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TUOMO HÄNNINEN

Puheenjohtajan mietteitä
Vuoden 2020 suunnitelmat
muuttuivat sopeutumiseksi
koronavirukseen
Innostunut valmistelu SAJ:n vuosikokouksen ja päänäyttelyn järjestämiseksi muuttui parissa päiävässä
toiseksi tilanteeksi maaliskuussa. Tarvittiin maamme
hallituksen tiedotustilaisuus torstaina 12.3. koskien koronaviruksen leviämisen ehkäisyä kieltämällä
yli 500 hengen tapahtumat ja samana iltana pidetty
Kennelliiton hallituksen päätös kieltää jäsenjärjestöiltä kaikki kenneltapahtumat toukokuun loppuun
saakka. Seuraavana päivänä SAJ:n työvaliokunnalle oli itsestään selvää valmistella hallitukselle esitys
peruuttaa Ylivieskaan kutsuttu vuosikokous ja päänäyttely. Tämän hallitus yksimielisesti päätti. Sama
tilanne oli edessä pitämättä olleiden maakunnallisten ja kunnallisten kenneljärjestöjen kokoontumisten osalta. Melkein kaikki ympärillämme seisattui.
Tuon viikonlopun jälkeen meille on paljastunut
Kiinasta ilmeisesti avonaisista myyntipisteistä ihmisravinnoksi kaupatuista eliöistä eri maailmankolkkiin levinneen viruksen tuhoisia seurauksia eikä
tulevista vaiheista ole kuin veikkauksia. Ennen käyttökelpoisen rokotteen saamista erityisesti ikäihmiset
ovat tartuntavaarassa, mutta myöskään nuoremmat
ja hyväkuntoiset eivät voi suhtautua epidemiaan vähätelleen. Pidättäytyminen ihmiskontakteista, suojautuminen asiallisin varustein ja huolehtiminen
kaikin keinoin hygieniasta parhaiten ennaltaehkäisevät tartuntaa. Yllättävää on ollut, että huoltovarmuus suojavälineiden osalta on nilkuttanut pahasti
ja kotimaisesta tuotannosta huolehtimisen tärkeys
on tullut hyvin esille. Pyyhkeitä jaetaan vielä eri tahoille.
Talouden romahtaminen, työttömyyden syveneminen ja laman pitkittyminen uhkakuvina
Vaikka valtiovalta on asettanut parhaat asiantuntijat
valmistelemaan esityksiä alamäen torjumisesta ja
2

AJOKOIRAMIES TOUKOKUU 2020

Nuottaporukan perämies odottaa kesäiltoja hyville
kalatarinoille kavereiden kanssa ja muikun vyörytykselle saaviin.

päättäjät viikoittain määrätietoisesti suoltavat rahoituspäätöksiä yritysten ja yhteisöjen toiminnan turvaamiseksi, niin kaikkia ei voida auttaa. Kunnissakin
päättäjät ovat helisemässä huolehtiessaan palvelujen
pelaamisesta poikkeusoloissa. Lämpimästi täytyy
kiittää terveydenhuollosta vastaavien toimintakykyä
ja palvelualttiutta vaikeana aikana. Lomautuksia ei
ole voitu välttää ja pitkään jatkuessaan lomautukset ovat vaarassa muuttua irtisanomisiksi. Se tietäisi
talouden hyvän kehityksen kääntymistä syväksi lamaksi. Jo nyt valtiolla on 20 mrd:n euron suunnitelmat käyttää rahaa eri tahojen avustamiseen ja talouden elvyttämiseen. Näistä lähtökohdista talouden
osalta ennustetaan 5-13 prosentin laskua bruttokansantuotteelle tänä vuonna. Niin jyrkkää laskua ei ole
nähty pitkään aikaan.
Koiraharrastus koronan aikana ja sen jälkeen
Meillä on tätä kirjoittaessa runsaan kuukauden sopeutuminen takana. Tapahtumia ei ole ollut ja näyttelyjärjestelyt ovat siirtyneet hamaan tulevaisuuteen.
Näyttelyjen tuotot osaksi siirtyvät myöhäisemmäksi,
mutta suurelta osin ne jäävät saamatta. Hallintoon
liittyen digitalisaatio etenee no peasti. Hallintoelimissä SAJ:ssa on teams-järjestelmä palavereissa

tullut tutuksi. Toiminnan osalta suunnitelmamme
viedä koiriamme näyttelykehissä eteenpäin ovat peruuntuneet tai siirtyneet kauemmas, osaksi tuleviin
vuosiin. Tulonmenetyksiä ja tappioita kennelseuroille ja tapahtumien järjestäjille ilman muuta tulee.
Vaikka valtio ja kunnat monella rintamalla ovat tukemassa, niin tuskinpa helpotuksia harrastukseemme on tulossa. Tärkeää puuhastelu koirien kanssa
joka tapauksessa on, sillä sekä koirien fyysisen kunnon harjoittaminen että meidän jokaisen henkisen
kantin hoitaminen ja tuulettaminen ovat tosi tärkeitä. Viruksen uhkan lauettua SAJ:n toimikunnat ovat
valmiita käynnistämään toiminnan ja toteuttamaan
vuosisuunnitelmaa tulosten saavuttamiseksi.

Toimisto
avoinna ma-pe klo 10–14

Toimikuntien
puheenjohtajat:

Toimistosihteeri
Jaana Leppiaho
puh. 044 311 0330

Työvaliokunta
Tuomo Hänninen

Luonto rentoutumisen kehtona
Luontoharrastus on todettu epidemian aikana tärkeäksi virkistysmuodoksi ja vaikeana aikana koiraharrastus myös vilkastuu. Tämä näkyy jo nyt pentujen kysynnän kasvuna. Luonnon monikäyttäjänä
sukset on pantu orrelle ja metsätyö tulee kalastuksen
ohella päähommaksi lähiviikkoina aikana. Yksityismetsätalouden apron opeilla suosin metsänhoitoa
riistan viihtymistä painottaen. En ole paksukunttaisistä metsämaistamme johtuen jatkuvan kasvatuksen kannattaja, mutta metsäsaarekkeita olen uudistusaloille aina jättänyt. Näihin saarekkeisiin jätän
useammam sortin sekametsää kasvamaan. Samoin
olen toiminut kosteikkojen laitamilla ja vesistöjä äärellä. Sekametsä ja pensaikko on parasta riistan suojaa lisääntymistä, koetoimintaa ja jahtireissujakin
silmällä pitäen.
Pidetään nyt hyvät eräkaverit ja ystävät hyvää
huolta itsestämme, kavereistamme, kaikista apua
tarvitsevista ja lemmikeistämme. Nautitaan luonnosta ja kesästä täysin palkein. Kyllä me tästäkin
selvitään!

Internet-sivut:
www.ajokoirajarjesto.fi

Kuusamossa 5.5.2020
Tuomo

Osoite: SAJ:n toimisto,
Uusikatu 57–59, 90120 Oulu
Sähköposti:
toimisto@ajokoirajarjesto.fi
Huom! Koetallennus
ohjelman käyttäjät!
Kaikki sähköistä koetallennusta koskevat kysymykset
suoraan Mika Elglandille
sähköpostiosoitteella
mika.elgland@netikka.fi

Tili:
FI58 4600 2020 0009 09
Jäsenasiat, osoitteenmuutokset ja tarviketilaukset
toimistoon.

Jalostustoimikunta
Jari Siltala
Mäki-ruutintie 9
66400 Laihia
050 522 6363
jari.siltala@netikka.fi
Koulutustoimikunta
AJOK Mika Elgland
Kangaskorventie 11
62375 Ylihärmä
050 567 4983
mika.elgland@netikka.fi
Koulutustoimikunta
KEAJ Jouni Vanhatalo
Rinteentie 2
38700 Kankaanpää
045 636 7746
jouni.vanhatalo@hotmail.com

Nuorisotoimikunta
Jokinen Janne
Hallituksen puheenjohtaja Kauppakuja 1
Tuomo Hänninen
38420 Sastamala
Patunantie 23
janne.jokinen@nestehaijaa.fi
93600 Kuusamo
040 512 8664
050 511 3195
Jäsenmaksut v. 2020
040 757 7579
Vuosijäsen
30 euroa
puheenjohtaja@
Perhejäsen
15 euroa
ajokoirajarjesto.fi
Jäsenseura
50 euroa
Voit liittyä jäseneksi maksaHallituksen
malla jäsenmaksun järjestön
varapuheenjohtaja
jäsenmaksutilille
Viljo Pennanen
FI58 4600 2020 0009 09, laita
Suntiontie 8
nimi ja osoite viestikenttään.
73460 Muuruvesi
Voit myös saada jäsenmaksu0400 272 311
viljo.pennanen@pp1.inet.fi kortin postissa, kun ilmoitat
tietosi toimistoon puhelimelKunniapuheenjohtaja
la, sähköpostilla tai postin
Antero Viitanen
kautta kirjallisesti.
Retkeilijäntie 9 E 44,
Liittymislahjana uudet jä70200 Kuopio
senet saavat kaikki liittymispuh. 0400 168 390
vuoden Ajokoiramies-lehdet,
viitanen.antero@gmail.com 6 numeroa.
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PetNap.fi

Suurvalikoima tuotteita lemmikeille
Rekisteröityneet asiakkaat saavat 5 % alennuksen
kaikista normaalihintaisista tuotteista!
Ilmainen kotiinkuljetus yli 49 € tilauksiin 30.6. asti! | Tilaajalahja yli 59 € tilauksiin!

ROKKA-täysravinnot

Kotiinkuljetus 0 €

AAN
SÄÄSTÖHIN T

PAREI T TAIN!

Tarhapaketit alk.

ROKKA-paritarjoukset:

Jämpti
KALTERI

2 x 15 KG SÄKKIÄ

Kuumasinkitty

Kestäväksi
kuumasinkitty
tarha kalterielementeistä.

(4 x 4 m)

Kiipeämisen estämiseksi elementin seinämä koostuu kaltereista verkon sijaan. Kalteritarhat ovat
erittäin kestäviä, kuumasinkittyjä ja kovaan käyttöön soveltuvia. Saatavana myös MAXI-korkuisena
(220 cm). Elementtien kehys on vahvaa neliöputkea.

21 KOIRANRUOKAMERKKIÄ, mm.

Kotiinkuljetus 0 €
(norm. 39,-)

Tarhapaketit alk.
ProDogger Talutusteline pyörään
Suosittu & turvallinen talutusteline,
joka soveltuu lähes kaikkiin pyörämalleihin. Pitää koiran turvassa pyörän sivulla ja kuskin kädet sarvissa.

Jalo
VERKKO

Kuumasinkitty

Luja kuumasinkitty tarha
kovaan käyttöön.
Neliö kehysputki.

(4 x 4 m)

Kotiinkuljetus 0 €

ALUWAY & ALUWAY Plus
Autohäkit

Suomen Ajokoirajärjestö
puh. 044 311 0330
toimisto@ajokoirajarjesto.fi
Jäsenjulkaisu ISSN 0355-9718
Lehti ilmestyy kuusi (6) kertaa
vuodessa.
Ilmestymispäivät ovat: 15.2., 29.3.,
31.5., 31.8., 31.10. ja 20.12. Aineiston
on oltava toimituksessa ilmestymiskuukautta edeltävän kuukauden loppuun
mennessä, paitsi joulukuun numeroon
20.11. mennessä.
Julkaisutoimikunta
Puheenjohtaja Liisa Miettinen
Tietäjänkuja 5, 07600 Myrskylä
puh. 044 544 9335
lissu72@netti.fi
Aineistosihteeri,
materiaalin vastaanotto:
Mari Ruha
Suvannontie 813, 98550 Suvanto
040 962 5806
lehti@ajokoirajarjesto.fi
Vastaava päätoimittaja
Tuomo Hänninen
Patunantie 23, 93600 Kuusamo
puh. 050 511 3195,
puheenjohtaja@ajokoirajarjesto.fi
Kirjeenvaihtajat
Pohjan lohko: Markku Sippari
Kvartsitie 3 as 3, 90240 Oulu
puh. 044 239 0262
sipparimarkku@gmail.com
Etelän lohko: Liisa Miettinen
Tietäjänkuja 5, 07600 Myrskylä
puh. 044 544 9335
lissu72@netti.fi
Lännen lohko: Maria Lammentausta
Lapiolahdentie 31, 39780 Alaskylä
puh. 040 5052 456
maria.lammentausta@gmail.com
Idän lohko: Maria Pölönen
Ruunajoentie 149, 52200 Puumala
maria.polonen@gmail.com
puh. 050 4901 668

(norm. alk. 219,-)

Turvalliset, siistit ja erittäin tukevat häkit autoiluun. Runko ja ovi ovat
alumiiniputkea, seinät kestävää aluplast-komposiittia. Useita kokoja, yksija kaksiosaisia.

Ajokoiramies
57. vuosikerta
3 / 2020 Toukokuu

Kuvan tarha 3,0 x 4,5 m
+plus

AluWayy

JauhepolttoJalo
maalattu tarha
MAALATTU sinkitystä
Harmaa | Vihreä materiaalista.

Asiakaspalvelu
& puhelinmyynti: Ark. klo 8-16 p. 010 406 9844 | myynti@petnap.fi
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Katso kaikki tarjoukset nettikaupasta tai tiedustele puhelimitse.

Tarhapaketit alk.

Taitto ja layout Anitta Kainulainen
puh. 040 590 1027
aineisto@yippee.fi
Painos 7 000 kpl
Painopaikka Grano, Kuopio

(3 x 3 m)

Kannen kuva: Antti Kasanen
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Ilmoitushinnat 2020 Ilmoituksen julkaisemisen edellytyksenä on, että erääntyneitä laskuja ei
ole maksamatta. Ilmoitukset laskutetaan lehden ilmestyttyä. Lehden toimitus ei vastaa ilmoitusten
oikeellisuudesta. Jäsenalennus myönnetään seurajäsenille koiraharrastukseen kiinteästi liittyviin ilmoituksiin (esim. kokeet ja näyttelyt). Jäsenalennus on 40 % jos ilmoituksessa on kuva tai muu vastaava erillinen aineisto ja 50 % jos ilmoitus sisältää vain tekstiä. Jos ilmoitus saapuu SAJ:n toimistoon
määräpäivän jälkeen, jäsenalennus putoaa puoleen eikä SAJ takaa sitä, että ilmoitus ehtii mukaan
lehteen. Jäsenalennus ei koske varusteilmoituksia.
Ilmoitushinnat
Jäsenille kennel- ja Yrityksille ja seuroille Mustavalkoilmoitus
v. 2020
jalostusilmoitukset
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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TOIMISTO TIEDOTTAA
Toimisto on suljettu
22.6.-24.7.
vuosiloman vuoksi

Paljon toivottu ajokoiraseinäkalenteri ajalle
elokuu 2020 - joulukuu 2021.

Hyvää kesää!

Hinta 20 € + toimituskulut.

Jaana Leppiaho
toimistosihteeri

Tilaa toimistolta
toimisto@ajokoirajarjesto.fi
tai 044 311 0330

SAJ:n erikoisnäyttelyt

8.8.2020 Haapajärvi, pääerikoisnäyttely (siirretty maaliskuulta)
15.8.2020 Joensuu, Kilvan valintakokeen idän lohkon tukinäyttely
6.9.2020 Seinäjoki, Kilvan valintakokeen lännen lohkon tukinäyttely

Seuraava lehti ilmestyy
elokuun lopussa
Mukana mm.
• Esittelyssä Pohjois-Karjalan Ajokoirayhdistys •
• Työvaliokunnan esittely • Koekalenteri • Koulutusaiheet •
Toivomme jäsenistöltä juttuja ja kuvia
Aineistot elokuun Ajokoiramies-lehteen 30.7.2020 mennessä
lähetetään mieluiten sähköpostilla:
lehti@ajokoirajarjesto.fi

te: tai osoitteella:
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! uus SuvannontieMari
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H
puh. 040 962 5806
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Uutta!
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Koko A4, avattuna A3
Ripustusreikä
Nimipäiväkalenteri ja muistiinpanotilaa.

Myynnissä
järjestön tuotteita:
• Vetoketjullinen huopapussukka (19 x 19 x 10 cm)
• Kotimainen froteepyyhe 70 x 140 cm
• Olkalaukku, iso
• Olkalaukku, pieni (pystymalli)

20 €
28 €
30 €
24 €

Tilaa tuotteet toimistolta
toimisto@ajokoirajarjesto.fi
Toimituskulut
lisätään hintaan
Laita tilaukseen tuotteet sekä nimi, osoite ja puhelinnumero.
AJOKOIRAMIES TOUKOKUU 2020
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Kennelliiton uutisia liittyen
Koronaan ja koiratapahtumiin
Kennelliiton hallitus päätti, että 1.6.- 31.7.2020
järjestettävät koiranäyttelyt, kokeet ja kilpailut
tai testit voidaan perua tai siirtää järjestettäväksi 1.8.2020- 30.4.2021. Kennelliitto tulee ohjeistamaan toimenpiteet tarkemmin.
Koska tapahtumien järjestämisestä kesäheinäkuussa ei ole vielä Suomessa viranomaispäätöksiä, ei tapahtumien perumisessa
tai siirrossa voida vedota niin sanottuun force
majeure - eli ylivoimaiseen esteeseen. Tapahtuman järjestäjien on palautettava jo saadut
ilmoittautumismaksut, mikäli osallistuja sitä
vaatii. Jos viranomaiset kieltävät tapahtumien
järjestämisen tapahtuman järjestämisaikana,
voi force majeure tulla kysymykseen niissä tapahtumissa, joka on peruutettu tai siirretty viranomaismääräyksen antamisen jälkeen.
Myös Kennelliiton järjestämät valtakunnalliset koulutustilaisuudet ja Kennelliiton alueellisten toimijoiden kennelpiireissä järjestämät
koulutustilaisuudet kuten kasvattajakurssit on
peruttu 31.7.2020 saakka.
Kennelliitto ei lähetä osallistujia
FCI:n kokouksiin vuoden 2020 aikana. 		
Koska eri maiden tilanne ja toimenpiteet koronavirusepidemian aikana vaihtelevat ja
Kennelliiton tulee ensisijaisesti pitää huolta
toimihenkilöidensä terveydestä, päätti hallitus, että se ei lähetä edustajia paikan päälle
kansainvälisen kennelunioni FCI:n kokokusiin
vuoden 2020 aikana. Poikkeuksena on FCI:n
toimikuntien puheenjohtajat ja sihteerit, mikäli
heidän on välttämätöntä osallistua kokouksiin.
Kennelliiton hallitus edellyttää Pohjoismaiselta
Kennelunioni PKU:lta, että sen toimikuntien ja
työryhmien kokoukset pidetään etäkokouksina. Hallitus ei lähetä edustajia paikalle PKU:n
kokouksiin vuoden 2020 aikana.
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Kennelliiton hallitus
seuraa tiiviisti koronatilanteen kehittymistä
- Koronavirustilanne on meille kaikille uusi ja
ennennäkemätön. Seuraamme Kennelliitn hallituksessa tiiviisti sitä, mitä Suomessa ja etenkin
Pohjoismaissa tapahtuu, ja teemme tarvittaessa
tilanteen mukaiset uudet päätökset, toteaa hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen.
Hän haluaa kiittää kaikkia Kennelliiton toimijoita yhteistyöstä vaikeassa tilanteessa.
- Tilanne ei ole helppo, sillä kenelläkään ei
ole käytettävissä sataprosenttisen oikeaa tietoa
siitä, mihin suuntaan koronavirustilanne Suomessa ja maailmalla lähikuukausina kehittyy,
ja miten se vaikuttaa käytännössä harrastus
toimintaan. Toivomme parasta. Yhteistyöllä selviämme tästä parhaiten.
Digitaalisia koulutusmateriaaleja kehitetään
- Tulevaisuuden toiminnan tueksi kehitämme
Kennelliiton teemavuonna 2021 erilaisia ratkaisuja ja koulutusmateriaaleja verkkokoulutukseen sekä muun toiminnan avuksi, kertoo
Kennelliiton hallituksen varapuheenjohtaja
Tuula Laitinen
- Teksti on lainattu Kennelliiton tiedotteista.

Huom.
Päivitys tilanteeseen 7.5. 2020
Kennelliiton hallitus on tehnyt päätöksiä kesän koiraharrastustoiminnasta. Kokeet, kil
pailut ja testit voidaan käynnistää pienimuotoisesti jo kesäkuun alussa, samoin osa koulutustoiminnasta. Elokuun koiranäyttelyt ja
muut koira
harrastustapahtumat voidaan järjestää tai vaihtoehtoisesti perua tai siirtää järjestettäviksi myöhemmin.
Suomessa ei saa järjestää kesä-heinäkuussa
isoja, yli 500 hengen yleisötapahtumia. Suomen hallitus ilmoitti 4.5.2020 höllentävänsä
1.6.2020 alkaen kokoontumisrajoituksia siten,
että aiempi 10 hengen yläraja nousee 50 henkeen. Rajoitusta sovelletaan julkisten kokoontumisten lisäksi myös yksityisten ja kolmannen sektorin järjestämissä tilaisuuksissa, kuten
harraste- ja liikuntatapahtumissa. Ulkoharras
tuspaikat avataan kesäkuun alusta, ja urheilukilpailut ja -sarjat avataan tietyin er
ityi
sjärjestelyin. Tältä pohjalta Kennelliiton hallitus teki kokouksessaan 7.5.2020 päätöksiä
kesän koiraharrastustoiminnasta.
Kennelliiton omia ja sen jäsenyhdistysten
(kennelpiirit, lajiliitot) virallisesti myöntämiä
kokeita, kilpailuja ja testejä voidaan järjestää
1.6.2020 alkaen, kun ne toteutetaan viranomaisten ohjeiden ja linjausten sekä Kennel
liiton ohjeiden mukaan. Ohjeet laaditaan
15.5.2020 mennessä. On mahdollista, että
eri koemuotojen kohdalla annetaan erilaisia
ohjeita ja mahdollisia rajoituksia.
Kennelliiton omat ja sen jäsenyhdistysten
1.- 31.8.2020 järjestämät koiranäyttelyt voidaan perua tai tarvittaessa siirtää järjestettäviksi 1.9.2020 - 30.4.2021. Järjestäjillä on
mahdollisuus harkita itse, miten toimia.
Kennelliiton tuomarit ja toimihenkilöt voi-

vat halutessaan perua toimimisen tapahtumissa pandemiatilanteen vuoksi ilman, että
siitä tulee seuraamuksia Kennelliitolta. Näissä tilanteissa tapahtuman järjestäjän ja henkilön tulee sopia keskenään mahdollisista jo
aiheutuneista kustannuksista, kuten esimerkiksi henkilölle syntyneistä matka- ja majoituskuluista. Tämä päätös on voimassa vuoden
2020 loppuun asti.		
Kennelliiton alueelliset toimijat kuten aluekouluttajat, kennelneuvojat, nuorisokoordinaattorit sekä toimitsijat ja kouluttajat voivat
järjestää 1.6.2020 alkaen halutessaan koulutustapahtumia tai toimia luottamustehtävissään. Päätös koskee myös kennelpiirien,
rotujärjestöjen ja koemuodon haltijoiden järjestämiä koulutustilaisuuksia, kuten esimerkiksi palkintotuomarikursseja.
Kennelliiton alueelliset toimijat ja muut toimitsijat voivat halutessaan perua toimimisen
tapahtumissa ilman seuraamuksia Kennelliitolta.
Kesäkuun alusta alkaen voidaan myös järjestää ulkomuototuomarien erikoiskoulutuksia ja arvostelukokeita.
Pohjoismaiden kennelunioni on jo aiemmin
perunut kaikki Pohjoismaiden mestaruuskilpailut vuodelta 2020. Lisäksi Kennelliitto on
päättänyt, että se ei järjestä muita kansainvälisiä arvokokeita ja -kilpailuja eikä pohjoismaisia maaotteluita 31.8.2020 saakka, eikä
lähetä edustusjoukkueita näihin tapahtumiin.
Pohjoismaisten maaotteluiden osalta Kennelliiton hallitus on lisäksi päättänyt, että mikäli
yksikin pohjoismainen kennelliitto peruuttaa osallistumisen, jää Suomen Kennelliiton
edustusjoukkue pois
Tarvittaessa tehdään uusia päätöksiä
11.6.2020
AJOKOIRAMIES TOUKOKUU 2020
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Suomen Ajokoirajärjestön
jäsenedut
Järjestön jäsenenä saat:
• Ajokoiramies-lehden kuusi kertaa vuodessa. Lehti on noin 80-100-sivuinen, ajankohtaisilla
ajokoira-asioilla täytetty jäsenetu, jossa on omat
teemanumerot mm. jalostukseen ja nuorisotoimintaan liittyen. Lehdessä julkaistaan monipuolisesti artikkeleita koirien terveyteen, pitoon ja
käyttöön liittyen. Lisäksi lehdessä julkaistaan mm.
täydellinen koekalenteri koeharrastajien tueksi.
• Käyttöösi järjestön jalostustoimikunnan
asiantuntemuksen, jota voi hyödyntää jalostusneuvonnan ja opastuksen avulla. Toimikunnan
tehtäviin kuuluu mm. koiriemme terveystutkimusten seuranta ja lausuntojen antaminen toteutettujen jalostusyhdistelmien sopivuudesta. Toimikunta järjestää vuosittain jalostustarkastuksia
sekä vuorovuosittain ajokoira- ja kettukoirapäiviä, joissa esitellään monipuolisesti tietoa ajokoirien terveydestä ja jalostuksesta. Toimikunta valmistelee Pevisa- ja JTO-asiat kulloisenkin tarpeen
mukaisiksi. Toimikunnan alainen ulkomuoto- ja
rakennejaos kouluttaa uusia rotujemme ulkomuototuomareita sekä valvoo näyttelyarvostelujen laatua.
• Tukea eri terveystutkimuksiin. SAJ tukee
jäsenen omistamalle koiralle otettua Mydogdnageenitestiä sekä lonkkanivel-, kyynärnivel-, patellaluksaatio-, sydänkuuntelu-, sydämen ultraääni-,
silmä- ja selkätutkimuksia maksukuittia vastaan
20 eurolla / koira, yhden kerran koiran elinaikana.
Tutkimustulosten ja testien tulee olla julkisia. Voimassa 1.1.2020 alkaen. Laboratorio Laboklin on
tehnyt sopimuksen järjestön kanssa ataksiatestien
tekemisestä, joten saat 20% alennuksen laboratorion laskusta ja testitulos toimitetaan laboratoriosta suoraan myös järjestölle ja tallennetaan ataksiatutkittujen listalle.
• Koiratietokannan tiedot, joita on kehitetty
yhdessä toisten metsästyskoirajärjestöjen kanssa
metsästyskoirakokeiden koekalenterin, tulostal10
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lennuksen, tulospalvelun ja rotujärjestön alaisten
rotujen jalostuskäytön tietopankkina. Koiratietokannasta löytyy myös ajantasaiset näyttelyarvostelut, joten monipuolista tietoa on sekä pennun
hankkijoille että jalostusyhdistelmiä suunnitteleville.
• Toimiston palvelut, jonka kautta saamme
tarvittaessa lausunnot mm. vakuutusyhtiölle tai
Kennelliittoon. Kennelnimeä haettaessa todistus
järjestön jäsenyydestä mahdollistaa pentujen halvemman rekisteröinnin. Toimiston ylläpitämät
järjestön nettisivut toimivat harrastajien monipuolisena tietopankkina, josta löytyy tietoa niin
vasta-alkajille kuin konkareillekin.
• Koulutustoimikunnan valmistelemat eri
koemuotojen koesäännöt ja koulutukset, joissa
vuosittain painotetaan koearvostelujen eri osaalueita. Järjestön jäsenyyden kautta sinulla on
myös oikeus toimia eri koemuotojen ryhmätuomarina.
• Äänioikeuden järjestön vuosikokouksessa,
jolloin pääset vaikuttamaan järjestön toimintaan
sekä koiriemme käyttöominaisuuksien ja terveyden kehittämiseen.
• Osallistumisoikeuden koirallasi vuosittaisiin kilpailuihin tai voit itse saada tunnustusta
ajokoiratoiminnasta mm. järjestön eri ansiomerkkien ja kasvattajapalkintojen muodossa.
• Mahdollisuuden päästä koirallasi edustamaan erilaisissa kansainvälisissä otteluissa kuten
rodunmestaruus ja maaottelu.
• Pennusta ajavaksi koiraksi-lehtisen, jota
parhaillaan päivitetään tämän hetken tilanteeseen.
• Alle 21-vuotias saa nuorisoetuna ilmaiseksi
Ajokoiramies-lehden vuosikerran tutustumistarjouksena liittyessään jäseneksi.

Jäsenhankintakilpailu
2020

Nyt kannattaa
hankkia uusia
jäseniä järjestöömme!

Kolme eniten tänä vuonna uusia jäseniä hankkinutta palkitaan ja kaikkien kesken arvotaan
tuotepalkinto.
Eniten uusia jäseniä hankkinut saa Suomen Ajokoirajärjestön hopeiset kahvilusikat, 6 kpl.

Ilmoita uuden jäsenen tiedot ja oma nimesi
toimistoon (toimisto@ajokoirajarjesto.fi),
niin jäsenmaksun maksamisen jälkeen olet
mukana kilpailussa ja osallistut arvontaan.
Suomen Ajokoirajärjestön toimisto
Uusikatu 57-59
90120 OULU
toimisto@ajokoirajarjesto.fi
puh 044 311 0330

Vuoden 2019 jäsenhankinta
kilpailun tulokset
1. Metsäkestin kennel, Jorma ja Nina
Tolvanen
7 uutta jäsentä
2. Teeriaavan kennel, Mikko Kaaretkoski
6 uutta jäsentä
3. Alapörkän kennel, Jari ja Reetta Fors
5 uutta jäsentä
Huolettoman kennel, Sanna Puustinen
5 uutta jäsentä

Kaikkiaan 20 jäsenhankkijan kesken arvottiin
suurteos Matti Envall: Suomenajokoira ja
ajokoirametsästys.
Kirjan voitti Yrjö Schroderus, Villipuron kennel.
Parhaimmat onnittelumme!

Suuret kiitokset kaikille jäseniä
hankkineille!
AJOKOIRAMIES TOUKOKUU 2020
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SAJ:n rotujen pääerikoisnäyttely
siirtyy 22.3. > 8.8. YLIVIESKA >
HAAPAJÄRVI
Ronkaalan urheilualue
Ståhlberginkatu 10, 85800 Haapajärvi
SAJ:n rodut, myös pennut (5-alle 7 kk ja 7-alle 9 kk) ja jälkeläisluokka.
Järj. Suomen Ajokoirajärjestö, Keski-Pohjanmaan Ajokoirayhdistys, päänäyttely.

Hund &
Jaktista

Arv. alkaa klo 10.

Ilmoittautumiset 10.7./17.7. mennessä os. SAJ erikoisnäyttely / Johanna Niemelä, Jokelantie 40,
85900 Reisjärvi tai internetissä www.showlink.fi -> ilmoittaudu näyttelyyn.
Ilm. koskevat tied. klo 16 jälkeen p. 040 4196776 tai johanna@racyred.net.
Muut tied. Terho Hotakainen 040 9626019 tai Petri Hynönen 045 3188494.
Ilm. maksut 10.7. mennessä 40 €, saman om. 2. jne koira 35 €, pennut ja vet 30 €, yli 10 v.
vet-luokassa ilmaiseksi. Ilm. 11.7.-17.7. vain netissä 45 €, saman om. 2 jne koira 40 €,
pennut ja vet 35 €.
Ilm. maksu tilille FI20 8000 1179 0920 52 / Keski-Pohjanmaan Ajokoirayhdistys ry.

Tiivis
kahteen
Palkintotuomarit:
suuntaan
• Suomenajokoira
pennut ja nartut, ROP KASV, ROP-JÄLK, ROP-VET, ROP ja venäjänajokoira
aukeava
Kenneleille
Teija Viljanmaa.
kopinovi
• Suomenajokoira urokset, muut SAJ:n rodut JariPentuFors (tuomarinmuutos, alkuperäinen

paketti!
sMarkku Kipinä).
Jokaiselle
• Ryhmäkilpailut: paras pentu, paras kasvattajaryhmä
Teijapennulle
Viljanma.
ilmaiseksi
Paras veteraani, paras jälkeläisryhmä, Best in Show Jari10kg:n
Fors.Halla Valp

Alk.

143

00

penturuokasäkki

€
Huom. Päänäyttely järjestetään samana päivänä samassa paikassa ryhmä
näyttelyn kanssa, joten aikataulu laaditaan SAJ:n rotujen osalta niin,
etteivät kehät mene päällekkäin.

Ruudit
edullisesti!
Hinta tiedustelut ja
tilaukset s.postilla

Laadukkaat
vaatteet metsälle
ja vapaa-aikaan

naisille, miehille ja lapsille
Seuraa meitä

Kilvan tukinäyttely siirtyy
27.6. > 8.8. HAAPAJÄRVI
Ronkaalan urheilualue
Ståhlberginkatu 10, 85800 Haapajärvi
Metsästyspystykorvat ja pohjoismaiset paimenpystykorvat FCI:n ryhmästä 5 ja
suuret ja pienet ajokoirat FCI:n ryhmästä 6 sekä FCI 3/7, myös pennut.
Järj. Keski-Pohjanmaan Ajokoirayhdistys.
Arv. alkaa klo 10.
Ilmoittautumiset 15.7. mennessä Showlink, Haapajärven ryhmänäyttely 2020, PL 50, 02771
Espoo tai internetissä www.showlink.fi -> ilmoittaudu näyttelyyn.
Ilm. koskevat tied showlink ark. klo. 11-17 09 - 887 30320 tai info@showlink.fi,
muut tied 045- 3188 494.
Ilm.maksu 35 €, saman om. 2. koira jne. 30 € , pennut ja vet. 28 €, yli 10-v vet. ilmaiseksi.
Tilille Keski-Pohjanmaan Ajokoirayhdistys FI2080001179092052.
Osittain päivitetty tuomarilista! Palkintotuomarit:
• Ryhmä 3 kaikki rodut Marjo Nygård,
• Ryhmä 5 harmaa norjanhirvikoira, islanninlammaskoira,
itäsiperianlaika, jämtlanninpystykorva, lapinporokoira,
länsigöötanmaanpystykorva, länsisiperianlaika, ruotsinlapinkoira, suomenlapinkoira, venäläis-eurooppalainen laika
Hannu Talvi, buhund, hälleforsinkoira, karjalankarhukoira,
lunnikoira, musta norjanhirvikoira, pohjanpystykorva, suomenpystykorva, valkoinen ruotsinhirvikoira Matti Palojärvi,
• Ryhmä 6 petit basset griffon vendéen Marjo Nygård,
amerikankettukoira, dreeveri, eestinajokoira, grand griffon
vendéen, griffon fauve de bretagne, karkeakarvainen italianajokoira, lyhytkarvainen italianajokoira, pesukarhukoira,
plottinajokoira, saukkokoira, venäjänajokoira, vihikoira Tiina
Eskelinen, muut Matti Palojärvi,
• Ryhmä 7 kaikki rodut Tiina Eskelinen.
• Ryhmäkilpailut:
FCI 3/7 Marjo Nygård,
FCI 5 Hannu Talvi,
FCI 6 Matti Palojärvi
Paras veteraani Marjo Nygård,
Paras kasvattajaryhmä Marjo Nygård,
Best in Show Marjo Nygård

@hundochjakt.haparanda

HUND & JAKT GROSSIST AB

Kranvägen 1, Haparanda • +46 922-616 95 / +46 70-654 96 05 • www.hundochjakt.se
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Vuosikokous & Ajokoirapäivät &
Jalostustarkastus
15.8.2020 - 16.8.2020
Punttisilimä
Suomen Ajokoirajärjestö - Finska Stövarklubben ry:n vuosikokous
(ylimääräinen kokous) lauantaina 15.8.2020 kello 11.00
os. Punttisilimä, Marjomäentie 312, 71840 Kuuslahti
Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi Eestinajokoirayhdistys ry:n
esitys eestinajokoiran jalostuksen tavoiteohjelmaksi. Esitys on julkaistu kokonaisuudessaan järjestön kotisivuilla http://www.ajokoirajarjesto.fi/events/ajokoirapaivat-2/
Valtakirjojen tarkastus on klo 9-10.30
Kokouksessa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä henkilöjäsenellä äänioikeus ja jokaisella
äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Jäsenyhdistyksellä on yksi ääni kutakin yhdistyksen 20 jäsentä
kohti, kuitenkin enintään 5 ääntä. Jäsenenä olevalla rekisteröidyllä kennelpiirillä on yksi (1)
ääni kutakin piirin jäsenenä olevaa Suomen Ajokoirajärjestön jäsenyhdistystä kohti, kuitenkin
enintään 5 ääntä. Jäsen saa valtakirjalla edustaa poissaolevia äänioikeutettuja jäseniä. Sama
jäsen saa valtakirjalla edustaa enintään neljää henkilöjäsentä ja enintään kahta jäsenyhdistystä. Sama jäsen voi kuitenkin käyttää enintään 1/20 kokouksen pöytäkirjaan merkitystä äänimäärästä. Valtakirjassa on ilmoitettava yhdistyksen jäsenmäärä. Valtakirjojen on oltava oikeiksi todistettuja ja yhdistyksen jäsenmäärällä ja leimalla varustettuja. Valtakirjassa on mainittava
valtakirjan antajan jäsennumero. Ainoastaan joko v. 2019 tai 2020 maksaneilla
15 vuotta täyttäneillä jäsenillä on vuosikokouksessa äänioikeus.

Tervetuloa!
Suomen Ajokoirajärjestön hallitus
• Hallituksen esittämät muutokset vuosikokoukselle 21.3.2020 ajokokeen ja ketunajokokeen
sääntöön ja ohjeeseen sekä Kilvan järjestämissääntöön on siirretty käsiteltäväksi
vuosikokouksessa 2021.
Keittolounas kokoukseen jälkeen
Sitovat ilmoittautumiset 9.8. mennessä sähköpostilla toimisto.saj@gmail.com.
Lounaan hinta on 10 €, joka maksetaan paikan päällä. Ilmoita yhteystiedot ja ruokailijoiden
määrä.
Majoitusvaraukset
Finlandia Hotel IsoValkeinen Kuopio, Majaniementie 2, 70420 Kuopio.
Majoitushinnat ovat: 91 € / vrk 1hh, 117 € / v rk 2hh. Hintaan sisältyy aamiainen (ravintola
tiloissa, jos mahdollista tai jakamalla saapumispäivän iltana aamiaispussit). Ei sisälly huoneiden välisiivouksia majoituksen aikana. Koirista ei lisämaksua. Jokainen varaa majoituksen
suoraan hotellista reception@isovalkeinen.com tai puh. 017 539 6100 ja maksaa itse
majoituksen suoraan hotelliin.
14
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Punttisilimässä lauantaina 15.8.2020 vuosikokouksen jälkeen
klo 14 Ajokoirapäivät

Tilaisuuden avaus - Jari Siltala
Mikä ja miksi PEVISA? - Kirsi Sainio

klo 18 Pohjois-Savon Ajokoirayhdistyksen kesäpäivät

Yhdistyksen muistamiset
Tarjolla lohisoppaa, tikkakilpailut ja tanssit orkesterin tahdissa

16.8. Jalostustarkastus

8.30 Aamukahvit ja ilmoittautuminen alkaa
9.30 Jalostustarkastuksen avaus - Jari Siltala
10.00 Jalostustarkastus alkaa - avoin yleisölle

Tiedustelut

Jalostustoimikunnan pj Jari Siltala puh. 040 752 4372
Majoitustiedustelut Seppo Soininen puh. 050 561 0743

VALTAKIRJA
Valtuutan / valtuutamme (edustajan nimi)
________________________________________________________________________________
edustamaan itseäni / yhdistystämme (valtakirjan antajan nimi)
Suomen Ajokoirajärjestö - Finska Stövarklubben ry:n vuosikokouksessa lauantaina 15.8.2020.
Yhdistyksemme jäsenmäärä oli 31.12.2019 ________________________ henkilöä.
Paikka ja aika ___________________________________________________________________
		
Allekirjoitus (yhdistyksen leima) SAJ:n jäsennumero
____________________________

____________________________

Allekirjoituksen oikeaksi todistavat ja nimenselvennökset:
______________________________

______________________________

______________________________

______________________________
AJOKOIRAMIES TOUKOKUU 2020
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KUTSU
Koirien rekisteröinti
JALOSTUSTARKASTUKSEEN
Kutsumme jalostustarkastukseen vuonna 2015 syntyneen
urosten ikäluokan.
Jalostustarkastus järjestetään valtakunnallisten
ajokoirapäivien yhteydessä Siilinjärvellä, Punttisilmässä
16.8.2020.
Jalostustarkastuksessa:
- Laaja rakenteen arviointi
- Käyttäytymisen arviointi
- Eläinlääkärintarkastus
- Virallinen sydänkuuntelu
- Virallinen polvilumpionluksaatio
- Laaja terveystarkastus
- MyDogDNA-geenitestaus (sis. ataksia)
- Verinäytteenotto DNA-pankkiin
Ilmoitettavalle koiralle asetetut vaatimukset:
- Uros, syntynyt vuonna 2015
- AJOK1-, KEAJ1- tai IAJOK1 -palkintotulos
- Lonkkakuvaustulos vähintään C/C, kyynärkuvaustulos vähintään 1/1
- Lausuntojen tulee olla näkyvillä jalostustietojärjestelmässä ennen arviointitilaisuutta, ilmoittautumishetkellä koiran ei tarvitse vielä olla kuvattu.
Hinta 100 € /SAJ:n jäsen, 150 €/ei jäsen.
Hinta sisältää rakenteen ja käyttäytymisen arvioinnin, eläinlääkärin laajan tarkastuksen, MyDogDNA-geenitestauksen, koirien valokuvauksen, lounaan sekä aamuja iltapäiväkahvin.
Ilmoittautuminen 15.6.2020 mennessä: jalostustoimikunta@ajokoirajarjesto.fi
Tiedustelut: Jalostustoimikunnan pj. Jari Siltala 040 75 24 372
Majoitustiedustelut: Seppo Soininen 050 56 10 743

Suomen Ajokoirajärjestö
Finska Stövarklubben ry
16
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Viralliset terveystutkimukset
Virallisilla terveystutkimuksilla tarkoitetaan tutkimuksia, jotka suoritetaan Kennelliiton hyväksymien
ohjeiden mukaisesti ja jotka tallennetaan Kennelliiton
jalostustietojärjestelmään. Virallisten tulosten lisäksi
järjestelmään voidaan tallentaa terveystietoja myös kyseisten sairauksien vuoksi oireilevista, operoiduista ja
lopetetuista koirista.
Kuvausikä
Kuvaus voidaan suorittaa rodusta riippuen koiran täytettyä 12, 18 tai 24 kuukautta. Kannattaa lisäksi huomioida, että koira saattaa vuoden ikäisenä olla vielä kasvuvaiheessa. Usein voikin olla hyvä odottaa kuvauksen
suhteen ainakin pari kuukautta pidempään.
Kuvauksen suorittaminen
Röntgenkuvaus suoritetaan eläinlääkärin valvonnassa.
Koira rauhoitetaan, jotta ohjeiden mukainen kuvausasento olisi mahdollinen. Eläinlääkäri toimittaa kuvat
Kennelliittoon lausuntoa varten.
Lausunnon saaminen
Lausunnon saa keskimäärin n. viikon kuluessa siitä,
kun kuvat on toimitettu Kennelliittoon ja lausunto
maksettu. On hyvä huomioida, että lonkka- ja kyynärlausunto voivat valmistua eri aikaan. Lausunto toimitetaan sähköpostitse ja / tai postitse lausunnon kirjaamisen jälkeen. Omakoirapalvelun kautta voit etukäteen
valita, haluatko lausunnosta vain itse tulostettavan
sähköisen version. Jos vasemman ja oikean puolen nivelten saamat asteet poikkeavat toisistaan, on koiran
lopullinen lausunto huonomman nivelen mukainen.
Uusintakuvaus
Koiralle annettu lausunto voi uusintakuvauksen johdosta muuttua. Koiran lonkkanivelet voidaan uusintakuvata aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua edellisestä
kuvauksesta, kyynärnivelet voidaan kuvata 6 kuukauden kuluttua edellisestä kuvauksesta. Kuitenkin jos
uusintakuvaus tehdään aiemmissa kuvissa olleiden
teknisten puutteiden vuoksi (Kennelliitto pyytää uusia tai lisäkuvia), on uusinta aiheellista tehdä mahdol-

lisimman pian. Lausunnon antaja saa nähtäväkseen
kaikki otetut kuvat.
Kuvien säilytys
Röntgenkuvia säilytetään Kennelliitossa vähintään 10
vuotta, minkä jälkeen ne voidaan hävittää. Koiranomistaja saa kuvat lainaan kirjallista pyyntöä vastaan.
Digitaalisia kuvia omistaja voi pyytää itselleen suoraan
kuvaajalta.
Lausuntomaksu
Kuvien arvostelusta peritään lausuntomaksu. Lähete
suositellaan tilamaan ennakkoon; lausuntomaksu on
kalliimpi, jos lähete tehdään klinikalla. Jos koiralle on
suoritettu lausuntoon vaikuttava leikkaus tai koiraa on
jouduttu lääkitsemään tai se on jouduttu lopettamaan
vian vuoksi, on mahdollista saada epävirallinen lausunto ilman maksua. Toive maksuttomuudesta kirjataan
tällöin lähetteeseen. Mukaan liitetään sairaskertomus
ja mahdolliset aiemmat röntgenkuvat. Röntgenkuvien
ei tarvitse täyttää virallisen lausunnon kriteereitä, mutta koira tulee olla tunnistusmerkitty. Tulos kirjataan jalostustietojärjestelmään ja se huomioidaan indeksilaskennassa, mutta se ei täytä PEVISA-ohjelmiin liittyviä
jalostusvaatimuksia.
Lausunnosta valittaminen
Lausuntoon tyytymätön omistaja voi anoa kuvien arviointia Pohjoismaisen Kennelunionin (PKU) röntgenpaneelissa. PKU:n paneelilausunto koostuu Tanskan,
Norjan ja Ruotsin Kennelliittojen antamista lausunnoista. Valitusaika on 90 vrk siitä, kun lausunto on postitettu Kennelliitosta. Liitä vapaamuotoisen kirjallisen
valituksen mukaan kuitti suoritetusta valitusmaksusta.
Valitusmaksu (4 x lausuntomaksu) on lonkka- tai kyynärlausunnosta 84 euroa ja lonkka- ja kyynärlausunnosta 168 euroa. Valitusmaksu palautetaan, mikäli koiran huonomman nivelen mukainen lausunto muuttuu.
PKU:n paneelin päätös on lopullinen, joten koirasta ei
voi paneelin jälkeen toimittaa enää kuvia uutta lausuntoa varten.
AJOKOIRAMIES TOUKOKUU 2020
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Jalostusneuvojat 2020
Suomen Ajokoirajärjestön jalostusneuvojat nimeää jalostustoimikunta. Heidän puoleensa voi
kääntyä suomenajokoiran jalostukseen liittyvissä
kysymyksissä, pentujen hoitoon liittyvissä ongelmissa ja heiltä voi myös kysyä neuvoa koiran kouluttamisesta. Samoin heiltä voit tiedustella syntyvistä/syntyneistä pentueista.
Pennun hankkijan kannattaa katsella myös Tulevia pentueita – palstaa.
Juha-Matti Paananen
Anttilantie 100
43300 KANNONKOSKI
040 867 5799
jmpaananen@gmail.com
Ari Ollikainen
Honkapurontie 260
71210 Tuusjärvi
044 733 8519
ari.ollikainen@datagroup.fi
KETTUKOIRAT
Pekka Seppinen
Taanatie 4
86300 Oulainen
044 3032534
pekka.seppinen@kalajoki.fi
Jari Korpela
Lekmosundinhuvilatie 8
66560 Österhankmo
+358503014010
jarikorpela@netikka.fi
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Pekka Seppinen
Olen syntynyt vuonna 1956 Raumalla. Työni puolesta olen asunut Suomessa monilla paikkakunnilla, lounaisesta saaristosta – Koillislappiin. Nykyään asun Pohjois-Pohjanmaalla Oulaisissa.
Toimin keväästä 2020 lähtien Suomen Ajokoirajärjestön jalostustoimikunnan jäsenenä ja kettukoirien jalostusneuvojana. Neuvontatyössäni pääpaino tulee olemaan koiran metsästyskelpoisuus.
Ensimmäisen ajavan koiran (dreeverin) olen
saanut syntymäpäivälahjaksi 5 vuotiaana. Isäni mukana aloin kulkea säännöllisesti metsällä
7-vuotiaasta lähtien. Suomenajokoiraan ja koetoimintaan sain kipinän enoltani, Hopun kennelin
omistaja ja ulkomuototuomari Otto Koskelalta,
jonka kanssa meillä oli ensimmäinen yhteinen
suomenajokoira vuodesta 1972. Näihin aikoihin

suoritin myös ajokokeiden palkintotuomarikortin. Ajokokeissa kuljimme enoni kanssa ympäri
Etelä-Suomea ja Pohjanmaata.
Metsästysharrastukseni alkoi vähitellen suuntautua entistä enemmän ketunmetsästykseen.
Ensimmäisen ”kettuverisen” ajokoirapentueen
kasvatin vuonna 1983 aikana, jolloin suomenajokoirapopulaatiosta vasta alettiin seuloa kettua
ajavia yksilöitä ja sukuja. Katavkarin kennelnimi
minulle on myönnetty vuonna 1987. Ketunajokokeiden palkintotuomarikortin suoritin vuonna
1985. Toimin palkintotuomarina myös dreevereiden ja mäyräkoirien ajokokeissa.
Olen kasvattanut 10 suomenajokoirapentueesta 51 pentua, joista 7 kpl on kettukäyttövalioita ja
yksi kettu- / jäniskäyttövalio. Lisäksi olen kasvattanut yhden dreeveripentueen, josta on 1 kettukäyttövalio. Viimeisin kasvattamani pentue on syntynyt v. 2019.
Kasvatustyöni on ollut lähinnä omiin tarpeisiin
ja metsästyskäyttöön kasvattamista. Vierastan ajatusta kasvattaa suomenajokoiria pääsääntöisesti
kilpailukäyttöön.
Tärkeimmät ominaisuudet, joita erinomaiselta
kettukoiralta edellytetään:
- tehokas haku, joka ei tyssää peuran tai jäniksenpolkuihin
- ajotyyli, josta on helppo saada kaatoja
- metsästysinto ja rakenne, joka kestää useammankin peräkkäisen päivän käytön
- riittävä petoeläinkovuus (kiinni saatu kettu tai
supi ei saa enää karata)
- hyvä talvenkestävyys (turkki ja tassut)
- terve luonne ja koulutettavuus
Kettulinjaisten suomenajokoirien sukulinjat
alkavat olemaan hyvin suppeat. Pohjoismainen
yhteistyö on tässä mielessä tärkeää. Jalostuksessa
pitäisi rohkeammin käyttää myös kettua ajavia jänissukuisia koiria.
Suurin osa kettulinjaisista ajokoirista otetaan
yleispetokoiriksi, joilla metsästetään kaikkia pienja suurpetoja, koiran ominaisuuksista ja omistajan
mieltymyksistä riippuen. Iso osa näistä koirista
menee pelkästään metsästäjille, joita kenneltoiminta ei välttämättä kiinnosta. Jotta tähän kysyntään pystytään vastaamaan, olisi tärkeää saada kartoitettua puhtaita suomenajokoiria, jotka toimivat
myös suurpedoille. Varsinkin koirat, joilta löytyy
kanttia haukkua paikallaan olevaa karhua, ovat ar-

vokkaita. Luonteen heikkous on paha vika varsinkin petokoiralla. Karhulla työskentely on osoitus
vahvasta luonteesta, joten karhunmetsästyksen
taipumuskokeisiin osallistumisen soisi yleistyvän
ajokoirapiireissä.

Jari Korpela
Olen Jari Korpela Österhankmon kylästä Mustasaaresta. Toimin keväästä 2020 kettukoirien jalostusneuvojana. Olen 49-vuotias ja perheeseeni
kuuluu vaimo ja kaksi kouluikäistä lasta. Suomenajokoirien kanssa olen ollut harrastamassa jo pienestä pitäen. Isälläni on Vallbackens-kennel, jonka
kautta tutustuin kenneltoimintaan.
Nyt minulla on veljeni kanssa Karika-kennel ja
meidän kiinnostus on kettu- ja petoverisissä suomenajokoirissa sekä jämtlanninpystykorvissa. Sileäkarvaisia kettuterrierejä on myös muutama.
Tällä hetkellä meillä on ajokoirat KVA-K &
MVA Karika Hai, KVA-K Karika Tanja ja nuori
narttu Stella. Koetoiminta on minulle varsin tuttua
ja kuulunkin useaan koetoimikuntaan.
Minun jalostusneuvojan rooli tulee olemaan
pohjoismaisessa yhteistyössä, koska olen ruotsinkielentaitoinen ja kontakteja on hyvin länsinaapureihimme. Ottakaa yhteyttä, jos teillä on valtakunnan rajat ylittäviä petopuolen koira-asioita
mielessänne.
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A
FI45029/15
HANSKAVÄRKIN CAKE
A/A
FI30181/15
JALLU
A/A
FI50396/15 XX-K
JALOVAINAAN KÖLI
C/C
FI30180/15
MANU
D/D
FI41804/15 XX-K
REDRULER KAIKU
C/C
FI35544/15 XX-K
SILLANPIELEN REMU
A/B
FI35543/15 XX-K
SILLANPIELEN SISU
B/B
FI31067/15 XX-K
VELMU
B/B
FI37882/15 XX-K
VIITAJOEN NOPSAJALKA
A/A
FI28102/16 XX
MERIPOJAN ROKI
B/B
FI17092/17
PAHALAN RALLI
C/B
FI30384/16
VIITAJOEN RUUTI
C/C
FI31847/17 XX
RYMYKALLION HULI
A/A
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Sarake A: Koiran rekisterinumero, mahdollinen
valionarvo (x=muotovalio, XX=käyttövalio ja
xxx=kaksoisvalio) koiran nimi ja mahdollinen
lonkkakuvaustulos.
Sarake B: Koekäynnit kaikissa kokeissa / joista
kokokauden koesuoritusten määrä.
Sarake C: Keskimääräinen kokeisiin tuloikä.
Sarake D: Palkitsemisprosentti kaikista KEAJkoekäynneistä.
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Sarake E: KEAJ-1 tulosten prosenttiosuus kaikista koekäynneistä.
Sarake F: KEAJ-kokeiden pistekeskiarvo.
Sarake G: Ensimmäisen haun keskipituus minuutteina.
Sarake H: Lisähakujen keskipituus minuutteina.
Sarake I: Haun varmuus ja tehokkuus keskiarvo.
Sarake J: Haun nopeus ja eteneminen keskiarvo.
Sarake K: Haun into ja sitkeys keskiarvo.
Sarake L: Haun muut ominaisuudet keskiarvo.
Sarake M: Ajon sujuvuus ja nopeus keskiarvo.
Sarake N: Ajon into ja muut ominaisuudet keskiarvo.
Sarake O: Haukkunumeron keskiarvo.
Sarake P: Hyväksytyn ajoajan keskipituus.
Sarake Q: Havainnot herkkyydestä keskiarvo.
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Tämä tilasto kertoo vuonna 2015 tai myöhemmin syntyneistä jalostukseen jo käytetyistä KEAJ1 tuloksen ajaneista uroksista. Listauksessa on
mukana 9 vuonna 2015 syntynyttä, kolme 2016
syntynyttä ja yksi 2017 syntynyt urosta. Tilastoon on otettu mukaan kaikki koiratietokannassa
10.4.2020 näkyvät koetulokset.

Koiran rekisterinro, nimi, lonkkakuvaustulos

8

7,7

10

10

7,1

6,8

8,8

7

8,3

9,5

7,7

7,5

7,7

M

Sujuvuus ja
nopeus

8,8

7,7

9,5

10

7,7

7,8

8,9

7,4

8,4

9

7,3

8

8,3

N

Into ja
muut
ominaisuudet

7,7

6,3

7,5

7

6,9

7,2

6,9

7,6

7,1

7

7,9

5

6,3

O

Haukku

Ajo

74

82

120

112

77

65

96

78

92

93

78

90

63

P

Hyväksytty
ajoaika

1

1,7

1

1

1,3

1,5

1

1

1

Q

Havainnot
herkkyydestä

2015 ja myöhemmin
syntyneet jalostukseen käytetyt
KEAJ-1 ajaneet urokset

2015 ja myöhemmin syntyneet KEAJ jalostusurokset

MARI RUHA

AJOKOIRAMIES TOUKOKUU 2020
21

22

AJOKOIRAMIES TOUKOKUU 2020

1,5
57
7,0
7,0
7,6
6,7
6,4
5,2
5,9
62
140
45,65
18
51
15
/ 1 kk
6
/ 31
/6

2v
5 kk

1,75
79
7,1
8,1
8,2
7,3
8,5
7,7
7,4
49
85
60,60
50
69
19
/ 5 kk
4
/ 26
/5

2v
9 kk

1,1
77
6,9
7,9
7,8
7,5
8,9
7,6
7,8
69
64
66,74
57
79
1v
11 kk
58
/ 10 kk
11
/ 72 / 15

1
58
7,0
7,3
7,1
7,7
8,1
7,8
7,3
76
104
61,12
39
1v
5 kk
17
/ 3 kk

72

2
63
7,2
7,2
7,3
7
7,8
6,6
6,5
60
106
49,62
31
1v
8 kk
39
/ 9 kk

7
/ 45
/9
4
/ 26 / 5

57

1
96
7,2
7,5
8,1
7
8,3
7,1
7,0
58
108
57,22
59
2v
1 kk
30
/ 7 kk
9
/ 53
/9

64

1,25
72
7,0
7,8
7,4
6
7,3
6,1
6,7
78
117
53,44
30
57
29
/ 8 kk
6
/ 36
/9

2v
7 kk

29
/ 6 kk
11 / 56 / 7

1v
11 kk

90

71

74,63

55

59

8,3

8,3

9,1

8,0

7,7

7,9

7,2

77

R
1,4
Q
89
P
7,3
O
8,4
N
8,1
M
7,5
L
7,2
K
6,5
J
7,1
I
55
H
96
G
62,94
F
47
E
70
D
2v
7 kk
C
48
/ 7 kk

Kuva Toni Tanskanen.

Sarake A: Uroksen rekisterinumero, mahdollinen valionarvo (x=muotovalio, xx=käyttövalio ja
xxx=kaksoisvalio), nimi ja mahdollinen lonkkakuvaustulos.
Sarake B: Pentueet / rekisteröityjen jälkeläisten määrä / KEAJ-kokeissa käyneiden jälkeläisten
määrä.
Sarake C: Koejälkeläisten koekäynnit kaikissa
kokeissa / joista kokokauden koesuoritusten määrä.
Sarake D: Koejälkeläisten keskimääräinen kokeisiin tuloikä.
Sarake E: Koejälkeläisten palkitsemisprosentti
kaikista KEAJ-koekäynneistä.
Sarake F: Koejälkeläisten KEAJ-1 tulosten prosenttiosuus kaikista koekäynneistä.
Sarake G: Koejälkeläisten kaikkien KEAJ-kokeiden pistekeskiarvo.
Sarake H: Kaikkien koejälkeläisten ensimmäisen haun keskipituus minuutteina.
Sarake I: Kaikkien koejälkeläisten lisähakujen
keskipituus minuutteina.

Sarake J: Kaikkien koejälkeläisten haun varmuus ja tehokkuus keskiarvo.
Sarake K: Kaikkien koejälkeläisten haun nopeus ja eteneminen keskiarvo.
Sarake L: Kaikkien koejälkeläisten haun into ja
sitkeys keskiarvo.
Sarake M: Kaikkien koejälkeläisten haun muut
ominaisuudet keskiarvo.
Sarake N: Kaikkien koejälkeläisten ajon sujuvuus ja nopeus keskiarvo.
Sarake O: Kaikkien koejälkeläisten ajon into ja
muut ominaisuudet keskiarvo.
Sarake: P: Kaikkien koejälkeläisten haukkunumeron keskiarvo.
Sarake Q: Kaikkien koejälkeläisten hyväksytyn
ajoajan keskipituus.
Sarake R: Kaikkien koejälkeläisten havainnot
herkkyydestä keskiarvo.
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Tähän tilastoon on otettu vuonna 2010 tai myöhemmin syntyneet jalostukseen käytetyt urokset,
joilla on vähintään 4 ketunajokokeissa (KEAJ)
palkittua jälkeläistä. Huomioon on otettu koejälkeläisten kaikki koekäynnit eri vuosina, jolloin
listaukseen on saatu mukaan kaikkiaan 9 eri isäurosta. Rekisteröitävien pentujen ja koekäyntien
vähentyessä pelkästään yhtä koekautta tarkasteltaessa isäurosten lukumäärä jäisi pieneksi. Tiedon
lähteinä on käytetty Koiratietokantaa sekä Kennelliiton Jalostustietojärjestelmää ja tilastossa on
huomioitu kaikki 10.4.2020 mennessä tietokannoissa esitetyt koetulokset.

A
SE42731/2012
SEXXX-K FIXX-K
LJUSVATTNETSBERGETS TORRES
FI30522/12
XX-K POMO
A/A
FI49856/11
XX-K RAJA-ALHON
SULO
B/B
FI27496/11
XX-K REPORALLIN
JYTKY
B/A
FI40018/12
XX-K RETU
A/A
FI35544/15
XX-K SILLANPIELEN
REMU
A/B
FI33863/13
XX-K TIINUN VILI
A/A
FI43198/12
XX-K VIHREÄNTALON RAJU
A/A
FI28800/10
XXX-K VIIKKINEVA
VILKAS
A/A

2010-2018 syntyneiden
jalostukseen käytettyjen urosten
jälkeläistilasto (KEAJ)
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nelpiirien alueella sekä alla yhteensä sarakkeessa
koko maan kattavasti. AJOK-0 tulokset sisältävät
myös luopumiset ja sulkemiset.
Taulukko 2 kertoo kauden 2019-2020 kaikki
KEAJ-suoritukset kennelpiireittäin. Taulukossa
kaikki yhden päivän ja kokokauden kokeet ovat
yhdistettyinä. Oikean reunan sarake kertoo koekäynnit yhteensä kennelpiireittäin sekä alla yh-

Kennelpiirien tilastot
kaudesta 2019-2020
vät tällä kertaa Uudeltamaalta 9 %, Salpausselältä
10 % sekä Suur-Savosta 14 % AJOK-1 osuuksillaan.
Kettukokeessa (KEAJ) vastaavat luvut olivat
411 starttia noin 200 eri koiran toimesta. Starttimäärässä on mukana sekä yhden päivän että koko
kauden koesuoritukset. Kettukuninkaan-tittelistä
lähti kisaamaan 98 koiraa ja Kettukilpa karsintoineen aikaansai 195 kettukoestarttia mikä oli 47
% koko kauden KEAJ-koemäärästä. Otollisinta
maaperää KEAJ-1 tuloksen teolle oli VarsinaisSuomen (74 %), Etelä-Pohjanmaan (51 %) sekä
Pohjois-Savon (44 %) kennelpiirien alueet.
Taulukko 1 kertoo kauden 2019-2020 kaikki
AJOK-suoritukset kennelpiireittäin. Taulukkoon
on eritelty tuloksittain yhden päivän kokeet, kokokauden kokeet ja näiden yhdistelmä eri ken-

Taulukko 1. Kennelpiirien AJOK-tilastot kaudelta 2019-2020
1 pv koe
KK-koe
AJOK- AJOK- AJOK- AJOK1
2
3
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

24

Etelä-Hämeen
7
8
10
Etelä-Pohjanmaan
60
38
31
Kainuun
59
27
9
Keski-Pohjanmaan
29
15
9
Keski-Suomen
37
31
28
Kymen
30
31
29
Lapin
38
20
16
Varsinais-Suomen
5
6
7
Pohjois-Hämeen
17
14
5
Pohjois-Karjalan
52
38
31
Pohjois-Pohjanmaan
76
15
24
Pohjois-Savon
46
40
16
Salapausselän
5
20
14
Satakunnan
18
2
9
Suur-Savon
12
11
16
Uudenmaan
5
9
8
Vaasan
12
8
9
Ahvenanmaan
0
0
0
Helsingin
0
0
0
YHTEENSÄ
508 333 271
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YHT.
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38
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0
0
908 2020

YHT.
0
83
7
7
8
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4
19
0
23
29
9
0
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29
1
39
0
0
411

Yhteensä
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2
3
0
1
2
3
0

3
22
21
8
3
3
7
1
2
18
28
30
6
6
10
0
4
0
0
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Taulukko 2. Kennelpiirien KEAJ-tilastot kaudel-ta 2019-2020
KEAJ-1 KEAJ-2 KEAJ-3 KEAJ-0
1 Etelä-Hämeen
0
0
0
0
2 Etelä-Pohjanmaan
42
10
4
27
3 Kainuun
2
1
0
4
4 Keski-Pohjanmaan
2
2
0
3
5 Keski-Suomen
3
0
1
4
6 Kymen
16
10
5
20
7 Lapin
1
2
1
0
8 Varsinais-Suomen
14
2
1
2
9 Pohjois-Hämeen
0
0
0
0
10 Pohjois-Karjalan
7
5
2
9
11 Pohjois-Pohjanmaan 11
1
2
15
12 Pohjois-Savon
4
3
0
2
13 Salapausselän
0
0
0
0
14 Satakunnan
46
13
5
38
15 Suur-Savon
11
5
1
12
16 Uudenmaan
0
0
0
1
17 Vaasan
15
16
1
17
18 Ahvenanmaan
0
0
0
0
19 Helsingin
0
0
0
0
YHTEENSÄ
174
70
23
154
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6
4
0
4
6
3
0
0
4
6
4
4
0
5
1
2
0
0
50
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5
2
0
0
1
2
1
0
2
2
8
2
0
0
1
0
0
0
28

0
6
7 40
1 28
2 10
5 12
12 22
2 14
2
4
2
4
5 29
8 44
3 45
6 18
3
9
10 25
2
4
4 10
1
1
0
0
75 325

10
82
80
37
40
33
45
6
19
70
104
76
11
24
22
5
16
0
0
680

9
44
31
15
35
37
23
6
14
42
21
44
24
2
16
10
10
0
0
383

12
36
11
9
28
30
18
8
5
33
26
24
16
9
16
9
9
0
0
299

YHT.

27
58
133 295
30 152
18
79
100 203
135 235
35 121
16
36
31
69
67 212
73 224
54 198
57 108
26
61
107 161
29
53
42
77
3
3
0
0
983 2345

Taulukko 3. Kilvan karsintojen starttimäärät lohkoittain
Lohko
Karsinnat
Piiri
Lohko
Kilpa
Etelä
0
63
28
6
Länsi
28
70
22
8
Itä
126
89
24
6
Pohja
70
88
24
6
Yhteensä
224
310
98
26
Taulukko 4.
Kettukilvan karsintojen starttimäärät lohkoittain
Lohko
Piiri
Lohko
Kilpa
Yhteensä
Etelä
16
10
12
38
Länsi
36
12
12
60
Itä
25
12
14
52
Pohja
21
12
12
45
Yhteensä
98
46
50
195

Yhteensä
97
128
245
188
658
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Menneellä koekaudella jäniskokeessa (AJOK)
startattiin kaikkiaan yhden päivän ja kokokauden
koemuodot huomioon ottaen 2345 kertaa noin
750 eri koiran toimesta. Koesuorituksista 29 %
oli AJOK-1 tuloksia, 16 % AJOK-2 tuloksia, 13
% AJOK-3 tuloksia ja loput 42 % suoritusta jäivät AJOK-0 tulokseen, joihin tilastomerkinnän
antoivat myös kaikki luopumiseen ja sulkemiseen
johtaneet suoritukset. Arvostetun Ajokuninkaantittelistä lähti kisaamaan kaikkiaan 276 eri koiraa.
Kilpa karsintoineen aikaansai 658 koesuoritusta
eli liki 30 % kaikista AJOK-koesuorituksista.
Tarkasteltaessa kennelpiireittäin tulosten tekoa,
voidaan todeta KVA-arvoon tarvittavien AJOK1 tulosten olevan todennäköisimpiä saavutuksia
Kainuussa (53 % kaikista suorituksista) sekä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla (47 %). Vastaavasti
heikoimmat tulostentekijät tai olosuhteet löytyi-

teensä sarakkeessa koko maan kattavasti. KEAJ-0
tulokset sisältävät myös luopumiset ja sulkemiset.
Taulukko 3 kertoo Kilvan 2019 (AJOK) karsintojen koesuoritukset lohkoittain sekä yhteensä eri
karsintojen koesuoritukset.
Taulukko 4 kertoo Kettukilvan 2019 (KEAJ)
karsintojen koesuoritukset lohkoittain sekä yhteensä eri karsintojen koesuoritukset.
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Artikkeli on julkaistu Suomen Koirankasvattajat, SuKoKa ry:n Kasvattaja-lehdessä 1/2020.
SuKoKa, Suomen Koirankasvattajat ry on 1993 perustettu suomalaisten koirankasvattajien etujärjestö, jonka ensisijainen tehtävä on edistää puhdasrotuisten koirien vastuuntuntoista kasvatustyötä ja toimia tunnollisten koirankasvattajien yhdyssiteenä ja edunvalvojana ja vaikuttaa terveen koirankasvatustyön ja jalostuksen edistämiseksi.
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KUVAT JA TEKSTI DIPLOMI URHEILUKOIRAHIEROJA (DIPL. UKH) HANNA SUIKKANEN

Metsästävä ajokoira on
kestävyysurheilija
- lihashuollosta ja kotijumppaohjeet
Monelle meistä on itsestään selvää, että ennen urheilusuoritusta lihaksia kannattaa lämmitellä ja
urheilusuorituksen jälkeen vastaavasti venytellä.
Näin voimme ehkäistä ja välttää urheiluvammoja ja lihasten kipeytymistä. Monelle on varmasti
tuttua myös hartioiden ja niskojen kipeytyminen
esimerkiksi näyttöpäätteen edessä työskentelystä
ja silloin moni meistä suuntaakin hierojalle hakemaan helpotusta ongelmaan.
Miten tilanne sitten on erilainen koirilla? Periaatteessa ainoat erot ovat siinä, että ihminen on se,
joka päättää miten, millä intensiteetillä ja kuinka
usein koira liikkuu. Eikä koira osaa kertoa meille kipeytyneistä lihaksistaan. Moni saattaa ajatella
myös etteivät kotikoirat kipeytyisi samalla tavalla
kuin aktiivisesti harrastavat tai työskentelevät lajitoverinsa, mutta tämä on harhaluulo. Myös kotikoira voi kipeytyä esimerkiksi hihnassa vetämisen
tai huonoilla pohjilla ulkoilun myötä.
Liikunnan määrä ja intensiteetti eivät ole ainoita asioita, jotka vaikuttavat lihasten kipeytymiseen
vaan siihen vaikuttavat myös esimerkiksi koiran
rakenne, nesteytys, ruokinta sekä stressitaso. Harrastuneisuudesta, koiran rakenteesta tai luonteesta riippumatta jokaisen koiranomistajan olisi siis
hyvä osata arvioida ja tiedostaa kuinka oma koira
normaalisti liikkuu ja käyttäytyy pystyäkseen havaitsemaan mahdolliset muutokset.
Mistä merkeistä voin huomata koirani olevan
kipeä tai hieronnan tarpeessa?
- Koiran kiputilat ilmenevät usein muutoksina
liikkumisessa. Normaalisti liikkuva koira liikkuu
symmetrisesti, tasapainoisesti ja rytmikkäästi itsensä kantaen. Koiran liikkumista on yleensä helpointa arvioida ravissa. Liikkumisen muutoksissa
on tärkeää tietää, mikä on koiran normaali tapa
liikkua. Koirat helposti peittelevät kipuaan, joten
joskus muutosten huomaaminen voi olla hanka30
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Venytys pään kääntö oikealle.

Venytys pään kääntö vasemmalle.

Venytys takajaloilla seisten.

Venytys pää ylöspäin.

Venytys pää etujalkojen väliin.
Kuvissa kotijumppaohjeita eli aktiivisia
venytyksiä koiran kanssa yhdessä tehtäväksi.
Liikkeet on tarkoitus tehdä niin, että koira
venyttää itse itseään pakottamatta. Apuna
voi käyttää nameja.
Sivuille tapahtuva venytys kohdistuu
lapoihin sekä peppuun, ja jos venytyksen
tekee kohti samanpuolen takajalkaa käy se
myös polviin.
Ylös ja alas venyttäessä venytys
käy kaulaan ja niskaan, ja jos vie namin
jalkojen välistä niin myös selkään,
koska selkä pyöristyy.
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Koiran oma venytys.

laa ja vaatii ammattilaisen apua. Liikkumisen lisäksi kipeytymisen voi havaita myös muutoksina
koiran istumis- tai makuuasennossa, joten myös
näihin olisi hyvä kiinnittää huomiota. Monesti
koiranomistaja havaitsee koiransa olevan kipeä,
kun sillä on hankaluuksia nousta makuulta tai hypätä autoon ja nämä ovatkin helposti havaittavia
muutoksia koirassa. Kiputilat voivat näyttäytyä
koiran käytöksestä myös esimerkiksi lisääntyneenä levottomuutena, ärtyisyytenä, voimakkaasti
lisääntyneenä tai yhtäkkiä loppuneena omatoimisena venyttelynä sekä jonkun tietyn kohdan kuten
esimerkiksi tassun nuolemisena tai järsimisenä.
Koirat ovat yksilöitä ja jokaisella on oma tapansa reagoida kipuun, joten tässäkin ensiarvoisen
tärkeää on tuntea oma koiransa ja osata lukea sen
antamia sanattomia merkkejä.
Mitä koirahieronta on ja
mitkä ovat sen hyödyt koiralle?
- Koirien hieronta on yksi lihashuollon keino, jonka tarkoituksena on lievittää lihaskipuja, parantaa
ja ylläpitää normaaleja liikeratoja sekä parantaa
paikallisesti aineenvaihduntaa ja verenkiertoa.
Hieronta edistää kuona-aineiden poistumista koi32
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ran kehosta ja vähentää turvotusta. Hieronnalla
on sekä rentouttavia että aktivoivia vaikutuksia ja
sen avulla voidaan helpottaa ja nopeuttaa koiran
palautumista suoritusten jälkeisestä rasituksesta ja jännityksestä. Hieronta vapauttaa koirassa
hyvänolonhormoneja, joten koirahieronnalla on
vaikutuksia myös koiran henkiseen tasapainoon
ja hyvinvointiin. Se voi myös auttaa levotonta tai
yliaktiivista koiraa rauhoittumaan ja rentoutumaan.
On kuitenkin olemassa muutamia tilanteita, jolloin koiraa ei ole suositeltavaa hieroa. Näitä ovat
esimerkiksi: kuume tai tulehdukset, tarttuvat taudit, akuutit traumat kuten luunmurtumat, pahanlaatuiset kasvaimet, tiineys, juoksuaika ja sydänvika tai epilepsia. Ammattitaitoinen koirahieroja
osaa kartoittaa hierontaan vaikuttavat tekijät sekä
tarvittaessa ohjata koiranomistajaa kääntymään
eläinlääkärin tai fysioterapeutin puoleen mikäli
koiran tilanne vaatii hieronnan sijaan muita hoitomuotoja.
Koska hieronta vaikuttaa ruuansulatuselimistön
toimintaan hetkellisesti lisääntyneen verenkierron vuoksi, on suositeltavaa pitää koira syömättä
muutama tunti ennen ja jälkeen hierontaa. Hieronnan jälkeen tulisi myös välttää riehakkaampia
leikkejä ja lihaksiston kylmettymistä, joten kylmemmillä ilmoilla kannattaa koiralle varata loimi
kotimatkalle, jotta lihakset eivät pääse jäähtymään
hieronnan jälkeen. Useimmiten koiraa hierotaan
makuullaan, joten (kyljelleen) makuulle menoa
kannattaa harjoitella etukäteen koiran kanssa, jos
se tuottaa hankaluuksia. Useimmiten hieroja antaa koiranomistajalle ohjeet asioista, jotka omistajan on hyvä ottaa huomioon tuodessaan koiraa
hierontaan jo ennen ensimmäiselle tapaamiselle
saapumista.
Miten koiran omistaja itse voi huolehtia koiransa lihashuollosta?
Hieronnalla on monia positiivisia vaikutuksia
koiran hyvinvoinnin ja suorittamisen kannalta,
joten ennaltaehkäisynä ja palautumisen apuna
sitä kannattaa harkita koiran rodusta ja käyttötarkoituksesta riippumatta. Koiranomistajilla on
kuitenkin olemassa hieronnan lisäksi myös muita
keinoja vaikuttaa koiran lihaskuntoon ja kiputilojen ehkäisemiseen kotioloissa.
Liikunta on yksi tärkein tekijä, jolla koiranomis-

tajan on mahdollista ehkäistä koiran lihaskipujen
syntymistä. Monipuolinen liikunta, vaihtelevilla
mutta turvallisilla pohjilla sekä liikunnan ja levon
määrän tasapainottaminen ovat avaintekijöitä.
Rasituksessa tulee aina ottaa huomioon koiran
ikä, kuntotaso ja mahdolliset rajoittavat tekijät
kuten esimerkiksi poikkeamat rakenteessa. Esimerkiksi uiminen on erittäin hyvä keino kehittää
koiran lihaskuntoa, ja samalla se on niveliä säästävä liikuntamuoto. Erityisen tärkeää roolia liikunta
näyttelee pentukoirien kohdalla - oikeanlaisella
ja sopivasti rasittavalla liikkumisella vahvistetaan
pennun oikeanlaista kasvua ja lihaksiston sekä nivelten kehittymistä.
Myös ruokavaliolla ja nesteyttämisellä on oma
osansa lihasten toiminnalle ja palautumiskyvylle.
Erityisesti kesällä on tärkeää jokaisen koiran kohdalla huolehtia siitä, että koira saa nestettä riittävästi. Urheilevilla ja työskentelevillä koirilla ennen
suoritusta tapahtunut lämmittely (esimerkiksi kävely ja kevyt hölkkä ennen varsinaista suoritusta)
valmistelee koiraa tulevaan suoritukseen ja ehkäisee revähdysten sekä muiden vammojen syntymistä. Loppuverryttely (esimerkiksi reipas kävely
tai rauhallinen hölkkä) puolestaan palauttaa sykkeen normaalille tasolle, tasoittaa verenkiertoa ja
laskee koiran ruumiinlämmön normaalille tasolle,
jolloin se helpottaa lihaksiston palautumista suorituksesta. Suorituspäivien jälkeisinä päivinä olisi
myös hyvä muistaa liikuttaa koiraa kevyesti, koska
pelkkä lepo liikuntasuorituksen jälkeen kangistaa
ja altistaa lihasten kipeytymiselle.
Koiran lihaskunnon ylläpitäminen omatoimisella hieromisella ja venyttelyllä voi olla joskus
tarpeellista, vaikka koiraa käytettäisiinkin hierottavana, mutta hieronta on tällöin pinnallisempaa
ja venytyksissä käytetään vain niin sanottuja aktiivisia venytyksiä. Aktiivisissa venetyksissä omistaja voi vahvistaa koiran omaehtoista venyttelyä
esimerkiksi namien avulla. Passiiviset venytykset,
joissa ihminen ohjaa liikerataa tulee jättää kokonaan ammattilaiselle, jotta ei aiheuteta koiralle vahinkoa väärillä venytystekniikoilla. Koirahieroja
voi antaa omistajalle ohjeistusta siitä, miten omistaja voi itse ylläpitää kotioloissa koiran lihaskuntoa
kevyen hieronnan tai aktiivisten venytysten avulla.
Kivuton ja lihaksistoltaan hyvinvoiva koira
myös suorittaa mielellään ja on miellyttävä kaveri
niin kotioloissa kuin harrastuksissakin. Jokaisen

Hierontapeitolla palvelua odottava suomenajokoira.

koiranomistajan kannattaa siis tutustua koiransa liikkumiseen ja käyttäytymiseen ainakin siinä
määrin, että tunnistaa niissä esiintyvät muutokset.
Harrastuskoirien kohdalla on siis suositeltavaa
järjestää koiralle monipuolista ja lihaskuntoa ylläpitävää liikuntaa myös harrastuskauden ulkopuolella. Pidetäänhän siis huolta koirakavereistamme,
iloa ja mukavia yhteisiä hetkiä kaikille koirien parissa!
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Koirien
hammashoito
Jos pitäisi nimetä yksi osa-alue, jonka kaikki
koiranomistajat laiminlyövät, vaikka yrittävät
tarjota koirilleen erinomaista hoitoa, sanoisin,
että suun sisäpuoli on niistä yleisin. Syötämme
koirille huippulaadukasta ruokaa ja vietämme
loputtomia tunteja kyykkien hoitamassa tassuja.
Olemme silmä tarkkana huomaamassa pientäkin jäykkyyttä tai arkuutta, mutta harvoin teemme kunnon läpikotaisen tarkastuksen koiran
suuhun löytääksemme mahdollisia ongelmia.
Osa ongelmaa on se, että koirat eivät osoita
hammaskipua yhtä dramaattisesti kuin ihmiset. Tarkinkin omistaja kertoo usein, että koira
ei osoittanut mitään merkkejä kivusta, vaikka
koiran suusta löytyi isokin ongelma. Muutoksen huomaa vasta kun ongelma on korjattu ja
koiran käytös korjaantuu takaisin parempaan.
Koirat näyttävät yleensä erittäin pieniä merkkejä ongelmista, joten on tärkeää etsiä niitä myös
koirista, jotka vaikuttavat aivan normaaleilta.
Koirilla on 42 hammasta, jotka on suunniteltu kestämään osumia. Rasitus, johon hampaat
joutuvat, vaatii vahvaa rakennetta. Normaali
käytös, kuten pureskelu ja leikkiminen, asettaa
hampaat alttiiksi hammasvaurioille. Vauriot
ovat kivuliaita ja johtavat infektioon. Jokapäiväinen plakin muodostuminen johtaa hammaskiven muotoutumiseen, mikä johtaa taas ientulehdukseen. Siitä tulehdus jatkaa paikkoihin,
joista sitä ei näe, kuten ienrajan alle ja hampaan
juurien kautta leukaluihin. Tätä kutsutaan parodontiitiksi. Prosessin edetessä hampaan juuren
ja luun välisiin taskuihin johtaa se tilanteeseen,
jossa hammas täytyy poistaa. On erittäin tärkeää muistaa, että parodontiittia voi olla myös ilman hammaskiveä.
Parodontiitista on usein vihjeenä pahanhajuinen hengitys. Vaikka kukaan ei voi koskaan
kuvailla koiran hengityksen hajua miellyttäväksi edes tervesuisilla koirilla, on parodontiitin
aiheuttama haju tunnistettavissa. Jos sinulla on
34
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koira, jolla on pahanhajuinen hengitys, älä anna
selkeän hammasvaurion puutteen vakuuttaa itseäsi siitä, että kaikki on hyvin.
Yhdeltä sisäkoiristani, jolla oli erittäin puhtaat hampaat, jouduttiin poistamaan kahdeksan
hammasta. Koko ongelma oli ienrajojen alapuolella ja se oli helposti tunnistettavissa hammasröntgenissä sekä ikeniä tutkimalla. Koiran hampaat näyttivät puhtailta, mutta haju oli olemassa.
Koira voi huomattavasti paremmin, kun huonot
hampaat oli poistettu. Juuri edellä kuvattuna piilee vaara. Jos raaputetaan itse koirien hampaita
tai kuten tämänhetkisessä hullutuksessa, anestesiavapaissa hammaspuhdistuksissa: on helppo
vakuuttaa itsellesi, että teet hyvää työtä, samalla
kun itseasiassa vain kiillotat jäävuoren huippua.
Meillä oli hetki sitten potilas, jonka omistaja
oli ylpeänä käyttänyt rahaa anestesiavapaisiin
puhdistuksiin joka vuosi. Koiran suusta tuleva haju oli tunnistettavissa jo koiran kävellessä
huoneeseen. Tutkimme koiran ja suosittelimme
suun terveystutkimusta, joka vaatii yleisanestesian. Hammasröntgenissä huomattiin vakava parodontiitti ja 14 hammasta täytyi poistaa.
Haju katosi ja koira voi paremmin. Omistaja ta-

On tärkeää ottaa myös hammasröntgenkuvat, jotta
nähdään mitä tapahtuu juuritasolla sekä leukaluussa. Kuvassa hampaiden 407 ja 408 juurissa näkyy
resorptiota (hammassyöpymää) mikä saattaa vaikeuttaa hampaan poistoa tai hammas saattaa pu
dota kun juuret ovat syöpyneet.

Ytimeen asti murtunut hammas saattaa helposti
aiheuttaa hammasjuuripaiseen ja tulehduttaa hampaan (kuvassa hammas 109) ja leukaluuta.

Hampaan kirurginen poisto, kuvassa poistetaan
hammasta 309.

jusi, että vaikka ensisilmäyksellä anestesiavapaa
hammashoito vaikutti edulliselta, hän päätyi
maksamaan huomattavasti suurempia summia
todellisten ongelmien jäädessä piiloon.
Parodontiitin varhainen toteaminen, hoito ja seuranta olisivat mahdollistaneet koiran
hampaiden pitämisen hyvässä kunnossa paljon
pidempään. Hammasterveydestä huolehtiminen pitää koko koiran terveenä pidempään; on
hyvin tiedossa, että krooninen parodontiitti on
yksi pääaiheuttajista koirien sydän- ja munuaissairauksissa. Lisäksi krooninen kipu vaikuttaa
myös työskentelyyn. Koira ei voi hyvin, mutta
sillä ei ole keinoja kertoa sitä sinulle ellet varaa
aikaa tutkimuksiin.
Haluan myös kiinnittää huomiota luiden pureskeluun hampaiden puhdistuksessa. Luiden
pureskelu auttaa irrottamaan hammaskiveä,
mutta samalla se tuo riskin hammasvaurioihin.
Annan omille rekikoirilleni raakoja naudan luita purtavaksi. Luiden on oltava riittävän suuria,
jotta koirat eivät saa niistä paloja irti ja niele
niitä, koska suolitukoksen riski on olemassa.
Samalla kun se pitää koirien suut puhtaampina,
voi se tuoda ongelmia hammasvaurioiden kanssa, erityisesti ylhäällä neljänsissä välihampaissa,
joita on jouduttu poistamaan. Tämänhetkinen
viesti hammasspesialisteilta on, että vain hampaiden pesua ja pehmeiden asioiden pureskelua
suositellaan. Kuitenkin koirien ollessa sellaisia

kuin ovat, pehmeät pureskeltavat päätyvät erittäin helposti suolitukoksiksi. Lisäksi koirilla on
tunnetusti intoa pureskella koirankoppeja, kiviä
ja muuta epäsopivaa, joten niille on tarjottava
jotain mihin ne voivat purkaa pureskeluintoaan.
Koiran hampaiden viikoittainen puhdistus
hampaidenpuhdistuspyyhkeillä tai kostutetulla,
puhtaalla pehmeällä kankaalla, jossa on koirien
hammastahnaa, poistaa plakkia ja pitää hampaat terveinä pidempään. Tämä on turvallisin ja
tehokkain tapa, mutta vaatii aikaa. Älä käytä ihmisten hammastahnaa, koska koirat eivät osaa
huuhtoa ja sylkeä, jolloin hammastahnan nieleminen voi johtaa fluorimyrkytykseen.
Katso koiriesi suut huolellisesti läpi vähintään kerran vuodessa. Nosta huulia ja tarkastele,
onko hampaissa hammaskiveä, värimuutoksia,
onko hammasväleihin jäänyt likaa tai löytyykö
haljenneita, vioittuneita tai puuttuvia hampaita.
Tarkastele ikenet, huulet ja kieli punaisuuden,
haavaumien, epätavallisten pattien, veren tai
mädän varalta. Avaa leuat varovasti ja tarkasta
kieli ja kitalaki samalla tavoin. Alatakahampaiden sisäpintojen tarkastus on hankalaa, koska kieli on tiellä. Mene koiran lähelle ja haista:
hammasongelmista kärsivien koirien hengitys
haisee yleensä aina huomattavasti pahemmalta
kuin tervesuisten koirien.
Paras hammashuolto mitä koirallesi voit tehdä on ennaltaehkäisy ja seuraaminen. Jos huomaat ongelmia, vaatii se todennäköisesti eläinAJOKOIRAMIES TOUKOKUU 2020
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lääkärillä käyntiä, että asia saadaan tutkittua
kunnolla. Eläinlääkäriasemien valmius hammashoitoon vaihtelee suuresti saatavilla olevan
välineistön mukaan. Parhaiten varustelluilla klinikoilla on hampaiden tutkimiseen ja poistoon
tarvittavat välineet. Hammashoidon kulujen ennakkoarviointi voi olla hankalaa, koska ennen
röntgenkuvaa ja ikenien tarkastusta ei hoidon
kokonaistarvetta voi arvioida. Toisin kuin ihmisillä, joilla hampaiden juuret ovat suppumaiset,
on koirilla erkanevat hammasjuuret, jotka muistuttavat vahvan puun juuria. Se tekee hampaidenpoistosta usein kirurgisen operaation.
Takahampaissa on 3 suurta juurta. Hampaanpoistossa ien täytyy kirurgisesti nostaa

PAPPA WIITANEN

Kausi vaihtuu
hämmennyksen
keskellä
(Kuopiossa viikolla 13)

Tätä kirjoittaessani uusi kesä on vielä aikamatkan
päässä. Nähtäväksi jää, miten maailmantauti sitä
värittää. Näytelläänkö koiria entiseen tapaan? Ei
näytellä. Entäs kokeet, nehän ovat likipitäen etätyötä? Keskuspaikkaparveilua pitää terveyttää,
eikä maastossa passaa nauttia päähän menevää
peikkojuomaa kansanomaiseen tapaan vuorotellen pullonsuusta. Kuljetusten suhteen maastoon
ja sieltä pois joudutaan turvautumaan luoviin ratkaisuihin. Ei vaineskaan! Kyllä tuon taudin kanssa
vitsit ovat lähikuukausina vähissä. On poikkeustila liikkumisrajoituksineen, karanteeniaika, monenlaisia haittoja, taloudellista ahdinkoa, sairautta ja kuoleman vierailuja. Koska asia on kovasti
esillä julkisessa tiedonvälityksessä, en jatka siitä.
Koekautta 19 - 20 harvat ikävöivät. Kyllä se joillekin toi mainetta ja kunniaa, mutta moni jeppe
pettyi, tulosta ei tullut. Jäniksiä ei ollut tarpeeksi
36
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yläleukaluun päältä, porata juuret irti luusta
ja halkoa hammas kolmeen osaan, jotta juuret
voidaan nostaa ja irrottaa yksi kerrallaan. Tämän jälkeen luu tasoitetaan poralla ja ien ommellaan takaisin kiinni sulavilla tikeillä. Poiston
jälkeen omistajan suorittama jälkihoito sisältää
reseptikipulääkkeitä, pehmeää ruokaa 1-2 viikkoa sekä purulelujen pitämisen poissa saatavilta saman ajan. Yksinkertaiset hampaanpoistot,
kuten pienten etuhampaiden poistot, paranevat
nopeasti. Kulmahampaat ja suuret takahampaat
tarvitsevat pidemmän paranemisajan. Koira
tarvitsee kuitenkin ennen treeneihin palaamista
suunnilleen saman toipumisajan.

CUPS:n (Chonic Ulcerative Paradental Stomatitis – krooninen haavainen suutulehdus) on
hyvin kipeää tekevä tila. Tulehduksen syytä ei
tiedetä, mutta se on immuunijärjestelmän ylireagointia bakteereihin, joita on hammasplakissa
ja hammaskivessä. Suun kudokset, ikenet, huulet ja hampaat, jotka koskevat plakkiin ja hammaskiveen ärtyvät voimakkaasti ja haavautuvat.
Ne vuotavat herkästi koskettaessa ja vuotavat
jopa mätää. Haju on kammottava. Koirat osoittavat kipua kuolaamalla, syömällä lunta ja kavahdellen jopa hyvin kevyestä yrityksestä nostaa
huulta ja tarkastella suuta. Parodontiitti etenee
hyvin nopeasti näillä koirilla. Koiran olon hel-

pottamiseksi vaaditaan sitoutumista ja isoja toimenpiteitä. Kaikkien hampaiden poisto on usein
ainoa keino, joka poistaa kivun kokonaan. Mikäli hampaita jätetään on päivittäinen harjaus on
ehdoton edellytys koska pieninkin plakkikertymä, jonka kehittyminen vie vain päiviä, johtaa
samaan ongelmaan. Hoitamattomana tila johtaa
usein sydän- tai munaisvaivoihin.

joka kylässä (ketuista en oikein tiedä) ja kelit oli
mitä oli. Kokeita jouduttiin siirtämään olosuhteiden takia ja perumaan, kun ei saatu viivalle
kolmea koiraa. Totta on, että joissakin kokeiluissa tehtiin hirmutuloksia, raavittiin sataa pistettä,
mutta sitten oli niitä, joissa oli hyvää vain kennelhenki. Hyvä että edes se!
Ylivieskan kokous peruuntui ylivoimaisen esteen takia. Paljon paikallisten ihmisten vaivannäköä meni hukkaan, asioista päättäminen siirtyi,
samoin palkitsemiset. Isot onnittelut teille, jotka
tilaisuudessa olisi komennettu rivin eteen ottamaan vastaan tunnustus saavutuksista! Nuo saavutukset pitävät sisällään toiveita ja pettymyksiä,
iloja ja mielipahaa ja paljon, paljon työtä ja vaivannäköä.

(20.3.2020), että KHO piti EU-tuomioistuimen
linjaukseen viitaten Suomen riistakeskuksen
poikkeuslupia seitsemän suden tappamiseen Yläja Koillis-Savossa tammi-helmikuussa 2016 laittomina. Kaatoluvat olisivat voineet huonontaa susikannan suojelun tasoa. Suomen riistakeskuksen
julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen totesi, että poikkeuslupapäätökseen liittyi
noin 20 sivua perusteita ja taustoitusta, mutta se
ei KHO:lle riittänyt. Toivottavasti sudet muistavat
olla kiitollisia KHO:lle myönteisestä suhtautumisesta.
Minulla ei ole edellytyksiä arvioida, ovatko
KHO:n ratkaisut oikeasuhteisia. Joskus aikoinaan
piti opetella kymmenen käskyä ulkoa. Sen verran
on kosketuspintaa oikeustieteeseen. KHO:n päätökset perustuvat lakiin ja säädösten tulkintaan.
Ne eivät perustu henkilökohtaisiin mielipiteisiin,
vaikka sellainenkin epäilys joskus mielessä käväisee.

Vaikka en enää ole toiminnassa mukana, termospullosulkeiset ovat jääneet, seurailen silti kiinnostuneena ajokoiraväen menoa, ja kaadoinhan
minä perjantaina 15. marraskuuta 2019 yhden jäniksen lapsuuteni mailta, kertalaakilla muuten. Ei
ole maailma siinä mielessä paremmaksi muuttunut, että ihmisten välistä känää ilmenee nykyisin
ihan yhtä paljon kuin silloin ennen. Yhdistystoiminnassahan vedetään kyllä samaa köyttä, mutta
ei ole harvinaista, että sitä vedetään eri suuntiin.
Joskus riitelevät asiat, joskus ihmiset. Erilaiset ajatukset rikastuttavat järjestön toimintaa, ideoita
tarvitaan, mutta köyttä ei saa kiskoa eikä kihnuttaa
poikki. Ihmissuhdejutut ovat joskus vakavia, ainakin silloin, jos naapurille sattuu parempi koira.

Susi (Canis lupus)
Susien kanssa on kuluneen vuoden aikana harrastettu siinä mielessä maltillista vihanpitoa, ettei ole
syyllistytty laajamittaisiin veritekoihin puolin eikä
toisin. Joitakin susia on jouduttu poistamaan, ja
sudet ovat puolestaan ottaneet joukon koiria. Koirat eivät selviä susien kanssa samalla laitumella.
Suomessa on kyllä susilla parempi elämä kuin
Venäjällä. Tiedetään, että korkein hallinto-oikeus
ei antanut lupaa Kajaanin tuulivoimalan rakentamiseen. Päätöksellä oli vankat perusteet. Savon
Sanomista luin, että selvityksissä jäi epäily, että
tuulivoimala merkittävästi haittaa susia.
Samassa lehdessä kerrottiin myöhemmin

Järjestöasiaa
Arvaan, että moni oli menossa Ylivieskaan satoi tai paistoi. Meidän vuosikokouksemme ei ole
pelkkä kokous, ei, vaan se on samalla ajokoiraväen
talviseurat, joissa tavataan tuttuja, kysellään kuulumisia, muistellaan menneitä, suunnitellaan tulevia, kerrotaan juttuja ja pidetään hauskaa. Samalla
puhalletaan henkeä ajokoira-aatteeseen, pannaan
savottaan rotia. Juha Miedon sanoin: ”Sukkeroiraan toisiamme.”

Päätössanat
Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on noin
700 000 koiraa. Yksi niistä liittyy seuraavaan ihmissuhdekuvaukseen. Etelän mies ja pohjoisen
nainen seukkasivat, niin kuin nykyisin sanotaan.
Etelän miehellä oli koira. Pohjoisen nainen kertoi
eräänä päivänä ystävättärelleen: ”Minä tykkään
kyllä siitä koirasta enemmän kuin siitä miehestä.
Se koira nuolee minua ilman taka-ajatuksia.”
Antero V. 80 v
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Esittelyssä
alueyhdistykset

SEPPO SOININEN YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJA JA EIJA AIRAKSINEN SIHTEERI

Pohjois-Savon Ajokoirayhdistys Ry

vastaavat toiminnan toteuttamisesta. Hallitus valitsee keskuudestaan toimikuntien puheenjohtajat
ja heidän tehtävänään on koota toimikunta. Toimihenkilöitä yhdistyksessä on sihteeri, rahastonhoitaja, jäsensihteeri ja tiedottaja.
Keskuspaikkatoimikunta
Toimikunta huolehtii ja vastaa toimintakeskuksen
erilaisista talkoista ja ylläpidosta. Se vastaa myös
tarvittavista rakennusten korjauksista ja rakentamisesta. Myös toimintakeskuksen ulkoalueiden
siivous kuuluu keskuspaikkatoimikunnan vastuualueelle. Toimintakeskuksen esittely ja vuokrauksen hoitaminen on ulkoistettu, ja näitä asioita hoitaa palkattu, työsopimussuhteinen ulkopuolinen
henkilö.

Punttisilimän päärakennus palvelee jäsenistöä monin eri tavoin. Kuva Eija Airaksinen.

Yhdistyksen esittely,
toiminnan tarkoitus sekä päämäärä
Pohjois-Savon Ajokoirayhdistys on pohjoissavolainen vireästi toimiva ajokoirayhdistys, joka
perustettiin vuonna 1973 edistämään puhdasrotuisten suomenajokoirien kasvattamista, niiden
käyttöä ja jalostusta sekä toimimaan maakunnallisena rotuyhdistyksenä ja kaikkien suomenajokoiraharrastajien yhdyssiteenä. Tänä päivänä yhdistykseen kuuluu noin 800 jäsentä. Kotipaikka on
Siilinjärvi. Toiminta-alue on koko Pohjois-Savon
Kennelpiirin toiminta-alue. Yhdistyksemme järjestää ajokoirien ystäville ajokokeita, näyttelyitä
sekä erilaisia kurssi- ja koulutustilaisuuksia.
Vuosittain järjestettävään kesätapahtumaan
ovat tervetulleita jäsenet perheineen, yhteistyökumppanit, koemaastojen luovuttajat sekä ajokoirien ystävät. Kesätapahtumassa nautitaan
yhdessä perinteikkäästä lohikeitosta, kilpaillaan
tikanheiton mestaruudesta sekä illalla laitetaan
jalalla koreasti karaoken tai elävän musiikin tahdissa. Hallituksen toiveena onkin, että jäsenistö
pysyy virkeänä, aktiivisena ja hyväntuulisena.
38
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Yhdistyksen jäseniä kuuluu mm. Kennelpiirin,
Kennelliiton, Savon Erämessuhallituksen ja SAJ:n
johtoportaisiin. Tämän koemme erittäin tärkeäksi, sillä se helpottaa mutkikkaidenkin asioiden
hoitamista. On ensiarvoisen tärkeää, että yhteistyö toimii ja pysyy hedelmällisenä. Yhdistys on
mukana järjestämässä joka toinen vuosi kolmipäiväisiä suurtapahtumia mm. Savon Erämessuja ja
Sawo Show-koiranäyttelyä. Nämä kumpikin vaatii jäseniltä suuren määrän talkootyötä. Yhdistys
omistaa 60 % Savon Erämessuista.
Yhdistyksen toiminnan
toteuttamisesta vastaavat jaostot
Yhdistyksen toiminta vaatii paljon monenlaista
työtä ja tekemistä. Onneksemme eri alojen osaajia
on mukana tekijäporukassa. Hallitus on vuosikokouksen valitsema toimielin, johon kuuluu vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja, 9 varsinaista
sekä 9 henkilökohtaista varajäsentä. Hallitus organisoi yhdistyksen toimintaa vuosikokoukselta
saamien valtuutuksien mukaisesti. Hallituksen
alaisena toimii viisi toimikuntaa, jotka pääosin

Koetoimikunta
Toimikunnan tehtävänä on järjestää vuosittaiset
kokeet kuten jänis- ja ketunajon piirinmestaruuskokeet, kutsukilpailu Kalakukkoajot, jäsentenväliset Punttisilimä- ja Revonsilimäkokeet sekä aina
tammikuussa pakkaskoe. Lisäksi yhdistys järjestää
kennelpiirin valtuuttamana piiriotteluita, SAJ:n
valitsemana lohkokokeita, SM-kokeita ja Maaotteluita. Kilpa-ottelu meillä oli viimeksi vuonna
2015 ja Kettukilpa järjestetään vuonna 2021.

Yhdistyksen osastolla Savon Erämessuilla on esillä
myös SAJ:n asioita. Kuva: Eija Airaksinen.

Punttisilimä -kokeen Nuorten Sarja 2019, ylituomari
Esko Itkonen, Jesper Ahola / Puistorinteen Iiris ja
Aapeli Väätäinen / Rauhasalmen Gisella. Kuva Eija
Airaksinen.

SAJ:n erkkarista 2018, suomenajokoiria oli mukana 60. Tuomarina edesmennyt Esko Nummijärvi.
Kuva Eija Airaksinen.
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Näyttelytoimikunta
Toimikunta huolehtii näyttelyiden järjestämisestä.
Mm. yli 10-vuotias Mehtäkoera -ryhmänäyttely
pidetään Punttisilimässä vuosittain yhdessä Pohjois-Savon Beagleyhdistyksen kanssa. Tässä näyttelyssä on mukana aina osat 5/6 sekä ryhmä 7.
Joka toinen vuosi järjestettävässä Kuopion Sawo
Show kolmipäiväisessä näyttelytapahtumassa
olemme myös järjestäjänä mukana vastaten mm.
kehien mitoittamisesta, rakentamisesta, niiden
purkamisesta sekä näyttelypäivien ajan talonmiehenä toimimisesta. Myös näyttelyn johtoryhmän
puheenjohtajan tehtävät lukeutuvat yhdistyksen
talkootyöksi. SAJ on luottanut meihin ja myöntänyt erikoisnäyttelyiden järjestämisvastuita, josta
olemme erityisen kiitollisia. Seuraava erikoisnäyttely pidetään Punttisilimässä 1.8.2021, tuomarina
toimii Elena Olkkonen.
Nuorisotoimikunta
Toimikunnan pääasiallisena tehtävänä on kannustaa, helpottaa ja olla avuksi nuorten lähtemisessä
ajokoiraharrastukseen mukaan. Mm. Punttisilimä- ja Revonsilimäkokeissa järjestettäviin Nuorten Sarjoihin olemme saaneet vaihtelevasti nuoria
osallistujia. Pyrimme huomioimaan toiminnassa
nuoret ja kannustamme heitä osallistumaan yhdistyksen eri tilaisuuksiin. Maksamme myös nuorisojäseniemme ajokokeiden osallistumismaksut.
Tarvittaessa ohjeistamme heitä ja hankimme tarpeen mukaan myös palkintotuomarit ja kokeisiin
autokyydin. Tulevana syksynä yhdistys järjestää
nuorille suunnatun ajokokeen, johon osallistumisoikeus on vain nuorilla, eikä kokeessa peritä
osallistumismaksua. Yhdistys on myös apuna tuomareiden ja autokyytien hankkimisessa. Jäsenmaksua alle 18-vuotiailta jäseniltä ei ole peritty
10 vuoteen. Punttisilimässä järjestetään kesäisin
nuorten koiraleiri, jossa toisena järjestäjänä on
Kennelpiiri. Leirit ovat olleet täynnä joka kerta.
Tuleva leiri on aikomus pitää 6.- 9.7. jos korona ei
suunnitelmia muuta.
Keittiötiimi
Tiimin merkitys koko yhdistyksen toiminnalle
on hyvin keskeinen ja tärkeä, sillä tiimiläiset huolehtivat kaikkien tapahtumien ruokapalvelusta ja
vieraidemme hyvinvoinnista. Tiimi vastaa myös
eri tapahtumissa kioskin, puffetin tms. pitämises40
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tä. Myös keittiön siisteys ja inventaario on heidän
vastuualuettaan.
Jäsenistön tukeminen ja palkitsemiset
Yhdistys tukee jäsentensä harrastamista monin
eri tavoin, myös taloudellisesti. Hallitus lähettää kilpailuihin (Perämeren Lohiajot, Pässikoe,
Kalakukkoajot, Nuorten Kilpa, Naisten Kilpa ja
Kettukapina) edustajat maksaen heidän osallistumismaksunsa ja matkakorvaukset. Kennelpiirien
välisiin otteluihin (Kolmen Koitos, Kolmen Kilpa
ja Kolme Repoa) yhdistys maksaa matkakulut ja
Kennelpiiri osallistumismaksut. Hallitus kannustaa koirakoita myös maksamalla jäsenten omistamien koirien osallistumismaksut Kilpa-otteluihin
ja Idänlohkon valintakokeisiin.
Hallitus järjestää jäsenille vuosittain erilaisia
kilpailuja. Koirille on tarkoitettu Vuoden suomenajokoira – ja Vuoden näyttelykoirakilpailut.
Jäsenille vastaavasti Vuoden ahkerin palkintotuomari- ja Vuoden nuori ajokoiraharrastajakilpailu.
Hallitus valitsee vuosittain Vuoden ahkeran talkoolaisen sekä Vuoden naisen.
Vuosikokouksessa muistetaan jäsenten valioituneita koiria valiolautasin sekä menestyneitä koirakoita kunniakirjoin. Hallitus anoo aktiivisille tekijöille SAJ:n palkintotuomarimerkkejä ja SAJ:n,
Kennelpiirin ja Kennelliiton ansiomerkkejä.
Tiedottaminen
Yhdistyksessä sihteeri hoitaa tiedottamisen kerran vuodessa lähetettävän jäsenkirjeen ja kesäisin ilmestyvän Tapahtumakalenterin välityksellä. Vuosijulkaisuun kootaan keskitetysti vuoden
tapahtumakatsaukset, kokeiden ja näyttelyiden
tapahtumakertomukset tuloksineen sekä tulevat

Talkoolaiset ovat korvaamattomia Punttisilimän
töissä. Kuva Seppo Soininen.

Majoitusmökit muodostuvat seitsemästä mökistä, joissa 14 tupaa ja noin 100 nukkumapaikkaa.
Kuva Seppo Soininen.

koe-, kurssi- ja näyttelykalenterit. Myös tuomaritiedot julkaistaan niiden osalta, joilta on saatu
julkaisulupa. Tapahtumakalenterin painosmäärä
on 1000 kpl ja se lähetetään jäsenille ja yhteistyökumppaneille. Tärkeänä apuna ajankohtaisessa
tiedottamisessa ovat kotisivut ja Facebook, joita
päivitetään ahkerasti reaaliajassa.

Punttisilimä - yhdistyksen silmäterä
Omien tapahtumien keskipisteenä toimii Siilinjärvellä, Saarisenjärven rannalla sijaitseva Toimintakeskus Punttisilimä, joka on osoitus pohjoissavolaisesta talkoohenkisyydestä. Punttisilimä
on rakennettu kokonaan talkoilla. Rakentaminen
vaati aikoinaan usean vuoden ajan uutteraa ja ammattitaitoista työtä. Onneksi suuressa talkooporukassa oli kaiken tekijöitä ja osaajia. Mm. puutavara
saatiin lahjoituksena jäsenten metsistä. Rakentaminen aloitettiin elokuussa 1988 ja vihkiäisiä vietettiin elokuussa 1991. Talkootyö onnistui hyvin,
koska tuolloin väkeä osallistui rakentamiseen runsaasti ympäri maakunnan. Myöhemmin rakennettiin talkoilla vielä majoitusmökit, joissa tänä
päivänä voi majoittua noin 100 henkeä. Suurten
talkoiden ajoitus sattui hyvään aikaan, jolloin ”talkoohenki” oli vielä voimissaan.
Toimintakeskus on tänä päivänä kovassa käytössä jäsenistön eri tapahtumissa, mutta kesäkaudella
myös ulkopuoliset vuokraavat toimintakeskusta

juhlien järjestämiseen. Vuokrauksesta saadaan tuloja keskuksen ylläpitoon.
Tulevaisuuden haasteet ja uhkat
Tulevaisuudenhaasteena koemme tekijöiden riittämisen ja saamisen harrastustyöhön, erikoisesti
nuorison mukaan tulemisen yhdistyksen toimintaan. Miten saamme pitkäjänteisiä nuoria myös
hallitukseen ja toimikuntiimme? Nuorille tulee
tehdä alkuun helpoksi tulla mukaan yhdistyksen
toimintaan, aluksi pienin asioin ja vastuin. Tänä
päivänä olemme joutuneet luopumaan jäsentenvälisistä haulikonammunta- ja pilkkikilpailuista
osallistuvien jäsenten vähenemisestä johtuen.
Suurimpana tulevaisuuden uhkana toiminnalle
näemme yhä kasvavan susikannan ja lisääntyvät
susireviirit Pohjois-Savossa, jotka ovat vieneet jo
pohjaa pois harrastuksestamme ja suomenajokoiran jalostusmateriaalin keräämiseltä kokeiden
ja koekäyntien vähenemisenä. Toivomme kuitenkin, että joskus koittaa aika, jolloin voimme harrastaa suomalaisuuteen läheisesti kuuluvaa perinteistä ja ainutlaatuista eräkulttuuria ilman pelkoa
parhaan kaverin joutumasta susien raatelemaksi.
Haaste:
Pohjois-Savon Ajokoirayhdistys haastaa
seuraavaksi esittelyvuoroon
Pohjois-Karjalan Ajokoirayhdistyksen.
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taan toimistolla. Vuosikirjan toimittajan kanssa
on yhteydenpitoa, samoin painotalon kanssa.
Toimikunnat kokoontuvat omien aiheidensa
asioissa. Olen kuulunut julkaisutoimikuntaan,
työvaliokuntaan ja hallitukseen sihteerinä, joten
kokouksia, kokousten valmistelua ja pöytäkirjojen laatimista kuuluu työtehtäviini. Olin mukana
viime vuoden aikana lähes 30 kokouksessa sihteerinä.
Suomen Kennelliiton kanssa on rotujärjestöllä
kohtalaisen paljon yhteydenpitoa, sillä toimiston
kautta tulee Kennelliitolta hallitukselle asioita käsiteltäväksi ja toisin päin hallituksen ja vuosiko
kouksen päätökset menevät kennelliiton käsittelyyn.
Toimisto päivittää järjestön kotisivuja, jotka
uudistettiin täysin vuonna 2017 ohjelmistotalon
kanssa yhteistyössä. Jäsenrekisteriuudistus tehtiin
vuonna 2019. Keskustelupalstan ja facebook-ryhmän valvontaa tehdään toimistosta yhdessä muiden valvojien kanssa. Kotisivuilla on vilkas pentuepalsta, johon tulee päivityksiä lähes päivittäin.
Tämän vuoden alusta astui voimaan jalostusyhdistelmien luokitus, jonka tekevät jalostusneuvojat
ja samalla siirtyi kotisivujen pentuepalstan päivitys neuvojille.
Näiden edellä kuvattujen tehtävien lisäksi on
paljon yhteistyötä toimikuntien kanssa. Keskusteluja, ideointia ja asioiden eteenpäin viemistä. Pit-

Tarinaa toimistolta
Järjestön hallintoa esitellään tämän vuoden
Ajokoiramies-lehdissä. Esittelyn aloittaa
”Oulun pääkonttori” ja toimistosihteeri Jaana
Leppiaho.
1980-luvun alussa toiminnanjohtaja Juhani Kauppisen aikana Suomen Ajokoirajärjestön toimistotiloiksi hankittiin rivitalohuoneisto Haukiputaalta.
Seuraavan vuosikymmenen vaihteessa Jouko Kemilän tultua toiminnanjohtajaksi toimisto myytiin ja ostettiin toimistotiloiksi kerrostalokolmio
Oulun rautatieasemaa vastapäätä. Allekirjoittanut
palkattiin toimistosihteeriksi 1.7.1991. Suomen
Ajokoirakoirajärjestön toimistossa oli sihteerin
paikka auki ja totta kai olin kiinnostunut, olinhan
aktiivinen noutajaharrastaja ja yhdistysihminen,
toiminut sihteerinä yhdistyksessä ja jäsenlehden
toimittajana jo useita vuosia.
Olen työskennellyt nyt lähes kolmenkymmenen vuoden ajan toimistossa ja nähnyt vuosien
varrella useita puheenjohtajia. Aloittaessani puheenjohtajana oli Matti Penttinen Kajaanista, sitten Antero Viitanen Kuopiosta, tähän mennessä
pitkäaikaisin puheenjohtaja oli Martti Mannersuo
Ilmajoelta, sen jälkeen Jari Fors Pyhäjoelta, Sakari
Poti Laihialta ja nykyisin Tuomo Hänninen Kuusamosta. Työskentelin yhtaikaa toiminnanjohtaja Jouko Kemilän kanssa vuoteen 1996 asti. Sen
jälkeen olen pyörittänyt toimistoa yksin. Vuonna
1998 Mannersuon ollessa puheenjohtajana löytyi
Heinäpäästä Oulusta nykyinen liikehuoneisto,
jossa on jo tullut toimittua yli 20 vuotta.
Toimiston työajasta suurin osa on pyhitetty jäsenten asioille; jäsenmaksuasioille, jäsentietojen
päivityksille ja muille jäsenyyteen liittyville tehtäville, kuten Ajokoiramies-lehden ja vuosikirjan ilmestyminen. Jäseniä palvellaan myös koiria
koskevissa kysymyksissä mm. ihotutkimus- ja
ataksia
näytteenotto, kennelnimen anominen,
pentueen rekisteröinti ja valionarvot sekä muut
koira-asiat. Myös susiasioista ja tuomarikoulutus42
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kän työurani aikana on muodostunut hyvä käsitys
kokonaisuudesta. Paljon on tullut muutoksia vuosien aikana. Istuin 1990-luvulla työpöydän ääressä
lankapuhelimen päässä ja asiakirjat liikkuivat postissa. Sen jälkeen on tullut käyttöön sähköposti ja
kännykkä sekä nykyisin viestit sosiaalisessa mediassa. Kaikki pystyvät nyt ottamaan laitteillaan
hyviä koirankuvia ilman panostusta kalliisiin kameroihin. Paperipostin merkitys on vähentynyt,
sähköistyminen on muuttanut paljon työn kuvaa.
Entiset menetelmät tuntuvat nykyaikana hitaalta. Toimikunnat toimivat jo aktiivisesti pitämällä
kuukausittain puhelinkokouksia. Ei tarvita enää
raskaita matkajärjestelyjä. Nyt koronaepidemian
aikana digitekniikan soveltaminen päätöksenteossa tekniikkana kehittyy ja ennustan kokouskäytännön harppaavan eteenpäin myös SAJ:ssä.
Koiraharrastus säilyy silti ennallaan. Vaikka 30
vuodessa koirien rekisteröintimäärä ja järjestön
jäsenmäärä ovat pudonneet, niin jatkamme innokkaalla, hieman pienemmällä porukalla samoja
toimintoja ja luomme uusia mielekkäitä tapoja pitää yhteyttä ja seurata koirapopulaatiota.
Kiitos jäsenille!
Teette työpäivistäni mielenkiintoisia
ja mukavia!
Toimiston Jaana

Toimistosihteeri Jaana Leppiaho.

asioista ja koeanomuksista keskustellaan. Koirien
hinta-arvioita annetaan jäsenille ja vakuutusyh
tiöille, petovahingoissa maataloustoimistoille. Toimikuntien päätöksiä tai näkökantoja vaativat asiat
ohjataan toimikuntien puheenjohtajille. Jäsenille
suunnattuja tuotteita on toimistolla myynnissä
erilaisista tekstiileistä sääntökirjoihin, joita postin
kautta toimitetaan tai niitä voi käydä ostamassa
toimistolla, joka on avoinna arkisin klo 10 - 14.
Toimistossa hoidetaan puhelinpalvelun ja tuotemyynnin ohella myös jäsensihteerin, rahastonhoitajan ja kirjanpitäjän tehtäviä tilinpäätöksineen.
Vuosikokouksen valmistelutehtävät vievät paljon
aikaa alkuvuodesta, kuten kaikki yhdistysten toiminnassa olevat henkilöt tietävät. Samaan aikaan
alkuvuodesta tapahtuu jäsenmaksulaskutus. Vuosikirjassa julkaistavat näyttelytulokset tallenneAJOKOIRAMIES TOUKOKUU 2020
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MARIA LAMMENTAUSTA

Esittelyssä
Idän lohkon kirjeenvaihtaja
Moikka, mie olen Pölösen Maria mehtäläistynyt
ex-kaupunkilaistyttö Puumalasta. Syntyjäni olen
Savonlinnasta, mutta sitten sattui niin hassusti,
että matkan varrelle osui nykyinen mieheni Ari
ja metsäänhän siinä mentiin - monellakin tapaa,
mutta positiivisesti. Kotimme sijaitsee metsän keskellä ja nykyiset harrastuksetkin liittyvät entistä
enempi metsään, joskin olen aina viihtynyt luonnossa ja rakastanut eläimiä. Nyt meillä asuu kuusi
suomenajokoiraa, kaikki omia kasvatteja kennelnimellä Ruunajoen sekä unkarinvizsla, joiden
kanssa voi sopivasti toteuttaa näitä harrastuksia.
Tämä lauma on tarjonnut ihan mahtavia kokemuksia ja tunneskaalan koko kirjossaan.
Ensimmäiset muistot suomenajokoirista liittyvät lapsuuteen ja perhetuttavien Ritu-koiraan.
Ritu oli lempeä ja ystävällinen jäniskoira, joka kärsivällisesti otti rapsutuksia vastaan työpäivänkin
jälkeen yli-innokkaalta pikkutytöltä. Sen jälkeen
kului “muutama” vuosi ennenkuin suomenajokoirat palasivat elämääni - tällä kertaa lähtemättömästi ja jäädäkseen.
Ensimmäinen oma koirani on jo pian 15-vuotias vizslani, jonka kanssa harrastelin muun muassa
agilityä, jäljestämistä ja metsäkävelyitä. Nyt hänen
kanssaan meno on jo vähän rauhallisempaa. Suomenajokoirien kanssa elämistä ja harrastamista
on harjoiteltu niin sanotusti lähtöruudusta alkaen,
mutta onneksi on tuo opas omasta takaa. Pikkuhiljaa laji on vienyt mennessään - meille syntyi
pentuja, aloin käymään treenireissuilla mukana,
kuljin pentujen kanssa metsässä, alkoi tulla ajopätkiä, pääsin näkemään ajettavia ja niin edelleen.
Kolmisen vuotta sitten syntyi Mörkö-poika, josta tulikin ensimmäinen oma suomenajokoirani.
Ensi alkuun arvelutti uroskoiran sopiminen narttulaumaamme ja olinhan aina ollut sitä mieltä,
että kanssani saman katon alle ei uroskoiraa tule.
Niinpä. Mörkö on elämänasenteellaan ja luonteellaan muuttanut kaiken. Kotioloissa varsinainen
mamman mussukka, mutta töissä ollaan tosis44
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Kuvassa mie ja Mörkö.

saan. Nuoren miehen harjoitukset ovat toki vielä
kesken, mutta eka koestartti on suoritettu KEAJ-2
tuloksella. Itselläni sen sijaan ensimmäinen koekäynti koiranohjaajana on vielä edessäpäin.
Koepuoleen olen tutustunut paitsi omien koiriemme mukana, mutta olen myös suorittanut
AJOK- palkintotuomarikortin ja KEAJ- palkintotuomarikortti on vireillä. Sivistystä harrastukseen
olen hakenut myös kasvattajan peruskurssilta.
Omalla vastuualueellani on myös ollut koiriemme
näyttelykäynnit, joita on harrastettu pääasiassa kesäajan viihteenä.
Vaikka taipaleeni suomenajokoirien parissa on
verrattain lyhyt, on rodusta muodostunut minulle
ylpeyden aihe - kansallisaarre, jota meidän tulisi
vaalia ja suojella. Olenkin innoissani tästä tilaisuudesta, joka Idän lohkon kirjeenvaihtajana minulle
annettiin. Uskon, että tulen oppimaan paljon lisää
upeasta rodustamme sekä yhteisestä harrastuksestamme, muita rotujärjestöömme kuuluvia rotuja
unohtamatta. Samalla tietysti toivon, että omalla
panoksellani sekä oman alueeni harrastajien yhteistyöllä, voin tuoda alueellista toimintaamme
entistä enemmän lehden sivuille. Kannustankin
rohkeasti viskaamaan vaikka viestillä mikäli teille
syntyy mieleen juttuaiheita tämän hienon harrastuksen ympäriltä!

Nuorisotoimikunnan
kuulumisia
Nuorisotoimikunta haetaan uusia jäseniä lohkoittain. Toiveissa olisi saada aktiivisia tekijöitä ympäri Suomea.
Nuorisotoimikunnan puheenjohtajana jatkaa Janne Jokinen. Haussa on
yksi nuorisotoimikunnan jäsen per
lohko. Maria Lammentausta toimii
nuorisotoimikunnan sihteerinä ja
hänelle voi laittaa hakemukset.
Tälle kesälle oli suunnitteilla lap
sille / nuorille eräleiri Kankaanpäähän mutta vallitsevan Korona-tilanteen vuoksi leiriä ei voida järjestää.

Teemu Lankinen pennun
kanssa.

Satu Pylkkänen lahjoitti helmikuussa amerikankettukoiran pennun Junnuketjuun ja pennun sai toukokuussa 13-vuotta täyttävä
Teemu Lankinen. Pentu lähti Teemun mukana Leppävirralle missä
Teemu metsästää isäpuolensa kanssa. Satu Pylkkänen toivoo, että
muutkin lahjoittaisivat pentuja Junnuketjuun, jotta saataisiin ajavia
koirarotuja nuorten metsästäjien tietoisuuteen.

Eveliina Jaako Ajojaakon kennelistä lahjoittaa pennun tulevasta
pentueesta. Riitasoinnun RR Rita
on ultrattu kantavaksi ja pentujen
odotetaan syntyvän toukokuulla.
Hakemukset voi laittaa: maria.lammentausta@gmail.com
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MARKKU SIPPARI, KUVAT ANTTI HAATAJA ARKISTO

Esittelyssä Antti Haataja, Jormua,
Eräjätkän kennel
Kenneliini on syntynyt tähän mennessä yksitoista
suomenajokoiran pentuetta, ja niistä seitsemänkymmentäkahdeksan pentua, joista yksitoista on
käyttövalioita, kaksi tähtivaliota sekä yksi muotovalio. Kasvatit ovat päätyneet valtaosin kokeista
innostuneille harrastajille, jotka ovat kilpailleet
hyvällä menestyksellä ympäri Suomen, mistä olen
kasvattajana kiitollinen.

Antti ja Tähtivalio XX Eräjätkän Härski 7kk ikäisenä.

Aloitin suomenajokoira harrastukseni miltei kaksikymmentä vuotta sitten, vuonna 2003, kun veli
poikani ja isäni hankkivat Nappe FIN40865/03
-nimisen ajokoiranartun, emä Arpan Rooke ja isä
Käskevän Eetu. Sen oli kasvattanut Taavetti Huusko Paltamosta.
Paikalliset ajokoiraharrastajat Asko Kaipainen
ja Anu Karhu ryhtyivät houkuttelemaan, että veisimme koiran kokeisiin, sillä he kuulivat treeneissä
Napelta pitkiä ajoja.
Niinpä aloin kilpailla Napella vuonna 2006 ja
tulosta syntyi heti. Kaikkiaan se ajoi seitsemäntoista ykköstä, seitsemän kakkosta ja kuusi kolmosta
sekä neljä nollan tulosta.
Nappe kävi Kilvassa, ja se voitti Jahti-Kallen
maljan, Lohiajot ja sai Tähtivalion arvon.
Napesta tuli kennelin kantanarttu ja se teki kaksi
pentuetta, joista syntyi yhteensä viisitoista pentua.
Niistä yksitoista kävi kokeissa, neljästä tuli käyttövalio ja yhdestä Tähtivalio.
Myöhemmin osaomistukseeni tuli myös Napen täysveli KVA Riki, joka voitti Lohiajot ja oli
lohkossa neljäs. Kennelnimi Eräjätkän sain 2007.
46
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Kasvatustyö on kantanut hedelmää
SAJ:n vuosittaisiin kilpailuihin olen osallistunut
vuodesta 2010 lähtien. Erikoiskasvattajakilpailun
olen voittanut kolme kertaa ja Jahti-Kallen maljan kaksi kertaa – Nappe 2008; 293,79 pistettä ja
Eräjätkän Pimu 2012; 295,50 pistettä sekä kerran
Ykköspalkinnon 2019 Eräjätkän Härski.
Myös SAJ:n Kasvattajapalkintoja on myönnetty: pronssinen vuonna 2012 ja hopeinen vuonna
2013. Kultainen Kasvattajapalkinto ja Kennelliiton
Vuolasvirtapalkinto ovat haussa.
Kilvassa olen ollut kahdesti, KVA Tähtivalio Napen kanssa vuonna 2007 ja KVA Eräjätkän Pimun
kanssa 2012. Nappe ja Eräjätkän Pimu ovat myös
Pohjan Lohkon voittajia. Kainuun Piirinmestareita
ovat Eräjätkän Härski ja Eräjätkän Pimu ja Vuoden Kainuulainen Ajokoirapalkinnon voittaneet
Nappe, Eräjätkän Pimu ja Eräjätkän Härski kolmannessa polvessa.
Riki ja Eräjätkän Pimu ovat voittaneet Kainuun
Ajokoirakerhon mestaruuden.

Kantanarttu XXNappe ja pentue 2009.

Siitosnartuista sanoisin sen verran, että hyvän
siitosnartun terveys tulee olla kunnossa, luonne
hyvä kuten myös paljaanmaan ajotaidon. Se löytää jäniksen vaivatta ja nartulla on miellyttävä
metsästää vaikka isommallakin porukalla.
Urosvalinnoissa kannattaa kiinnittää huomiota
siihen, että sen terveysasiat ovat kunnossa ja paljaanmaan ajotaito hyvä.
Jalostusvalintojen myötä terveitä koiria
Kokemukseni myötä olen saanut jo näppituntumaa, mitkä suvut sopivat koirilleni. Seuraan paljon sukutauluja ja pentueita, sisaria ja periyttämisiä. Jalostusmuodoista teen nartuilleni vieras- tai
lievää linjasiitosta, sukusiitoksesta en pidä lainkaan.
Vain yksi pentue kasvattajaurani aikana on epäonnistunut täysin. Se tapahtui vuonna 2015, kun
suvut eivät sopineet toisilleen ollenkaan.
Tällä hetkellä kennelin ajokoiria ovat:
Nartut:
Eräjätkän Tähti FI32958/15 C/B 0/0 AN
← KVA Tähtivalio Eräjätkän Akka

Eräjätkän Tuisku.

Eräjätkän Enis nuori lupaus.

← KVA Tähtivalio Nappe -linjasta.
Eräjätkän Tuisku FI28742/17 B/B 0/0 AK AJOK 1
← KVA Eräjätkän Sissi ← KVA Eräjätkän Pimu
KVA Tähtivalio Nappe -linjasta.
Eräjätkän Enis FI17567/19 AN AJOK 1
← KVA Eräjätkän Emma KVA Eräjätkän Könis
← KVA Tähtivalio Nappe -linjasta.
Urokset:
KVA Eräjätkän Härski FI42596/14 C/B 0/0 AK
← KVA Eräjätkän Pimu ← KVA Tähtivalio Nappe
-linjasta.
KVA Eräjätkän Rokka FI42594/14 C/C 0/0 AN
← KVA Eräjätkän Pimu ← KVA Tähtivalio Nappe
-linjasta.
Lopuksi muutama sananen susista. Sudet eivät
onneksi pahemmin häiritse treenejäni niissä maastoissa, joissa Kainuussa kuljen. Koejärjestelyitä se
sen sijaan haittaa. Sotkamo, Kuhmo ja varsinkin
Kajaanin eteläpuoli Sukevaa vasten ovat susitilanteen puolesta niin pahoja, ettei sinne enää voi viedä
koemaastoja. Koiramäärät kokeissa ovat Kainuussakin nykyään pienentyneet.

Tähtivalio XX Eräjätkän Härski.

XX Riki.
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MARKO KÄRKKÄINEN

Esittelyssä
kennel Moppekerhon
- Olemme Marko Kärkkäinen ja Rauni Tietäväinen, asustamme Etelä-Savossa Juvalla. Perheeseemme kuuluu myös 15-vuotias poikamme Jere.
Koiria meillä asuu viisi: suomenajokoirat FI MVA
& KVA-K Moppekerhon Ytti ja tyttärensä Moppekerhon Evita, harmaa norjanhirvikoira, dalmatiankoira ja parson russelinterrieri.
Leipätyömme on maidontuotanto nykymittapuun mukaan pienehköllä lypsykarjatilalla, mutta
vapaa-aika meneekin sitten hyvin pitkälti koirien
parissa. Syksy ja talvi menee koiria treenatessa ja
metsästäessä, ajokokeet isona osana metsästyskautta. Kesällä pidetään koirien sekä omaa kuntoa
yllä pyöräilemällä ja myös koiranäyttelyissä käydään ahkerasti.
Miten oma ajokoiraharrastukseni
ja kasvatustyöni sai alkunsa?
- Ajokoiraharrastukseni alkoi vuonna 1988 olles-

sani 15-vuotias. Sain silloin ensimmäisen suomen
ajokoirani Retun, jolla metsästin jänistä. Toinen
ajokoirani oli narttu Venla, joka toimi Retun tavoin jänispiiskana. 90-luvun lopulla aloin kuitenkin kiinnostua enenevissä määrin ketunajureista.
Tutustuin naapuriseuraan kuuluvaan Pekka Lindiin, jolla oli suomenajokoira Soikanselän Roope.
Pekan kanssa metsästäessä tiedustelin mistä voisin
kysellä kettuveristä pentua. Niinpä vuonna 1998
keväällä soitin Takkukorven kenneliin ja sain sieltä ensimmäisen kettuverisen pennun Takkukorven Sussun. Sussu oli kaunis ja varhaiskypsä narttu - se ajoi ensimmäisen ajonsa neljän kuukauden
ikäisenä, mutta sen kohtalona oli jäädä auton alle
ennen puolen vuoden ikää. Takkukorven kennel lupasi uuden pennun seuraavasta pentueesta,
mutta huono tuuri jatkui edelleen - seuraavaan
pentueeseen syntyi pelkkiä uroksia. Sen jälkeen
narttu jäi tyhjäksi.

Isä ja poika sekä äiti ja tytär eli Marko ja Jere sekä Ytti ja Evita.

Vuonna 2003 näin ilmoituksen lehdessä, että
Viikkinevan kennelissä olisi kaksi kettuveristä
narttupentua tarjolla. Pitkäjärven Ahdilta kävinkin hakemassa Viikkineva Nellan, josta tuli
myöhemmin kasvatustyöni kantanarttu. Nella oli
kiihkeähaukkuinen ja sujuva-ajoinen koira. Se oli
puhdas kettukoira. Ainoastaan alkusyksystä supit
olivat sille suuri intohimo. Nellan miinuspuoli oli
autossa matkustaminen. Haukku oli sujuvaa myös
autossa ja kokeissa käymiset jäi tämän takia melko
vähiin.
Kasvatustoimintamme
Tähän mennessä kenneliimme on syntynyt neljä
pentuetta. Ensimmäinen pentue syntyi vuonna
2007 ilman kennelnimeä, mutta seuraavat pentueet liitimme vaimolla olevan Moppekerhon kennelnimen alle. Tunnustusta suomenajokoiran kasvatustyöstä on saatu vuonna 2015, jolloin meille
myönnettiin SAJ:n pronssinen kasvattajapalkinto
sekä tänä vuonna myönnetty SAJ:n hopeinen kasvattajapalkinto.
Viikkineva Nella - Fin Mva Kva-K Takkukorven
Retu yhdistelmästä tuli yksi kettukäyttövalio Tuittu. Samasta pentueesta oleva uros Taku palautui
meille omistajan tapaturmaisen menehtymisen
vuoksi. Taku oli siihen asti metsästyskoirana, jolle
kelpasi pienpedot ketusta ilvekseen. Meille tultua
käytin Takua muutamassa kokeessa, joissa se ajoi
2 kpl KEAJ-1 tuloksia.

Viikkineva Nella - Fin Mva Kva-K Arsi yhdistelmästä tuli kennelimme ensimmäiset kaksoisvaliot,
peräti 2 kappaletta, Fin Mva Kva-K Moppekerhon
Ymppi ja Fin Mva Kva-K Moppekerhon Ytti. Ytti
on omistamistani koiristani parhaiten menestynyt
näyttely- ja koepuolella. Ytille on kaadettu kettujen ja supien lisäksi muutama ilves.
Fin Mva Kva-K Moppekerhon Ytti - Fin Kva-K
Reporallin Jytky yhdistelmästä parhaiten on menestynyt Moppekerhon Charlotta (2*KEAJ-1).
Charlotta on tuore Suur-Savon piirinmestari 2019.
Lisäksi Charlotta on kunnostautunut ilvesjahdeissa. Porukkajahdeissa on kertynyt seitsemän ilveskaatoa. Huhtikuun alussa Charlotta astutettiin
kennelimme nimiin Fin Kva-K Ajoketun Humulla.

Moppekerhon Eppu.

Jälkeläisryhmä 12.8.2018 Siilinjärven erikoisnäyttelyssä. Vasemmalta Moppekerhon Ytti, Moppekerhon
Eetu, Moppekerhon Erkko, Moppekerhon Evita ja Moppekerhon Charlotta.
Toivomme kasvatustyössä hyvää linjakasta, kauniisti liikkuvaa suomenajokoiraa.
48
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Fin Mva Kva-K Moppekerhon Ytti - Fin Kva-K
KK-16 Veeti yhdistelmästä Moppekerhon Eemelillä on viime kaudelta KEAJ-1 tulos. Moppekerhon Erkko ja Moppekerhon Evita jäivät vielä hakupisteille, mutta ensi kaudella petrataan.
E-pentueen useammalle koiralle on kertynyt kettukaatoja ja ainakin yhdelle, Moppekerhon Epulle,
on ammuttu ilves vuoden ikäisenä.
Miten harrastaminen ja koirat ovat muuttaneet
muotoaan vuosien aikana?
Omalla kohdalla harrastaminen on muuttunut
niin, että en lähde läheskään aina aseen kanssa
metsään. Treenaan koiria kokeita silmällä pitäen,
eivätkä kaadot ole enää niin tärkeitä kuin nuorempana. Koeharrastuksen kautta on tullut paljon
uusia ystäviä ympäri Suomea, mikä on omalla tavallaan muuttanut harrastamista enempi yhteiseksi lajiksi. Koirat ovat muuttuneet vuosien aikana
niin, että omat kasvatit ovat ehkä hieman kookkaita.
Hyvän jalostusnartun kriteerit
Hyvällä jalostusnartulla on oltava rakenne kohdillaan ja luonne 1. Metsästysintoa tulee olla, sekä
sujuva ajotaito ja hyvä haukku. On myös suotavaa,
että nartun pentuesisaruksilla on koenäyttöjä.
Hyvän uroksen kriteerit
Urosvalinnalla pyrimme siihen, että se korvaisi
nartun heikkoja puolia. Mielellään myös uroksen
ulkonäkö saisi olla silmää miellyttävä. Näin ollen

Tulevaisuuden toivot Jere ja Evita.
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metsästysominaisuuksien lisäksi toivomme kasvatustyössä myös hyvää, linjakasta ja kauniisti liikkuvaa suomenajokoiraa, jota kelpaa esittää myös
näyttelykehissä.

MARI RUHA KOOSTANUT ERI NETTILÄHTEISTÄ

Miten pennun ostajat valikoituvat?
Toiveemme pennun ostajille on, että pentuja viedään eteenpäin niin metsälle kuin kokeisiinkin.
Palaute kasvateista on myös tervetullutta - myös
negatiivisista puolista, sillä selvää on, ettei kaikista
pennuista tule huippuja, vaikka kuinka sitä toivoisikin.
Mitä mieltä terveystutkimuksista ja PEVISAsta?
Terveystutkimukset ovat kasvatustyössä tärkeässä
osassa, onhan kyseessä koira, joka työskentelee
pitkän päivän. Toki ruokinta sekä pennun liikunta kasvuiässä oikeassa suhteessa on yhtä tärkeää,
eikä siihen kasvattajana voi luovutuksen jälkeen
aina vaikuttaa.
Palveleeko KEAJ- säännöt jalostusta?
Kyllä palvelee, kunhan mennään sääntökirjan
mukaan, eikä tehdä omia sovelluksia. Toki pientä
viilausta säännöistä löytyy aina. Esimerkiksi hakunumeroissa voisi tuoda selvemmiksi erot sellaisten
koirien välille, jotka kokeessa ottaa useamman ketun ylös ja niille, jotka hakee lisähaulla minuutteja
saadakseen 100 min täyteen. Esim. hakuvarmuus
ja tehokkuus: 9-10 haku ja lisähaku johtaa ajoon.
Harrastuksen haasteet
ja tulevaisuuden näkymät
Henkilökohtaisena haasteena voisi pitää sitä, että
osaisi kasvattaa sellaisia koiria, joihin uudet pennun ostajat olisivat tyytyväisiä.
Valtakunnallisena haasteena on nuorten innostaminen ajokoiraharrastuksen pariin. Olemme sikäli onnellisessa asemassa, että poikamme Jere on
täysillä mukana koiratouhussa. Nuoresta iästään
huolimatta hän on kokenut synnytyksessä avustaja ja pentujen hoitaja. Viimeisimmästä pentueesta
Jere sai valita itselleen pennun ja kovasti on poika
tehnyt töitä Moppekerhon Evitan kanssa. Kuluneella kaudella Evita osoitti, että siitä voisi kettukoira tullakin. Jereltä löytyy jo metsästyskortti ja
KEAJ- tuomarikortti on tarkoitus suorittaa kesällä, mikäli koronatilanne sallii kurssien järjestämisen.

Ajokorvan aamuvärssy
Salon herra, maan isäntä,
Kaunis kankahan eläjä.
Tule sanani kuulemahan,
Orpoa opettamahan.
Tule jalan kärtännälle,
Kahen silmän nähtävälle!

Ota kultaiset avaimet
Renkahalta reieltäsi,
Aukaise Tapion aitta,
Metsän linna liikahuta
Minun pyyntöpäivinäni,
Eränetso-aikoinani.

Lähen nyt miehistä metsälle,
urohista ulkotöille.
Tapion tietä myöten,
Tapion talojen kautta.

Pane maalle palttinasi,
Lempiliinasi levitä,
Alle kullan kuumottavan,
Alle huohtavan hopean,
Tuon maahan tippumatta,
Rikkoihin rivestymättä.

Terve vuoret, terve vaarat,
Terve, kuusikot kumeat,
Terve, haavikot haleat,
Terve, tervehyttäjänne!
Miesty, metsä, kostu, korpi,
Taivu, tainloinen Tapio!
Saata miestä saarekselle,
Sille kummulle kuleta,
Jost` on saalis saatavana,
Erän toimi tuotavana!
Tääl’ on maat mielusat,
Tääl’ on veet vuolahat,
Tääl’ on ilmat ihalat,
Tääl’ on pyytäjät parhaat.
Nyyrikki, Tapion poika,
Mies puhas punakypärä!
Veistä pilkut pitkin maita,
Rastit vaaroihin rakenna,
Jotta tunnen, tuhma, käyä,
Äkkiouto tien, osoan,
Etsiessäni ereä,
Antia anellessani!
Mielikki, metsän emäntä,
Puhas muori, muoto kaunis!
Pane kulta kulkemahan,
Hopea vaeltamahan,
Miehen etsivän etehen,
Anelijan askelille!

Metsän kultainen kuningas!
Tässä on kullat kuppihisi,
Hopeat vatihisi
Tämän lahjan lahjomasta.
Metsolan metinen muori,
Metsän kultainen kuningas,
Minä annan kullat kullistani,
Hopeat hopeoistani,
Anna sinä kullat kullistasi,
Hopeoistasi hopeat.
Pääsyös turvat tukkeista,
Vainusalmet salpeista,
Tulluas tuulena kärsään,
Utuna penikan nokkaan!
Jänis jäppä juppaniska,
Nouse norosta ylös,
Tiele korvesta kohenna,
Jos joki ettees tulloo,
Silekki sillaksi sivalla,
Punaparta portahaksi!

Jos istun revon rekkeen,
Revoll` on reki matala,
Joka kanta koapasoo,
Joka otsa ottasoo.
Istunk ilveksen rekkeen,
Ilves viep ison kottiin,
Emon maireen majoille.
Jos käyn jänön jälille,
Jänis peittää jälleen,
Koukkupolv` potkasoo,
Sitt` en tiiä itsekkään
Kuhus joutunen poloinen.
Hyvä oli eläinten eleä,
ötököiden oleskella
metsissä Savon salojen,
vieressä Kerin kivien.
Kunnes tuli sutten lauma,
viurusilmäisesten väkeä.
Rikkoi rauhan hurjat hukat,
pedot pelon paisutteli.
Tappoi Taku-oravaisen,
Tikun pienen pelotteli,
surmasivat satakielen,
hengiltä hevon otti,
söivät sorsat suurukseksi,
jänöt jälkiruokaseksi.
Missä susi synnytelty,
harvahammas kasvateltu?

Repo itki riukutteli,
Alla vuoren voivotteli,
Miss lie miun polon poijain,
Linnun laihan lapsuein?

Maan tyttö, Manalan neiti
astu soita, astu maita,
otti helmen heinän päästä,
pani helmen helmahansa.
Helmi helmasta putosi,
tuostapa susia sikisi,
kasvoi karvajalkaisia.

Lieko soilla, vai lie mailla,
Vai lie pitkill vesillä,
Vai lie herran helmoloina,
Papin pai`an kauluksina?

Siitä itku ilmosille,
suru suuri seutuville.
Kauhu Kerin ketosille,
Kalevalan kankahille.

Kuka meijät pelastaisi,
pelastaisi parantaisi
säästäisi suen suusta,
hukan hampaista hakisi
Kuka soimaisi sortajata,
vihulaista varottelisi.
Sule Hiisi hukan suuta,
Lempo suven leukaluuta.
Laita sulku surun etehen,
Haitta hammasten välihin
Ettei äänen ääntä päästä
Miehen mentyä sivuitse.
Mene tuonne kiven alle,
kidu siellä kinnahainen,
paru siellä pannahainen.
Kun liet, tuhma, tuolta tullut,
Metsän Hiien hinkalosta,
Paholaisen pankon päästä,
Huonehesta honkaisesta,
Petäjäisestä pesästä.
Niin sie juokse harmaaturpa,
Kiiätä, kiveräkopra,
Villahäntä, viilettele,
Hiien hiilihen sekahan,
Pahan vallan valkeahan,
Siellä partasi palavi,
Hipiäsi hiiltyvi!
Metsän onni, metsän osmo,
maan sulho, mannun sulho.
Tapio korven kuningas!
Pane juoni juoksemahan,’
Näille maille, mantereille,
Näille miehen metsämaille,
Näille harhuille saloille.
Lepy lehto, kostu korpi,
Lämpii’ salo sininen,
Miun metsässä käyvessäin,
Miun metsässä ollessain
Ja miun pyytö päivinäin!
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Nordic Hunting,

ilmaisia metsästysvideoita Youtubessa
ja sosiaalisessa mediassa

Niko ja Redruler Kaiku kaadolla (Nordic Hunting).

Kalle ja Jökömäen Kaapo
kaadolla
(Nordic Hunting).

Yhtenä iltana kaverini linkitti minulle Youtube-videon, missä ajatettiin kettua suomenajokoirilla. Video oli Nordic Hunting -nimisen
porukan tekemä ja mielestäni todella laadukas
ja mielenkiintoinen. Itse juuri ketunmetsästystä ajavilla koirilla harrastavana koin, että tällaiset ovat innostavia ja varmasti myös nuoret
katselevat näitä mielellään ja voivat innostua
harrastuksesta. Päätin ottaa yhteyttä ja pyytää
haastattelua.
Mikä on Nordic Hunting
ja mistä idea on lähtenyt?
- Nordic Hunting on keväällä 2015 perustettu,
metsästysvideoita YouTubeen tuottava kanava.
Vuosien varrella olemme aktivoituneet sosiaalisen
median puolella myös Facebookissa ja Instagramissa. Idea metsästysvideoiden tekemiseen syntyi,
kun aloimme kuvata metsästystilanteita omaksi
52
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iloksemme, myöhemmin muisteltaviksi. Näistä
pätkistä sitten koostimme pidemmän videon, jonka lopulta päätimme julkaista YouTubessa. Video
sai yllättävän paljon positiivista palautetta, joka
kannusti meitä jatkamaan. Tästä on nyt siis viisi
vuotta. Moni asia on muuttunut, mutta ideamme
on pysynyt samana; tuottaa mahdollisimman laadukkaita metsästysvideoita ilmaiseksi kaiken kansan katsottavaksi.
Keitä olette ja mistä päin Suomea?
- Nordic Huntingin porukka koostuu nykyään
kolmesta nuoresta metsästäjästä. Alusta asti mukana ovat olleet Kalle Markkula ja Niko Saarela,
viimeiset kaksi vuotta porukassa on ollut mukana myös Ida Byskov. Nykyporukalla Kalle ja Niko
ovat pääsääntöisesti metsästelleet ja Ida on hoitanut hommat kameran toisella puolella. Asumme
ja metsästämme pääsääntöisesti Rauman seudulla.

Mitä pyyntimuotoja harrastatte?
- Helpommalla pääsisi, kun kysyisi mitä pyyntimuotoja emme harrasta! Harrastamme metsästystä todella monipuolisesti niin Suomessa kuin ulkomailla, lähes kaikin lain sallimin keinoin. Koirien
avulla tapahtuva metsästys on kuitenkin aina ollut se juttu, rotuun ja pyyntimuotoon katsomatta.
Mainitaan kuitenkin suosikkipyyntimuodoiksi petojen metsästys ajokoirilla sekä sorkkaeläinjahdit.
Mitä koiria käytätte?
- Tällä hetkellä käytössämme on suomenajokoira
Jökömäen Kaapo, karkeakarvaisen mäyräkoiran
pentu Omituisen Otuksen Quick, sekä muutama
harmaa norjanhirvikoira, joita Kallen isä on kasvattanut jo vuosikymmeniä. Kaapo on nyt reilun vuoden ikäinen petokoiran alku, jonka Kalle
omistaa puoliksi kaverinsa Henri Arvolan kanssa.
Ensimmäinen kausi sujui haastavista olosuhteista
huolimatta ihan mukavasti, onnistumisia saatiin
niin pitkien ajojen, kaatojen kuin koetuloksenkin
muodossa. Kaapo on ensimmäinen ”puoliksi oma”
petokoiramme, mutta olemme päässeet harrastamaan petopyyntiä ajokoirilla jo vuosien ajan, kiitos paikallisten ajokoiraharrastajien sekä erityisesti
Henrin, jonka koiria olemme saaneet lainata.

Redruler Kaiku ja Ansa (Nordic Hunting).

Käyttekö koirakokeissa?
- Kyllä käymme, kaikilla koirilla, joita omistamme.
Koetoiminta on mukava lisä metsästyksen ohelle.
Mistä videoitanne löytää?
- Videomme löytyvät YouTubesta kanavaltamme
Nordic Hunting. Kuvia sekä muuta sisältöä löytyy
myös Facebookista sivulta Nordic Hunting sekä
Instagramista sivulta @nordichuntingofficial.
Loppuun vielä pieni tietoisku!
Nordic Hunting
Videoita tuotettu vuodesta 2015 alkaen
Videoita katsottu 1,7 miljoonaa kertaa
Somessa aktiivisia seuraajia yli 18 000.
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Tervehdys Amerikan-
kettukoirayhdistykseltä!

Venäjänajokoirayhdistyksen
kuulumisia

Kevät on jo pitkällä ja elämme mielenkiintoista
korona-aikaa tällä hetkellä. Kaikki koiranäyttelyt,
kokeet, kilpailut ja testit on siirretty 1.8.2020 alkaviksi tai peruttu. Toivottavasti alkava metsästyskausi ei taannuta osallistujamääriä. Vuonna 2019
amerikkalaisille oli 111 kappaletta näyttelytuloksia
kirjattu. Hieno asia on myös uusien koemuotojen
mukaantulo, 4 MEJÄ-tulosta on kirjautunut järjestelmään viime kaudelta. Viime kauden ketun
ajokokeita jouduttiin perumaan paljon kelien takia, jonka vuoksi koekäynnit putosivat hieman.
Yhdistyksen sihteeri Markku Savikuja osallistui rotujärjestön edustajana susiLIFE - hankkeen
skype-palaveriin. Aiheesta löytyy yhteenveto Metsästäjäliiton sivuilta. En ala ottamaan tähän asiaan
sen kummemmin kantaa. Ratkaisuehdotuksia ja
ajatuksia on monenlaisia tähän asiaan, mutta mitkä niistä on toteutettavissa järkevästi ja millä asioilla turvataan koirametsästysmahdollisuuksien
jatkuminen, se jää nähtäväksi.
Tälle keväälle ja kesälle on jo syntynyt tai syntymässä uusia ajurinalkuja, kannattaa olla ajoissa

Venäjänajokoirayhdistys ei myöskään ole vielä
voinut pitää vuosikokousta eikä päänäyttelyä Korona-tilanteen vuoksi. Päänäyttely on siirretty lauantaille 8.8 Haapajärvelle ja vuosikokous sunnuntaille 9.8.2020 Kannukseen. Nähtäväksi jää mikä
on tilanne tuolloin, että onnistuuko näyttelyn ja
vuosikokouksen pito vielä silloinkaan.
Olemme yhdistyksessä aloittaneet JM- ja KMtukituotteiden myynnin. Tuotteita on mennyt
kaupaksi kiitettävästi. Kiitoksia tuotteiden ideoitsijoille, myyjille ja kaikille ostajille. Tänä vuonna
pidämme kyseiset kilpailut samana viikonloppuna
12 - 13.12.2020 Kannuksessa. Lauantaina kilpaillaan Jänismestaruudesta ja sunnuntaina Kettumestaruudesta.
Toivottavasti ajokoiraväki pystyy vallitsevasta
tilanteesta huolimatta nauttimaan kesästä!

Tarhan tekoa uudelle pennulle.

asialla, jos mielii uutta pentua. Yksi uusi tuontikoira olisi tullut keväällä Suomeen, mutta korona sotki kuviot. Toivotaan, että homma saadaan
järjestymään, kun rajoituksia aletaan purkamaan.
Yhdistykseltä voi anoa tuontikoira-avustusta, ja
jos miettii, mitä kaikkea koiran tuonti pitää sisällään niin ole rohkeasti yhteyttä allekirjoittaneeseen. Asia ei ole ihan läpihuutojuttu jos koiraa ei
tuoda EU-maasta.
Amerikankettukoiran uusittu JTO on pöydällä
ja päivittymässä. Yritetään saada se valmiiksi hyväksyttäväksi syksyn vuosikokoukseen.
Eipä tässä vaiheessa muuta. Odotellaan mitä
kesä tuo tullessaan koronan suhteen ja itsellä ainakin tulee kiireinen kesä ja syksy, kun uusi pentu
on varattu ja muuttaa Lapualle alkukesästä.
Pasi Kultti
Puheenjohtaja
Amerikankettukoirayhdistys Ry

jäsenen omistamalle koiralle otettua MyDogDna-geenitestiä sekä
lonkkanivel-, kyynärnivel-, patellaluksaatio-,
sydänkuuntelu-, sydämen ultraääni-, silmä- ja selkätutkimuksia
maksukuittia vastaan 20 eurolla / koira, yhden kerran koiran elinaikana.
Tutkimustulosten ja testien tulee olla julkisia.
Voimassa 1.1.2020 alkaen.
Tuki anotaan sähköpostilla os.
toimisto@ajokoirajarjesto.fi

Suomen Ajokoirajärjestö
Finska Stövarklubben ry

Kuva Aki Eriksson.

54

Suomen Ajokoirajärjestö tukee

Katso lisää: https://mydogdna.com/fi/
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TEKSTI JA KUVA SUVI VIRANTA-KOVANEN

Keväällä karvanlähdön laukaisee myös päivän pituus, mutta lämpötila säätelee turkin vaihtumisen
nopeutta. Nykyiset vähälumiset talvet ovat vaikeuttaneet metsäjäniksen selviytymistä. Toisaalta
myös sen suosimat metsätyypit ovat vähentyneet.
Vesakoiden ja aluskasvillisuuden raivaaminen vie
metsäjänikseltä sekä suojaa että ravintoa. Luonnonvarainkeskuksen (silloinen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos) tutkijat huomasivat metsäjäniksen harvinaistuneen kaikkialla maassamme
vuosina 1980-luvun lopulta vuoteen 2007. Taantuminen jatkuu yhä.

Metsäjäniksestä ja rusakosta
Metsäjänis on Suomen alkuperäisimpiä nisäkkäitä. Sekä kivikautinen ihminen että metsäjänis levittäytyivät heti jään vetäydyttyä maan
yltä. Metsäjänis oli tärkeää riistaa. Tästä on jäänyt todisteita kivikautisille tunkioille.
Metsäjänis on sopeutunut Suomen oloihin loistavasti. Se saa talvella ravintoa puiden kuorista,
ohuista oksista ja urvuista. Mustikan varvut ovat
myös hyvä syötävää. Metsäjänis viihtyykin soilla
ja sekametsässä. Se tarvitsee ravinnokseen ja suojakseen tiheikköjä. Tarkkaan raivatuissa metsissä
se ei viihdy.
Vuoden ensimmäinen kiima-aika alkaa EteläSuomessa helmikuussa, pohjoisessa maalis-huhtikuulla. Urokset alkavat seurata naaraita kiiman
lähestyessä. Saman naaraan perässä saattaa kulkea
useitakin koiraita. Uros on kooltaan pienempi
kuin naaras. Naaras saattaa paritella useamman56
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kin uroksen kanssa. Poikasia syntyy yleensä vähintään kaksi, voi syntyä viisikin ja niillä saattaa
siis olla eri isät.
Poikaset kasvavat nopeasti, ja alkavat myös itse
puputtaa varpuja jo parin viikon ikäisinä. Vuoden
ensimmäinen poikue on yleensä menestyksekkäin, mutta jänisemo synnyttää kevään aikana
yhden tai kaksi poikuetta lisää. Usein se parittelee
uudestaan heti ensimmäisen poikueen synnyttyä.
Vaikka metsäjänikset yleensä liikkuvat yksin,
saattavat ne kerääntyä suuriksikin ryhmiksi, jos
ravintoa on tarjolla runsaasti. Ne eivät myöskään
ole territoriaalisia vaan niiden pesätkin saattavat
sijaita lähekkäin.
Metsäjäniksen turkki on talvisin valkoinen antaen hyvän suojavärin lumessa, ja kesäksi turkki muuttuu ruskeaksi. Talvikarvan vaihtumisen
laukaisee päivien lyheneminen. Aluksi pupun
selkä muuttuu valkeaksi ja vähitellen koko eläin.

Rusakko saapuu
Aina pitkälle historialliseen aikaan metsäjänis oli
ainoa jäniseläimemme. Sitten saapui 1800-luvulla rusakko. Metsäjäniksen luontainen levintä on
pohjoinen Euraasia, kun taas rusakkoa esiintyy
etelämpänä. Sen luontainen levintä kattaa koko
manner-Euroopan, Iberian niemimaata lukuun
ottamatta, ja ison kaistaleen keski-Aasiaa, mukaan lukien Turkin. Lisäksi rusakkoa on istutettu
paikoin mm. Brittein saarille ja Australiaan, sekä
eteläiseen Ruotsiin. Suomeen se kuitenkin tuli
omin jaloin.
Rusakko on metsäjänistä suurempi mutta muuten hyvin samankaltainen. Se viihtyy paremmin
avoimissa ympäristöissä kuten niityillä ja pelloilla
kun metsäjänis. Sen ulkonäkö kielii siitä, ettei se
ole jäniksen veroinen lumisen talven eläjä. Vaikka
rusakko on isompi, on sen käpälä samankokoinen
tai jopa pienempi kuin metsäjäniksen leveä tassu,
joka toimii hangella lumikengän tavoin. Rusakon
turkki on hiukan vaaleampi talvisin mutta ei riittävä toimimaan suojavärinä puhtaassa lumessa.
Metsäjäniksen häntä ja korvat ovat lyhyemmät
kuin rusakolla. Tämäkin on sopeuma kylmään;
niiden kautta haihtuu helposti lämpöä.
Jo pitkään on tiedetty, että metsäjänis ja rusakko lisääntyvät keskenään. Itä-Suomen Yliopistoon

valmistuneessa väitöskirjassaan Riikka Levänen
tutki radiokaulapannan ja riistakameroiden avulla
rusakoiden ja metsäjänisten liikkeitä Joensuussa. Pikkuruiset radiokaulapannat ovat oululaisen
keksijän jäniksille sopivaksi kehittelemä ja niillä
voidaan seurata GPS avulla pupujen liikkeitä. Lisäksi tutkijat saivat metsästäjiltä korvanäytteitä
DNA analyysejä varten.
Tutkimuksessa todettiin, Joensuussa metsäjänikset ja rusakot liikkuvat samoilla alueilla, ja monesti riistakamera tallensi niitä yhtaikaa ruokailemassa. Ne myös lisääntyivät keskenään.
Useimmiten lajien välisissä paritteluissa, rusakkouros lisääntyy metsäjänis naaraan kanssa.
Jälkeläiset puolestaan lisääntyvät yleensä rusakoiden kanssa ja näin metsäjänisten geenit siirtyvät
rusakkopopulaatioon, mutta rusakon geenit eivät
juuri vaikuta metsäjänispopulaatioissa. Risteytymistä tapahtui lähinnä alueilla, joissa oli vahva
rusakkokanta.
Rusakko hyötyy risteytymisestä. Risteytymisen
ansiosta rusakko on saanut hyödyllisiä aineenvaihduntaan ja puolustusjärjestelmään liittyviä geenimuotoja, joiden avulla se voi sopeutua paremmin
pohjoisen oloihin. Mielenkiintoista on, että jääkaudella vastaavaa tapahtui nykyisen Espanjan ja
Portugalin alueella. Siellä nykyään elävien iberianrusakoiden perimässä säilyy geenimuotoja, jotka
ne ovat aikoinaan perineet metsäjänikseltä, joka
jääkauden kylmien vaiheiden aikana vetäytyi Iberian niemimaalle. Parittelut paikallisten rusakoiden kanssa johti lajien osittaiseen sekoittumiseen
ja pysyvään muutokseen paikallisten rusakkolajien perimässä. Ilmaston lämmettyä metsäjänis
vetäytyi pohjoisemmaksi, mutta jätti geenejään
iberianrusakoihin.
Levänenkin toteaa lehdistötiedotteessaan, että
tutkimus ei osoita, että rusakko olisi uhka metsäjänikselle..
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LIISA MIETTINEN

MARI RUHA

Kätevän emännän
rusakkopaisti
Alkaa olla aika tyhjennellä pakastinta sen sulatusta varten ja ajattelin julkaista oman reseptini rusakolle. Tokihan tämä käy myös jänikselle. Makoisia
ruokahetkiä.
Kätevän emännän rusakkopaisti
1 kpl rusakko
voita
sinappia
pari sipulia
porkkanoita
pippuria
suolaa
laakerinlehtiä
2 dl kermaa
(Maizena)
Laita uuni lämpiämään 175°
Irrottele lihat luista ja pilko mieleisesi kokoisiksi
paloiksi. Ruskista lihat voissa paistinpannulla ja
laita mukaan myös kuoritut ja paloitellut sipulit
ja porkkanan palat. Kaada paistinpannun sisältö
sopivaan uunivuokaan, lisää vuokaan vettä sen
verran, että lihat peittyvät. Lisää myös sinappia,
suolaa ja pippuria sekä laakerinlehdet, oman
maun mukaan. Muista sekoittaa padassa olevat
ainekset. Laita kansi päällä jo kuumaan uuniin.
Anna paistin olla uunissa 1,5 - 2 tuntia n. 175 astetta ja tarkasta välillä maku, lisää maustetta, jos
jotakin mielestäsi puuttuu. Lopuksi kaada mukaan kermaa ja anna vielä hautua puolisen tuntia. Jos tuntuu, että liemi on liian notkeaa, voit
suurustaa Maizenalla. Mukaan voit laittaa sieltä
pakastimestasi kanttarelleja tai suppilovahveroita. Paistin kylkeen sopii hyvin karpalohyytelö tai
pihlajanmarjahyytelö ja tietysti potut. Ruokajuoman jokainen valitsee maun mukaan.
Ja ei muuta kuin syömään.
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Loppuvuoden
koiranäyttelykalenteri
Kuluva koiranäyttelyvuosi on ollut erikoinen,
koska COVID-19-virustilanteen takia kaikki
yleisötapahtumat koiranäyttelyt mukaan lukien
on peruttu 31.7. saakka. Kennelliitto on antanut
näyttelytoimikunnille mahdollisuuden tapahtumansa perumiseen tai siirtämiseen myöhempään ajankohtaan joko tänä tai ensi vuonna.
Useat toimikunnat ovat peruneet tapahtumansa, koska näyttelylle sopivan ajankohdan löytyminen kaikille osapuolille sopivaan ajankohtaan on osoittautunut haasteelliseksi. Lisäksi
virustilanteen eteneminen on epävarmaa eikä
lopullista varmuutta näyttelyn pitämiselle voi
saada. Useat toimikunnat perustelevat päätöstään juuri talkoilla toteutetun valmistelutyön
tuloksen epävarmuudella.
Onneksi joitakin poikkeuksia löytyy ja ajankohta siirretylle näyttelylle on saatu sovittua.
Isoissa, kaikkien rotujen ja kansainvälisissä
näyttelyissä, se tietää usein tuomarimuutoksia ja tämän takia kaikkia tuomaritietoja ei ole
ohessa olevaan listaukseen lehden painoaikataulun takia mukaan saatu. Lisäksi useat näyttelytoimikunnat ovat sulkeneet ilmoittautumisen

tilanteen epävarmuuden takia, koska näyttelymaksujen palautus näyttelyn peruuntuessa vaatii taas lisää talkootunteja ja resursseja.
Tuomari- ja ilmoittautumistiedot päivittyvät
Kennelliiton Tapahtumakalenteriin linkitetylle
näyttelyn kotisivulle sitä mukaa kun toimikunnat saavat asiat sovittua.
Siirretyissä näyttelyissä kaikki jo ilmoitetut
koirat siirtyvät automaattisesti uudelle päivämäärälle. Luokat siirtyvät automaattisesti,
mikäli koiralla on vain yksi luokka missä se
voi ikänsä puolesta kilpailla. Esimerkiksi pentuluokan koira siirtyy junioreihin. Mikäli koiralla on oikeus kilpailla useassa luokassa tai
mikäli esiintyy kysyttävää luokka- tai tuomarimuutoksiin liittyvissä asioissa, kannattaa olla
yhteydessä näyttelyn järjestäjään.
Taulukossa on esitetty kaikki loppuvuoden
SAJ:n alaisten rotujen koiranäyttelyt siten kuin
ne Kennelliiton Tapahtumakalenterissa 30.4.
näyttäytyy. Listaan voi vielä tulla muutoksia ja
päivitetty listaus on nähtävillä Tapahtumakalenterissa.
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Rovaniemi
Kontiolahti
Siikajoki
Pori
Kontiolahti
Raahe
Kuopio
Haapavesi

Haapavesi
Ii
Luumäki
Vesilahti
Kuopio
Kuopio
Kokkola
Joensuu / Eno

Lappeenranta
Valkeakoski
Sodankylä (siirretty 31.3.)
Kajaani

Kauhava
Kouvola
Heinola
Helsinki
Riihimäki
Seinäjoki

Joensuu / Eno
Ruovesi
Kurikka
Helsinki
Porvoo
Lahti
Hyvinkää
Eckerö
Sastamala
Hyvinkää
Pertunmaa
Seinäjoki
Jyväskylä
Lahti
Helsinki
Helsinki

1.8.2020
1.8.2020
1.8.2020
2.8.2020
2.8.2020
2.8.2020
7.8.2020
8.8.2020

8.8.2020
8.8.2020
8.8.2020
8.8.2020
8.8.2020
9.8.2020
9.8.2020
15.8.2020

15.8.2020
15.8.2020
15.8.2020
16.8.2020

16.8.2020
22.8.2020
23.8.2020
29.8.2020
30.8.2020
5.9.2020

6.9.2020
6.9.2020
12.9.2020
12.9.2020
13.9.2020
19.9.2020
20.9.2020
26.9.2020
27.9.2020
27.9.2020
3.10.2020
25.10.2020
7.11.2020
29.11.2020
5.12.2020
6.12.2020
.		

Paikkakunta

Päivämäärä

Koiranäyttelykalenteri 1.8. - 31.12.2020

KV

NORD

KV

NORD

KV

RN FCI osa 5/ osa 6 & 4/8,
myös pennut

NORD, myös pennut

RN FCI 5/6, myös pennut

RN FCI 1/7 & 5/6

RN FCI 4/6 & 7/8, myös
pennut

KR, myös pennut

KV, myös pennut

RN FCI osa 5 & osa 6 ja 7/8,
myös pennut

RN FCI 5/7 & 6/4

RN FCI 5 ja 6/8, myös pennut

Erikoisnäyttely, SAJ:n rodut,
myös pennut ja jälkeläisluokka

KR, myös pennut

KR, myös pennut

KR, myös pennut

KR, myös pennut

RN FCI 5/6 & FCI 7/8, myös
pennut

RN FCI 2/9 & 6/8

RN FCI FCI 5 & FCI 6/7,
myös pennut

KR, myös pennut

RN FCI 1/3 & 5/6

Erikoisnäyttely, SAJ:n rodut,
myös pennut ja jälkeläisluokka

RN FCI osa 5 & osa 6 & 4

KV

NORD

RN FCI osa 5 & osa 6 & 7/8

RN FCI osa 5 & osa 6 & 3,
myös pennut

RN FCI osa5 & osa 6 & 3/7

RN FCI osa 5/ osa 6 & 3/7,
myös pennut

Päänäyttely, SAJ:n rodut,
myös pennut ja jälkeläisluokka

KR0

RN FCI osa 5 & osa 6 & 8,

NORD

KV, myös pennut

RN FCI 2/8 ja FCI 5/6 , myös
pennut

KV

RN FCI osa 5 & osa 6 & 7/8,
myös pennut

Näyttelytyyppi

14.9. mennessä

11.8./1.9 mennessä

20.8./23.8. mennessä

31.7./15.8./23.8. mennessä

10.7./31.7/7.8. mennessä

10.8./26.8. mennessä

9.8./16.8. mennessä

5.8. / 21.8. mennessä

9.7./23.7./30.7. mennessä

16.7. / 31.7. / 4.8.

20.7. / 27.7. mennessä

20.7. / 27.7 mennessä

24.7. / 30.7. mennessä

20.7. mennessä

28.7. mennessä

14.6. / 5.7. /12.7.

14.6. / 5.7. /12.7.

13.7. mennessä

15.7. mennessä

10.7./17.7. mennessä

14.6. / 5.7. /12.7.

27.5/24.6./2.7. mennessä

Virpi Montonen

Pirjo Aaltonen

Harto Stockmari

Sanna Törnroos

Kirsi Honkanen

Auli Haapiainen-Liikanen

Hannu Talvi

Helin Tenson

Sakari Poti

Tuula Savolainen

Esa Ruotsalainen

Aila Lehmussaari

Teija Urpelainen

Matti Palojärvi

Tiina Eskelinen

Harto Stockmari

Marjo Nygård

Pekka Teini

Markku Kipinä

Sakari Poti

Matti Palojärvi

Teija Viljanmaa / Jari Fors

Tiina Taulos

Esa Ruotsalainen

Markku Mähönen

Marjatta Pylvänäinen-Suorsa

6.7. mennessä

31.5. / 6.7. / 15.7. mennessä

Suomenanjokoirien tuomari

Ilmoittautuminen

Eeva Resko

Marianne Holm

Harto Stockmari

Jetta Tschokkinen

Kirsi Honkanen

Cindy Kerssemeijer

Hannu Talvi

Pero Bozhinovski

Sakari Poti

Tuula Savolainen

Paula Rekiranta

Aila Lehmussaari

László Erdos

Jari Fors

Tiina Eskelinen

Shaun Watson

Pekka Teini

Markku Kipinä

Sakari Poti

Matti Palojärvi

Teija Viljanmaa

Marjatta Pylvänäinen-Suorsa

Iva C´ernohubová

Jari Fors

Sakari Poti

Ryhmätuomari

KOONNUT MARI RUHA

Valionarvojen vaatimuksia
SUOMEN VALIONARVOSÄÄNNÖT
Voimassa alkaen 1.1.2020
Suomenajokoira ja muut korkeajalkaiset
ajokoirat
Muotovalion arvo (FI MVA)
Vähintään kolme sertifikaattia näyttelystä Suomessa kolmelta eri palkintotuomarilta. Vähintään
yksi sertifikaateista on saatava koiran täytettyä
24 kk. Lisäksi tulevat mahdolliset rotukohtaiset
koepalkintovaatimukset: 1 x AJOK-1 tai 1 x KEAJ-1.
Valionarvosääntöön liittyvät koetulosvaatimukset
ovat vähimmäisvaatimuksia. Suomalaisen omistamalta / hallitsemalta koiralta hyväksytään Pohjoismaissa saavutetut koetulokset rodunomaisista
kokeista FI MVA -arvoon vaadittaviksi koetuloksiksi.
Käyttövalion arvo (FI KVA)
Vähintään laatumaininta ”hyvä” näyttelystä koiran täytettyä 15 kk. Lisäksi tulevat rotukohtaiset
koepalkintovaatimukset.
FI KVA-AJOK: 4 x AJOK-1 saavutettuna vähintään kahden eri koekauden aikana. Yksi koekausi
on metsästysvuosi 1.8.-31.7. Käyttövalion arvoon
oikeuttavia tuloksia on oltava vähintään kaksi
paljaalta maalta ja yksi lumikeliltä. Käyttövalion
arvoon hyväksytään yksi AJOK-1 palkinto koko
koekauden kestävästä kokeesta tai ennen 1.8.2016
saavutetusta kahden viikon kokeesta.
FI KVA-KEAJ: 4 x KEAJ-1 saavutettuna vähintään kahden eri koekauden aikana. Yksi koekausi
on metsästysvuosi 1.8.- 31.7. Käyttövalion arvoon
hyväksytään yksi KEAJ-1 palkinto koko koekauden kestävästä kokeesta tai ennen 1.8.2016 saavutetusta kahden viikon kokeesta.
Suomen Kennelliiton myöntämien Suomen koetai kilpailuvalionarvoon oikeuttavien käyttötulos62
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ten on kaikkien oltava Suomesta saatuja.
Pohjoismaiden käyttövalion arvo (POHJ KVA)
Koiralle, joka ennestään on saavuttanut kolmen
eri Pohjoismaan (Suomi, Ruotsi, Norja, Islanti tai
Tanska) koe- tai kilpailuvalionarvon, myönnetään
Pohjoismaiden ko. koemuodon koe- tai kilpailuvalionarvo. Pohjoismaiden käyttövalionarvoa voi
anoa 1.1.2010 alkaen. Sitä ennen saadut valion
arvot hyväksytään koiran saavutuksiksi.
Uusi Pohjoismaiden muotovalion arvo
(NORDIC MVA)
Koiralle, joka on saanut kolme NORD-sertifikaattia kolmesta eri Pohjoismaasta, kolmelta eri tuomarilta. Vähintään yksi NORD-sertifikaateista on
saatava koiran täytettyä 24 kuukautta.
Saadakseen NORDIC MVA -arvon koiran tulee
olla kansallinen valio siinä maassa, jossa koira on
rekisteröity.
Muotovalion arvoon vaadittavat koetulokset voi
saada myös muissa Pohjoismaissa. Muista maista
saavutettujen koetulosten kelpoisuuden muotovalion arvoon hyväksyy Kennelliitto koemuodon
haltijan esityksestä. Muihin valionarvoihin vaadittavat näyttelytulokset voi saada jostain FCI:n
hyväksymän maan kenneljärjestön hyväksymästä
näyttelystä.
Koiralta, joka 24 kk täytettyään on saavuttanut
jonkin muun maan muotovalionarvon, vaaditaan
vain yksi sertifikaatti Suomesta sekä mahdolliset
lisävaatimukset. Sen mahdollisesti Suomesta alle
24 kk:n iässä saama sertifikaatti lasketaan Suomen
muotovalionarvoon oikeuttavaksi.
Ulkomaalaisen omistaman / hallitseman koiran
ulkomailla saavuttama koetulos hyväksytään FI
MVA -arvoon vaadittavaksi koetulokseksi vain,
mikäli se on saavutettu FCI:n hyväksymän kenneljärjestön kokeesta, joka vastaa Suomessa ro-

dulta vaadittavaa rodunomaista koetta. Koetuloksesta tulee Kennelliittoon toimittaa anomuksen
yhteydessä FCI:n hyväksymä Working Class Certificate (WCC).
Koiralta, joka ennestään on jonkin muun maan
koe- tai kilpailuvalio, vaaditaan ko. koe- tai kilpailumuodosta vain yksi valionarvoon oikeuttava
korkeimman luokan tulos Suomesta sekä mahdolliset lisävaatimukset.
Kansainvälinen muotovalio (C.I.B)
Rodut, joilta FCI vaatii käyttökoetuloksen
Jotta koira voisi saada kansainvälisen muotovalion
arvon, sen tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
a) saanut 2 x CACIB kahdesta eri maasta ja kahdelta eri tuomarilta, riippumatta näyttelyyn osallistuneiden koirien lukumäärästä;
b) ensimmäisen ja viimeisen CACIBin välillä on
kulunut vähintään yksi vuosi ja yksi päivä; esim.
tammikuun 1. päivästä 2011 tammikuun 1. päivään 2012.
Anomukset C.I.B.-arvon myöntämiseksi roduille,
joilta FCI vaatii käyttökoetuloksen, toimitetaan
koiran omistajan kotimaan kansalliselle kenneljärjestölle, joka vastaa koetuloksen oikeellisuuden tarkistamisesta. Anomus on tehtävä käyttäen
FCI:n virallista lomaketta.
Kansainvälisen käyttövalion arvo (C.I.T.)
Tämän arvon voivat saavuttaa kaikki ne rodut,
joille järjestetään FCI:n kansainvälisiä kokeita.
C.I.T.-arvon saamiseksi koiran tulee olla saavut
tanut:
a) missä tahansa iässä 2 x CACIT (kansainvälinen
käyttökoesertifikaatti) FCI:n hyväksymässä
käyttökokeessa ( =  kokeessa jossa sovelletaan
FCI:n kansainvälisiä sääntöjä) kahdelta eri tuomarilta yhdessä tai useammassa maassa, ja nämä
CACITit on saatu 1-palkinnoilla;
b) vähintään 15 kuukauden iässä vähintään laatupalkinto ”erittäin hyvä” kansainvälisessä FCI:n
hyväksymässä näyttelyssä, riippumatta esitettyjen
koirien lukumäärästä, tai maissa joissa tämä
laatupalkinto ei ole käytössä, vähintään 2. palkinto
käyttöluokassa, avoimessa luokassa tai nuorten
luokassa.

kohti. Mikäli CACIT-koe arvostellaan pistein ja
useampi koira saavuttaa saman pistemäärän, CACITin jakamisesta päätetään soveltaen kokeen
järjestämismaan kansallisia mestaruuskilpailuja
koskevia sääntöjä.
Kansainvälisen muoto- ja käyttövalion arvo
(C.I.B.T)
Kaikki ne rodut, joilta FCI vaatii käyttökoetuloksen, voivat saavuttaa C.I.B.T.-arvon, mikäli koira
täyttää kaikki molempien valionarvojen vaatimukset (= on saanut C.I.B. ja C.I.T. arvon).
Anomukset C.I.B.T.-arvon myöntämiseksi tulee
toimittaa koiran omistajan kotimaan kansalliselle
kenneljärjestölle.
TÄHTIVALIO
Ajokoirajärjestön hallitus voi myöntää TÄHTIVALION tai TÄHTIVALIO-K:n arvon.
Tähtivalion tai tähtivalio-K:n arvon saavuttaa ajokoira, joka ajaa käyttövalion tai kettukäyttövalion
arvon saavutettuaan kaksi (2) kertaa AJOK-1 vastaavasti KEAJ-1 tuloksen yksipäiväisessä kokeessa
peräkkäisinä päivinä. Koiran pitää ajaa kaksi eri
kertaa peräkkäisinä päivinä ykköspalkinto, eli yhteensä neljä lisäykköstä. Sitä ennen pitää olla saavutettuna käyttövalion tai kettukäyttövalion arvo.
Tähtivalion arvoon ei hyväksytä koko kauden kokeen tuloksia.

Yleisohjeet CACITin myöntämisestä: Kussakin
kokeessa myönnetään vain yksi CACIT rotua
AJOKOIRAMIES TOUKOKUU 2020
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AULI HAAPIAINEN-LIIKANEN

Etäkoulutus harvinaisille
ajokoiraroduille
Suomen Kennelliitto peruutti korona-viruksen
vuoksi toukokuun loppuun asti kaikki ulkomuototuomareiden koulutukset ja arvostelukokeet
muiden koiraharrasteiden ohessa. SAJ:n ulkomuototuomarien koulutuksesta vastaava jaos siirsi
suomenajokoiran ja venäjänajokoiran erikoiskoulutukset alustavasti heinäkuulle arvostelukokeen
yhteyteen, mutta jo vuoden ajan valmisteltu harvinaisten rotujen erikoiskoulutus oli merkitty järjestettäväksi 4.4.2020.
Ulkomuotojaoksen sihteeri Auli HaapiainenLiikanen oli jo aikaisemmin valmistellut yksilökohtaiset ennakkotehtävät osallistujille, joten
siitä ei ollut enää pitkä matka alkaa suunnitella
etänä tehtävää verkkokoulutusta. Etäkoulutus sisältää samat asiat kuin normaali erikoiskoulutus
eli rodun alkuperän, rotumääritelmän, käytön ja
erikoispiirteiden selvittämisen sekä tämän hetkenkuvan rodusta ja vertailun muihin rotuihin.
Lisäksi tietenkin arvostelutekniikkaa ja sanastoa.
Näitä varten on oltu yhteyksissä mm rotujen alkuperämaiden rotujärjestöihin, asiantuntijoihin
sekä käyty tutustumassa rotuihin. Ulkomuototuomarit ry on myös järjestänyt ryhmämatkoja,

joilla on ollut mahdollisuus perehtyä elävään materiaaliin paikan päällä.
Suomen Kennelliitto piti etäkoulutusajatusta
hyvänä ja antoi samalla kouluttajana toimivalle
Aulille mahdollisuuden lisätä ohjelmaan myös
muut ryhmän 6 ajokoirarodut, joille ei ole merkitty omaa rotujärjestöä. Niinpä koulutettavien
rotujen lista paisui vielä 12 rodulla yhteensä 52
eri ajokoirarotuun.
Koulutus kesti koko päivän, se alkoi lauantaina klo 8.45 ja loppui klo 16. Kävimme läpi yhteensä 460 sivua tietoa ja kuvia. On aivan oma
taiteenlajinsa pitää yllä 24 ulkomuototuomarin
mielenkiintoa koko päivän ja samalla toivoa, että
ääni riittää loppuun asti. Seitsemän tuntia puhetta käy kenen tahansa äänijänteille. Koulutus sai
kuitenkin kiitettävän arvosanan ja aivan mahtavan määrän positiivista palautetta – sekä poikkeuksellisen suuren suosion. Auli valmisteli materiaalia kolmen vuoden ajan, joten ihan pienestä
rutistuksesta ei ollut kysymys. Nyt ulkomuotojaoksella on käytössään kaikista SAJ:n alaisista
roduista oma koulutusmateriaali.

Slovakianajokoira (Slovensky kopo).

Puolanajokoira (Ogar Polski).
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219 Francais tricolore.
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TUOMO HÄNNINEN

Koiraharrastus kulkee suvun
perintönä
Koiraharrastukseen syttymises
tä on monenlaisia tarinoita. Kerron tässä taustaa omalta osaltani.
Sukujuureni isän puolelta ovat Järvi-Kuusamossa
sukunimen mukaisessa kylässä. Äitini puolelta
sukujuureni ovat toisen maailmansodan yhteydessä luovutetulle alueelle jääneessä Paanajär
ven Mäntyniemessä. Molemmissa talouksissa suuri osa elannosta tuli luonnosta, kun
tiloilla harjoitettiin karjatalouden ja metsätalouden ohella porotaloutta, kalastusta
ja metsästystä. Marjat ja sieniäkin luonnosta saatiin.
Mäntyniemessä isännät harrastivat keväisin ja
syksyisin karhun metsästystä. Isoukkini Eljas Lei-

nonen oli 28 karhun kaataja. Keväällä pesästäkin
pyydettiin ja koiria käytettiin syyspyynnissä apuna.
Keväällä 1892 jahdissa karhu hyökkäsi isoukkini
veljen Aatun päälle siten, että peto repi kasvonahat
kirjaimellisesti silmille. Syrjäisessä perukassa terveydenhuollon henkilöitä ei ollut tuolloin päivystämässä, joten apua haettiin kylässä olevilta vierailta.
Juuri tuolloin työmatkalla Paanajärvellä oli taiteilija
Akseli Gallen-Kallela perheineen. Niinpä sairaanhoitajavaimoa Maryä pyydettiin apuun ja hän onnistui ompelemaan kasvonahat paikoilleen ja Aatu
selviytyi arpien runtelemilla kasvoilla jatkamaan
taivaltaan.
Vuonna 2006 kansanedustajien vieraillessa pe-

rinteisesti Helsingin kaupungin
vieraana Helsingin silloinen
museonjohtaja Janne GallenKallela-Siren oli siinä pöydässä
missä istuin isäntänä. Illan edetessä esittelin itseni Leinosen
suvun jälkikasvuksi ja kysäisin,
että tietääkö hän isoukkinsa
Paanajärven reissusta paljon.
Hän tunsi historian huomattavasti paremmin kuin minä
paikallisena. Hän kertasi tapaturman hoitotyön vielä yksityiskohtaisesti ja muisti myös
vaivan palkkana tulleen korvauksen. Säästäväisiä ja vähävaraisia kun esi-isäni olivat, niin
he antoivat taiteilijaperheelle
kiitokseksi luovutusikäisen lapinkoiran pennun.
Tämä Kapperi-koira meni
Gallen-Kalleloiden kotikoiraksi
ja lemmikiksi. Ilmeisesti koira oli mieleinen, sillä se päätyi
taiteilijan malliksi ja yksi työ
Gallen-Kallelan kokoelmassa
on Impi Marjatta ja Kapperi. Tämän ja muutakin Janne
isoisovanhemmistaan tuona iltana kertoi. Kapperin sanottiin
olleen lapinkoira, mutta paljon
metsästyskoirista oli nykyisen pystykorvan ja pohjanpystykorvan välimuotoja, sillä sellaisia kellertä
vän ruskeita jahtikoiria Kuusamossa 1950-1960luvuilla oli. Muita, hyvin tunnettuja taideteoksia
mestariltamme Paanajärven reissulta olivat Mäntykoski, Palokärki ja Paanajärven paimenpoika.
Metsästyksestä perheessämme sen verran, että
isälläni pitkän armeija- ja sotareissun vuoksi aseet
olivat muuttuneet torrakoiksi. Toki hän kannusti
nuoria harrastamaan, mutta metsälle hän ei enää

Impi Marjatta ja Kapperi.

lähtenyt. Äitini veren perintönä oli innolla odottanut poikien kasvamista ja esimerkiksi minun
edelleen käytössä oleva haulikko on lakkiaislahja
ja veljeni luodikko myös hänen ostama. Koirien
penikoinnin valvojana hän 11 lapsen rutiinilla ja
useilla poiítuksilla oli verraton. Varmaan hänellä
perintönä oli myös Mäntyniemen koirien kasvatusopit.
Tuomas Kiitämän kennelistä

I.K.Inhan valokuva ’Mäntyniemen talo’.
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MARI RUHA

Kilpa-otteluita kautta
historian
Suomenajokoirien arvokkain tapahtuma ja kilpailu, Kilpa-ottelu, käytiin ensimmäisen kerran
Riihimäellä 1937. Kilpa nimitys tulee seuraavien
sanojen alkukirjaimista: Kennelliiton Itä-LänsiPohja-Ajokoirakilpailu. Kolme koiraa kustakin
lohkosta mitteli Suomen mestaruudesta. Tässä
Kilvassa kilpailtiin avoimen luokan säännöillä,
jossa ajoajat olivat 120 min kahdessa erässä ensimmäisenä päivänä ja yksi erä toisena. Ajoajasta
tuli 76 pistettä ja ansiopisteitä hausta, haukusta, ajon vauhdista ja ajon tasaisuudesta sai 0-6 p
kustakin. Tappiopisteitä sai löysyydestä, puutteel
lisesta innosta, puutteellisesta arvostelukyvystä ja
puutteellisesta kestävyydestä 5-15 pistettä kustakin. Seuraavana vuonna siirryttiin voittajaluokan
sääntöihin. Mestareita kutsuttiin Kilvan Voitta
jiksi, mutta vuodesta 1946 Suomen Kennelliitto
antoi voittajalle Ajokuninkaan kunnianimen.

Ajokoirajärjestö perustettiin 1941.
Sotavuosina ajokoiratoiminta supistui
kovasti. Vuosina 1943-1945 järjestettiin
ajokokeita nuorten- ja avoimessa luokassa tavallisten kokeiden rinnalla. Niillä haluttiin helpottaa kokeissa käymistä.
Omistaja sai itse nimetä maaston ja valita
koepäivän. Hän ilmoitti asiasta kokeen
ylituomarille, joka hankki aputuomarit.
Muilta osin noudatettiin SKL:n koesääntöjä. Sota-ajalla Kilvat saatiin järjestettyä
Jyväskylässä 1940 ja Heinolassa 1943.
1949 koesäännöissä selkeytettiin vakavasti häiritsevän esteen tulkintoja.
Koppeliajokoemuodosta luovuttiin lopullisesti. Luokkina oli edelleen nuorten,
avoin ja voittaja luokka. 1949 koesääntöjen runko oli seuraava:

Ajokoiria sota-aikana 1940-luvulla. Suomen Kennelliiton kuva-arkisto / Suomen metsästysmuseo.
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Ansiopisteet:
Ajokyky (tulee ajoajasta) 		
Haku		
Haukku 		
Ajon etenevyys		
Yhteensä		

70 p
10 (2 x 5)
10 (2 x 5)
10 (2 x 5)
100 p

Tappiopisteet
Ajon epätasaisuus		
Löysyys		
Puutteellinen arvostelukyky		
Puutteellinen into ja kestävyys
Yhteensä		

10 (2 x 5)
15 (3 x 5)
15 (3 x 5)
15 (3 x 5)
55 p

Etelän lohko muodostettiin vuonna 1963, jolloin Kilvan koiramäärä kasvoi kolmella. Vuoden
1964 koesäännöissä avoimessa luokassa oli yhden tai kahden päivän kokeita, ja voittajaluokassa pelkkiä kahden päivän kokeita. Avoimessa
luokassa oli kaksi erää ja tarvittaessa yksi ylimääräinen erä. Voittajaluokassa oli ensimmäisenä
päivänä kaksi erää ja toisena päivänä kolmas erä,
sekä tarvittaessa yksi ylimääräinen erä. Koira oli

oikeutettu ylimääräiseen erään, jos se ei saanut
kahdessa tunnissa jänistä liikkeelle tai ajo päättyi ns. vakavasti häiritsevään esteeseen. Pisteitä
sai seuraavasti: Maksimiajoajasta (120 min/erä)
sai edelleen 70 p, ansioista haku, haukku ja ajon
etenevyys 1-5 p, kerroin 2. Yht. 100 pistettä. Tappiopisteitä sai kolmesta ominaisuudesta, ajon epätasaisuus, löysyys, puutteellinen into ja kestävyys
0-5 p, kerroin 3, paitsi ajon epätasaisuudessa 2.
Tappiopisteiden maksimi 40 p. Ensimmäisen palkinnon sai 75 pisteellä, toisen 61:llä ja kolmannen
50 pisteellä.
Vuoden 1966 rekisteröintimäärä oli 2812 koiraa, koekäyntejä 2450 käyntiä ja näyttelykäyntejä
2895 kertaa.
Lähde: Matti Envall: Suomenajokoira & Ajokoirametsästys-kirja

Kilvan viitassa ja tunnuksessa on vasemmassa yläkulmassa järjestävän seuran, Helsingin Kennelkerhon
tunnus, sen alla Suomen lippu ja keskellä Kilvan viirin tunnus.
AJOKOIRAMIES TOUKOKUU 2020

69

Seuraavat Kilvasta kertovat sivut ovat Ajokoiramies-lehdestä numero 5 vuodelta 1966.
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MARI RUHA

eli reisittäminen suoritetaan kuljettamalla koira
kolme kertaa jalkojen välistä.

Vanhankansan tietoutta
(ajo)koirista
Koira on ensimmäinen kotieläin, jonka ihminen on kesyttänyt, tai kuten eräs amerikkalainen
professori on sanonut, ensimmäinen eläin, joka
on kesyttänyt ihmisen. Kun ihmisen ja koiran
välinen suhde on näin ikivanha, ei ole ihme, jos
kansan keskuudessa on paljon koiraa koskevia
uskomuksia. Etenkin suomenajokoiriin liittyviä
uskomuksia on harrastajien keskuudessa viljelty
runsaasti.
Koiran saa kansatietouden mukaan tottumaan
uuteen omistajaan, jos panee kainaloonsa palan
kalakukonkuorta, sokeripalan tms. ja antaa sen
hikeentyä. Tämän jälkeen herkkupala annetaan
koiralle. Orimattilassa kerrotaan menetellyn siten, että kierrettiin sokeripalalla kolme kertaa jalkojen ympäri ja annettiin se sitten koiralle. Lisäk78
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Kuva Raita Lappalainen.

Pennun valintaan kuuluvat uskomukset
Vanhassa kansantietoudessa esiintyy hyvin vähän
tietoja pennun valinnasta. Kanasantietouden mukaan on hyvä panna pennut pöydälle ja ne, jotka eivät putoa, tulevat hyviksi metsästyskoiriksi.
Kiteellä taas tiedettiin, että pennun turvan ympärys on mitattava heti syntyessä. Se kasvaa niin
korkeaksi kuin kolme turvan ympärystä. Samoin
kiteeläinen tieto kertoo, että kun pennut viedään
emältä pois, noutaa sen ensin sen pennun, josta
tulee paras metsästyskoira. Vanha kansa valitsi sellaisen pennun, joka pyrki aina pentukasan
päällimmäiseksi. Se kieli elinvoimaisuuden lisäksi
yleensäkin voimasta ja puolensa pitävyydestä.
Mainitaan kuitenkin eräitä ulkoisia merkkejä,
joiden uskotaan enteilevän koiran tulevaa metsästyskykyä. Hyvä koira tulee pennusta, jolla on
musta ja pykäläinen kitalaki. Mitä mustempi kitalaki, sitä parempi ajuri, uskottiin. Jos kitalaessa
oli pariton luku pykäliä, oli kysymyksessä hyvä
metsästyskoira. Parillinen luku taas osoitti huonoa käyttökoiraa. Yksi neuvo on painaa sormella

kitalakea kulmahampaiden välistä ja niistä taaksepäin: mitä pehmeämpi se on ja mitä enemmän
se antaa periksi ja mitä enemmän se pullistuu
kuperana alaspäin, sen parempi koira. Jonkun
uskomuksen mukaan kitalaen tulee olla kokonaan mustan eikä siinä saisi olla vaaleita kohtia.
Kitavallien tulisi olla mahdollisimman terävät ja
voimakkaat. Jos kitalaki oli vaalea, tulisi koirasta
löysä.
Myös poskikarvojen määrä on ollut merkkinä
koiran kirsunkäyttökyvystä. Parillinen määrä tuntokarvoja molemmissa poskissa kertoo uskomuksen mukaan koiran olevan ilmavainuinen, pariton
määrä karvoja ennakoi jälkitarkkuutta. Mitä terävämpi päälaki, ajopatti, sen parempi metsästäjä.
Yhden uskomuksen mukaan kynsien väri kertoo koiran ajo-ominaisuuksista: mustakyntinen
ajaa hyvin mustalla maalla ja koira, jolla on valkoiset kynnet, ajaa hyvin lumella. Etukäpälässä
tulisi kuitenkin olla yksi musta kynsi, ajurinkynsi, joka kertoo koiran olevan metsästysintoinen.
Myös polkuanturoiden väri kertoo uskomusten
mukaan tassujen kestävyydestä. Mitä mustemmat
anturat, sitä kestävämpi tassu.

si oli annettava ensimmäisen pyydetyn eläimen
verta. Koira pysyy uudessa talossa myös, jos sen
hännästä leikataan kolme karvaa, jotka sidotaan
tuvan peilinnyöriin. Impilahdessa kerrotaan syötetyn koiralle paljailta polvilta, jolloin koira seurasi syöttäjäänsä mihin vain.
Koiran kasvun saa polvijärveläisen tiedon mukaan keskeytymään, kun voitelee viinalla sen seljän! Heisimadotkin saa koirasta poistumaan, kun
sitä vaikkapa sohaisee varpaluudalla. Ehkä yleisin
ja sitkein uskomus, joka ajokoiriin liitetään, on
metsästyskoiran sisällä pitäminen. Niin sanottujen lakanakoirien, eli sisällä öitään viettävien
ajokoirien on uskottu menettävän metsästysviettinsä. Jos koira ei ole halukas etsimään riistaa, se
otetaan kiinni metsässä ja ”reisitään”. Reisiminen
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www.kennelrehu.fi

Koirat
kehhuu
KennelRehhuu!

Uudet valiot
Ilmoitushinnat v. 2020
Uusi valioilmoitus 20 euroa
Ilmoituksen julkaisemisen edellytyksenä on,
että erääntyneitä laskuja ei ole maksamatta.
Ilmoitukset laskutetaan lehden ilmestyttyä.
Lehden toimitus ei vastaa ilmoitusten oikeellisuudesta.

Kennel-Rehulta edullisesti:
n. Haukka-Ahon Hurma FI41708/13 saavutti KVA
arvon Sysmässä Tracker Päijän-ajoissa 18.1.2020
i. KVA Päiväpirtin Romeo FIN30037/06
e. Milla FI19865/09 Kasvattaja Seppo Malin, Joutsa.
Omistaja Eve Vanne, Heinola.

n. Alapörkän Wirpi FI37528/17 saavutti FI MVA arvon 22.11.2019
Pyhäjoella. i. C.I.B C.I.T C.I.B.T FI KVA POHJ FI DK SE EE RU RU GR
MVA EEV-15 V-15 MV-16-17 Alapörkän Gara FI29183/12
e. C.I.B C.I.T C.I.B.T FI KVA POHJ FI SE NO MVA Alapörkän Lady
FI29871/08. Kasvattaja ja omistaja Reetta ja Jari Fors, Yppäri.

• pakastetut liha- ja kalatuotteet
• luut & rustot
• kypsät lihatuotteet
• teollisuuden tuotteet
• kuivatuotteet ja kasvikset
• öljyt ja lisäravinteet
Kaikki pakasteliha -ja luutuotteemme
ovat 100 % suomalaisia!

un

Kennel-Reh

it:

kestosuosik

n. Hallakorven Pinja FI37806/14 saavutti muotovalion
arvon Luumäellä AJOK1 tuloksella 14.12.2019
i. FI KVA FI MVA Mannikarin Mökö
e. FI KVA FI MVA Villipuron Lyyti Kasvattaja Arvo Kumpumäki, Sarjanahde. Omistaja Eve Vanne, Heinola.

u. Eräjätkän Härski FI42596/14 saavutti Tähtivalion
arvon tuloksilla 79,54P + 87,58P 5.-6.10.2019 &
98,00L + 97,50L 14.-15.12.2019
Kasvattaja & omistaja: Antti Haataja, Kajaani

n. Viistopolun Tuulia FI32266/16 saavutti muoto
valion arvon 6.2.2020 Alajärvellä tuloksella 94,46.
Kasvattaja Petri Kujanpää, Vimpeli.
Omistajat Petri Kujanpää & Piia Lehtimäki, Vimpeli.

iha
Jauheluta)
a
(sika-n
2€
10 kg, 2

LOHI,

( jauhe

ttu)

10 kg, 1

8€

kalkkuna
(jauhettu)

10 kg, 30 €

Katso kaikki tuotteet osoitteesta
kennelrehu.fi!

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

u. Jänisjoen Hämy FI34522 /15 saavutti käyttövalionarvon 29.02.2020. Pyhäselässä.
i. KVA Kuusitarhan Pelle e. Jänisjoen Virva.
Kasv. om. Yrjö Parviainen, Tohmajärvi, 0503701764
80
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u. Alapörkän Wallu FI37523/17 saavutti FI MVA arvon 31.12.2019
Pyhäjoella. i. C.I.B C.I.T C.I.B.T FI KVA POHJ FI DK SE EE RU RU GR
MVA EEV-15 V-15 MV-16-17 Alapörkän Gara FI29183/12 e. C.I.B C.I.T
C.I.B.T FI KVA POHJ FI SE NO MVA Alapörkän Lady FI29871/08. Kasv.
Reetta ja Jari Fors, Yppäri. Om. Ari ja Jari Tahvanainen, Ilomantsi.

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

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

"Koirat kehhuu kennel rehhuu!"
AJOKOIRAMIES TOUKOKUU 2020
www.kennelrehu.fi
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FI KVA FI MVA HeW-16
Puistorinteen Eemeli
FI49197/12A/A an
Lehtikankaan Laku
FI13132/17B/B an vanh.
mukaan
Lankkupuskan Humu
FI41141/10
ei lonkkakuvattu
ei ataksiatestattu
FI KVA POHJ FI SE NO MVA
HeW-17 Alapörkän Qusti
FI28133/15B/B an vanh.
mukaan
FI KVA-K KK-14 Rontti
FI23297/10B/B
ei ataksiatestattu
Korpituulen Kohu
FI36488/16A/A an vanh.
mukaan
FI KVA-K Poju
FI27627/12B/B an

Tulevia pentueita
ILMOITTAJA: Lähetä tiedot tulevasta pentueesta SAJ:n
toimistoon kirjallisena, mieluimmin sähköpostilla
toimisto@ajokoirajarjesto.fi. Ilmoituksen hinta on 12 €.
Maksa ilmoitus SAJ:n tilille FI57 4600 2020 0011 21,
BIC: ITELFIHH. Ilmoita maksun viesti-kohdassa nartun
nimi. Ilmoitus julkaistaan kotisivuilla sivulla ja seuraavassa Ajokoiramies-lehdessä.
PENNUNOSTAJA: Koiralla saattaa olla titteleitä, joista
on käytetty lyhennyksiä:
X = Suomen muotovalio (FIN MVA, FI MVA),
XX = Suomen käyttövalio (ajokokeen) (FIN KVA, FI KVA),
XXX = Suomen muoto- ja käyttövalio (FIN M & KVA,
FI M & KVA),
K-XX = Suomen kettukäyttövalio (FIN KVA-K, FI KVA-K),
KK-14 = kettukuningas 2014,
Uros
Hane
FI KVA-AJOK Huki
FI31077/13A/A an vanh.
mukaan
FI KVA Tuomaalan Topi
FI26320/15A/A an vanh.
mukaan
Kattiharjun Naksu
FI32043/15B/C
ei ataksiatestattu
KK-19 FI KVA FI KVA-K
Hila-Ajon Nalle
FI28516/12A/A an vanh.
mukaan
FI KVA; FI MVA
Hallakorven Jytä
FI37802/14A/A an vanh.
mukaan
FI KVA; FI MVA
Saukkoniemen Ara
FI16138/15A/A an
FI KVA-K Wildwilly’s Jippo
FI35325/13B/B an
FI KVA; FI MVA
Saukkoniemen Ara
FI16138/15A/A an
Viikkineva Nestori
FI26981/17A/A an
vanh. mukaan
Dick FI30109/11B/B
ei ataksiatestattu

82

Narttu
Tik
FI MVA Hallakorven Pinja
FI37806/14B/B an
Nova FI28722/16B/B an vanh.
mukaan
Oikosulun Fuuka FI12251/14
ei lonkkakuvattu,
ei ataksiatestattu
Tivakan Ellu FI32242/13
ei lonkkakuvattu
ei ataksiatestattu

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 1.1.2020 - 31.12.2021:
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.
Nartun omistaja
Ägare
Eve Vanne (kennel Northiker),
Heinola
0400565801
Jani Angeria ja Keijo Savela,
Tupos (Liminka)
050-4660921 tai 045-8884162
Rauno Mäki (Ampujantien),
Laihia
040 5464502
Jari Rautiainen, Tivakan kennel,
Lieksa
0400854576

Astutuspäivä
Parningsdatum
02.05.2020

Yhdistelmäluokitus
A

01.05.2020

B

24.04.2020

C

21.04.2020

C

Sissi
FI42248/16B/B ak

Harri ja Minna Rautioaho,
Oulainen
0407161027

20.04.2020

A

FI KVA Arialin Ajatus
FI25938/15C/B
ei ataksiatestattu

Arto & Ari Hentilä,
Arialin kennel, Kuusamo
Arto: 040 5241542
Ari: 040 0282985
Lena Salomaa,
Hepakan Kennel, Vöyri
0400 217998
Erkki ja Pauli Anttila
(Rämehaan Kennel), Yppäri
0407298767
Ruunajoen kennel,
Puumala
0505281790

18.04.2020

B

17.04.2020

B

14.04.2020

B

13.04.2020

B

12.04.2020

C

Hepakan Se’line
FI33731/17B/B
ei ataksiatestattu
Hallakorven Milla
FI28380/16C/C an
vanh. mukaan
FI KVA-K, FI MVA, KK-15,
tähtivalio-k Ruunajoen Martta
FI43505/12A/A
ei ataksiatestattu
Ajoketun Irina FI35516/18
ei lonkkakuvattu
ei ataksiatestattu
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Markus Lehtinen,
Kauhajoki
0407468563

FI KVA-K Foxfighter’s Jacke
FI22524/10C/C an vanh.
mukaan
FI KVA-K
Ajoketun Humu
FI54978/17B/C an vanh.
mukaan
FI KVA Intolan Nemo
Fi25812/12C/C an vanh.
mukaan
FI MVA Alapörkän Uatu
FI28002/17A/A an
FI KVA Mettäjuntin Auvo
FI45666/11B/B an vanh.
mukaan
FI KVA, Tähtivalio Eräjätkän
Härski
FI42596/14C/B ak
HAKATIEN ALI
FI37970/13B/C
ei ataksiatestattu
FI KVA Ajolumen Upi
FI39434/14A/A an vanh.
mukaan
FI KVA FI MVA FI KVA-KEAJ
LV MVA LT MVA IT JMVA
JMV-15 Luolavaaran Peetu
FI42392/14C/C an vanh.
mukaan
Korpituulen Kohu
FI36488/16A/A an vanh.
mukaan
FI KVA; FI MVA
Helimarin Martti
FI22524/16B/B an
FI MVA Alapörkän Uatu
FI28002/17A/A an
FI KVA-K Luolavaaran Kessu
FI44152/13A/A an

09.04.2020

B

09.04.2020

B

08.04.2020

C

Läntispellon kennel,
Raahe
0405571333

07.04.2020

A

Heikkilä Jarno,
Kauhajoki
0505469663
Reima Oksman,
Suinin kennel, Siilinjärvi
0500 981981
Taskinen Eero,
Vetäjän kennel, Joroinen
0400 266988
Juha Virrankari,
Tyrnävä
0405512044
Marko Kärkkäinen, Rauni
Tietäväinen,
Moppekerhon Kennel, Juva
040-5828030
Kari-Jussi Kinnari,
Mehtäpirun kennel, Joensuu,

06.04.2020

C

04.04.2020

B

04.04.2020

B

04.04.2020

B

03.04.2020

B

02.04.2020

C

02.04.2020

B

01.04.2020

B

29.03.2020

A

28.03.2020

C

28.03.2020

B

26.03.2020

C

20.03.2020

A

19.03.2020

B

19.03.2020

B

19.03.2020

B

FI MVA Viistopolun Tuulia
FI32266/16C/B
ei ataksiatestattu
Latukkakorven Saana
FI48118/14B/A
ei ataksiatestattu
Hankosuon Jaana
FI29293/15B/B
ei ataksiatestattu

Petri Kujanpää,
Viistopolun kennel, Vimpeli
0500 923942
Pentti Räsänen,
Joensuu
050 5405193
Pekka Paakkari,
Hankosuon kennel, Ii
040-5096033

FI KVA Jassi FI37684/13A/A
ei ataksiatestattu
FI KVA-K Elli FI40581/14
ei lonkkakuvattu
ei ataksiatestattu
FI KVA Suinin Nata
FI35978/14A/B an
Tessa
FI19738/14B/B ak
Mesiöpuron Mato
FI38034/15B/B ak
Moppekerhon Charlotta
FI36968/15B/B an vanh.
mukaan
Mehtäpirun Rosvo-Raisa
FI31239/14A/A
ei ataksiatestattu
FI KVA
Koivukulman Diiva-Dooris
FI37214/12B/B an vanh.
mukaan
FI KVA Jäniksenhaukun Netta
FI27723/13B/B an vanh. mukaan
Tuulihaan Becca
FI39968/13A/A an vanh.
mukaan
HAKATIEN TIITU
FI15164/15A/A
ei ataksiatestattu
FI KVA Mannikarin Ruska
FI32255/13B/B an vanh.
mukaan
Piernamäen Valo
FI40458/15 an vanh. mukaan
ei lonkkakuvattu

Timo Murtonen ja
Jukka Makkonen,
Tohmajärvi
0400799100
Turunen Jarmo,
Sotkamo
0407781084
Toni & Johanna Seppälä,
Ylivieska
050 359 4031
Jouni Jokela,
Hakatien kennel, Simo
040 5636392
Kari ja Juha Manninen,
Mannikarin kennel, Kalajoki
050-4619580
Miska Puumala
(Piernamäen kennel), Kajaani,
0405145870

Kaspilanmäen Bella
FI49052/16B/B
ei ataksiatestattu
FI MVA Alapörkän Wirpi
FI37528/17C/C an vanh.
mukaan
FI MVA Pikijussin Sanni
FI56828/13B/B
ei ataksiatestattu
Viikkineva Tuuli
FI48701/13A/A an vanh.
mukaan

Susanne ja Tero Varis
Kaspilanmäen Kennel, Joensuu
0405557962
Reetta ja Jari Fors,
Alapörkän kennel, Pyhäjoki
0400290982
Eteläaho Esa,
Pikijussin Kennel, Lapua
0500-268081
Jukka Ekola,
Kihakosken kenneli, Kauhava
0407526314
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Alapörkän Hani
FI30354/12C/C an vanh.
mukaan
Vihreäntalon Minttu
FI31739/16B/B an vanh.
mukaan
Savitien Pikkumyy
FI39124/16A/A an vanh.
mukaan
FI MVA Mäkikallion Lila
FI34288/12A/A
ei ataksiatestattu
FI KVA-AJOK
Tuulihaan Betty
FI39965/13B/B an vanh.
mukaan
FI KVA FI MVA
Piernamäen Pito
FI40456/15A/A an vanh.
mukaan

Pasi Partala,
Oulainen
0400398469
Pekka Saarenmäki,
Vihreäntalon kennel, Vöyri,
0505606678
Toni Palovuori,
Tapulikorven Kennel, Jalasjärvi
0405768389
Martti Heikkilä,
Mäkikallion kennel, Purola
0400254502
Esa Hirvinen / Toni Seppälä
(Tuulihaan Kennel), Reisjärvi
040 741 3187 (Esa)
050 359 4031 (Toni)
Tarmo Niemistö,
Piernamäen kennel, Tervajoki,
0405906205
Reijo Ahonen/Kennel Hakaahon, Nilsiä
0500 139097
Eveliina Jaako
Ajojaakon Kennel, Ylitornio
0409107438
Ensio Meriläinen,
Tuupovaara
0503290182
Pöllänen Markku,
Joensuu
0458493879
Mika Raja,
Hamina
050 3527474
Juha Jalkanen,
Myhinpää
0503809561
Osmo Tikkanen,
Rääkkylä
0500276075

FI KVA Mettäjuntin Auvo
FI45666/11B/B an vanh.
mukaan
FI MVA Alapörkän Uatu
FI28002/17A/A an

Haka-ahon Halla
FI28860/16A/A an vanh.
mukaan
EE MVA LT MVA LV MVA BALT
MVA Riitasoinnun RR Rita
FI14583/15D/C an
Sätöksen Unna FI40525/15
ei lonkkakuvattu
ei ataksiatestattu
Rasakan Lumo
FI35907/14B/B an vanh.
mukaan
FI KVA Koivukulman Go Go
Nella FI 25192/14A/A
ei ataksiatestattu
Kaikuvan Ipi
FI33567/13 an vanh. mukaan
ei lonkkakuvattu
TÄHTIVALIO FI MVA FI KVA
Luolavaaran Lissu
FI44163/13A/A
ei ataksiatestattu
Erätulen Muska
FI45686/16C/C an vanh.
mukaan
FI KVA Matukan Moona
FI31019/13B/B an

FI KVA-K Rymykallio Huli
FI31847/17A/A an vanh.
mukaan
Erätuulen JR Mosku
FI20919/18C/C an vanh.
mukaan

Jökömäen Martta FI35164/14
ei lonkkakuvattu
ei ataksiatestattu
FI KVA Kaikuvan Iina
FI33568/13B/B an vanh.
mukaan

FI MVA Alapörkän Uatu
FI28002/17A/A an vanh.
mukaan
FI KVA-K Hirvinevan Reiska
FI51914/10B/B an
FI KVA; FI MVA
Saukkoniemen Ara
FI16138/15A/A an
Jäniksenhaukun Whisky
FI20574/18A/A an vanh.
mukaan
Korpituulen Kohu
FI36488/16A/A an vanh.
mukaan
FI KVA FI MVA FI KVA-KEAJ
LV MVA LT MVA IT JMVA
JMV-15 Luolavaaran Peetu
FI42392/14C/C an vanh.
mukaan
Korpituulen Kohu
FI36488/16A/A an vanh.
mukaan
Ruskametsän Onni
FI29135/14B/B an vanh.
mukaan
FI KVA Tuopan Onnipoika
FI30515/14B/A an vanh.
mukaan
FI KVA Tuopan Onnipoika
FI30515/14A/A an vanh.
mukaan
FI KVA Peromäen Luki
FI32037/13A/A an
FI KVA Tuomaalan Topi
FI26320/15A/A an vanh.
mukaan
FI KVA Mettäjuntin Auvo
FI45666/11B/B an vanh.
mukaan

Reijo Laurila,
Erätulen kennel, Hailuoto
0456402502
Matti Turunen,
Matukan kennel, Kaavi
0405272445
Sirkama Mikko,
Taivassalo
0442735397
Reijo Heikura,
Kaikuvan kennel, Kuhmo
0505598262

18.03.2020

B

15.03.2020

B

14.03.2020

B

14.03.2020

B

14.03.2020

A

13.03.2020

B

12.03.2020

A

10.03.2020

C

10.03.2020

B

06.03.2020

A

06.03.2020

B

05.03.2020

B

05.03.2020

B

04.03.2020

B

16.02.2020

B

09.02.2020

B
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Suomenajokoiran rotukohtainen PEVISA-ohjelma
(voimassa 1.1.2020 - 31.12.2021):
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen toista astutusta annettu lonkkakuvauslausunto.
Koiralla ei saa pentujen rekisteröintihetkellä olla yli 150 rekisteröityä jälkeläis tä 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.
Kiitokset kasvattajille:
Mika Elgland Jänistäjän kennel
Johanna Isaksson Syysaamun kennel
Marko Mustonen Tuomaalan kennel
Juha Nevalainen Honkasuoran kennel
Merja Pääkkönen Risukasan kennel
Jari Virta Ajoketun kennel
Jarkko Ylesmäki Kettu-Pekon kennel
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Kurssikalenteri

JYRKI KOTIPURO 0400 718 895 jyrki.kotipuro@saunalahti.fi Kurssin johtaja JYRKI KOTIPURO

002 ETELÄ-POHJANMAA

Kurssikalenteri 11.5.2020.
Kaikkien kurssien tiedot löytyvät Suomen Kennelliiton kotisivujen
tapahtumakalenterista www.kennelliitto.fi

Ylituomareiden jatkokoulutus

16.07.2020 Seinäjoki, Syrjähovi klo 18 alkaen AJOK, KEAJ
Järj. Etelä-Pohjanmaan Kennelpiiri R.Y. Ilmoittautuminen 13.7.2020
mennessä Kari SyrjälÄ 0400 256 053 kari.syrjala@netikka.fi
Kurssin johtaja Kari Syrjälä
28.07.2020 Laukaa AJOK, BEAJ, Kennelpiirin toimitila, Rokkakankaantie 9. Järj. Keski-Suomen Kennelpiiri R.Y. Ilmoittautuminen
27.7.2020 mennessä Katri Toivola 050 4449121 Kurssin johtaja
Jari Rajavuori
31.07.2020 Liminka, Tupos ABC, KEAJ Järj. Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiri R.Y. Ilmoittautuminen 17.-24.07.2020 Marko
Pälsynaho 040 503 3038 marko.palsynaho@gmail.com Kurssin
johtaja Hannu Kähkönen
31.07.2020 Liminka Tupos ABC, AJOK Järj. POHJOIS-POHJANMAAN KENNELPIIRI R.Y. Ilmoittautuminen 17.-24.07.2020 MARKO
PÄLSYNAHO 040 503 3038 marko.palsynaho@gmail.com Kurssin
johtaja JUHA LAUKKANEN
1.8.2020 Kannus (Koskenmaa)AJOK, BEAJ, IAJOK, KEAJ
Järj. SUOMEN AJOKOIRAJÄRJESTÖ R.Y. Ilmoittautuminen 31.7.2020
Petri Hynönen 045 3188494 petri.hynonen@jedu.fi Kurssin johtaja
Juha Laukkanen AJOK/BEAJ alkaa klo 13.00 ja KEAJ/IAJOK alkaa
klo 12.00

Koetoimitsijan lajikurssi AJOK, KEAJ
01.08.2020-31.07.2021 Seinäjoki Järj. ETELÄ-POHJANMAAN
KENNELPIIRI R.Y. Ilmoittautumisten vastaanottaja MIKA ELGLAND
0505674983 mika.elgland@netikka.fi Kurssin johtaja MIKA
ELGLAND
5.8.2020 Luumäki (Luumäen Metsästysseura) AJOK KEAJ
Järj. KYMENLÄÄNIN KENNELPIIRI R.Y. Ilmoittautuminen 29.7.4.8.2020 JYRKI LAITINEN 040 558 3424 jyrki.laitinen@pp3.inet.fi
Kurssin johtaja JYRKI LAITINEN
06.08.2020 Lahti, SSKP HALLI, RENKOMÄKI OS. SIMOLANKATU 2, AJOK, BEAJ Järj. PÄIJÄT-HÄMEEN AJOKOIRAYHDISTYS RY
Ilmoittautuminen 2.8.2020 mennessä PETRI TUKIA 050 544 2257
petri.tukia@phnet.fi Kurssin johtaja SANNA KOSKINEN Ylituomareiden jatko- ja tallennusohjelmakoulutus (Salpausselkä ja EteläHäme). Omat läppärit mukaan!
06.08.2020 Lempäälä, Kennelpiirin toimitila AJOK, BEAJ,
Järj. POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y. Ilmoittautuminen 15.07.05.08.2020 TARJA KIVIMÄKI 040-7761340 kivimaki.tarja@gmail.
com Kurssin johtaja KARI SYRJÄLÄ
06.08.2020 Lempäälä, Kennelpiirin toimitila, KEAJ,
Järj. POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y., Ilmoittautuminen
15.07.-05.08.2020 TARJA KIVIMÄKI 040-7761340
kivimaki.tarja@gmail.com Kurssin johtaja JOUNI VANHATALO
12.08.2020 Joensuu, Pyhäselän metsästäjien maja, AJOK,
BEAJ, IAJOK, KEAJ, Järj. POHJOIS-KARJALAN KENNELPIIRI R.Y.
Ilmoittautuminen 5.8.2020 mennessä JARI RAJAVUORI
0405369217 jari.rajavuori@saunalahti.fi
Kurssin johtaja JARI RAJAVUORI

02.08.2020 Kajaani, Kenneltoimintakeskus Paavola klo 13
KEAJ/IAJOK, klo 14 AJOK/BEAJ, Järj. KAINUUN KENNELPIIRI R.Y.
Ilmoittautuminen 19.07.-01.08.2020 MIKA-SAMI HEIKKINEN
+358400173697 mika.heikkinen@pp9.inet.fi Kurssin johtaja
JUHA LAUKKANEN

14.08.2020 Siilinjärvi, Punttisilimä, AJOK, BEAJ,
Järj. POHJOIS-SAVON KENNELPIIRI R.Y. Tied. RISTO KUIVALAINEN
0400 916 731 risto.kuivalainen@gmail.com Kurssin johtaja JARI
RAJAVUORI, Ei tarvitse ilmoittautua.

03.08.2020 Turku, V-S Kennelpiirin toimitilat Hiihtomajan
polku 20 (Ketunkatu 1) IAJOK, KEAJ Järj. SUOMEN AJOKOIRAJÄRJESTÖ R.Y. Kurssin johtaja MARTTI TOIVOLA 0405333514
martti.toivola.pp@gmail.com Ei maksua. Ei tarvitse ilmoittautua.
Kahvitarjoilu.

14.10.2020 Siilinjärvi, Punttisilimä, KEAJ, Järj. POHJOIS-SAVON KENNELPIIRI R.Y. Ilmoittautuminen 14.09.-13.10.2020 RISTO
KUIVALAINEN 0400 916 731 risto.kuivalainen@gmail.com Kurssin
johtaja TARMO LEINONEN Samalla pidetään palkintotuomarien
perus- ja jatkokurssi.

03.08.2020 Turku, V-S Kennelpiirin toimitilat, Hiihtomajan
polku 20 (ketunkatu 1) AJOK, BEAJ Järj. SUOMEN AJOKOIRAJÄRJESTÖ R.Y. Kurssin johtaja SANNA KOSKINEN 040 867 6623
sannae.koskinen@pp.inet.fi Ei maksua. Ei tarvitse ilmoittautua.
Kahvitarjoilu.
4.8.2020 Kemi (Ouluntie 81) AJOK, BEAJ, IAJOK, KEAJ
Järj. SUOMEN AJOKOIRAJÄRJESTÖ R.Y. Ilmoittautuminen 25.07.03.08.2020 ERKKI KVIST 040 510 8689 e.kvist@luukku.com
Kurssin johtaja JUHA LAUKKANEN. AJOK/BEAJ alkaa klo 19.00
ja KEAJ/IAJOK alkaa klo 18.00. Sääntökirja maksullinen. Kurssille
otetaan 25 henkilöä.
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MUUT KURSSIT

001 ETELÄ-HÄME
Palkintotuomarin peruskurssi AJOK/BEAJ
20.08.2020-28.02.2021 Hämeenlinna, Kennelpiirin tsto, Parolantie 13, Järj. OITIN METSÄSTYSSEURA RY Ilmoittautuminen JYRKI
KOTIPURO 0400 718 895 jyrki.kotipuro@saunalahti.fi Kurssin johtaja JYRKI KOTIPURO. Tarvittaessa pidetään kurssi uusille tuomareille.
Palkintotuomareiden jatkokoulutus AJOK/BEAJ
11.08.2020 Forssa, Lounais-Hämeen Kennelkerhon maja. Järj.
OITIN METSÄSTYSSEURA RY Ilmoittautuminen 5.8.2020 mennessä

Koekauden kestävä AJOK / KEAJ koetoimitsijan lajikurssi.
Kurssi järjestetään tarvittaessa. Paikka ja aika sovitaan tapauskohtaisesti. Kouluttajina piirikouluttajat: AJOK: Mika Elgland 050 567
4983 ja Jari Siltala 050 522 6363. KEAJ: Sami Asuintupa 050 302
9377, Marko Ketoja 050 371 7303 ja Juhani Hautala 040 702
2053
Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) AJOK/BEAJ
01.08.2020-31.07.2021 Seinäjoki Järj. ETELÄ-POHJANMAAN
KENNELPIIRI R.Y. Ilmoittautumisten vastaanottaja JARI SILTALA
050 522 6363 jari.siltala@netikka.fi Kurssin johtaja JARI SILTALA
Koekauden kestävä AJOK/BEAJ palkintotuomarin perus/
jatkokoulutus. Kurssi järjestetään tarvittaessa. Paikka ja aika
sovitaan tapauskohtaisesti. Kouluttajina piirikouluttajat:
AJOK: Mika Elgland 050 567 4983 ja Jari Siltala 050 522 6363.
Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) IAJOK/ KEAJ
01.08.2020-31.07.2021 Seinäjoki Järj. ETELÄ-POHJANMAAN
KENNELPIIRI R.Y. Ilmoittautumisten vastaanottaja
MARKO
KETOJA 050 371 7303 repopupun.kennel@hotmail.fi Kurssin
johtaja MARKO KETOJA.
Koekauden kestävä KEAJ/IAJOK palkintotuomarin perus/
jatkokurssi. Kurssi järjestetään tarvittaessa. Paikka ja aika
sovitaan tapauskohtaisesti. Kouluttajina piirikouluttajat: KEAJ: Sami
Asuintupa 050 302 9377, Marko Ketoja 050 371 7303 ja Juhani
Hautala 040 702 2053

003 KAINUU
Palkintotuomarin peruskurssi AJOK/BEAJ
20.08.2020-28.02.2021 Kuhmo, Rajakatu 53, Järj. KAINUUN
KENNELPIIRI R.Y. Ilmoittautumisten vastaanottaja REIJO HEIKURA
0505598262 reijohei@kuhmo.net Kurssin johtaja Reijo Heikura
23.08.2020 Kajaani, Kenneltoimintakeskus Paavola, Järj.
KAINUUN KENNELPIIRI R.Y. Ilmoittautuminen 19.8.2020 mennessä
REIJO HEIKURA 0505598262, reijohei@kuhmo.net Kurssin johtaja
REIJO HEIKURA
Palkintotuomareiden jatkokoulutus AJOK, BEAJ
09.08.2020 Suomussalmi Järj. SUOMUSSALMEN AJOKOIRAKERHO RY Ilmoittautuminen 02.-08.08.2020 MIKA-SAMI HEIKKINEN +358400173697 mika.heikkinen@pp9.inet.fi Kurssin johtaja
MIKA-SAMI HEIKKINEN
13.08.2020 Kajaani Kenneltoimintakeskus Paavola Järj. KAINUUN KENNELPIIRI R.Y. Ilmoittautuminen 10.8.2020 mennessä
Reijo Heikura 0505598262 reijohei@kuhmo.net Kurssin johtaja
Reijo Heikura

Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) AJOK/BEAJ
15.08.2020 Kuhmo, Rajakatu 53 Järj. KUHMON METSÄSTYS- JA
AMPUMASEURA RY Ilmoittautuminen 14.8.2020 mennessä REIJO
HEIKURA 0505598262 reijohei@kuhmo.net Kurssin johtaja Reijo
Heikura. Perus klo 13.00, jatko klo 16.00.
Koetoimitsijan lajikurssi AJOK, BEAJ, KEAJ
14.08.2020 Kuhmo, Rajakatu 53, Järj. KAINUUN KENNELPIIRI R.Y. Ilmoittautuminen 10.8.2020 mennessä REIJO HEIKURA
0505598262 reijohei@kuhmo.net Kurssin johtaja Reijo Heikura

004 KESKI-POHJANMAA
Palkintotuomarin peruskurssi AJOK/BEAJ
20.08.2020-28.02.2021 Kannus Järj. KESKI-POHJANMAAN
AJOKOIRAYHDISTYS RY Osm. 10,00€ Ilmoittautumisten vastaanottaja TERHO HOTAKAINEN 040-962 6019 Kurssin johtaja TERHO
HOTAKAINEN. Kurssi järjestetään tarvittaessa. Jos olet kiinnostunut
palkintotuomarikortin hankkimisesta, niin soita Terholle ja sovi
paikka ja ajankohta.
Palkintotuomarin peruskurssi KEAJ
20.08.2020-20.02.2021 Kannus Järj. KESKI-POHJANMAAN
AJOKOIRAYHDISTYS RY Osm. 10,00€ Ilmoittautumisten vastaanottaja SEPPO KORPELA 0400 999 315 Kurssin johtaja SEPPO
KORPELA Kurssi järjestetään tarvittaessa. Soita Sepolle ja sovi
paikka ja ajankohta.
Palkintotuomarin jatkokurssi AJOK/BEAJ/KEAJ
01.08.2020 Kannus (Koskenmaa) Järj. KESKI-POHJANMAAN AJOKOIRAYHDISTYS RY Kurssin johtaja PETRI HYNÖNEN 045-3188494
Ylituomarijatkokoulutus AJOK/BEAJ klo 12.00 alkaen. Ylituomarijatkokoulutus KEAJ klo 13.00 alkaen. Palkintuomarijatkokoulutus
AJOK/BEAJ klo 14.00 alkaen. Palkintotuomarijatkokoulutus KEAJ
klo 15.00 alkaen.

005 KESKI-SUOMI
Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko)
AJOK, BEAJ, IAJOK, KEAJ
01.08.2020-28.02.2021 Järj. KESKI-SUOMEN AJOKOIRA
YHDISTYS RY, ALA-KEITELEEN KENNELKERHO RY, PIHTIPUTAAN
KENNELKERHO RY, SAARIJÄRVEN SEUDUN KENNELKERHO RY,
VIITASAAREN KENNELKERHO RY Ilmoittautumisten vastaanottaja KEIJO HAUTAKANGAS 0405688270 Kurssin johtaja KEIJO
HAUTAKANGAS Aika ja paikka sovitaan, kun on ilmoittautuneita.
Kouluttajat AJOK Hautakangas Keijo 0405688270 ja Pellinen Janne
0503215325, KEAJ/IAJOK Leinonen Tarmo 0400648464. Tiedustelut kouluttajilta.
Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) AJOK, BEAJ
20.08.2020-28.02.2021 Jyväskylä Järj. KESKI-SUOMEN
BEAGLE RY Osm. 10,00€, Tilille FI38 4108 0010 3772 43 ITELFIHH
Ilmoittautumisten vastaanottaja ANTTI LINDQVIST 0405521488
antti@tahtieristys.fi Kurssin johtaja ANTTI LINDQVIST Non-Stop
koulutus. Ilmoittautuminen suoraan ylituomareille Antti Lindqvist
p. 0405521488, Veikko Lampinen p. 0400546138, Tapani Hietala
p. 0405586527
01.08.2020 Äänekoski (Käpälämäki, klo 11) Järj. ALA-KEITELEEN
KENNELKERHO RY Ilmoittautuminen 31.7.2020 mennessä MARTTI
PEURA 0400 331 232 Kurssin johtaja KEIJO HAUTAKANGAS
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12.08.2020 Uurainen Oikari, Oikarintie 62, Järj. KESKI-SUOMEN
AJOKOIRAYHDISTYS RY Ilmoittautuminen 11.8.2020 mennessä
JANNE PELLINEN 050 3215325 pellinenjanne@gmail.com Kurssin
johtaja JANNE PELLINEN
13.08.2020 Jämsä Järj. JÄMSÄN SEUDUN AJOKOIRAYHDISTYS RY
Ilmoittautuminen 12.8.2020 mennessä Lea Aaltonen 0405747492
leamarjatta.aaltonen@gmail.com Kurssin johtaja JANNE PELLINEN

Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) AJOK
22.08.2020 Kouvola Järventaustan kyläntalo Lankkuahontie
119 46710 Sippola, Järj. MATAROJAN METSÄSTYSYHDISTYS RY
Ilmoittautuminen 03.-16.08.2020 Kurssille otetaan 30 henkilöä,
Varasijoille otetaan 5 henkilöä, SANNA MAARIA MÄKELÄ 050 577
1019 sanwest@outlook.com Kurssin johtaja ARTO OINAS
Peruskurssi alkaa klo 8.00 ja jatkokurssi klo 11.00, jonka jälkeen
maastoharjoittelu klo 13-16

14.08.2020 Laukaa, Kennelpiirin toimitila, Rokkakankaantie
9, Järj. KESKI-SUOMEN AJOKOIRAYHDISTYS RY Ilmoittautuminen
13.8.2020 mennessä JANNE PELLINEN 050 3215325 pellinenjanne@gmail.com Kurssin johtaja JANNE PELLINEN

Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) KEAJ
22.09.2020 Iitti, Iitin Erän maja, Järj. IITIN ERÄ R.Y. Ilmoittautuminen 01.-20.09.2020 ESKO HÄYHÄNEN 0400 656 386 hayhanen.esko@gmail.com Kurssin johtaja ESKO HÄYHÄNEN

21.08.2020 Viitasaari, MUIKUNLAHDEN PUUTARHAT, MUIKUNLAHDENTIE 123, 44500 VIITASAARI, Järj. VIITASAAREN KENNELKERHO RY Ilmoittautuminen 20.8.2020 mennessä TIMO KIISKI
040 590 7488. Kurssin johtaja KEIJO HAUTAKANGAS. EI MAKSUA.
Kurssille otetaan 50 henkilöä.
22.08.2020 Äänekoski, Käpälämäki, Järj. ALA-KEITELEEN KENNELKERHO RY, Ilmoittautuminen 21.8.2020 mennessä, Ilmoittautumisten vastaanottaja HARRI LAINE 050 401 4215. Kurssin johtaja
KEIJO HAUTAKANGAS.
04.09.2020 Kannonkoski, Vuoskosken Paukun maja, Järj. SAARIJÄRVEN SEUDUN KENNELKERHO RY, Ilmoittautuminen 2.9.2020
mennessä JUHA-MATTI PAANANEN 040 867 5799 jmpaananen@
gmail.com Kurssin johtaja KEIJO HAUTAKANGAS. Kurssi uusille ja
vanhoille tuomareille.
Koetoimitsijan lajikurssi AJOK, BEAJ, KEAJ
11.08.2020 Laukaa, Kennelpiirin toimitila, Rokkakankaantie
9 Järj. KESKI-SUOMEN AJOKOIRAYHDISTYS RY Ilmoittautuminen
10.8.2020 mennessä JANNE PELLINEN 050 3215325 Kurssin
johtaja JANNE PELLINEN

006 KYMENLÄÄNI
Palkintotuomarin peruskurssi AJOK

29.08.2020 Lappeenranta, Joutsenon työväentalo, Järj. KYMENLÄÄNIN KENNELPIIRI R.Y. Ilmoittautuminen 28.8.2020 mennessä
JYRKI LAITINEN 040 558 3424 Kurssin johtaja JYRKI LAITINEN
12.09.2020 Luumäki (Luumäen Metsästysseuran maja) Järj.
KYMENLÄÄNIN KENNELPIIRI R.Y. Ilmoittautuminen 11.9.2020
mennessä JOONAS HÄMÄLÄINEN +358503799913 joonas.hamalainen@hotmail.fi Kurssin johtaja JOONAS HÄMÄLÄINEN

Palkintotuomareiden jatkokoulutus AJOK

13.08.2020 Lappeenranta, Joutsenon työväentalo Järj. KYMENLÄÄNIN KENNELPIIRI R.Y. Ilmoittautuminen 12.8.2020 mennessä
JYRKI LAITINEN 040 558 3424 jyrki.laitinen@pp3.inet.fi Kurssin
johtaja JYRKI LAITINEN
27.08.2020 Pyhtää Järj. KYMENLÄÄNIN KENNELPIIRI R.Y. Ilmoittautuminen 26.8.2020 mennessä PETTERI LEHTI 0405894811
Kurssin johtaja PETTERI LEHTI
12.9.2020 Luumäki (Luumäen Metsästysseuran maja)
Järj. KYMENLÄÄNIN KENNELPIIRI R.Y. Ilmoittautuminen 11.9.2020
mennessä JOONAS HÄMÄLÄINEN +358503799913 joonas.
hamalainen@hotmail.fi Kurssin johtaja JOONAS HÄMÄLÄINEN
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Kasvattajan peruskurssi
03.-04.10.2020 Luumäki Järj. KYMENLÄÄNIN KENNELPIIRI R.Y.
Ilmoittautuminen 01.07.-21.09.2020 Osm. 50,00e tilille FI77 5620
6040 0105 36 OKOYFIHH Viite 30575 NINA TORRI kymenlaaninkennelpiiri2@aluekouluttaja.fi Kurssin johtaja NINA TORRI.
Kasvattajan peruskurssi on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille. Kurssipäivät ovat kestoltaan 9.00 - 17.00, läsnäolo vaaditaan
koko kurssin ajan. Kurssin päätteeksi on loppukoe. Kurssilaisen
tulee tutustua materiaaliin huolellisesti ennen kurssia. https://www.
kennelliitto.fi/tietoa-meista/kurssit-ja-koulutukset/kasvattajanperuskurssi Maksukuitti kymenlaaninkennelpiiri2@aluekouluttaja.
fi Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista
ei kurssimaksua palauteta. Ilmoittautumiset vain sähköisen järjestelmän kautta. Kurssille otetaan 40 henkilöä, varasijoille otetaan
10 henkilöä.
Koetoimitsijan peruskurssi
28.10.2020 Luumäki Järj. KYMENLÄÄNIN KENNELPIIRI R.Y.
Ilmoittautuminen 06.07.-14.10.2020 Osm. 25,00€ tilille FI77
5620 6040 0105 36 OKOYFIHH Viite 30575 Kurssille otetaan
10 henkilöä, Varasijoille otetaan 5 henkilöä, MILLA OINONEN
m.m.oinonen@gmail.com Kurssin johtaja MILLA OINONEN Tutustu
kurssimateriaaliin etukäteen https://www.kennelliitto.fi/tietoameista/kurssit-ja-koulutukset/koetoimitsijan-peruskurssi Iltakurssi!
Ilmoittautumiset ja maksukuitti Oinosen sähköpostiin.

007 LAPPI
Palkintotuomareiden jatkokoulutus AJOK, BEAJ
06.08.2020 Simo. Toivontupa/Simontie 1, 95200 Simo.
Järj. SIMON ALAJOEN LINNUSTAJAT R.Y. Ilmoittautuminen
6.7.-5.8.2020 TAISTO MARTIMO 040 539 4348
taistonposti@gmail.com Kurssin johtaja JUHA LAUKKANEN

11.08.2020 Kemi (Ouluntie 81) Järj. KEMIN JAHTI-JA KALAMIEHET R.Y. Ilmoittautuminen 01.-10.08.2020. Kurssille otetaan 20
henkilöä. Varasijoille otetaan 10 henkilöä. JUHA LAUKKANEN
045 348 0441 laukkajussi@gmail.com Kurssin johtaja JUHA LAUKKANEN. Sääntökirja maksullinen.
19.08.2020 Rovaniemi (Valajastalo, Rautiosaarentie 45, 97110
Rautiosaari) Järj. LAPIN BEAGLEKERHO RY. Ilmoittautuminen
19.07.-14.08.2020 TUULIA HEIKKILÄ 0405618778 tuulia.sainila@
gmail.com Kurssin johtaja JUHA LAUKKANEN

Koetoimitsijan lajikurssi AJOK BEAJ KEAJ

09.08.2020 Tornio (Laren Baari / Arpela) Järj. LAPIN AJOKOIRAYHDISTYS R.Y. Ilmoittautuminen 08.07.-07.08.2020 EILA
SIRVIÖ-MARTIMO 040838 8611 eila.a.sirvio@gmail.com Kurssin

johtaja JUHA LAUKKANEN. Kurssi uusille sekä jo kurssin käyneille.
”Läppärit” mukaan. Ylituomarit ja koesihteerit, kurssilla käydään
uutta sähköistä tallennusjärjestelmää läpi.

Ilmoittautuminen 5.9.2020 mennessä JUHANA SIMOLIN
0440 903 939 rakennusj.simolin@gmail.com Kurssin johtaja JUHANA SIMOLIN. Ei osallistumismaksua. Kahvitarjoilu.

16.08.2020 Rovaniemi (Valajastalo, Rautiosaarentie 45, 97110
Rautiosaari) Järj. LAPIN BEAGLEKERHO RY Ilmoittautuminen
15.07.-10.08.2020 TUULIA HEIKKILÄ 0405618778
tuulia.sainila@gmail.com Kurssin johtaja JUHA LAUKKANEN.
Palkintotuomareiden jatkokoulutus AJOK, BEAJ

Palkintotuomarin peruskurssi AJOK, BEAJ

008 VARSINAIS-SUOMI

009 POHJOIS-HÄME

Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) IAJOK, KEAJ

Palkintotuomarin peruskurssi AJOK, BEAJ

02.08.2020-28.02.2021 Turku Järj. LOUNAIS-SUOMEN AJOKOIRAYHDISTYS RY Ilmoittautuminen 31.7.2020 mennessä JUHANA
SIMOLIN 0440 903 939 rakennusj.simolin@gmail.com Kurssin
johtaja JUHANA SIMOLIN Kokokauden kurssi. Kurssipäiviä järjestetään ilmoittautumisten perusteella koko metsästyskaudella tarpeen
mukaan. Ilmoittautumisaika päättyy helmikuun lopussa.

Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) AJOK, BEAJ

02.08.2020-28.02.2021 Turku Järj. LOUNAIS-SUOMEN AJOKOIRAYHDISTYS RY Ilmoittautuminen 31.7.2020 mennessä JANNE
WIRKKALA 0503509592 wirkkala.janne@gmail.com Kurssin
johtaja JANNE WIRKKALA. Kokokauden kurssi. Kurssipäiviä järjestetään ilmoittautumisten perusteella koko metsästyskaudella tarpeen
mukaan. Ilmoittautumisaika päättyy helmikuun lopussa.

Palkintotuomareiden jatkokoulutus AJOK BEAJ

5.8.2020 Koski tl (Kirjaston yläkerta, Hämeentie 12 Koski TL) Järj.
LOUNAIS-SUOMEN AJOKOIRAYHDISTYS RY. Kurssin johtaja JANNE
WIRKKALA 0503509592 wirkkala.janne@gmail.com. Ei maksua. Ei
tarvitse ilmoittautua. Kahvitarjoilu.
06.08.2020 Mynämäki (Mynämäen ERän majalla Krouvinnummentie 198) Järj. LOUNAIS-SUOMEN AJOKOIRAYHDISTYS RY
Kurssin johtaja JANNE WIRKKALA 0503509592 wirkkala.janne@
gmail.com Ei maksua. Ei tarvitse ilmoittautua. Kahvitarjoilu.

Palkintotuomareiden jatkokoulutus IAJOK, KEAJ

12.08.2020 Mynämäki (Mynämäen Erän majalla Krouvinummentie 198) Järj. LOUNAIS-SUOMEN AJOKOIRAYHDISTYS RY
Kurssin johtaja JUHANA SIMOLIN 0440 903 939 rakennusj.simolin
@gmail.com Ei maksua. Ei tarvitse ilmoittautua. Kahvitarjoilu.
13.08.2020 Pöytyä (Riihikosken Riistatupa, Kivimäentie 218)
Järj. LOUNAIS-SUOMEN AJOKOIRAYHDISTYS RY Kurssin johtaja
JU-HANA SIMOLIN 0440 903 939 rakennusj.simolin@gmail.com. Ei
maksua. Ei tarvitse ilmoittautua. Kahvitarjoilu.

Koetoimitsijan lajikurssi AJOK, BEAJ, KEAJ

03.09.2020 Pöytyä (Riihikosken Riistatupa Kivimäentie 218)
Järj. LOUNAIS-SUOMEN AJOKOIRAYHDISTYS RY Ilmoittautuminen
2.9.2020 mennessä ESA OJANEN 0500 534 938 esa.ojanen@
saunalahti.fi Kurssin johtaja ESA OJANEN. Ei osallistumismak-sua.
Kahvitarjoilu. Jos mahdollista oma läppäri mukaan kurssille. Sisältää koetallennusohjelmakoulutuksen. Koulutusmateriaalia löytyy
http://www.ajokoirajarjesto.fi/koetoiminta/koulutustoimikuntatiedottaa/koulutuspaketit/

Palkintotuomarin peruskurssi IAJOK, KEAJ

10.09.2020 Turku Järj. LOUNAIS-SUOMEN AJOKOIRAYHDISTYS RY

26.09.2020 Turku Järj. LOUNAIS-SUOMEN AJOKOIRAYHDISTYS
RY Ilmoittautuminen 20.9.2020 mennessä JANNE WIRKKALA
0503509592 wirkkala.janne@gmail.com
Kurssin johtaja JANNE
WIRKKALA Ei osallistumismaksua. Kahvitarjoilu.

01.08.2020-28.02.2021 Tampere Järj. PIRKANMAAN AJOKOIRAYHDISTYS R.Y. Ilmoittautuminen MARKKU OTONKORPI 040 828
8477 otonkorpi@kotiposti.net Kurssin johtaja MARKKU OTONKORPI
AJOK/BEAJ palkintotuomarin peruskurssi, joka järjestetään tarvittaessa.
12.08.2020 Lempäälä (Kennelpiirin tilat, Lempäälä) Järj. PIRKANMAAN AJOKOIRAYHDISTYS R.Y. Ilmoittautuminen 9.8.2020 mennessä MARKKU OTONKORPI 040 828 8477 otonkorpi@kotiposti.net
Kurssin johtaja MARKKU OTONKORPI

Palkintotuomareiden jatkokoulutus AJOK, BEAJ

06.08.2020 Orivesi (Kytölä, Hirsilän riistamiesten maja) Järj.
PIRKANMAAN AJOKOIRAYHDISTYS R.Y. Ilmoittautuminen 3.8.2020
mennessä MARKKU OTONKORPI 040 828 8477 otonkorpi@kotiposti.net Kurssin johtaja MARKKU OTONKORPI.
Aloitetaan kello 18.00.
13.08.2020 Lempäälä (Kennelpiirin tilat, Lempäälä) Järj. PIRKAN-MAAN AJOKOIRAYHDISTYS R.Y. Ilmoittautuminen 9.8.2020
mennessä KATRIINA METSOILA 0407251568 katriina.metsoila@
saunalahti.fi Kurssin johtaja MARKKU OTONKORPI. Aloitetaan kello
18.00.

Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) KEAJ

13.08.2020 Lempäälä (Kennelpiirin tilat, Lempäälä) Järj. PIRKANMAAN AJOKOIRAYHDISTYS R.Y. Ilmoittautuminen 10.8.2020
men-nessä KATRIINA METSOILA 0407251568 katriina.metsoila@
saunalahti.fi Kurssin johtaja HANNU SUNDSTRÖM.
Ensin kello 18.00 AJOK jatko ja sen jälkeen KEAJ kurssi.

010 POHJOIS-KARJALA
Koetoimitsijan lajikurssi AJOK, BEAJ, KEAJ
01.08.2020-28.02.2021 Joensuu Järj. POHJOIS-KARJALAN
AJOKOIRAYHDISTYS Ilmoittautuminen TIMO HAUTANEN 0500 962
761 timo.hautanen@luukku.com Kurssin johtaja TIMO HAUTANEN
Kurssi järjestetään, jos yksikin halukas ilmoittautuu
Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) KEAJ
01.08.2020-28.02.2021 Joensuu Järj. POHJOIS-KARJALAN
AJOKOIRAYHDISTYS Ilmoittautuminen 27.-31.07.2020 Osm.
20,00€ tilille FI03 5354 0440 0394 29 OKOYFIHH. JARI RAJAVUORI 0405369217 jari.rajavuori@saunalahti.fi Kurssin johtaja JARI
RAJAVUORI
Palkintotuomarin peruskurssi AJOK, BEAJ
22.08.2020 Joensuu Järj. POHJOIS-KARJALAN AJOKOIRAYHDISTYS Ilmoittautuminen 01.-19.08.2020 tilille FI03 5354 0440 0394
29 OKOYFIHH. TIMO HAUTANEN 050 962 761 timo.hautanen@
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luukku.com Kurssin johtaja TIMO HAUTANEN Ajokoirayhdistyksen
jäsenille ilmainen.
Palkintotuomareiden jatkokoulutus AJOK, BEAJ
22.08.2020 Joensuu Järj. POHJOIS-KARJALAN AJOKOIRAYHDISTYS Ilmoittautuminen 01.-19.08.2020 tilille FI03 5354 0440 0394
29 OKOYFIHH. TIMO HAUTANEN 0500 962 761 timo.hautanen@
luukku.com Kurssin johtaja TIMO HAUTANEN Yhdistyksen jäsenille
ilmainen.
Ylituomarin peruskurssi
03.10.2020 Joensuu Järj. POHJOIS-KARJALAN KENNELPIIRI R.Y.
Ilmoittautuminen 01.07.-18.09.2020 Osm. 60,00€, Tilille FI97
1040 3000 3439 33 NDEAFIHH Viite 31053 Kurssille otetaan 40
henkilöä EIJA KOISTINEN 0500 186 179 puheenjohtaja@pohjoiskarjalankennelpiiri.fi Kurssin johtaja EIJA KOISTINEN Ylituomari 1
-kurssi. Tiedustelut Eija Koistinen aluekouluttaja@pohjois-karjalankennelpiiri.fi Ilmoittautuminen omakoirajärjestelmän kautta. Kopio
maksukuitista sähköpostilla puheenjohtaja@pohjois-karjalankennelpiiri.fi Sininen kortti puoltoineen oltava ennen kurssia.

011 POHJOIS-POHJANMAA
Palkintotuomarin peruskurssi AJOK, BEAJ

20.08.2020-20.08.2021 Järj. POHJOIS-POHJANMAAN AJOKOIRAKERHO. PEKKA PENNANEN 0505438631 pek-ka.pennanen@saunalahti.fi. Kurssin johtaja Eero Kehusmaa. Kurssille voi
ilmoittautua koko kauden ajan. Kurssi järjestetään, kun vähintään
5 henkilöä on ilmoittautunut. Kurssin yhteydessä on mahdollisuus
ostaa ajokokeen (AJOK, BEAJ) sääntökirja hintaan 10 €.
20.08.2020-28.02.2021 Oulu Järj. POHJOIS-POHJANMAAN
BEAGLE RY. Toivo Kangas 0407283131 toivo.kangas@beaglejarjesto.fi Kurssin johtaja TOIVO KANGAS. Koko metsästyskauden kestävä
mahdollisuus palkintotuomarin peruskurssiin. Ilmoittautumiset
kurssin johtajalle/kouluttajalle Toivo Kankaalle, jonka kanssa voi
sopia molemmille sopivan päivän kurssin läpikäymiseen.

Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko)
AJOK, BEAJ, DRAJ

01.08.2020-28.02.2021 Kuusamo Järj. KUUSAMON METSÄSTYS-JA KALASTUSSEURA. MIKA MÄÄTTÄ 050 3048239 mi-ka.
maatta@kuusamo.fi Kurssin johtaja MIKA MÄÄTTÄ. Kurssit järjestetään non stop -periaatteella tarpeen mukaan. Sovi aika kouluttajan
kanssa. Jatkokoulutusten osalta pääkoulutuspäivä pe 18.9 klo
19.00 seuran toimistolla.

Palkintotuomareiden jatkokoulutus AJOK

04.08.2020 Raahe (Linnastenkankaan Erämaja Osoite: Linnastenkankaantie 86400 Vihanti) Järj. VIHANNIN ERÄNKÄVIJÄT RY
Ilmoittautuminen 01.07.-03.08.2020. Kurssille otetaan 30
henkilöä. Varasijoille otetaan 10 henkilöä. RISTO PEKKI KUUSITIE
7 86400 VIHANTI 0408312688 risto.pekki@kotinet.com Kurssin
johtaja Eero Kehusmaa. Avaus, Kurssi (koulutus), kahvitarjoilu,
Päättäminen.
05.08.2020 Ii (Iin Metsästysyhdistyksen maja Vaneritie 1 91100
Ii) Järj. IIN METSÄSTYSYHDISTYS RY Ilmoittautuminen 4.8.2020
mennessä. Kurssille otetaan 50 henkilöä. Matti Simi 0405934006
matti.simi@pp.inet.fi Kurssin johtaja Eero Kehusmaa
07.08.2020 Liminka (Tupos ABC) Järj. POHJOIS-POHJANMAAN
AJOKOIRAKERHO Ilmoittautuminen 01.07.-06.08.2020 PEKKA
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PEN-NANEN 050 543 8631 pekka.pennanen@saunalahti.fi Kurssin
johtaja EERO KEHUSMAA Osallistuminen ei edellytä ennakkoilmoittautumista.

Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) KEAJ

08.08.2020 Oulu (Kalimen Maja, Kivenkankaantie 19, 90820
Kello) Järj. KELLON METSÄSTYSSEURA RY Ilmoittautuminen 18.07.07.08.2020 Osm. 0,00€ ARI HILTULA 040 553 5472 arihiltula@
gmail.com Kurssin johtaja KIMMO PERHOMAA

Palkintotuomarin peruskurssi AJOK

09.08.2020 Pudasjärvi Järj. PUDASJÄRVEN METSÄSTYSPYSTYKORVA-JA Ilmoittautuminen 15.07.-02.08.2020 Osanottomaksu
10,00€, Tilille FI97 5360 0440 0591 71 OKOYFIHH. JUHA ALATALO
0400585702 alatalo.juha@outlook.com Kurssin johtaja MIKA
MÄÄTTÄ Osm. sisältää sääntökirjan
21.-22.08.2020 Oulu (Kalimen Maja, Kivenkankaantie 19, 90820
Kello) Järj. KELLON METSÄSTYSSEURA RY. Ilmoittautuminen 06.20.08.2020 Osm. 0€ ARTO SIPPALA 040 555 2706. arto.sippala@
blastman.com Kurssin johtaja TOIVO KANGAS.

Koetoimitsijan lajikurssi AJOK, BEAJ

14.08.2020 Siikajoki Järj. RUUKIN KENNELSEURA RY Ilmoittautuminen 27.07.-12.08.2020 Kurssille otetaan 20 henkilöä.
Varasijoille otetaan 10 henkilöä. SEIJA ANSAMAA 0505378405
seija.ansamaa@saunalahti.fi. Kurssin johtaja EERO KEHUSMAA

012 POHJOIS-SAVO
Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko)
AJOK, BEAJ, IAJOK, KEAJ

01.01.-31.12.2020 Kuopio (Pohjois-Savon Kennelpiirin alue)
Järj. POHJOIS-SAVON KENNELPIIRI R.Y. RISTO KUIVALAINEN
0400916731 risto.kuivalainen@gmail.com Kurssin johtaja RISTO
KUIVALAINEN. Nonstop-periaate koulutuksissa tarkoittaa sitä, että
koulutuspäiviä ei ole ennalta määrätty, vaan ne sovitaan ilmoittautuneiden ja kouluttajan kanssa, järjestämisen ehtona on vähin-tään
viisi osallistujaa. Ilmoittautumiset suoraan kouluttajalle. Osm. 0€,
sääntökirja omakustanteisesti. AJOK, BEAJ kouluttaja Risto Kuivalainen, IAJOK, KEAJ kouluttaja Veikko Nissinen

Palkintotuomareiden jatkokoulutus AJOK, BEAJ

04.08.2020 Siilinjärvi (Punttisilimä) Järj. POHJOIS-SAVON
AJOKOIRAYHDISTYS RY Ilmoittautuminen 06.07.-03.08.2020 RISTO
KUI-VALAINEN 0400916731 risto.kuivalainen@gmail.com Kurssin
johtaja
RISTO KUIVALAINEN Ei tarvitse erikseen ilmoittautua

Koetoimitsijan lajikurssi AJOK, BEAJ, KEAJ, IAJOK

04.08.2020 Siilinjärvi (Punttisilimä) Järj.POHJOIS-SAVON AJOKOIRAYHDISTYS RY Ilmoittautuminen 06.04.-03.08.2020 Osm
0€. Kurssille otetaan 100 henkilöä RISTO KUIVALAINEN 0400 916
731 risto.kuivalainen@gmail.com Kurssin johtaja RISTO KUIVALAINEN Lajikoulutus toteutuu, jos osallistujia on viisi. Vaaditaan
kennelliiton jäsenyys sekä yhdistyksen puolto. Sääntökirja omakustanteinen.

Palkintotuomarin peruskurssi AJOK, BEAJ

22.08.2020 Lapinlahti Järj. LAPINLAHDEN KENNELKERHO R.Y.
Ilmoittautuminen 20.07.-19.08.2020 Osm 0€ Kurssille otetaan
30 henkilöä Pauli Lappalainen 0503239048 koivukulma@luukku.

com Kurssin johtaja RISTO KUIVALAINEN Teoria- ja maastokoulutus
samalla kertaa.

Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) KEAJ

14.10.2020 Siilinjärvi (Punttisilimä) Järj. POHJOIS-SAVON
KENNELPIIRI R.Y. Ilmoittautuminen 01.09.-13.10.2020. Osm. 0€.
RISTO KUIVALAINEN 0400 916 731 risto.kuivalainen@gmail.com
Kurssin johtaja TARMO LEINONEN

Palkintotuomarin peruskurssi KEAJ

21.10.2020 Kaavi (Toimintakeskus Raukku, Radantie 11A,
Luikonlahti) Järj. KOILLIS-SAVON KENNELKERHO RY Ilmoittautuminen 01.09.-20.10.2020 Osm. 20,00€ KARI LEPPÄNEN +358
40 1644600 kari.leppanen@icloud.com Kurssin johtaja JARI
RAJAVUORI Osallistumismaksu sisältää kurssiin liittyvän materiaalin ja kahvit.
Kasvattajan peruskurssi
15.-16.08.2020 Suonenjoki, Vanha Maamies, Jalkalantie 160,
77600 Suonenjoki Järj. POHJOIS-SAVON KENNELPIIRI R.Y. Ilmoittautuminen 10.04.-15.07.2020 Osm. 80,00€, Tilille
FI03 5482 3720 0031 85 OKOYFIHH Kurssille otetaan 45 henkilöä,
varasijoille otetaan 10 henkilöä, TIINA PAANANEN tiina.paananen@pohjois-savonkennelpiiri.fi Kurssin johtaja TIINA PAANANEN
Linkki kurssimateriaaliin https://www.kennelliitto.fi/files/kasvattajan-peruskurssin-materiaali (ei jaeta kurssilla).
Kurssin tavoite: • Yleisen koiratietouden lisääminen mm. koiran
terveydestä, perinnöllisyydestä sekä jalostuksen perusteista
• Perustiedon jakaminen aloittelevalle koirankasvattajalle
• Koirankasvatukseen liittyvän tiedon antaminen myös urosten
omistajille ja muille asiasta kiinnostuneille.
Ilmoittautuminen vain sähköisesti Omakoira-järjestelmän kautta,
ilmoittautumislinkki avautuu, kun ilmoittautumisaika alkaa. Järjestelmä näyttää vapaat kurssipaikat. Ilmoittautumisen jälkeen kuitti
maksusta spostilla tiina.paananen@pohjois-savonkennelpiiri.fi.
Ilmoittautuminen on sitova eikä maksua palauteta ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista.

013 SALPAUSSELKÄ
Koetoimitsijan lajikurssi AJOK, BEAJ
01.06.-31.12.2020 Lahti Järj. PÄIJÄT-HÄMEEN AJOKOIRAYHDISTYS RY. PETRI TUKIA 050 544 2257 petri.tukia@phnet.fi Kurssin
johtaja PETRI TUKIA Koetoimitsija 2 kurssi AJOK/BEAJ. Kurssi
toteutetaan kokokauden kurssina aina tarvittaessa.
Palkintotuomarin peruskurssi AJOK, BEAJ
20.08.2020-28.02.2021 Lahti Järj. PÄIJÄT-HÄMEEN AJOKOIRAYHDISTYS RY Ilmoittautuminen JARI NORA 040 562 5276 jari.
nora@phnet.fi Kurssin johtaja JARI NORA Palkintotuomarin peruskurssi järjestetään kokokauden kurssina ottamalla yhteyttä Jari
Noraan 040 5625276 tai Petri Tukiaan 050 5442257. Heiltä saatte
ohjeita, miten ja missä kurssi järjestetään.
Palkintotuomareiden jatkokoulutus AJOK, BEAJ
07.08.2020 Lahti Järj. PÄIJÄT-HÄMEEN AJOKOIRAYHDISTYS RY
Ilmoittautuminen 2.8.2020 mennessä JARI NORA 040 562 5276
jari.nora@phnet.fi Kurssin johtaja JARI NORA
Kehätoimitsijakurssi
09.-15.12.2020 Lahti SSKP:n toimitilat, Simolankatu 2, Lahti
Järj. SALPAUSSELÄN KENNELPIIRI R.Y Ilmoittautuminen 01.11.04.12.2020 Osm. 0,00€ SINIKKA SUNTIOLA sinikka.suntiola@

phnet.fi Kurssin johtaja SINIKKA SUNTIOLA
Kehätoimitsijoiden jatkokoulutustilaisuus: 9.12. klo 18:00,
13.12. klo 15:00 ja 15.12.2020 klo 18:00. Vain SSKP:n alueen
kehätoimitsijoille. Ilmoittautuminen vain sähköpostilla.

014 SATAKUNTA
Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) AJOK, BEAJ
01.08.2020-31.07.2021 Huittinen Järj. SATAKUNNAN AJOKOIRAMIEHET RY Ilmoittautuminen 31.7.2020 mennessä MIKA
KYRÖMÄKI 0400-921 227 mika.kyromaki@hara.fi Kurssin johtaja
MIKA KYRÖMÄKI Kokokauden kurssi (pidetään sovitusti)
12.08.2020 Sastamala (Häijää) Järj. SATAKUNNAN AJOKOIRAMIEHET RY Ilmoittautuminen 11.8.2020 mennessä JANNE JOKINEN 0405128664 janne.jokinen@nestehaijaa.fi Kurssin johtaja
MIKA KYRÖMÄKI
13.08.2020 Pori Järj. SATAKUNNAN AJOKOIRAMIEHET RY Ilmoittautuminen 12.8.2020 mennessä MIKA KYRÖMÄKI 0400-921 227
mika.kyromaki@hara.fi Kurssin johtaja MIKA KYRÖMÄKI
18.08.2020 Köyliö Järj. SATAKUNNAN AJOKOIRAMIEHET RY Ilmoittautuminen 17.8.2020 mennessä JANNE LÄTTI 050 362 9252
janne.latti@biolan.fi Kurssin johtaja MIKA KYRÖMÄKI
12.09.2020 Parkano Järj. SATAKUNNAN AJOKOIRAMIEHET
RY Ilmoittautuminen 11.9.2020 mennessä NIKOLAS SANTOO
0400631581 nikke.itte@gmail.com Kurssin johtaja MIKA KYRÖMÄKI
Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) IAJOK, KEAJ
01.08.2020-31.07.2021 Kankaanpää (pidetään sovitusti) Järj.
SATAKUNNAN AJOKOIRAMIEHET RY Ilmoittautuminen JARI VAARILA 0400-775 639 jari.vaarila@dnainternet.net Kurssin johtaja JARI
VAARILA Kokokauden kurssi (Sovittaessa)
04.09.2020 Kokemäki Järj. SATAKUNNAN AJOKOIRAMIEHET
RY Ilmoittautuminen 3.9.2020 mennessä TIMO GRUNDSTRÖM
0405626997 timo.grundstrom@boliden.com Kurssin johtaja JARI
VAARILA
12.09.2020 Parkano (Lapinneva) Järj. SATAKUNNAN AJOKOIRAMIEHET RY Ilmoittautuminen 11.9.2020 mennessä NIKOLAS
SANTOO 0400631581 nikke.itte@gmail.com Kurssin johtaja JARI
VAARILA

015 SUUR-SAVO
Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) AJOK
09.08.2020 Mikkeli Järj. SUUR-SAVON AJOKOIRAMIEHET RY
Ilmoittautuminen 15.07.-05.08.2020 Osm. 5,00€
Kurssille otetaan 50 henkilöä, varasijoille otetaan 5 henkilöä
AUVO PARTTI 040-5462735 auvo.partti@pp1.inet.fi Kurssin johtaja
AUVO PARTTI
Jäniksenajokokeen palkintotuomariksi halajavan peruskurssi sekä
sen jälkeen jatkokurssi palkintotuomareille, jotka haluavat virtaa
korttiin. Kouluttaa JORMA SANISALO. varaa mukaan 5 euroa
sääntökirjaan, jos tarvitset ja samoin 5 euroa vapaaehtoiseen
kahvikassaan.
09.08.2020 Pieksämäki (Hau Hau -halli) Järj. KESKI-SAVON
AJOKOIRAMIEHET RY Ilmoittautuminen 7.8.2020 mennessä
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INGMAR SMEDS Kjell Fellman Ajok 040 5684606, Roland Sundfors
Ajok/Keaj 044 7851224, Kim Bondegård Ajok 050 5814810, Göran
Elenius Ajok 040 0360527, Juhani Lappi Ajok/Keaj 050 0160413,
Ingmar Smeds Ajok/Keaj 050 5284184, Erkki Alavainio Ajok 050
3711673, Sven-Åke Mylläri Ajok 040 5944082, Magnus Kronholm
Ajok 040 5374618, Bengt Lindberg Keaj 050 5443696.
Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) AJOK, BEAJ
06.08.2020 Maalahti Järj.t MALAXNEJDENS STÖVARKLUBB RF
SYDÖSTERBOTTENS KENNELFÖRENING Ilmoittautuminen 07.07.05.08.2020 INGMAR SMEDS 050-528 4184 ingmar.smeds@
pp.malax.fi Kurssin johtaja INGMAR SMEDS
Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) KEAJ
06.08.2020 Maalahti Järj. MALAXNEJDENS STÖVARKLUBB RF
Ilmoittautuminen 08.07.-05.08.2020 INGMAR SMEDS 050-528
4184 ingmar.smeds@pp.malax.fi Kurssin johtaja BENGT LINDBERG
Kasvattajan peruskurssi
17.-18.10.2020 Järj. VAASAN KENNELPIIRI RY – VASA
Ilmoittautuminen 03.08.-21.09.2020 Osm. 70,00€, Tilille FI05
2015 1800 0340 73 NDEAFIHH Kurssille otetaan 30 henkilöä
MARITA UTTER 0400 873374 utter@batru.fi Kurssin johtaja MARITA UTTER Suomenkielinen kurssi. Ilmoittautumiset ”Omakoiran”
kautta 21.9.2020. Kopio maksukuitista liitettävä ilmoittautumisen

15.08.2020 Juva, Paikka ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä, Järj. SUUR-SAVON AJOKOIRAMIEHET RY Ilmoittautuminen
15.07.-11.08.2020 Osm. 5,00€ Kurssille otetaan 50 henkilöä,
varasijoille otetaan 5 henkilöä MATTI NYKÄNEN 050-3313101
matti.nykanen@mnyhtiot.fi Kurssin johtaja MATTI NYKÄNEN
Ensin peruskurssi palkintotuomariksi haluaville ja perään jatkokurssi jo palkintotuomareina toimiville nk virtaa korttiin. Kurssin
vetäjä ilmoitetaan myöhemmin ilmoittautumisen yhteydessä. Varaa
mukaan 5 euroa sääntökirjaa varten, ehkäpä kahvikolehtiinkin.
Palkintotuomareiden jatkokoulutus AJOK
08.08.2020 Rantasalmi, Valtuustosali, Poikkitie 2,
58900 Rantasalmi, Järj. RANTASALMEN KENNELYHDISTYS RY
Ilmoittautuminen 01.07.-06.08.2020 PIRKKO TURUNEN
040 771 0233 pirkko.turunen52@gmail.com Kurssin johtaja ESKO
ITKONEN
13.08.2020 Savonlinna Kerimäen kirjastotalo, Kerimäentie
6. Järj. KAAKKOIS-SAVON KENNELSEURA RY Ilmoittautuminen 10.8.2020 mennessä SEPPO LAUKKANEN 0400 173 187
seppo.o.laukkanen@storaenso.com Kurssin johtaja ESKO ITKONEN
Palkintotuomarin peruskurssi IAJOK, KEAJ
15.08.2020 Rantasalmi Järj. RANTASALMEN KENNELYHDISTYS
RY Ilmoittautuminen 01.07.-13.08.2020 PIRKKO TURUNEN
040 771 0233 pirkko.turunen52@gmail.com Kurssin johtaja JUKKA
KORHONEN
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019 HELSINGIN SEUTU
Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) AJOK, BEAJ
19.08.2020 Helsinki Järj. HELSINGIN KENNELKERHO RY Ilmoittautuminen 18.8.2020 mennessä Osm. 0,00€ HARRI VÄRE 040585 4955 harri.vaere@gmail.com Kurssin johtaja PAULI HALONEN
Kasvattajan peruskurssi
17.-18.10.2020 Kauniainen, Työväen Akatemia, Vanha Turuntie
14, 02700 Kauniainen Järj. HELSINGIN SEUDUN KENNELPIIRI R.Y.
Ilmoittautuminen 03.08.-25.09.2020 Osm. 80,00€, Tilille FI05
1220 5000 1797 55 NDEAFIHH Viite 1805 Kurssille otetaan 90
henkilöä Varasijoille otetaan 10 henkilöä MAARIT OIKARI maarit.
oikari@elisanet.fi Kurssin johtaja MAARIT OIKARI Kurssipäivät
ovat kestoltaan n. 9.00 - 17.00, läsnäolo vaaditaan koko kurssin
ajan. Kurssin päätteeksi on loppukoe. Kurssilaisen tulee tutustua
materiaaliin huolellisesti ennen kurssia. https://www.kennelliitto.fi/
tietoa-meista/kurssit-ja-koulutukset/kasvattajan-peruskurssi Ilmoittautuminen Omakoirassa. Kurssimaksu maksettava Terrierijaoston
tilille ilmoittautumisen yhteydessä. Kuitti lähetetään sähköpostitse:
maarit.oikari@elisanet.fi Maksamattomia ilmoittautumisia ei
hyväksytä.

30.08.2020 Kangasniemi, Erä Veikkojen maja Järj. KANGASNIEMEN KENNELKERHO RY lmoittautuminen 29.8.2020 mennessä
Osm. 0,00€ TATU PARTTI 0400-322 856 tatupartti@gmail.com
Kurssin johtaja AUVO PARTTI
Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) KEAJ
08.08.2020 Mikkeli tiedotetaan ilmoittauduttaessa
Järj. SUUR-SAVON AJOKOIRAMIEHET RY Ilmoittautuminen
15.07.-05.08.2020 Osm. 5,00€ Kurssille otetaan 50 henkilöä
Varasijoille otetaan 5 henkilöä AUVO PARTTI 040-5462735
auvo.partti@pp1.inet.fi Kurssin johtaja AUVO PARTTI.
Ensin peruskurssi ketunajokokeen palkintotuomareiksi haluaville
ja sen jälkeen jatkokurssi jo palkintotuomarioikeudet omaaville, nk virtaa korttiin. Kouluttaa Jukka Korhonen tai Auvo Partti.
Varaa mukaan 5 euroa sääntökirjaan ja 5 euroa vapaaehtoiseen
kahvikolehtiin

016 UUSIMAA
Palkintotuomarikurssit elokuun lehdessä.
Ylituomareiden jatkokoulutus yhdessä Salpausselän kennelpiirin kanssa 6.8. Lahdessa.
s

017 VAASA

Palkintotuomarin peruskurssi AJOK, KEAJ
20.08.2020-28.02.2021 Vaasa, Vasa Kenneldistrikt Järj.
VÄSTKUSTENS STÖVARKLUBB R.Y. Osm. 0,00€, Tilille FI82 5567
5520 0115 63 OKOYFIHH Kurssille otetaan 10 henkilöä Varasijoille
otetaan 5 henkilöä INGMAR SMEDS 050-528 4184 Kurssin johtaja

Piirros Sanna Ikonen.

Osm. 0,00€ TATU PARTTI 0400-322 856 tatupartti@gmail.com
Kurssin johtaja ESKO ITKONEN Perus- ja jatkokurssi pidetään
peräkkäin

mukaan. Varmista, että kurssilla on tilaa ennen kuin maksat.
Tiedustelut klo 17-19 040-8311646.
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ANNA-RIIKKA HUHTA

JÄRJESTÖN TUOTESHOP
ALAN HARRASTAJILLE!

Kevät etenee hiljalleen
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Suomen Ajokoirajärjestön
toimisto
Puh. 044 311 0330 (klo 10 - 14)
email toimisto@ajokoirajarjesto.fi

UUSI
musta
lippis
12,-

T-paidat 13,Laadukkaat tekniset paidat
koot L – XXL musta & valk. 30,- NYT 17,-

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

- Pitäskö meidän palata pikku hiljaa kotiin, kyselen Riesalta. Riesa lähtee kotia kohti määrätietoisen näköisenä kulkien vierelläni.
Palaamme retkeltä kotiin. Kotona venyttelemme. Hieron Riesan jalkoja ja juodaan raikasta
vettä. Muistelemme Riesan kanssa yhteisiä retkiä
vuosien takaa. Edesmennyt suomenajokoira Raikukin kerkesi olla useasti meidän mukana. Kerkesin antaa paljon hellyyttä ja rapsutuksia Raikulle.
Lumi on alkanut sulaamaan tuoden pälviä esiin.
Riesallakin on mukava kävellä, kun ei jää ja lumi
luista tassujen alla. Kevään ja kesän aikana kuljemme Riesan kanssa paljon metsässä retkillä ihastelemassa kevään etenemistä ja kesän kauneutta.
		

Anna-Riikka Huhta, Pudasjärvi

Putkihuivi 10,-

Pinssit
kultapinssi 17,- • tinapinssi 5,-

Sytkäri 1,50

Seurataan kevään etenemistä Riesan kanssa.

Hihamerkki 3,50
Tarra ja ikkunatarra 2,50
Rintanappi 3,Kuva Elina Kuurne

Muutimme huhtikuun alussa omakotitaloon asumaan. Tilaa on Riesallekin enemmän. Seuraamme
kevään etenemistä uusissa luonnon maisemissa.
Riesa istuu räsymatolla eteisessä.
- Lähtäänkö käymään retkellä, kysyn Riesalta. Ajuri katselee ovea ja minua vuorotellen aivan, kuin
vastaten katseellaan kysymykseeni. Keitän kahvit
ja pakkaan kuksan reppuun. Riesalle laitan napuja
ja amin-herkkutikkuja, että voin palkita hyvästä
suorituksesta ajokoiraa.
Kylmä pohjoistuuli nipistelee kasvojani. Kun
lähdemme Riesan kanssa retkelle.
- Eihän se kylmä ilma meitä haittaa, kun on pukenut tarpeeksi vaatetta. Juon jossain vaiheessa
kahvit kuksasta, niin se lämmittää mieltä ja kehoa,
tuumaan Riesalle. Riesa pysähtyy kuuntelemaan
minua. Yhdessä katsellaan ja kuunnellaan kevään
etenemistä Pudasjärvellä. Aurinko pilkahtelee
välillä pilvien takaa, kun kävelemme metsätietä.
Vanhoja latoja on polun varrella. Metsäjäniksen
ja rusakoiden jälkiä on joka puolella. Metsäpolku
menee koivikon ohitse. Jänikset ovat käyneet aterioimassa heinää. Riesaa kiinnostaa jänistenhajut.
Yhtäkkiä Riesa pysähtyy ja alkaa kaivamaan. Lumi
vain pöllyää. Ihmettelen, että mitä nyt. Jonkin ajan
kuluttua lumelle pyörähtelee jäniksen papanoita.
- On sulla tarkka hajuaisti, totean Riesalle, kun
jatkamme matkaa. Kuuntelemme, kun joutsenet
laulavat.
Uroskuovi lentelee yllämme. Eikä aikaakaan,
niin parvi pulmusia kaartaa meidän ohitse. Riesalla pää pyörii, kun se katselee lintuja.
- Ne ovat muuttolintuja. Ne ovat lentäneet pitkän
matkan meidän luo, selitän Riesalle. Jatkamme
matkaa.
- Katsellaan löytyisikö kantoa, niin nautin kuksallisen kahvia. Sinullekin annan amin-herkkutikun,
sanon Riesalle.
Jonkin matkaa käveltyämme kanto löytyy. Pysähdymme nauttimaan kahvia ja katselemaan
luontoa.

Tiedustelut ja tilaukset:

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 TOUKOKUU 2020
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Kuva Jaana Laamanen

