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NUORTEN KILPA • AJOKOIRAPÄIVÄT
• JUNNUKETJUN KUULUMISET

PARHAAT TARJOUKSET KOIRALLESI!

OSTA 3

AGILITY 4100
TRAIL 4300
ENDURANCE 4800

SPECIAL
KAMPANJA!

MAKSA
2
ILMAINEN
TOIMITUS 0€
4990
TARJOUS!

TARJOUS!

-40%

4990

JOPA

/10 KG

/15 KG

VÄHINTÄÄN 2 SÄKIN OSTAJALLE

KAUPAN PÄÄLLE
ILMAINEN
TOIMITUS

0€

+ROYAL CANIN
ENERGIALISÄ

VAIHTOPARISTOT
KAUPAN PÄÄLLE!

JÄMPTI
LÄMPÖERISTETTY
KOIRANKOPPI

KAUPAN PÄÄLLE
LÄMPÖMITTARI
ASENNETTUNA!

Ympärivuotiseen asumiseen.
HUIPPUSUOSITTU!
Tuplaseinämät ja 50 mm
styreenieristys. Irrotettava
koppiosa. Helppo huoltaa ja
pestä. Värit: punainen, ruskea
ja harmaa.

699,-

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

HUIPPUTARJOUS!

549,(699,-)

20 koiran seuranta.
GPS/Glonass-paikannus,
haukun- ja koiran
seisontailmaisin. Esiladattu
Euroopan vapaa-ajankartta
satelliittikartta (1v).

ORBILOC
DUAL
TURVAVALO

JÄMPTI
LÄMMITETTÄVÄ
JUOMAKUPPI
TARJOUS!

97,-

Ruostumatonta terästä /
kromiterästä. Sisäänrakennettu termostaatti pitää
veden sopivan lämpöisenä
estäen jäätymisen talvella.
Tilavuus 2,8 l.

129

90

Orbiloc Dual -turvavalo
näkyy huikean pitkälle. Voit
valita lampun valaisutavan
toimintovalitsinrengasta
kääntämällä. Valon voi
säätää jatkuvaksi tai
vilkkuvaksi.

TARJOUS!

2490

KATSO LISÄÄ
TUTKATARJOUKSIA
VERKKOKAUPASTA

GARMIN
ALPHA 50
+ T5 KOIRA-GPS

SPORTDOG
TEK 2.0 KOIRA-GPS
Tarkka GPS ja GLONASS
paikannus. Ennakkoon
ladattu värillinen karttapohja.
Täysin vesitiivis. Voit
seurata jopa 21 koiraa tai
käsilaitetta samanaikaisesti.
Haukunilmaisin.

KOIRANKOPIN
LÄMMITIN

HUIPPU-UUTUUS!

729,-

TRACKER
SUPRA
Uusi GSM-antenniratkaisu,
kuuluvuudeltaan ylivoimainen. Uudistettu
haukkulaskuri. Uusi muotoilu ja
parhaat materiaalivalinnat. Menestynyt
tehotesteissä.

NYT YLI 50€ OSTOKSESTA

KAUPAN
PÄÄLLE

Valio istuinpäälliset tai Alaska kauluri. Etusi jopa 49,90€
Tarjous ei koske koiratutkia tai muita paikannuskategorian tuotteita.

0€

Tarjoukset voimassa 15.11.2016 saakka tai niin kauan kuin tavaraa riittää.
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TILAUKSET www.koiravaruste.fi
tai PUHELIMITSE 0400 551 110 (ark. 9-17)

OSTA NYT – MAKSA
MYÖHEMMIN! 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
Kuva Viljo Pennanen

Nuoret ajokoiraharrastajat
Tästä lehdestä voitte lukea useita nuorisoteemaan liittyviä juttuja. Myös Junnuketjun kautta
on hankittu uusia jäseniä. Hieno asia.
Koekausi
Kausi lienee nyt vilkkaimmillaan. Useissa piireissä aluekarsinnat ja PM-kisat on kilpailtu. Ja lehden ilmestyessä myös lohkovalinnat on kätelty.
Tunnelma tiivistyy. Raahen Kilpa on parin viikon
kuluttua. Siellä nähdään.
Tulokset kokonaisuutena eivät ole vielä päätä
huimannut. Nyt on just se vuodenaika, kun jänis
pelkää itseäänkin. Tiet maittavat aivan kohtuuttomuuksiin asti. Maastoissa on taas porukkaa
liikkeellä paljon. Hirvenmetsästys alkaa. Onneksi Suomessa on tilaa. Sovulla ja yhteistyöllä näistäkin selvitään.
Sudet
Susikeskustelu palstoilla jatkuu entistä vilkkaammin. Nyt jo pitkälti yli 20 metsästyskoiraa
on joutunut susien tappamiksi. Karmeita juttuja
ja kuvia on harva se päivä luettavanamme. Nyt
lienee päätös kannanhoidollisista kaatoluvista jo
tiedossamme. Saavat piiperöt taas tehdä valituksia hallinto-oikeuksiin.
Jänisrutto
Toisaalla tässä lehdessä on juttu jänisrutosta.
Aika laajalla alueella tänä syksynä sitä on esiintynyt. Toivotaan nyt kuitenkin, että kokeita voidaan lähes normaalisti järjestää. Ainakin Raahen
porukka on ilmoittanut, että 13 hyvää jänismaastoa löytyy, vaikka ruttoa on esiintynyt alueella.
Nuorten Kilpa
Jostakin tuli korviini, että Nuorten Kilpaan osallistuminen olisi nuoren tai hänen perheensä itse
kustannettava. Usein kuuluu tällaisia erikoisia
juttuja. Arvoisa ajokoiraväki, huolehtikaa nyt
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kennelpiireissä tai ajokoirayhdistyksissä, että
nämä perusasiat ovat kunnossa.
Terveys
Olen kokenut, kovastikin, tässä viime kuukauden
aikana, kuinka tärkeää meille kaikille on, että saisimme olla suhteellisen terveitä. Älkäämme sitä
asiaa unohtako kaiken kiireen keskellä. Itsellä
toipuminen jatkuu ja vähäsen on nyt valoa nimenomaan näkyvissä.
Laihialla 13.10.2016
Sakari Poti

HALLITUS
TIEDOTTAA

Suomen Ajokoirajärjestö
Finska Stövarklubben ry

Hallitus tiedottaa, kokous 14.8.2016
- Hallitus päätti hyväksyä poitevin-rodun Suomen Ajokoirajärjestön alaisuuteen.
- SKL:n teema 2017 suomalaiset koirarodut
Kennelliiton ensi vuoden teemana ovat suomalaiset koirarodut. Suomen juhlavuotena 2017 Suomen Kennelliitto haluaa kunnioittaa kotimaisia
rotuja ja nostaa niiden näkyvyyttä ja merkitystä
elävänä osana kulttuuriamme ja yhteiskuntaamme. Tavoitteenamme on kertoa laajalle yleisölle
suomalaisista koiraroduista ja näiden rotujen säilymisestä ja kasvatustyötä.
- Vuosikirjassa julkaistavien kokeiden pöytäkirjojen tulee olla 15.3. mennessä järjestöllä. Kyseisen päivämäärän jälkeen saadut tulokset jäävät
pois vuosikirjasta.

Toimisto
avoinna ma-pe klo 10–14

Ulkomuoto- ja rakennejaos tiedottaa
6.7.2016 järjestettiin erikoiskoulutus suomenajokoirille ja venäjänajokoirille Mikkelissä.
7.7.2016 järjestettiin koearvostelutilaisuus Laihialla suomenajokoirille ja näyttö venäjänajokoirille. Suomenajokoiran arvosteluoikeudet saivat
Elina Haapaniemi, Veli-Pekka Kumpumäki,
Maija Mäkinen ja Jetta Tschokkinen sekä venäjänajokoirien arvosteluoikeudet Elina Haapaniemi
ja Veli-Pekka Kumpumäki.
Suunniteltu yhteistyössä toteutettavaksi syksyllä 2016 SPJ & SHHJ kanssa valmistelevaa koulutusta ulkomuototuomareiden peruskurssille
halajaville.
Päätetty vuoden 2017 erikoiskoulutus päänäyttelyn yhteyteen 25.- 26.3.2017 Kauhavalle ja
koearvostelutilaisuus 5.7.2017 Laihialle. Erikoiskoulutukseen valmistuu uudistettu Power Point
-esitys suomenajokoirasta.

Toimistosihteeri
Jaana Leppiaho
Puhelin: 044 311 0330
Osoite: SAJ:n toimisto,
Uusikatu 57–59,
90120 Oulu
Sähköposti:
saj.fsk@dnainternet.net
Internet-sivut:
www.ajokoirajarjesto.fi
Tili:
FI58 4600 2020 0009 09
Jäsenasiat, 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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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
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0400 413 287
tiinamoilanen86@gmail.com
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puh. 040 962 5806
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Internet-sivut: Jaana Leppiaho
Taitto ja layout
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puh. 040 590 1027
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Painopaikka Grano, Kuopio

Kannen kuva:
Nuorten Kilvan 2016 voittaja Sima-

nansärkän Eka & Eetu Parviainen.
Kuva Mirja Päivärinne.
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Ilmoitushinnat 2015 Ilmoituksen julkaisemisen edellytyksenä on, että erääntyneitä laskuja ei ole maksamatta.
Ilmoitukset laskutetaan lehden ilmestyttyä. Lehden toimitus ei vastaa ilmoitusten oikeellisuudesta. Jäsenalennus
myönnetään seurajäsenille koiraharrastukseen kiinteästi liittyviin ilmoituksiin (esim. kokeet ja näyttelyt). Jäsenalennus
on 40 % jos ilmoituksessa on kuva tai muu vastaava erillinen aineisto ja 50 % jos ilmoitus sisältää vain tekstiä. Jos
ilmoitus saapuu SAJ:n toimistoon määräpäivän jälkeen, jäsenalennus putoaa puoleen eikä SAJ takaa sitä, että ilmoitus
ehtii mukaan lehteen. Jäsenalennus ei koske varusteilmoituksia.
Ilmoitushinnat v. 2016
Jäsenille kennel- ja jalostusilmoitukset
Yrityksille ja seuroille
Mustavalkoilmoitus
4-väri 1/1 sivu
150 euroa		535 euroa		400 euroa
4-väri 1/2 sivu
80 euroa		295 euroa		220 euroa
4-väri 1/4 sivu
40 euroa		200 euroa		145 euroa
4-väri 1/8 sivu
25 euroa		150 euroa		116 euroa
Uusi valioilmoitus
18 euroa		 -		
Rivi-ilmoitus (1/16)
15 euroa		 64 euroa
Mustavalkoilmoituksilla sama hinta.
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UUTISIA
KENNELLIITTO VALMISTELEE
KOIRIEN TERVEYDENHUOLTOOHJELMAA
Ohjelman tavoitteena on varmistaa koirien olosuhteisiin ja jalostustyöhön liittyvä hyvinvointi sekä edistää koirien terveyskehitystä kasvattajia tukemalla. Ohjelma on kasvattajille ja jalostustyötä toteuttaville vapaaehtoinen, mutta siihen sitoutuville
hyödyllinen. Ohjelma palvelee koiran kasvatus- ja jalostustyötä
tekeviä kasvattajia, koiranomistajia ja uusia pennun ostajia.
Loppuvuodesta 2016 Kennelliiton nettisivuilla avataan kysely,
johon toivotaan erityisesti kasvattajien vastauksia, jotta ohjelma saadaan mahdollisimman toimivaksi ja hyödylliseksi. Ohjelmaa suunnitellaan vuoden 2017 aikana ja sen on tarkoitus
käynnistyä vuonna 2018.
Ohjelmaa valmistelevassa työryhmässä on Kennelliiton edustajien ja eläinlääkärien lisäksi ammattilaisia eläinjalostuksen ja
eläinten käyttäytymistieteen saralta. Suurin osa työryhmän jäsenistä on aktiivisia koirankasvattajia.
Asiasta tiedotetaan lisää myöhemmin.

SAJ:n erikoisnäyttelyt 2017
Päänäyttely
Kauhava 26.3.2017
Joensuu 17.6.2017
Siilinjärvi 12.8.2017

JÄSENHANKINTAKILPAILU
2016
Nyt kannattaa hankkia uusia jäseniä
järjestömme jäseneksi.
Kolme eniten tänä vuonna uusia jäseniä
hankkinutta palkitaan sekä kaikkien jäsen
hankkijoiden kesken arvotaan kivat tuotepalkinnot.
Uusi jäsen saa jäsenetuna kaikki vuoden 2016
Ajokoiramies-lehdet sekä pennusta ajavaksi
koiraksi -erikoisnumeron.
Ilmoita uuden jäsenen tiedot ja oma nimesi
toimistoon, niin jäsenmaksun maksamisen
jälkeen olet mukana kilpailussa.
Suomen Ajokoirajärjestön toimisto
Uusikatu 57-59, 90120 Oulu
saj.fsk@dnainternet.net
puh. 044 311 0330
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Aineistot
joulukuun lehteen
20.11.2016 mennessä
lähetetään toimistolle sähköpostilla:
saj.fsk@dnainternet.net
tai osoitteella:
Suomen Ajokoirajärjestön toimisto,
Uusikatu 57-59, 90120 Oulu
puh. 044 311 0330.

JYRKI LAITINEN, KUVA ARI NAKARI

In Memoriam
Erja Leiri
Heinäkuussa, keskellä kauneinta kesää Kymen
ajokoiraväen tavoitti pysäyttävä uutinen. Todella
aktiivinen ajokoiranainen Erja Leiri oli joutunut
liikenneonnettomuuteen ja menehtynyt. Kotiinsa matkalla ollut Erja oli risteyksessä kääntymässä vasemmalle, kun takaa tullut rekka rysäytti
hänen autonsa perään. Rekan törmäyksestä Erjan auto lensi vielä päin vastaan tullutta autoa.
Täysin romuttuneen auton nähneet totesivat, että
vain todellinen ihme olisi voinut pelastaa auton
kuljettajan.
Erja oli pitkänlinjan ajokoiranainen. Kilpailemisen hän aloitti narttu Sirolla -89 (Maunon
Riku-Hani), jonka Erja kilpailikin käyttövalioksi.
Siro muistetaan hienosta, soinnukkaasta haukustaan, jota kyllä kelpasi kriittisenkin ajokoiramiehen kuunnella. Erja pysyi uskollisena Sirosta
lähteneelle linjalleen. Leirinotkon kennelnimellä
hän ehti kasvattaa viisi pentuetta, joista yksi onnistui erinomaisesti ja kannattaa nostaa erityisesti esille. Erja astutti 2008 XX Siron tyttärentyttären XXX Lolan XXX Jurilla. Yhdistelmä onnistui
loistavasti. Syntyi kolme narttua ja yksi uros, joista Erja jätti itselleen kaksi narttua. Toisesta tuli
XXX Leirinotkon Lila ja toisesta X Leirinotkon
Rita, jolla Erja viime kaudella haki sitä yhtä puuttuvaa ykköstä. Kolmas narttu Leirinotkon Luna

kuoli nelivuotiaana kohdun poiston jälkeisiin
komplikaatioihin. Luna ehti kuitenkin saavuttaa
jo muotovalion arvon ennen menehtymistään.
Pentueen ainoaa urosta on käytetty kokeissa vähän, mutta sekin on ajanut yhden ykkösen. Eli
kaikki pentueen koirat ajoivat vähintään yhden
ykkösen kokeissa ja kaikki nartut saivat tarvittavat sertit näyttelyissä. Erja jatkoi omaa linjaansa
2013 astuttamalla Lilan XX Ajajan Huipulla. Tästä yhdistelmästä Erja jätti itselleen Leirinotkon
Lindan, joka on ajanut jo kaksi ykköstä kokeissa.
Aktiivisuudessaan Erja haki vertaistaan koko
Suomessa. Hän oli Kaakkois-Suomen Ajokoirakerhon kantavia voimia toimien usean vuoden
ajan myös kerhon puheenjohtajana. Hallituksen
jäsenenä hän käytännössä huolehti kerhon näyttelyiden järjestämisestä. Ennen menehtymistään
hän ehti organisoida myös tämän vuoden näyttelyn järjestelyt. Vuoden 2010 Imatran Kilvan
järjestelyissä hän oli tietenkin mukana ja toimi
kokeen sihteerinä. Lappeenrannan SAJ:n vuosikokouksessa Erja toimi tapahtuman juontajana
ja päänäyttelyssä hän oli näyttelysihteerinä. Jotain Erjan aktiivisuudesta kertoo se, että vuoden
2015 aikana hän osallistui 14 kertaa koirillaan
ajokokeisiin ja ainakin 14 kertaa koiranäyttelyihin. Näyttelyjä on ehkä enemmänkin, sillä Erja
vieraili usein koirineen näyttelyissä myös ulkomailla, erityisesti Baltiassa. Näiltä ulkomaan
matkoilta oli tuliaisina suuri joukko erilaisia voittajatitteleitä. Oman kilpailemisen lisäksi Erja ehti
toimia aktiivisesti ajokokeissa ylituomarina sekä
näyttelyissä kehäsihteerinä. Naisten Kilpaan Erja
osallistui viime vuosina lähes joka kerta toimien
ainakin kerran myös kokeen ylituomarina. Toimeliasta naista onneksi muistettiin myös välillä
palkita. Erja on saanut ansioistaan kennelpiirin
hopeisen plaketin ja SAJ:n hopeisen ansiomerkin. Laajan harrastustoiminnan ohella Erja ehti
tehdä pitkän päivätyön erilaisissa terveys- ja ympäristötoimissa Etelä-Karjalan alueella. Viime
vuosina Erja työskenteli ympäristöinsinöörinä
Imatran seudun ympäristötoimessa.
Erjan aina ilosta olemusta jäi erityisesti Kymessä mutta myös laajasti muualla Suomessa kaipaamaan suuri joukko ajokoiraharrastajia.
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Valtakunnallinen ajokoirapäivä Punttisilimässä
SAJ:n valtakunnallinen ajokoirapäivä järjestettiin elokuun 13. päivänä
Pohjois-Savon ajokoirayhdistyksen keskuspaikassa Punttisilimässä.
Paikalle saapui salin täydeltä harrastajakuntaa ympäri Suomen maata kuuntelemaan
kattavaa esitystä niin terveys-, jalostus- kuin koeasioista. Mukana oli paljon tuttuja
kasvoja, mutta mahtuipa mukaan jokunen ensikertalainenkin.
Päivän päätteeksi Pohjois-Savon ajokoirayhdistys vietti omaa kesätapahtumaa,
jonne myös ajokoirapäivän väki oli tervetullut.
Tilaisuuden aluksi SAJ:n hallituksen varapuheenjohtaja Viljo Pennanen toivotti kuulijat tervetulleiksi ja kertoi mm kuluvana vuonna käynnissä
olevasta jäsenhankintakilpailusta. SAJ:n jäsenmäärä on laskenut harrastajakunnan vanhenemisen myötä eikä uusia nuoria harrastajia ole saatu
lajin pariin toivotulla tavalla. SAJ:n järjestämälle
nuorisoleirille ei ilmoittautunut riittävästi osanottajia. Sen sijaan Pohjois-Savon kennelpiirin ja
Pohjois-Savon Ajokoirayhdistyksen järjestämälle nuorisoleirille osallistui 40 innokasta nuorta
koiraharrastajaa ja se saikin paljon positiivista
palautetta. Suomenajokoiran rekisteröintimäärä
on säilynyt kutakuinkin ennallaan viime vuosiin
10
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nähden. Vuoden 2015 kaikkien rotujen rekisteröinneissä saavutimme 2. sijan 1606 pennulla.
Vuoden 2016 rekisteröinnit 19.8. mennessä oli
1264 pentua. Onkin aiheellista ryhtyä pikaisesti
pohtimaan toimenpiteitä harrastuksemme tulevaisuutta ajatellen.
Jalostustoimikunnan terveiset
Jalostustoimikunnan puheenjohtaja Esa Ojanen
kertoi omassa osuudessaan jalostustoimikunnan
tehtävästä seurata rotumme ominaisuuksien kehittymistä, terveystilannetta ja pyrkiä vähentämään rodussamme esiintyviä vikoja ja sairauksia.
Lisäksi toimikunnan tehtävänä on asettaa jalos-

Kuva Anita Asuintupa

MARI LYYTIKÄINEN

Osallistujia oli saapunut Suomussalmelta saakka kuuntelemaan luentoja.

tukselle päämäärät. Tätä varten rodun jalostuksen
tavoiteohjelma JTO päivitetään aina viiden vuoden välein. Viime päivitys tehtiin vuonna 2013.
Ensi vuosi on Suomen Kennelliiton kotimaisten rotujen erikoisvuosi, johon myös SAJ panostaa. Julkisuudessa toivotaan asiallista keskustelua
jalostukseen liittyen. Esa kertoi myös käynnissä
olevista terveystutkimuksista. Tutkimukset ovat
vielä keskeneräisiä niihin lähetetyn vähäisen näytemäärän vuoksi. Lisää näytteitä kaivataan, jotta
tutkimukset saataisiin luotettaviksi ja sitä kautta
myös tuloksia julkaistavaksi. Keskeneräisiä tutkimustuloksia ei julkaista, koska ne ohjaisi väärällä
tavalla jalostusta kun taudin perinnöllisyyttä ei
varmasti tiedetä. PEVISA (perinnöllisten vikojen
ja sairauksien vastustamisohjelma) ja urosrajoitus
on toiminut, uusia matador-uroksia ei ole tullut.
Tulevaisuuden ajokoiraa ei tehdä menneisyyden
menetelmillä. Siihen tarvitaan ahkeraa uuden
opettelua, ajankohtaisten tutkimusten seurantaa
ja uusien keinojen omaksumista.
Terveys ja perinnölliset sairaudet
Kennelliiton hallituksen jäsen ja jalostustieteel-

Kennelliiton Kirsi Sainio esitelmöimässä.

lisen toimikunnan puheenjohtaja Kirsi Sainio
esitelmöi suomenajokoiran perinnöllisistä sairauksista ja vioista. Perinnöllisen edistymisen saavuttamiseksi jalostukseen käytetyt yksilöt tulisi
olla rodun keskitasoa parempia halutuissa ominaisuuksissa. Jalostuskoiran tulee omata rodunomainen ulkomuoto ja käyttäytyminen. Koiran on
oltava terve ja sillä tulee olla hyvä hermorakenne ja rodunomainen toimintakyky. Koiran tulee
pystyä lisääntymään luonnollisesti ja hoitamaan
AJOKOIRAMIES LOKAKUU 2016
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Lonkkatilasto, terveet ja sairaat lonkat. (Kirsi Sainio).

pentujaan. Lisäksi jalostukseen tulisi käyttää
mahdollisimman pitkäikäisistä suvuista polveutuvia koiria. Jalostetaan ensisijaisesti rotua ja vasta toissijaisesti omaa narttua.
Kennelliitto tallentaa ja tilastoi tietokantaan
(jalostustietojärjestelmä) tutkimustuloksia koirilla esiintyvistä yleisimmistä perinnöllisistä
sairauksista, jolloin kyseessä oleva sairaus on
rodun rekisteröinnin ehtona, toisin sanoen rotu
kuuluu kyseisen sairauden osalta PEVISA-ohjelmaan. Suomenajokoiralla tilastoidaan lonkkaniveldysplasia, josta Kirsi esitti tilaston väliltä
2009-2015 (taulukko). Muita perinnöllisiä vikoja
suomenajokoiralla ovat pikkuaivoataksia, follikulaaridysplasia, allergiat, atopiat, sydänsairaudet, lymfooma, kyynärniveldysplasia ja polven
ristisidevauriot. Lisäksi muita synnynnäisiä vikoja ovat purentaviat, häntämutkat, piilokiveksisyys
ja silmäluomet.
Suomenajokoirien kuolinsyytilasto Kennelliiton jalostustietojärjestelmään ilmoitettujen
osalta (taulukko) ja tietoa Kennelliiton vuodesta
2015 keräämistä sairaus-/terveystiedoista, joita
on kaikkiaan annettu 20 000 koirasta. Suomenajokoirista tietoa on annettu vain 300 koirasta!
Kirsi totesi, ettei kasvatustyö voi olla pelkkää sairauksien torjuntaa. Kasvatustyössä tulee pyrkiä
huomioimaan käyttöominaisuudet, rotumääritelmän ohjeet ja vaatimukset sekä luonteen, käyttöominaisuuksien että ulkomuodon suhteen ja
lisäksi koiran anatomiset ominaisuudet ja niiden
periytyvyys.
Lisäksi Kirsi muistutti kansallisesta geenivaraohjelmasta, johon on otettu mukaan kaikki
kotimaiset koirarodut. Näille on tarkoitus perustaa spermapankki rotujen monimuotoisuuden
turvaamiseksi. Geenipankki toimisi hätävarana,
jolloin voitaisiin palata aikaisemmalle tasolle
jos esim rodun monimuotoisuus on menetetty.
12
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Kennelliiton jalostustietojärjestelmään ilmoitettujen kuolinsyiden tilastoa suomenajokoirien osalta.
(Kirsi Sainio).

Pankkiin on mahdollista kerätä spermaa myös
uroksen omistajan myöhempää käyttöä varten.
Sperma säilyy noin 30 vuotta, jopa enemmän.
Ulkomuoto
Ulkomuoto- ja rakennejaoksen jäsen, ulkomuototuomari Hannu Talvi toi toimikunnan terveiset. Ulkomuototoimikunnan tehtävänä on mm
valvoa ulkomuototuomareiden toimintaa arvosteluja ja toimintaa seuraamalla. Kotimaiset rodut
tulisi näyttelyissä arvostella ääneen ja tähän hän
toivookin näyttelytoimikunnissa kiinnitettävän
huomiota näyttelyn aikatauluja suunniteltaessa.
Lisäksi arvostelun kuuluvuuden varmistamiseksi

voisi tarvittaessa käyttää kovaäänisiä. Toimikunta tekee lisäksi rotukansion uusille tuomareille
ja päivittää sitä tarvittaessa. Uusia suomenajokoiran tuntevia ulkomuototuomareita tarvitaan.
Toimikunta toivookin ajokoiraharrastajien runsasta osanottoa tuleville ulkomuototuomareiden
koulutuspäiville.
Näyttelysääntöihin Hannu toivoisi muutoksia
käyttö- ja valioluokkien osalta. Käyttöluokka on
kärsinyt anemiasta, koska AJOK-3 tuloksen ajaneet hyväksytään luokkaan aiemman AJOK-1
tuloksen sijaan. Valioluokkaan taasen pääsee eri
maan valiot yhdellä ulkomaisella sertillä. Suomenajokoirien koon hän kertoi pysyneen hallinnassa. Näyttelyurosten keskikoko on 58,7 cm
ja -narttujen 54,9 cm. Valkoista väriä sallitaan
aiempaa enemmän ja se on huono suuntaus. Kehässä koiran esittäminen on tärkeää ja Hannu
antaakin tunnustusta näytteilleasettajille hyvin
tehdystä pr-työstä aina ulkomaita myöten. Kehän reunalla olevan runsaan raadin mielipiteiden
hän ei kerro vaikuttavan arvosteluun. Näyttelyn
merkitys jalostustarkastuksena on menettänyt
merkitystään, sillä näyttelyillä kerätään ensisijaisesti yhdistyksille rahaa. Näinollen tarkka tuomari jää usein lepsummin arvostelevan tuomarin
taakse näyttelytoimikunnan valitessa arvostelevaa tuomaria näyttelyyn.
Tietokanta ja koetallennus
Viimeisenä vaan ei vähäisenä toi Esa Kukkonen tietoa koiratietokannasta sekä uusimmasta
koetallennusohjelmasta. Koetallennus muuttuu
pelkästään sähköiseksi kauden 2017-2018 alussa eli kuluvalla kaudella on vielä paperiversiokin käytössä. Uusi koetallennusohjelma sisältää
kaikki koemuodot eli AJOK, KEAJ ja IAJOK sekä
koko koekauden kokeiden tallennuksen. BEAJkokeesta lähetetään tulokset vain paperiversiona
kaudella 2016 - 2017.
Ohjelman lataaminen SAJ:n nettisivulla olevan
linkin kautta on helppoa ja koesihteerin versio
on kaikille vapaasti ladattavissa. Ohjelman käyttäminen ei vaadi suurempaa tietoteknistä osaamista, koneen peruskäytön osaaminen riittää.
Ennen varsinaista koepäivää kannattaa testata,
että koiran valinta ja syöttö onnistuu, tulostus
toimii ja tallennus säilyy. Kokeen ja koirien tiedot
voi syöttää jo valmiiksi, omistajien tietoja ei ole

valmiina tietosuojasyistä. Ohjelman käyttäminen
koepaikalla vaatii tulostimen. Kopioivan monitoimilaitteen käyttö helpottaa, jolloin tarvitsee
ottaa vain yksi tuloste, johon tuomarien allekir
joitukset ja kopiot sen jälkeen. Ohjelmaa kannattaa käyttää, sillä se vähentää pistelasku yms.
virheitä ja koiranomistaja saa tulosteen joka vastaa tallennettuja tietoja. Tietojen lähetys ja vastaanotto on helpottunut eikä vaadi kuin napin
painalluksen. Ohjelman käyttö myös nopeuttaa
tulosten käsittelyä ja vientiä koiratietokantaan.
Koepaikalla ei tarvita välttämättä internetyh
teyttä.
Ohjelma voi tuottaa myös tulospalvelun kokeen aikana sähköisesti sekä koepaikalla että
netissä koetta etänä (kotona) seuraaville. Tähän
tarvitaan nettiyhteys (myös puhelimella jaettu
netti riittää). Näkyville saadaan koiran eräkohtaiset haku- ja ajominuutit. Eritellyt pisteet ja
sijoitukset näkyvät nappia painamalla heti kun
ylituomari on vahvistanut tulokset ja koe päätetty. Tulospalvelu ei vaadi erillistä ihmistä vaan
hoituu koesihteerin toimesta.
Ohjelmaa parannetaan aina tarpeen vaatiessa.
Kauden aikana kannattaakin käydä katsomassa
onko uudempi versio ohjelmasta saatavilla.
Yhteinen huoli tulevaisuudesta
Väliaikakeskusteluissa yhteinen puheenaihe oli
huoli harrastuksen jatkumisesta. Suurpetopolitiikka lyö vahvan varjon harrastuksemme ylle
eikä harrastus ole enää mahdollista kaikkialla
maassamme. Lisäksi harrastajakunta ikääntyy
kovaa vauhtia eikä uusia nuoria tahdo saada toimintaan mukaan. Antero Viitanen pohdiskelikin, että onko koirien spermapankin sijaan varmistettava harrastuksen jatkuvuus tallentamalla
menestyneiden ajokoiramiesten siemeniä tulevaisuuden varalle.
Linkit:
http://www.ajokoirajarjesto.fi/ajankohtaista/
(Kirsi Sainion esitys ajokoirapäivillä)
http://koiratietokanta.fi/saj/koetallennus/
(tulostallennusohjelman lataus)
http://koiratietokanta.fi/saj/koetallennus/
AJOK-KEAJ-koulutus.pdf (tulostallennusohjelman erittäin selkeät käyttöohjeet)
AJOKOIRAMIES LOKAKUU 2016
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EMMA MIKKONEN

Nuori
ajokoiraharrastaja
Heippa vaan! Minun nimeni on Emma Mikkonen. Olen 16-vuotias merkonomi opiskelija Jyväskylästä. Muutin Heinävedeltä Jyväskylään yksin opiskelemaan 3 kuukautta sitten.
Kipinä ajokoira harrastukseen iski jo pienenä.
Jo silloin kun en osannut kävellä. Perheessämme
on aina ollut ajokoira taikka ajokoiria. Esikuvani
ajokoiriin ja tähän harrastukseen on ollut Isäni,
Veli Mikkonen. Hän otti minut aina mukaan
metsälle ja kannusti harrastamaan koiranäyttelyitä sekä muita lajeja kuten koirahiihtoa. Suomenajokoira on ollut minulle aina se oma rotu.
Sen luonne ja sitkeys miellyttää, sekä ulkonäkö tottakai. Niiden kanssa on mukava käydä
metsällä, kokeissa, näyttelyissä sekä harrastaa
muita harrastuksia.
Ensimmäinen ajokoirani oli Kellolan Naku,
joka saapui perheeseemme vuonna 2007. Haluan kiittää tästä koirasta Oiva Nevalaista, Kellolan kennelin kasvattajaa, joka on alusta asti ollut
harrastuksessani mukana. Harmillisesti Naku
menehtyi metsäreissulla 30.01.2016. Perheeseen
on toki tullut ajokoiria vuosien varrella. Seuraava
ajokoira tulikin Satumeren kennelistä Juha Nou-

Ensimmäinen oma suomenajokoira
Kellolan Naku kesällä 2015.
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siaiselta ja Satu Wastimolta. Koira joka vieläkin
on mukana harrastuksissa. Satumeren Niko tuli
vuonna 2009 sekä Satumeren Madonna 2013. Haluan myös kiittää Satumeren kennelin kasvattajia
näistä koirista ja kaikesta tuesta mitä olen vuosien varrella saanut! Viimesin ajokoirani on oma
kasvattini, mutta rekisteröity Satumeren kennelin
nimiin. Satumeren Moona on vuonna 2014 syntynyt iltatähteni.
Näyttely harrastukseni alkoi jo nuorena match
show-kisoissa, olisikohan vuosi ollut 2009. Ensimmäinen virallinen kehäni oli vuonna 2011,
jolloin olin SAJ:n päänäyttelyssä Nakun kanssa.
Siitä lähtien olen esittänyt koiria. JH-kilpailuihin
menin vasta paljon myöhemmin. Eka kisa oli
2012, jolloin kisasin vain yhden kisan, 2013 muutaman kisan ja sen jälkeen 2014 enemmän, jolloin
tuli finaalipaikkakin saatua. Myöskin 2015 sain
finaalipaikan. Tänä vuonnakin on tavoitteena
ollut finaalipaikka, mutta olen keskittynyt enemmän rotukehiin.
Näyttelyissä menee vuodessa tosi monta viikonloppua. Kesällä muutamaa huilausviikonloppua laskematta joka viikonloppu ollaan jossain-

Sylivauva Satumeren Moona.

Satumeren Madonna valittiin BIS-1 koiraksi Vantaan
kaikkien rotujen näyttelyssä 2015.

Maailmanvoittaja näyttelyssä Italiassa kesällä 2016
Satumeren Madonna ja Satumeren Niko parikilpailun TOP-10:ssä!

Ensimmäinen JH-osakilpailuvoitto Kuopion KV:ssä
2014, koirana Satumeren Niko.

puolella Suomea taikka ulkomaita. Ulkomailla
käymme muutaman kerran vuodessa riippuen
näyttelyistä. Metsästyskaudella kokeet ja treenaus
menee näyttelyiden edelle, joten silloin käymme
näyttelyissä vähemmän, mutta kuitenkin jonkun
verran. Matkustan näyttelyihin yleensä perheeni kanssa, mutta myöskin ystävieni kanssa, jota
olen harrastuksen myötä saanut paljon!
Tähtihetkiä näyttelyissä on ollut monia! Jokainen kerta on erilainen ja jotkut aivan pienetkin
asiat ja onnistumiset jäävät hyvin mieleen. Saan
olla todella kiitollinen, että olen saanut aloittaa
tämän harrastuksen näin nuorena ihanilla koirilla, joille menestystäkin on tullut. Eniten mieleen
on jäänyt osakilpailuvoitot JH:ssa suomenajokoiralla, sekä kaikki ryhmä- ja BIS-sijoitukset! Ulkomaan näyttelyt tuovat hyvin mieleenpainuvia
muistoja! Tottakai aina kun onnistuu niin se jää
mieleen oli se JH:ssa taikka rotukehässä. Mieleeni jää myös kun tuomarit ja ystävät kehuvat kun
onnistun ja suostuvat aina neuvomaan miten
voisin muuten tehdä.
Minulla ei ole vielä metsästyskorttia. Se on kyllä tarkoitus hankkia kun aika antaa periksi. Ajokokeiden palkintotuomari kortti löytyy ja olen
ollut kerran jo tuomarina. Kävin koulutuksen jo
reilu vuosi ennen kuin täytin 15, että sain alkaa
arvostelemaan.
Harmikseni opiskeluni haittaavat metsästysharrastustani. Saan taas kiittää isääni, että hän
auttaa minua saamaan koiria eteenpäin. Aivan
korvaamaton apu! Treenaan itse koiria metsällä aina kun olen kotona käymässä Heinävedellä, muuten isä auttaa hoitamaan treenauksen.
Koirat käyvät metsässä vähän kelistä riippuen,
noin 2-3 kertaa viikossa. Joskus kovilla pakkasilla voi olla pitkä aika ennen kuin pääsee, taikka
alku syksystä lämpimillä ilmoilla. Meillä on hyvät treenimaastot, ja jäniskanta on tällä hetkellä
ihan hyvä. Susia ei onneksi ole näkynyt vähään
aikaan, saa rauhassa treenata. Itse en päässyt tänä
vuonna osallistumaan PM-karsintaan, mutta onneksi isäni pääsi menemään Nikolla ja jatkoon
päästiin. Uudet kokeet ovat parinviikon päästä.
Nuoriin harrastajiin suhtaudutaan metsästysseuroissa ja koepaikoilla ainakin täällä hyvin.
Minua on monesti kehuttu siitä, että on hienoa
kun nuoria harrastajia löytyy vielä harrastusta
jatkamaan. Mielestänion hienoa nähdä nuoria
AJOKOIRAMIES LOKAKUU 2016
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ajokoira harrastusten parissa. Kannustan todella uusia nuoria tulemaan mukaan! Ajokoirilla
pystyy harrastamaan myöskin metsästyksen ja
näyttelyiden lisäksi paljon muuta. Minä itse tykkään todella talvella laittaa koirille vetovaljaat ja
itselle sukset jalkaan sekä lähteä rauhassa hiihtelemään.
Lisää nuoria harrastukseen pariin voisi saada erilaisillatempauksilla ja ottamalla lapsia ja
nuoria mukaan kokeilemaan ja tarjota heille
mahdollisuutta, ja kertoa etteivät he ole ainoita
nuoria, mutta ovat tärkeitä ajokoiraharrastuksen säilymiselle.
Olen todella onnellinen, että omistan juuri
suomenajokoiria ja omaan todella ihanat ystävät
sekä vanhemmat, jotka kannustavat minua jatkamaan harrastusta. Haluan vaan kiittää todella
kaikkia, jotka ovat olleet osa harrastuksiani ajokoira uralla, joka jatkuu vielä pitkään. Rakastan
todella koiriani ja ajokoiria, ne on se mun juttu!
Tulevaisuudessa kierrämme koirien kanssa metsässä ja kokeissa sekä näyttelyissä. Käyn
koulun Jyväskylässä loppuun ja tavoitteena on
valmistua merkonomiksi. Onneksi olen vasta
nuori ja minulla on aikaa miettiä mitä haluan
tulevaisuudessa. Tiedän, että ajokoirat tulevat
aina säilymään rinnalla.

Kuusankoskella on aloitettu mittava projekti
nuorten parissa. Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiöltä saatu apuraha mahdollistaa Kuusankosken Riistamiesten aloittaman nuorten tyttöjen ja
poikien perehdytyksen metsästyksen ja seuratoiminnan eri muotoihin.
Ryhmä on vahvuudeltaan 20 henkilöä, 17 poikaa ja 3 tyttöä. Luottoa ryhmään löytyy sillä kaikki nuoret on otettu koejäseniksi Kuusankosken
Riistamiehiin. Toiminta on alkanut kevättalvesta
kuluvaa vuotta. Ikäjakauma ryhmässä on n.10-16
vuotta ja metsästyskortti on jo 9 jäsenellä.
Hanke on tiettävästi pioneerihanke Suomessa. Kestoaika on 2 vuotta ja tänä aikana luodaan
nuorille valmiudet toimia seuratoiminnan erilaisissa tehtävissä.
Seura on korvamerkinnyt ryhmälle seuran alueelta 2000 ha alueen, Häkkänen-nimisen palstan.
Alueella tehdään mm. demonstraatioit eri lajien metsästyksestä ja riistanhoitotyöstä. Alueelle
tehdään riistakolmiot ja opetetaan riistakantojen
laskenta sen avulla. Riistapeltoja perustetaan ja
ruokinta-automaatteja viedään maastoon. Pienpetojen pyyntikin erilaisin menetelmin kuuluu
opeteltaviin asioihin.
Äijä & koira -luokan voittajat Tapio Malmi
& suomenajokoira
Romeo.
Nuorille
varataan mahdollisuus
suorittaa met-
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JUHA LAUTAMATTI

Eräpolku-hanke
Kymessä
sästyskortti. Sehän on tunnnetusti ”avain onneen”
eli mahdollistaa varsinaisen metsästyksen paikassa mihin metsästäjällä on oikeus. Tämä tietenkin
vaatii opiskelua ja perehtymistä metsästystä koskeviin asioihin. Allekirjoittaneella oli mahdollisuus vierailla Eräpolku-hankkeen oppitunnilla.
Oppitunneille kokoonnutaan joka toinen keskiviikko ja istunnon pituus on 1,5 tuntia. Käsittelyn
alla olivat riistakolmiolaskenta ja riistapellot. Oppitunnilla vallitsi mukava tunnelma ja oppilaat
tuntuivat hyvin motivoituneilta.
Mainitsemisen arvoisena voitaneen pitää myös
että kamerakin otetaan mukaan eräänlaisena
”metsästysmuotona” koulutuksessa. Kuten kaikki
tiedämme hyviä laukauksia voidaan saada myös
sen avulla ja monestihan on käynyt ilmi, että kameraa olisi tarvittu!

Ryhmään kuuluva Emilia Lehtinen kertoi suorittaneensa metsästyskortin jo ennen ryhmään
liittymistä. Emilia on kulkenut isänsä mukana
metsällä jo vaippaiästä saakka. Hän kertoi lisäksi
aikovansa ampua hirvikokeen kesällä 2016 ja lähteä sen jälkeen hirvijahtiin! Asia kerrottiin siihen
tyyliin että allekirjoittanut uskoi vahvasti tytön
sanoih,in.
Kuten me ajokokeissa, hirvikokeissa, lintukokeissa ja muussa metsästyksen parissa toimivat
tiedämme, keski-ikä alkaa olla korkea näissä em.
tilaisuuksissa. Nuoret pitää saada mukaan! Tämä
Kuusankosken Riistamiesten hanke on oiva esimerkki että kyllä sitä alkaa tapahtua kun asiat
kohtaavat toisensa ja aletaan toimia! Tässä olisi
mallia otettavaksi varmaan aika monelle!
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Junnuketju Riku Ja Eetu Savolainen

Junnuketju lahjoitus Bosse.

Olemme nuoria ja innokkaita junioriharrastajia Ylä-Savon maisemista Pielavedeltä. Eetu on
13-vuotias ja Riku 11-vuotias. Molempien ajokoiraharrastus on siirtynyt verenperintönä isältä.
Elokuulla jouduimme sairauden vuoksi lopettamaan 9-vuotiaan ajokoiramme, Riihelän Patun.
Samaan aikaan isämme huomasi Facebookissa
ajokoirajärjestön sivuilla, että Kaspilanmäen
kennel Joensuusta etsi junioriketjuun nuorta
harrastajaa, jolle luovuttaisi suomenajokoiran
urospennun. Myös pentueen isän omistaja Asko
Räsänen on tukenut lahjoitusta siten, ettei ole
ottanut kyseisen pennun osalta astutusmaksua.
Isä kirjoitti viestin kennelin omistajille, Susanne /
Tero Varikselle saman tien ja seuraavana päivänä
vielä soittikin pitkän puhelun. Meillä kävi hyvä
tuuri, kun monista hakijoista kennelin omistajat
valitsivat juuri meidät.
18
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Parin viikon päästä olimme jo tutustumassa
pentuun, jotka silloin olivat kolmeviikkoisia. Tutustuimme myös kennelin omistajaan perheineen
ja totesimme, että tulemme hyvin juttuun.
Kotimatkalla alkoikin jo vimmattu kutsuma
nimen miettiminen ja arpominen sekä odotus
milloin se päivä koittaa, että saamme hakea pennun kotiin. Vihdoin kauan odotettu päivä koitti ja
2. syyskuuta matkustimme taas Joensuuhun, tällä kertaa hakemaan uutta perheenjäsentä kotiin.
Tätä kirjoittaessa uusi perheenjäsenemme Bosse
on ollut meidän ilona jo kolme viikkoa.

Junnuketjukuulumiset Kaakosta
Syksyiset terveiset täältä Savitaipaleelta. Vuosi on
vierähtänyt, kun kerroimme viimeksi Kymenpiirin ensimmäisestä junnuketjupennusta Verokkaan Vihusta. Alkusyksystä sulan maan aikaan
ylösotot eivät vielä onnistuneet, mutta tammikuun lopulla alkoi tapahtua. Sanotaan, että toisen
epäonni on toisen onni. Niin kävi meilläkin, sillä
vanhempi koiramme otti mittaa autosta. Onneksi
kuitenkin säikähdyksellä päästiin, sillä kyynärpää
meni sijoiltaan ja laitettiin muutama tikki.
Vihulle kerrottiin, että loppukausi on sinun varassasi. Heti ensimmäisessä reissussa tapaturman
jälkeen vajaa tunti hakua ja sitten kajahti. Voi sitä
kiljumista ja välillä mäkätti kuin lammas, ei tiennyt oikein miten asia ois pitänyt kertoa.
Tämän syksyn sulan ylösotot on nyt korkattu ja
havainnot hakutyöstä on, niin sulalla kuin lumella, että kun yöjälki löytyy, saa liikkeelle yllättävän
pian.Se leikkivä pentu häviää täysin yöjäljen löydyttyä ja sekin oppi on jostakin saatu, miten isäntä kierretään, kun on kotiinlähdön aika.

Eli ensimmäistä kaatoa odotellessa,oikein hyvää jahtisyksyä koko ajokoiraväelle.
Etelä-Karjalasta kajauttivat Jenni Markku ja
Juhani Loukkola
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TEKSTI JA KUVAT MIRJA PÄIVÄRINNE

Nuorten Kilpa 2016
Keski-Pohjanmaan Ajokoirayhdistys ry järjesti
yhteistyössä B-barkin kanssa Nuorten Kilpa -tapahtuman lokakuun ensimmäisenä lauantaina.
Keskuspaikkana toimi Ajokoirayhdistyksen omistama Kannuksessa sijaitseva Koskenmaan koulu,
jota on vuosien saatossa talkoolaisten voimin kunnostettu vastaamaan koiraväen tarpeita.
Edustusseurueiden saavuttua paikalle perjantaina iltapäivällä heille jaettiin majoitustilat. Koirien
ja tuomaripapereiden tarkistuksen jälkeen koirat
valokuvattiin ohjaajiensa kanssa. Kun valokuvat
saatiin räpsittyä, oli seuraavana ohjelmassa lipunnosto ulkona, jonka jälkeen Nuorten Kilpa 2016
-tapahtuman avaus sisätiloissa. Avaussanoista
huolehtivat Keski-Pohjanmaan Ajokoirayhdistyksen puheenjohtaja Aimo Koskinen ja Suomen
Ajokoirajärjestön hallituksen jäsen Terho Hotakainen. Seppo Korpela puolestaan piti huolen siitä,
että eri kennelpiirien edustajat esiteltiin kaikille
paikalla oleville.
Ylituomarin puhuttelun aikana kerrattiin uusimmat sekä tärkeimmät asiat säännöistä ja seuraavana jännitettiinkin maastojen arvontaa. Jotta
maastoihin lähtö aamulla sujuisi ongelmitta, maastot ja koeryhmät esiteltiin toisilleen. Loppuillan
ohjelmassa oli iltapala, vapaata seurustelua ja halukkaille tietenkin sauna.
Aamun valjetessa ilma oli aurinkoinen ja tuulinen. Ihmisten näkökulmasta keli oli oikeinkin
hyvä, mutta ilmeisesti koirien kannalta keliolosuhteet olivat kuitenkin haastavat. Seitsemästä koirasta harmillisesti kaksi eivät löytäneet ollenkaan ajettavaa. Viime vuoden voittaja oli kyllä saanut ajon,
mutta se oli alkanut hakuajan jo päätyttyä.
Kokeen sihteerinä toimi Mirja Päivärinne ja lähes reaaliaikaisista haku- ja ajominuuteista vastasivat edellä mainittu sekä Toni Pajander. Loppu
tuloksetkin päivitettiin facebookiin luotuun ta
pahtumaan heti palkintojenjaon ja voittajan
kuvauksen jälkeen.
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Ylituomari Terho Hotakainen, Ekan ohjaaja Eetu
Parviainen ja tuomarit Teija Luoma sekä Seppo
Korpela.

Erikoispalkinnot:
Kokeen nopein ylösotto Simanansärkän Eka
55min (Pohjois-Karjalan Ajokoirayhdistyksen
lautanen).
Nuorin poika koiranohjaaja Aapo Heikura 7v
(Etelä-Pohjanmaan Ajokoirayhdistyksen
pokaali).
Nuorin tyttö koiranohjaaja Elli Tuovinen 19v
(Kainuun Ajokoirayhdistyksen pokaali).
Eniten jänishavaintoja Simanansärkän Eka 9kpl
(Suomen Ajokoirajärjestön pokaali).
Tulokset:
1. Simanansärkän Eka, om. Anna-Liisa Pellikainen & Eetu
Parviainen 51,88 AJOK-3
2. Timi, om. Veikko & Nico Ylänen 39,67 AJOK-0
3. Kaikuvan Iina, Om. Reijo Heikura 21,08 AJOK-0
4. Laku, om. Juuso Sikkilä 20,17 AJOK-0
5. Pate, om. Eija & Jere Broman 14,75 AJOK-0
6. Koppeloharjun Lissu, om. Markku Tuovinen 3,00 AJOK-0
7. Mikinnevan Moona, om. Teija, Jarkko & Joni Luoma 2,50
AJOK-0

Voittaja Simanansärkän Eka & Eetu Parviainen, Pohjois-Karjala.

Aapo Heikura & Kaikuvan Iina,
Kainuu.

Juuso Sikkilä & Laku,
Keski-Pohjanmaa.

Elli Tuovinen & Koppeloharjun
Lissu, Pohjois-Savo.

Joni Luoma & Mikinnevan
Moona, Etelä-Pohjanmaa.

Topi Kotti & Timi, Pohjois-Häme.

Jere Broman & Pate, Satakunta.

Viirin lasku.
AJOKOIRAMIES LOKAKUU 2016
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Metsästys
suomenajokoiralla -leiri
20. - 22.1.2017 Luumäki
Leirille otetaan 10 alle 20-vuotiasta jo metsästyskortin omaavaa, ajokoira
metsästyksestä kiinnostunutta nuorta.
Perjantai 20.1.
teoriaa ajokoirametsästyksestä ja hieman ajokokeista.
Lauantai 21.1.
metsästetään jänistä Luumäen ja ympäristön mielenkiintoisissa
maisemissa.
Illalla eläinlääkäri Suvi Kapiainen kertoilee koiran huollosta metsäpäivän jälkeen.
Sunnuntaina 22.1.
metsästys ajavalla koiralla jatkuu.
Kaikkina päivinä on mahdollista tarkkuuttaa silmäänsä Eko-aseella.
Tiedustelut Ari Kanerva p. 0400 933 603 tai Ari Kylliäinen p. 0400 150 845
Ilmoittautumiset viimeistään 18.12.2016.
Järjestää ja tukee hanketta:
Kymen-Karjalan Ajokoirayhdistys, Kymenläänin kennelpiiri,
Luumäen metsästysseura, Savitaipaleen-Suomenniemen riistanhoitoyhdistys ja
Erä-akatemia.
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ARI KYLLIÄINEN

Ajatuksia
kummitoiminnasta
Elettiin 2000- luvun alkua, kun tuntemattomasta
numerosta tuli soitto. Soittajaksi paljastui Alpo
Kokko Heri Vauhkosen ukki Kuusankoskelta.
Hän kyseli, olisiko tyttärenpojalla mahdollisuutta päästä metsästysseuraan jäseneksi tai muutoin
harrastamaan metsästystä.
Sanoin ukille, että meille on mahdollista tulla viikonloppuisin kokemaan metsästyksen riemuja. Eikun poika meille, asuimmehan poikani
Jonin kanssa kahden isoa taloa. Ensitapaamisesta lähtien meillä synkkasi hyvin, olihan Henkka reipas ja ulospäin suuntautunut. Homma
jatkui erilaisten kurssien ja koulutusten myö
tä. Pojat suorittivat koulutukset, niin metsästysammuntojen kuin hirvi- ja ajokoetuomarikortit ja pisteenä iin päälle metsästyskortit ja
ammuntakokeen hirvelle.
Henkan kanssa käytiin yhdessä esittelemässä
eri tilaisuuksissa kummitoimintaa. Henkka kirjoitti koulussa aineita ja esitelmiä muille koululaisille. Monet jahtireissut Joni-pojan koiran
Karhunkaatajan Kimin kanssa toivat molemmille ensimmäiset hirvikaadot jo varsin nuorena,
jänisreissuja unohtamatta. Hyvät muistot ja tapahtumat metsästä ja metsästyksestä harrastuksena johtivat aikanaan opintielle metsäkouluun,
jonka ansiosta molemmilla on ammatti löytynyt
metsäsektorilta. Henkalla on jo omaa perhettä ja
hirvikoirapuolella useita valioita. Jonilla ajo- ja
hirvikoirapuolella.
Nykyisen kummipojan Mikan kanssa aloitettiin yhteisellä ajokoira Sakulla, josta ei ikävä kyllä
kehittynyt kuin taitava hirvenajuri. Sakun elämä
päättyi ikävästi vuorenlouheen. Mikan kanssa
touhuilu sai isä Eskon arvostuksen johtaen Rukkasnahka Tahvon yhteisomistukseen kiitoksena
opastuksesta ja ohjauksesta. Tahvo on saavuttanut vaadittavat koetulokset ja on näyttelytulosta
vaille käyttovalio.
Kokemukset kyseisestä toiminnasta ovat antaneet minulle henkilökohtaisesti ”lisää elinpäiviä”,

Mika Kumpulainen ja tulevia.

Mikä ja Rötkö.

iloa, hyviä muistoja, kokemuksia ja ennen kaikkea kasvattanut itseänikin ihmisenä.
Ei voi muuta kuin suositella kummitoimintaa
lämpimästi kaikille, joille se vaan on mahdollista.
Savitaipaleen pitäjän
Tornion kylässä
24.09.2016
Ari Kylliäinen
AJOKOIRAMIES LOKAKUU 2016

23

ARI KYLLIÄINEN

Metsäaiheinen päivä
Savitaipaleella
Eurobeauksen koulun 35 oppilasta 8:ta luokalta saapui opetta
jiensa Anne Hömppi-Keräsen ja Jarkko Lahdensalon johdolla Savitaipale-Suomenniemen riistanhoitoyhdistyksen ampumaradalle
21.9.2016
Luvassa oli metsään, metsästykseen ja koiraharrastukseen tutustuminen, eli tavanomaisesta poikkeava koulupäivä.
Ohjelman ja esittelyn tarjoavia olivat:
- Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaa, Raimo Kauppi, Pirkko ja
Tarmo Kontunen
- Metsä Group, Päivi Huutoniemi
- Savitaipaleen 4H yhdistys, Merja Kuukka, Antti Kaipiainen
- Suomenajokoirat, Jenni Markku, Juhani Loukkola, Pekka Muhonen
- Harmaat hirikoirat, Matti Kurronen
- Jukka Hjerppe, metsästyksen historia ja vanhat pyyntivälineet
- Ari Kylliäinen Eräakatemia ja ammunta.
Päivä sujui vauhdikkaasti ryhmissä rasteja kierrellessä.
Jennni Markku kertoi koiran hoidosta, reenaamisesta metsätyöskentelyyn sekä esittämisestä näyttelykehässä.
Matti Kurronen puhui hirvityöskentelystä, kepsin käytöstä ja
seurannasta.
Ari Kylliäinen kertoi Eräakatemian toiminnasta. Esittelyn jälkeen oppilaat saivat ampua Ekoaseella kymmenen laukausta. Tyttöjen joukosta löytyivät tällä kertee ”kympin ampujat” toki muutamilla pojillakin oli sihti kohdallaan.
Jukka Hjerpen esitystä kuunneltiin ”herkällä korvalla” saatiin
tietoa miten hyödyntää riistan eri osia.
Hän kertoi myös entisajan pyyntitavoista ja laitteista. Eri eläinten
jätökset, hirven, jäniksen, metson ja teeren, tulivat tunnistetuksi.
Metsäpuolella opittiin metsätaito kilpailussa käytettäviä eri mittauksia, taimikon hoitoa ja mihin Metsä Group panostaa.
4H-pisteellä tehtiin narulla erilaisia tehtäviä.
Aika riensi nopeasti ja vauhdikkaasti. Päätettiin tilaisuus Hannu
Pesun valmistelemien nuotioiden äärellä eväiden syönttiin ja makkaran paistoon
Opettajat ja oppilaat esittivät kiitokset ja toivoivat tulevaisuudessa vastaavanlaista tapahtumaa, mutta lisäajalla varuatettuna.
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JOUNI REMES, KUVA EERO KERÄNEN

Rajan Kilpa
Historian toinen Rajan Kilpa järjestettiin tänä
vuonna PK-R:n toiminta-alueella 24.9.2016. Kokeen järjestelyistä vastasi Ilomantsin Erämiehet
ja kokeen puuhamiehinä toimivat EVP-henkilöstöstä Raimo Hämäläinen ja Jukka Parviainen.
Kokeen erinomaisena keskuspaikkana toimi Ilomantsin rajavartioaseman yhteydessä toimiva
kotileipomo Eeva Karttusen kahvila ja ruokala,
jossa ei kellään varmasti jäänyt nälkä missään
vaiheessa päivää. Kokeen ylituomarina toimi
rajamies Jani Kuivalainen, joka onnistui ensimmäisessä virallisessa ylituomaritehtävässään erinomaisesti. Koetta edeltävänä päivänä ja koetta
vasten yöllä satanut voimakas vesisade loi omat
haasteensa koirien suorittamiselle, joka osaltaan
vaikutti myös tulostasoon. Kokeen yhteydessä
käytiin myös hallintoyksiköiden välinen joukkuekilpailu.
Kiitokset kokeen tukijoille: Väinö H Broman,
Dog Trail Oy (Happy dog), OP-Kiihtelysvaara,
Fixus Kitee, Sohvin valinta Joensuu, Lemmikki-

ruuat Tessu Oy, Eräkuningas Tohmajärvi, P-KR/
IloRvas
Tulokset
1. Kerijussin Joona 69,21p, om. Jouni Remes, Sotkamo
(KR)
2. Havukkakallion Lempi 61,50p, om. Raimo Hämäläinen
ja Tuomo Vartiainen, Ilomantsi (3 kpl kohtuuton häiriö)
(PK-R )
3. Tervapekan Hilla 55,50p. om. JukkaParviainen, Tohmajärvi (beagle), yksi ajo (PK-R)
4. Ruskapolun Unna 48,71p Markku Törrö, Kajaani (eestinajokoira)(RVLE)
5. Marein Garnovkan 46,08p. om. Timo Keinonen, Joensuu
(venäjänajokoira), yksi ajo (RMVK)
Joukkueet:
P-KR 117
KR 69,21
RVLE 48,71
RMVK 46,08

AJOKOIRAMIES LOKAKUU 2016
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OLLI KIUKKONEN

Erilainen metsästysreissu
- mainio saalis
Jo yli 20-vuoden ajan on eteläisestä Suomesta,
Kemiöstä ja Paraisilta matkannut muutaman
hengen jahtiporukka, ajokoiramiehiä ja -naisia
Etelä-Pohjanmaalle, Kauhajoelle. Eikä poikkeusta
tehnyt mennytkään jahtikausi.
Tällä kertaa matkassa oltiin kuitenkin kahdenlaisissa tunnelmissa. Jahdin lisäksi väki oli valmistautunut juhlistamaan ja todistamaan Riitta
Merenkukan ja Petri Enbergin ”purjehdusta”
avioliiton satamaan.
Tapahtuma oli ikimuistoinen ja varmasti lajissaan ainutlaatuinen. Hääjuhla vietettiin keskellä
talvista metsää, Kokonkylän Ukonkalliolla sijaitsevalla kodalla. Päivällä pakkasta oli sopivasti,
kymmenkunta astetta. Yöllä elohopea laski yli
kahteenkymmeneen asteeseen. Tähän hääväki oli
varautunut, häävalssikin tanssittiin toppa-asuissa
tähtitaivaan alla.
Paraisilla asuvat Riitta ja Petri olivat joskus
metsäretkellään jutelleet, että jos joskus mennään naimisiin, niin se tapahtuu - molemmille
rakkaassa paikassa - metsässä. Eikä aikaakaan
kun Pete (Petri) kosi ja paikkakin hänellä oli ollut
koko ajan mielessä: jahtiretkiltä tuttu kota Ukon-

Pastori, luontomies
Olavi Kauppinen (oik.)
muistutti vihkipuheessaan tavallisen arjen ja
yhteisen harrastuksen
merkityksestä avio
liitossa.
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kalliolla. Soitto Kauhajoelle Kiukkosen Ollille ja
asia oli selvä. Hääjärjestelyt käyntiin ripeästi, sillä
h-hetkeen olisi aikaa vain vajaat pari kuukautta.
Papiksi lupautui heti Kauppisen Olavi, luontoihminen itsekin. Musiikkipuolesta vastasivat Ollin
vaimo Marja-Liisa ja Niemelän Terhi, joka saapui
kitaran kanssa kodalle. Ruokailun järjestäminen
”keskelle ei mitään” oli suurin haaste. Apuun saatiin alan ammattilaiset, erähenkiset Sanna Mäkinen ja Jarmo Turpeinen. Eikä vieraiden tarvinnut
tyytyä nuotiomakkaraan, niin kuin joku oli odottanut. Juhlallinen hääateria syötiin haapalankuilta
ja jälkiruoka päreiltä. Tarjolla oli mm. lämmintä
keittoa, hirveä ja peuraa, röstiperunoja, kuullotettuja kasviksia, savumuikkuja, jne. Jälkiruoaksi
nautittiin nuotiokahvia ja hääkakkua.
Juhlat jatkuivat myöhäiseen yöhön. Välillä tanssin ja välillä syvällisten keskustelujen ja puheiden
parissa kodan lämmössä ja ulkona olevan nuotion äärellä.
Jäljellä ollutta viimeistä jahtipäivää 29.2. ei ”hukattu”, vaan koirat laskettiin irti aamuvarhaisella.
Eikä turhaan, saalista saatiin silloinkin...

Seremoniamestari Olli Kiukkonen kohotti maljan hääparille.
Taustalla eräkokoit Sanna Mäkinen ja Jarmo Turpeinen.

Gourmee ateriaa nauttittiin
haapalankuilta ja jälkiruokaa
päreiltä.

Kota, luminen maisema ja ystävät - siinä puiteet
ikimuistoiselle hääjuhlalle.

Elämyksiä tarjolla
Kauhajoen metsästysseuran Kainaston kyläosasto tarjoaa halukkaille
mieleenpainuvia eräreissuja, kuten oheinen juttu kertoo.
Aivan naimisiin asti ei tarvitse mennä, jos haluat kokea vastaavanlaisia elämyksiä. Monet porukat ovat olleet fasaani-, kettu- ja jänisjahdissa
pohjalaisissa, hyvissä jahtimaastoissa. Jahdin lisäksi elämyksiä antavat
luontoateriat, savusauna ym. Myös majoitus järjestyy, vaikkapa keskeltä
erämetsiä. Yhteyttä voit ottaa kyläosaston kautta tai suoraan Olli Kiukkoseen, p. 050 3822228.
AJOKOIRAMIES LOKAKUU 2016
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RAIMO PELTONEN

Wanhan ajan
senioriajokoe
Pohjois-Karjalan Ajokoirayhdistys ry järjesti
Wanhan ajan senioriajokokeen Lieksassa 7.9.
2016. Etusija kokeeseen oli yhdistyksen 70 vuotta
täyttäneille jäsenillä.
Idean kokeen järjestämisestä esitti allekirjoittaneelle juukalainen pitkän linjan ajokoiramies
Aulis Gröhn. Auliksen mielestä nykyisin ajokokeissa kaikilla on niin kiire, ettei kellään ole
oikein aikaa vaihtaa kuulumisia ja ajatuksia yhteisestä harrastuksesta, niin kuin oli ennen vanhaan.
Auliksen tavoitteena oli saattaa vanhoja ajokoiramiehiä yhteen muistelemaan entisiä hyviä aikoja
perinteisessä ajokokeessa, jossa kokoontuminen
tapahtui koepäivää edeltävänä iltana.
Ajokoirayhdistyksen johtokunta otti asian
omakseen ja haki koetta syksylle 2016. Kokeen
keskuspaikaksi saatiin Pielisjärven Erä- ja Kennelmiesten perinteikäs Toivasmaja. Myös koemaastot saatiin seuran alueelta sopivan etäisyyden
päästä kokeen keskuspaikasta. Seura lupasi vielä opasmaastotuomaritkin jokaiseen maastoon,
joten koiranohjaajien ei tarvinnut tuoda mukanaan kuin yksi varttunut tuomari. Kokeen koetoimitsija / koesihteerinä ja ruokahuollosta vastaavana toimi seuran ja yhdistyksen aktiivijäsen
Tiina-Maarit Kisonen. Nämä seuran panostukset
mahdollistivat kokeen järjestämisen. Siitä seuralle yhdistyksen suuret kiitokset.
Kokeeseen ilmoittautui kuusi koiranohjaajaa,
joista yksi ei päässyt mukaan koiran loukkaantumisen vuoksi. Koiranohjaajien ikähaitari oli 70
ja 80 vuoden välillä. Vanhimmat maastotuomarit
olivat 78 - 80 vuotiaita. Ryhmissä oli myös nuorempia tuomareita ”varmistamassa koirien kiinnisaanti ja ohjaajien hyvinvointi.”
Hyvissä ajoin tiistai- iltana porukka kokoontui
Toivasmajalle. Ensi rupattelun ja kahvin jälkeen
siirryttiin majan kuistille yhteiseen valokuvaan.
Kuistilta avautui hieno maisema järvelle, jonka
rannalla olevan saunan piipusta nousi savu kuin
kutsuen porukkaa jo saunomaan.
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Ylituomari Raimo Peltonen (75 v) ylituomaripuhuttelussaan totesi mm., että koe on normaali ajokoe, jossa arvostelu ja toiminta tapahtuu
sääntöjen puitteissa. Tosin näissä kokeissa ajokokeiden tarkoituksista korostuu; harrastajien
ja heidän yhteistoimintansa kehittäminen (= yhteenkuuluvuuden vahvistaminen yhteisen harrastuksen parissa). Eli näihin kokeisiin osallistutaan ei palkintosija ensimmäisenä mielessä vaan
yhdessäolo yhteisen harrastuksen parissa.
Ennen saunaan menoa Aulis Gröhn lausui tilaisuuteen kirjoittamansa runon, joka sai aikaan
runsaat suosionosoitukset. Saunan lauteilla toteutui tavoite palauttaa mieleen vanhoja hyviä muistoja. Parhaat ajot ajettiinkin jo saunan lauteilla.
Lopuilta ennen nukkumaanmenoa vietettiin
makkaranpaistossa läheisellä kodalla, jossa ajot
vielä jatkuivat ja mahdolliset hukatkin selvitettiin. Kirjoittajan mielestä jotain oli kuitenkin eri
lailla kuin ennen. Miestä väkevämmän käyttö ja
puheet naisista olivat huomattavasti vähemmällä
kuin Wanhaan aikaan. Liekkö jo ikä vaikuttanut
asiaan?
Koeaamuna klo 4.30 koeväki kokoontui pirteänä Tiinan valmistelemalle maittavalle aamupalalle. Yleinen kysymys kaverille tuntui olevan;
Muistitko ottaa lääkkeet ja saitko nukuttua?
Kaikki oli kuitenkin kunnossa. Koirien irtilaskuajan 5.30 lähestyessä ryhmät alkoivatkin siirtyä
aamupalalta kohti koemaastoja.
Kokeessa saavutettiin yksi palkintosijaan oikeuttava tulos. Aulis Gröhnin narttu Keltamaan
Hela ajoi tuloksen AJOK 3. Koirien hakuja haittasi aamuyön vesisade, josta syystä tulostaso jäi
heikoksi.
Kokeeseen osallistuneet veteraanit olivat kovasti tyytyväisiä kokeen järjestelyihin ja toivoivat
kokeesta tulevan pysyvä perinne. Yleinen toivotus kotiin lähtiessä oli, että ensi vuonna tavataan
samoissa merkeissä.

Ryhmäkuva metsästysmajan kuistilta. Kuva Tiina Maarit Kisonen.

Wanhojenkoe
Nää nykyajan “pikakokeet tekee meistä vauhtisokeet. Nyt paluu tehdään vanhaan aikaan,
siin’ol sentään jotain taikaa. Ajokoe entisaikaan kaatui joskus pisteaitaan. Ei kiire ollut
kintereillä “kenraalia” oottaneilla. Kun lähestyimme Toivasmajaa vanhat ajat mieleen palaa.
Tää kutsu kisaan kiireettömään mieluinen nyt meille on. Monta meit´on koolla ukkoo sitkeää
kuin kelkan jukkoo = kelkan vetonaru. Ei kiire enää vaivaa meitä joukkoon mukaan lähteneitä.
Nyt yritämme hopun heittää väliin jopa kahvit keittää. Kun päästään illal´saunan löylyyn
emme vedä niskaa köyryyn.Kun muistelemme vanhaa aikaa, väliin varmaan naurut raikaa.
Toivon että leppoisasti homma jatkuu loppuun asti. Ja tuomareille nuoremmille, aina tämä
mielees paina. Jos kerromme näin naamat loistain moneen kertaan jutut toistain, niin suppuun
silloin laita suusi vaik’ tilanne ei oiskaan uusi. Ne ensi kerran ilmast’ ajaa ja toisen kerran
jälkivanaa, virhe ei oo niinkään suuri mut’ siinä piilee jujun juuri.
Aulis Gröhn.
AJOKOIRAMIES LOKAKUU 2016
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Jänisrutto eli tularemia
Jänisrutto eli tularemia on Francisella tularensis -bakteerin aiheuttama zoonoosi eli eläinten
ja ihmisten välillä tarttuva tauti, jota on tavattu
maailmanlaajuisesti yli 200 eläinlajilla, niin nisäkkäissä kuin linnuissakin.
Tautia todetaan yleisimmin jäniseläimillä (metsäjänis ja rusakko), joilla tartunta johtaa poikkeuksetta kuolemaan. Eurooppalainen kani sen
sijaan ei ole kovin herkkä tartunnalle. Luonnonvaraiset pikkujyrsijät, etenkin metsämyyrät, toimivat taudin reservuaarina eli eräänlaisena "infektiosäiliönä".
Taudin yleisyys vaihtelee melko paljon vuosittain ja alueittain. Viime vuosina Evirassa on
diagnosoitu vuosittain noin 10 - 30 jänisten tularemiatapausta eri puolilta maata. Lisäksi todetaan
yksittäistapauksia muissa eläinlajeissa, kuten oravassa, piisamissa tai linnuissa. Todettujen tautitapausten määrään vaikuttaa jänis- ja myyräkantojen vahvuus.
Leviäminen
F. tularensis on erittäin herkästi tarttuva bakteeri. Jo pieni määrä bakteereja riittää aiheuttamaan
taudin, ja mahdollisia tartuntareittejä on useita.
Tavallisimmin tularemiabakteeri tarttuu verta
imevien hyönteisten välityksellä, minkä takia
tautitapaukset ilmenevät enimmäkseen heinä lokakuun aikana hyönteisten määrän ollessa suurimmillaan.
Tartunnan voi saada myös suoraan sairaasta
tai kuolleesta eläimestä esim. haavainfektiona tai
silmän sidekalvon kautta tai hengitysteitse saastuneen ympäristön välityksellä. Tularemia voi
tarttua myös suun kautta bakteerin saastuttaman
veden tai tularemiatartuntaa kantaneen eläimen
lihan välityksellä.
Oireet
Oireilevia jäniksiä nähdään harvoin, koska taudinkulku johtaa nopeasti kuolemaan. Tartunnan
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Jänisruton esiintyminen jäniksissä ja rusakoissa
kesällä 2016.

saaneet jänikset kuolevat 2 - 10 päivän kuluessa
tartunnasta akuutin yleisinfektion aiheuttamaan
verenmyrkytykseen. Vähemmän herkillä eläinlajeilla oireet ovat epäspesifisiä, kuten kuumetta ja
väsyneisyyttä.
Ihmisellä tularemia on tyypillisesti kuumetauti, johon voi liittyä päänsärkyä, lihaskipuja ja
imusolmuketurvotusta. Hyönteisten välittäessä
taudin ihmiseen pistoskohtaan syntyy haavauma
ja paikallinen tulehdus. Hengitysteitse saatu tartunta voi aiheuttaa keuhkokuumeen. Silmään voi
tulla kipeä sidekalvontulehdus. Taudin itämisaika

ihmisellä on yleensä 3 - 5 vrk, mutta se voi olla
pitempikin.

välityksellä, erityisen tärkeää olisi loppukesän
metsäretkillä suojautua hyönteisten pistoksilta.

Taudin määritys
Tularemiaan kuollutta eläintä ei voi tunnistaa
ulkoisista merkeistä, vaan taudinmääritys tehdään
ruumiinavauksen yhteydessä. Tauti aiheuttaa tyypillisiä pesäkemäisiä tulehdusmuutoksia sisäelimiin, erityisesti pernaan ja maksaan. Bakteerin
esiintyminen varmistetaan kudoksista tehtävällä
erikoisvärjäyksellä. Evirassa ei viljellä tularemiabakteeria tartuntavaaran takia.

Esiintyminen Suomessa ja muualla
F. tularensis esiintyy laajalla alueella pohjoisella pallonpuoliskolla. Siitä tunnetaan kaksi alalajia, joista A-tyyppi (F. tularensis biovar tularensis) esiintyy Pohjois-Amerikassa ja B-tyyppi
(F. tularensis biovar palaearctica) sekä PohjoisAmerikassa että Euraasiassa. Näistä A-tyyppi on
voimakkaampi taudinaiheuttaja.
Tularemia kuuluu normaalisti Suomen luonnossa esiintyviin tauteihin. Eviran tilastojen mukaan tapauksia on todettu 2000-luvulla kaikilla riistakeskusalueilla Varsinais-Suomea lukuun
ottamatta. Lapin tapaukset ovat olleet peräisin
lähinnä alueen lounaisosasta. Taudin yleisyys
vaihtelee vuosittain ilmeisesti eläinkannoista ja
sääoloista riippuen. Pikkujyrsijät ovat taudin ylläpitäjiä, ja niiden populaatiot vaihtelevat voimakkaasti alueellisesti ja ajallisesti.

Ennaltaehkäisy
Alueilla, joilla jänisruttoa on tavattu, metsästäjien
on syytä käyttää jäniksiä nylkiessään ja avatessaan
esimerkiksi kertakäyttöisiä muovikäsineitä. Kuolleena löydettyjä jäniksiä käsiteltäessä on aina syytä käyttää suojakäsineitä. Koirille tai kissoille ei
pidä syöttää raakaa jäniksenlihaa tai sisäelimiä.
F. tularensis -bakteeri kuitenkin kuolee kuumennettaessa, joten keitetty tai paistettu liha on
turvallista. Koska suurin osa ihmisten tularemiatapauksista tarttuu vertaimevien hyönteisten

https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/
elaintaudit/luonnonvaraiset-elaimet/janisrutto-eli-tularemia/

Kuva Marja Kuivas.

•••••
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ANTERO VIITANEN

Pystysuoran
leviämisen laki
Tämä kirjoitus sai alkunsa, kun aikani kuluksi selailin
jälleen kerran Pentti Lyytikäisen kirjaa Suomen ajokoirat – ja niiden harrastajat. Teos on vuodelta 1961. Se
kertoo suomenajokoiran vaiheet 1800-luvun lopun
”sekarotuisesta suomalaisesta ajokoirasta” suomenajokoiraksi.

Pystysuoran leviämisen laki tarkoittaa sitä, että
tavat, muodot ja muodit leviävät yhteiskunnassa
sosiaalisesti ylemmiltä ihmisryhmiltä ja korkeassa yhteiskunnallisessa asemassa olevilta henkilöiltä alemmille yhteiskuntakerrostumille. Siis ns.
”paremman väen herroilta ja rouvilta” tavalliselle
kansalle. Nyt ei ole puoluepolitiikasta kyse, mutta
aika usein edellä sanottu tarkoittaa noiden juttujen leviämistä varakkailta pienituloisille. Nuorisomuotia ”laki” ei koske. Sen mekanismi on oma
juttunsa.
Miten laki käy toteen?
Pitäjässä oli piispantarkastus, ja piispan rouva oli piispan matkassa, koska sattui niin, että rovastin vaimo oli
hänen opiskelutoverinsa nuoruuden ajoilta. Piispan
rouva toi ruustinnalle ihastuttavan kukan.

Aika kului ja kukkanen voi hyvin pappilan
puutarhassa ruustinnan hellässä hoidossa. Kun
ruustinna kutsui päiväkahville kunnanlääkärin
rouvan, lukion rehtorin rouvan ja pitäjän vauraimman talon Päävuoren emännän, kaikki ihastelivat kilvan piispallista kukkaa ja saivat siitä kukin kasvin alun kotiinviemisiksi.
Päävuoren talossa kirkollista alkuperää oleva kukkakaunotar kasvoi ja kukoisti, ja emännän nimipäivillä vierailleet koulun opettajatar, kylän kauppiaan
rouva ja naapuritaloon emännäksi tullut agrologi saivat ilokseen siitä juuren mukaansa. Ja niin tuo piispan
rouvan paikkakunnalle tuoma kukkanen levittäytyi
ympäri pitäjää taloista tölleihin ja tuotti aikanaan iloa
niin iso- kuin pienipalkkaistenkin ihmisten pytinkien
ja pirttien pihoissa.
Pystysuoran leviämisen laki tuli mieleeni, kun
katselin Lyytikäisen kirjasta suomenajokoirarodun
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alkuvaiheita. Siinä samalla huomioni kiinnittyi koiranomistajien ammatteihin tai titteleihin. Totesin, että
onpa kovatasoista porukkaa: maaherra, sotakamreeri, tehtailija, kaupunginjohtaja, vuorineuvos, eversti,
vapaaherra, pääkonsuli, ylimetsänhoitaja, pormestari, arkkitehti, talousneuvos, toimitusjohtaja, tohtori,
hovineuvos, kamreeri, pankinjohtaja, apteekkari, agronomi jne. Oli silloin sentään joku ”herrakin” omistajien
joukossa. Lieneekö ollut suuri vai pieni?
Tänä päivänä tuo edellä lueteltu harrastajajoukko
olisi ajokoiraväen kermaa! Nykyisin homma on työkansan käsissä lieviä poikkeuksia lukuunottamatta.
Herrasväen koirasta on tullut kansankoira. Sitä tepastellaan suurissa saappaissa, mutta eipä nuo lonksu.
”Lyhyt matka on köyhästä rikkaaseen”, lauleli aikoinaan
Tapsa Rautavaara. Se on tässä tapauksessa suomenajokoirarodun historian pituinen matka.
Pappa Viitanen

© ROYAL CANIN ® SAS 2016. All Rights Reserved.

Ne tarvitsevat fyysisiin suorituksiinsa erityyppistä energiaa.
Pyöräily koiran kanssa on kestävyyssuoritus, jossa ravinnosta on saatava tasaisesti
energiaa pitkän ajan kuluessa. Agility puolestaan on vauhdikas, intensiivinen laji, jossa
elimistö tarvitsee energiaa nopeasti käyttöönsä. Näitä lajeja harrastavien koirien ravitsemukselliset tarpeet poikkeavat merkittävästi toisistaan.
Parasta mahdollista suorituskykyä tukevat
ravitsemusratkaisut kaikille harrastus- ja työkoirille.

Sopiva pitoisuus rasvaa ja hiilihydraatteja tuovat ruokaan ihanteellisen
määrän energiaa. Energialähteet on
mukautettu vastaamaan erilaisten suoritusten asettamia tarpeita.
Ainutlaatuinen ravintoaineyhdistelmä
tukee ruoansulatuskanavan ja nivelten
hyvinvointia.

NOPEAA
ENERGIAA

JATKUVAA
ENERGIAA

PITKÄKESTOISTA
ENERGIAA

LIFESTYLE HEALTH NUTRITION

Terveellistä ravitsemusta jokaiseen elämäntyyliin
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TEKSTI LENA SALOMAA, KUVAT RIINA LUOMA JA NIKLAS SJÖBLOM

SAJ:n Erikoisnäyttely
Seinäjoki 30.4.2016
Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri järjesti Suomen
Ajokoirajärjestön rotujen erikoisnäyttelyn Seinäjoella, Syrjähovin majalla. Ulkomuototuomarina
toimi Matti Palojärvi. Ajokoirarotuja oli edustettuna neljä eri rotua, koiria oli yhteensä ilmoitettu
56 kpl.
Syrjähovissa järjestettiin nyt näyttely ensimmäistä kertaa. Sää suosi järjestäjiä, näytteilleasettajia sekä koiria, kun oli sopivan keväisen aurinkoinen ja lämmin päivä. Jatkossakin Syrjähovin
puitteet ovat mitä parhaimpia, kunhan paikan
parkkialue vielä saadaan valmiiksi. Tilaa oli hyvin kehässä sekä tilaisuutta seuranneelle näyttelyyleisölle.

Marko Ketoja oli järjestänyt Laboklinin ataksiatestinottomahdollisuuden näyttelyn yhteyteen.
Testattuja koiria oli toistakymmentä. Näytteen ottajana toimi Milla Mäki-Karjalainen.
Suomenajokoirien taso oli erinomainen, kun lähes puolet koirista palkittiin erinomaisella ja 5/22
urosta ja 7/21 narttua palkittiin SA:lla. Kasvattajaluokkaan oli ilmoittautunut kolme suomen
ajokoirakasvattajaa ja yksi venäjänajokoirakasvattaja.

VSP Pikijussin Sanni, om. Jari Eteläaho, Hyllykallio, tuomari Matti Palojärvi ja ROP Viistopolun Make,
om. Petri Kujanpää & Piia Lehtimäki, Vimpeli.
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BIS1 Viistopolun Make, om. Petri Kujanpää & Piia
Lehtimäki, Vimpeli.

BIS2 Repopupun Kuurankukka, om. Riina Luoma &
Marko Ketoja, Pirttinen.

BIS3 Lumi, om. Marjo-Riitta Öling, Sarvijoki.

BIS4 Boris, om. Antti Torni.

Tulokset:
Suomenajokoira
PU1 SERT MVA ROP BIS-1
Viistopolun Make
PU2 VASERT Tapahan Hugo
PU3 Alapörkän Onni-Poika
PU4 Viistopolun Veeti

PN1 SERT Pikijussin Sanni
PN2 VASERT Elsa
PN3 Pelkens Saaga
PN4 Repopupun Siävä Söpöliini
KASV.1 KP ROP-KASV
kennel Hepakan

Venäjänajokoira
PN1 SERT ROP BIS-2
Repopupun Kuurankukka
PN2 VARASERT
Repopupun Kukkurukuu-u
PN3 Olga
PU1 VSP VET-ROP Riitaluhdan
Roima
PU2 SERT Repopupun Komeetta
KASV kennel Repopupun
ROP-KASV BIS.1.KASV
Karkeakarvainen istrianajokoira
PN1 SERT ROP BIS-3 Lumi
Posavinanajokoira
PU1 SERT ROP BIS-4 Boris

Kennel Hepakan
KASV.1 KP ROP-KASV BIS.2.KASV
AJOKOIRAMIES LOKAKUU 2016
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NÄYTTELYTULOKSIA

Raisio KR 13.-14.8.2016
Tuomari Harry Tast
Repopupun Kupsankeikka,
ERI, AVK2, SA, PN2, SERT
Repopupun Kuurankukka,
ERI, AVK1, SA, PN1, ROP, RYP1.

Porvoo KR 10.-11-9.2016
Tuomari Maija Mäkinen, ryhmässä Markku Mähönen
Repopupun Kupsankeikka,
ERI, AVK2, SA, PN2
Repopupun Kuurankukka,
ERI, AVK1, SA, PN1, ROP, RYP1
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Huolehdi lemmikkisi terveydestä ja ruoki sitä
tuoreilla ja puhtailla kotimaisilla tuotteilla!
Pakasteliha ja -luutuotteemme
ovat suomalaisia!

Tuotteet ja hinnat 1.10.2016:

Viimeisimmät hintatiedot löydät helposti: www.kennelrehu.fi
Esitteen hinnat sis. Alv 14%

https://www.facebook.com/kennelrehuoy

5 ja 10 kg:n laatikoissa tuotteet ovat pakattu 500-600 g annospakkauksiin
JAUHELIHA (possu-nauta)

Monipuolinen lihatuote, koirasi perusravinto

5 kg

10 € 10 kg 18 €

BROILERIN FILEPALA 5 kg

20 €

LIHAINEN RASVA (possu-nauta)

4,5 kg

8 € 9 kg 13 €

PUURO-JAUHELIHASEOS
Kypsä puuro-raaka jauheliha

5 kg

10,50 €

10 kg

20 €

RIISI- JAUHELIHA-SEOS

kypsä riisi raaka jauheliha

5 kg
10 kg

NAUDAN
MAHA

jauhettuna

10 €
18 €

5 kg
10 kg

10 €
18 €

Tilaukset:
Suosittelemme tilauksen
jättämistä toimitusta edeltävällä
viikolla.
LAMPAAN LUUT

4 kg

BROILERIN SIIVET

8,5 kg

25 € 15 kg 42 €

BROILERIN KAULARANKA n. 10 kg 23 €
BROILERIN KOIPINEN n. 15 kg 26 €
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 …………………………………………………………2 kg 17 € 5 kg 37,50 €
Porojauheliha ( sis.luut ) …………………………………..……………9 kg 35 €
Broilerin sydän, kokonainen….………………………..………………5 kg 25 €

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

40 €

12 €

PUURON VALMISTUKSEEN
RIISI, ruskea 10 kg 17€
ROUHITTU OHRA 5 kg
HIRSSI 5 kg

14 €

8€

TATTARI 5 kg

14 €

Broilerin kivipiira……………………………………………………. 5 kg 22 €
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 €
JAHTI & VAHTI Lammas ja Riisi …………………………… 10 kg 26 €
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 LOKAKUU 2016
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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. Alapörkän Maestro FI34039/14 saavutti MVA-arvon
Uusikaarlepyyn ryhmänäyttelyssä 10.09.16
isä: C.I.B FI KVA & MVA & NO MVA Pate
emä: FI KVA POHJ & FI & SE & NO MVA Alapörkän Liinu
Kasvattajat: Reetta ja Jari Fors, Yppäri
Omistajat: Tiia ja Hannu Räsänen, Siilinjärvi.

Amerikankettukoira n. FI KVA-K FI MVA Siltasuon
Sumu ER36309/12 saavutti K-KVA:n tulokset syksyllä
2015, FI MVA arvon 12.8.2016
i. FI KVA-K FI MVA Rick ER50446/06
e. Kettumiehen Usa ER36845/07
Kasvattaja ja omistaja Jaakko Väisänen, Ristijärvi

n. KVA Äkkipojan Viiru FI19634/11 saavutti kaksoisvalion arvon 21.08.2016 Ruovedellä.
i. FI KVA & MVA SE MVA Käskevän Erkki FIN42734/05
e. Äkkipojan Irmeli FIN20571/04
Kasvattaja ja omistaja Kari Juutilainen, Siilinjärvi
puh. 0500 171 239

Kuva Eve Vanne.
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UUSI KUVASTO on ilmestynyt!

228 sivua tarvikkeita ja ruokia koirille ja kissoille.
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NOUDA
VIPstorejälleenmyyjältä
KATSO NETISTÄ
vipstore.fi/kuvasto
TILAA
info@vipstore.fi/
p. 03-475 3474

ILMAISEKSI!

Tarhapaketti

Erikoiserä Jämpti Pro
kuumasinkitty 4 x 4 m tarhapaketti,
korkeus 184 cm.
Myynnissä vain 4 x 4 m pakettina.

646,+ rahti 50,-

Tarhapaketti
Til.koodi Hinta
4 x 4 m | 7 peruselementtiä + ovi TP5019317 646,-

Jämpti ECO, kuumasinkitty
Tarhapaketit alk.

499,-

Tarhan korkeus 175 cm.

Tarhapaketti
Til.koodi
3 x 3 m | 7 peruselementtiä + ovi
50142
3 x 4,5 m | 9 peruselementtiä + ovi 50143

Hinta
499,599,-

+ rahti 50,-

Jämpti Lämpöeristetty koirankoppi

690,+ rahti 40,-

Ulkomitat: P 156 x L 102 x K 94 cm.
Suunniteltu ja valmistettu SUOMESSA vastaamaan
Pohjoismaiden vaativiin sääolosuhteisiin. Kestävä,
hajuton & lahoamaton. 10 VUODEN TAKUU!
Harma til.koodi 50055 | Punainen til.koodi 50053
Ruskea til.koodi 50049

Myynti: vipstore.fi-verkkokauppa, VIPstore Center Virrat VIPstore Oy p. 03 475 3474 - info@vipstore.fi - VIRRAT
Kysy VIPstore-jälleenmyyjältä. Lähimmän jälleenmyyjän löydät www.vipvescor.fi/vipmap/

Lukijalta
Venäjänajokoiran
ulkomuotoarvostelusta
Pekka Mustonen – jo edesmennyt, suuresti arvostamani ulkomuototuomari – lausui kerran
kun suoritin hänen kehässään harjoitusarvostelua, että ”on pienempi virhe antaa ykkösen koiralle kakkonen, kuin että jos tekee päinvastoin”.
Terminologia on tuon jälkeen muuttunut ja
mielestäni kehnompaan suuntaan. On ilmeistä
että laatuluokkien arvosteluheitot syvenivät dramaattisesti sen myötä kun siirryttiin numeraalisesta luokituksesta pois ja tämähän tietenkin syö
koko asian uskottavuutta.
Kieltämättä – omien huomioitteni mukaan –
on venäjänajokoiran ulkomuotoon tullut negatiivista vaihtelua verrattuna vaikka -90 luvun populaatioon. Silloin valtaosa kannasta oli ”ykkösen”
koiria, nykyisin näin ei ole. Puuttumatta siihen
mistä em. johtuu, totean kuitenkin että tuskin arvosteluheitoilla on asiaan vielä ollut suurtakaan
vaikutusta.
Kuitenkin, ja miksi tästä kirjoitan, arvosteluheitot ovat todella suuria. On pystyhäntäistä, kevyttä, karvatonta, heikkoraajaista, raskaspäistä,
sukupuolileiman puutetta, jopa kehnoa luonnetta – tällaisia koiria mielestäni palkitaan nykyisin
aivan liian hyvin ja näitten kohdalla juuri tulee ne
räikeimmät arvosteluheitot.
Aikoinaan tein pätevöityville tuomareille rotumääritelmään nojautuvan ”muistion” ja nyt ajattelin päivittää sen tähän yhteyteen.
Venäjänajokoiran arvostelussa huomioitavaa!
PÄÄ….. ei raskas, ei löysänahkainen. Muistuttaa enempi dreeverin, kuin suomenajokoiran
päätä, kuitenkin ylälinjat yhdensuuntaiset. Ei
löysää kaulanahkaa.
RUNKO….. hieman korkeuttaan pidempi, tiivis, ylhäältä katsoen suhteellisen LEVEÄ. (selkä,
lanne, lantio.)
RINTA….. kyynärpäiden tasalle ulottuva. Le40
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veydessä KOHTUUS RIITTÄÄ – koira ei saa vaikuttaa raskaalta.
ETUSET….. lavat pystymmät kuin suomenajokoiralla, (enempi laukkaaja tyyppi) josta johtuen
eturinta EI yhtä erottuva.
TAKASET….. jyrkkä lantio, suorat takaset
–laatumaininnan pudotus.
KÄPÄLÄT….. latteat, pitkävarpaiset käpälät –
laatumaininnan pudotus.
KARVAPEITE….. jos alusvilla puuttuu ja on
sopusoinnussa vuodenaikaan – ei vaikuta laatumainintaan. PEITINKARVAN TULEE OLLA
RIITTÄVÄN PITKÄÄ, vaikka koira ei näin ollen
vaikutakaan kovin ”siistiltä”.
HÄNTÄ….. jos hännän KÄRJESSÄ nikama
vika – ei EH:ta korkeampaa. Nikamaviasta aina
kirjallinen maininta.
LUONNE….. arvostellaan numerolla, ellei ykkönen, laatumaininta ei EH:ta korkeampi. Luonne tulee olla kuten koivupökkelöllä! Jos kehäolosuhteiden vierastaminen häiritsevän voimakasta
niin luonnollisesti EVA.
VÄRITYS….. mustasta manttelista vaalean
kellanruskeaan, kaikki variaatiot saman arvoisia.
Raajoissa ja päässä olevat vaalennokset eivät ole
valkoista. Valkoista sallitaan läiskä rinnassa ja
hieman tassuissa, tennissukat on virhe – laatumainintaa alas! Kirsun, huulien ja silmäluomien
väri on MUSTA. Vaaleista silmistä laatumaininnan pudotus.
KOKO….. koirat tulee mitata. U. 58-68, N.
55-65, korkeus ylittää annetut arvot enintään 2
cm:llä, ei SA:ta. Korkeus alittaa annetut arvot –
laatumaininta ”hylätty”.
Virheitä, vakavia virheitä ja hylkääviä virheitä
en lähde luettelemaankaan, sillä siitä voisi tulla
liian pitkä virsi, kuten olemme liiankin monessa
rotumääritelmän ”suomennoksessa” voineet huomata. Sopivasti sekarotuisen näköinen koira ei

välttämättä ole venäjänajokoira, puhumattakaan
että serttisellainen. Venäjänajokoira on kookas ja
ulkomuodoltaan hyvin hitaasti valmistuva koira.
Olen usein sanonut, että juniori luokassa pelkästään keveytensä takia H:n tai EH:n arvoinen koira
voi ehkä hyvinkin 4-5 vuotiaana olla ”sertin peli”,
aikuistumisen tuoman järeytymisen ansiosta. Jos
Pekka Mustonen olisi kertonut tuon alussa mainitsemani opetuksen sadoin sanankääntein ja tuhansin turinoin, en sitä varmaan muistaisi, siksi
minäkin lopetan, ennen kuin virsi menee liian
pitkäksi ja menettää vähäisenkin kauneutensa.

Kuva Auli Haapiainen-Liikanen

				

Raimo M. Viljanmaa

Koearvostelutilaisuus Laihialla 2016

Haemme

ULKOMUOTOTUOMARIEN
PERUSKURSSILLE
valmennettavia!
SAJ etsii yhdessä muiden metsästyskoira
yhdistysten kanssa asiasta innostuneita
valmennettavia.
SKL:n ulkomuototuomareiden peruskurssille
hakeutuvan tulee olla mm.:
- ikä 25-50 vuotta
- olet Suomen Kennelliiton jäsen
- olet koiraomistaja ja mahdollisesti kasvattaja
- olet ollut yhtäjaksoisesti vähintään 10 vuotta
rotuyhdistyksesi jäsenenä ja toiminut saman
ajan aktiivisesti harrastamasi rodun hyväksi
(koskee siis kaikkia SAJn alaisia rotuja ja rodun
harrastajia)
- Olet pätevöity kehätoimitsija ja olet toiminut
vähintään viisi (5) kertaa pätevöityneenä kehätoimitsijana
- Olet suorittanut kasvattajan perus- ja jatkokurssin (kurssin voi suorittaa vaikka ei kasvata)
- Olet hyvämaineinen henkilö, jota ei ole rangaistu eläinsuojelurikkomuksesta ja olet
fyysisiltä ja henkisiltä ominaisuuksiltasi koirien
arvostelemiseen soveltuva henkilö.
Jos kiinnostuit niin TERVETULOA ennakkovalmennukseen joko yksin tai kaverin kanssa!
Suomen Ajokoirajärjestö valmentaa ja kouluttaa halukkaita yhdessä Suomen Harmaahirvikoirajärjestön ja Suomen Pystykorvajärjestön
kanssa mottonaan yhteistyö on voimaa!
Jos olet vielä epävarma, niin se ei ole este
valmentautumiseen osallistumiselle vaan
asia voi selkeytyä valmennuksen myötä.
Myös kehätoimitsijaksi ehdit vielä kouluttautua kennelpiirisi kautta ja samoin suorittaa
kasvattajan perus- ja jatkokurssin, jos ne ovat
jostain syystä jääneet väliin.
Lisätietoja antaa ja ilmoittautumisia vastaan
ottaa ulkomuototoimikunta eli
Jari Fors, Auli Haapiainen-Liikanen, Hannu Talvi
ja Matti Palojärvi.

Ota rohkeasti yhteyttä.
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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 4.10.2016
Uros/Hane       

Uroksen omistaja
Ägare

FI MVA
Puistorinteen Eemeli
49197/12A an

Kari Leppänen
Kaavi
040 164 4600

Tähtivalio FI KVA-K
Raja-Alhon Sulo
49856/11B an
FI KVA
Korvenkätkön Lordi
40724/09A an

Juhana Simolin
Tortinmäki
044 090 3939
Anssi Vepsäläinen
Niittylahti
040 551 3366

venäjänajokoira
Bravon Toro
ER35709/12B/A kyynärät
0/0

Oskari Alten
Kauhava
044 986 9559

FI KVA SE KVA
Ruskametsän Rymy
61499/08B
TÄHTIVALIO C.I.T
FI KVA FI & SE & EE MVA
Luontopolun Retu
20714/06A an
Meripojan Iiro
36407/10B
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Markku Ekonoja
Pello
0400 234 236
Marko Mustonen
Tuomaalan Kennel
050 430 1173
Tapio Tossavainen
Keitele
0400 228 405
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Narttu
Tik
FI KVA
Villipuron Pahka
30112/10A an vanh
mukaan
FI KVA-K
Karhuperän Lili
52150/10
Vipulan Iita
56996/10C
venäjänajokoira
FI MVA HeJW-10 JV-10
V-10-11-13-14 HeW-1112-13-14 PMV-13 Olga
ER52062/09 B/C kyynärät
0/0
FI KVA
Pihkasaajon Liina
49278/09C an
FI KVA & MVA
Villipuron Mallu
30117/10B an vanh
mukaan

Nartun omistaja/Ägare

Astutuspäivä/
Parningsdatum

Jani Kyllönen, Suomussalmi
044 210 8618 / 040 156 8982 30.9.2016
luolavaaran@gmail.com
Harri Karvanen
Niinisalo
044 578 8686
Esa Hanhela
Ylikiiminki
0400 169 921
Riina Luoma & Marko Ketoja,
Kortesjärvi, Repopupun
Kennel
050 371 7303
repopupun.kennel@hotmail.
fi
Risto Väliahdet
Rovaniemi
040 730 6706
Marko Mustonen
Tuomaalan Kennel
050 430 1173

Heidi Oinonen
Vesanto
Mehtäpellon Hyttynen
38522/14 an vanh mukaan Mehtäpellon kennel
040 757 5507

31.7.2016
synt. 20.9.
4u & 2n

synt. 21.9.
3u & 4n

18.7.2016

2.7.2016

synt. 23.8.
5u

Kuva Kari Leinonen.

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.

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 tänä vuonna pentuejäseniä:
Reetta Piirainen, Cucculuuruu kennel
Sanna Puustinen, Huolettoman kennel
Johanna ja Toni Seppälä, Tuulihaan kennel
AJOKOIRAMIES LOKAKUU 2016
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Muutoksia
koekalenteriin
20.11. Kajaani järj. Paltaniemen erämiehet, ylit.
Heikura Joni YLITUOMARIMUUTOS
ilm. 21.10.-15.11. Heikkinen Jukka, 040-6531599,
jukka.heikkinen@polkky.fi Osm. 35 € FI60 5760
0350 8169 21. Raj. osanotto.

Suomenajokoiran
pentuja
syntyneet 9.6.2016
isä MA-14 FI & NO KVA
Mäkikallion Jeri
22619/07A an
emä Mäkikallion Lotta
34284/12
Tiedustelut
Mäkikallion kennel,
0400 254 502
Pyhtää
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P A L O K U N T AVÄ E N
K I L PA
Kauhajoella 12.11.-16
(HUOM! Siirretty ajankohta)

Kilpailu on avoin kaikille palo- ja
pelastustoimessa toimiville ja toimineille (vakinaiset, vapaaehtoiset,
veteraanit, naiset, miehet ja nuoret).
Ilmoittautuminen ja lisätiedot
7.11 mennessä: Olli Kiukkonen,
Talvitie 190 61800 Kauhajoki,
p. 050 38 22228,
olli.kiukkonen@gmail.com
Osm. 60 € sis. kahvit ja ruokailun.
Koiramäärä rajoitettu.
Huom! mahdollisuus majoitukseen.
Ylit. Pentti Hauta.

Pokaali- ja tavarapalkintojen
lisäksi palkintona GPS-tutka!!!

TERVETULOA
POHOJANMAALLE
- TEKEMÄÄN
PALOKUNTAVÄEN
HISTORIAA!!!!!

VASTINKI AJOT
KARSTULA VASTINKI
KIVIJÄRVENTIE 567
LAUANTAI 26.11.2016
Tästä ei palkinnot parane:
Näpsä 450 soutuvene
Husqvarna 435 m-saha. Hirsinen
koirankoppi ja kaikille osallistujille
Ruti Rex paali, lisäksi Tuomareiden
ja oppaiden kesken arvotaan
STIHL moottorisaha.
Ilm. 7. – 21.11.2016
Asko Oinonen puh. 040-5589146
sp. asko.62@luukku.com
Osallistumismaksu 50 eur. sisältää:
kahvit ja hyvän liharuuan, maksu
ilmoittautumisen yhteydessä
Tilille: FI 0651140220047957
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Kettukilpa
2016
Kettukilpa
2016
10.-11.12.2016
10.-11.12.2016
Hyvät
ajokoiranomistajat
Hyvät
ajokoiranomistajat
Vuoden
kettukilvan
järjestäjänä
Kymen
kennelpiirin
alueella
Kymen-Karjalan
Vuoden
2016 2016
kettukilvan
järjestäjänä
Kymen
kennelpiirin
alueella
toimiitoimii
Kymen-Karjalan
Ajokoirayhdistys.
Keskuspaikkana
Kouvolassa
Anjalan
Nuorisokeskus,
joka niin
Ajokoirayhdistys.
Keskuspaikkana
Kouvolassa
Anjalan
Nuorisokeskus,
joka niin
sijainniltaan
paikkana
tarjoaa
kilvalle
olosuhteet.
Ajokoirajärjestön
viiri nousee
sijainniltaan
kuin kuin
paikkana
tarjoaa
kilvalle
hyväthyvät
olosuhteet.
Ajokoirajärjestön
viiri nousee
salkoon
kymessä
kertaa,
v 2004
järjestettiin
kettukilpa
Vastilassa,
eteläisessä
kymen
salkoon
kymessä
toistatoista
kertaa,
v 2004
järjestettiin
kettukilpa
Vastilassa,
eteläisessä
kymen
kolkassa.
innostuneina
perustivat
kettujaoksen
v 2005
Kymen
Karjalan
kolkassa.
EhkäEhkä
tästä tästä
innostuneina
perustivat
kettujaoksen
v 2005
Kymen
Karjalan
Ajokoirayhdistykseen.
Kettukokeita
olemme
järjestäneet
vuosittain,
niin yleisiä,
pm kuin
Ajokoirayhdistykseen.
Kettukokeita
olemme
järjestäneet
vuosittain,
niin yleisiä,
pm kuin
etelälohkon
koitoksia.
Kokeissa
käyneiden
koirien
määrässä
kilpailemme
etelälohkossa
etelälohkon
koitoksia.
Kokeissa
käyneiden
koirien
määrässä
kilpailemme
etelälohkossa
Varsinais-Suomen
kanssa
kärkipaikasta.
Kettukannat
ja kilvassa
käytetään
Varsinais-Suomen
kanssa
kärkipaikasta.
Kettukannat
ovat ovat
hyväthyvät
ja kilvassa
käytetään
jo jo
ennenkin
hyväksi
todettuja
maastoja,
ne testataan
ennenkin
hyväksi
todettuja
maastoja,
ja ne ja
testataan
vielä.vielä.
Toivotan
Teidät
kaikki
koiranomistajat
ja ohjaajat,
tuomarit,
oppaat,
kutsuvieraat
Toivotan
Teidät
kaikki
koiranomistajat
ja ohjaajat,
tuomarit,
oppaat,
kutsuvieraat
sekä sekä
kokeen
järjestelyihin
vaikuttavat
henkilöt
tervetulleiksi
Kouvolan
Anjalaan
kokeen
järjestelyihin
vaikuttavat
muutmuut
henkilöt
tervetulleiksi
Kouvolan
Anjalaan
10.-11.12.2016.
10.-11.12.2016.

Esa Lautamatti
Esa Lautamatti

Kettukilvan
koetoimikunnan
Kettukilvan
koetoimikunnan
puhj.puhj.
Kettukilpa
Kettukilpa
2016 2016
10.-11.12.2016
Kouvola.
Ylituomarina
Tapani
Saartoala,
avustavana
ylit. Seppo
10.-11.12.2016
Kouvola.
Ylituomarina
Tapani
Saartoala,
avustavana
ylit. Seppo
OjalaOjala
Järjestäjänä
: Kymen
Karjalan
Ajokoirayhdistys
ry, http://www.kymkarajok.net/
Järjestäjänä
: Kymen
Karjalan
Ajokoirayhdistys
ry, http://www.kymkarajok.net/
Keskuspaikkana:
Nuorisokeskus
Anjala,
Ankkapurhantie
15 , 46810
Anjala
Keskuspaikkana:
Nuorisokeskus
Anjala,
Ankkapurhantie
15 , 46810
Anjala
Osanottomaksu
€ tilille
FI54 5750
00 merkki
kettukilpa
Osanottomaksu
: 110 :€110
tilille
FI54 5750
4620 4620
0177 0177
00 merkki
kettukilpa
Ilmoittautuminen
: Kettukilpa-ottelun
järjestämissäännön
mukaan.
Kirjalliset
ilmoittauIlmoittautuminen
: Kettukilpa-ottelun
järjestämissäännön
mukaan.
Kirjalliset
ilmoittautumiset
lohkovalintakokeiden
jälkeen
viimeistään
28.11.2016
osoitteeseen
tumiset
lohkovalintakokeiden
jälkeen
viimeistään
28.11.2016
osoitteeseen
esa.lautamatti@luukku.com.
tiedustelut
Esa Lautamatti
040 40843810
esa.lautamatti@luukku.com.
tiedustelut
Esa Lautamatti
040 40843810
Tuomarit
:Lohkokokeiden
järjestäjät
ilmoittavat
alueelta
nimetyt
palkintotuomarit
Tuomarit
:Lohkokokeiden
järjestäjät
ilmoittavat
alueelta
nimetyt
palkintotuomarit
ja ja
heidän
täydelliset
yhteystietonsa
viimeistään
koirien
ilmoittautumisen
yhteydessä.
heidän täydelliset yhteystietonsa viimeistään koirien ilmoittautumisen yhteydessä.
Kilvan
järjestämis
säännön
mukaan
ilmoitettavan
tuomarin
on oltava
ylituomari
Kilvan
järjestämis
säännön
mukaan
ilmoitettavan
tuomarin
on oltava
ylituomari
ja pi-ja pitäävoimassa
olla voimassa
arvosteluoikeus.
tää olla
olevaoleva
arvosteluoikeus.
Tervetuloa
kettukilvan
ottelutoimikunta.
Tervetuloa
kettukilvan
ottelutoimikunta.
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AMERIKANKETTUKOIRIEN
SM-KETTUKOE 3.12.2016
Tilaisuus alkaa perjantaina 02.12.2016 klo 18:00 Limingan-Temmeksen Metsästys
yhdistyksen majalla avauspuheella ja yhdistyksen vuosikokouksella. Tämän jälkeen on
kokeeseen osallistuvien koirien kuvaaminen sekä koemaastojen esittely.
Osoite Kiiskilänkyläntie 83, 91900 Liminka.
Majoitus tarkentuu osallistujille ennen kilpailua.
Kokeeseen ilmoittautuminen 1.- 22.11.2016 sähköpostilla jani.tervo78@gmail.com tai
tekstiviestillä Jani Tervo 045 316 6693. Ilmoittautumiseen omat ja koiran tiedot sekä
rekisterinumero, vahvistettu paras koetulos tai KVA-K-arvo ja tuomarin nimi.
Koiran ohjaaja tuo yhden tuomarin. Huom! Jääviyssäännöt. Kokeeseen valitaan
10 koiraa sekä yksi varakoira SM-kokeen järjestämisohjeen mukaan.
Tracker tarjoaa kokeeseen live-seurannan ja yhdistys suosittelee erittäin voimakasta
seurantaan osallistumista.
Kokeeseen valitut koirat ilmoitetaan sähköpostilla tai tekstiviestillä 24.11. mennessä.
Kokeen osallistumismaksu 70 € tulee olla maksettuna 28.11.2016 mennessä
tilille FI9347305120018849.
Tarkempi kokeiden esittely löytyy internetissä Amerikankettukoirayhdistyksen
internet-sivuilta www.amerikankettukoirayhdistys.fi ja facebookissa
Amerikankettukoirayhdistyksen jäsenille.
Tervetuloa mukaan vuoden jännittävimpään amerikankettukoiratapahtumaan!
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KANKAANPÄÄN SEUDUN KENNELYHDISTYS JÄR JESTÄÄ:
KETTUKAPINA 2016

JÄN ISRÄHINÄ 2016

Kankaanpää 14.–15.1.2017
Hakoniemen Leirikeskus
Ylituomari Tapani Saartoala.
Ilmoittautuminen viim. 8.1.2017
Jouni Vanhatalo, 045 636 7746.
Max. 25 koiraa.
Osallistumismaksu 130 euroa, tilille
FI42 5106 0120 0776 58.
Palkinnot:
b-bark -koira GPS, Belectro Oy.
Lisäksi muita hyviä palkintoja perinteisesti. Tuomareille ja maasto-oppaille
arvotaan hyviä palkintoja.

Kankaanpää 10.12.2016
Hakoniemen Leirikeskus
Ylituomari Mika Kyrömäki.
Ilmoittautuminen viim. 4.12.2016
Jari Vaarila, 0400 775 639.
Max. 20 koiraa.
Osallistumismaksu 60 euroa, tilille
FI42 5106 0120 0776 58
Palkinnot:
b-bark -koira GPS, Belectro Oy.

Kokeissa huutokaupataan 1 kpl
b-bark -koira GPS !!!

Tuomareille ja maasto-oppaille arvotaan hyviä palkintoja.

Huom! Majoitustilaa rajoitetusti.

Pääsponsori:

www.b-bark.com

17 vuotta
14.–15.1.2017

10.12.2016
TERVETULOA

KANKAANPÄÄHÄN!
AJOKOIRAMIES LOKAKUU 2016
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LUOTUJA
KULKEMAAN

Kotimaiset korkealuokkaiset
Ultracom-koiratutkat ja Ultrapoint-ohjelmistot
Tutustu internetsivuillamme tai lähimmällä jälleenmyyjälläsi
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www.ultracom.ﬁ
Verkkokauppa: store.ultracom.fi

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 LOKAKUU 2016
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TÄYSRAVINTOA KOIRILLE
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YLI 50€ OSTOKSESTA

KAUPAN
PÄÄLLE

KOTIINTOIMITUS
2 SÄKIN OSTAJALLE (MIN. 30 KG)
Tarjoukset voimassa 15.11.2016 saakka tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

TILAUKSET www.koiravaruste.fi tai
PUHELIMITSE 0400 551 110 ark. 9-17

0€
OSTA NYT – MAKSA
MYÖHEMMIN! KORKO 0%

