solmu, om Olli Pakkanen, 83,00 AJOK1 P
2) U. Karkelon Ice Man Hitsi jr, om Viljo Rouvinen, 67,83 AJOK2 P
3) N. Rapanevan Emma, om Tomi Hulkkonen, 61,29 AJOK2 L
4) U. Kipakankaan Kajo, om Ossi Kallio ja Aimo Ahtiainen, 58,83
AJOK3 P
5) N. Leirinotkon Rita, om Erja Leiri, 58,17 AJOK3 P
6) U. Syysaamun Pate, om Reijo Turkki ja Martti Puttonen, 53,21
AJOK3 P
7) N. Kuoppamäen Ilona-Suruna, om Petteri Lehti, 52,79 AJOK3 P
8) N. Mäkikallion Jetta, om Martti Heikkilä, 39,42 AJOK0 P, Koe
kesk. Koira loukkaantui
9) U. Launon Jeri, om Markku Kosunen, 38,17 AJOK00 L
10) U. Masa, om Virpi Suutarinen, 33,22 AJOK0 P
11) U. Pien-Vilpin Nippe, om Mika Hietala, 28,29 AJOK0 L
12) N. Piiskahännän Tanja, om Jani Ojala ja Anu Kiviharju, 22,29
AJOK0 P
13) N. Tunulan Vinku, om Jarmo Piispa, 3,00 AJOK0 P
14) U. Raiku, om Pekka Krouvi, sulj. HLÖ

Koskimiehen kalvopuvun ja neljännelle jäi laadukas reppujakkara.
Tuomareiden kesken arvotun STIHL-moottorisahan voitti S. Kajasranta.
Virolahden metsästysseura kiittää kokeen
sponsoreita Kymenlaakson Osuuspankki, KONE
Olli Oy, UK-Koskimies, Virolahden Pesula KY.
Virolahden ms. kiittää myös maastoja lainaneita seuroja ja varsinkin kokeessa mukana olleita tuomareita.
Järjestävä seura kiitti ylituomarina toiminutta
Jyrki Laitista, sihteeri Heli Ala-Turkiaa, emäntänä toiminutta Maru Ojalaa ja ylituomarin hovikuljettaja Ilkka Kurkelaa muistoesineillä.

Riistanhoitoyhdistysten mestaruus
Miehikkälän RHY
Kuoppamäen Ilona-Suruna, om Petteri Lehti, 52,79 AJOK3 P
Pien-Vilpin Nippe, om Mika HIetala, 28,29 AJOK0 L
Virolahti RHY
Rapanevan Emma, om Tomi Hulkkonen, 61,29 AJOK2 L
Piiskahännän Tanja, om Jani Ojala ja Anu Kiviharju, 22,29 AJOK0 P
Tunulan Vinku, om Jarmo Piispa, 3,00 AJOK0

Kokeen voittaja valitsi palkinnokseen KONE
Olli Oy:n sponsoroiman STIHL-moottorisahan,
kakkoseksi tullut valitsi OK-Koskimiehen sponsnoroiman riistakameran ja kolmas valitsi UKAJOKOIRAMIES TAMMIKUU 2016
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MIKA MÄÄTTÄ

Mimosa voittoon
Koillismaa CUPissa
Historian ensimmäinen ajavien koirien Koillismaa Cup järjestettiin syksyn koekauden aikana
Taivalkoskella, Pudasjärvellä ja Kuusamossa. Kilpailussa käytiin kolme eri osakilpailua. Kahden
parhaan osakilpailun pisteet laskettiin yhteen ja
cupin voittajalle oli tiedossa kilpailun sponsorin
Ultracomin lahjoittama tutkapanta.
Ensimmäisessä kokeessa Taivalkoskella syyskuun alussa oli mukana kymmenen suomenajokoiraa. Tulostaso vaihteli kovasti alkusyksyn kelissä, mutta luokkatuloksia tuli olosuhteisiin nähden
hyvin. Jouni Kaartisen uros Kaikuvan Uuno voitti
ensimmäisen osakilpailun pistein 81.63. Toiseksi
sijoittui Viitainmaan Victoria omistajana Jan-Erik
Rehn Tammisaaresta pisteillä 79.54. Kolmanneksi
sijoittui Sauli Holmströmin Mimosa Taivakoskelta pistein 73.25. Historiallisen kokeen ensimmäisenä ylituomarina sai kunnian toimia Lauri
Rostedt.
Pudasjärven osakilpailuun marraskuussa osallistui kuusi suomenajokoiraa. Sateisissa ja tuulisissa olosuhteissa tulostaso jäi vaisuksi kun yksikään
koira ei saavuttanut ykköseen oikeuttavaa tulosta.
Markus Luokkasen Pitkäkorven Retu Pudasjärveltä voitti osakilpailun pistein 69.46. Toiseksi tuli
Tapani Pudaksen Aatu Kuusamosta 52.71 pisteellä. Kolmas oli Sauli Väisäsen Erä-Kullervon Kölli
pisteillä 48.21. Pudasjärven kokeen ylituomarina
toimi Risto Mykkälä.
Kolmanteen ja ratkaisevaan osakilpailuun Kuusamoon joulukuun alussa osallistui ainoastaan
kolme suomenajokoiraa. Muutamalla koiralla oli
vielä mahdollisuudet pääpalkintoon, mutta jostain
syystä osa jäi pois ratkaisevasta kilpailusta. Lopullinen kamppailu tutkapannasta käytiin Mimosan
ja Aatun välillä. Keliolosuhteet kokeessa olivat
kerrassaan upeat. Uusi lumi oli peittänyt vanhat
jäljet ja kilpailu käytiin ”lakana” kelissä. Tulostasokin oli sen mukainen. Jokainen koira ajoi ykkösen
tuloksen. Osakilpailun voitti Mimosa huippupistein 97.75. Toiseksi sijoittui Henri ja Ali Hentilän
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Arialin Viktoria Kuusamosta pistein 86.58 ja kolmanneksi Aatu 81.08 pisteellä. Kuusamon kokeen
ylituomarina toimi Mika Määttä.
Näin ollen koko Cupin ja Ultracomin tutkapannan voitti itselleen Mimosa ja Sauli Holmström
Taivalkoskelta kahden parhaimman kokeen yhteistuloksella 171.00. Onnea voittajalle. Toiseksi
sijoittui Aatu, Tapani Pudas Kuusamosta 133.79
pisteellä.
Järjestelyt jokaisessa kokeessa olivat erinomaiset ja maastot laajat ja jänisrikkaat. Tulevaisuutta
ajatellen täytyy Koillismaa Cupin osalta todeta se,
että yhteistyö eri järjestäjien kesken on saumatonta ja erinomaista. Järjestäjien yhteinen tahto
on luoda perinne kilpailulle, kunhan paketti saadaan kaikkien kannalta järkeväksi. Järjestäjät haluavat kiittää osallistujia, tuomareita, talkoolaisia
ja kilpailun sponsoria Ultracomia. Toivottavasti
näemme samoissa cup-merkeissä myös tulevana
syksynä.

Huolehdi lemmikkisi terveydestä ja ruoki sitä
tuoreilla ja puhtailla kotimaisilla tuotteilla!
Pakasteliha ja -luutuotteemme
ovat suomalaisia!

Tuotteet ja hinnat 1.1.2016:

HUOM! Viimeisimmät hintatiedot löydät helposti nettisivuiltamme.
Esitteen hinnat sis. Alv 14%

https://www.facebook.com/kennelrehuoy

5 ja 10 kg:n laatikoissa tuotteet ovat pakattu 500-600 g annospakkauksiin
RIISI- JAUHELIHA-SEOS

JAUHELIHA (possu-nauta)

Monipuolinen lihatuote, koirasi perusravinto

5 kg

10 € 10 kg 18 €

JAUHELIHA LEVY (possu) n. 19,5 kg

27 €

LIHAINEN RASVA (possu-nauta)

4,5 kg

8 € 9 kg 13 €

PUURO-JAUHELIHASEOS
Kypsä puuro-raaka jauheliha

5 kg

10,50 €

10 kg

20 €

kypsä riisi raaka jauheliha

5 kg
10 kg

NAUDAN
MAHA

jauhettuna

10 €
18 €

5 kg
10 kg

10 €
18 €

HUOM! Tilaukset:
Suosittelemme tilauksen
jättämistä toimitusta edeltävällä
viikolla.
PUURON VALMISTUKSEEN

BROILERIN SIIVET

8,5 kg

ROUHITTU OHRA

25 € 15 kg 42 €

BROILERIN KAULARANKA n. 10 kg
KALKKUNAN
SIIVET n. 15 kg

KALKKUNAN
KAULAT n. 15 kg

40 €

Maksalaatikko ..............................................5 kg 10 € 10 kg 18 €
Maksa jauhettu (nauta ja possu).....…………………............ 5 kg 10 €
Torvet jauhettu (possu) .............................. 5 kg 10 € 10 kg 18 €
Nautajauheliha…………..……………………….…..5 kg 12 € 10 kg 22 €
Potkaluut (nauta) ............................................................. 5 kg 6 €
Rustoluut (nauta) ........................................................... 5 kg 10 €
Rustot (nauta) ................................................................... 5 kg 11 €
Luumurske (nauta ja possu) ........................................ 10 kg 18 €
Sydänjauheliha, possu ......................................5 kg 18 € 10 kg 32 €
Sydän possu, kokonainen …………………..…………………… 4,5 kg 18 €
Sydänjauheliha, nauta .....................................5 kg 18 € 10 kg 32 €
Pentujauheliha, nauta… ………...................………5 kg 14 € 10 kg 26 €
Pentujauheliha, possu…………………………………….5 kg 13 € 10 kg 24 €
Possu jauhettu, raaka .….................................. 5 kg 11 € 10 kg 20 €
Lohi jauhettu, raaka ...................................... 5 kg 9 € 10 kg 16 €
Lohi jauhettu, kypsä ...................................................... 5 kg 14 €
Lohiöljy ..................................................... 0.9 kg 7 € 2,5 kg 15 €
Kalkkuna jauhettu, raaka ................................. 5 kg 15 € 10 kg 29 €
Broilerjauheliha, raaka (sis.luut)................ 5 kg 15 € 10 kg 26 €
Broilerjauheliha, kypsä .....................................5 kg 15 € 10 kg 29 €
Hevosen luut ......................................................................5 kg 9 €
Kasvissose...........................................................................6 kg 19 €
Kana-kasvisnugetti...…………............................………………….5 kg 20 €
Haima ………………………………………………………………….……...1 kg 7,50 €
Porojauheliha ( sis.luut ) …………………………………..….9 kg 35 €

Kennel-Rehu Oy, Teollisuuskuja 7, 49220 Siltakylä
EVIRA:n valvoma tuotantolaitos | FIP3-055/761/2004

23 €

40 €

5 kg

8€

RIISI, ruskea 10 kg
HIRSSI 5 kg

14 €

17€
TATTARI 5 kg

14 €

Broilerin sydän, kokonainen….………………………..………5 kg 25 €
Broilerin koipireisi jauheliha……………………………………5 kg 18 €
KUIVARUOKATUOTTEET
JAHTI & VAHTI Extra Energia ................................. 15 kg 34 €
JAHTI & VAHTI Energia ......................................... 15 kg 31 €
JAHTI & VAHTI Kana ja Riisi ...............4 kg 14 € 15 kg 34 €
JAHTI & VAHTI Kevyt ........................................... 15 kg 29 €
JAHTI & VAHTI Junior............................................15 kg 34 €
JAHTI & VAHTI Pentu ......................................... 10 kg 34 €
NERO GOLD peura-peruna ….….............................12 kg 45 €
HAU-HAU säilykepurkit 5 makuvaihtoehtoa kana-, kalkkuna-,
liha- ja lammasriisi sekä herkkuhyytelö…………….12 prk 13 €
LULU Cocktail kissan kuivamuona ....................4 kg 8,50 €
Kalkkiseos .............................................. 1 kg 6 € 3 kg 14 €
Merilevä ................................................................... 800 g 7 €
Pellava-Musti öljy....................... 1/2 litraa 6 € 1 litra 10 €
Nutrolin ravintoöljy iho&turkki..275 ml 18 € 1 litra 50 €
Kuivattu naudan maha........................................ 150 g 4,50 €
Kuivattu naudan keuhko ….………..............……..…200 g 4,50 €
Possun korvat ................................................ 400 g 10,50 €
Valkosipulirouhe .......................................................600 g 7 €
Porkkanarouhe..........................................................500 g 7 €

TILAUKSET: 05 - 343 1031 tai www.kennelrehu.fi
pidätämme oikeuden hinnan ja aikataulujen muutoksiin
AJOKOIRAMIES TAMMIKUU 2016
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REIJO PARTANEN, JASMIINA RAUTIO JA JARKKO PARTANEN

Jamun kanssa
villisikajahdissa
Suomen villisikakanta kasvaa kovaa vauhtia. Vahvimmat kannat ovat KaakkoisSuomessa Virojoen ja Kiteen
välillä.
Etelä-Karjalan pohjoiskulmassa Saaren pitäjässä päästiin
villisikajahtiin jo reilu kaksi
vuosikymmentä sitten vuonna
1991. Tuolloin villisikalauma
saatiin motitettua järvenranta
pusikkoon, josta niitä miesajon
päätteeksi kaadettiin viisi yhden niistä päästessä jatkamaan
sukuaan.
Vuosien mittaan villisikoja
on jahdattu useilla eri tavoilla
sekä eri rotuisilla koirilla. Saalistakin on saatu ja selväksi on
tullut, että villisika on karsinassa asuvaa kaimaansa viisaampi
ja vaarallisempi, etenkin haavoitettuna. Itärajan pinnassa
villisikoja kaadetaan pääasias
sa syöttöpaikkojen kyttäyskopeilta, jolloin jahti on myös
turvallisempaa.  Villisikajahti
kiehtoo monia metsästäjiä eläimen ennalta arvaamattomuuden vuoksi. Useassa jahdissa
on käynyt selväksi, ettei se ole
helppo saalis sian useimmiten
onnistuessa kiertämään passiketju tai pääsemään sen läpi.
Myöskään koirat eivät aina kestä matkassa mukana, sillä vauhtia ja kuntoa riittää. Muutaman
kerran ovat koirat saaneet myös
tuntea nahoissaan villisikojen
hampaiden terävyyden. Koiral72
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Koiran kohdatessa saaliinsa ei ensikertalaisella näkynyt pelkoa sitä
kohtaan, päinvastoin, karva sai kyytiä.

la metsästettäessä parhaat jahdit ovat ensilumilla, sillä lumimäärän
lisääntyessä siat siirtyvät Venäjän puolelle.
Tämän syksyn jahdissa kokeiltiin suomenajokoiraa. Metsästä
jien saatua sian motitettua, laitettiin Mehtäpellon Jamu sian yölliselle jäljelle. Koira kuitenkin kiinnostui ensin rusakon jäljistä ja
hetken sitä ajettuaan metsästäjät laittoivat koiran sian karkkojäl
jelle ja siitä se alkoi, Jamun ensimmäinen sika-ajo. Haukkua tuli

Mehtäpellon Jamun pääasiallinen riista on kettu.

jänis- ja kettuajoa harvemmin, mutta jatkuvasti.
Kolme kertaa sika antoi koiran haukkua paikallaan, muuten ajo oli vauhdikasta ja passiin sika
tulikin vauhdilla. Kaadon tapahduttua yritettiin
koira kiinniottaa, koska pelättiin sian haavoit
tuneen. Tämä osoittautui kuitenkin haasteelli
seksi koiran ollessa ”liekeissä” sian haistessa läheisessä ryteikössä. Ensikertalaisella ei näkynyt
pelkoa sikaa kohtaan, päinvastoin, karva sai kyytiä. Jahtipäällikkö Reijo Partanen voikin kokemuksen perusteella suositella suomenajokoiraa
myös villisikajahtiin.
Mehtäpellon kenneliin helmikuussa 2013 syntynyt sinisilmä sai oman paikkansa Kesälah
delta Jasmiina Raution ja Jarkko Partasen kodista.
Ensimmäiset metsäreissut Jamun kanssa tehtiin
sen ollessa parin kuukauden ikäinen. Pentua

k oulutettiin pelkästään jänikselle, jota se ajoikin
ensimmäisen kerran jo reilun 4 kuukauden ikäisenä. Iän karttuessa ja jäniskaatojen lisääntyessä
alkoivat koiraa myös ketut kiinnostamaan. Nykyisin pääasiallisena riistana ovat ketun lisäksi
supikoirat, ja ilvestäkin on oiva metsästyskoira
päässyt ajamaan.
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EVELIINA JAAKO

Pohjoismaiden Voittaja
13.12.2015 Tukholma
Viikko Helsingin näyttelyiden jälkeen oli aika
suunnata Tukholmaan kohti Pohjoismaiden
Voittajanäyttelyä. Ryhmät oli jaettu kahdelle eri
päivälle, näin ollen tilaa oli paljon, eikä turhaa
änkeämistä näkynyt. Myyntikojuja oli todella
paljon. Suomen Kennelliitto oli hyvin edustettuna. Esimerkiksi jokainen tittelin saanut suomalaiskoira sai käydä kuvattavana ja kuvat tulivat heti facebook-ryhmään nimellä "maailmalla
menestyneitä suomalaiskoiria". Jotakin negatiivistakin toki löytyi, sillä kehän alusta oli todella
liukas eikä osa koirista oikein halunnut liikkua
siinä. Isot kehät oli hienosti järjestetty, paljon
värejä ja musiikkia. Myös palkinnot olivat vähän
erilaisia kuin Suomessa. Ruusukepinssit, joissa luki tittelin nimi ja tietysti rotunsa parhaille,
vastakkaisen sukupuolen parhaille, junioreille ja
veteraaneille ruusukkeet ja pokaali. Ruotsin Ajokoirajärjestöllä oli oma koju näyttelyssä ja siellä
oli ajokoirarotuja esillä mm. schillerinajokoira,
ainakin tästä meidän suomalaisten pitäisi ottaa
mallia tulevaisuutta ajatellen!
Suurimman osan ryhmästä 6 tuomaroi tarkka
ruotsalainen Arvid Göransson. Suomenajokoiria
kehässä oli yhteensä 13, joista yksi Ruotsissa asuva Pejlas Rina saaden erittäin hyvän. Uroksissa
vain yksi sai SA:n. Nartuissa alkoi laatua jo löytyä enemmän, tosin narttuja oli määrällisestikin
enemmän kuten useissa näyttelyissä aikaisemmin. Kauneimman suomenajokoiran valinnassa
tuomari totesi, että nartulla on hienompi pää,
mutta uroksella liike ja kroppa, eli kirkkaimmalle korokkeelle nousi jo 9-vuotta tammikuussa
täyttävä Räntäaamun Rane saaden Pohjoismaiden Voittaja ja Pohjoismaiden Veteraanivoittaja -tittelit! Vastakkaisen sukupuolen parhaaksi
valittiin hieno Satumeren Madonna, jolle lähti
myös Pohjoismaiden Voittaja-titteli sekä CACIB.
Pohjoismaiden Juniorivoittaja-tittelin sai Kahvanahon Tuulesta Temmattu ja Pohjoismaiden
Veteraanivoittaja -tittelin Kahvanahon Louna74

AJOKOIRAMIES TAMMIKUU 2016

tuuli ollen rotunsa paras veteraani. Serti meni
Koivunevan Daamille, joka oli paras narttu 4.
Kahvanahon kennel sai kunniapalkinnon ja oli
rodun paras kasvattajaryhmä. Dunkerinajokoiria kehässä oli 4, joista Suomeen matkasi Pohjoismaiden Juniorivoittaja -titteli Auli HaapiainenLiikasen komealle Sivesindhogdas D Odinille.
Venäjänajokoirista Suomeen matkasi Pohjoismaiden Veteraanivoittaja -titteli Riitaluhdan Roimalle. Onnittelut kaikille tittelin saaneiden koi
rien omistajille ja taustajoukoille!
Suomenajokoira
ROP PMV-15 PMVV-15 Räntäaamun Rane
FI & SE KVA C.I.B POHJ & FI & SE & NO MVA
HEW-12 MV-14 HEW-15 HEVW-15
VSP CACIB PMV-15 Satumeren Madonna
CZ JMVA IT MVA EUJV-14 LVV-15
Muita suomalaisia
Kahvanahon Toivottu Toveri JUN EVA (ontui)
Verokkaan Humun Poika AVO ERI 1

C.I.B FI & SE KVA POHJ & FI & SE & NO MVA HEW-1215 MV-14 HEVW-15 PMV-15 PMVV-15 Räntäaamun
Rane.

CZ JMVA IT MVA EUJV-14 LVV-15 PMV-15 Satumeren
Madonna.

IT MVA EUJV-14 BALTV-15 Kahvanahon
Pojan-Kloppi VAL ERI 1
C.E.C C.I.E DE (VDH) MVA PMV-07 EUV-11
VDHEUSG11 FCICW-11 EUVV-14 VV-14
HEVW-14 SEVV-14 SEV-15 SEVV-15 EUVV15 Tikutakun Julle VET EVA (ontui)
Kahvanahon Tuulesta Temmattu JUN ERI 1 SA
PMJV-15
Riitasoinnun RR Rita JUN H
Pejlas Rina AVO EH 2
V-14-15 Sakkemäen Helmi AVO ERI 1
FI & EE MVA HEJW-11 EEV-15 Koivunevan
Daami KÄY ERI 1 SA PN4 SERT
FI & EE MVA JMV-14 BALTV-15 HEW-15
Kahvanahon Heleonora VAL ERI 2 SA PN2
VARACA
C.I.B FI & DK & EE MVA EE VMVA JV-08
HEW-10-11-12 V-10-11-13 JMV-08 PMV-1011-13 EEV-11 MV-12 BALTV-12 BALTVV-15
EUVV-15 Kahvanahon Lounatuuli VET ERI 1
SA PN3 ROP-VET PMVV-15
Hamiltoninajokoira
ROP CACIB PMV-15 Östansjöns Nalle

Hamiltoninajokoira PMV-15 Östansjöns Nalle.

Dunkerinajokoira
ROP CACIB PMV-15 RYP2 Nemi PMV-11
VSP CACIB PMV-15 Direktör'n Av Kampenhaug SEJV-13 SEV-13-14
PMJV-15 Sivesindhogdas D Odin JUN ERI 1
IT JMVA EEV-15 EEJV-15 JMV-15 LVJV-15
BALTJV-15 EUJV-15 JV-15 V-15

Kuva Paula Heikkinen-Lehkonen.

Venäjänajokoira
ROP PMV-15 Protyn's Masja NOV-12-13
PMVV-15 Riitaluhdan Roima FI & RO MVA
EE JMVA JV-08 V-08-09 PMV-09 HEW-1011-12-13-15 V-10-11-12 ROV-09 BALTVV-15
HEVW-15

Dunkerinajokoira IT JMVA EEV-15 EEJV-15 JMV-15
LVJV-15 BALTJV-15 EUJV-15 JV-15 V-15 PMJV-15
Sivesindhogdas D Odin.
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Jag fick ett brinnande intresse
för utställningar efter första
Certifikatet!
Hej! Mitt namn är Vera Bondegård och jag är
10år gammal. Våran familj bor i Pedersöre kommun och dit hör Pappa Kim, Mamma Malin och
lilla syster Maya. Till våran familj hör också 3st
hundar varav 2st är av rasen finska stövare och en
Bischon fresee som är mammas och lillasysters.
Man kan säga att jag blivit uppväxt i skogen med
Pappa och farfar Axel. Barnvagnen fanns alltid
med i bilen om John blund skulle ha kommit och
överraskat mig efter korvgrillningen så var det
skönt att somna in till musiken av en finskstövare
sång.
Hela denhär berättelsen fick sin början när min
egen hund som jag fick av farfar dog hastigt hösten -09 när jag var 4år. Då lovade pappa att när
nästa valpkull föds hos oss så får jag välja en tikvalp först. Den dagen kom 22.5.2012 när jag kom
hem från skolan så var redan 3st valpar födda
som låg där bredvid sin Mor. Valparnas föräldrar
var Risöns Simba och Pokon Rita. Det kom 11st
men endast 8st lämnade i liv varav 4st tikar och
4st hanhundar. Den största av valparna var en tik
som fick smeknamnet ”Tjocka Bertta” fast hennes egentliga namn blev Pokon Titti. Alla som var
och tittade på valparna så blev hon deras favorit
fast hon var en sådan klumppeduns så vi trodde
nog aldrig att det skulle bli någon utställnings
hund av henne. Hon åt som en liten kalv och hennes gång stil var nog inte av det smärtare stilen så
först vid 5 veckors ålder började hon gå lite längre
sträckor en mellan mor och mat koppen.
Första hösten som hon började driva lite så
smalnade hennes kropp till när konditionen började stiga, men matlusten den har hållits kvar
precis som ”för Pappa” som tränar henne mest på
dagarna när jag är i skolan. Då på våren -13 när
jakt säsongen var förbi så började vi vara med på
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utställnings träningar för att få rutin och erfarenhet av personer som behärskar detta inför utställnings säsongen.
Då kom dagen när vi skulle på vår första utställning jag och Bertta. Det var 17.8.2013 på
morgonen som vi styrde koosan mot Kalajoki. I
bilen så diskuterde vi med Pappa vad domarna
ser på och vad jag skall vara noggrann med. Pappa sa i bilen att jag skall vara nöjd om jag får H
för att denna resa är tillför att skaffa erfarenhet.
Då kom turen för oss att fara in ringen och lyssna
på domarens bedömning för Bertta. Bertta hade
själv beslutat att hon skall uppföra sig så hon var
lugn som en ängel i ringen. Från denna resa fick
vi ERI, Sa, Sert, Pn1, ROP, RYP och Bis3.
Jag var jätte nöjd med bedömningen som jag
fick för Bertta och därtill att domaren berömde
mig för hur jag visade upp henne fast det var första gången för oss båda och ännu det att hur fel
Pappa hade som sa att jag skall vara nöjd om vi
får H.
Följande jaktsäsong började inte så bra som
utställnings säsongen slutade för hon drev allt
annat vilt förutom hare. Hela höst säsongen gick
åt att träna henne för att hon skulle börja driva
rätt vilt. När julen närmade sig var det nog något som föll på plats i hennes hjärnkontor och så
började hon bara driva hare. Då anmäldes hon
till ett 2 veckors prov till Kauhava och där drev
hon 94,71p på barmark för att det var en snöfattig vinter.
Våren 2014 så väntade jag så på att utställningarna skulle börja men då måste Pappa börja jobba
5-skift och då var det värre att få ledigt för honom
till alla utställningar men då kom Pekka Kainulainen som en räddande ängel och förde henne
på sommaren till utställningarna. 16.8.2014 så

var vi anmälda till Korsholm och där kom det
andra Serttifikatet och Pn2 efter Repopupun
Komea Lady igen. Då resten av säsongen så fanns
det alltid någon vackrare hund i ringen.
Hösten och vintern 2014-2015 så var vi på
några prov men tyvärr så hittades endast ett drev
djur per prov och så kom ju några skador efter
några räv drev som slutade under lador för det
mesta, men farfar brukade säga att det händer åt
dom som gör något.
Då kom våren 2015 och vi skulle börja se på
utställningar för sommaren men alltid kolliderade det med Pappas arbetslistor. Ett telefon
samtal till Pekka Kainulainen och transpoten
till utställningarna var räddade till de som inte
pappa fick ledigt till. Anmälningar lades in till
Oulainen, Haapavesi, Kauhava och Lestijärvi.
Den 09.05.2015 så kom det sista serttifikatet och
då kan ni bara gissa vem som blev glad, men jag
förstod det riktigt inte förrän domaren Matti Palojärvi begärde mig ut på ett ärevarv för att jag
var ju bara Pn2 efter Mantamainion Ilona. Nu
äntligen hade jag min egen UTSTÄLLNINGS

CHAMPION och efter denna dag så blev jag biten av denna roliga hobby.
Med dessa ord så villa jag tacka er alla för dom
goda råden, på hejningar, alla Gratulationer och
ett särskilt stort TACK TILL Pekka Kainulainen
som har alltid ställt upp som chaufför och sen
till hela finskstövar folket korta sök, långa drev
och lyckatill på alla prov och utställningar som
ni kommer att delta i. Jag hoppas att vi se någonstans på något prov eller utställning då den där
Pappa skulle inte vara så snål och ta någon extra
dag ledigt så vi skulle kunna starta Bertta på något prov och försöka få dom tre återstånde ettor
inför ett Dubbel championat.
VERA BONDEGÅRD 10 år
P.s Vi får be om ursäkt att ett misstag har skett så
inte dessa svenska versioner kom med i föregående tidning där Vera var med på bilderna och
berättelsen om Sursikskola som har 30 års jubileum för jaktlinjen.
M.H.V Kim Bondegård och John-Erik Jussila.
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Susi jo syntyessään
Minun käy sääliksi aikamme sudenystäviä, jotka
saattavat parhaassa tapauksessa nähdä elämänsä
aikana yhden kerran suden jäljet. Toista se oli
ennen. Silloin sudet jolkuttelivat ihmisten jokapäiväisen elämän keskellä, ja muutkin suurpedot
olivat arkituttuja: ”1700-luvulla olivat petoeläimet,
karhut, sudet ja ilvekset alituisena uhkana kotieläimille ja ihmisille itselleenkin. Vuonna 1798 tappoi
karhu Huittisissa miehen ja v. 1808 repivät sudet
Kauvatsalla naisen. Vuonna 1799 olivat petoeläimet tappaneet Suur-Huittisten alueella 80 hevosta,
63 härkää, 99 lehmää, 359 lammasta, 170 vuohta
ja 180 sikaa. Vahinkoluvut tuntuvat melko suurilta, mutta virallisiin tilastoihin perustuvina niihin
on luotettava. - - Huittisten seudun tunnetuimpia
eränkävijöitä oli omana aikanaan ’Seppä-Matiksi’
kutsuttu kansalainen. Hän oli saanut liikanimensä
synnyinkodistaan Sammunkylän Seppä-nimisestä
talosta. Tämä Matti Tuomaanpoika oli vuosina
1820 - 1835 saalistanut 35 täysikasvuista sutta
ja 60 kettua. Suomen Talousseura olikin antanut
Matille v. 1835 tunnustuspalkintona hopeapikarin.
Siitähän Matin olikin sitten mukava ottaa kaatoryypyt onnistuneen jahtimatkan jälkeen.” Edellä
oleva lainaus on ylikonstaapeli Lauri Mannisen
(1920 - 2000) teoksesta. Hänen lähteenään oli
Suur-Huittisten historia II, kirj. Raimo Viikki.
- Mikään ei ole niin kuin ennen, sanotaan.

miljoonalla eurolla susien aiheuttamia koiravahinkoja, mutta rahakorvaus ei tuo koiraa takaisin. ”Perheenjäsenen” menetys nostaa vihaa niitä
ihmisiä kohtaan, jotka eivät anna lupia vähentää
susia. Susien suojelija ja koiransa suden ruuaksi
menettänyt eivät ole puheväleissä keskenään.
Suomen luonnonsuojeluliiton liittohallituksen
pj. Risto Sulkava hyväksyy kannanhoidollisen
metsästyksen sillä edellytyksellä, että salatappamista ei esiinny. Niinpä niin. Susia suojelevat ja
kaikenlaista metsästystä vastustavat suloiset vihreät metsänkeijut eivät periksi anna, ja kun metsästäjätkin ovat sitkeitä, eri mieltä olevat kulkevat
omia teitään kivenheiton päässä toisistaan leikillisesti asian ilmaistakseni. Yhdensuuntaiset viivat
eivät koskaan kohtaa. Aika paha juttu.
Jonkin lajin - olipa se susi tai liito-orava - säilymisen puolesta meuhkaaminen on ”toivoton taisto taivaan valtoja vastaan”. Paleontologit arvioivat
fossiiliaineiston perusteella, että sukupuuttoon
kuolleita lajeja on miljardeja ja taas miljardeja.
Elämänmuodot ovat kehittyneet, menestyneet
aikansa ja kadonneet jälkiä jättämättä, sellaisetkin elämän elokuvan supertähdet kuin dinosaurukset. Aika aikaa kutakin koskee tietenkin myös
meitä ihmisiä, koirallisia ja koirattomia. Pelin
lopputulos on tiedossa, mutta paljonko on peliaikaa jäljellä, sitä emme tiedä.

Susien kannanhoito
Tammikuun Ajokoiramiehen saapuessa susien
kannanhoidollinen harvennushakkuu on käynnissä siellä, missä sitä ei ole monistetuilla valituksilla onnistuttu estämään. Kasvattamiseen kuuluu
aina harventaminen niin porkkanapenkissä kuin
taimikoissakin. Usein todetaan jälkikäteen, että
harventaminen oli liian varovaista. Toivotaan,
että kannanhoidollisessa susien metsästyksessä
riittää rohkeutta. Tämä “erittäin uhanalainen” laji
raatelee 30 - 50 koiraa vuodessa. Valtio on korvannut viiden viime vuoden aikana vajaalla puolella

Jälkikirjoitus
Minut kutsuttiin Kilpaan, kun se oli täällä meilläpäin. Kolmetoista huippusolistia samassa konserttitapahtumassa! ”Vähän siistii”, sanoisi nuoriso, mikä kuulemma tarkoittaa ”voi jumankaut”.
Kilpa on järjestelyiltään tosi mittava ja moniulotteinen tapahtuma, jonka kulloisetkin toimeenpanijat ottavat tosissaan. Yksi asia jäi mieltä
kaihertamaan, ja kun kuulin, että hallituskin on
sen ottanut mietintämyssyynsä, rohkenen siitä
kirjoittaa.
Kilvassa on liikaa palkintoesineitä: kiertopal-

Elokarin Hiski, kuva Jyrki Leiko.

kintoja ja kunniapalkintoja - pyttyjä. Kiertopalkintoja on kertynyt vuosien ja vuosikymmenten
aikana, ja muita pokaaleja tulee vuosittain mm.
toisilta rotujärjestöiltä, kennelpiireiltä ja ajokoirayhdistyksiltä. Noiden pyttyjen järjestäminen
palkintopöydille näytti työläältä ja vei paljon aikaa. Palkintojen jaon arvokkuutta koetteli se, että
toimitus kesti kovin kauan. Odotettiin, että oikea
pokaali oikealle koiralle löytyisi. Niitä kertyi joillekin koiranomistajille sellainen määrä, että katselijakin oli huolissaan, miten ne saadaan mahtumaan autoon kotimatkalla, jolle päästiin vasta
iltamyöhällä.
Sitäkin tuli miettineeksi, miten tuollainen
palkintokokoelma sijoitetaan kotiin, ja mikä on
noiden esineiden kohtalo, kun tulee vanhuus ja
pikkuinen asuinsija. Ja mitä niille tapahtuu sitten
kun meitä ei enää ole? Eikö olis pohtimisen paikka? Oliskohan esim. lahjakortit osana palkintosaaliista ihan sopimaton ratkaisu?
* * *
Taas on edessä uusi armon vuosi aikaa elää ja
pelehtiä. Mitä se tuo tullessaan, sitä emme tiedä.
Koetetaan pärjätä ja ainakin pysyä elossa!
Wiitanen
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Uudet valiot
Ilmoitushinnat v. 2016
Uusi valioilmoitus 18 euroa
Ilmoituksen julkaisemisen edellytyksenä on,
että erääntyneitä laskuja ei ole maksamatta.
Ilmoitukset laskutetaan lehden ilmestyttyä.
Lehden toimitus ei vastaa ilmoitusten oikeellisuudesta.

u. Patopojan Mortti Fi36172/12 saavutti käyttövalion
arvon Keminmaan kokeessa 15.11.2015.
i. FI-KVA-MVA-SE-MVA Käskevän Erkki Fin 42734/05
e. FI-KVA Patopojan Nasta FIN36499/08.
Kasvattaja Reijo Hiekkanen,Tornio
Om. Hannu Kärhä, Tornio.

n. FI KVA Piitu FI49415/10A saavutti käyttövalio arvon
Oulussa 24.10.2015.
i. FI KVA Ajotaiturin Jehu FIN27647/04A
e. FI KVA Taika FIN37182/05.
Kasvattaja Juha Kopola, Haapajärvi.
Omistaja Eeva Heikkinen, Kempele puh. 040 5694 316

u. Pelkkikankaan Remu FI43105/11B an vanh mukaan, saavutti Suomen käyttövalion arvon 5.12.2015
Iitissä. i. C.I.B FI KVA Kahvanahon Lapinjätkä
FI43023/07A an e. FI KVA Silja FI18500/03A an
Kasvattaja Jyrki Pelkkikangas, Kauhava
Omistaja Pentti Korhonen, Lahti. puh. 0400 768 756

n. Ajotaiturin Amalia FI25324/09B saavutti käyttö
valion arvon Joensuussa 21.11.2015
i. C.I.B POHJ MVA FIN KVA FIN MVA SE MVA NO MVA
EUV-08 MV-09 Tahti FIN33177/05
e. FIN KVA Ajotaiturin Pikkuhikka FIN27650/04
Kasvattaja Ari Säisä Vieremä
Omistaja Mikko Romppanen Nurmes puh. 050 303 1170

u. Leppäluokon Leka FI41393/11 saavutti käyttövalion arvon 5.12.2015 Pieksämäellä.
i. FI KVA FI MVA Matkon Miku
e. FI KVA Pykäläahon Hela
Kasvattaja Sivula Mikko & Pekka, Koskenkorva
Omistaja Erkki Viinikainen, Kangasniemi
puh. 0400 788 226
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u. Sulosoinnun Ässä 28658/13 saavutti käyttövalion
arvon 19.12.2015 Pyhäjoella.
i. FI KVA MVA SE MVA Ussakan Valtti 41072/09
e. FI KVA Piitu 49415/10.
Kasvattaja Eeva Heikkinen, Kempele.
Omistaja Pertti Laurila, Muhos p. 044 5555 879.

u. Hanhikorven Eko FIN27746/07 saavutti käyttö
valion arvon Joensuussa 21.11.2015.
i. FIN MVA & KVA Isonsaaren Eetu FIN35647/99A
e.FIN MVA & KVA Pölläkän Hila FIN28389/00A
Kasvattaja Jouni Tuovinen, Joensuu.
Omistaja Matti Naumanen, Outokumpu.

n. Sahtiajon Helka FI17048/09 saavutti KVA arvon
Lapinlahdella 12.11.2015.
i. KVA MVA Mannikarin Lojo FIN57143/07
e. KVA Sahtiajon Siru FIN37687/03
Kasvattaja Reijo Isola, Yli-Ii.
Omistaja Harri Vimpari, Muhos puh. 044 020 3760.

u. Hila-ajon Nalle FI28516/12 saavutti Suomen käyttövalion arvon 5.12.2015 Rautalammilla.
i FI KVA Mulonsalon Monsteri FIN40158/07
e FI KVA Tivakan Hila FI24333/09
Kasvattajat Santeri Peltonen ja Henri Mutanen, Joensuu.
Omistaja Jyri Änäkkälä, Joensuu. Puh. 040 503 2468.

n. Ajolumen Nappi FI32821/11 saavutti käyttövalion
arvon Torniossa 3.10.2015.
i. SE KVA MVA Komujoen Kusti FIN27946/05
e. FI KVA Ajolumen Nuppu FIN41005/05
Kasvattaja Marko Sorvoja.
Omistajat Marko Sorvoja ja Kimmo Juusola.

n. Kontuvuoren Kuura FI23466/13 saavutti käyttö
valion arvon Pyhäjoella 30.12.2015.
i. FI KVA Pökänpalon Aku
e.Uu-mutkan Mammamiia
Kasvattaja Jari Urpilainen.
Omistaja Kari Leinonen, Oulu puh. 0400 383 999.
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n. Nokimutkan Hilima FI33401/09 saavutti käyttö
valion arvon Sastamalassa 9.12.2015.
i. KVA MVA Kanuunan Hitsi 25650/01
e. Nokimutkan Hulda 33532/01
Kasvattaja Jouko Rantala, Nokia
Omistaja Ismo Kallonen, Kangasala.

n. Isonsaaren Hertta 19589/12 saavutti KVA arvon
13.12.2015 Keiteleellä.
i. Pikijussin Henkka 47895/07
e. Mannikarin Sointu 57144/07
Kasvattaja Aarre ja Jorma Isokääntä, Jääli
om. Ari Kekkonen, Siilinjärvi. puh. 040 7763130.

n. FI MVA SOIPAN SOHVI FI 30133/12 A saavutti
käyttövalion arvon Peräseinäjoella 16.10.2015.
i. FI KVA MVA HeW-10 Latukkakorven Leevi FIN
31369/05 e. Soipan Sissi FIN 40389/07
Kasvattaja ja omistaja Paavo Soininen, Pielavesi
puh. 0505375755.

n. FI MVA Mäkikallion Sina 25894/10 saavutti
käyttövalion ja samalla kaksoisvalion arvon 14.11.2015
Kouvolassa. i. FI KVA FI MVA V-06 Mulonsalon Konsta
34717/01 e. FI KVA FI MVA Mäkikallion Manta 35592/03.
Kasvattaja Martti Heikkilä, Purola.
Omistaja Erkki Kiljunen, Nastola puh. 0400 599 619.

u. FI MVA Talaspuron Topi ER39253/11 saavutti
kaksoisvalion arvon 7.11.2015 Juuassa eestinajokoirien
Ajomestari -kokeissa.
i. Vito ER27457/06
e. FI KVA&MVA Ojan Kipi ER24221/08
Kasvattaja: Jarkko Oksanen, Lapinlahti
Omistaja: Esko Vattulainen, Seinäjoki. puh. 0500 488364.

n. Jägar Rogers Disa FI 40976/13 Luzernin ajokoira,
saavutti muotovalion arvon Loviisan ajokokeissa
22.11.2015.
i. Hugo FI 30844/10
e. Ögår´n Isa FI 56357/10
Kasvattaja Roger Lindfors, Bollsta
Omistaja Carl-Gustav Hafström, Ekenäs.
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u. Kuusitarhan Pelle FI22713/12A saavutti käyttö
valion arvon Tohmajärvellä 5.12.2015
i. FI KVA & MVA Toivolan Roku
e. FI KVA Kuusitarhan Iitu FIN35688/04
Kasvattaja Romppanen Pauli.
Om. Purmonen Markku, Tohmajärvi p. 050 324 0122.

u. Huki FI31077/13A saavutti käyttövalion arvon
Tohmajärvellä 5.12.2015.
i. FI KVA Jänispolun Hero FIN27712/08
e. Havukkakallion Heila FI39290/09
Kasvattaja Lasse Nygård, Rautavaara.
Omistaja Jorma Sissonen, Tohmajärvi p. 040 722 5810.

u. FI & EE MVA ALAPÖRKÄN HERKKO FIN28193/06A
saavutti Suomen käyttövalion arvon Juvalla 5.12.2015.
i: FIN MVA & KVA Mulonsalon Anttu FIN34716/01A
e. FIN MVA & KVA Alapörkän Hilu FIN21853/00A
Kasvattaja Reetta ja Jari Fors, Yppäri.
Omistaja Toni Tarkiainen, Mikkeli.

u. Mannikarin Vekku FI32261/13A saavutti FI MVA
arvon 23.11.2015 Kontiolahdella.
i. KVA MVA Mannikarin Lojo FI57143/07A
e. Arpan Hani FI36745/09A
Kasvattaja Kari ja Juha Manninen, Kalajoki
Omistaja Eero Kolehmainen, Joensuu

n. Mannikarin Ani 32257/13B saavutti FI KVA arvon
Pyhäselän Piirinmestaruuskokeessa 11.10.2015.
i. FIN KVA & MVA Mannikarin Lojo 57143/07A
e. Arpan Hani 36745/09A
Kasvattaja Juha Manninen, Kalajoki.
Omistaja Esa Lehikoinen, Joensuu
puh. 040 708 2913.

Kuva Kimmo & Lea Perhomaa.
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Tulevia pentueita
ILMOITTAJA: Lähetä tiedot tulevasta pentueesta SAJ:n toimistoon kirjallisena, mieluimmin sähköpostilla
saj.fsk@dnainternet.net Ilmoituksen hinta on 12 euroa. Maksa ilmoitus SAJ:n tilille FI57 4600 2020 0011 21,
BIC: ITELFIHH. Ilmoita maksun viesti-kohdassa nartun nimi. Ilmoitus julkaistaan kotisivuilla sivulla ja seuraavassa
Ajokoiramies-lehdessä.
PENNUNOSTAJA: Koiralla saattaa olla titteleitä, joista on käytetty lyhennyksiä:
X = Suomen muotovalio (FIN MVA, FI MVA), XX = Suomen käyttövalio (ajokokeen) (FIN KVA, FI KVA), XXX = Suomen
muoto- ja käyttövalio (FIN M & KVA, FI M & KVA), K-XX = Suomen kettukäyttövalio (FIN KVA-K, FI KVA-K), KK-14 = kettukuningas 2014, M-14 = ajokuningas 2014, MA-14 = maaotteluvoittaja 2014,
an = ataksiatestattu normaali, ak = ataksiatestattu kantaja, RR = kaurisvapaaksi Ruotsissa testattu, HD UA =tervelonkkainen Ruotsissa kuvattu
på svenska MVA=X = UCH; KVA = XX=JCH; XXX = UCH&JCH; KVA-K= k-XX = J(RÄV)CH;
Suomenajokoiran PEVISA-ohjelma 1.1.2014 - 31.12.2018:
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen toista astutusta annettu lonkkakuvauslausunto. Koiralla ei saa pentujen rekisteröintihetkellä olla yli 150 rekisteröityä jälkeläistä Suomessa. Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä
kokonaisuudessaan.
Päivitetty 8.1.2016
Uros / Hane       

Uroksen omistaja / Ägare

FI & SE KVA Ajolumen
Remu 41014/05B an

Narttu / Tik

Nartun omistaja / Ägare

Saamamiehen Syke
42791/10C an

Kari Hyppönen,
Luhanka
045 236 8184
Erätoivon kennel,
Yrjö Vierikko
Orivesi
045 631 9327
Pekka Asikainen,
Kesälahti
0440 372 252
Timo Murtonen,
Tohmajärvi
0400 799 100
Ilmo Hyyryläinen,
Orimattila
044 599 7001
Sami-Severi Laukkanen,
Karttula
040 539 0574
Timo Parviainen,
Tuusniemi
044 343 5927
Mika Pihlajamäki,
Sääskiniemi
050 308 0501
Kalle Väätäinen,
Siilinjärvi
044 333 1101
Katja ja Timo Kannisto,
Hattula, Välimäen Kennel
050 520 6129 Timo
Esa Päivinen, Lehmo
050 524 5215
Kivitarhan kennel

Erkki Juntti,
Tornio
0400 871 888
Raimo Keinänen & Jari Fors,
M-15 FI KVA Alapörkän
Fredi 55133/11B an vanh Raahe
mukaan (tähtivalion arvo 044 989 7878
vahvistamatta)
FI MVA KVA Jalo
Toivo Varonen,
50003/06A
Tohmajärvi
0400 142 682
FI KVA Jahvetti
Asko Räsänen,
16228/09B an
Lieksa
040 529 4736
Vipulan Matias
Hannu ja Seppo Tuovinen
48467/12B

Launon Iina
37241/11

Meripojan Rape
37416/10A

Neva-Ajon Kerttu
22638/11A

Pekka Heikkinen,
Lapinlahti
0400 906 890
Venäjänajokoira
Marko Heinonen,
Amur ER48717/12
Leppävirta
045 898 3182
FI KVA Pökänpalon Taavi Martti Paloniemi,
38093/09A an
Lapua
050 494 0333
Markku Venäläinen,
Fin KVA MVA SEV-14
Lapinlahti,
Onnivaaran Jero
040 549 6773
41151/11 an
FI KVA Puskajussin Jesse Joni Miilumäki
33475/12B
+358 40 7210955
FI KVA Jahvetti
16228/09B an
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Asko Räsänen,
Pankakoski
040 529 4736
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Pihkasaajon Milla
46765/08A an
FI KVA Penkkatien Titta
26349/11
FI KVA Pili
31469/10B

venäjänajokoira Piitu
FI41166/14
Hauskamaan Sora
22523/11
Rauhasalmen Gisella
35641/12A an
Renkosan Ila
31821/10B
Kuusitarhan Mimi
41890/10B
an vanh mukaan

Astutuspäivä/
Parningsdatum
3.1.2016
3.1.2016

3.1.2016
1.1.2016
29.12.2015
28.12.2015
26.12.2015
22.12.2015
2.12.2015
30.11.2015
25.11.2015

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

Kuva Matti Kankaanpää.

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.
Kiitos seuraaville kasvattajille, jotka ovat liittäneet pentuejäseniä:
Tuomiston kennel, Kyösti Kekkonen
Karkelon kennel, Olli Uusitalo
Ajoketun kennel, Jari Virta
AJOKOIRAMIES TAMMIKUU 2016
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Mieleen muistuu vanhat ajat,
metsästyksen monet tavat.
Ol´viikonlopun juhlahetki,kun
miehet töiltään metsään ehti.
Oli silloin mistä ottaa,
jos mieli teki lintusoppaa.
Nyt yleisin on korppi-lintu,
minkä lihaan ei oo hinku.
Jänistä ja hirvenlihaa tarjolla
ois liki pihaa.
Kun uskaltais vain koiraa käyttää,
mikä meille riistan näyttää.
Nyt susilaumat metsät täyttää,
ne metsästyksen suuntaa näyttää.
Jos autolla käyt tarkastamaan
hukkain luomaa jälkivanaa,niin
heti salakytän merkkii lyömäs
ollaan joka ”Erkkiin”.
Nyt tarpeen oisi neuvot hyvät,
mikä korjais haavat syvät.
		

Aulis Gröhn

Villipuron Jymy ajaa jänistä 10.10. 2015 ja allekirjoittanut passissa kameran kanssa. Yllättävä
tilanne ja jänis näkyvissä vain muutaman sekunnin. Kaksi ”veretöntä laukausta” joista toinen
tässä. Tilanteessa oli tuuria sillä jäniksellä oli todella kiire. Joskus näinkin päin.
Kuva Matti Seppänen
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Kuva Tiina Kisonen

Metsästys

JALOSTUKSEEN
FI KVA SANTERI 46528/09A an

- isä FI KVA Tarukuja Hektori 32922/05A an tulee huippuyhdistelmästä KVA Vipulan
Vihtori /99B & M&KVA Kerijussin Tähti /98B, josta tuli 1 KAKSVA, 4 KVA ja 5 ykkösen
ajanutta.
- emä Fi KVA Vipulan Hippa 28920/02A tulee erinomaisesta yhdistelmästä M&KVA
Muurivuoren Rietu /92B & KVA Vipulan Hanna-Leena /96C. Yhdistelmästä viisi koiraa,
jotka kaikki KVA.
- Santeri on linjasiitetty jaanalaiseen huippuperiyttäjä narttu KVA Vipulan Helenaan,
jolla 12 KVA ja 2 AJOK-1 ajanutta jälkeläistä.
- Kasvattaja, kuten tiedät,yksilöillä ei jalosteta... siksi tuonkin esiin, että Santerin
emälinjassa 8 POLVEA PERÄKKÄIN JOKO M&KVA TAI KVA:ta, JOISTA KAKSI
KILVANKÄVIJÄÄ.
- Santeri omaa varman ja avoimen luonteen. Rehellisen, mutta sujuvan ja vuolashaukkuisen ajotavan (haukku 7 - 8), ajaa normaalisti hyvästä tuntumasta (1 - 3 min),
metsästysinto riittävä sekä omaa erinomaisen esteajotaidon.
Jälkeläiset nuoria / lupaavia, ensimmäiset tulossa viivalle.
- Kauris- / peuravapaa
- Hyvä astumaan
- Voi tiedustella astutuspentuja

TIED. KARI PERÄMÄKI, ALAVUS, puh. 040 - 553 9410
AJOKOIRAMIES TAMMIKUU 2016
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Jalostukseen
FI KVA SOIPAN SAMI FIN40394/07B
Isä FIN KVA & MVA Tähtivalio Pokon Mika
Emä FIN KVA Ranniston Mimmi
Yhdistelmästä 3x KVA + 5x AJOK-1
SAMIN kokeet: 5x AJOK-1 2x AJOK-2
1x AJOK-3 1x AJOK-0
Näyttely: KÄY ERI
Reppumieheltä kasvattajalle takaisin
6-vuotiaana.
Vahva terve luonne.
Hyvät käpälät.
Erinomainen metsästysinto.
Ajaa tiet.
Tiedustelut
Paavo Soininen, Pielavesi
p. 050 537 5755

23423/13B ataksianormaali
vanhempien perusteella

isä: FI & SE MVA SE KVA Jänispolun Frippe A an
emä: Pätkäukon Piika A an
6 koetta, 3 x AJOK1, 1 x AJOK2, 1 x AJOK3, 1 x AJOK0
näyttelystä FI MVA & Ruotsista SERT
Tiedustelut
Pätkäukon kennel 0400 908 813
Oulu
90
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Kuva Elina Jurva.

Jalostukseen
FI MVA Pätkäukon Patu

JÄRJESTÖN TUOTESHOP
ALAN HARRASTAJILLE!

Tiedustelut ja tilaukset:
Suomen Ajokoirajärjestön
toimisto
Puh. 044 311 0330 (klo 10 - 14)
email saj.fsk@dnainternet.net

Lippis 10,sininen
UUSI
musta
lippis
12,-

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

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

T-paidat 13,Putkihuivi 10,-

Pinssit
kultapinssi 17,- • tinapinssi 5,-

Sytkäri 1,50

Hihamerkki 3,50
Tarra ja ikkunatarra 2,50
Rintanappi 3,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 TAMMIKUU 2016
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Suome�

mestari�

SUOSITUT VALIO-KOIRANRUOAT
SUORAAN KOTIOVELLE TOIMITETTUNA 0€

PUPPY
15 KG

PUPPY LARGE
BREED 15 KG

• Pennuille
• 30% proteiineja
• 19% rasvaa

• Suurien rotujen pennuille
• 28% proteiineja
• 16% rasvaa

TARJOUS!

TARJOUS!

4090

4090

HELPPO JA VAIVATON TILAUS
(NETTI TAI PUHELIN)
NOPEA TOIMITUS KOTIOVELLE 0€
(MIN. 2 SÄKKIÄ)
PARASTA SUORITUSKYKYÄ
AKTIIVIKAUDELLE
YLIVOIMAINEN
HINTA/LAATUSUHDE

MAINTENANCE
15 KG

SUPER
15 KG

ACTIVE
15 KG

• Ylläpitokaudelle
• 21% proteiineja
• 8% rasvaa

• Jahti- ja ylläpitokaudelle
• 25% proteiineja
• 15% rasvaa

• Jahtikaudelle
• 30% proteiineja
• 20% rasvaa

TARJOUS!

TARJOUS!

TARJOUS!

2690

3190

3390

Valio huippu-uutuus!

PURISTERUOKA VAATIVAAN KÄYTTÖÖN!
PIENEMMÄLLÄ RUOKAMÄÄRÄLLÄ PAREMPI TEHO • ERINOMAISET RAVINTOPITOISUUDET • IMEYTYY NOPEAMMIN • VALMISTETTU EKOLOGISESTI

PUPPY
PRESSED
15 KG
• Pennuille
• 28% proteiineja
• 15% rasvaa

ENERGY
15 KG
• Jahti- ja
ylläpitokaudelle
• 24% proteiineja
• 10% rasvaa

EXTRA
ENERGY
15 KG
• Jahtikaudelle
• 28% proteiineja
• 16% rasvaa

TARJOUS!

TARJOUS!

TARJOUS!

4190

3590

3790

TILAUKSET www.koiravaruste.fi
tai PUHELIMITSE 0400 551 110

VERKKOKAUPAN MYYMÄLÄ
Rautionkatu 2 C, Oulu

emmän!
Tilaa enemmän - maksa vähaupasta.
kok
Katso määräalennukset verk

