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Suomen Ajokoirajärjestö
Finska Stövarklubben ry

Toimisto
avoinna ma-pe klo 10–14

Toimistosihteeri 
Jaana Leppiaho
puh. 044 311 0330

Osoite: SAJ:n toimisto,
Uusikatu 57–59, 90120 Oulu
Sähköposti: 
toimisto@ajokoirajarjesto.fi

Huom!  Koetallennus
ohjelman käyttäjät!
Kaikki sähköistä koetallen-
nusta koskevat kysymykset 
suoraan Mika Elglandille 
sähköpostiosoitteella  
mika.elgland@netikka.fi

Internetsivut:
www.ajokoirajarjesto.fi

Tili: 
FI58 4600 2020 0009 09

Jäsenasiat, osoitteenmuu-
tokset ja tarvike tilaukset 
toimistoon.

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

Hallituksen 
varapuheenjohtaja 
Viljo Pennanen
Suntiontie 8 
73460 Muuruvesi 
0400 272 311 
viljo.pennanen@pp1.inet.fi

Kunniapuheenjohtaja 
Antero Viitanen
Retkeilijäntie 9 E 44,  
70200 Kuopio
puh. 0400 168 390
viitanen.antero@gmail.com

Toimikuntien 
puheenjohtajat:

Työvaliokunta 
Tuomo Hänninen

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

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

Koulutustoimikunta
KEAJ Jouni Vanhatalo
Rinteentie 2
38700 Kankaanpää
045 636 7746
jouni.vanhatalo@hotmail.com

Nuorisotoimikunta
Jokinen Janne
Kauppakuja 1
38420 Sastamala
janne.jokinen@nestehaijaa.fi 
040 512 8664

Jäsenmaksut v. 2021
Vuosijäsen  33 euroa
Perhejäsen  17 euroa 
Jäsenseura  55 euroa
Voit liittyä jäseneksi maksa-
malla jäsenmaksun järjestön 
jäsenmaksutilille
FI58 4600 2020 0009 09, laita 
nimi ja osoite viestikenttään. 
Voit myös saada jäsenmaksu-
kortin postissa, kun ilmoitat 
tietosi toimistoon puhelimel-
la, sähköpostilla tai postin 
kautta kirjallisesti.
Liittymislahjana uudet jä-
senet saavat kaikki liittymis-
vuoden Ajokoiramies-lehdet, 
6 numeroa.

 TUOMO HÄNNINEN 

Puheenjohtajan mietteitä 

Vuosi 2020 jää meille kaikille mieleen poikkeus-
oloista ja sopeutumisesta viranomaisten antamiin 
ohjeisiin. Isoista uhkista huolimatta kaikki on men-
nyt yllättävän hyvin. Vaikka vieläkin joskus mie-
timme ajan todellisuutta, niin nöyrällä mielellä ja 
määrätietoisesti vaikeudet on selvitetty ja eteenpäin 
on koko ajan menty ja mennään. Oikoa emme voi ja 
vuonna 2022 vietämme kunnioittaen järjestömme 
juhlavuotta, jolloin Suomen Ajokoirajärjestö täyttää 
120 vuotta ja toimii - niin vakaasti uskon -  täydessä 
iskussa.

Ajokoiratoiminnan tärkeimpiä tapahtumia ja 
numeroita tarkastelemalla mullistavaa ei ole tapah-
tunut. Varotoimet ja sitoutuminen ohjeisiin ovat 
ehkäisseet sairastumiset ja niinpä kesän ja syksyn 
tapahtumat viime vuonna vietiin pienemmällä jou-
kolla, tavallista vaatimattomammin mutta sisällölli-
sesti toimivasti ja kilpailullisesti erinomaisesti läpi. 
Vaikka koekausi lumen ja koronan vuoksi keskey-
tyi, voimme olla vuoteen 2020 tyytyväisiä. Kiitos 
kaikille järjestelyissä mukana olleille ja osallistujille.

Jo meneillään olevaa vuotta 2021 varten hallin-
nolliset esitykset toimintasuunnitelmaksi ja talous-
arvioksi Ikaalisissa pidettävää yleis-/vuosikokousta 
varten on tehty. Muiden asioiden osalta hallitus on 
päättänyt esittää käsittelyyn jo edellisessä vuosiko-
kouksessa siirtyneet asiat ja jotka osaltaan suun-
taavat kehitystä eteenpäin. Ajokokeen ja ketuna-
jokokeen sääntömuutos sekä Kilvan tuomareihin 
liittyvä tarkennus ovat käsittelyssä.

Pari vuotta valmisteltu SAJ 2025 - ohjelma oli jo 
maaliskuun lehdessä esillä. Kokouksessa ohjelma 
esitellään kuvitettuna ja hallitus esittää ohjelman 
hyväkymistä alkuna ohjelmapohjaiselle toiminta-
tavalle. Jatkoksi ohjelmatyölle hallitus on sääntöjen 
mukaisesti asettanut työryhmän valmistelemaan 

sääntöjen uudistamista ajan vaatimusten mukaisek-
si. Kokouskäytännöt eri tilanteissa ovat yksi koronan 
tuoma uudistustarve ja hallinnollisestikin säännöt 
on syytä tarkistaa. Työryhmä esitellään tässä lehdes-
sä ”Hallitus tiedottaa”-palstalla ja työryhmän esityk-
sen hallitus tuonee vuoden 2022 vuosikokoukseen 
käsiteltäväksi.

Kokouksia viime vuonna työvaliokunnassa on pi-
detty 3 kasvotusten ja 18 teams-koukousta 184 asian 
tiimoilta ja hallituksessa 3 kasvotusten ja 7 teams-
kokousta 120 asian merkeissä. Toimikunnat ovat 
myös kokoontuneet säännöllisesti ja vieneet asioita 
suunnitelmien mukaisesti eteenpäin. Rotujärjestö-
jen yhteistyö muun muassa tallennusohjelman ke-
hittämisessä ja käytössä on edennyt myös. Omasta 
mielestäni meillä on poikkeusajasta huolimatta ol-
lut ihan hyvä pöhinä päällä. Tästä eteenpäinkin, jos 
huomaatte toiminnassa epäkohtia, niin tuokaa mie-
lipiteenne tuoreiltaan esille, niin vahinkoa ei pääse 
tapahtumaan ja jälkipuheilta vältytään. 

Susien kannanhoidollisessa metsästyksen kan-
salaisaloitteessa saimme seurata verkosta maa- ja 
metsätalousvaliokunnan kuulemistilaisuutta. Asial-

Kuva M
arkku Sippari

linen esittely järjestöiltä, ylimieliset virkahenkilöt 
kielsivät lainsäädännön muutoksen tarvetta ja pi-
hapiiriin pyrkiviin susiin huolestuneet kansanedus-
tajat. Vaikutus koirametsästykseen jäi valitettavasti 
esittelyyn. Nyt on määritettävä ensin Luken selvi-
tyksistä oikea suotuisa suojelun taso ja sen pohjalta 
saada selkeä päätös valiokunnalta ja täysistunnolta 
kannanhoidollisen metsästyksen käynnistämisestä. 
Valiokunnan pj. Anne Kalmari luottaa asian etene-
miseen.

Sokerina pohjalle tuli Suomen Kennelliton pää-
tös myöntää ykköspalkinto Ajokoiramiehelle Ro-
tujärjestölehtien kilpailussa 2020. Suuret kiitokset 
julkaisutoimikunnalle ja muulle hallinnolle tar-
mokkaasta työstä sekä kiitokset avustajille, järjes-
tölle resursseista ja vaativalle jäsenistölle kannus-
tuksesta monipuoliseen lehteen. Nappi ja motivoiva 
päätös Kennelliitolta! 

Koiraharrastuksessa nyt on uusien piiskahäntien 
synnyn ja koekoirien rentoutuksen aika tulevaa 
syksyä varten. Myös me ohjaajat ja isännät olemme 
luoneet kuntoa ensinnäkin tulevan kesän kala- ja 
marjareissuja varten ja siitä koekausi pyörähtää sau-
mattomasti päälle. Me kaikki yhdessä toivomme, 
että terveystilanne ja viranomaiset mahdollistavat 
näyttelytoiminnan käynnistymisen ilman siirtoja ja 
rajoituksia, jotta saadaan upeita ja rentouttavia ta-
pahtumia mieliemme virkistämiseksi ja koiriemme 
viemiseksi myös näyttelyrintamalla eteenpäin.

Suurin odotuksin järjestömme SAJ:n puolesta 
toivotan teidät tervetulleiksi yleiseen/vuosikoko-
ukseen sekä päänäyttelyyn ja jalostustarkastukseen 
Ikaalisen kylpylään 7.- 8.8.2021 tai seuraamaan ver-
kosta esitystä kokouksesta. Rentoudutaan nyt kun-
nolla, ladataan monin tavoin luonnossa akkuja ja 
osallistutaan suositusten mukaisesti omiin ja mui-
hin sopiviin tapahtumiin, nautitaan kaikin tavoin 
kesästä. Aurinkoista ja kennelsaralla menestykse-
kästä kesää kaikille!

Kuusamossa 6.5.2021

Tuomo

Ajokoiratoimintaa poikkeus-
oloissa, rentoutumista monipuo-
lisesti ja valmistautumista tule-
vaan kauteen
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JÄMPTI PRO Medi Kuumasinkitty koiratarha

Jämpti Pro Kuumasinkityt koiratarhat 
on tarkoitettu raskaaseen käyttöön. 
Kuumasinkitys suojaa tarhaa ruos-
tumiselta vuosiksi eteenpäin. Kestä-
vyytensä ja konstailemattomuutensa 
ansiosta kuumasinkityt tarhat ovat 
erityisesti ammattilaisten ja metsäs-
tyskoiran omistajien suosiossa.

SUOMEN SUOSITUIMMAT

KOIRATARHAT
Etsitkö kestävää, nopeasti pystytettävää ja luotettavaa 
koiratarhaa? 

Pitkän kehitystyön tuloksena syntyneet JÄMPTI-koiratarhat ovat 
erittäin luotettavia ja turvallisia. Niihin koiran voi jättää ilman huolta 
karkaamisesta, itsensä loukkaamisesta tai tarhan ulkopuolelta tule-
vista vaaroista.

JÄMPTI tarjoaa koiranomistajille vaivattomuutta: tarhat ovat erit-
täin helppoja ja nopeita pystyttää. Työkaluksi tarvitaan vain yhtä 
työkalua, lenkkiavainta. Tarhojen laadunvalvonta on erityisen tark-
kaa, sillä niiden tulee olla kestäviä, pitkäaikaisia ja huoltovapaita. 

Tarhat ja koppi toimitetaan kätevästi Kiitolinjalla omaan pihaan!

JÄMPTI-koiratarhoilla ja -koirankopilla on 10 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille.

JÄMPTI LÄMPÖERISTETTY KOPPI
Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.

Nauti helppohoitoisesta kopista, joka on luotu poh-
joisen sääolosuhteisiin. UV-suojattu polyeteeni ei hal-
keile, lahoa eikä ime itseensä hajuja. Kopin puhdistus 
sisältä on usein haastavaa. Mutta ei Jämptissä! Sen 
koppiosa voidaan nostaa ylös ja kaikki pinnat pestä 
vaikka painepesurilla. Koppi koostuu tuulikaapista ja 
makuutilasta, joiden välissä on heiluriovi.
Värit: Ruskea, punainen, harmaa.

Jälleenmyyjät ja koko valikoima: WWW.TARHAT.FI

MEDI | korkeus 175 cm

Valmistuttaja: VIPstore Oy, Virrat      
p. 03-475 3474 | info@vipstore.fi 

SIISTIT JA LAADUKKAAT KOIRATARHAT

KALTERITARHAT

VERKKOTARHAT
Kuumasinkityt

Sinkityt + maalatut

729,-
(+ rahti)

10 v.
takuu

MEDI | OVH. ALK.

849,-
+ rahti  | (4 x 4 m)

Muodostuu verkkoelementeistä.
Pyöreä kehysputki - kokoa haluamaasi
muotoon.
Valmiita tarhapaketteja, lisäelementtejä
saatavana erikseen tarpeen mukaan.
Saatavana käytännöllisiä lisävarusteita.
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TOIMISTOLTA

Seuraava lehti ilmestyy elokuun lopussa.
Toivomme  jäsenistöltä juttuja ja kuvia. 

Aineistot elokuun Ajokoiramies-lehteen 31.7.2021 mennessä lähetetään 
mieluiten sähköpostilla:  lehti @ ajokoirajarjesto.fi  

tai osoitteella: Mari Ruha, Suvannontie 813, 98550 SUVANTO
puh. 040 962 5806

Ilmoitushinnat 2021 
Ilmoituksen julkaisemisen edellytyksenä on,  
ettei erääntyneitä laskuja ei ole maksamatta. 
Ilmoitukset laskutetaan lehden ilmestyttyä. 
Jäsenalennus seurajäsenille koiraharrastuk-
seen kiinteästi liittyviin ilmoituksiin (esim. 
kokeet ja näyt telyt). Jäsenalennus ei koske 
varusteilmoituksia. 
Jos ilmoitus saapuu SAJ:n toimistoon mää-
räpäivän jälkeen, SAJ ei takaa, että ilmoitus 
ehtii mukaan lehteen. Lehden toimitus ei 
vastaa ilmoitusten oikeel lisuudesta. 

ILMOITUSHINNAT SAJ:n jäsenille kennel-  
ja jalostusilmoitukset:

Yrityksille ja 
yhdistyksille:

1/1 kokosivu 150 € 535 €
1/2-sivua 80 € 295 €
1/4 -sivua 40 € 200 €
1/8 -sivua 25 € 150 €
Rivi-ilmoitus (73 x 11 mm) 15 € -
Uusi valio -ilmoitus 20 € -
Kennelpalstailmoitus 30 € / vuosi -
Musta-valkoilmoituksille sama hinta.
Lehden sivukoko 172 x 250 mm. Kokonaan nelivärinen.

Terveystukea  
jatketaan vuonna 2021

SAJ tukee jäsenen omistamalle koiralle otettua 
ataksiageenitestiä tai lonkkanivel-, kyynär nivel-, 
patellaluksaatio-, sydänkuuntelu-, sydämen ultra-
ääni-, silmä- tai 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

Hallitus tiedottaa

Blup-indeksilaskenta
Järjestö on tehnyt uuden sopimuksen blup-indek-
silaskennasta. Sopimus sisältää ajoajan-, haun-, 
haukun-, ajolöysyyden-, hakulöysyyden-, luon-
teen, - ajotaitoindeksit ja kokonaisjalostus- ja 
metsästysintoindeksien jalostusarvojen (BLUP) 
laskennan. 

Ataksiatiedot näkyviin koiratietokannassa
Toimisto tallentaa ataksiatulokset suoraan tieto-
kantaan ja statukset ovat nyt näkyvissä koiran su-
kutaulussa 3 polvessa. Ataksianormaali vanhem-
pien mukaan -tulos lasketaan nyt automaattisesti. 
Automaattipäivitys tehdään päivittäin. 

Uusi rotu SAJ:n alaisuuteen
Hallitus hyväksyi brasilianajokoiran SAJ:n alai-
suuteen sekä sen rotumääritelmän suomennok-
sen. 

Ajokoiramies-lehden sivumäärä vuonna 2021
Hallitus päätti, että Ajokoiramies-lehden maksi-
misivumäärä on 80 sivua, sillä kustannukset nou-
sevat todella paljon ko. sivumäärää suuremmassa 
painoksessa. 

Sääntötyöryhmä
Hallitus päätti, että perustetaan työryhmä päivit-
tämään järjestön sääntöjä ja nimesi työryhmän 
jäsenet seuraavasti: Idän lohko Kari Juutilainen, 
lännen lohko Sakari Poti, pohjan lohko Jari Fors ja 
etelän lohko Aimo Ahtiainen, puheenjohtaja Tuo-
mo Hänninen ja toimistosihteeri Jaana Leppiaho. 

Riihimäen Erämessut 5.-8.8.2021
SAJ osallistuu erämessuille Suomen Kennelliiton 
osastolla. 

Kennelliiton hallitus 
tarkisti 6.5.2021 korona-
pandemian takia tekemiään 
linjauksia kuluvalle vuodel-
le. Poikkeusajan linjaukset 
koe- ja kilpailutoiminnassa 
jatkuvat 31.12.2021 saakka. 

• Ulkonäyttelykausi jatkuu tänä vuonna poik-
keuksellisesti 31.10.2021 saakka.
• Näyttelyiden koiramäärää voidaan rajoittaa 
näyttelytoimikunnan päätöksellä. 
• Poikkeustilanteen takia kursseja, kokeita, kilpai-
luja ja testejä voi anoa 31.12.2021 saakka lyhen-
netyllä, kahden viikon anomisajalla.
• Kokeisiin, kilpailuihin ja testeihin, joiden osal-
listumiseen koiralta vaaditaan näyttelytulos, voi 
osallistua 31.12.2021 saakka poikkeuksellisesti 
ilman näyttelytulosta.
• Tuomarit ja toimihenkilöt voivat perua seuraa-
muksitta osallistumisensa 2021 tapahtumiin.

• Kennelliitto voi järjestää omia tapahtumiaan 
 harkinnan mukaan ja terveysturvallisesti, viran-
omaisten ohjeiden ja määräysten puitteissa. 
Kennelpiirit, rotujärjestöt ja muut Kennellii-
ton jäsenjärjestöt tai yhdistykset päättävät itse, 
miten menettelevät tapahtumiensa osalta ottaen 
huomioon viranomaisten antamat määräykset ja 
suositukset.
• Myös koulutus-, kurssi- ja neuvottelutapahtu-
mia voi järjestää viranomaisten määräysten ja 
suositusten puitteissa. Kennelliiton hallitus on 
valtuuttanut toimiston hyväksymään mahdolli-
set etäkoulutustilaisuudet. Voimassa 31.12.2021 
saakka.

Lisätiedot:  
Koko tiedote osoitteessa 
https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/uutiset/

SAJ:n rotujen erikoisnäyttelyt
1.8.2021 Siilinjärvi
8.8.2021 Ikaalinen päänäyttely
28.8.2021 Pyhäjoki

Toimisto suljettu 21.6.-23.7.2021  
vuosiloman vuoksi

Hyvää kesää! 
Jaana  

Leppiaho
toimistosihteeri
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Rotujärjestölehtikilpailun 2020 
voitto Ajokoiramies-lehdelle

Kennelliiton hallitus päätti Rotujärjestölehtikil-
pailun 2020 palkintojen jakamisesta Koiramme-
lehden päätoimittajien esityksen mukaisesti seu-
raavasti:

1. palkinto: Ajokoiramies (Suomen Ajokoira-
järjestö ry, vastaava päätoimittaja Tuomo Hän-
ninen, julkaisutoimikunnan puheenjohtaja Lii-
sa Miettinen, aineistosihteeri Mari Ruha, taitto 
Anitta Kainulainen, lohkokirjeenvaihtajat Maria 
Pölönen, Markku Sippari, Olli Pirkkanen ja Liisa 
Miettinen ja toimistosihteeri Jaana Leppiaho.)

Perustelut: Koronavuotena rotujärjestöleh-
distä parhaimmin ja helpoimmin pintansa piti-
vät metsästyskoirien rotujärjestöjen jäsenlehdet. 
Tämä johtui paljolti siitä, että syksy oli korona-
pandemian osalta suht rauhallista aikaa Suomes-
sa, ja metsästyskoiraharrastuksen ydintä, koetoi-
mintaa pystyttiin pyörittämään lähes normaalisti. 

Ajokoiramies on rehdisti – nimeään ja pienempää 
sivukokoaan myöten – vanhanaikainen rotulehti. 
Lehden kokoaminen ja toimittaminen on organi-
soitu pitkään samalla tavalla, jolloin laatu ei heitte-
le. Lehti on kuitenkin viime vuosina kehittynyt ja 
juttuvalikoima laajentunut. Esimerkkinä vaikkapa 
erinomaiset artikkelit riistan talviruokinnasta ja 
susikannan kasvun vaikutuksista ajokoiraharras-
tukseen. Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa ja 
vuosikerran yhteenlaskettu sivumäärä on yli 600. 
Lehden kuvien laatu on vuosien saatossa parantu-
nut, mikä tekee Ajokoiramiehestä selkeämmän ja 
helpommin luettavan. Luettavuutta parantaisi en-
tisestään lehden sisällön harkitumpi ryhmittely ja 
tiedotusaineiston siirto lehden loppuosaan.

Julkaisutoimikunta kiittää kaikkia leh-
teen juttuja ja kuvia lähettäneitä!

Nyt kannattaa  
hankkia uusia  
jäseniä järjestöömme!

Kolme eniten tänä vuonna uusia jäseniä hank-
kinutta palkitaan ja kaikkien kesken arvotaan 
tuotepalkinto.
Eniten uusia jäseniä hankkinut saa Suomen Ajo-
koirajärjestön hopeiset kahvilusikat, 6 kpl.

Jäsenhankintakilpailu 
2021

Kaikkiaan 23 jäsenhankkijan kesken arvottiin 
suurteos Matti Envall: Suomenajokoira ja ajo-
koirametsästys. Kirjan voitti Johanna Isaksson. 

Onnittelut kilpailussa ja  
arvonnassa pärjänneille ja  
kaikille jäsenhankkijoille  

lämpimät kiitokset  
uusista jäsenistä!

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 2020 jäsenhankinta-
kilpailun tulokset

1. Jani Angeria, 
    11 uutta jäsentä

1. Merja Martikainen, Risukasan kennel, 
    11 uutta jäsentä

3. Sari Pirkkanen, Tulipätsin kennel, 
    10 uutta jäsentä



10    AJOKOIRAMIES TOUKOKUU 2021  AJOKOIRAMIES TOUKOKUU 2021    11    

Suomen Ajokoirajärjestö -
 Finska Stövarklubben ry:n 

vuosikokous (ylimääräinen kokous) 
lauantaina 7.8.2021 kello 13.00 
Ikaalinen Spa, os. Huvilatie 2, 

39500 Ikaalinen
Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi 

• Hallituksen esitys suomenajokoiran rotukohtainen PEVISA-ohjelma (voimassa 1.1.2022-
31.12.2024): Pentujen vanhemmista tulee olla ennen toista astutusta annettu lonkka- 
ja kyynärkuvauslausunto. Koiralla ei saa olla pentujen rekisteröintihetkellä yli 120 
rekisteröityä jälkeläistä Suomessa. Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä 
kokonaisuudessaan. 
• Hallituksen esitys kilvan järjestämissääntöön, muutos ryhmätuomareitten osalta: Kilpa-
otteluun nimetään kolmetoista (13) palkintotuomaria siten, että heidät valitaan lohkoittain 
pääsääntöisesti niistä kennelpiireistä, mistä otteluun osallistuvat koiratkin tulevat. 
• Hallituksen esitys muutos ajokokeen ja ketunajokokeen sääntöihin ja ohjeeseen 
samansisältöisenä kuin viime vuonna (kts s. 12) LIITE 1
• Suomen Eestinajokoirayhdistys ry:n esitys koskien eestinajokoiran valionarvosääntöjä

FI KVA: 4 x BEAJ 1 Suomessa vähintään kahdelta eri koekaudelta. Yksi koekausi on 
metsästysvuosi 1.8.-31.7. Vähintään yksi BEAJ 1 tulos tulee olla lumikeliltä ja vähintään kaksi 
paljaalta maalta sekä korkeintaan yksi BEAJ 1 saatu koko kauden kokeesta tai ennen 1.8.2017 
saavutetusta kahden viikon kokeesta.
FI KVA-K: 4 x KEAJ-1 saavutettuna vähintään kahdelta eri koekaudelta. Yksi koekausi on 
metsästysvuosi 1.8.–31.7. Käyttövalion arvoon h-yväksytään yksi KEAJ-1 palkinto koko 
koekauden kestävästä kokeesta tai ennen 1.8.2016 saavutetusta kahden viikon kokeesta.

• Kirsi-Marja Pentin (Villakintun kennel), Anu Rahikan (Karhutarhan Kennel), Marjo-Riitta 
Ölingin ja Hanna Lintunevan muutosesitys karkeakarvaisen istrianajokoiran, karkeakarvaisen 
bosnianajokoiran ja sveitsinajokoiran muotovalionarvosääntöön LIITE 2

Valtakirjojen tarkastus on samassa paikassa klo 10.00 - 12.30. 

Kokouksessa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä henkilöjäsenellä äänioikeus ja jokaisella 
äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Jäsenyhdistyksellä on yksi ääni kutakin 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. 

VALTAKIRJA

Valtuutan / valtuutamme (edustajan nimi)

________________________________________________________________________________

edustamaan itseäni / yhdistystämme (valtakirjan antajan nimi)
Suomen Ajokoirajärjestö - Finska Stövarklubben ry:n vuosikokouksessa lauantaina 7.8.2021.

Yhdistyksemme jäsenmäärä oli 31.12.2020 ________________________ henkilöä.

Paikka ja aika ___________________________________________________________________
  

Allekirjoitus (yhdistyksen leima)   SAJ:n jäsennumero

____________________________    ____________________________

Allekirjoituksen oikeaksi todistavat ja nimenselvennökset:

______________________________     ______________________________

______________________________    ______________________________

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. 2020 tai 2021 maksaneilla 15 vuotta täyttäneillä 
jäsenillä on vuosikokouksessa äänioikeus. 

Tervetuloa!

Hallitus

Vuosikokouksessa jaetaan perinteisesti SAJ-FSK:n myöntämät ansiomerkit ja palkinnot. 
Pyydämme palauttamaan kiertopalkinnot kaiverrettuna viimeistään 26.7.2021  
os. Janne Jokinen / Neste Häijää, Kauppakuja 1, 38420 Sastamala puh. 040 512 8664.

Ikaalinen Spa tarjoaa majoitusta vuosikokouksen ajalle erikoishintaan, varaukset tulee 16.7. 
mennessä numerosta (03) 4511 tai sähköpostilla katja.tuominen@ikaalinenspa.fi  
tai fanny.tammi@ikaalinenspa.fi, lisätietoja osoitteessa ikaalinenspa.fi.  
Hinnat: Ikaalinen Spa päärakennus 118 € /1hh, 138 € /2hh. Ikaalinen Spa Resorts noin 300 m 
päärakennuksesta 88 € /1hh, 98 € /2hh. Lemmikkieläinmaksu 30 €.  
Majoitushintaan sisältyy myös aamiainen, kylpylän ja kuntosalin käyttö.

Jahti-illallinen varattava samassa yhteydessä: 29,90 euroa / hlö. Varauksia tehdessäsi mainitse 
kiintiö SAJ. Maksu tapahtuu paikan päällä hotellissa. 
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Hallituksen muutosesitys ajokokeen ja  
ketunajokokeen sääntöihin ja ohjeeseen 

Muutosehdotus ajokokeen ja ketunajo kokeen 
sääntöjen kohtiin 3.2. ja 10.1.

3.2. Rajoitukset
Koe voidaan järjestää vain, jos siihen osallistuu vä-
hintään kolme (3) koiraa.
Kokeen järjestäjä voi perua kokeen, mikäli osallis-
tujia on vähemmän kuin kolme (3).
Koetoimikunnalla on oikeus rajoittaa osallistuvi-
en koirien lukumäärää ilmoittautumisjärjestyksen 
mukaisesti, jos koejärjestelyt niin vaativat.
Kokeeseen ei saa osallistua.
1) Sairas koira.
2) Kantava narttu 30 vuorokautta ennen  

arvioitua penikoimista ja 42 vuorokautta  
penikoimisen jälkeen.

3) Koira, joka ei täytä Kennelliiton antidoping-
säännön vaatimuksia.

4) Kiimainen narttu

10. 1. Ilmoittautuminen
Kokeeseen on ilmoittauduttava ja osanottomaksu 
on maksettava aikaisintaan kuukautta ja viimeis-
tään viisi päivää ennen kokeen alkua. Koiranomis-
tajille ilmoitetaan kokeeseen pääsystä viimeistään 
heti ilmoittautumisajan päätyttyä.
Kokeeseen ilmoittaudutaan järjestäjän määrää-
mällä tavalla.

Muutosehdotus ajokokeen yleisohjeeseen
3.1. Koirien arvonta maastoihin  (s. 12-13)
Koira osallistuu kokeeseen, jos se on mukana ar-
vonnassa.
Koirat arvotaan maastoihin ylituomarin puhutte-
lun jälkeen, mikäli järjestelyt eivät vaadi tekemään 
sitä etukäteen. Arvonta suoritetaan ylituomarin 
hyväksymällä puolueettomalla tavalla.
Mikäli ilmenee voittamattomia järjestelyvaikeuk-
sia, ylituomarilla on arvonnan jälkeenkin oikeus 
siirtää palkintotuomareita ryhmästä toiseen.
Kahden viikon kokeessa koiranohjaajalla on oikeus 
ehdottaa koiralleen koemaastoa koetoimikunnan 
hyväksyttäväksi. Koirien arvonta maastoihin suori-

tetaan tarvittaessa.

3.8. Sulkeminen kokeesta  (s. 15-16)
…
Koira suljetaan niin ikään kokeesta, jos se koettelu-
aikana alkaa ajaa sorkkaeläintä (poisluettuna villi-
sika) ja ajaa sitä yhtäjaksoisesti 30 minuutin ajan tai 
ajo päättyy sorkkaeläimen raateluun. Mikäli koiraa 
ei saada kytketyksi, seurataan ajoa koetteluajan 
päätyttyäkin, jotta nähdään johtaako se sulkemi-
seen vai ei.
…

Muutosehdotus ketunajokokeen  
yleisohjeeseen
3.1. Koirien arvonta maastoihin  (s. 11-12)
Koira osallistuu kokeeseen, jos se on mukana ar-
vonnassa.
Koirat arvotaan maastoihin ylituomarin puhutte-
lun jälkeen, mikäli järjestelyt eivät vaadi tekemään 
sitä etukäteen. Arvonta suoritetaan ylituomarin 
hyväksymällä puolueettomalla tavalla.
Mikäli ilmenee voittamattomia järjestelyvaikeuk-
sia, ylituomarilla on arvonnan jälkeenkin oikeus 
siirtää palkintotuomareita ryhmästä toiseen.
Kahden viikon kokeessa koiranohjaajalla on oikeus 
ehdottaa koiralleen koemaastoa koetoimikunnan 
hyväksyttäväksi. Koirien arvonta maastoihin suori-
tetaan tarvittaessa.

3.8. Sulkeminen kokeesta  (s. 14-15)
…
Koira suljetaan niin ikään kokeesta, jos se koet-
teluaikana ajaa sorkkaeläintä (poisluettuna vil-
lisika) yhteensä 30 minuuttia tai ajo päättyy 
sorkkaeläimen raateluun. Mikäli koiraa ei saada 
kytketyksi, seurataan ajoa koetteluajan päätyttyä-
kin, jotta nähdään johtaako se sulkemiseen vai ei.
…

Muutosesitys ajokokeen palkintotuomarin  
ohjeen kohtiin 1.3 ja 2.2.
1.3. Koiranohjaajaa koskevia ohjeita (s. 20)
Koiranohjaaja, jolla tarkoitetaan koiran omistajaa 

LIITE 1 tai hänen edustajaansa, tulee noudattaa ylituoma-
rin, ryhmänjohtajan ja palkintotuomarin hänelle 
antamia ohjeita.
Koiralla tulee olla sama ohjaaja koko koepäivän 
ajan, pakottavissa tapauksissa ohjaajan vaihdon 
hyväksyy ylituomari.
Koiranohjaaja ei saa millään tavalla auttaa koiraan-
sa eikä ilman palkintotuomarin lupaa puuttua koi-
ransa työskentelyyn eikä kytkeä koiraansa muul-
loin kuin luopuessaan kokeesta.
Kohtuuttoman häiriön keskeyttäessä ensimmäi-
sen ajoerän, koiranohjaajalla on oikeus päättää, 
jatketaanko erä loppuun vai siirrytäänkö seuraa-
vaan erään.
Mikäli toisen erän jälkeen on hakuaikaa käyttämät-
tä, koiranohjaajalla on oikeus päättää, lasketaanko 
koira hakemaan uutta jänistä. Mahdollisen ajon 
alettua, voidaan keskeytyneestä ensimmäisestä 
ajoerästä jäänyt ajattamisaika käyttää loppuun. 
Kohtuuttoman häiriön keskeyttäessä viimeisen 
ajoerän, koiranohjaajalla on oikeus päättää, jatke-
taanko erä loppuun vai keskeytetäänkö koe.
…

2.2. Kohtuuton häiriö 
…
Kohtuuttoman häiriön viemä aika (s. 22-23)
Kohtuuttoman häiriön aiheuttaman keskeytyksen 
aikaa ei lasketa haku- tai ajattamisaikaan. Häiriön 
alkamisen ajankohdan palkintotuomari päättää 
tilannekohtaisesti tekemiensä havaintojen perus-
teella.
Häiriön aiheuttaman keskeytyksen aikaan kuuluu 
myös koiran kiinniottamiseen ja siirtymiseen kulu-
nut aika. Koiran kiinniotto, siirtyminen ja irtilasku 
on suoritettava viivyttelemättä.
Ajon päättyessä kohtuuttomaan häiriöön koiran-
ohjaaja päättää jatketaanko ajoerä loppuun vai 
siirrytäänkö seuraavalle erälle, jos se on vielä otta-
matta.
Mikäli toisen erän jälkeen on hakuaikaa käyttämät-
tä, koiranohjaajalla on oikeus päättää, lasketaanko 
koira hakemaan uutta jänistä. Mahdollisen ajon 
alettua, voidaan keskeytyneestä ensimmäisestä 
ajoerästä jäänyt ajattamisaika käyttää loppuun. 
Haku ja ajoaika merkitään ensimmäisen erän ar-
vostelukorttiin. Arvioinnissa huomioidaan kaikki 
osasuoritukset käyttäen hyväksi apusarakkeita.
Mikäli kokeen viimeinen erä päättyy kohtuutto-

maan häiriöön, koiranohjaaja päättää jatketaanko 
erä loppuun, vai keskeytetäänkö koe.
Mikäli koiranohjaaja päättää jatkaa erän loppuun, 
koira saa hakea uutta tai ajettua jänistä. Hakuun 
käytetty aika lasketaan hakuaikaan. Koira saa ajaa 
siinä erässä käyttämättä olevan ajattamisajan. 
Haku ja ajo arvostellaan kaikilta osin sääntöjen ja 
palkintotuomariohjeiden mukaisesti.

Muutosehdotus ajokokeen palkintotuomarin 
ohjeeseen kohtaan 
5. Lisätiedot
Yleisohje
Vain todettua arvostellaan. Numeroiden on olta-
va oikeassa suhteessa annettuihin ominaisuus-
numeroihin. Kumpikin tuomari tekee arvioinnin 
erikseen seuraavaa pääsääntöä noudattaen, ellei 
jäljempänä ole toisin määritelty:
5 = erinomainen
4 = erittäin hyvä
3 = hyvä
2 = välttävä 
1 = heikko
Palkintotuomari merkitsee lisätiedot rastilla tai täy-
sillä numeroilla. Matkat merkitään 0,1 km tarkkuu-
della.

OLOSUHTEET
10. Koiralle rasittavat olosuhteet
Merkitään, mikäli olosuhteet ovat erityisen rasitta-
vat.
11. Paljas maa
12. Lumikeli, upottavan lumikerroksen pak
suus senttimetreinä
13. Kohtalainen tai kova tuuli
14. Kuiva keli
15. Kostea keli
16. Kohtalainen tai kova sade
17. Lämpötila, asteluku merkitään
18. Maasto
Arvioinnissa otetaan huomioon jäniskannan lisäk-
si ajoa vaikeuttavat maastokohdat esim. tiet, hak-
kuumurrokot, kynnökset, vesiesteet, avokalliot ja 
maapohjan rehevä kasvusto. Alueella toiminnassa 
olevat koneet ja laitteet saattavat myös haitata koi-
ran työskentelyä.
19. Lumipeitteen laatu
5 = Kauttaaltaan pehmeä lumikerros
4 = Kantava lumikerros, päällä pehmeä lumi
3 = Kantava, kova lumikerros
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METSÄSTYSINTO
40. Metsästysinto haun aikana
5 = jäljettömässä haussa vähäistä huomautetta-
vaa
4 = yöjälkityössä vähäistä puutetta
3 = jäljettömässä haussa selvää haluttomuutta 
2 = ei hae itsenäisesti jäljettömässä maastossa
1 = jättää yöjäljen ja on haluton työskentelemään

41. Metsästysinto ajon aikana
5 = vähäistä huomautettavaa pitkään jatkuneella 
hukalla
4 = vähäistä puutetta hukalla
3 = selvää haluttomuutta hukkatyöskentelyn ai-
kana
2 = jättää hukkatyöskentelyn ja on haluton työs-
kentelemään
1 = jättää ajojäljen ja on haluton työskentelemään

42. Metsästysinto koetteluaikana
5 = koiralla moitteeton metsästysinto koko 
koetteluajan
4 = koiran innossa lievää huomautettavaa 
haku- tai ajotyöskentelyn aikana rasittavissa 
olosuhteissa
3 = koiran innossa lievää huomautettavaa 
haku- tai ajotyöskentelyn aikana normaaleissa 
olosuhteissa
2 = koiran innossa huomautettavaa niin, että se 
haittaa koesuoritusta
1 = koiran into selvästi puutteellinen niin, että 
koesuoritus ei onnistu. Koira suljetaan.

AJO
50. Sujuvuus
Ajon sujuvuus ja etenevyys ottamatta kantaa ajon 
pituuteen.
5 = sujuvuudeltaan ja etenevyydeltään erinomai-
nen, lähes katkoton ajo, hyvä yhteys ajettavaan
4 = sujuvuudeltaan ja etenevyydeltään erittäin 
hyvä ajo, muutamia katkoja, hyvä yhteys ajetta-
vaan
3 = sujuvuudeltaan hyvä ajo, hyvä yhteys ajetta-
vaan
2 = sujuvuudeltaan välttävä, katkonainen tai 
etenevyydeltään huono ajo, huono yhteys ajetta-
vaan
1 = ajon sujuvuus huonoa tai koira ajaa kävellen, 
yhteys ajettavaan huono

51. Nopeus
Ominaisuutta kuvaava
5 = vaihteleva, sovittaa vauhdin tilanteen mukaan
4 = nopea
3 = keskinkertainen
2 = hidas
1 = erittäin hidas (kävelee)

52. Tie- ja estetyöskentely
5 = ajaa katkotta esteissä tai liikennöidyllä tiellä
4 = lyhyitä katkoja esteissä ja liikennöidyllä tiellä
3 = selvittää nopeasti hukat, pystyy ajamaan met-
säautotiellä
2 = selvittää hukat, pystyy ajamaan metsäautotiel-
lä, jos on hyvässä tuntumassa ajettavaan 1 = ajo 
päättyy esteeseen tai vähäiseenkin tiehen

53. Vainuamistapa
Ominaisuutta kuvaava
5 = täysin ilmavainuinen
4 = enimmäkseen ilmavainuinen
3 = vaihteleva
2 = enimmäkseen jälkitarkka 
1 = täysin jälkitarkka

54. Havainnot herkkyydestä
Merkitään minuutteina suurin havaittu etäisyys 
ajettavaan haukkuen tapahtuneessa ajossa.

55. Ajolöysyyden laatu
5 = Lievä, yksittäisiä haukahduksia hukalla
4 = Häiritsevä, haukkusarjoja hukan aikana
3 = Harhaanjohtava, kertaa ajettua jälkeä
2 = Harhaanjohtava, ajaa takajälkeä
1 = Harhaanjohtava, haukkuu ilman jälkeä

56. Ajettava nähty
Merkitään näköhavaintojen lukumäärä. Ryhmä-
tuomari merkitsee arvostelukorttiinsa myös koe-
ryhmän erilliset yhteenlasketut havainnot.

57. Tie ja esteajoa
Merkitään ajoerän aikana tapahtuneiden esteajo-
jen matkat yhteensä.

58. Todellinen ajoaika
Merkitään todellinen ajoaika. 
59. Hukkatyöskentely
5 = Erinomainen. Oikaisee paluuperät tai rengas-
taa nopeasti, säännöllisesti ja sopivan laajasti
4 = Erittäin hyvä. Kuten edellä, mutta ei niin teho-
kas

2 = Kauttaaltaan karkea, upottava lumikerros
1 = Upottava lumikerros, päällä kuori

HAKU
20. Laajuus
Arvioinnin tulee olla ainoastaan ominaisuutta 
kuvaava ottamatta kantaa siihen, mikä on hyvä 
tai huono 5 = erittäin laajahakuinen, ei pidä yh-
teyttä
4 = laajahakuinen
3 = keskinkertainen, normaali hakulaajuus
2 = hakee ryhmän läheltä
1 = ei hae itsenäisesti

21. Vainuamistapa
Ainoastaan ominaisuutta kuvaava ottamatta kan-
taa siihen, mikä on hyvä tai huono
5 = täysin ilmavainuinen
4 = enimmäkseen ilmavainuinen
3 = vaihteleva
2 = enimmäkseen jälkitarkka 
1 = täysin jälkitarkka

22. Hakulöysyyden laatu
5 = erittäin lievä
4 = lievä
3 = häiritsevä
2 = harhaanjohtava
1 = niin runsas, ettei voi tietää ajaako koira vai 
haukkuuko tyhjää

23. Hakukuvio
5 = erinomainen, peittävä, rengastava
4 = erittäin hyvä, edellisen kaltainen, mutta ei niin 
peittävä
3 = hyvä
2 = välttävä, huonosti peittävä
1 = heikko, ei tarkoituksenmukainen

24. Suurin etäisyys
Suurin hakulenkin laajuus.

25. Yöjälki löytyi
Lyhin etäisyys irtilaskupaikasta paikkaan, mistä  
yöjälki löytyi.

26. Eteneminen yöjäljellä
Pääsäännön mukaisesti.

27. Aika yöjäljellä
Yöjälkityöskentelyn aika minuutteina.

HAUKKU
30. Kuuluvuus

5 = erinomainen
4 = erittäin hyvä
3 = hyvä
2 = välttävä 
1 = heikko

31. Kertovuus
5 = erinomainen
4 = erittäin hyvä
3 = hyvä
2 = välttävä 
1 = heikko

32. Intohimoisuus
5 = erinomainen
4 = erittäin hyvä
3 = hyvä
2 = välttävä
1 = heikko

33. Tiheys
5 = erinomainen
4 = erittäin hyvä
3 = hyvä
2 = välttävä 
1 = heikko

34. Äänien määrä
5 = täysin moniääninen
4 = enimmäkseen moniääninen
3 = kaksiääninen
2 = enimmäkseen yksiääninen
1 = yksiääninen

35. Sukupuolileima
5 = täysin selvä
4 = selvä
3 = epäselvä
2 = virheellinen
1 = täysin virheellinen

36. Beaglen haukku
Lisätietonumero on vain ominaisuutta kuvaava ot-
tamatta kantaa siihen, mikä on hyvä ja mikä huono
5 = ei käytössä
4 = haukkuva
3 = enimmäkseen haukkuva, osaksi ulvova 
2 = enimmäkseen ulvova, osaksi haukkuva
1 = ulvova

37. Todettu kuuluvuus
Merkitään suurin etäisyys, mistä haukkua on  
arvosteltu.
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Roduilla ei ole ”omaa” valionarvonsääntöä, vaan 
se menee kategoriaan ”suomenajokoira ja muut 
korkeajalkaiset ajokoirat”, joten tällä hetkellä FI 
MVA -arvoon vaaditaan vähintään 1 x AJOK-1 
tai 1 x KEAJ-1. Käyttökokeisiin osallistuminen li-
säisi rotujen tunnettavuutta, toisi mielenkiintoa 
rotuja kohtaan perinteisempien ajokoiraharras-
tajien keskuudessa sekä aktivoisi rotujen omis-
tajia enemmän kennel- ja yhdistystoiminnan 
pariin. Kannustimena osallistua koetoimintaan 
haluamme hivenen lisätä muotovalionarvon 
käyttötulosvaatimusta sekä monipuolistaa sitä 
rotumääritelmien mukaisesti niin, että myös 
metsästyskoirien jäljestyskoetulos (MEJÄ) hy-
väksyttäisiin. Ajavista roduista MEJÄ-tulos hy-
väksytään muotovalionarvoon mäyräkoirilla, 
alppienajokoirilla, bretagnenbasseteilla ja pie-
nillä sveitsinajokoirilla (neljä eri rotumuunnos-
ta).

Esitämme karkeakarvaisen istrianajokoiran, 
karkeakarvaisen bosnianajokoiran ja sveitsin-
ajokoiran uudeksi muotovalionarvosäännöksi 
(FI MVA) vuodesta 2020 alkaen seuraavaa:
1 x AJOK-1, 1 x KEAJ-1, 3 x MEJÄ-VOI 1 = JVA

Haminassa 19. tammikuuta 2020
Kirsi-Marja Pentti, Villakintun Kennel,  
Anu Rahikka, Karhutarhan Kennel,  
Marjo-Riitta Öling, Hanna Lintuneva

3 = Hyvä. Ajaa paluuperään, palaa jälkeä ja ajo 
jatkuu
2 = Välttävä. Liian laaja tai rengastaa huonosti 
1 = Heikko. Ei osaa rengastaa, ajautuu pois hukka-
paikalta tai kulkee edestakaisin ajettua jälkeä

MUUT OMINAISUUDET
60. Muiden eläinten ja sorkkaeläimen ajo
Arvostelukorttiin ja koirakohtaiseen pöytäkirjaan 
huomautuskohtaan merkitään mistä eläimestä on 
kysymys.
5 = ei kiinnostu lainkaan
4 = karkottaa ja seuraa jonkin matkaa, tulee itse 
pois
3 = ajaa, tulee kutsumalla pois
2 = ajaa eikä saada kutsumalla pois
1 = ottaa ajon kylmenneeltä jäljeltä, ajaa kiinteästi 
eikä tule kutsumalla pois

61. Hallittavuus
5 = tulee kutsumalla ajosta näkymättömistä
4 = tulee kutsumalla hukalta tai yöjäljeltä näky-
mättömistä
3 = tulee kutsumalla ollessaan koiranohjaajan 
lähietäisyydellä
2 = ei tule kutsumalla 
1 = ei antaudu kiinni

62. Matka ajoerässä
Merkitään koiran kulkema matka ajoerän 
aikana.

LIITE 2
 
Esitys karkeakarvaisen istrianajokoiran, 
karkeakarvaisen bosnianajokoiran ja 
sveitsinajokoiran muotovalionarvo
säännöstä

Karkeakarvainen istrianajokoira, karkeakarvai-
nen bosnianajokoira ja sveitsinajokoira ovat 
rotumääritelmän mukaan keskikokoisia (48-54 
cm) erittäin kestäviä ajokoiria jäniksen, ketun 
ja villisian metsästykseen, mutta soveltuvat 
myös kytkettynä jäljestäviksi koiriksi. Rotujen 
suosio on Suomessa kasvanut hitaasti, mutta 
tasaisesti: kymmenen vuoden aikana (2008-
2019) istrianajokoiria on rekisteröity noin sata, 
bosnianajokoiria 40 ja sveitsinajokoiria 149 yk-
silöä. Sekä kotimaissaan Kroatiassa, Bosniassa 
ja Sveitsissä että täällä Suomessa rodut ovat 
pysyneet hyvin alkuperäisessä käyttötarkoituk-
sessaan metsästyskoirana. Käyttökokeissa koiria 
ei kuitenkaan valitettavasti juurikaan näe, mm. 
kymmenen vuoden aikana ainoastaan kolme 
starttia ajokokeissa (AJOK-) sekä kahdeksan 
starttia MEJÄ-kokeissa (AVO0 - VOI0). Karkea-
karvaisella istrianajokoiralla, karkeakarvaisella 
bosnianajokoiralla ja sveitsinajokoiralla on, ku-
ten oikeilla metsästyskoiraroduilla kuuluukin, 
muotovalionarvoon vaatimuksena käyttötulos. 
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SAJ päänäyttely
8.8.2021 Ikaalinen

Ikaalinen Spa Kylpylä,
Huvilatie 2, 39500 Ikaalinen

SAJ päänäyttely 8.8.2021 Ikaalinen. SAJ:n rodut, myös jälkeläisluokat, Järj. Suomen Ajokoirajärjestö, 
Satakunnan Ajokoiramiehet, päänäyttely. Arv. alkaa klo 10. Ilm. 12.7/19.7 menn. os. SAJ:n päänäyttely 
8.8.2021, PL 50, 02771 Espoo tai www.showlink.fi > Netti-ilmo. Ilm. koskevat tiedot Showlink Oy ark. klo 
11-17, p. 09 887 30320 tai info@showlink.fi, muut tied. klo 16 jälk. 044 535 5775 tai s.pirkkanen@gmail.com 
Ilm. 12.7 menn. 40€, saman om. 2. jne. koira 35€, veteraanit 30€, vet. yli 10-v. ilmaiseksi. Ilm. 13.7.-19.7. 
välisenä aikana 45€, saman om. 2. jne. koira 40€, veteraanit 35€. Tilille FI42 5700 8120 5292 06 / 
Satakunnan Ajokoiramiehet. Palkintotuomarit: Suomenajokoira urokset, ROP, ROP kasv, ROP jälk,
ROP vet Arvo Rajala, suomenajokoira nartut ja muut SAJ:n rodut Matti Palojärvi. Ryhmäkilpailut:
Paras kasvattajaryhmä, paras veteraani Matti Palojärvi, Paras jälkeläisryhmä, Best in Show Arvo Rajala.

Neste
Häijää
nestehaijaa.fi

Koirien rekisteröinti

Kutsumme jalostustarkastukseen vuonna 2016 syntyneen  
suomenajokoirien ikäluokan. 

Jalostustarkastus-tapahtuma on vuosikokouksen ja päänäyttelyn  
yhteydessä Ikaalisissa 8.8.2021.

KUTSU  
JALOSTUSTARKASTUKSEEN

Jalostustarkastuksessa: 
- Laaja rakenteen arviointi 
- Käyttäytymisen arviointi käsittelytilanteissa 
- Eläinlääkärintarkastus 
 - Virallinen sydänkuuntelu 
 - Virallinen polvilumpionluksaatio 
 - Laaja terveystarkastus 
- Laaja geenitestaus (sis. ataksia) 
- Verinäytteenotto DNA-pankkiin

Ilmoitettavalle koiralle asetetut vaatimukset: 
- Syntynyt vuonna 2016 
- Uros tai narttu 
- AJOK1-, KEAJ1- tai IAJOK1 -palkintotulos 
- Lonkkakuvaustulos C/C tai parempi, kyynärkuvaustulos 1/1 tai parempi. 
 - Lausuntojen tulee olla näkyvillä jalostustietojärjestelmässä ennen arviointi - 
 tilaisuutta, ilmoittautumishetkellä koiran ei tarvitse vielä olla kuvattu.

Hinta 100 € / SAJ:n jäsen, 150  € / ei jäsen.  
Hinta sisältää rakenteen ja käyttäytymisen arvioinnin, eläinlääkärin laajan tarkastuk-
sen, geenitestauksen, koirien valokuvauksen, lounaan sekä aamu- ja iltapäiväkahvin.

Ilmoittautuminen 15.6.2021 mennessä: jalostustoimikunta@ajokoirajarjesto.fi 
Tiedustelut: Jalostustoimikunnan pj. Jari Siltala 040 75 24 372

Majoitusvaraukset Ikaalinen Spa puh. 03 4511,  ikaalinenspa.fi

Suomen Ajokoirajärjestö
Finska Stövarklubben ry
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Ajurit kuntoon uittamalla

Lämmin kesä ja tarve juoksuttaa ajuri kuntoon 
syksyksi, on melko ikävä yhtälö. Usein se tarkoit-
taa hyvin aikaisia herätyksiä tai yön tunneille ajoi-
tettuja lenkkejä. Koira on syytä suojata liian läm-
pimässä tehtäviltä harjoitteilta, jotta sen elimistö ei 
joudu turhan suurelle kuormitukselle kohtuutto-
man lämpöaltistuksen vuoksi. Koira ei kykene hi-
koilemaan ja riski lämpöhalvaukselle on olemassa 
aina, kun elimistö käy liian kuumana. Juoksutta-
misessa on myös se nurja puoli, että jos koira ei 
liiku pyörän vierellä vapautuneesti, se vetää tai on 
kierossa, on lopputulemana aina ennen pitkää ra-
situsvammoja.

Meillä juoksuttamisesta on luovuttu kokonaan 
toistakymmentä vuotta sitten ja kesätreenit teh-
dään kaikki uittamalla. Muu liikunta on leppoisia 
kävelylenkkejä hihnassa tai koirapuistossa peu-
haamista. Uittaminen tapahtuu meillä aina soutu-
venettä seuraten. 

Uittaminen on tullut minulle tutuksi jo nuoruu-
dessa, kun aktiivisena hevosharrastajana uitimme 
ravihevosia kaiket kesät. Hevoset olivat aina uitto-
kauden jälkeen todella hyvässä kunnossa ja tulos-

ta tuli. Ei siis ollut lainkaan vaikeaa ottaa samaa 
metodia käyttöön, kun hevoset jäivät taka-alalle 
ja koirat ottivat lopullisen niskalenkin vapaa-ajan 
aktiviteeteissa. Kaikki koiramme ovat tottuneet 
hyvin uittamiseen, ja osalle se on ollut niin mie-
luisaa, että on ollut täysi työ toppuutella yli-innok-
kaan ajurin menohaluja.

Treenit kunnon mukaisesti
Aloitamme uittamisen aina silloin, kun veden 
lämpötila on sellainen, että itsekin tohtii vedessä 
kahlailla. Liian kylmä vesi altistaa mm. vesihän-
nälle ja muille tulehduksille. 

Aluksi vedot ovat lyhyitä, noin 10 minuutin 
mittaisia pyrähdyksiä, joita tehdään 2 - 3 kpl per 
reissu. Jokaisen vedon välissä on lämpötilasta 
riippuen 5 - 10 minuutin huili. Muutamia reissu-
ja tehdään hyvin maltillisilla matkoilla. Koiran 
suoriutumista sekä palautumista seuraten lenkkiä 
pidennetään parin-kolmen viikon aikana siten, 
että lopulta yksi veto on pituudeltaan 2 km ja niitä 
tehdään 2  - 3 suoritetta peräkkäin. Yksi veto on 
kestoltaan koiran uimataidosta riippuen 20 - 25 

minuuttia. Välissä pidetään aina noin 10 minuu-
tin palautus. 

Parhaat uimarit ovat tehneet siten jopa 6 km 
päivämatkoja. Riippuen olosuhteita ja suorit-
teiden määrästä, käytämme koirat uimassa 2 - 3 
kertaa viikossa. Tavoitteena kaikilla on 12 km / 
viikko. Jos kaksikin kuukautta pääsee tuolla tah-
dilla koiraa uittamaan, on se elokuun 20. päivänä 
kunnoltaan sellainen, että voi hyvillä mielin lin-
kun irrottaa.

 
Huoltotoimet tärkeässä roolissa
Alkuun, kun vesi on vielä viileää, ei lämpömant-
teli ole yhtään ylimitoitettu juttu koiran kuivumi-
sen ajaksi. Kelin ja veden lämmettyä sille ei luon-
nollisesti ole enää tarvetta. Korvien kuivaaminen 
joka uittoreissun jälkeen on hyvin tärkeää. Käytän 
lisäksi kuivattavaa korvahuuhdetta säännöllisesti 
koko uittamisjakson ajan. Näin olemme selvin-
neet kokonaan ilman korvatulehduksia. Korviin 
jäänyt puhdaskin vesi altistaa bakteerikasvulle ja 
hiivan muodostumiselle, ja sitä tuolla korvahuuh-
teella pyrimme estämään. 

Olemme myös säästyneet hotspotilta ja kaikil-
ta muiltakin iho-oireilta. Tiedän niitä kuitenkin 
ilmenevän, etenkin, jos koiraa uitetaan humus-
pitoisessa tai muuten epäpuhtaassa vedessä, joka 
takertuu helposti koiran iholle. Tuolloin koiran 
kunnollinen huuhtelu puhtaalla vedellä uittami-
sen jälkeen on ihan perusteltua.

  
Liivit turvallisuuden takeena
Olen vuosien saatossa uittanut koiria monin eri 
metodein ja erilaisilla suorituspituuksilla. Tehok-
kaimmaksi on osoittautunut tuo edellä kertoma-
ni 2 - 3 x 2 km, 2 - 3 x viikossa. Uittaessa pidäm-
me aina koirilla pelastusliivejä. Pelkästään jo sen 

vuoksi, että uitossa on yleensä 2 - 3 koiraa kerral-
la ja jos yhdellekin sattuu uittamisen aikana jo-
tain hämminkiä, on pelivaraa toimia enemmän.  
Kymmenisen vuotta sitten mittailin koirien syk-
keitä ilman liiviä ja liivien kanssa. Eroa ei juuri-
kaan ollut, eli sykkeen perusteella ei liivit tee hom-
masta koiralle helpompaa. Ajattelen sen johtuvan 
liivien hieman suuremmasta veden vastuksesta, 
joka kumoaa niiden kelluttavaa vaikutusta. 

Parhaiten uittoon soveltuvat liivit, jotka kellut-
tavat hieman nuukasti ja joissa selkäosa ulottuu 
lanteen päälle, mutta ei lantiolle saakka. Silloin 
takaosa pääsee hieman painumaan ja koira saa 
ihanteellisen uima-asennon. Liian kelluttava tai 
turhan pitkälle, lähelle hännän tyveä ulottuva liivi 
tekee koirasta ”korkkipalan” ja se vaikuttaa epä-
edullisesti uimaliikkeen vakauteen. Saadakseni 
sopivasti kelluttavan liivin, olen joskus joutunut 
ompelemaan lisämittaa yhtä kokoa liian pienien 
liivien kiinnityshihnoihin. 

Parhaat liivit ovat olleet sellaisenaan sopivat. 
Ne tunnistaa yleensä liivin hyvästä istuvuudes-
ta, kelluttavan materiaalin ohuudesta ja etu-
osan leikkauksesta, jossa on reilusti liiketilaa.  
Valitettavasti niistä valmiiksi hyvistä liiveistä jou-
tuu maksamaan kaksin-kolminkertaisesti sen, 
mitä perusliivistä. Kaikki niistä ovat kyllä olleet 
laadullisesti niin vahvoja, että ne kestävät useita 
vuosia kovaakin käyttöä.
   
Hiljaa hyvää tulee
Pentukoiria en ole uittanut koskaan treenimieles-
sä. Veteen totuttelua ja pieniä rinkejä opetusmie-
lessä kyllä tehdään, mutta matkaa ei uiteta. Yleen-
sä toisena kesänä nuori koira pääsee uittorinkiin. 

Itse uimaopetus on hyvin yksioikoista. Ensim-
mäisillä kerroilla on soutajan syytä olla kokenut ja 

KUVAT JA TEKSTI ANNE VORNANEN
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tarpeeksi vahva pitämään kurssin vakaana, vaik-
ka koira ei heti osaisikaan seurata venettä. Pidän 
usein aloittelijalla seurana jotain rauhallista hyvää 
uimaria, jonka esimerkkiä seuraten homma luo-
naa pääsääntöisesti kerralla oikein. Kehumalla ja 
kannustamalla jokainen koira on oppinut seuraa-
maan venettä jo ensimmäisellä kerralla. Kaikki 
koirat osaavat luonnostaan uida, joten sitä ei tar-
vitse opetella.

Meidän vakituinen uittopaikka on vanhalla 
nuotanvetokalliolla, josta koiran vain tarvitsee as-
tua veteen. Vettä on heti alla useampi metri, joten 
koiraa on helppo hallita ja riittävän rivakka lähtö 
takaa sen, ettei koiralle juohdu mieleen rantaan 
päin kääntyminen.

Pienet niksit takaa toimivuuden
Käytän 8 m liinafleksiä, johon on noin 30 cm pää-
hän linkusta kiinnitetty styroksikoho. Se estää 
hihnan joutumisen koiran jalkoihin. Kaikki muut-
kin kelluvat narut ovat ok. Fleksin kiinnitän aina 
pantaan, sillä koiran hallitseminen pannasta on 
helpompi kuin liivin kiinnikkeestä. Pannat ovat 
nylonia, eli keveitä ja nopeasti kuivuvia. Useam-
paa koiraa kerralla uittaessa on hyvä valita sakki 
uimavauhdin mukaan. Vauhdeissa on yllättävän 
isoja eroja.     
 
Ruokarytmillä on merkitystä
Uittopäivinä on parempi ruokkia koira vasta uit-
tamisen jälkeen. Heti uimareissun jälkeenkään ei 
ole hyvä antaa isompaa ruokaerää, vaan mieluum-

min vasta tunnin- parin päästä. Jos uittaminen ta-
pahtuu iltapäivällä tai illasta, voi aamulla syöttää 
pienen annoksen. Jos koira haukkoo paljon vettä 
uidessaan, on olemassa riski, että se rupeaa ok-
sentamaan. Uittamiseen siis pätee samanlainen 
ruokintarytmi kuin metsäpäiviinkin. 

Kokonaisvaltainen lihaksiston treenausmuoto
Käpälien kestoon en ole huomannut uittamisen 
vaikuttavan negatiivisesti. Parasta uittamisessa 
on kuitenkin se, että koiraa pystytään rasittamaan 
hyvin tehokkaasti ilman pienintäkään riskiä rasi-
tusvammoista. Uidessa koira käyttää lähes kaik-
kia lihaksiaan ja liikelaajuus on selvästi suurempi 
kuin normaalissa hölkkävauhdissa. Selkätreeninä 
uittaminen on verratonta. Toki se edellyttää mah-
dollisimman edullista uima-asentoa. Sopivalla 
liivillä sekin on korjattavissa joka koiralla. Ikään-
tyvälle koiralle uittaminen sopii myös mainiosti. 
Veden pinnassa hengittäessä myös keuhkot saavat 
kosteutta ja henki kulkee paremmin. 

Suosittelenkin uittamista kaikille ajureille (joilla 
ei ole tulehdustaipumusta). Treeninä se on erittäin 
tehokasta ja miellyttävää. Niin kuumaa kesäpäivää 
ei ole, että treeniä ei voi suorittaa. Kun välttelee 
ukonilman ja kovemman aallokon, niin kaikki 
muut olosuhteet ovat hyviä uittokelejä, jopa sa-
teellakin. Ainoa huono puoli on se, että omistajan 
kuntoa koiran uittaminen ei kohota. Soutajan syke 
sentään saattaa hieman kohota vastatuulessa. Sii-
täkin huolimatta, kannattaa kokeilla!

 

ELK ELLI PÄYKKÖNEN, TEKSTI JA KUVAT

Kyyn purema
Kyyn puremaan täytyy aina suhtautua vakavasti ja 
olla välittömästi yhteydessä päivystävään eläinlää-
käriin, sillä kyyn purema voi olla koiralle hengen-
vaarallinen. 

Yleensä kyy puree koiraa kaulan, kuonon tai 
raajojen alueelle. Puremakohtaan nousee nope-
asti voimakas kivulias turvotus ja koira muuttuu 
vaisuksi. Kuolaamista, pahoinvointia ja ripulia 
voi myös esiintyä. Oireiden voimakkuus vaihtelee 
yksilöittäin ja niihin vaikuttaa koiran koko ja ikä, 
sekä ruiskutetun myrkyn määrä. Joskus kyseessä 
saattaa olla niin sanottu kuiva purema, eli käärme 
ei ruiskuta lainkaan myrkkyä puremakohtaan.

Kyyn myrkky vaikuttaa koiralla veren hyyty-
miseen. Keuhkoturvotus ja munuaisvauriot ovat 
yleisiä kyyn pureman yhteydessä, ja osalla poti-
laista esiintyy lisäksi verenvuotohäiriöitä ja muita 
sisäelinvaurioita. 

Jos kyy puree koiraa, se tulee pitää mahdollisim-
man liikkumatta ja välttää puremakohdan turhaa 
koskettelua, jotta myrkyn leviäminen elimistöön 
hidastuu. Koiralle ei saa antaa kyypakkausta, kuin 
siinä tapauksessa, että sen hengitystiet uhkaavat 
turvota umpeen.  

Eläinlääkärissä koiralle annetaan tukihoitona 
nesteytystä ja kivunlievitystä. Kyyn myrkylle on 
olemassa myös vastamyrkky, jonka tarve arvioi-
daan eläinlääkärissä tapauskohtaisesti. 

Kyyn pureman jälkeen koiran on hyvä antaa toi-
pua levossa kahden viikon ajan, jolloin sitä ei vie-
dä metsälle tai muihin harrastuksiin. Pitkäaikaista 
haittaa kyyn puremasta harvoin aiheutuu, ja koi-
rat toipuvat takaisin normaaliin käyttöön.

Hyönteisen pistot
Yleensä ampiaisen, mehiläisen tai paarman pistot 
ovat koirille vaarattomia ja aiheuttavat vain lieviä 

Kunnossa kaiken ikää - ajurin arkihuolet 
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paikallisia reaktioita. Jotkut koirat voivat kuiten-
kin saada siitä voimakkaan allergisen reaktion tai 
anafylaktisen shokin. 

Allergiset oireet tulevat näkyviin hyvin nope-
asti piston jälkeen. Oireita ovat nopeasti nouseva 
kivulias turvotus, oksentelu, hengitysvaikeudet ja 
yleisvoinnin huononeminen. Voimakkaista oireis-
ta tulee aina olla yhteydessä eläinlääkäriin. 

Häiritsevää paikallista turvotusta ja kutinaa 
voidaan helpottaa antamalla koiralle kyytabletti. 
Kyytabletin annos on 1 tabletti /10 kg. Isoille koi-
rille ei kuitenkaan tule antaa enempää kuin kolme 
tablettia. Kutinaa voi lievittää myös apteekista il-
man reseptiä saatavalla hunaja- tai pihkavoiteella. 
Pihkavoiteen kanssa tulee muistaa, ettei sitä saa 
laittaa hartsiyliherkille koirille. 

Koiran vointia on hyvä tarkkailla muutama 
tunti piston jälkeen ja olla tarvittaessa yhteydessä 
eläinlääkäriin.

Anturahaavat
Anturoiden haavat ovat melko yleinen vaiva. Koi-
rat saattavat ulkoillessaan astua terävien esineiden 
päälle tai pitkät juoksumatkat kuluttavalla pohjal-
la, kuten soratiellä, voivat hiertää anturoiden poh-
jat rikki. 

Anturahaavan oireita ovat muun muassa tas-
sun kosketusarkuus, haluttomuus varata painoa 
jalalle, mahdollinen verenvuoto tassusta, tassun 
nuoleminen ja kirputtaminen, sekä joissain ta-
pauksissa turvotus ja lämpö. Joskus mahdollinen 
vierasesine saattaa olla näkyvissä, mutta esimer-
kiksi hiekanjyvät ja pienet lasinsirut voivat upota 
syvälle anturaan, jolloin niiden varmistamiseksi 

tarvitaan usein tassun röntgentutkimus. 
Pienet hiertymät ja haavaumat anturoissa pa-

ranevat yleensä itsestään, mutta ne saattavat vaatia 
myös eläinlääkärin hoitoa. Kotona haava puhdis-
tetaan joko vedellä tai apteekista saatavalla keitto-
suolaliuoksella. Puhdistuksen jälkeen haava tutki-
taan ja arvioidaan, vaatiiko se eläinlääkärikäyntiä. 
Viiltohaavat ja runsaasti vertavuotavat haavat tulee 
aina hoidattaa eläinlääkärissä. Etenkin viiltohaa-
vat tulee ommella paranemisen nopeuttamiseksi. 
Ompelu olisi hyvä toteuttaa kahdeksan tunnin si-
sällä haavan syntymisestä. Anturoiden haavat pa-
ranevat ilman ompelua hitaasti, sillä ne aukeavat 
uudelleen joka kerta, kun tassulle astuu. Jos haava 
on syvä ja vuotaa paljon verta, kiedo haavan päälle 
side verenvuodon tyrehdyttämiseksi ja hakeudu 
mahdollisimman nopeasti eläinlääkäriin.

Mikäli haava vaikuttaa pieneltä ja pinnallisel-
ta, ja voidaan olla varmoja, ettei vierasesinettä 
ole, voidaan haava hoitaa kotona. Puhdistuksen 
jälkeen haavan annetaan kuivua kunnolla ja sen 
päälle voi levittää apteekista ilman reseptiä saata-
vaa pihka- tai hunajavoidetta. Voide pitää anturan 
ihon kosteana, lievittää tulehdusta ja nopeuttaa 
paranemista. Voiteen imeytymisen jälkeen jalkaan 
laitetaan tassuside, joka vaihdetaan kerran päiväs-
sä. Sidettä pidetään tassussa niin kauan, että haava 
on parantunut. Koiraa tulee myös estää nuolemas-
ta haavaa käyttämällä tarvittaessa kauluria.

Kynsivauriot
Etenkin paljon metsässä vapaana liikkuville koi-
rille sattuu helposti kynsivaurioita. Kynnet voi-
vat jäädä kiinni maassa oleviin oksiin tai vääntyä 

muuten epätasaisessa maastossa liikuttaessa. Ke-
väisin upottava hankikanto repii helposti kynnen 
sarveisosan. Kynsivaurio voi olla todella kivulias 
ja koira yleensä ontuu kipeää tassuaan. 

Vaurioitunutta kynttä on hyvä käydä näyttä-
mässä eläinlääkärissä, jotta vaurion laajuus voi-
daan kunnolla selvittää ja tarvittaessa poistaa lo-
hjenneen kynnen sarveisosa rauhoituksessa. Jos 
koira ei varaa jalalle ollenkaan painoa tai vaurioi-
tuneesta kynnestä vuotaa runsaasti verta, on ha-
keuduttava suoraan päivystävän eläinlääkärin vas-
taanotolle. Mikäli vaurioitunut kynsi ei juurikaan 
vaivaa koiraa, voidaan eläinlääkärikäyntiä odottaa 
seuraavaan päivään. 

Kotona vaurioituneen kynnen ympäriltä oli-
si hyvä ajaa tai leikata karvat pois ja puhdistaa 
kynnen alue juoksevalla vedellä tai keittosuolali-
uoksella. Kynsi kannattaa suojata sukalla ja koiraa 
tulee estää nuolemasta kynttä esimerkiksi käyttä-
mällä kauluria eläinlääkärikäyntiin saakka. Eläin-
lääkärikäynnin jälkeen tassuun, jossa vaurioitunut 
kynsi on, tehdään tassuside. 

Kynsivaurioita voidaan ehkäistä pitämällä koi-
ran kynnet riittävän lyhyinä. Kynnet olisi hyvä lei-
kata kerran viikossa ja koirat kannattaa pennusta 
asti totuttaa kynsien käsittelyyn, jotta se on aikui-
sen koiran kanssa helppoa ja mukavaa. Aikuisen-
kin koiran kanssa voidaan opetella kynsien leik-
kuu positiivisen vahvistamisen kautta. 

Tassuside
Tarvikkeet:
• Sidetaitoksia
• Kipsinalusvanua

• Joustavaa sideharsoa
• Itseensä tarttuvaa sidemateriaalia

Teko-ohje:
• Puhdista haava vedellä tai keittosuolaliuoksella 
ja taputtele se kuivaksi pehmeällä talouspaperilla 
tai pyyhkeellä, älä hankaa.
• Suojaa haava-alue sidetaitoksella. Tarvittaessa 
sidetaitoksen alle voidaan laittaa apteekista saata-
vaa pihka- tai hunajavoidetta. 
• Pehmusta varpaiden ja polkuanturoiden välit 
pumpulilla.
• Kääri koko tassun ympärille kipsinalusvanua. 
Siteestä kannattaa tehdä riittävän korkea, jotta se 
pysyy vauhdissa mukana.
• Kääri kipsinalusvanun päälle joustavaa side-
harsoa: siteen tulee olla napakka, jotta se pysyy 
paikallaan, mutta se ei saa puristaa tassua. 
• Viimeiseksi siteen päälle laitetaan itseensä tart-
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tuvaa sidettä, esimerkiksi PetFlexiä tai Cobania.
• Ulkoillessa side suojataan kosteudelta esimer-
kiksi kumihanskalla tai tossulla. 

Vesihäntä
Vesihäntä on vaaraton, mutta kivulias, hännän-
juuren pienten lihasten ja hermojen tulehdustila. 
Vesihäntä aiheutuu yleensä koiran takaosan li-
hasten kylmettymisestä ja äkillisestä rasituksesta. 
Toinen nimitys vesihännälle on ”uimarin häntä” 
sillä kylmässä vedessä uiminen rasitukseen tottu-
mattomana altistaa vesihännälle. Uimisen lisäksi 
vesihännän voi saada myös lumessa tai kastelu-
laitteen alla leikkimällä.

Vesihännän oireita ovat hännän pitäminen al-
haalla ja takapään kosketusarkuus. Koiran voi 
myös olla hankala istua ja nartuilla olla vaikeuk-
sia virtsata, koska hännän ylös nostaminen tekee 
kipeää. 

Vesihäntä menee ohi itsestään levolla, mutta 
koska kyseessä on kivulias tila, on suositeltavaa 
käydä näyttämässä koiraa eläinlääkärille, joka voi 
määrätä tulehduskipulääkettä. Samalla eläinlääkä-
ri varmistaa, ettei kyseessä ole vesihännän sijaan 
häntämurtuma tai anaalirauhastulehdus. 

Vesihäntä uusii helposti, mutta sitä voidaan eh-
käistä kuivaamalla koira huolellisesti kastumisen 
jälkeen. On myös varmistettava, ettei koira pääse 
paleltumaan. 

Lämpöhalvaus
Koira on huomattavasti ihmistä herkempi läm-
pöhalvaukselle, sillä koira ei kykene poistamaan 
ylimääräistä lämpöä hikoilemalla. Ainoa keino 
ruumiinlämmön laskemiseksi on läähättäminen. 
Koiran normaali ruumiinlämpö on 38-39 astetta 
ja lämpöhalvauksesta puhutaan ruumiinlämmön 
noustessa yli 41 asteen. Lämpöhalvaus voi pitkit-
tyessään johtaa monielinvaurioon.

Lämpöhalvauksen oireita ovat läähättämisen 
lisäksi kuolaaminen ja oksentaminen, ripulointi 
ja nopea syke. Limakalvot voivat olla kirkkaan-
punaiset tai jopa sinertävät. Jos koiralla epäillään 
lämpöhalvausta, on syytä mitata ruumiinlämpö. 
Mikäli ruumiinlämpö ei ole noussut yli 41 asteen 
voidaan koiraa hoitaa kotona. Muussa tapauksessa 
on hakeuduttava viipymättä eläinlääkäriin. 

Kotona lämpöhalvauksen hoito aloitetaan aina 
kotona viilentämällä koiraa. Tehokkain viilennys-

keino on turkin kastelu kauttaaltaan, erityisesti 
vatsan alta. Turkki kastellaan viileällä, mutta ei 
missään nimessä kylmällä vedellä. Kylmä vesi 
supistaa pintaverisuonia liikaa, mikä haittaa läm-
mön poistumista ruumiista. Pään ja kaulan ym-
pärille voidaan kääriä viileässä vedessä kasteltuja 
pyyhkeitä. Koiralle kannattaa tarjota vettä, mutta 
sitä ei tule juottaa väkisin. Viilennyksen aikana 
koiran ruumiinlämpöä seurataan kuumemittaril-
la peräsuolesta. Kun ruumiinlämpö laskee alle 39 
asteen, keskeytetään viilennys.

Lämpöhalvaus on helposti ehkäistävissä. Ke-
sällä lenkit ja muu fyysistä rasitusta vaativa treeni 
kannattaa ajoittaa aikaiseen aamuun tai myöhäi-
seen iltaan, kun aurinko ei paista kuumimmillaan. 
Päivän kuumimpaan aikaan koirat kannattaa pitää 
sisällä, missä on viileämpää. Koiraa ei koskaan tule 
jättää kuumaan autoon edes hetkeksi. Tarhassa 
olevilla koirilla tulisi aina olla mahdollisuus ve-
täytyä halutessaan varjoon viilentymään. Kaikilla 
koirilla on hyvä olla vettä vapaasti tarjolla vuoro-
kauden ympäri. 

Sydänvikaiset, lyhytkuonoiset, pienet pennut ja 
vanhat koirat ovat nuoria perusterveitä koiria alt-
tiimpia lämpöhalvaukselle. Terveen hyväkuntoi-
sen koiran kanssa uskaltaa liikkua lämpimälläkin 
säällä, kunhan koira on totutettu lämpöön vähitel-
len ja riittävästä nesteytyksestä on huolehdittu. 

TARJOUKSET
SAJ-RODUILLE:

VIRALLINEN LONKKAKUVAUS

119 €

ATAKSIA NÄYTTEENOTTO

20 €
Tarjous voimassa 

31.12.2021 asti

Härkikuja 1 B
39100 Hämeenkyrö

P. 0400 854343
www.inuvet.fi

VIRALLINEN LONKKA- JA KYYNÄRKUVAUS

159 €

Juttusarjassa käsitellään yleisimpiä,  
niin sanottuja arkisiakin terveys-
asioita, jotka koskettavat myös 
ajokoiria.
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Keski-Suomen Ajokoirayhdistys ry
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KATRI TOIVOLA

Keski-Suomen Ajokoirayhdistyksen perusta-
miskokous pidettiin vuonna 1967 Jyväskylän 
Klubilla, joka oli vain miehille tarkoitettu her-
rakerho. Yhdistuksen alkuperäinen kotipaikka 
oli Jyväskylä, mutta ostettuamme Oikarin 
tilan vuonna 1995, kotipaikaksi vakiintui 
Uurainen. Yhdistyksellä on noin 250 jäsentä 
ympäri Keski-Suomea joten vaikutusalueena 
on koko maakunta.

Oikari oli aikoinaan Kymi-yhtiön metsätila, jossa 
majoittuivat miehet ja hevoset. Nykyinen iso sali 
on remontoitu tallista ja majoitushuoneiden tilalla 
oli alunperin hevosten pilttuut. Rakennuksen yli-
sillä säilytettiin heinää.

Nykyään majoitustilaa löytyy n. 70 hengelle ja 
Oikari on loistava paikka järjestää isojakin kilpai-
luja. Myös maastojen kannalta sijainti suhteellisen 
keskellä maakuntaa on hyvä esimerkiksi metsäs-
tyskokeille. Vuosittain toistuvana arvokilpailuna 
järjestämme Naisten Kilvan ja pari kertaa myös 
Rodunmestaruusottelu on ollut Oikarissa.

Yhdistyksen hallituksen lisäksi on koe- ja kil-

sinnassa, myös pm-koe on useimmiten siellä sekä 
esim. Idän lohkon arvokokeet meidän vuorollam-
me ovat Uuraisilla.

Tiedottaminen
Kerran vuodessa julkaisemme perinteisen paino-
tuotteen, Tapahtumakalenterin. Nykyaikaisempi 
tiedotuskanava on nettisivumme ja nopeimmin 
tietoa saa jaettua yhdistyksen Facebook-seinällä.

Jäsenistön tukeminen / palkitseminen
Yhdistys maksaa edustuskoiriemme osallistumis-
maksun sekä koiranomistajan matkakulut kotoa 
kokeen keskuspaikalle ja takaisin. Jos yhdistyk-
semme jäsen edustaa kennelpiiriä, piiri maksaa 
osallistumismaksun, mutta avustamme matka-
kustannuksissa.

Vuosikokouksessa palkitsemme kunniakirjalla 
kaikki valion arvon saavuttaneet koirat. Ansioitu-
neita henkilöitä ja ahkeria talkoolaisia huomioim-
me pienellä muistolla. Meillä on myös kiertopal-
kintokilpailut Vuoden koira, Vuoden kettukoira, 
Vuoden näyttelykoira sekä tällä hetkellä menossa 
on Viides kymppi. Alunperin sen kilpailun nimi 
oli Kolmas kymppi, kun yhdistys täytti 30 vuotta. 
Kiertopalkinto kiertää siis 10 vuotta ja nimi vaih-
tuu aina, kun täytämme pyöreitä.

Nuoret
Varsinaista nuorisotoimintaa meillä ei ole, mutta 
olemassaolevien jäsenien houkuttelemana saam-
me uusia nuoria jäseniä. Aina parasta on, kun 
omalla koiralla kilpailemisen lisäksi saamme hei-
dät innostumaan myös kokeiden järjestämisestä ja 
vastuun ottamisesta yhdistystoiminnassa.

pailujaosto, julkaisujaosto ja Oikarijaosto. Pääasi-
assa hallitus ja kourallinen aktiivisia yhdistyksen 
jäseniä huolehtivat juoksevien asioiden hoidosta 
ja Oikarin ylläpidosta. Tilaa vuokrataan myös ul-
kopuolisille, jotta saadaan vuotuiset ylläpitokus-
tannukset katettua.

Toiminta
Toiminnan tarkoitus on antaa ajokoiraharrastajil-
le toimintamahdollisuudet lajin ja samanhenkis-
ten ihmisten parissa. Järjestämme vuosittain pal-
kintotuomarien perus- ja jatkokoulutusta, myös 
koetoimitsijakursseille kannustamme jäseniä 
osallistumaan, jotta saadaan uutta verta kokeiden 
järjestelyporukkaan. Näyttelytreenejä järjestäm-
me jäsenien niin toivoessa. Kesällä järjestämme 
kesätapahtuman, jossa on mm. match-show ja ke-
väällä on perinteiset pilkkikisat. Toki korona on jo 
yli vuoden estänyt näiden huvitilaisuuksien järjes-
tämisen, mutta jospa ensi vuonna...

Olemme joka vuosi yhtenä järjestäjänä myös 
Jyväskylän KV-näyttelyssä.

Keski-Suomi on jaettu neljään lohkoon ja Oika-
ri on keskuspaikkana Jyväskylän lohkon pm-kar-

Harrastukseen  
vaikuttamismahdollisuudet eri tasoilla
Kennelpiirin hallituksessa on jo vuosia ollut kolme 
paikkaa yhdistyksemme jäsenillä. Kaikki piirin 
ajokoirajaoston jäsenet ovat myös yhdistyksem-
me jäseniä. Heitä on piirin kaikilta lohkoilta joten 
jokaiselle lohkolle kulkee tieto jaoston kokouksis-
ta, vaikka varsinaista toimintaa siellä pyörittävät 
eri yhdistykset. Viime vuosina piirin hirvijaoston 
kanssa  yhteistyössä on saatu sopuisa kierto kar-
sinta- ja pm-kokeille, jottei niissä tule päällekkäi-
syyttä. Yhdistyksemme puheenjohtaja on SAJ:n 
hallituksen jäsen.

Toiveita SAJ:n,  
Kennelliiton ja Metsästäjäliiton puoleen
Etujärjestöjen on huolehdittava siitä, että koiralla 
metsästäminen on tulevaisuudessakin sallittua ja 
ennen kaikkea turvallista!

Millaisia etuja ja/tai haasteita 
alueellanne on ajokoiraharrastusta ajatellen
Olemme kaukana etelän isoista asutuskeskuksista 
ja maakunnassa on vielä isoja metsäalueita, jotka 
ovat riittävän laajoja koe- ja metsästystoimintaan. 
Pienten sorkkaeläinten määrä on pääsääntöises-
ti  vielä kohtuullisen hyvällä (riittävän alhaisella) 
tasolla.

Haasteita isoissa kokeissa on riittävän tasalaa-
tuisten maastojen valitseminen, koska jäniskannat 
vaihtelevat voimakkaasti alueittain. Tästä johtuen 
ajomatkat maastoihin saattavat olla joskus pitkiä. 
Järvi-Suomessa kun ollaan, alkutalvella heikot 
jäät ovat erittäin suuri riski koirille ja ne ovatkin 
koituneet monen koiran kohtaloksi. Tästä syystä 
heikkojen jäiden aikaan joitain koemaastoja ei voi 
ottaa käyttöön.

Suuri tulevaisuuden haaste on pitää maakun-
tamme susitilanne asiallisena. Tällä hetkellä ti-
lanne ei ole pahimmasta päästä, kun vertaa muu-
tamaan muuhun alueeseen Suomessa. Emme 
kuitenkaan voi tuudittautua siihen uskoon, että 
täällä on kaikki hyvin.

Haastamme mukaan
Etelä-Pohjanmaan Ajokoirakerho ry:n

Teksti ja kuvat
Katri Toivola

Vasemmalta oikealle: Timo Mertanen, Juha-Matti Paananen, Ismo Rautiainen, Reijo Jämsén, Katri Toivola, 
Tarmo Leinonen ja Reelika Rämänen. Koirat: Kotirinteen Allu, Mehtävahdin Tasmiinan Lahja ja  

Mehtävahdin Tasmiinan Akka

Taulu, jossa on kaikki yhdistyksen puheenjohtajat 
sekä tämän hetkisen hallituksen jäseniä.
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Koiranäyttelyvuosi 2021 on ollut koronapan-
demian takia hiljainen, koska yleisötilaisuudet, 
koiranäyttelyt mukaan lukien, ovat olleet kiel-
lettyjä. Nyt tunnelin päässä on valoa ja lehden 
aineistopäivämäärän aikaan kesän koiranäytte-
lyiden ilmoittautumisia on alettu avaamaan. Use-
assa kesän näyttelyssä on jouduttu rajoittamaan 
osanottoa tiettyyn koiramäärään / näyttelypäivä. 
Koiramäärä täytetään tällöin ilmoittautumisjär-
jestyksessä. 

Kesän koiranäyttelykalenteri
Kesän näyttelyistä osa on siirrettyjä näyttelyitä 

joko edelliseltä- tai alkuvuodelta ja niihin aiem-
man ilmoittautumisajan puitteissa ilmoittautu-
neet koirat ovat mukana ilman uutta ilmoittautu-
mista. 

Kaikkiin taulukossa esitettyihin näyttelyihin ei 
lehden painoaikataulusta johtuen ole saatu mu-
kaan tuomari- tai ilmoittautumistietoja. Ajanta-
saiset tiedot näkyvät Kennelliiton tapahtumaka-
lenterista.

MARI RUHA

Koiranäyttelykalenteri 2021
Päivämäärä Paikkakunta Näyttelytyyppi Ilmoittautumispvm. Tuomari

3.7.2021 Kurikka RN osa 5 & 6 & 7/8 1.6 / 16.6.2021 Sakari Poti 
4.7.2021 Mustasaari RN 3/4 & 5/6 9.6. / 14.6. / 17.6. Reino Korpela
4.7.2021 Rantasalmi KR 4.6.2021 Paavo Mattila

10.7.2021 Oulu KV 17.6.2021 Leni Finne
11.7.2021 Laukaa KR 8.6. / 16.6.2021 Arja Koskelo
11.7.2021 Oulu NORD 17.6.2021 Ann Carlström
17.7.2021 Hyvinkää KR 24.6.2021 Paula Heikkinen-Lehkonen
17.7.2021 Lieksa RN 5 & 3/6 24.6. / 1.7.2021 Tanya Ahlman-Stockmari
23.7.2021 Kalajoki RN 1/3 & 9/6 29.6.2021 Elena Oikkonen
24.7.2021 Kalajoki KV 29.6.2021 Jari Fors
24.7.2021 Outokumpu RN 1/8 & FCI 5/6 28.6. / 5.7.2021 Pekka Teini 
24.7.2021 Suonenjoki RN 5/6 & 7/8 3.7.2021 Hannu Talvi
31.7.2021 Mikkeli KV 10.6. / 29.6. / 5.7.2021 Reia Leikola-Walden
31.7.2021 Luumäki RN 1 & 5/6 7.7.2021 Paavo Mattila
31.7.2021 Seinäjoki RN 5/6 & FCI 7/8 4.7.2021 Jari Fors
31.7.2021 Siikajoki RN 4/7 ja FCI 5/6 15.6. / 9.7. / 16.7.2021 Riitta Lahtovaara
1.8.2021 Siilinjärvi / 

Kettukilvan 
tukinäyttely

SAJ:n alaiset rodut, myös pennut (5- 
alle 7 kk & 7- alle 9 kk) ja jälkeläis-
luokat

12.7.2021 Elena Oikkonen

1.8.2021 Pori KV 27.5. / 24.6. / 1.7.2021 Mari Lackman
1.8.2021 Hämeenlinna RN 2/10 & 4/6 7.7.2021
1.8.2021 Kajaani RN 2/9 & 6/8 12.7.2021 Katja Korhonen
1.8.2021 Luumäki RN osa 5 & 6 & 7/8
1.8.2021 Ylivieska RN osa 5 & 6 ja 3 5.7. / 12.7.2021 Jari Fors
7.8.2021 Iisalmi KV 14.6. / 12.7.2021 Sakari Poti
7.8.2021 Rovaniemi RN 5/6 & 7/8 12.7.2021 Teija Viljanmaa
7.8.2021 Savitaipale RN 1/6 ja 3/8 15.7.2021 Jaana Hartus
7.8.2021 Taivalkoski RN 1/2 & 5/6
7.8.2021 Vesilahti RN osa 5 ja 6 & 7/8 19.7.2021 Juha Lehtinen 
8.8.2021 Ikaalinen / 

SAJ:n  
päänäyttely

SAJ:n alaiset rodut ja  
jälkeläisluokat

19.7.2021 Arvo Rajala ja  
Matti Palojärvi

8.8.2021 Espoo KR 12.7. / 19.7.2021 Tarja Kolkka
8.8.2021 Mustasaari RN 5/6 & FCI 8 8.7. / 22.7.2021 Pekka Teini 
8.8.2021 Mäntsälä RN 4/5 & 6/8 14.7.2021 Aila Lehmussaari

14.8.2021 Joensuu KV 9.7. / 16.7.2021 Raimo M Viljanmaa
14.8.2021 Mynämäki KR 20.7.2020
14.8.2021 Ikaalinen RN 2/9 & 5/6 28.6. / 12.7. / 

19.7.2021 
Jari Fors

14.8.2021 Lapinlahti RN osa 5 ja FCI 6 & FCI 8 16.7.2021 Katja Partanen
14.8.2021 Närpiö RN 1/8 ja 4/6 11.7. / 19.7. / 

26.7.2021
Juha Lehtinen

15.8.2021 Joensuu KR 9.7. / 16.7.2021 Katja Korhonen
15.8.2021 Janakkala RN osa 5 ja FCI 6 & FCI 9 30.7.2021 Sakari Poti
21.8.2021 Kouvola KR 19.7. / 26.7.2021 Esa Ruotsalainen
21.8.2021 Keminmaa RN osa 5, osa 6, 7/8 22.7.2021 Jari Fors
21.8.2021 Karttula RN osa 5 & 6 & 7/8 9.8.2021 Teija Viljanmaa
21.8.2021 Ruovesi RN 2/9 & 5/6 21.7. / 6.8.2021 Sakari Poti
22.8.2021 Heinola KR 19.7. / 26.7.2021 Mari Lackman
28.8.2021 Pyhäjoki / 

Erikoisnäyttely
SAJ:n alaiset rodut, myös pennut (5- 
alle 7 kk & 7- alle 9 kk) ja jälkeläis-
luokat

28.7. / 15.8.2021  Katja Korhonen

28.8.2021 Riihimäki NORD  7.7. / 22.7. / 29.7.2021 Leni Finne
28.8.2021 Kuopio RN osa 5, 6 ja 7 9.8.2021 Niina Romo
28.8.2021 Mäntyharju RN 5/6 & 2/8 9.8.2021 Kirsi Nieminen
29.8.2021 Riihimäki KR 7.7. / 22.7. / 29.7.2021 Elena Oikkonen
29.8.2021 Pyhäjoki RN  5/6 & FCI 7/8 28.7. / 15.8.2021 Teija Viljanmaa
5.9.2021 Kinnula RN 3/5 & 6/8 6.8.2021 Sophie Aspholm
5.9.2021 Ruovesi RN 1/3 ja 6/10 Reino Korpela
5.9.2021 Seinäjoki RN 5/6 & 7/8 23.7. / 4.8. / 18.8.2021 Jari Fors

11.9.2021 Helsinki KV 12.7. / 9.8. / 13.8.2021 Perttu Ståhlberg
12.9.2021 Porvoo KR 26.7. / 14.8. / 

22.8.2021
Jari Fors

18.9.2021 Hyvinkää KR 25.8.2021
25.9.2021 Eckerö KV 13.7. / 26.8.2021 Markku Mähönen
25.9.2021 Tervola RN osa 5, 6 & 8 1.9.2021 Matti Palojärvi
26.9.2021 Lahti RN 3/9 & 4/6
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MARI RUHA

Koiranäyttelyllä varainhankintaa 
jalostustiedon keräyksen  
ja kilpailun ohella

Koiranäyttelyjen järjestäminen on usein yhdis-
tyksen ainoa varainhankintamuoto jäsenmaksun 
lisäksi. Kokeiden järjestäminen on yleensä tap-
piollista toimintaa, joten järjestämällä koiranäyt-
telyn, saa yhdistys varoja toimintansa pyörittä-
miseen. Etenkin arvokokeen järjestäminen nielee 
usein kustannuksia, jolloin tapahtuman kulujen 
kattamiseksi kannattaa järjestää tukinäyttely.

Näyttelyjärjestelyt vaativat yleensä useamman 
yhdistyksen panostuksen, koska näyttelyä edel-
tävä ja varsinainen näyttelypäivä vaativat useita 
kymmeniä talkoolaisia pienenkin koiranäyttelyn 
onnistuneeseen läpiviemiseen. Näyttelyn hake-
mista suunniteltaessa on tarkasti mietittävä, onko 
yhdistyksellä tai paikkakunnalla mahdollisuus 
saada käyttöön sopivaa paikkaa, jossa koirat ja 

ihmiset kulkevat sujuvasti, kehille on riittävästi 
tilaa sekä parkkipaikka ja oheispalvelut ovat riit-
tävän väljästi sijoitettavissa. Ulkonäyttelykaudella 
1.5. - 30.9. kaikki koirat voidaan arvostella ulkona. 
Osa 5 ja 6 voi olla ulkona jo 1.4. alkaen. Tämän 
lisäksi arktiset ja pohjoismaiset pystykorvat voi-
daan kuitenkin arvostella ulkona koska tahansa, 
mutta näistä on ilmoitettava näyttelyn tiedotteissa. 
Ulkonäyttelykaudella esim. urheilukenttä tai ravi-
rata ovat hyviä järjestämispaikkoja, mutta talven 
sisänäyttelykaudella riittävän suuren näyttelypai-
kan tilavuokra voi kohota jopa kymmeniin tuhan-
siin euroihin.

Näyttelytyypit ja anomisajat
Virallisia näyttelyitä ovat:
- kansainvälinen koiranäyttely

Ulkonäyttelykaudella esim. urheilukenttä tai ravirata ovat hyviä järjestämispaikkoja, mutta talven sisänäyt-
telykaudella riittävän suuren näyttelypaikan tilavuokra voi kohota jopa kymmeniin tuhansiin euroihin.

- kaikkien rotujen kansallinen koiranäyttely
- NORD-näyttely
- ryhmänäyttely
-rodun erikoisnäyttely

Kansainväliset ja kaikkien rotujen näyttelyt
Kansainvälisissä ja kaikkien rotujen kansallisis-
sa näyttelyissä arvostellaan aina kaikki Suomessa 
hyväksytyt koirarodut. Näyttely voi olla yksipäi-
väinen, jolloin kaikki ryhmät arvostellaan sama-
na päivänä. Näyttelyt voivat olla myös kaksi- tai 
useampipäiväisiä tapahtumia, jolloin arvosteltavat 
roturyhmät on jaettu eri päiville. Hakemus on teh-
tävä sähköisesti Kennelliiton Omakoira -palvelus-
sa kaksi vuotta ennen näyttelyn järjestämisvuotta. 
Sähköisen hakemuksen on oltava kennelpiirissä 
joulukuun 1. päivään mennessä ja kennelpiiri toi-
mittaa hakemukset Kennelliittoon tammikuun 1. 
päivään mennessä. Kennelpiirin on tarkastettava, 
että − hakijoina olevat jäsenyhdistykset ovat oi-
keutettuja järjestämään näyttelyn − näyttelysih-
teeri on pätevöity kehätoimitsija − tuomariyhteys-
henkilö on riittävän kielitaitoinen.

Ryhmänäyttelyt
Ryhmänäyttelyssä voidaan yhdistää roturyhmiä, 
jolloin yhteen ryhmänäyttelyyn voi saada mukaan 
jopa neljä eri roturyhmää esim. FCI 5/6 ja 7/8, jol-
loin ne arvostellaan myös ryhmäkilpailussa yhtenä 
ryhmänä. Kennelpiirin on huolehdittava siitä, että 
ryhmänäyttelyiden ryhmäjako ja järjestävät yh-
distykset kattavat mahdollisimman laajasti alueen 
koirapopulaation ja eri harrastusryhmät. Näyt-
telyhakemus on tehtävä sähköisesti Kennelliiton 
Omakoira-palvelussa siihen kennelpiiriin, jonka 
alueella näyttely järjestetään, 15 kuukautta ennen 
näyttelyn järjestämisvuotta eli syyskuun loppuun 
mennessä. Kennelpiiri toimittaa hakemukset lau-
sunnollaan varustettuna Kennelliittoon lokakuun 
loppuun mennessä. 

FCI:n roturyhmät
FCI 1 Lammas- ja karjakoirat (paitsi sveitsin-
paimenkoirat)
FCI 2 Pinserit, snautserit, molossityyppiset ja 
sveitsinpaimenkoirat
FCI 3 Terrierit
FCI 4 Mäyräkoirat
FCI 5 Pystykorvat ja alkukantaiset koirat

FCI 6 Ajavat ja jäljestävät koirat
FCI 7 Seisovat lintukoirat
FCI 8 Noutajat, ylösajavat koirat ja vesikoirat
FCI 9 Seura- ja kääpiökoirat
FCI 10 Vinttikoirat

Erikoisnäyttelyt
Erikoisnäyttelyissä voi pienimmillään olla vain 
yksi rotu. Hakemus tehdään ensin sähköisesti 
Kennelliiton Omakoira-palvelussa lausuntoa var-
ten sille kennelpiirille, jonka alueella näyttely jär-
jestetään. Hakemus on toimitettava kennelpiiriin 
15 kuukautta ennen näyttelyn järjestämisvuotta 
eli syyskuun loppuun mennessä. Kennelpiiri toi-
mittaa hakemukset lausunnollaan varustettuna 
Kennelliittoon lokakuun loppuun mennessä. Eri-
koisnäyttely haetaan noudattaen em. menettelyä 
ja aikataulua siinäkin tapauksessa, että erikois-
näyttely järjestetään jonkin muun näyttelyn osana.

Tukinäyttelyt
Tukinäyttelyitä haetaan samoin kuin ryhmänäyt-
telyitä ja rotuyhdistysten erikoisnäyttelyitä ja nii-
hin sovelletaan ryhmänäyttelyitä ja erikoisnäytte-
lyitä koskevia ohjeita ja määräyksiä. 

Toimikunnan  
perustaminen ja näyttelyn anominen
Näyttelytoimikuntaan on ennen näyttelyano-
muksen tekoa nimettävä ainakin puheenjohta-
ja, rahastonhoitaja ja näyttelysihteeri. Näytte-
lyhakemus on tehtävä sähköisesti Kennelliiton 
Omakoira-palvelussa siihen kennelpiiriin, jonka 
alueella näyttely järjestetään. Anomukseen on 
kirjattava näyttelypaikka osoitteineen, näyttelyn 
päivämäärä kahdella varapäivämäärällä, näytte-
lytyyppi, ryhmänäyttelyn roturyhmät, kaikki jär-
jestävät yhdistykset, toimikunnan puheenjohtaja, 
rahastonhoitaja ja näyttelysihteeri, jonka on olta-
va pätevöity kehätoimitsija.

Kaikki näyttelyt anotaan sähköisesti Kennellii-
ton Omakoiran-kautta, myöhästyneitä hakemuk-
sia ei käsitellä. Kennelliitto jakaa näyttelyt ken-
nelpiireille niiden kiintiöiden puitteissa. Useissa 
kennelpiireissä järjestetään syyskuussa näyttely-
palaveri, jossa alueen näyttelyjärjestäjät yhdessä 
suunnittelevat ajankohdat, ryhmät ja yhteistyöku-
viot. Suunnitelmissa huomioidaan myös naapuri-
piirin näyttelyt.
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Talousasiat sovitaan jo anomisvaiheessa
Järjestävät yhdistykset sopivat jo toimikunnan 
perustamiskokouksessa, kuinka kulut ja tuotot 
jaetaan. Tämä kannattaa kirjata myös pöytäkir-
jaan myöhempien erimielisyyksien välttämiseksi. 
Pienen näyttelyn kirjanpito voidaan liittää osaksi 
jonkin järjestävän yhdistyksen kirjanpitoa, mutta 
isommissa näyttelyissä kannattaa kirjanpito pi-
tää näyttelykohtaisena. Näyttelylle avataan oma 
pankkitili, jonka käyttäjiksi valtuutetaan yleensä 
rahastonhoitajan lisäksi toinenkin henkilö. Pienis-
sä näyttelyissä voidaan käyttää myös yhdistyksen 
omaa pankkitiliä, mutta tätä ei suositella. 

Näyttelyn hyväksymisen jälkeen
Kennelpiirin puollon ja näyttelyn hyväksymisen 
jälkeen näyttelytoimikuntaa täydennetään varapu-
heenjohtajalla, tuomarisihteerillä, järjestelypäälli-
köllä ja  toimistopäälliköllä. Pienissä näyttelyissä 
tehtäviä voi yhdistellä. Tuomarisihteeri kutsuu 
näyttelyyn sovitun määrän ulkomuototuomareita 
ja heidän arvosteluoikeuksiensa puitteissa laatii 
tuomarilistan. Listan valmistuttua, se hyväksyte-
tään sekä tuomareilla että kirjataan Kennelliiton 
tuomarihallintajärjestelmään mahdollisten pääl-
lekkäisyyksien varalta. Näyttelyn työsarkailmoitus 
laaditaan ja tiedot täytetään Kennelliiton näyttely-
järjestelmään Kennelliiton oman näyttelysihteerin 

hyväksyttäväksi. Näyttelyn nettisivut avataan ja 
linkitetään Kennelliiton Tapahtumakalenteriin. 
Näyttelyn tiedot näkyvät myös Koiramme-lehdes-
sä noin puoli vuotta ennen näyttelyn ajankohtaa. 

Tässä vaiheessa on hyvä tehdä tapahtumasta il-
moitus myös viranomaisille, laatia näyttelyalueen 
pelastussuunnitelma poliisiviranomaisen hyväk-
syttäväksi ja hankkia lupa näyttelypäivän buffetin 
pidolle. 

Ostopalvelut helpottavat järjestämistä
Näyttelylle kannattaa valita ostopalveluina nettisi-
vun teko, sähköinen ilmoittautuminen, kehäkan-
siot esitäytettyine laatuarvostelulomakkeineen, 
näyttelyluettelon ja aikataulukirjeen laatiminen 
sekä lähettäminen. Luettelo lähetetään tuolloin 
toimikunnan valitsemalle painotalolle ilmoittau-
tumisajan päätyttyä aikataulun laadinnan jälkeen. 
Koiranäyttelypalveluja tuottavat yritykset veloit-
tavat palveluistaan koiramääräkohtaisen hinnan, 
mutta tämä helpottaa toimikunnan työtä koko ra-
han edestä. Lisäksi yrityksiltä voi ostaa myös näyt-
telysihteerin palvelut, jolloin tuomarikutsut ja -lis-
tan laadinta jää ostopalveluyrityksen tehtäväksi. 

Näyttelyohjaaja piirin edustajana
Kennelpiirin näyttelyohjaaja toimii piirin edusta-
jana jokaisessa näyttelytoimikunnassa. Hän vastaa 

omalta osaltaan kaikkien kennelpiirin näyttelyi-
den onnistumisesta, aina anomusten käsittelystä 
näyttelyn sääntöjenmukaiseen toteuttamiseen. 
Näyttelyohjaaja tulee kutsua vähintään yhteen 
näyttelytoimikunnan kokoukseen, hänen koke-
muksensa ja neuvonsa ovat näyttelytoimikunnan 
käytettävissä koko prosessin ajan.

Palkinnot ja sponsorit
Koiranäyttelyn järjestämissäännöt edellyttävät 
ruusukkeita ja palkintoja jaettavan ainakin seu-
raavista saavutuksista ja palkintosijoista:

Ruusukkeiden värien tulee vastata  
näyttelysääntöjen virallisia värejä.
- sertifikaatti: sinivalkoinen
- varasertifikaatti: vaaleansininen
- CACIB: valkoinen
- vara-CACIB: oranssi
- Nord-sertifikaatti: musta-kulta
- Nord varasertifikaatti: valko-hopea
- ROP: punakeltainen
- VSP: valkovihreä
- kunniapalkinto: liila
- Suomen muotovalio: punavihreä

Esinepalkinto seuraavista saavutuksista  
ja palkintosijoista:
- sertifikaatti (SERT)
- Nord-sertifikaatti
- CACIB
- rotunsa paras (ROP)
- vastakkaisen sukupuolen paras (VSP)
- rotunsa paras ja VSP-pentu
- rotunsa paras ja VSP-veteraani
- rotunsa paras kasvattaja
- ryhmäkilpailuissa sijoittuneet  
(Ryhmät 1-10, KASV 1-4, VET 1-4)
- näyttelyn paras -kilpailussa sijoittuneet (BIS 1-4)

Näyttelytoimikunta voi halutessaan jakaa muis-
takin sijoituksista ja saavutuksista esinepalkintoja 
ja/tai ruusukkeita ja/tai nauhoja.

Usein ryhmäkilpailujen ruusukkeiden ja pokaa-
lien lisäksi näyttelyyn hankittu sponsori toimittaa 
lisäpalkinnot ryhmissä sijoittuneille. Vastapainok-
si sponsoriyritys saa näkyvyyttä näyttelyn nettisi-
vulla, aikataulukirjeessä, mainoksissa ja ryhmäkil-
pailujen esille laitossa. 

Kehätoimitsijat
Jokaisessa kehässä on oltava vähintään yksi kehä-
toimitsija, jolla on voimassa oleva kehätoimitsija-
kortti, mutta vakiintunut käytäntö on, että kehässä 
on kaksi kehätoimitsijaa, joista toinen kirjoittaa 
arvostelut ja toinen pyörittää kehää. Kehätoimit-
sijoille toimitetaan hyvissä ajoin ennen näyttelyä 
samanlainen aikataulukirje kuin näytteilleasetta-
jille ja siihen voidaan liittää matkalaskulomake. 
Samassa yhteydessä heille ilmoitetaan myös, missä 
kehässä (tuomari, rodut ja koiramäärät) he työs-
kentelevät sekä tiedot mahdollisesta majoituksesta 
ja ruokailuista.

Eläinlääkäri
Näyttelypaikalla on oltava eläinlääkäri, joka voi 
tarkastaa koiria tai ottaa niistä näytteitä näyttelyn 
aikana. 

Sponsori saa panostuksensa vastapainoksi  
näkyvyyttä ryhmä kilpailuissa. 
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Kennelpiirin näyttelykalustosta saa lainaksi pientä korvausta vastaan tarvittavaa tavaraa  
näyttelypaikan opasteista alkaen. 

Näyttelypaikan kokoaminen
Jokaisella kennelpiirillä on pientä kustannusta 
vastaan vuokrattavana näyttelyjen käyttöön tar-
vittava kalusto. Kehäteltat, pöydät, tuolit, opasteet 
jne. kannattaa varata hyvissä ajoin ennen näytte-
lyä ja hakea ne näyttelyviikolla kennelpiirin varas-
tolta. Itse näyttelypaikan kokoaminen kannattaa 
tehdä näyttelyä edeltävänä päivänä, jolloin jo en-
simmäiset näyttelyvieraat saapuvat varmistamaan 
teltoilleen parhaimmat paikat kehän reunoilta. 
Kokoaminen vaatii kymmeniä talkoohenkilöitä 
ja näyttelypäivä liikennejärjestelyineen ainakin 
saman verran. Henkilökuntaa tarvitaan myös buf-
fettiin, toimistoon, kehätarjoiluun, ryhmäkilpai-
lujen järjestämiseen ja kehien purkamiseen sekä 
lopuksi näyttelyalueen siivoamiseen. 

Näyttelyn jälkeen
Näyttelyn tulokset toimitetaan Kenneliittoon. 
Kaikki näyttelyt suorittavat näyttelyä puoltaneelle 
kennelpiirille näyttelymaksun, joka on 15 % näyt-
telyluetteloon merkittyjen virallisiin luokkiin osal-
listuneiden koirien ilmoittautumismaksuista. 15 
%:n maksuvelvollisuus ei koske rekisteröintimää-
riin perustuvia rotujärjestön tai rotua harrastavan 
yhdistyksen erikoisnäyttelyitä. Tukinäyttelyistä ei 
suoriteta kennelpiireille kuuluvaa näyttelymaksu-
osuutta, ellei näyttelyn myöntämisen yhteydessä 
ole toisin päätetty. Kennelpiirillä on mahdollisuus 
anomuksesta pienentää näyttelymaksuosuutta tai 

luopua siitä kokonaan, jos näyttelyn järjestämis-
kustannukset ovat jostain perustellusta syystä ko-
honneet odottamattoman korkeiksi. Piiriveroon 
voi hakea jälkeenpäin myös maksunpalautusta. 
Kansainväliset näyttelyt maksavat lisäksi FCI:lle 
sen määräämän summan, joka lasketaan näytte-
lyluetteloon merkityistä koirista. Tilityksen yhtey-
dessä on kennelpiirin rahastonhoitajalle toimitet-
tava näyttelyluettelo.

Näyttelyn rahastonhoitaja suorittaa tuomarei-
den ja kehätoimitsijoiden pankkitileille matkakus-
tannus- ja päivärahakulut sekä ilmoittaa niistä Tu-
lorekisteriin. Laskut maksetaan ja tämän jälkeen 
järjestetään toimikunnan palaveri, johon rahas-
tonhoitaja on laatinut talouslaskelman tuloista ja 
menoista. Tässä vaiheessa on hyvä kirjata tulevai-
suutta varten näyttelyn risut ja ruusut, missä on-
nistuttiin ja mitä pitää kehittää seuraavaa näyttelyä 
varten. 

Tutkakauppa Häijää
Kauppakuja 1, 38420 Sastamala

(Neste Häijää)  puh. 040 512 8664

@tutkakauppahaijaa
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• Ylituomari käy maastossa, kenen autolla, kuka 
ajaa? 
• Tarjoillaanko aamupala, lounas? Kuka tekee?
• Kuka tiedottaa ilmoittautumisajan jälkeen yli-
tuomaria ja osallistujia? 
• Koepaikan varaus, kuka hoitaa? 
• Tulosten ilmoittaminen/ ”minuuttiseuranta” 
haku/ajo
•  Kokeessa on hyvä olla myös jonkinlainen 
budjetti. Tarkoitus ei ole kuitenkaan tehdä suurta 
lovea järjestävän yhdistyksen talouteen. 
•  Ylituomarin muistaminen ja muut ennalta 
sovitut korvaukset tulee muistaa 
•  Onko kokeessa mahdollisia kiertopalkintoja, 
kuka huolehtii, että ne tulevat paikalle?

Kokeen jälkeen, tulee sihteerin lähettää koetal-
lennusohjelmasta tiedot kokeesta pöytäkirjantar-
kastajalle. 

Ennen kokeen anomista on tärkeä miettiä, onko 
kokeelle tarvetta? Onko järjestävässä yhdistyk-
sessä riittävästi kokeen järjestelyssä tarvittavia 
henkilöitä vai onko tarpeen tehdä yhteistyötä 
useamman yhdistyksen kesken? Onko alueella 
saatavissa riittävän hyviä koemaastoja varamaas-
toineen? Mikä on hyvä ajankohta kokeen järjes-
tämiselle? 

Kokeen anominen kennelpiiriltä
Kokeet, jotka järjestetään syyskaudella, on anot-
tava siltä kennelpiiriltä, jonka alueella koe järjes-
tetään 31.3. mennessä ja tammi- ja helmikuun 
kokeet 31.8. mennessä. Lisäksi tammi- ja helmi-
kuulla on mahdollisuus anoa koe 2 viikkoa ennen 
koepäivämäärää, tällainen hakuaika on perustelua 
erilaisten keliolosuhteiden vuoksi. Lisäksi erilai-
siin arvokokeisiin on omat päivämääränsä, joista 
kokeenjärjestäjä saa tietoa Kennelliiton määräai-
kaisilmoituksista sekä Saj:n sivuilta: https://www.
kennelliitto.fi/sites/default/files/form-files/ajoko-
keen_saannot_ja_ohjeet_0_0_0_0_0.pdf

Kokeiden anominen tapahtuu sähköisesti Ken-
nelliiton Omakoira-palvelun kautta. Yhdistysten 
puheenjohtajat, sihteerit, ylläpitäjät ja tapahtumi-
en ylläpitäjät pääsevät tekemään sähköisiä ano-
muksia.

Yhdistyksen puheenjohtajalla ja sihteerillä on 
oikeus ylläpitää oman yhdistyksensä yhteystieto-
ja ja luottamustehtäviä Omakoira-palvelussa. He 
voivat myös antaa ”ylläpitäjä” tai ”tapahtumien 
ylläpitäjä” -oikeuden muille yhdistyksen jäsenelle. 
Kennelliiton jäsenyyden tulee olla voimassa yh-
distyksen tietoja ja tapahtumia ylläpitävillä.

Koeanomuksen sisältö
Koeanomukseen tulee kokeen päivämäärän, koe-
paikkakunnan sekä ilmoittautumisajan lisäksi 
kokeen tyyppi, mahdolliset rajoitukset, osallis-
tumismaksu ja kokeesta vastaava koetoimitsija, 

ylituomari, varaylituomari sekä ilmoitusten vas-
taanottaja. Hakemukseen tarvitset kennelliiton 
jäsennumerot kaikilta muilta paitsi ilmoitusten 
vastaanottajalta. Muista varmistaa, että em. hen-
kilöt ovat käytettävissä koetapahtumaan. 

Kennelpiirin puolto ja kokeen hyväksyminen
Kun koe on puollettu piirissä ja se näkyy Kennel-
liton tapahtumakalenterissa, on aika muodostaa 
koetoimikunta, missä sovitaan jokaiselle tehtävät. 
Pienet kokeet menevät pienellä toimikunnalla, 
mutta isommissa useampi käsipari on helpot-
tamassa tehtävien jakoa. Hyväksytty koe tulee 
järjestää myönnettynä ajankohtana ja vain poik-
keustapauksissa se voidaan siirtää tai peruuttaa.

Maastojen hankkiminen
Useat metsästysseurat haluavat maastoanomuk-
set kesäkokouksiinsa, varsinkin hirvenmetsäs-
tysaikana ja viikonloppuna pidettävistä kokeista. 
Laita anomukset hyvissä ajoin metsästysseuran 
sihteerille tai seuran koe- ja kenneltoiminnasta 
vastaavalle henkilölle. 

Kokeen keskuspaikan suunnittelu
Kokeelle tulee järjestää tarkoituksenmukainen 
keskuspaikka, joka on sijainniltaan mahdolli-
simman keskeinen koemaastoihin nähden. Max. 
matka maastoon normaalisti 100 km.

Koetoimitsija (koesihteeri)
Kokeen sihteeri tilaa tarvittaessa maastokortit 
ym. koetarvikkeet. On syytä tarkastaa, että ko-
keen sihteerillä on käytössä tietokone, jossa on 
uusin versio koetallennusohjelmasta ja että hän 
myös osaa käyttää ohjelmaa. Lisäksi on oltava tu-
lostin, paperia ja varamuste. 

Muuta huomioitavaa
• Tarvitaanko palkintoja, kuka hoitaa? 

LIISA MIETTINEN

Ajokokeen / ketunajokokeen  
järjestäminen

Koetallennusohjelmaan liittyvää koulutusta tarjolla  
ylituomareille ja koetoimitsijoille seuraavasti: 

AJOK 18.8.2021 klo 18:00 ja 23.8.2021 klo 18:00. KEAJ 25.8.2021 klo 18:00. 
Suomen Kennelliitto lähettää sähköpostiin liittymislinkin. Huolehdithan, että 

Omakoirassasi on toimiva sähköpostiosoitte. 
Koulutus pidetään etäkoulutuksena Teamsin kautta. Kouluttajana Esa Kukkonen.
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Koronapandemia löi vahvasti leimaansa men-
neeseen koekauteen. Pandemian eteneminen oli 
vaihtelevaa ja eri maakuntien väliset aluehallin-
tovirastojen määräämät kokoontumisrajoitukset 
saattoivat poiketa paljon toisistaan. Koeharras-
tukselle kausi oli vaihteleva, toisilla alueilla kokei-
den järjestäminen kiellettiin ja toisilla saatettiin 
samaan aikaan järjestää jopa 15 koirakon kokeita. 
Usealla koeharrastajalla olisi ollut aikaa ja halua 
käyttää koiraansa kokeissa, mutta esim. AJOK-
kokeita peruttiin Koiratietokannan koelistauksen 
mukaan kauden aikana 126 kpl. Perumisen syinä 
mainittiin koronarajoitukset, jonka lisäksi koiran 
omistajien huoli omasta terveydestä esti osallis-
tumisen eikä kaikkiin pidettäväksi aiottuihin ko-
keisiin saatu mukaan riittävää kolmea osallistuvaa 
koiraa. 

Koekaudella 2020-21 jäniskokeessa (AJOK) 
startattiin kaikkiaan yhden päivän ja kokokauden 
koemuodot huomioon ottaen 1757 (edellisellä 
kaudella 2345) kertaa noin 780 eri koiran toimes-
ta. Koesuorituksista 30 % oli AJOK-1 tuloksia, 
19 % AJOK-2 tuloksia, 15 % AJOK-3 tuloksia ja 
loput 37 % suoritusta jäivät AJOK-0 tulokseen, 
joihin tilastomerkinnän antoivat myös kaikki luo-
pumiseen ja sulkemiseen johtaneet suoritukset. 
Arvostetun Ajokuninkaan-tittelistä lähti kisaa-
maan kaikkiaan 229 eri koiraa. Kilpa karsintoi-
neen aikaansai 546 koesuoritusta eli 31 % kaikista 
AJOK-koesuorituksista.

Kettukokeessa (KEAJ) vastaavat luvut olivat 
330 (edellisellä koekaudella 411) starttia noin 180 
eri koiran toimesta. Starttimäärässä on mukana 
sekä yhden päivän että koko kauden koesuori-
tukset. Kettukuninkaan-tittelistä lähti kisaamaan 
90 koiraa ja Kettukilpa karsintoineen aikaansai 
157 kettukoestarttia mikä oli 48 % koko kauden 
KEAJ-koemäärästä. 

Taulukko 1 kertoo kauden 2020-2021 kaikki 
AJOK-suoritukset kennelpiireittäin. Taulukkoon 
on eritelty tuloksittain yhden päivän kokeet, ko-
kokauden kokeet ja näiden yhdistelmä eri ken-
nelpiirien alueella sekä alla yhteensä sarakkeessa 
koko maan kattavasti. AJOK-0 tulokset sisältävät 
myös luopumiset ja sulkemiset.

Taulukko 2 kertoo kauden 2020-2021 kaikki 
KEAJ-suoritukset kennelpiireittäin. Taulukossa 
kaikki yhden päivän ja kokokauden kokeet ovat 
yhdistettyinä. Oikean reunan sarake kertoo koe-
käynnit yhteensä kennelpiireittäin sekä alla yh-
teensä sarakkeessa koko maan kattavasti. KEAJ-0 
tulokset sisältävät myös luopumiset ja sulkemiset.

Taulukko 3 kertoo Kilvan 2020 (AJOK) karsin-
tojen koesuoritukset lohkoittain sekä yhteensä eri 
karsintojen koesuoritukset.

Taulukko 4 kertoo Kettukilvan 2020 (KEAJ) 
karsintojen koesuoritukset lohkoittain sekä yh-
teensä eri karsintojen koesuoritukset.

Kennelpiirien tilastot  
koekaudesta 2020-2021

MARI RUHA



42    AJOKOIRAMIES TOUKOKUU 2021  AJOKOIRAMIES TOUKOKUU 2021    43    

Taulukko 3.  Kilvan karsintojen starttimäärät lohkoittain

Lohko Karsinnat Piiri Lohko Kilpa Yhteensä

Etelä 0 44 28 6 78

Länsi 0 73 24 8 105

Itä 98 84 23 6 211

Pohja 48 75 23 6 152

Yhteensä 146 276 98 26 546

Taulukko 4.  Kettukilvan karsintojen starttimäärät lohkoittain

Lohko Piiri Lohko Kilpa Yhteensä

Etelä 14 10 8 32

Länsi 34 12 6 52

Itä 24 12 6 42

Pohja 16 9 6 31

Yhteensä 88 43 26 157

Taulukko 2.  Kennelpiirien KEAJ-tilastot kaudesta 2020-2021

KEAJ-1 KEAJ-2 KEAJ-3 KEAJ-0 YHT.

1 Etelä-Hämeen 0 0 0 0 0

2 Etelä-Pohjanmaan 13 5 2 15 35

3 Kainuun 6 2 1 8 17

4 Keski-Pohjanmaan 6 1 1 8 16

5 Keski-Suomen 6 2 0 3 11

6 Kymen 18 5 2 8 33

7 Lapin 3 0 0 2 5

8 Varsinais-Suomen 19 2 2 10 33

9 Pohjois-Hämeen 1 0 1 2 4

10 Pohjois-Karjalan 3 1 1 2 7

11 Pohjois-Pohjanmaan 8 0 0 3 11

12 Pohjois-Savon 9 4 3 4 20

13 Salapausselän 0 0 0 0 0

14 Satakunnan 34 8 3 27 72

15 Suur-Savon 13 2 1 3 19

16 Uudenmaan 15 3 1 11 30

17 Vaasan 6 2 1 8 17

18 Ahvenanmaan 0 0 0 0 0

19 Helsingin 0 0 0 0 0

YHTEENSÄ 160 37 19 114 330

YHTEENSÄ % 48% 11% 6% 35%

Järjestön hallintoa esitellään tämän vuo-
den Ajokoiramies-lehdissä. Esittelyssä
koulutustoimikunta.

Olen Hannu Kähkönen Tervolasta, 40 vuotias. 
KEAJ pohjan lohkokouluttaja vuodesta 2019 al-
kaen, lapin piirikouluttajana aloitin vuonna 2016. 
Ajavien koirien parissa olen ollut 14v alkaen mut-

Olen Sanna Koskinen Pöytyältä, Varsinais-Suo-
mesta. 
Suomenajokoirat ovat kuuluneet elämääni jo lap-
suudesta asti. Tällä hetkellä tarhasta löytyy neljä 
suomenajokoiraa. Kasvatan suomenajokoiria pie-
nimuotoisesti kennelnimellä Jäniskamun. 

Vuodesta 2018 olen ollut mukana ajok.koul-
tustoimikunnassa  ja  etelänlohkon kouluttajana. 
Olen Ajok palkintotuomari ja ylituomari sekä 
ajok, keaj, ja hirv-koetoimitsija. Lounais-Suomen 
ajokoirayhdistyksen johtokunnassa on tullut  
istuttua jo useamman vuoden ajan.

Koulutustoimikunnan 
puheenjohtaja Mika Elgland
Koulutustoimikunnassa Lännen lohkokouluttaja-
na 2013-2014. Puheenjohtajana vuodesta 2015.
Esittely AKM 6/2020.

Kuulun paikallisen metsästysyhdistyksen ken-
neljaostoon. Olen innokas kokeiden järjestäjä, ja 
olen ollut mukana järjestämässä useita ajok ja keaj 
-kokeita.  Koiranäyttelytoiminta on myös lähellä 
sydäntäni. Vuosien aikana näyttelytoimikunta 
työskentely on tullut minulle hyvin tutuksi. Kehä-
toimitsijaksi olen pätevöitynyt v. 1994. 

Esittelyssä  
koulutustoimikunta

LIISA MIETTINEN
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Olen Maaret Lehtonen Helsingistä. Olen Suo-
men Beaglejärjestön Koe- ja koulutusjaoston pu-
heenjohtaja   vuodesta 2016 alkaen ja toimin sen 
vuoksi SAJ:n koulutusjaostossa SBJ:n edustajana.

Historiani ajavan beaglen kanssa alkoi 50 vuot-
ta sitten kun isäni hankki kotiimme jänistä ajavan 

Olen Tarmo Leinonen Keski-Suomesta.
Toimin KEAJ:n Idän lohko kouluttajana ja Keski-
Suomen piiri kouluttajana.
Järjestö toiminnassa olen . Keski-Suomen Ajokoi-

Olen Juha Laukkanen Rovaniemeltä ja kotona 
on tällä hetkellä kaksi suomenajokoiraa. Olen 
57-vuotias ajokoiraharrastaja ja muihin harras-
tuksiin kuuluu mm. kalastus ja moottoripyöräily. 
Koiraharrastus puolella olen ollut Lapin Ajokoi-
rayhdistyksen puheenjohtajana vuodesta 2015 
lähtien. Myös näyttelyjärjestelyissä olen aktiivi-
sesti mukana mm. Rovaniemen KV-näyttelyissä. 
Kennelliiton lapin kennelpiirin valtuutettuna olen 
toiminut kaksi kautta (2012 – 2018). Kennelpiirin 
hallituksessa olen toiminut vuodesta 2010 lähti-
en ja piirin AJOK puolen kouluttajana vuodesta 
2012. Lohkokouluttajana olen toiminut kaksi 
vuotta ja samoin SAJ:n hallituksessa.

ta koe puolelle kipinä tuli sitten vähän vanhempa-
na ja se on ollutkin sitten menoa sen jälkeen.

Tuomarikortin suoritin 2010 ja ylituomarikou-
lutukseen menin 2015 ja pätevyyden sain helmi-
kuussa 2016  joten vauhdilla on edetty tämän har-
rastuksen parissa. 

Lapsiakin löytyy kahden pojan ja kolmen tytön  
verran jotka asuvat luonani joka toinen viikko. 
Yksi suomenajokoira on nimissäni yhteisomis-
tuksessa joka ei asu luonani ja beagle on tulossa 
nyt toukokuussa tarhaan.

beaglen ja innostui niiden jalostuksesta ja bea-
glen tietokannan kehityksestä. Leikillään jotkut 
jopa sanovat, että olen syntynyt beaglejärjestöön 
vaikka todellisuudessa olen liittynyt siihen kun 
hankin palkintotuomarikortin. Yhdistys, järjestö 
sekä kennelpiiri työskentely on tullut ajan saatos-
sa hyvin tutuksi erilaisin tehtävin metsästyskoiri-
en puolesta. Palkintotuomarikortin sain 90-luvun 
alussa erikseen beagleille ja suomenajokoirille. 
Ylituomarikortin olen omistanut vuodesta 2001 
käyden viimeisen beaglejärjestön järjestämän 
oman ylituomarikoulutuksen pohjanmaalla.

Olen Jani Mäntylä Kankaanpäästä ja ollut ajo-
koirien järjestötoiminnassa mukana kymmenisen 
vuotta. Toiminut Satakunnan Ajokoiramiesten 
puheenjohtajana vuodesta 2012 ja SAJ:n halli-
tuksessa vuodesta 2015. Koetoiminta on alkanut 
90-luvun puolella. KEAJ koulutustoimikunnassa 
olen ollut mukana vuodesta 2015 ja toimin jaok-
sen sihteerinä/sisällöntuottajana.

on valioitunut. Suomen ajokoira on häkissä ollut 
niin pitkään kuin muistan, koska isäni on harras-
tanut ajokoiria jo yli 40 vuotta. Kokeissa olen ollut 
omilla koirilla ja tuomarina olen aktiivinen. Kou-
lutustoimikuntaan olen tullut mukaan n. vuosi sit-
ten, kun ammattiosaamiseeni liittyy tietty viestin-
tä-, markkinointi ja ICT-järjestelmien osaaminen, 
joista toivottavasti on tulevaisuudessa harrastuk-
sellemme apua.

Ville Puustinen
Olen 39-vuotias ja asun Joensuussa suhmuran ky-
lässä. Olen ajokokeiden ylituomari ja minulla on 
ollut tuomarikortti 23 vuotta. Omistuksessani on 
ollut toistakymmentä koiraa, joista 2 kappaletta 

Jari Rajavuori
Olen kasvattanut suomenajokoiria Tiltan-tallin 
kennelnimellä vuodesta -95, jolloin aloitin myös 
jalostusneuvojan pestin.Piirikouluttajana toi-
min 15 v., idän lohkokouluttajana olen toimi-
nut vuodesta -97. Kettumiehet muistavat minut 
joukkueenjohtajan tehtävistä, viimeisen kahden 
vuosikymmenen ajalta. Päivä työkseni teen op-
pisopimuksia Riveriassa ja asun Kontiolahdella 
Höytiäisen ranta maisemissa, vaimon ja lasten 
kanssa.

ra yhdistyksen puheenjohtaja.
SAJ:n Hallituksessa vuodesta 2015.
Koulutustoimikunnassa vuodesta 2015.
Ketunajokokeita olen harrastanut 30 vuotta, kil-
paillen omilla koirilla ja tuomarina.
Tällä hetkellä tarhassa on 2 suomenajokoiraa.

Olen Martti Toivola, ikää on 57-vuotta ja asun 
Turussa.

Metsästyskoirat ja koirilla metsästäminen ovat 
aina olleet lähellä sydäntäni. Tämä juontaa isääni, 
jonka kautta sain mahdollisuuden 1970- luvun 
puolivälissä tutustua ja touhuta jänisveristen suo-
menajokoirien kanssa, joista osa oli todella erin-
omaisia. Vuonna 1979 pääsin parin kokenee ke-
tunmetsästäjän kanssa kettujahtiin ja se oli siinä; 
jänisajurit saivat jäädä kun kettutouhut valtasivat 
nuoren pojan täysin. Se on sitten ollut sen rapiat 
40 vuotta kettukoirien kanssa pelaamista.

Ketunajokokeisiin tutustuin heti 1980-luvulla 
kun niitä ruvettiin Varsinais-Suomessa järjestä-
mään. Kokeissa käynnit johtivat tuomarikortin 
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hankintaan vuonna 1991 ja ylituomarioikeudet 
sain 2006.

Varsinais-Suomen piirikouluttajaksi minut va-
littiin 2008 ja 2011 aloitin etelän lohkokouluttaja-
na. Tänä keväänä minut nimitettiin koulutustoi-
mikunnan kettujaoksen vetäjäksi.

Olen ollut myös paikallisen ajokoirayhdistyksen 
hallituksessa ja Lounais-Suomen Kennelkerhossa-
olen puheenjohtajana. Kennelpiirin hallituksessa 
olen varajäsenenä. Omakohtaista kokemusta met-
sästyksessä ja kokeissa on myös hirvikoirista, aja-
vista mäyräkoirista ja luolakoirista.

Roland Sundfors
Hej, olen Rolle Öjasta mutta olen asunut Alave-
telissä vuodesta 1980. Ammatiltani olen metsäta-
lousinsiinööri. Synnyin ajokoiraperheessä ja olen 
ollut pienestä pojasta aktiivinen metsästäjä. Kaik-
ki riista kiinnostaa mutta petometsästys on aina 
ollut etusijalla.

Kenneljärjestötoimintaa aloitin nuorena poika-
na. 18 vuotiaana olin ensimmäisen kerran Karle-
bybygdens kennelföreningenin puheenjohtajana. 
Tänä päivänä olen sihteerinä.

Olen Länsirannikon Ajokoirakerhon puheen-

Olen Kari Syrjälä Isostakyröstä, ikää 38 vuotta. 
Toiminut AJOK lohkokouluttajana lännessä vuo-
desta 2015. Ajokoiraharrastus on ollut elämässä 
käytännössä koko ikäni. 

Palkintotuomarikurssin suoritin -94. Tuomari-
kortin sain -99, kun silloinen 16 vuoden ikävaa-
timus tuli täyteen. Ylituomariksi kurssitin itseni 
2011. Omia koiria on ollut -98 vuodesta.

Koetoimintaan, sihteerin roolissa, pääsin mu-
kaan n.11 tai 12 vuotiaana. Siitä lähtien olen saa-
nut olla järjestelyissä mukana aina kyläkisoista 
kilpaan, ja kaikessa siltä väliltä.

Oman kylän metsästysseurassa olen toiminut 
ajok-jaoston vetäjänä nyt 15 vuotta. Kennelpii-
rin jaostossa tulee ensi keväänä myös 15 vuotta 
täyteen. Oman seuran puheenjohtajuuttakin tuli 
kokeiltua seitsemän vuoden verran.

Talouteen kuuluu avopuolison lisäksi kol-
me lasta, vaihtelevalla läsnäololla. Koiria löytyy 
omiksi tarpeiksi, 10 ajokoiraa ja neljä collieta. 

johtaja. Olen SAJ:n hallituksen jäsen ja mukana 
myös koulutustoimikunnassa. Toimin piiri- ja 
lohkokouluttajana. Olen ruotsinkielisten yhteys-
henkilö ja näin ollen vaalin myös Ahvenanmaan 
asioita. Vaasan kennelpiirin hallituksen jäsen.

Minulla on useamman rodun käyttökokeiden 
ylituomari ja palkintotuomari oikeudet.

Olen kilpaillut kettupuolella vuodesta 2000 
Kva-k Kessulla ja Kva-K Lallilla.

Minulla on kennel nimeltään Karhunsaars´. 
Kasvatustyö on ollut lähinnä omiin tarpeisiin ja 
metsästyskäyttöön kasvattamista. Tänä päivänä 
vaalin erityisesti taipumuksia työskennellä suur-
pedoilla.
Kuten ruukaan sanoa; Trapperin elämä on kova.

Esittelyssä uusi jalostustoimikunnan 
jäsen Harri Laine

Uusi jalostustoimikunnan jäsen,  
Harri Laine Keski-Suomesta, Äänekoskelta.
Jo lapsuudessa oli kotonani ajokoiria. Itselläni on 
ollut dreevereitä ja suomenajokoiria, joilla aloitin 
kokeissa käynnit 80-luvun lopulla.

Ajokokeiden tuomarikortit suoritin 80 - 90 luvun 
vaihteessa (ajok., keaj., Draj ja Draj. ylituomari).

90-luvulla tuli mukaan myös kettukoirat, mm. 
Kettu-XXX Mukkuran Roni, jolla kävin myös Ket-
tukilvassa. Mukkuran Roni näkyy tänäkin päivänä 
monen kettukoiran takana.

2008 voitin KVA Rännikorven Impillä Ajoku-
ninkuuden. 

Tälä hetkellä tarhasta löytyy mm. Impin jälkeläi-
nen KVA Kotirinteen Irmeli, joka oli 2019 Kilvan 
kakkonen ja jonka juoksujen alkua tätä kirjoittaes-
sa odotellaan.

Kasvatan suomenajokoiria pienimuotoisesti  Ko-
tirinteen kennelin nimellä.

Olen toiminut erilaisissa luottamustehtävissä 
mm. 90-luvun alussa toimin Dreeverijärjestön hal-
lituksessa ja jalostustoimikunnassa. 

Olen ollut myös SAJ:n hallituksessa varajäsene-
nä.

Suomenajokoirassa tärkeimpänä ominaisuute-
na pidän  käyttöpuolta, metsästysintoa sekä pitkää 
käyttöikää, joka kertoo koiran terveydestä paljon. 
Muitakaan terveysasioita ja ulkomuotoa unohta-
matta. 



48    AJOKOIRAMIES TOUKOKUU 2021  AJOKOIRAMIES TOUKOKUU 2021    49    

Olen Jarkko Mäki, asun Pöytyällä Varsinais-Suo-
messa, kasvatan suomenajokoiria kennelnimellä 
Jökömäen. Perheeseeni kuuluvat vaimo ja kolme 
lasta. Koiria tarhassamme on tällä hetkellä 5 kap-
paletta, 4 suomenajokoiraa ja saksanmetsästys-
terrieri. Suomenajokoirat ovat K-KVA Jökömäen 
Hela, K-KVA Jökömäen Nanu, K-KVA Jökömäen 
Pihka sekä K-KVA Kettu-Pekon Ronja.

Miten oma ajokoiraharrastus/kasvatustyö on 
saanut alkunsa?
Kasvatustoimintani on alkanut vuonna 1992, jol-
loin syntyi ensimmäinen suomenajokoirapentue 
Jökömäen kenneliin. Tähän päivään mennessä 
Jökömäen kennelillä on ollut 14 suomenajokoira 
pentuetta.

Ajokoiraharrastuksen olen saanut verenperin-
tönä isältäni, sillä hän oli jo intohimoinen ajo - 
koiraharrastaja. Ensimmäisen oman suomenajo-
koiran olen saanut vuonna 1985. Aluksi harras-
tin isäni jalanjäljissä vain jäniskoirien kanssa 
metsästystä, ja teetätin muutaman jänislinjaisen 

suomen ajokoirapentueen. 2000-luvun taitteessa 
itselleni tuli kuitenkin melkein 10 vuoden tauko 
aktiiviseen ajokoiraharrastukseen, sillä panostin 
silloin kilpaurheiluun. Myös tänä aikana kuiten-
kin seurasin paljon suomenajokoirien koetulok-
sia. 

Ajokoiraharrastukseni alkoi uudestaan 2005 
kun sain jo edesmenneeltä hyvältä ystävältämme 
Lehtosen Ossilta takaisin kasvattimme Jökömä-
en Iitun. Astutin Iitun vuonna 2007 Ajotaiturin 
Jehulla. Jätimme pentueesta yhden nartun Jökö-
mäen Anun itsellemme. Yhdistelmä oli jänislin-
jainen, ja tarkoituksena oli tehdä Anusta jänis-
koira, mutta Anua kiinnosti kuitenkin enemmän 
pienpedot. Ajatimme poikani kanssa Anun kettu-
käyttövalioksi, ja kettukoeharrastus sekä pienpe-
tometsästys vei mennessään. 

Vuonna 2006 ostin Tyrkön Pekalta Vekku-
ran Riusan, sillä Iitulla oli jo ikää ja tarvitsimme 
Anun lisäksi toisen koiran, jolla metsästää. Riusa 
oli vauhdikas ja sujuva-ajoinen seka-ajuri. Ajatin 
Riusalla ykköstuloksen sekä kettu- että jänisajo-

Esittelyssä Jökömäen kennel,  
Jarkko Mäki

Hela, Pihka, Nanu ja Ronja.

LIISA MIETTINEN
kokeessa. Teetätin Riusalla kahdet pennut ja Riu-
sasta tuli narttulinjani kantanarttu.

Vuonna 2011 Astutin Riusan Kerokaltion Ras-
muksella. Pentueeseen syntyi 5 pentua. Jätin it-
selleni nartun Jökömäen Helan ja loput 4 urosta 
meni reppumiehille. Hela oli erittäin varhaiskypsä 
koira, ja siltä ammuttiin mm. ensimmäinen kettu 
ajosta 4 kuukauden ikäisenä. Hela on menestynyt 
myös koerintamalla saavuttamalla piirinmesta-
ruuden sekä ollen kettukilvan 5. Kankaanpäässä 
vuonna 2015. 

Astutin Helan vuonna 2014 Vihreäntalon Pe-
tellä. Pentueeseen syntyi 6 pentua. Alun perin 
pentueesta ei jäänyt itselleni yhtään koiraa, mutta 
Jökömäen Nanu palutui minulle takaisin 2-vuoti-
aana, koska Nanun vanha omistaja kuoli äkillises-
ti. Pentue onnistui hyvin ja sain uroksen puolelta 
niitä ominaisuuksia, joita halusin hakea narttulin-
jaani. Pentueesta Jökömäen Martta on ollut kettu-
kilvassa vuonna 2018. 

Vuonna 2018 astutin Nanun Sillanpielen Re-
mulla. Pentueesta jäi henkiin vain uroksia, joten 
en saanut tästä pentueesta itselleni narttua. Remu 
jätti kuitenkin jälkeensä erittäin metsästysintoisia 
uroksia. Vuonna 2019 astutin Nanun MVA&K-

KVA Jekulla. Pentueeseen syntyi 7 pentua, joista 
jätin itselleni Jökömäen Pihkan. Pihka saavutti 
kettukäyttövalion tittelin viime joulukuussa alle 
2-vuotiaana, ja oikeutti minut anomaan ajokoi-
rajärjestöltä kultaista kasvattajapalkintoa. Pentue 
onnistui hyvin siinä mielessä, että Jekku periytti 
hyvien metsästysominaisuutensa lisäksi myös 
ulkomuotoa. Pentue sisältää erittäin lahjakkaita 
nuoria koiria, ja näillä näkymin tulevaisuudessa 
saadaan pentueesta Pihkan lisäksi muita koiria 
koerintamalle.

Oman narttulinjani lisäksi rekisteröitiin ken-
nelnimeni alle poikani ja minun yhteisomistuk-
sessa olevan Kettu-Pekon Ronjan pentue Redru-
ler Kaikun kanssa vuodelta 2019. Tämä pentue 
sisältää myös nuoria lahjakkaita koiria. Tästä 
näyttöä on antanut mm. Jökömäen Kaapo, joka 
saavutti kettukäyttövalion arvon alle 2- vuotiaana.

Miten harrastaminen  / koirat  
ovat muuttaneet muotoaan 30 vuoden aikana?
Maastoista on tullut paljon rikkonaisempia kuin 
ennen, joten koirilta vaaditaan enemmän este-
työskentelytaitoa. GPS-paikantimien mukaan tu-
leminen on mahdollistanut sen, että koirien ha-

Jökömäkeläisiä Porin näyttelyssä kesällä 2020 Rymy, Pihka, Pihla ja Kaapo.
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kutyöskentelyä pystytään seuraamaan paremmin 
kuin ennen.

Hyvän jalostusuroksen/ -nartun kriteerit?
Riittävän kova metsästysinto ja hyvä ajotaito on 
hyvä pohja jalostuskoiralle. Hyvän jalostuskoiran 
edellytyksenä on se, että koiran sukutaulusta löy-
tyy monesta polvesta koiria, joilta löytyy näyttöä 
metsästysominaisuuksista sekä hyvästä periyttä-
misestä. Nartulla on myös tärkeää, että se tekee 
elinvoimaisen pentueen ja on hyvä hoitamaan 
pentujaan.

Miten pennun ostajat valikoituvat?
Toiveemme pennun ostajille on, että pennut pää-
sevät hyvään kotiin, jossa niille annetaan asian-
mukainen koulutus ja tarpeeksi mahdollisuuksia 
toteuttaa viettejään metsässä. On hienoa, että 
pennunostajat ovat yhteydessä kasvattajaan, jotta 
pennun ostajia voidaan auttaa tarpeen mukaan, ja 
nähdään millaisia metsästysominaisuuksia pen-
tuihin on periytynyt. Toiveenamme on, että pen-
tuja viedään eteenpäin myös koe- ja näyttelyrinta-
malla, jos niiden rahkeet sen sallivat.

Mitä mieltä terveystutkimuksista ja Pevisasta?
Kaikki terveystutkimukset edistävät rotua, mutta 
mielestäni terveysjalostukselle ei saa antaa liian 
suurta roolia, sillä kyseessä on metsästysrotu, jol-
le metsästysominaisuudet on tärkein ominaisuus. 
Pevisa on liian suppea, sillä siinä keskitytään vain 
lonkkien ja kyynärien tutkimiseen, vaikka suo-
menajokoirissa esiintyy sydänvikaa sekä syöpää, 
jotka ovat koiralle paljon kohtalokkaampia kuin 
esimerkiksi D-lonkat.

Palveleeko Keaj-säännöt jalostusta?
Mielestäni ketunajokoesäännöt on toimivat, ja 
palvelevat jalostusta hyvin kunhan kokeissa toimi-
taan sääntökirjan mukaan. Mielestäni on tärkeää, 
että kokeessa otettaisiin tarpeeksi hakuminuut-
teja, jotta varmistutaan koiran metsästysinnosta. 
Myös haun kohdassa hakunopeus ja eteneminen 
tulee olla erittäin tarkka arvosteltaessa koiraa, jot-
ta jäljitysmatkaksi merkataan vain se matka, jon-
ka koira on todellisuudessa jäljittänyt kettua, eikä 
jäljitysmatkaksi merkata koiran kulkemaa matkaa 
ilman yöjälkeä.

Harrastuksen haasteet ja tulevaisuuden näkymät?
Nykyinen suurpetopolitiikka tulee väistämättö-
mästi aiheuttamaan ongelmia koiran kanssa met-
sästämiseen ympäri Suomea. Ketunajokokeiden 
tulevaisuus näyttää suhteellisen positiiviselta, sillä 
on ollut hienoa huomata, että pienpetojen metsäs-
tys suomenajokoiralla kiinnostaa nuoria, ja nuoret 
ovat myös kiitettävästi lähteneet mukaan koetoi-
mintaan. Haasteena on, että saataisiin enemmän 
nuoria kiinnostumaan myös jänislinjaisista suo-
menajokoirista ja ajokokeista. Koen, että nuoria ei 
niin paljon kiinnosta vain koiran treenaaminen ja 
jäniksen ajattaminen, vaan nuoria kiinnostaa riis-
tan ampuminen. Pienpetojahdissa nuoret pääse-
vät paremmin metsästyksen omaiseen toimintaan 
kuin jäniskoiran kanssa puuhatessa, sillä paikoin 
metsäjäniskannat ovat niin heikkoja, että niitä ei 
riitä metsästettäväksi asti.

Kerro vielä lopuksi, mitä kuuluu tulevaan ke-
sääsi ja miten koiriasi treenataan lepokaudella?
Tulevaan kesään kuuluu ainakin Ronjan pennut-
taminen, joka on lehden ilmesttyä jo hyvinkin 
ajankohtainen. Nuorten kasvattien kanssa olisi 
tarkoitus käydä muutama näyttely, jos niitä vaan 
saadaan pidettyä.

 Koirien treenaaminen tulevaan kauteen aloite-
taan yleensä huhtikuussa, maaliskuu on lepoa kau-
den rasituksista. Olemme Juho kanssa aktiivisia 
treenaajia itsekkin, niin koirat ovat juoksulenkillä 
mukana. Polkupyörää emme käytä juurikaan.  Ker-
ran viikossa teemme 2-3h metsälenkin juosten/kä-
vellen, koirat nauttivat näistä lenkeistä valtavasti.  

Kiitos haastattelusta Jarkko ja oikein hyvää ke-
sää ja tulevaa kautta koiriesi kanssa. 

Työuransa sekatyömiehenä aloittanut Antero, 
Jaakko Henrikin poika, Viitanen s. 1939 valmistui 
kansakoulupohjalta kansakoulunopettajaksi Rau-
man miesseminaarista vuonna 1967. Jo ennen 
tuota saavutusta hän oli opiskelun tiimellyksen 
keskellä iskenyt Savonlinnassa opettajainvalmis-
tuslaitosten talvipäivillä harjoituskoulussa koti-
talousopettajana toimineen Leena-nimisen tytön 
tai naisen. Leenan käsityksen mukaan tapahtu-
maan vaikutti ainakin osaltaan se, että Viitanen 
on perso hyvälle ruualle ja kovasti imelän perään. 
Keittiö on miehen kuntosali, josta syystä vartalos-
ta on kehittynyt etupainoinen. 

Meidät vihittiin kesällä 1965. Ensimmäinen 
perhekriisi syntyi, kun kävi ilmi, että teettäessä-
ni kiitoskortteja häävieraille kirjapainossa olin 
muistanut hääpäivän väärin. Onneton tapahtu-
ma ei aiheuttanut lähisuhdeväkivaltaa eikä johta-
nut asumuseroon, sanomista kyllä tuli selvällä ja 
kuuluvalla äänellä. Leena valitti, että kovin vähän 
minulle merkitsi tuo hänelle niin tärkeä päivä. 
Sanoin uskovani, että tämän kertauksen jälkeen 
päivä pysyisi kyllä minun muistissani. Leenaa ei 
naurattanut. Kortit kuitenkin pantiin postiin eikä 
niistä valituksia tullut.

Leena hakeutui virkaan Rauman kupeeseen 
Uotilaan ja valmistuttuani sain työpaikan samas-
ta koulukeskuksesta. Olin päässyt seudulle, jossa 
suomenajokoiraharrastuksella on pitkät ja kun-
niakkaat perinteet.

Metsästelijästä ajokoiramieheksi
Opiskeluaikana, joka kansakoulupohjaisilla kes-
ti kuusi vuotta, olin vain pyhäinpäivän aikaan ja 
joululomalla käynyt metsästelemässä kotiseudul-
lani Keski-Suomessa.

Asetuttuamme Satakuntaan minut hyväksyt-
tiin, ihme kyllä junantuoman miehen, kahteen 
metsästysseuraan: Rauman mlk:n Metsästysseu-
raan ja Rauman Seudun Erämiehiin, jonka alueet 
ovat Eurajoella.

Aktiiviset seurat panivat nuorehkon opettajan 
heti hommiin, ajokoiratoimikuntien kokoonkut-
sujaksi.

Siitä se alkoi. Aika kului ja jossakin vaiheessa 
sama opettaja huomasi istuvansa maakunnallisen 
yhdistyksen Satakunnan Ajokoiramiesten halli-
tuksessa. Intoa oli riittänyt muuhunkin kuin kan-
sanopetukseen.

Koetoiminnan kulta-aikaa
Siihen aikaan Pori / Rauma-akselilla ajokoira-
harrastuksella meni tosi tosi lujaa. Harrastuksen 
juuret olivat lujasti kiinni suomenajokoiran histo-
riassa porilaisen kultaseppä Tammelinin koirien 
ja Luvia-siitosyhdistyksen kautta. Luvia-koirista 
miehet puhuivat lakki kourassa, ja luonnollisesti 
Porin ja Luvian ajokoiraväki oli ylpeä paikallisten 
miesten merkittävistä toimista suomenajokoira-
rotua rakennettaessa.

Pori ja Rauma kävivät ainakin siihen aikaan 
leikkimielistä kiusantekoa keskenään. Naapuri-
kaupungit olivat kuin kissa ja koira tai anoppi ja 
miniä.

Jo siihen aikaan Porin keskustaan ajettiin 
Raumalta päin tultaessa kiertoliittymien kautta, 
silloin niitä  sanottiin liikenneympyröiksi. Ker-
rotaan, että uuteen ympyrään olivat porilaiset 
jonakin yönä pystyttäneet julisteen, jossa luki: 
”Raumalaiset, vain yksi kierros!” Raumalla taas 
laskeskeltiin, ettei Porissa ole muuta hyvää kuin 
naapurikaupunki.

Kaupunkien välisestä venkoilusta huolimatta 
seudun metsästysseuroilla oli kuitenkin yhteiset 
pyrkimykset ja koemaastoja lainattiin naapureil-
le. Tasokkaita kokeita järjestettiin tiheään tahtiin, 
koirien paremmuudesta väiteltiin ja kuunneltiin 
ajokoirien haukkua uskovan hartaudella.

 Kun meri ei pitänyt kiirettä jäätymisen kanssa, 
siitä seurasi, että rannikolla luminen talvi usein 
viipyi. Kaukaa sisämaasta tuli osallistujia paljaan 
maan koetulosta tavoittelemaan, mutta, jos vie-

Miehiä menneisyydestä
 PAPPA WIITANEN
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raan koemaasto sattui kauas merestä, siellä olikin 
lumikeli. Harmittihan se!

Näyttelypaikalla pauhattiin tietty arvostelusta. 
Onko ulvilalainen uros komeampi kuin Irjanteel-
la asuvan taksimiehen koira? Toinen ukko tos-
kentaa: ”Katt ny kui löyssä kurkknahka ja katt sen 
gontei: käpälä ova tommottis lätyi. Onk tuo tuo-
mar sokki? Kyll maar.” Kun toinen on eri mieltä, 
kiista päättyy ratkaisemattomana, ja äijät päättä-
vät pistäytyä läheisen suulin takana ryypyllä.

Muuttuvat laulut vuosien mennen
Paljon on tilanne noin 40 vuodessa muuttunut! 
Silloin aikoinaan laskimme, että Rauman mlk:n 
Metsästysseuran jäsenillä oli kaikkiaan 35 aikuis-
ta suomenajokoiraa. Nyt koirat voi kuulemma 
laskea yhden käden sormilla eikä kaikkia sormia 
tarvitakaan. Rauman seudulla ei ole enää kokeita 
järjestetty. Ei ole jäniksiä. Sanotaan, että jotakin 
puuttuu, jos taivaalla ei ole aurinkoa. Kertovat, 
että kauriiden  ja nimenomaan valkohäntäpeuro-
jen kanssa kolisee melkein päivittäin Rauman ja 
Porin välisellä valtatiellä ja villisikoja  löytyy,  ke-
tun tavoittaminen vaatii jo hitusen onnea. Susia 
on enemmän kuin tarpeeksi. Ihan tuntuu siltä, 
että Suomessa on ihmisiä, joille susi on pyhä eläin 
niin kuin lehmä Intiassa. Eikä siihen ole sanomis-
ta. Meillä on uskonnonvapauslaki, joten jokainen 
tulkoon uskollaan autuaaksi.

- Kyll mnää ny nii sanosi, ett tuonoi, ett ei kai 

tääll Rauma maaseurakunna pualell enä kukka 
jäneste pyynnill elatustas saa.

Niinpä. Sitä on sitten pitänyt hakeutua muihin 
hommiin.

Elämä on ohimenevää
Muutimme kesällä 1982 Kuopioon. Leena on 
täältä kotoisin, ja hänen perintörantaansa olimme 
rakentaneet kesäpaikan 1976. Se veti.

Muuttotavaroiden joukkoon oli tullut lista, jos-
sa on silloisen Rauman mlk:n Metsästysseuran 
kenneltoimikunnan miesluettelo puhelinnume-
roineen. Silloin puhuttiin lankaa pitkin. Samalla 
lanketilla on Rauman Seudun Erämiesten koe-
toimikunnan jäsenet ja nimen perässä sen ajan 
telefoninumero. Luettelossa ovat kaikki Rauman 
aikanani toimikuntahommissa mukana olleet, 
nekin, jotka olivat paikkansa jättäneet, olleet ja 
menneet.  Vaihtuvuus ei ollut rajua, mutta vuo-
sien saatossa aina joku jäi pois jostakin syystä. En 
muista, miksi nimilistan hännillä olevilla ei ole 
yhteysnumeroita.

Kuluneiden vuosien ja vuosikymmenien aika-
na kaverit Raumalta ovat kertoneet noiden entis-
ten kumppaneitteni elämän päättymisestä. Olen 
merkinnyt ristit lähteneiden nimien eteen mietis-
kellen hiekan jymähtelyä arkulle. Ristejä on ker-
tynyt runsaasti, kuten oheinen kuva kertoo. Eikä 
kaikilla ristittömilläkään kuulemma mene enää 
hyvin, vaikka henki vielä kulkeekin.

Paljon on noista miehistä vielä muistoja tallel-
la: hauskoja, hulvattomia, surullisiakin. Kukapa 
meistä on nuhteeton, langenneita kaikki.

Silloin Kekkosen aikaan sellaisena aamuna, jol-
loin syyssade pieksi ikkunoita ja piiskasi terävästi 
kasvoja, olimme lähdössä veijareiden veljeskun-
nan miehen Suomisen Lekon kanssa tuomaripa-
riksi Karpin koemaastoon. Leko supatteli minul-
le, että paha on ilma, mutta hän on eilen vienyt 
kanihäkistä papanoita maastopolun varteen. Koi-
ranomistaja tulee iloiselle mielelle, kun huomaa, 
että erämaassa on paljon tavaraa. Sää oli mikä oli, 
mutta  pakkasi naurattamaan.  

Elo ihmisen huolineen  
ja murheineen se on vain väliaikainen
Tuollaista listaa katsellessa rupeaa mittaamaan 
omaakin elämäänsä ja väkisinkin toteaa, että 
maali häämöttää. Meikäläinen on jo kierrätys-
keskukseen kelpaamattomassa kunnossa oleva 
entispäivän hiihtäjä, joka elää vanhoissa muistois-

sa koska ei enää jaksa hankkia uusia.  Kyllä minä 
kuitenkin olen vielä  lujasti elämässä kiinni. Sen 
todistaa seuraava pikkuhauska tapahtuma: Piti 
lähteä käymään apteekissa, kun jotkut lääkkeet 
olivat vähissä. Kun apteekin kanssa samassa ra-
kennuksessa on tölkkien ja pullojen palautuspis-
te, keräsin kassiini tyhjentyneet juomapullot ja 
purnukat.

Kotiin palattuani totesin, että kauppakassissani 
oli pari pulloa viiniä ja pottu Kovaa Teetä, kuopio-
laista sata vuotta sitten voimassa olleen kieltolain 
hengessä valmistettua monopoliliikkeen hyllyta-
varaa - mutta ei lääkkeitä. Apteekissa käynti oli 
unohtunut. Voi ei!  

(Raumlaisse, rauman giäl o vissi unhottunu tääll 
savolaiste fölis. Oikeinkirjoitus tökkii. 
Pahoittelen. A. V.)

M17, M18, KVA Meripojan Kamu nukkui pois 28.4.2021 aggressiivisen sairauden seurauk-
sena.
Kamu oli mm. nelinkertainen Kilvan kävijä, lännen lohkossa kolmas ja ensimmäinen. Piirin-
mestaruuksia sillä on kolme, neljä Satakunnan Ajokoiramiesten mestaruutta ja kolme kertaa 
se on valittu Satakunnan Ajokoiramiesten vuoden jäniskoiraksi. 
Jäämme kaipaamaan Kamun pitkiä, sujuvia, raikuvia ajoja sekä erittäin hienoa kaikkia huo-
mioivaa kotikäytöstä. 

Jukka Leppäniemi
Marjaliisa Järvenpää

Ku
va

 M
ar

kk
u 

Si
pp

ar
i



54    AJOKOIRAMIES TOUKOKUU 2021  AJOKOIRAMIES TOUKOKUU 2021    55    

Junnuketjulaisia ja  
nuoria harrastajia

TEKSTI ANNI HYTTI JA MARIA LAMMENTAUSTA

Marko Lind Voittaja -kennelistä Imatralta lahjoitti 
junnuketjuun pennun silloin 16-vuotiaalle Tuomas 
Frimodigille Kouvolaan. Metsästys kulkee niin sa-
notusti veressä, sillä heillä on ollut kotona karhukoi-
ria monta vuotta ja metsästyksen hän on aloittanut 
jo pienestä pitäen isän kanssa. Metsästäjäntutkin-
non hän suoritti vuonna 2015. Tuomaksen isällä on 
aiemminkin ollut ajokoiria, mutta Voittaja Viikinki 
niminen koira on hänen ensimmäinen oma ajokoi-
ransa. Nyt Tuomas on 18-vuotias ja Viikingilläkin 
ikää melkein kolme vuotta. Koiran nuoresta iäs-
tä huolimatta Tuomas ja Viikinki ovat kerenneet 
tehdä yhdessä paljon. Pennusta lähtien tutustuttiin 
metsään ja ensimmäiset ajot ketulle tulivatkin 7 
kuukauden ikäisenä. Viikinki on muutaman kerran 
ottanut osaa kettukokeeseen ja menestystäkin on 
tullut. Koiralle on ammuttu ilves ja parikymmentä 
kettua sekä koira on myös jäljittänyt karhua, mikä 
on tyypillistä Voittaja-kennelin petolinjaisille koi-
rille.

Merimaan Elina sai toissa kesänä Junnuketjusta 
itselleen pennun. Laineen Harrin lahjoittama Ko-
tirinteen Justiina on nyt vajaa kaksivuotias. Elina 
asuu Justiinan kanssa Kankaanpäässä ja he ovat 
yhdessä treenanneet ketunmetsästystä. Justiina on 
innokas ja hyvänluonteinen koira joka on jo muka-
vasti alkanut ajelemaan. Harri on pitänyt yhteyttä 
Elinaan ja on tyytyväinen, että Justiina pääsi hyvään 
harrastavaan kotiin.

Parkanossa nuoria innokkaita harrastajia
Myllyniemen Kimmo Parkanosta alkoi etsiä pojil-
leen uutta ajokoiraa edellisen menehdyttyä tammi-
kuussa. Perheessä on aina ollut ajokoira, joten tilalle 
piti saada uusi mahdollisimman nopeasti. Kimmo 
soitteli Vienolan Pasille, että mistähän pentu löytyi-
si. Pasi auttoi kaveria ja laittoi Facebookkiin kyselyn 
aiheesta. Jokisen Janne tarttui ilmoitukseen ja niin 
pojille saatiin pentu. Kimmon pojat Aatos 9v, Eino 
14v ja Elmeri 20v ovat innokkaita metsästäjiä kaik-
ki. Eritoten rusakon metsästys kiinnostaa. Aatos 

Tuomas ja Viikinki.

Elina ja Justiina.

sai metsästyskortin viime syksynä ja isoveljetkin jo 
kymmenvuotiaina. Kotoa löytyy myös jämtlannin-
pystykorva ja pojat ovatkin olleet isänsä mukana 
myös hirvimetsällä. Maastot pojilta löytyy läheltä ja 
koiran voi päästää vaikka pihasta irti. Myös pojista 
vanhin, Elmeri, voi pikkuveljiä metsällä kuskata.

Linnuskorven Opaali muutti Myllyniemelle ja sai 
kutsumanimekseen Tuula. Isä halusi antaa nimen 
ja se sopiikin hyvin jämtlanninpystykorva Tais-
ton kaveriksi. Isää ja poikia kiinnostaa ajokokeet 
ja suunnitelmissa on osallistuminen seuraavalle 
tuomarikursille. Pojat ihailevan kaunista pentua ja 
miettivät että pitää Tuulaa näyttelyissäkin käyttää.

Vienolan Pasin pojalle etsinnässä oli kettukoira 
ja pentu löytyi Miklan Kennelistä. 13-vuotias Jere 
sai Miklan Tuiske nimisen urospennun. Vienolan 
perheestä löytyy enemmänkin metsästyskoiria aina 
ajokoirista, noutajaan ja mäyräkoiriin. Isä Pasi kas-
vattaakin Komukorven Kennelissä karkeakarvaisia 
mäyräkoiria ja sai Vuolasvirta palkinnon viime 
vuonna. Jo 80-luvun lopussa Pasi alkoi kylänmies-
ten mukana kettutouhuihin ja ajureina oli aina suo-
menajokoiria. Vienolassa kaikki lapset ovat olleet 
mukana metsällä pienestä pitäen, Pasin sanojen 
mukaan joskus ollut kolmekin passissa.

Aatos, Elmeri, Jere ja edessä Eino Tuula sylissään.

Jere ja Tuiske.
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Syksyllä heiltä kuoli edellinen suomenajokoira. 
Jeren kaverit harrastavat myös metsästystä ja poru-
kalla käydäänkin jahdeissa, kun omaa ajokorttia ei 
vielä löydy. Myös Vienolan perheessä ollaan innos-
tuneita koetoiminnasta ja kokeisiin pentua varmas-
ti viedään, kun se aika koittaa. 

Jerelle tuleva pentu on Miklan Häly ja Haapasaa-
ren Valtti yhdistelmästä. Kummatkin vanhemmista 
ovat olleet hyvin varhaissyttyisiä. Sekä Hälyllä että 
Valtilla on metsästetty myös ilvestä ja villisikaa, 
Hälyllä myös karhua. Kasvattaja Mikko Lappalai-
nen kehuu Hälyä erittäin lahjakkaaksi ja taitavaksi 
kettuajuriksi, jonka tasaisuus ja hyvä rengastustai-
to korostavat hakua ja ajoa. Hälyllä ja Valtilla on 
kummallakin ilveksen ajokoe suoritettuna. Häly on 
startannut ketun ajokokeissa 10 kertaa, joista 8kpl 
ykköstuloksia ja pari kolmostulosta. Tähän saakka 
Häly on ollut sorkkavapaa eikä jäniksetkään juu-
ri kiinnosta. Luonteeltaan Häly itse rauhallisuus 
ja helppo koira pitää. Tämä on nyt Hälyn kolmas 
pentue.

Arttu Karhu 
aktiivisesti mukana ajokoiratoiminnassa
Parkanoon tulevan pennun isän Haapasaaren Val-
tin omistaa itsekin vielä nuori 29-vuotias Arttu 

Arttu, Tatu ja Valtti.

Karhu. Arttu asuu Pohjois-Savossa, Vesannolla. 
Arttu kehuu Valttia huippuluonteiseksi urokseksi. 
Arttu on käynyt Valtin kanssa näyttelyissäkin ja 
varsin hyvin arvosteluin. Ensimmäistä kertaa kun 
Arttu vei Valtin ajokokeisiin, se tapahtui Kankaan-
päässä kettukapinassa ja Valtti ajoi kumpanakin 
päivänä ykköstulokset. Valtti valioituikin nopeasti. 
Nyt Artulle tuli Valtin pentu Miklan Tatu. 

Arttu itse tykkää käydä kokeissa, niin omalla 
koirallaan kuin tuomarinakin. Kettukokeissa Art-
tu on tuomaroinut 2014 vuodesta lähtien ja myös 
hirven- ja karhunhaukkukokeissa Arttu on tuoma-
roinut 2017 lähtien. Vuonna 2020 Arttu sai SAJ:n 
hopeisen palkintotuomarimerkin. 

Arttu on muun muassa tulevan Kettukilvan koe-
toimikunnassa maastomestarina ja muutenkin ko-
kemusta kokeiden järjestämisestä löytyy. Työkseen 
Arttu ajaa metsäkonetta ja työvuorot onkin sovitel-
tu niin, että metsälle pääsee mahdollisimman pal-
jon koska tarhasta löytyy suomenajokoiran lisäksi 
myös jämtlanninpystykorva sekä karjalankarhu-
koira. Artun sanojen mukaan metsälle pitää päästä 
joka päivä, öisin tehdään töitä sitten. 

Eveliina Jaakon junnuketjuun lahjoittama narttu 
Ajojaakon Assi täyttää toukokuussa vuoden. Assi 
on kotiutunut Pyhätunturin kainalossa sijaitse-
vaan Saukkoaavan kotiinsa erinomaisesti. Nuo-
resta koirasta on kasvanut omistajansa, 14-vuoti-
aan Emma Oikarisen, iloksi varsin mallikelpoinen 
rotunsa edustaja. Assilla on erinomaisen pitkä ja 
karkea karvapeite, työkoiralle sopivan vankka 
raajaluusto, kestävät käpälät ja luonne kohdillaan. 
Kotioloissa Assi on miellyttävä kotikoira, joka 
nauttii ihmisten ja etenkin perheen kissan seu-
rasta. Emma kertoo olevansa nuoreen koiraansa 
erittäin tyytyväinen. 

Emma on innokas metsästäjän alku. Metsäs-
tyskortti on suoritettuna ja koejäsenyys paikal-
liseen metsästysseuraan hankittuna. Ajokoiralla 
metsästys on Emman ja isä-Mikan yhteinen juttu. 
Perheeseen kuuluu myös kaksi pystykorvaa, joilla 
metsästetään mm. metsäkanalintuja. Emma on 
innokas metsälle lähtijä, olipa kyseessä ajokoiran 
tai pystykorvan koettelu. Arkisin ajan vie koulu, 
mutta viikonloput hän pyhittää pääsääntöisesti 
harrastamiselle. Koulukavereilla on hirvikoiria 
ja jotkut kulkevat hirvimetsällä, mutta Emma on 
isänsä kanssa tällä hetkellä seuransa ainoat ajokoi-
raharrastajat. 

Assi aloitti metsään tutustumisen heti Saukko-
aavalle kotiuduttuaan. Se kulki Emman ja isä 
Mikan mukana metsässä ja metsätöissä. Tarvit-
taessa koiran voi päästää irti työmaalleen, vaikka 
kotipihastaan, mutta tavallisesti Assi kuljetetaan 
muutaman kilometrin päähän paremmille apa-
jille kettua tai jänistä hakemaan. Lapissa kun ol-
laan, usein nuoren koiran tapoihin kuuluu myös 
kielletyn riistan eli poron ajonpöläytys, ja niin ta-
pahtui nytkin. Muutaman kerran on Assi antanut 
poroille alkuvauhtia, mutta lopettanut ajon pian 
itsekseen. 

Ensimmäisen kettuajon Assi ajoi jo kolmikui-
sena naapurin nyt no edesmenneen venäjänajo-
koiran avustamana. Ensimmäinen kettusaalis 

ammuttiin jo nelikuiselle kettukoiran alulle. Myös 
jänisajoja on ensimmäisen kauden aikana kuultu 
tämän tästä. Ajoissaan Assi on vauhdikas ja pyr-
kii suoriutumaan ilmavainuisesti. Vauhdikkaan 
työskentelytavan takia ajot ovat vielä repaleisia, 
mutta saalista on tullut jo muutaman jäniksen ja 
kahdeksan ketun verran. 

Emman kevät ja kesä kuluu koirien kanssa puu-
hastellessa, mutta syksyä ja metsästyskauden al-
kua kaksikko odottelee jo innokkaasti.

Ajojaakon Assi kairan 
kettujen kauhuna

MARI RUHA

Ajojaakon Assi ja Emma Oikarinen.
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Kuvassa veljekset Tatu ja Aku 
Alatalo ovat ensimmäisessä 
jänisjahdissa Pudasjärvellä.  
Vuosi oli 2014 ja pojat oli juuri 
saaneet metsästyskortit ja Aku 
ampui Korpelaisen Nupun ajoon. 
Aku pätevöityy seuraavan har-
joittelun jälkeen ajokokeen  
tuomariksi. 
-Nuorena vitsa kannattaa vään-
tää!

Nuorisotoimikunnan  
 

järjestämän keväisen Instagram kuva-
kilpailun voittajaksi valikoitui Emma 

Mikkosen julkaisema kuva koirastaan 
Madonnasta. 

Kiitos kaikille osallistujille!

Palkinnoksi Emmalle lähti  
nuorisotoimikunnan t-paita!

Kuka hän on ?
Nimeni on Hessu- pentu 
ja tulen koristamaan  
lasten tuotteita.  
Tästä lehdestä löydät  
lasten lippikset sivulta 79.



60    AJOKOIRAMIES TOUKOKUU 2021  AJOKOIRAMIES TOUKOKUU 2021    61    

Otin kolme ja puoli vuotta sitten löytöeläintalosta 
perheeseemme suomenajokoira nartun. Koiralla 
oli ollut useampi koti ennen meille tuloa ja se oli 
nähnyt monenlaista elämää. Ikää sillä oli eläin-
lääkärin arvioin mukaan 7-10 vuotta. Koira oli 
sairas, siltä piti melko pian meille tulonsa jälkeen 
poistaa märkäkohtu, myöhemmin tassunpohjas-
ta kasvain ja suusta katkennut hammas. Sillä to-
dettiin jalkavaivojen syyksi nivelrikon, johon se 
sai kipulääkityksen koko loppuelämänsä ajaksi. 
Lisäksi uudelta koiraltamme löytyi lieväoireinen 
atopia, joka pysyi hallinnassa ruokavalion, ihon 
ja turkin kuntoa ylläpitävän öljyn, säännöllisen 
hoitavan pesun sekä ihon alle annettavien vasta-
aineinjektioiden avulla.

Oma koiramme hyväksyi uuden tulokkaan vas-
ta pitkän ajan kuluttua, mutta lopulta niistä tuli 
hyvät ystävät. Ystävämme Essi oli intohimoinen 
metsästyskoira, joka pääsi käymään meillä ol-

lessaan myös metsällä. Vauhti ei sillä ollut kova, 
mutta nenä pelasi. Usein kävikin niin, että jänis jo 
luuli karkottaneensa koiran kannoiltaan, kun Essi 
hiljaista vauhtia saapui paikalle ja ajo alkoi kiivaa-
na uudelleen. Kun metsällä ollessamme kuulin 
ensimmäistä kertaa koiramme äänen, huusin, että 
sillä on ääni, se osaa puhua!  Sillä ennen ajohauk-
kua, se ei ollut päästänyt ääntäkään. Essille am-
muin myös elämäni ensimmäisen jäniksen. Essi 
oli ystävä kaikkien kanssa, rakasti ehdoitta niin 
muita eläimiä (jäniksiä, kettuja ja supeja lukuun 
ottamatta) kuin toisia ihmisiäkin. Lempeämpää 
koiraa saa etsiä. Nämä viimeiset vuotensa meil-
lä Essi sai viettää sisäkoirana, nukkua sohvalla 
ja sängyssä. Lenkkeilimme lähimetsissä, joihin 
muodostui Essille jopa omia polkuja.

 Viime marraskuussa alkoi ystävämme vointi 
heikentymään, aiemmin vaivanneen oikean etu-
jalan lisäksi vasen etujalka kipeytyi, eikä toiminut, 

kuten ennen. Kipulääkitystä tehostettiin ja Joulu 
vielä vietettiin yhdessä leipoen ja herkkuja mais-
tellen. Essi rakasti ruokaa yli kaiken, se vei myös 
pöydiltä kaiken mihin ylsi. Näiden vuosien var-
rella se herkutteli omatoimisesti useammalla kui-
vakakulla, kääretortulla, leivillä sekä sämpylöillä. 
Ehdoton herkku Essille olivat kuitenkin paistettu 
lohi, maksa, hirvenjauheliha sekä kuivatut pos-
sunkorvat. Lopulta vasemman etujalan ontumi-
nen paheni, kivut eivät olleet enää lääkittävissä, 
eikä liikkuminen onnistunut, kuin vaivoin. Pää-
dyimme raskaan päätöksen eteen ja Essi lopetet-
tiin joulukuun lopussa.

 

Tässä, kun tätä kirjoitan ja juon kahvia vaaleaa, 
tunsin polvellani jotain kosteaa, kuin kuolaasi haa-
leaa. Olitko tässä kuitenkin? Oliko se kuolaa? Vai 
silmieni vettä kaihoisaa, mukana hieman suolaa?

Nyt pilvien päällä astelet ja kuonosi painat nii-
hin. Etsien jäniksen jäljet yölliset, pitkin taivaita sä 
kiidät. Kirkas äänesi kaikuu yli maan ja täällä sen 
kaukaa kuulen - tai niin ainakin luulen. Tuuli soi 
puissa iloiten; on kivut, säryt ystävän, nyt vihdoin-
kin jo poissa. Askeleesi nyt kevyet, tunnen vierellä-
ni, vaikka sua nähdä enää en saata. Olet lähelläni 
ainiaan, kunnes yhdessä käymme maata.

Essiä kaivaten
Sirpa, Ahti sekä Kilu-koira

Essin muistolle

Ei suurempaa rakkautta olla voi, kuin katseesi hel-
lä, hyvä. Kostean kuonosi kosketus ja henkäyksesi 
syvä. Vaikka sanaakaan sano et, koko kehosi kieli 
kertoo sen: Olen kaikki mitä tarvitset, luotat, kos-
kaan petä et. Pääsi tuot käteni alle, vailla koske-
tusta. Painaudut syliini nojaten; rakas, me emme 
tarvitse muuta. Kanssasi kuljin metsät, polut sen – 
jaoimme niiden ihmeet, yhteisen kodin lämpöisen, 
perheen ystävineen.

Oli turkissasi väriä kolmea: mustaa, valkoista 
ja ruskeaa. Iän myötä värisi haalistuneet ja lisänä 
myös hopeaa. Sinun samettiset luppakorvasi, sai-
vat käsien monien silitykset - kuulla ilot, murheet 
arkiset ja kaikki salaisuuteni.

Missä rakkaani kuljet nyt, kun maalliset vaivasi 
ovat väistyneet? Ruokaa ja herkkuja täällä rakastit 
niin, niitä saatko sä nyt riittämiin? Sitten muistan, 
että siellä missä sä olet nyt, ei nälkää, janoa tun-
tea voi, joten huolta niistä, sinulla ei myöskään olla 
voi.

SIRPA IIVARINEN

Essi-koiran muistolle
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Ilmoituksen hinta maksetaan tilille  
FI57 4600 2020 0011 21. Laita viestikenttään 
valioilmoitus, koiran nimi.
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n. Kaspilanmäen Alma FI 48652/14 saavutti käyttö valion 
arvon Joensuussa 4.1.2021
i. Fi KVA Tivakan Turo FIN 36375/08  e. Fi KVA Neela FIN 
27145/06  Kasv. Susanne ja Tero Varis, Keskijärvi,
Om. Sauli Toimela, Joensuu puh 0400192664.

n. Luolavaaran Ilo FI13178/17 saavutti muotovalion
arvon 23.01.2021 Rautalammilla
i. Fi KVA FI MVA HeW-16 Puistorinteen Eemeli 
e. FI KVA Villipuron Pahka Kasv.Kyllönen Jani, Suomussalmi
O. Lehtinen Nina ja Bordi Kai
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n. Sätöksen Unna FI40525/15 saavutti käyttövalion 
arvon 27.10.2020 Joensuussa tuloksella 81.51 P
i. FI KVA Korvenkätkön Lordi  e. Sätöksen Aata
Om. Ensio Meriläinen 0503290182
Kasv. Jussi Keronen 

n. Ajaxsin Usva FI40288/12 saavutti muotovalion arvon 
6.2.2021 Salossa. 
i. Hakatien Rico  e. Ajaxsin Tuisku
Kasv. Matti Heijari
Om. Juha Rask, Salo    Mattia muistaen!

u. Ajaxsin Raju FI40286/12 saavutti käyttövalion arvon 
4.1.2020 Sastamalassa. 
i. Hakatien Rico e. Ajaxsin Tuisku
Kasv. Matti Heijari
Om. Esa Jurva, Somero    Mattia muistaen!

n. Savukallion Siru FI28096/17B saavutti käyttövalion-
arvon Viitasaarella 19.12.2020.
i. FI KVA Havukkakallion Jallu  e. Vicky
Kasv. Jauhiainen Jenni, Juankoski, 
om. Vilho ja Ismo Rautiainen.

u. Jökömäen Kaapo FI21075/19 saavutti kettukäyttö-
valion arvon 20.02.2021 Kangasalla.
i. FI KVA-K Redruler Kaiku  e. FI KVA-K Kettupekon Ronja. 
Kasv. Mäki Juho, Kyrö
Om. Kalle Markkula, Lappi ja Henri Arvola, Eura.

Jalostusurosilmoitus
 
Haluatko käyttää omistamaasi urosta jalostuk-
seen? Jos uroksesi täyttää alla mainitut, jalostus-
urokselle asetetut vähimmäisvaatimukset, täytä 
SAJ:n nettisivuilla oleva Jalostusurosilmoitus-
lomake. Yritä lomakkeessa kuvata koirasi omi-
naisuuksia mahdollisimman tarkasti ja toden-
mukaisesti. 

Lomakkeen tiedot välitetään SAJ:n nimeämien 
jalostusneuvojien käyttöön, jotka saavat käyttää 
niitä pelkästään jalostusneuvonnassa. Kaikki tie-

dot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. 
Lähettämällä lomakkeen, annat suostumuksesi 
siihen, että jalostusneuvoja voi välittää nimi- ja 
yhteystietosi jalostusneuvontaa pyytävälle nartun-
omistajalle.

Lomake on tarkoitettu Suomen Ajokoirajär-
jestön jäsenille. Jäseneksi liittyminen tapahtuu 
helpoiten täyttämällä järjestön kotisivuilla olevan 
liittymislomakkeen osoitteessa https://www.ajo-
koirajarjesto.fi/jarjesto/liity-jaseneksi/

Ilmoitettavan uroksen vähimmäisvaatimukset:
• Uroksella on oltava näyttelystä 15 kk H vähin-
tään
• Lonkat ja kyynärät kuvattu
• Kokeesta ykköstulos
• Huomioi, että toisesta astutuksesta lähtien on 
täytyttävä  PEVISA-määräykset: Suomenajokoiran 
rotukohtainen PEVISA-ohjelma (voimassa 
1.1.2014-31.12.2021) : Pentujen vanhemmista tulee 
olla ennen toista astutusta annettu lonkkakuvaus-
lausunto. Koiralla ei saa olla pentujen rekisteröin-
tihetkellä yli 150 rekisteröityä jälkeläistä Suomessa. 
Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekis-
teröidä kokonaisuudessaan.

Täytä lomake SAJ:n kotisivuilla osoitteessa: 
https://www.ajokoirajarjesto.fi/jalostusurosilmoi-
tus/

Lomakkeella kerätään tietoja ominaisuuksis-
ta, joita ei koepöytäkirjoista tule ilmi.
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Havukkakallion kennel
Raimo Hämäläinen
Ilomantsi
050 3828809
• Pentue suunnitteilla keväälle

NOUDA TILAUS 
jakelu autolta. 

Reitit & aikataulut:  
www.kennelrehu.fi

TEHTAANMYYMÄLÄMME  
PALVELEE: ma–pe 8–17, la 10–14 
Teollisuuskuja 7 
49220 Siltakylä, Pyhtää  
Myymälän puh. 044 775 0202

TILAA TUOTTEET  
verkkokaupasta  

tai soita tilaus 
puh. (05) 343 1031 

"Koirat kehhuu kennel rehhuu!"

Kaikki pakasteliha- ja luutuotteemme  
ovat 100 % suomalaisia! 

potkaluut  

(nauta) 

5 kg, 8 €

keskiosat(nauta) 5 kg, 10 €

• pakastetut liha-  
   ja kala tuotteet
• luut & rustot
• kypsät lihatuotteet
• teollisuuden tuotteet 
• kuivatuotteet ja  
   kasvikset 
• öljyt ja lisäravinteet

www.kennelrehu.fi

1. 2.

Katso kaikki tuotteet osoitteesta  
kennelrehu.fi!

Kennel-Rehulta edullisesti:

Näistä puuhaa 
kesäpäiviksi: Allun kennel

Erkki Allen
Iitti
0404187433
patunsani@gmail.com
• Voit kysyä eri-ikäisiä suomenajokoiria, 
pentuja tai aikuisia

Vitikon Kennel
Veli Viitikko
Valkeakoski
Puh 0400971508
•Pentue suunnitteilla 2021 keväällä

Mettäjuntin kennel
Erkki Juntti
Tornio
0400871888
erkki.j.juntti@gmail.com
www.mettajuntin.weebly.com
•Ajokoira pentue suunnitteilla keväälle 2021

Räntäaamun kennel
Eeva Remes
96190 ROVANIEMI
eeva.remes@gmail.com
+358407670518
• Pentue suunnitteilla 2021

Kennel & kasvattajasivu
Kennelistalla voit yhteystietojesi lisäksi kertoa onko sinulla pennutussuunnitelmia vuodelle 2021.
Tule mukaan ja saat näkyvyyttä koko vuodeksi kuuteen (6) lehden numeroon. Kennel / kasvattaja-

ilmoituksen hinta 30 € maksetaan tilille FI5746002020001121. Viestikenttään ”kennelilmoitus 2021 ja 
kennelin nimi”. Maksa ilmoitus tilille ja lähetä tiedot sähköpostilla os. lehti@ajokoirajarjesto.fi

Meripojan kennel
Pasi Liikanen
Tornio
0400744847
• Pentue suunnitteilla keväällä

Kennel Lempeen  
- eestinajokoirat
Jukka ja Annukka Päätalo, Varkaus
puh. 0503043563 / 0445760000 
lempeenkennel@gmail.com
www.lempeen.net

Pökänpalon Kennel
Jari Siltala, Laihia
Seppo Vuorenmaa, Lapua
• Pentue suunnitteilla.

Alapörkän kennel
Reetta ja Jari Fors
86170 YPPÄRI
+358400290982

Tulipätsin kennel
Sari ja Olli Pirkkanen
Eurajoki
p. 044 5355775 (Sari)
p. 044 3055262 (Olli)
s.pirkkanen@gmail.com
• Ajokoirapentue suunnitteilla 2021

Mäkikallion kennel
Martti Heikkilä
puh. 0400254502

Kennel Sammalrinteen
Liisa Miettinen
0445449335

Kahvanahon kennel
Marja Kuivas
Mauri Kuivas 
Seinäjoki / Oulu
0451236150 / 0400978692
Hurjuli2005@msn.com
• Pentue suunnitteilla 2021

Metsäkestin kennel
Nina ja Jorma Tolvanen
Oripää
0400 864 917
nina.m.tolvanen@gmail.com
• Ajokoira pentue suunnitteilla vuodelle 2021

Kennel & kasvattajasivuKennel & kasvattajasivu
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Metsästyspystykorvat ja lappalaiset paimenpystykorvat FCI:n ryhmästä 5, 
suuret ja pienet ajokoirat FCI:n ryhmästä 6, FCI:n ryhmä 7/8, myös pennut.

Ilmoittautuminen 19.7.2021 mennessä os. www.showlink.fi.

TERVETULOA PERINTEISEEN VESILAHDEN NÄYTTELYYN!
Hämeen Spanielikerho ry ja Vesilahden Ylämäen Metsästysseura ry

Ryhmänäyttely
VESILAHTI  7. 8. 2021

Ylämäen Harjula

Lisätiedot:
www.hameenspanielikerho.com/vesilahden-rn/ tai

Mirja Mertimo p. 0500 131 411 (miel. iltaisin) tai mirja@mertimo.fi
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Suomenajokoiran rotukohtainen PEVISA-ohjelma 
(voimassa 1.1.2014 - 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. 

Tulevia pentueita

Luokituksen osa 2 (perinnöllinen monimuotoisuus ja 
terveys) A, B tai C sen mukaan, miten hyvin yhdistelmä 
täyttää suomenajokoiran jalostuksentavoiteohjelman (JTO) 
suositukset. 
– A-yhdistelmä on yhdistelmäsuositus ja se on JTO:n 
   suositusten mukainen. 
– B-yhdistelmä täyttää JTO:n suositukset merkittävin osin. 
– C- yhdistelmä poikkeaa JTO:sta useassa kohdassa. Mikäli 
molemmilta tai toiselta vanhemmalta puuttuu koetulos, 
yhdistelmä merkitään aina C-yhdistelmäksi.
Luokitus esim. 1/B, tarkoittaa että, molemmat vanhemmat 
ovat käyttövalioita ja muuten JTO toteutuu merkittäviltä 
osin.

ASTUTUKSET

ILMOITTAJA: Lähetä tiedot tulevasta pentueesta koti-
sivun lomakkeella.  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 seuraavas-
sa Ajokoiramies-lehdessä. 

Uusi kaksiosainen luokitus (esim. 1/B), painottaa käyt-
töominaisuuksia erottaen ne perinnöllisestä monimuo-
toisuudesta ja terveydestä omaksi luokitukseksi (A,B,C,-).  
Luokituksen osa 1 (käyttöpuoli) kriteerit ovat seuraavat: 
– 1 Molemmat vanhemmat käyttövalioita 
– 2 Toinen vanhemmista käyttövalio ja toisella AJOK1 
       tai   KEAJ1 tulos 
– 3 Molemmilla vanhemmista koetulos 
– 4 Toisella vanhemmista koetulos 
– 5 kummallakaan vanhemmista ei koetulosta

Uros 
Hane

Narttu
Tik

Nartun omistaja 
Ägare

Astutuspäivä 
Parningsdatum

Yhdistelmä
luokitus

Ruskametsän Eka 
FI33940/15A/A An

Suvaksen Seita  
FI40508/14A/A An

Sami Karppinen, Heikki Kin-
nunen, Pilkankorven kennel, 
Äänekoski, Sami 0407609702, 
Heikki 0504375965

05.05.2021 3/B

FI MVA Kultarallin Tessu 
FI27021/17A/A An vanh. 
mukaan

Mettäjuntin Manna 
FI33946/16B/B Ak

Reelika Rämänen,  
Mehtävahdin kennel, Karstula,  
041-704 8189

05.05.2021 3/A

FI KVA Hulivili  
FI49349/13B/B An

Piiskahännän Superpommi 
FI39289/19A/A An vanh. 
mukaan

Kari Leinonen,  
Piiskahännän kennel, Oulu, 
0400 383 999

03.05.2021 4/B

FI KVA-AJOK  
Korpikeijun Into  
FI27097/16B/B An

Helmi F 
I33613/17A/A An vanh. mukaan

Luukkonen Kaisa,  
Ruokolahti,  
040-6641188

02.05.2021 2/A

FI KVA-AJOK Tuomaalan Topi 
FI26320/15A/A An vanh. 
mukaan

FI MVA Ajotaiturin Martta 
FI31580/16A/A An vanh. 
mukaan

Heikki Kinnunen, Pilkankorven 
kennel, Äänekoski,  
050-4375965

02.05.2021 2/B

FI KVA-AJOK Pökänpalon Ponu  
FI29723/16A/A An vanh. 
mukaan

Eräjätkän Tuisku  
FI28742/17B/B Ak

Antti Haataja,  
Eräjätkän Kennel, Kajaani,  
040 150 3435

29.04.2021 2/A

FI KVA-AJOK Unto 
FI44900/16B/B An

Kultarallin Varpu  
FI27028/17A/A An vanh. 
mukaan

Aimo Leppänen,  
Hermokallion kennel, Soini, 
 040 5967143

27.04.2021 4/C
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Uros 
Hane

Narttu
Tik

Nartun omistaja 
Ägare

Astutuspäivä 
Parningsdatum

Yhdistelmä
luokitus

Viitajoen Mustapekka 
FI48174/13B/B An vanh. 
mukaan

Jalovainaan Hippu 
FI40881/14A/A  
Ei ataksiatutkittu

Timo Lehtivaara,  
Kurikka,

26.04.2021 3/B

FI KVA-AJOK  
Korpikeijun Into  
FI27097/16B/B An

FI KVA-AJOK Nette´s Welhon 
louhi  
FI37704/16B/B Ak

Pekka Kerola,  
Lapua,  
044-2900945

23.04.2021 1/B

Syysaamun Mårtti 
FI35667/17A/A An

Korpelaisen Siru  
FI45119/12A/A An vanh. 
mukaan

Sirkka Mettovaara,  
Tiiterin kennel, Haukipudas, 
0407696048

18.04.2021 3/B

Syysaamun Mårtti 
FI35667/17A/A An

TÄHTIVALIO, FI MVA, FI KVA  
Luolavaaran Lissu 
FI44163/13A/A An vanh. 
mukaan

Osmo Tikkanen,  
Rääkkylä,  
0500-276075

15.04.2021 2/B

FI KVA-KEAJ Ajoketun Humu 
FI54978/17B/C An vanh. 
mukaan

Viikkineva Ruska  
FI31636/15A/A An

Matti Perälä,  
Seinäjoki,  
0400-803445

15.04.2021 4/B

FI KVA-AJOK, FI MVA  
Kaikuvan Ketku  
FI21817/12B/B An

FI KVA, FI MVA  
Tuopan Usvatuuli 
FI32989/14A/A An

Mikko Romppanen,  
Tuopan kennel, Nurmes,  
050 3031170

14.04.2021 1/B

FI KVA-AJOK Unto 
FI44900/16B/B An

Ajotaiturin Nasti  
FI39855/15A/A An

Ari Säisä,  
Ajotaiturin kennel, Vieremä, 
050-3581044

12.04.2021 2/B

Hiisiperän Bossi  
FI20681/17A/A An vanh. 
mukaan

FI KVA Erätulen Mimmi 
FI40457/13A/A An

Reijo Laurila,  
Erätulen kennel, Hailuoto,  
045-6402502

07.04.2021 2/B

FI KVA-AJOK Tuomaalan Kössi 
FI26319/15B/B  
An vanh. mukaan

FI KVA-AJOK Erätulen Muska 
FI45686/16C/C An vanh. 
mukaan

Reijo Laurila,  
Erätulen kennel, Hailuoto,  
045-6402502

06.04.2021 1/B

Tähtivalio, FI KVA Eräjätkän 
Härski FI42596/14C/B Ak

Milli FI43670/15Ei lonkkaku-
vattu An

Tuomo Mettovaara, Siikajoki, 
045 1302516

05.04.2021 2/C

FI KVA-AJOK Korpikeijun Into 
FI27097/16B/B An

FI SE KVA, Tähtivalio Jäniksen-
haukun Lissu FI27721/13B/B An

Timo Suorsa, Jäniksenhaukun 
kennel, Kajaani, 045-8420540

05.04.2021 1/B

FI MVA Linnuskorven Loiri 
FI42803/16B/B An vanh. 
mukaan

C.I.B. FI MVA CZ JMVA IT MVA 
EUJV-14 LVV-15 PMV-15 PMV-16 
DKV-16 HeW-18 Satumeren 
Madonna FI31838/13B/D An

Emma Mikkonen, Leppäahon 
kennel, Leppävesi, +358 44 
5770361

05.04.2021 3/B

FI KVA-AJOK Hukattoman Häijy-
Poju FI22426/18A/A An vanh. 
mukaan

FI KVA-AJOK Rinnepellon 
Viiruveera FI26537/16D/C Ei 
ataksiatutkittu

Ruotsalainen Anssi, Rinne-
pellon Kennel, Kiuruvesi, 045-
6928355

02.04.2021 1/B

FI KVA-AJOK Pökänpalon 
Ponu FI29723/16A/A An vanh. 
mukaan

FI KVA-AJOK Sätöksen Unna 
FI40525/15Ei lonkkakuvattu 
Ataksiatutkittu, tulos ei valmis-
tunut

Ensio Meriläinen, Mämmi-
korven kennel, Joensuu, 050-
3290182

31.03.2021 1/C

KK-17 FI KVA-K FI MVA Viikki-
neva Humu FI50156/12A/A An 
vanh. mukaan

FI MVA FI KVA-KEAJ Ruunajoen 
Milla Makia FI42239/16A/A An

Ari Pölönen, Ruunajoen kennel, 
Puumala, 050-5281790

30.03.2021 1/A

FI KVA-AJOK Vipulan Riko 
FI48466/12A/A Ak

C.I.B FI MVA NO MVA EE 
MVA Ruskametsän Evita 
FI33944/15C/C An

Eveliina Jaako 
 Ajojaakon Kennel, Tornio,  
040-9107438

28.03.2021 2//B

FI KVA-AJOK Hukattoman Häijy-
Poju FI22426/18A/A An vanh. 
mukaan

FI KVA-AJOK Ukkopojan Hilima 
FI32453/14B/A  
Ei ataksiatutkittu

Tomi Laakkonen,  
Ukkopojan kennel, Toivala, 
045-2790906

28.03.2021 1/A

Pelkkikankaan Allu 
FI32822/17C/B An

Saajonlaijan Vimma 
FI30166/15C/C An

Hannu Koivisto, Saajonlaijan 
kennel, Tornio, 040-7122355

28.03.2021 3/B

FI KVA, FI MVA Saukkoniemen 
Ara  
FI16138/15A/A An

Siru  
FI30554/15A/A An

Tuomo ja Aimo Hänninen, 
Kiitämän kennel, Kuusamo, 
0505113195

26.03.2021 2/B

FI KVA Hulivili  
FI49349/13B/B An

FI KVA Patopojan Nella 
FI25681/15  Ei lonkkakuvattu  
Ei ataksiatutkittu

Heidi Pettinen,  
Tornio,  
0400-796292

26.03.2021 1/C

EUJV-19 V-19 Puolanjahtikoira, 
Lan Klusujaca Sfora  
PKR.VI-23059

PL MVA BY MVA JMV-17 
V-17-18-19 Puolanjahtikoira, 
Esencja Behu Odscukac Wiatr 
FI45562/17B/B

Anu Paarlahti,  
Wildrunner’s kennel, Kokemäki,  
045-6526058

26.03.2021

FI KVA-AJOK Unto 
FI44900/16B/B An

FI KVA Taikavuoren Seita 
FI33812/15A/A An

Timo Pekkanen / Heikki Tuovi-
nen, Leppävesi, 040-5291736

24.03.2021 1/B

Uros 
Hane

Narttu
Tik

Nartun omistaja 
Ägare

Astutuspäivä 
Parningsdatum

Yhdistelmä
luokitus

FI KVA, FI MVA  
Saukkoniemen Ara  
FI16138/15A/A An

FI KVA Katajahovin Lotta 
FI36930/15B/C An vanh. 
mukaan

Hannu Tuovinen,  
Sutelan kennel, Varpaisjärvi, 
0400 182794

24.03.2021 1/B

FI KVA-K Velmu  
FI31067/15B/B An

Räsä-Ukon Rita  
FI33603/17A/A An

Anna Ruotsalainen, 
 Soinmäen kennel, Tuusniemi,  
045-6782297

24.03.2021 2/A

FI KVA, FI MVA  
Puistorinteen Eemeli  
FI49197/12A/A An

FI MVA Viistopolun Tuulia 
FI32266/16B/C An vanh. 
mukaan

PETRI KUJANPÄÄ, 
Viistopolun kennel, Vimpeli, 
0500 923942

23.03.2021 2/C

FI KVA Hulivili  
FI49349/13B/B An

FI KVA-AJOK Alapörkän Mere 
FI34046/14A/A An vanh. 
mukaan

Matti Palojärvi,  
Paloman kennel, Vaasa, 
0407404685

23.03.2021 1/A

FI KVA-AJOK  
Korpikeijun Into  
FI27097/16B/B An

Tulipätsin Zeon Mettä-Akka 
FI43840/17B/B An vanh. mu-
kaan

Sari Pirkkanen,  
Tulipätsin kennel, Eurajoki, 
0445355775

23.03.2021 2/A

FI KVA Hulivili  
FI49349/13B/B An

Taikavuoren Minttu  
FI36109/16  
Ei lonkkakuvattu Ak

Pekurinen Raimo,  
Kipakankaan kennel, Mikkeli, 
0505874913

23.03.2021 2/B

Korpi-Jaakon Joiku 
FI51709/18A/A An

Latukkakorven Saana 
FI48118/14B/A

Pentti Räsänen & Yrjö Räsänen 
(Rantatien kennel),  
Joensuu, 0505405193 Pentti & 
0500271277 Yrjö

23.03.2021 3/B

FI KVA Peukaloisen Rontti 
FI35067/12B/B  
Ei ataksiatutkittu

C.I.T, FI KVA Meripojan Maisa 
FI27785/13B/B An vanh. 
mukaan

Nina ja Jorma Tolvanen, 
Metsäkestin kennel, Oripää, 
0400864917

23.03.2021 1/B

FI KVA-AJOK  
Hukattoman Häijy-Poju 
FI22426/18A/A An vanh. 
mukaan

Korpi-Jaakon Kiira 
FI51706/18B/B An

Jouko Ratilainen,  
0400 179097

22.03.2021 2/B

FI KVA Riistapiiska Tel-la 
FI34714/14B/B  
Ei ataksiatutkittu

Latukkakorven Sari  
FI12138/16 
Ei lonkkakuvattu  
Ei ataksiatutkittu

Marko Huttunen,  
Latukkakorven kennel, Salahmi,  
Jussi Kettunen 0505302298  
Marko Huttunen 0503830643

22.03.2021 3/C

FI KVA-K Jalovainaan Jeppe 
FI40878/14C/B 
 Ei ataksiatutkittu

Pyyntimiehen Hali 
FI27198/16C/B An vanh. 
mukaan

Leskelä Jukka,  
Pyyntimiehen kennel, Kittilä, 
040-8204205

22.03.2021 2/B

FI KVA-AJOK Hukattoman Häijy-
Poju FI22426/18A/A An vanh. 
mukaan

Kaikuvan Mila  
FI29702/17C/C An vanh. 
mukaan

Jouni Kaartinen, Mesiöpuron, 
Kajaani,  
0503253455

20.03.2021 2/A

FI KVA-AJOK Vaarankylän 
Vikke FI26537/15C/C An vanh. 
mukaan

Pikijussin Kiira  
FI28840/17C/C An vanh. 
mukaan

Seppo Matintupa,  
Vertalan kennel, Alajärvi,  
040-5911366

19.03.2021 2/C

FI KVA-AJOK Hukattoman Häijy-
Poju FI22426/18A/A  
Normaaki vanh. mukaan

FI KVA Meripojan Hely 
FI37848/13A/A An vanh. 
mukaan

Määränen Jani,  
Talvitien kennel, Uurainen, 
0407196140

19.03.2021 1/B

FI KVA-AJOK Vipulan Riko 
FI48466/12A/A Ak

FI KVA Meripojan Musta-Wim-
ma  FI33930/15A/A An vanh. 
mukaan

Joni Vähämäki,  
Hukattoman Kennel,  
Ähtäri, 040-847 1797

19.03.2021 1/B

FI KVA-AJOK Unto 
FI44900/16B/B An

FI KVA-AJOK Pökänpalon Viiru 
FI24869/18  Ei lonkkakuvattu 
An vanh. mukaan

Jari Vuorenmaa,  
Pökänpalon Kennel, Lapua, 
0505572693

19.03.2021 1/B

FI KVA-K (vahvistusta vaille) 
Eräsuvun Rokka FI53066/17B/B 
An vanh. mukaan

Kuoppamäen Ansa 
FI37305/15A/A An

Mika Hannula,  
Kouvola, 0403504513

18.03.2021 2/A

FI KVA-AJOK Hukattoman Häijy-
Poju FI22426/18A/A An vanh. 
mukaan

Haka-Ahon Utu FI28857/16B/A 
an vanh. mukaan

Reijo Ahonen 
Kennel Haka-ahon, Juankoski, 
0500139097

17.03.2021 2/B

FI KVA-KEAJ Kettu-Pekon Patu 
FI47789/16B/B  
Ei ataksiatutkittu

Eräsuvun Kyllikki  
FI35170/16B/B  
Ei ataksiatutkittu

Eräsuvun kennel,  
Konnevesi,  
040-7384813

17.03.2021 2/B

FI KVA Luolavaaran Opi 
FI44158/13B/B An

Poijutien Ansa FI34462/14 
Ei lonkkakuvattu An vanh. 
mukaan

Teijo Kolehmainen,  
Pello,  
040 767 5982

17.03.2021 4/C

FI KVA-K Jalovainaan Jeppe 
FI40878/14C/B An

Vihreäntalon Mira 
FI43201/12B/A ataksiaan van-
hempien mukaan

Matti Schroderus, Jormua,  
0400 171519

17.03.2021 2/B
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Liitä pennunostajat pentue jäseniksi hintaan 11 €. Ilmoita toimistolle pentue ja uusien jäsenten yhteys-
tiedot sekä maksa tilille 11 €  / jäsen. Pentuejäsen liitetään vuosi jäseneksi ja saa kaikki ko. vuoden 

Ajokoiramies-lehdet. Seuraavana vuonna jäsen maksaa itse jäsenmaksun. 
Tilinumero FI58 4600 2020 0009 09 BIC ITELFIHH.    

Kiitokset kasvattajille:
Jari ja Reetta Fors, Alapörkän kennel,  Kati Halonen, Riistarovan kennel

Raimo Hämäläinen, Havukkakallion kennel
Kai Lindqvist, Maihilan kennel

KASVATTAJA!

Uros 
Hane

Narttu
Tik

Nartun omistaja 
Ägare

Astutuspäivä 
Parningsdatum

Yhdistelmä
luokitus

Yöpyytäjän Veikko 
FI30616/19B/B  
Ei ataksiatutkittu

FI KVA-K Viitajoen Helmi 
FI41972/12B/B An vanh. 
mukaan

Mika Perttu,  
Rymykallion kennel, Rauma, 
0400-594065

17.03.2021 2/C

KVA-K (ei haettu vielä, 4xkeaj 1) 
Eräsuvun Rokka FI53066/17B/B 
An vanh. mukaan

Yöpyytäjän Lady  
FI53414/17B/C  
Ei ataksiatutkittu

Mikael Tolonen,  
Rovaniemi,  
045-8896881

16.03.2021 2/B

C.I.B. POHJ MVA FI KVA FI MVA 
SE MVA NO MVA HeW-17 Ala-
pörkän Qusti FI28133/15B/B An

Meripojan Alisa  
FI20020/15A/B An vanh. 
mukaan

Pasi Liikanen,  
Meripojan Kennel, Tornio,  
0400-744847

15.03.2021 2/B

FI KVA-KEAJ Tiinun Vili 
FI33863/13A/A An

Riihilammen Luppa 
FI56033/13A/A An

Paavo Holopainen,  
Kettututkan kennel, Kuortane, 
0503790112

15.03.2021 3/B

FI KVA-AJOK  
Tuomaalan Kössi FI26319/15B/B 
An vanh. mukaan

FI KVA-AJOK  
Lehtikankaan Kikka 
FI13792/13A/A An

Ruhala Mika, 
Aittolanrannan Kennel, Haapa-
järvi, 0400-947148

15.03.2021 1/A

FI KVA-AJOK, FI MVA  
Alapörkän Uatu  
FI28002/17A/A An

Eräsoinnun Kiira FI27482/17 
Ei lonkkakuvattu  
Ei ataksiatutkittu

Väätäinen Eero,  
Eräsoinnun kennel, , 
0405803709

12.03.2021 2/C

FI KVA-AJOK Tuomaalan Kössi  
FI26319/15B/B An vanh. 
mukaan

Jänesruoskan Emma 
FI22142/17A/B An vanh. 
mukaan

Kari Kallela,  
Raahe,  
050 4154223

10.03.2021 2/B

Honkasuoran Kosti 
FI41430/18A/A An vanh. 
mukaan

FI KVA-AJOK  
Havukkakallion Sohvi  
FI25677/16C/C An

Hämäläinen Raimo,  
Ilomantsi,  
0503828809

10.03.2021 2/A

FI KVA-AJOK  
Kaikuvan Roni FI26651/16B/B 
An

FI KVA FI MVA Puistorinteen 
Oona  
FI49201/12A/A An

Toivo Hartikainen,  
Puistorinteen kennel, Kaavi, 
0400279593

09.03.2021 1/A

FI KVA-K Tiinun Vili 
FI33863/13A/A An

Puskajussin Ella FI14525/17 
Ei lonkkakuvattu  
an vanh. mukaan

Tapio Niiniluoto ja Leena Hie-
talahti, Kaustinen, Tapio 040-
5039283 ja Leena 044-7250156

08.03.2021 4/C

KVA FI MVA FI KVA-KEAJ LV MVA 
LT MVA IT JMVA JMV-15 Luola-
vaaran Peetu FI42392/14C/C An 
vanh. mukaan

FI KVA FI MVA Raikuvan Riia 
FI28908/14B/B An vanh. 
mukaan

Oiva Pietarinen,  
Kauhajoki,  
0503466273

06.03.2021 1/B

Tuomipuskan Otto 
FI29169/18A/B  
Ei ataksiatutkittu

Präiskän Pirskatti FI30599/18 
Ei lonkkakuvattu  
An vanh. mukaan

Seppo Salonen,  
Kauhajoki,  
040-7390942

02.03.2021 3/C

FI KVA-AJOK Hukattoman Häijy-
Poju FI22426/18A/A An vanh. 
mukaan

Honkasuoran Minja 
FI41432/18B/B An vanh. 
mukaan

Nevalainen Juha,  
Honkasuoran kennel, Nurmes, 
0400798647

01.03.2021 2/A

FI KVA, FI MVA  
Puistorinteen Eemeli  
FI49197/12A/A An

FI KVA Linnuskorven Nita 
FI50021/14C/C  
Ei ataksiatutkittu

Kalle Väätäinen,  
Mehtälaulun kennel, Siilinjärvi, 
044-3331101

01.03.2021 1/B

Hakatien Herkko  
FI38964/15B/B An

Pirre FI46081/14 
Ei lonkkakuvattu An

Niko Uusitalo,  
Ii, 050-4950434

25.02.2021 4/C

C.I.B. POHJ MVA FI KVA FI MVA 
SE MVA NO MVA HeW-17 Ala-
pörkän Qusti FI28133/15B/B An 
vanh. mukaan

FI KVA Puskajussin Hilla 
FI29189/13A/A An vanh. 
mukaan

Pauli Sornikoski,  
Puskajussin kennel, Haapajärvi, 
0442668024

18.02.2021 1/C

FI KVA, FI MVA  
Arialin Veikka  
FI25939/15B/B An

Karhunkannon Piparminttu 
FI10828/15B/B An vanh. 
mukaan

Kirsti Tonttila,  
Uusikylä/Nastola,  
040 5050678

14.02.2021 3/B

SYNTYNEET

Uros 
Hane

Narttu 
Tik

Nartun omistaja 
Ägare

Syntymäpäivä 
Födelsedatum

FI KVA, FI MVA  
Saukkoniemen Ara 
FI16138/15A/A An

Alapörkän Reea  
FI22510/16C/B An vanh. mukaan

Jaakko Tyyvi,  
Liminka,  
0401541658

06.05.2021

Alapörkän Zimi  
FI27817/18B/B An vanh. 
mukaan

HeJW-17 PMJV-17 V-18 SEV-18 
PMV-19 Kahvanahon Metsäran-
nan Suden Hetki  
FI51970/16B/B  Ei ataksiatutkittu

Mikko Engström ja Outi Lius,  
Haarajoki (Järvenpää),  
0451066303 Mikko,  
0405666627 Outi

05.05.2021

SE KVA, SE MVA Belger Du Nord 
Hugo SE28317/2016B/B An, 
Ruotsissa ataksiatutkittu

Meripojan Manta  
FI34186/17C/C An vanh. mukaan

Pasi Liikanen,  
Meripojan Kennel, Tornio,  
0400744847

27.04.2021

FI KVA Tuomaalan Topi 
FI26320/15A/A An vanh. 
mukaan

Rosetta  
FI55254/14B/A An vanh. mukaan

Topi ja Emma Töyrylä,  
Kouvola,  
0505648084, 0442522410

22.04.2021

FI KVA Korvenniityn Masi 
FI33082/12A/A An vanh. 
mukaan

Peppi  
FI28726/16B/C An vanh. mukaan

Aki Malmi  
(kennel Korvenniityn), Raahe,  
0414499209

18.03.2021

FI KVA Hulivili  
FI49349/13B/B An

Kempin Helmi  
FI42512/14B/B An vanh. mukaan

Juhani Lappi,  
Kempin kennel, Vaasa,  
0500-160413

14.02.2021

Aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta. Pieniä lu-
mikasoja on enää pihalla. Uroskuovi lentelee tai-
vaalla. Auringonsäteet lämmittävät kasvojani, kun 
seuraan ajokoirien touhua häkissä haravoinnin 
välissä.

Nokkosperhonen lentelee yläpuolella. Pieni aju-
rin alku leikkii hännällään. Välillä hyppien ja hais-
tellen uteliaana uusia asioita. Ajokoiranpentu käy 
vetämässä Riesaa korvasta ja näykkii hampailla 
leikkisästi hännästä ja jalasta. Riesa menee kop-
piin nukkumaan. Tarkistan, että molemmille on 
vettä juoma astioissa.

Kopin kevät siivouksen yhteydessä lisäsin huo-
van koppiin. Ajokoiranpentu on kuljettanut huo-
van kopin terassille. Leikin jälkeen yllättää väsy-
mys. Ajokoiranpentu pyörii ja asettuu kiepille 
nukkumaan huovan päälle. Riesa kurkistaa kopis-
ta. 

Keitän kahvit ja juon ulkona kahvit pullan kera.
Kun yhtäkkiä puhelin soi. Vastaan puhelimeen.
- Päivee, mitenkäs siellä on arki alkanut sujua aju-
rin alun kanssa, kyselee kasvattaja. 
- Päivää, hyvin elämä uudessa paikassa on alka-
nut. Riesakin on hyväksynyt uuden perheen jäse-
nen. Nukkuivat eilen illalla ihan vierekkäin. Oli, 

niin ihana katsoa, kun oli suuret tassut pienten 
rinnalla, kerron onnellisena kasvattajalle.

Yhteinen rupatteluhetki jatkui. Kasvattaja antoi 
hyviä ohjeita kasvatukseen ja pennun arkeen liit-
tyen. Toivotin kasvattajan tervetulleeksi kylään, 
kun korona rajoitukset kyläilyn sallivat.

Anna-Riikka Huhta, Pudasjärvi

Haaveilen pienistä tassuista 
suurten vierellä
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SAVON KENNELPIIRI R.Y. RISTO KUIVALAINEN 0400 916 731 risto.
kuivalainen@gmail.com Kurssin johtaja JARI RAJAVUORI Ei erillistä 
ennakkoilmoittautumista

03.11.2021 Siilinjärvi (Punttisilimä) KEAJ Järj POHJOIS-SAVON 
KENNELPIIRI R.Y. Ilm. 01.05.-31.10.2021 RISTO KUIVALAINEN puh. 
0400 916 731 risto.kuivalainen@gmail.com Kurssin johtaja TARMO 
LEINONEN Kurssille otetaan 30 henkilöä

013 Salpausselkä
11.08.2021 Lahti, Salpausselän kennelpiirin halli Simolankatu 2, 
Järj PÄIJÄT-HÄMEEN AJOKOIRAYHDISTYS RY Ilm. 8.8.2021 menn. 
PETRI TUKIA 050 544 2257 petri.tukia@phnet.fi Kurssin johtaja 
SANNA KOSKINEN 

014 Satakunta
03.09.2021 Kankaanpää AJOK, KEAJ Järj SATAKUNNAN KENNEL-
PIIRI R.Y. Ilm. 01.07.-31.08.2021 JARI VAARILA 0400-775 639 jari.
vaarila@dnainternet.net Kurssin johtaja KARI SYRJÄLÄ
 
015 SuurSavo
27.07.2021 Mikkeli, Parkkilantie 1, AJOK Järj SUUR-SAVON AJO-
KOIRAMIEHET RY AUVO PARTTI 0405462735 auvo.partti@outlook.
com Kurssin johtaja JARI RAJAVUORI. Ei tarvitse ilmoittautua. AJOK 
klo 17. 

27.07.2021 Mikkeli, Parkkilantie 1, IAJOK, KEAJ Järj SUUR-
SAVON AJOKOIRAMIEHET RY AUVO PARTTI 0405462735 auvo.
partti@outlook.com Kurssin johtaja TARMO LEINONEN Ei tarvitse 
ilmoittautua. KEAJ/IAJOK klo 18

016 Uusimaa 
11.08.2021 Lahti, Salpausselän kennelpiirin halli Simolankatu 2, 
Järj PÄIJÄT-HÄMEEN AJOKOIRAYHDISTYS RY Ilm. 8.8.2021 menn. 
PETRI TUKIA 050 544 2257 petri.tukia@phnet.fi  
Kurssin johtaja SANNA KOSKINEN
 
017 Vaasa
28.07.2021 Vaasa (ABC Runsor) Järj VÄSTKUSTENS STÖVAR-
KLUBB R.Y. Ilm. 01.-21.07.2021 ROLAND SUNDFORS 0447851224 
roland.sundfors@jakobstad.fi Kurssin johtaja Roland SUNDFORS 
Fortbildning för överdomare 

019  Helsingin seutu
09.08.2021 Kauniainen (Työväen Akatemia, Vanha Turuntie 14, 
02700 Kauniainen) AJOK, BEAJ Järj HELSINGIN KENNELKERHO 
RY Ilm. 6.8.2021 menn. HARRI VÄRE 040 585 4955 harri.vaere@
gmail.com Kurssin johtaja SANNA KOSKINEN

MUUT KURSSIT

001 EteläHäme 

Palkintotuomarin peruskurssi AJOK, BEAJ 
01.07.2021-28.02.2022 Hämeenlinna (EHKP:n toimisto) Järj 
OITIN METSÄSTYSSEURA RY Ilm.24.-30.06.2021 Osm. 0,00€ JYRKI 
KOTIPURO puh. 0400 718 895 jyrki.kotipuro@saunalahti.fi Kurssin 
johtaja JYRKI KOTIPURO Kurssi pidetään tarvittaessa 
Palkintotuomareiden jatkokoulutus AJOK, BEAJ  
 

17.08.2021 Hämeenlinna (EHKP:n toimitila) Järj OITIN METSÄS-
TYSSEURA RY Ilm. 17.07.-12.08.2021 Osm. 0,00€ JYRKI KOTIPURO  
0400 718 895 jyrki.kotipuro@saunalahti.fi Kurssin johtaja JYRKI 
KOTIPURO palkintotuomareiden jatkokoulutus vuoden teeman 
mukaan

002 EteläPohjanmaa

Koekauden kestävä AJOK/KEAJ koetoimitsijan lajikurssi
01.08.2020-31.07.2021 Seinäjoki Järj ETELÄ-POHJANMAAN 
KENNELPIIRI R.Y. Ilm. 31.7.2020 menn. MIKA ELGLAND 
0505674983 mika.elgland@netikka.fi Kurssin johtaja MIKA 
ELGLAND 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

Koekauden kestävä AJOK/KEAJ koetoimitsijan lajikurssi 
01.08.2021-31.07.2022 Seinäjoki Järj ETELÄ-POHJANMAAN 
KENNELPIIRI R.Y. Ilm. JARI SILTALA 050 522 6363 jari.siltala@ 
netikka.fi Kurssin johtaja JARI SILTALA Kurssi järjestetään tarvit-
taessa. 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
 
Koekauden kestävä palkintotuomarikurssi  
(perus ja jatko) AJOK, BEAJ
01.08.2020-31.07.2021 Seinäjoki Järj ETELÄ-POHJANMAAN 
KENNELPIIRI R.Y. Ilm. JARI SILTALA 050 522 6363 jari.siltala@
netikka.fi Kurssin johtaja JARI SILTALA. Kurssi järjestetään tarvit-
taessa. Paikka ja aika sovitaan tapauskohtaisesti. Kouluttajina 
piirikouluttajat: AJOK: Mika Elgland 050 567 4983 ja Jari Siltala 
050 522 6363.

Koekauden kestävä AJOK/BEAJ  
palkintotuomarin perus-/jatkokoulutus
01.08.2021-31.07.2022 Seinäjoki Järj ETELÄ-POHJANMAAN 
KENNELPIIRI R.Y. Ilm. JARI SILTALA 050 522 6363 jari.siltala@
netikka.fi  Kurssin johtaja JARI SILTALA. Kurssi järjestetään tar-
vittaessa. Paikka ja aika sovitaan tapauskohtaisesti. Kouluttajina 
piirikouluttajat: AJOK: Mika Elgland 050 567 4983 ja Jari Siltala 
050 522 6363

Koekauden kestävä KEAJ/IAJOK  
palkintotuomarin perus-/jatkokurssi
01.08.2020-31.07.2021 Seinäjoki Järj ETELÄ-POHJANMAAN 
KENNELPIIRI R.Y. Ilm. MARKO KETOJA 050 371 7303 repopupun.
kennel@hotmail.fi Kurssin johtaja MARKO KETOJA. Kurssi järjeste-
tään tarvittaessa. Paikka ja aika sovitaan tapauskohtaisesti. Koulut-
tajina piirikouluttajat: KEAJ: Sami Asuintupa 050 302 9377, Marko 
Ketoja 050 371 7303 ja Juhani Hautala 040 702 2053 

Koekauden kestävä KEAJ/IAJOK palkintotuomarin perus-/
jatkokurssi
01.08.2021-31.07.2022 Seinäjoki Järj ETELÄ-POHJANMAAN 
KENNELPIIRI R.Y. Ilm. MARKO KETOJA 050 371 7303 repopu-
pun.kennel@hotmail.fi Kurssin johtaja MARKO KETOJA 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
 

Ylituomareiden lajikohtainen koulutus 
AJOK, KEAJ 
31.07.-01.08.2021 Kuopio (Hotelli Iso Valkeinen) Järj SUOMEN 
AJOKOIRAJÄRJESTÖ R.Y. Ilm. 25.01.-10.06.2021 Suomen Ajokoi-
rajärjestö toimisto, Uusikatu 57-59, 90120 Oulu, 044 311 0330 
toimisto@ajokoirajarjesto.fi Kurssin johtaja MIKA ELGLAND. Tied. 
044 311 0330 tai Mika Elgland 050 567 4983. Pääsyvaatimuksena 
on ylituomariperuskurssin suorittaminen ja koetoimitsijana toimi-
minen. Hakemukseen on liitettävä todistus ylituomariperuskurssin 
suorittamisesta. Kurssimaksu 150 eur sisältää kurssipäivät ja majoi-
tuksen kahden hengen huoneessa ja ruokailut koko viikonlopulta. 
Tili FI57 4600 2020 0011 21 ITELFIHH Viestikenttään ”yt-kurssi 
2021 & yhteystiedot”

Ylituomarien jatkokoulutus

001 EteläHäme 
11.08.2021 Lahti, Salpausselän kennelpiirin halli Simolankatu 2, 
Järj PÄIJÄT-HÄMEEN AJOKOIRAYHDISTYS RY Ilm. 8.8.2021 menn. 
PETRI TUKIA 050 544 2257 petri.tukia@phnet.fi  
Kurssin johtaja SANNA KOSKINEN

002 EteläPohjanmaa
15.07.2021 Seinäjoki (Syrjähovi) AJOK, BEAJ, KEAJ Järj ETELÄ-
POHJANMAAN KENNELPIIRI R.Y. Ilm. 11.7.2021 menn. KARI 
SYRJÄLÄ 0400 256 053 paanan.paja@gmail.com  
Kurssin johtaja KARI SYRJÄLÄ
 
003 Kainuu
18.07.2021 Kajaani Kenneltoimintakeskus Paavola KEAJ, IAJOK 
Järj KAINUUN KENNELPIIRI R.Y. Ilm. 12.-17.07.2021 MIKA-SAMI 
HEIKKINEN +358400173697 mika.heikkinen@pp9.inet.fi  
Kurssin johtaja HANNU KÄHKÖNEN

18.07.2021 Kajaani Kenneltoimintakeskus Paavola AJOK, BEAJ 
Järj KAINUUN KENNELPIIRI R.Y. Ilm. 12.-17.07.2021 MIKA-SAMI 
HEIKKINEN +358400173697 mika.heikkinen@pp9.inet.fi  
Kurssin johtaja JUHA LAUKKANEN

004 KeskiPohjanmaa
17.07.2021 Kannus Koskenmaa, Ajokoirayhdistyksen maja. 
Järj KESKI-POHJANMAAN AJOKOIRAYHDISTYS RY Ilm. 12.7.2021 
menn. HANNU HÄMÄLÄINEN 040 503 3640 kaapolan@gmail.com 
Kurssin johtaja JUHA LAUKKANEN. AJOK/BEAJ-ylituomarit klo 13-
15, Juha Laukkanen KEAJ-ylituomarit klo 15-17, Hannu Kähkönen. 
Tiedustelut Hannu Hämäläinen.

005 KeskiSuomi
28.07.2021 Laukaa (Kennelpiirin toimitila Rokkakankaantie 9 
41340 Laukaa) AJOK, BEAJ Järj KESKI-SUOMEN KENNELPIIRI R.Y. 

Ilm. 27.7.2021 menn. KATRI TOIVOLA 050 4449121 Kurssin johtaja 
Jari Rajavuori

006 Kymenlääni
04.08.2021 Luumäki (Luumäen metsästysseuran maja) AJOK, 
KEAJ Järj KYMENLÄÄNIN KENNELPIIRI R.Y. Ilmoittautuminen 
15.07.-01.08.2021 Jyrki Laitinen 0405583424 jyrki.laitinen@pp3.
inet.fi Kurssin johtaja Jyrki Laitinen Kettu YT:t aloittaa klo 17.00 ja 
AJOKit jatkaa klo 18.00.

007 Lappi
20.07.2021 Tornio (Tapiola maja) IAJOK, KEAJ Järj LAPIN KENNEL-
PIIRI R.Y. Ilm. 19.7.2021 menn. HANNU KÄHKÖNEN 040 6373684 
ultracom1980@gmail.com Kurssin johtaja HANNU KÄHKÖNEN Ei 
tarvitse ilmoittautua. KEAJ klo 18. 

20.07.2021 Tornio (Tapiola maja) Järj LAPIN KENNELPIIRI R.Y 
Ilm. 19.7.2021 menn. JUHA LAUKKANEN 045 348 0441 laukka-
jussi@gmail.com Kurssin johtaja JUHA LAUKKANEN Ei tarvitse 
ilmoittautua. AJOK klo 19.

008 VarsinaisSuomi
03.08.2021 Koski TL (Kosken Erämaja Ruonantie 176) IAJOK, 
KEAJ Järj VARSINAIS-SUOMEN BEAGLE RY. MARTTI TOIVOLA 
0405333514 martti.toivola.pp@gmail.com Kurssin johtaja MARTTI 
TOIVOLA Tiedustelut 0500534938 ei tarvitse ilmoittautua
03.08.2021 Koski TL (Kosken Erämaja Ruonantie 176) AJOK, BEAJ 
Järj VARSINAIS-SUOMEN BEAGLE RY SANNA KOSKINEN 040 867 
6623 sannae.koskinen@pp.inet.fi Kurssin johtaja SANNA KOSKI-
NEN Tiedustelut 0500534938 ei tarvitse ilmoittautua

009 PohjoisHäme
16.08.2021 Lempäälä (Kennelpiirin toimitila, Tampereentie 484)  
AJOK, BEAJ Järj POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y. Ilm. 
15.8.2021 menn. TARJA KIVIMÄKI 040-7761340 kivimaki.tarja@
gmail.com Kurssin johtaja KARI SYRJÄLÄ

011 PohjoisPohjanmaa
16.07.2021 Liminka (Abc Tupos) KEAJ Järj POHJOIS-POHJAN-
MAAN KENNELPIIRI R.Y. Ilm. 01.-10.07.2021 MARKO PÄLSYNAHO 
040 503 3038 marko.palsynaho@gmail.com Kurssin johtaja 
HANNU KÄHKÖNEN

16.07.2021 Liminka (Abc Tupos) AJOK Järj POHJOIS-POHJAN-
MAAN KENNELPIIRI R.Y. Ilm. 01.-10.07.2021 MARKO PÄLSYNAHO 
040 503 3038 marko.palsynaho@gmail.com Kurssin johtaja JUHA 
LAUKKANEN

012 PohjoisSavo
31.07.2021 Siilinjärvi (Punttisilimä) AJOK, BEAJ Järj POHJOIS-

Kurssikalenteri 
Kurssikalenteri 7.5.2021.
Kaikkien kurssien tiedot löytyvät Suomen Kennelliiton kotisivujen 
tapahtumakalenterista www.kennelliitto.fi 
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kuu uusien tuomarien koulutuksella. Huom! Ilmoittaudu etukäteen!

29.08.2021 Äänekoski (Käpälämäki)Järj ALA-KEITELEEN KEN-
NELKERHO RY Ilm. 28.8.2021 menn. HARRI LAINE 050 401 4215 
Osm. 0,00€ Kurssin johtaja KEIJO HAUTAKANGAS

03.09.2021 Kannonkoski (Paukun maja) Järj SAARIJÄRVEN 
SEUDUN KENNELKERHO RY Ilm. 1.9.2021 menn. JUHA-MATTI 
PAANANEN 040 867 5799 jmpaananen@gmail.com Osm. 0,00€ 
Kurssin johtaja Keijo Hautakangas. Kurssi uusille ja vanhoille 
tuomareille.
 
Palkintotuomareiden jatkokoulutus AJOK, BEAJ, KEAJ 
25.08.2021 Laukaa (Kennelpiirin toimitila Rokkakankaantie 9) 
Järj KESKI-SUOMEN KENNELPIIRI R.Y. Ilm. 24.8.2021 menn. KATRI 
TOIVOLA 050 4449121 Kurssin johtaja TIMO KIISKI Koetallennus-
ohjelman koulutusta ylituomareille ja kokeissa sihteerinä toimiville 
henkilöille. Omat läppärit mukaan. 

Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) IAJOK,KEAJ 
29.08.2021 Äänekoski (Käpälämäki) Järj ALA-KEITELEEN KEN-
NELKERHO RY Ilm. 28.8.2021 menn. HARRI LAINE 050 401 4215 
Osm. 0,00€ Kurssin johtaja TARMO LEINONEN

Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) KEAJ 
27.10.2021 Uurainen (Oikari)Järj KESKI-SUOMEN AJOKOIRA-
YHDISTYS RY Ilm. 26.10.2021 menn. Tarmo Leinonen 0400648464 
tarmo.leinonen9@gmail.com Kurssin johtaja TARMO LEINONEN.
Kasvattajan peruskurssi 

05.-08.08.2021 Jämsä (Etäkurssi, Teams) Järj KESKI-SUOMEN 
KENNELPIIRI R.Y. Ilm. 01.-15.07.2021 KATI TAIPALE katijohanna.
taipale@gmail.com Osm. 60,00€, Tilille FI24 5290 0240 1404 16 
OKOYFIHH Viite 20187 Kurssille otetaan 50 henkilöä, varasijoille 
otetaan 10 henkilöä. Kurssin johtaja KATI TAIPALE. Kurssi toteute-
taan neljänä peräkkäisenä päivänä: to 5.8 klo 18-20.30, pe 6.8 klo 
18-20.30 sekä la 7.8 - su 8.8 klo 10-14 etäkoulutuksena TEAMSin 
kautta. Osallistuaksesi tarvitset täoimivan nettiyhteyden kameralla. 
Ilm. vain Kennelliiton tapahtumakalenterin kautta henkilökohtaisel-
la jäsennumerolla ilmoitettuna ilmoittautumisaikana. Maksuohjeet 
ja kurssi-info lähetetään ilmoittautumisen jälkeen sähköpostilla.
 
Koetoimitsijan peruskurssi 
21.08.2021 Jämsä (Etäkurssi, Teams) Järj KESKI-SUOMEN 
KENNELPIIRI R.Y. Ilm. 01.07.-20.08.2021 VAIN SÄHKÖPOSTILLA. 
Puhelintiedusteluihin ei ole mahdollista vastata. Kurssipaikan 
varmistuttua maksuohjeet lähetetään sähköpostitse. KATI TAIPALE 
katijohanna.taipale@gmail.com Osm. 40,00€, Tilille FI24 5290 
0240 1404 16 OKOYFIHH Viite 20187 Kurssin johtaja KATI TAIPALE 
Koetoimitsijan lajikurssi AJOK, BEAJ, KEAJ 

09.09.2021 Verkkokoulutus Järj KESKI-SUOMEN KENNELPIIRI 
R.Y. Ilm. 6.9.2021 menn. JANNE PELLINEN 050 3215325 pellinen-
janne@gmail.com Kurssin johtaja JANNE PELLINEN Koetoimitsija1-
kurssin käyneille. 

006 Kymenlääni

Palkintotuomareiden jatkokoulutus AJOK, BEAJ 
09.09.2021 Lappeenranta (Joutsenon työväentalo) Järj 
KAAKKOIS-SUOMEN AJOKOIRAKERHO RY Ilm. 8.9.2021 menn. 
JYRKI LAITINEN 040 558 3424 jyrki.laitinen@pp3.inet.fi Kurssin 
johtaja JYRKI LAITINEN 

007 Lappi

01.08.2021-28.02.2022 Lapin Kennelpiirin alueella kurssit 
järjestetään non stop-periaatteella tarpeen mukaan. Sovi aika 
kouluttajien AJOK Juha Laukkanen p. 040 550 4796 ja KEAJ Hannu 
Kähkönen p. 040 637 3684 kanssa.

008 VarsinaisSuomi

Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) AJOK BEAJ
01.08.2021-28.02.2022 Turun seutu Järj LOUNAIS-SUOMEN 
AJOKOIRAYHDISTYS RY Ilm. JANNE WIRKKALA 0503509592 
wirkkala.janne@gmail.com Osm. 0,00€ Kurssin johtaja JANNE 
WIRKKALA Kokokauden kurssi Kurssipäiviä järjestetään ilmoit-
tautumisten perusteella koko metsästyskaudella tarpeen mukaan. 
Ilmoittautumisaika päättyy helmikuun lopussa
 
05.08.2021 Koski tl (Kirjaston yläkerta, Hämeentie 12 Koski TL) 
Järj LOUNAIS-SUOMEN AJOKOIRAYHDISTYS RY JANNE WIRKKALA 
0503509592 wirkkala.janne@gmail.com Osm. 0,00€ Kurssin 
johtaja JANNE WIRKKALA Palkintotuomareiden jatkokoulutus, ei 
tarvitse ilmoittautumista, ei maksua, kahvitarjoilu

Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) IAJOK, KEAJ 
01.08.2021-28.02.2022 Turku (Turunseutu) Järj LOUNAIS-SUO-
MEN AJOKOIRAYHDISTYS RY Ilm. JUHANA SIMOLIN 0440 903 939 
rakennusj.simolin@gmail.com Osm. 0,00€ Kurssin johtaja JUHANA 
SIMOLIN Kokokauden kurssi Kurssipäiviä järjestetään ilmoittau-
tumisten perusteella koko metsästyskaudella tarpeen mukaan. 
Ilmoittautumisaika päättyy helmikuun lopussa

12.08.2021 Pöytyä Riihikosken Riistatupa Kivimäentie 218 
Pöytyä Järj LOUNAIS-SUOMEN AJOKOIRAYHDISTYS RY Osm. 0,00€ 
JUHANA SIMOLIN 0440 903 939 rakennusj.simolin@gmail.com 
Kurssin johtaja JUHANA SIMOLIN Palkintotuomareiden jatkokoulu-
tus, ei tarvitse ilmoittautumista, ei maksua, kahvitarjoilu

17.08.2021 Mynämäki Mynämäen Erän majalla Krouvinum-
mentie 198) Järj LOUNAIS-SUOMEN AJOKOIRAYHDISTYS RY Osm. 
0,00€ JUHANA SIMOLIN  0440 903 939 rakennusj.simolin@gmail.
com Kurssin johtaja JUHANA SIMOLIN Palkintotuomareiden jatko-
koulutus, ei tarvitse ilmoittautumista, ei maksua, kahvitarjoilu

Palkintotuomareiden jatkokoulutus AJOK, BEAJ 
10.08.2021 Mynämäki (Mynämäen Erän majalla Krouvinum-
mentie 198) Järj LOUNAIS-SUOMEN AJOKOIRAYHDISTYS RY Osm. 
0,00€ JANNE WIRKKALA 0503509592 wirkkala.janne@gmail.com 
Kurssin johtaja JANNE WIRKKALA Palkintotuomareiden jatkokoulu-
tus, ei tarvitse ilmoittautumista, ei maksua, kahvitarjoilu 

Palkintotuomarin peruskurssi IAJOK, KEAJ 
11.09.2021 Turun seutu Järj LOUNAIS-SUOMEN AJOKOIRAYH-
DISTYS RY Ilm. 9.9.2021 menn. JUHANA SIMOLIN 0440 903 939 
rakennusj.simolin@gmail.com Kurssin johtaja JUHANA SIMOLIN 
Osm. 0,00€

Palkintotuomarin peruskurssi AJOK, BEAJ 
25.09.2021 Turun seutu Järj LOUNAIS-SUOMEN AJOKOIRAYH-
DISTYS RY Ilm. 22.9.2021 menn. JANNE WIRKKALA 0503509592 
wirkkala.janne@gmail.com Osm. 0,00€ Kurssin johtaja JANNE 
WIRKKALA

Palkintotuomareiden jatkokoulutus AJOK, BEAJ 
28.08.2021 Laihia Järj ETELÄ-POHJANMAAN KENNELPIIRI R.Y. 
Ilm. 27.8.2021 menn. JARI SILTALA 050 522 6363 jari.siltala@
netikka.fi Kurssin johtaja JARI SILTALA
 
02.09.2021 Kauhava (Ylihärmä, Ekohovi) Järj ETELÄ-POHJAN-
MAAN KENNELPIIRI R.Y. Ilm. 28.8.2021 menn. MIKA ELGLAND 
0505674983 mika.elgland@netikka.fi Kurssin johtaja MIKA 
ELGLAND

Palkintotuomareiden jatkokoulutus AJOK, BEAJ, KEAJ 
08.09.2021 Seinäjoki (Syrjähovi) Järj ETELÄ-POHJANMAAN KEN-
NELPIIRI R.Y. Ilm. 31.8.2021 menn. MIKA ELGLAND 0505674983 
mika.elgland@netikka.fi Kurssin johtaja MIKA ELGLAND

Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) AJOK, BEAJ
04.09.2021 Seinäjoki, Peräseinäjoki, Näätämaja Järj ETELÄ-
POHJANMAAN KENNELPIIRI R.Y. Ilm. 29.8.2021 menn. MIKA 
ELGLAND 0505674983 mika.elgland@netikka.fi Kurssin johtaja 
MIKA ELGLAND
 
18.09.2021 Kurikka Järj ETELÄ-POHJANMAAN KENNELPIIRI R.Y. 
Ilm. 12.9.2021 menn. JARI SILTALA 050 522 6363 jari.siltala@
netikka.fi Kurssin johtaja JARI SILTALA

Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) IAJOK, KEAJ
11.09.2021 Seinäjoki (Syrjähovi) Järj ETELÄ-POHJANMAAN 
KENNELPIIRI R.Y. Ilm. 5.9.2021 menn. MARKO KETOJA 050 371 
7303 repopupun.kennel@hotmail.fi Kurssin johtaja MARKO 
KETOJA

003 Kainuu

Palkintotuomarin peruskurssi AJOK, BEAJ 
20.08.2021-28.02.2022 Kuhmo Järj KAINUUN KENNELPIIRI 
R.Y.  Ilm. REIJO HEIKURA 0505598262 reijohei@kuhmo.net Kurssin 
johtaja REIJO HEIKURA. ILMOITTAUTUMISESSA SOVITAAN AIKA JA 
PAIKKA

22.08.2021 Kajaani (Kenneltoimintakeskus Paavola) Järj 
KAINUUN KENNELPIIRI R.Y. Ilm. 18.8.2021 menn. REIJO HEIKURA 
0505598262 reijohei@kuhmo.net Kurssin johtaja REIJO HEIKURA 

Palkintotuomarin peruskurssi KEAJ 
01.08.2021-28.02.2022 Puolanka Järj PUOLANGAN KENNEL-
KERHO R.Y. Ilm. 31.7.2021 menn. HEIKKI OHTAMAA puh. 050 592 
0697 heikkiohtamaa2@gmail.com Osm. 10,00€,  
Tilille FI77 5366 0740 0111 73 OKOYFIHH. Kurssin johtaja HEIKKI 
OHTAMAA Ilmoittautumiset Heikille, tarkempi ajankohta kurssille 
ilmoitetaan.

14.08.2021 Kuhmo (Rajakatu 52) Järj KAINUUN KENNELPIIRI 
R.Y. Ilm. 11.8.2021  menn. HEIKKI OHTAMAA 050 592 0697 heik-
kiohtamaa2@gmail.com Kurssin johtaja HEIKKI OHTAMAA

Palkintotuomareiden jatkokoulutus AJOK, BEAJ 
01.08.2021 Suomussalmi Järj SUOMUSSALMEN AJOKOI-
RAKERHO RY Ilm. 26.-31.07.2021 MIKA-SAMI HEIKKINEN 
+358400173697 mika.heikkinen@pp9.inet.fi Kurssin johtaja 
MIKA-SAMI HEIKKINEN

12.08.2021 Kajaani Kenneltoimintakeskus Paavola  
Järj KAINUUN KENNELPIIRI R.Y. Ilm. 9.8.2021 menn. REIJO 

HEIKURA 0505598262 reijohei@kuhmo.net Kurssin johtaja REIJO 
HEIKURA
 
Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) AJOK, BEAJ
07.08.2021 Kuhmo (Rajakatu 52) Järj KUHMON METSÄSTYS- 
JA AMPUMASEURA RY Ilm. 4.8.2021 menn. REIJO HEIKURA 
0505598262 reijohei@kuhmo.net Kurssin johtaja REIJO HEIKURA 
Perus klo 13.00, jatko klo 16.00

Koetoimitsijan lajikurssi AJOK, BEAJ, KEAJ
08.08.2021 Kuhmo (Rajakatu 52) Järj KAINUUN KENNELPIIRI 
R.Y. Ilm. 5.8.2021 menn. REIJO HEIKURA 0505598262 reijohei@
kuhmo.net Kurssin johtaja REIJO HEIKURA 

004 KeskiPohjanmaa

Kehätoimitsijakurssi 
20.-31.05.2021 Kokkola Järj KESKI-POHJANMAAN KENNELPIIRI 
R.Y. Ilm. 18.5.2021 menn. Riikka Patana 0409637454 peltokangas.
riikka@gmail.com Osm. 40,00€, Tilille FI83 5237 0020 0070 47
OKOYFIHH Kurssin johtaja JOHANNA NIEMELÄ Maksukuitti 
liitetään ilmoittautumisen mukaan. Max 15 hlö, etusijalla K-P:n 
kennelpiirin alueella asuvat osallistujat. 

Palkintotuomareiden jatkokoulutus AJOK, BEAJ, KEAJ 
17.07.2021 Kannus (Koskenmaa, Ajokoirayhdistyksen maja) 
Järj KESKI-POHJANMAAN AJOKOIRAYHDISTYS RY Ilm. 12.7.2021 
menn. HANNU HÄMÄLÄINEN 040 503 3640 kaapolan@gmail.com 
Kurssin johtaja HANNU HÄMÄLÄINEN. AJOK Hannu Hämäläinen 
klo 11-12. KEAJ Seppo Korpela klo 12-13.  Tiedustelut Hannu 
Hämäläinen
 
005 KeskiSuomi

Palkintotuomarin peruskurssi AJOK, BEAJ 
28.07.2021 Laukaa (Kennelpiirin toimitila Rokkakankaantie 9, 
41350 Laukaa AS) Järj KESKI-SUOMEN KENNELPIIRI R.Y. Ilm. 
27.7.2021 menn. JANNE PELLINEN 050 3215325 pellinenjanne@
gmail.com Kurssin johtaja JANNE PELLINEN 

Palkintotuomarin peruskurssi AJOK, BEAJ, IAJOK, KEAJ
01.08.2021-28.02.2022 Uurainen Järj KESKI-SUOMEN AJO-
KOIRAYHDISTYS RY Ilm. KEIJO HAUTAKANGAS 0405688270 keijo.
hautakangas@pp.inet.fi Kurssin johtaja KEIJO HAUTAKANGAS. 
Nonstop-kurssi tarpeen mukaan. Ilmoittaudu kouluttajille: Hauta-
kangas Keijo, Pellinen Janne, Leinonen Tarmo tai kysy kurssimahdol-
lisuutta omalta kerholtasi.
 
Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) AJOK, BEAJ 
12.08.2021 Jämsä (Pirttiaho, Tyryntie 471) Järj JÄMSÄN SEUDUN 
AJOKOIRAYHDISTYS RY Ilm. 11.8.2021 menn. LEA AALTONEN 
0405747492 leamarjatta.aaltonen@gmail.com Kurssin johtaja 
JANNE PELLINEN 

15.08.2021 Pihtipudas (Kärväskylän rantamaja) Järj PIHTIPU-
TAAN KENNELKERHO RY Ilm. 01.-14.08.2021 KEIJO HAUTAKAN-
GAS 0405688270 keijo.hautakangas@pp.inet.fi Kurssin johtaja 
KEIJO HAUTAKANGAS Kurssi alkaa klo 17:00 

18.08.2021 Uurainen (Oikari, Oikarintie 62) Järj KESKI-SUOMEN 
AJOKOIRAYHDISTYS RY Ilm. 16.8.2021 menn. JANNE PELLINEN 
050 3215325 pellinenjanne@gmail.com Kurssin johtaja Janne Pel-
linen. Aluksi kertauskurssi vanhoille tuomareille, jonka jälkeen jat-
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kilöä Matti Simi 0405934006 matti.simi@pp.inet.fi Kurssin johtaja 
Matti Simi Ei ennakkoilmoittautumista. 

11.08.2021 Liminka (Tupos ABC klo. 18:00) Järj POHJOIS-POH-
JANMAAN AJOKOIRAKERHO Ilm. 01.-10.08.2021 JARI FORS 0400 
290 982 jari.fors@jedu.fi Kurssin johtaja MATTI SIMI 

Palkintotuomareiden jatkokoulutus AJOK, BEAJ, DRAJ
17.09.2021 Kuusamo (Ravintola Talonpöytä, Kirkkotie 23 klo 
19.00.) Järj KUUSAMON METSÄSTYS-JA KALASTUSSEURA Ilm. 
13.9.2021 menn. MIKA MÄÄTTÄ 0503048239 mika.maatta@
kuusamo.fi Kurssin johtaja MIKA MÄÄTTÄ

012 PohjoisSavo

Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko)  
AJOK, BEAJ, IAJOK, KEAJ 
01.05.-31.12.2021 Kuopio (Pohjois-Savon kennelpiirin alue) 
Järj POHJOIS-SAVON KENNELPIIRI R.Y. Ilm. RISTO KUIVALAINEN 
0400 916 731 risto.kuivalainen@gmail.com Kurssin johtaja RISTO 
KUIVALAINEN Nonstop-periaate koulutuksissa tarkoittaa sitä, että 
koulutuspäiviä ei ole ennalta määrätty, vaan ne sovitaan ilmoittau-
tuneiden ja kouluttajan kanssa. Järjestämisen ehtona on vähintään 
viisi osallistujaa. Ilmoittautumiset suoraan kouluttajalle. Osm. 0€, 
sääntökirja omakustanteisesti. AJOK, BEAJ kouluttaja Risto Kuiva-
lainen, IAJOK, KEAJ kouluttaja Veikko Nissinen 

Palkintotuomarin peruskurssi AJOK
29.05.2021 Rautalampi Järj RAUTALAMMIN KENNELKERHO RY 
Ilm. 01.-28.05.2021. Kurssille otetaan 10 henkilöä. Taneli Korhonen 
0407602477 tanelikorhonen@hotmail.com Kurssin johtaja Janne 
Pellinen. Sääntökirja omakustanteinen. Koulutuspaikka ilmoitetaan 
myöhemmin. Kurssille voimme ottaa mukaan koronarajoituksien 
ohjeiden mukaisen määrän henkilöitä. 

28.08.2021 Lapinlahti Järj LAPINLAHDEN KENNELKERHO 
R.Y. Ilm. 01.06.-25.08.2021 PAULI LAPPALAINEN 0503239048 
koivukulman@gmail.com Kurssin johtaja RISTO KUIVALAINEN. 
Teoriaosuus ja maastoharjoittelu. Sääntökirja omakustanteinen. 
Kurssille otetaan 30 henkilöä

Koetoimitsijan lajikurssi AJOK 
29.05.2021 Rautalampi Järj RAUTALAMMIN KENNELKERHO RY 
Ilm. 01.-28.05.2021 TANELI KORHONEN 0407602477 tanelikor-
honen@hotmail.com Kurssin johtaja JANNE PELLINEN Koulutus-
paikka ilmoitetaan myöhemmin. Kurssille voimme ottaa mukaan 
koronarajoituksien ohjeiden mukaisen määrän henkilöitä. Kurssille 
otetaan 5 henkilöä.

Palkintotuomareiden jatkokoulutus AJOK, BEAJ 
04.08.2021 Siilinjärvi Punttisilimä Järj POHJOIS-SAVON AJOKOI-
RAYHDISTYS RY RISTO KUIVALAINEN 0400 916 731 risto.kuivalai-
nen@gmail.com Kurssin johtaja RISTO KUIVALAINEN. Sääntökirja 
omakustanteinen. 

Koetoimitsijan lajikurssi AJOK, BEAJ, KEAJ 
04.08.2021 Siilinjärvi Punttisilimä Järj POHJOIS-SAVON AJOKOI-
RAYHDISTYS RY Ilm. 01.04.-03.08.2021 RISTO KUIVALAINEN 0400 
916 731 risto.kuivalainen@gmail.com Kurssin johtaja RISTO KUI-
VALAINEN koetoimitsija-2 ajokokeet. Sääntökirja omakustanteinen.

Kasvattajan jatkokurssi
07.-08.08.2021 Suonenjoki Järj POHJOIS-SAVON KENNELPII-
RI R.Y. Ilm. 10.06.-10.07.2021 TIINA PAANANEN 0500648246 

tiina.j.paananen@gmail.com Kurssin johtaja TIINA PAANANEN 
https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/kurssit-ja-koulutukset/
kasvattajan-jatkokurssi. Maksuohje ja kurssi-info tulevat sähkö-
postilla ilmoittautumisajan päätyttyä. HUOM ilmoittautumiset vain 
Kennelliiton tapahtumakalenterista löytyvän linkin kautta. Mikäli 
koronatilanne sallii, pidetään kurssi lähikoulutuksena. Muussa 
tapauksessa järjestetään se etäkoulutuksena Microsoft Teams 
-alustalla, jolloin osallistuaksesi tarvitset toimivan nettiyhteyden 
kameralla. Maksuohje ja kurssi-info tulevat sähköpostilla. Osm. 
100,00€, Tilille FI03 5482 3720 0031 85 OKOYFIHH Kurssille 
otetaan 50 henkilöä. Varasijoille otetaan 5 henkilöä. 

Ylituomarin peruskurssi 
09.10.2021 Suonenjoki (Ensisijaisesti lähikoulutuksena. 
Materiaali: https://www.kennelliitto.fi/en/files/ylituomari-1-kurssin-
kurssimateriaali-1) Järj POHJOIS-SAVON KENNELPIIRI R.Y. Ilm. 
20.08.-20.09.2021 Osm. 70,00€, Tilille FI03 5482 3720 0031 85 
OKOYFIHH Kurssille otetaan 50 henkilöä. Varasijoille otetaan 5 hen-
kilöä. TIINA PAANANEN 0500648246 tiina.j.paananen@gmail.com 
Kurssin johtaja TIINA PAANANEN Lisäohjeet kurssille hakemiseen 
löytyvät: http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/fi/page/146

Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) KEAJ
03.11.2021 Siilinjärvi (Punttisilimä) Järj POHJOIS-SAVON 
AJOKOIRAYHDISTYS RY RISTO KUIVALAINEN puh. 0400 916 731 
risto.kuivalainen@gmail.com Kurssin johtaja TARMO LEINONEN 
Palkintotuomareiden peruskurssi. Samalla jatkokurssi vanhoille ja 
ylituomareille. Sääntökirja omakustanteinen.

013 Salpausselkä

Palkintotuomarin peruskurssi AJOK, BEAJ
01.08.2021-28.02.2022 Lahti Järj PÄIJÄT-HÄMEEN AJOKOI-
RAYHDISTYS RY Ilm. JARI NORA 040 562 5276 jari.nora@phnet.fi 
Kurssin johtaja JARI NORA. Kurssi järjestetään kokokauden kurssina 
ottamalla yhteyttä Jari Noraan 040 5625276 tai Petri Tukiaan 050 
5442257. Heiltä saatte ohjeita, miten ja missä kurssi järjestetään. 
25.07.2021 Sysmä Särkilahden nuorisoseurantalo, Luhangantie 
1058 SYSMÄ Järj PÄIJÄT-HÄMEEN AJOKOIRAYHDISTYS RY JARI 
NORA 040 562 5276 jari.nora@phnet.fi Kurssin johtaja JARI NORA 
Kurssille ei tarvitse ilmoittautua! 

Palkintotuomarin peruskurssi KEAJ
01.08.2021-28.02.2022 Lahti Järj PÄIJÄT-HÄMEEN AJOKOI-
RAYHDISTYS RY Ilm. puhelimitse ESKO HÄYHÄNEN 0400 656 386 
hayhanen.esko@gmail.com Kurssin johtaja ESKO HÄYHÄNEN 
Kurssi toteutetaan kokokauden kurssina. 

Kasvattajan peruskurssi 
20.-21.11.2021 Asikkala (Asikkalan kunnanviraston kokoustila, 
Rusthollintie, Vääksy) Järj SALPAUSSELÄN KENNELPIIRI R.Y. Ilm. 
08.-29.10.2021 Kurssille otetaan 32 henkilöä. Varasijoille otetaan 
8 henkilöä MARI JÄNISNIEMI-HONKALA kasvattajille@gmail.
com Kurssin johtaja MARI JÄNISNIEMI-HONKALA Vaihtoehto niin 
vaadittaessa: etäkoulutus ja ajankohdat 17.11, 18.11, 24.11, 
25.11 ja klo 17-21. Ilm. ainoastaan tapahtumakalenterin kautta. 
Kyseisestä linkistä ilmoittautua ainoastaan tälle kurssille. Tulleista 
peruutuksista ei kurssimaksua palauteta ja Ilm. vahvistuu vasta 
lähettämällä viimeistään 29.10 menn., maksukuittikopio sekä 
tieto sähköpostiosoitteesta minne kurssipäivien aikataulu ja muu 
tarvittava ohjeistus lähetetään. Osm. 60,00€, Tilille FI97 1519 3006 
1054 45 NDEAFIHH

Koetoimitsijan lajikurssi AJOK, BEAJ, KEAJ 
02.09.2021 Pöytyä (Riihikosken Riistatupa Kivimäentie 218 Pöy-
tyä) Järj LOUNAIS-SUOMEN AJOKOIRAYHDISTYS RY Ilm. 31.8.2021 
menn. ESA OJANEN puh. 0500 534 938 esa.ojanen@saunalahti.fi
Kurssin johtaja ESA OJANEN Sisältää koetallennusohjelmakoulutuk-
sen. Koulutusmateriaalia löytyy www.ajokoirajarjesto.fi/koetoimin-
ta/koulutustoimikunta-tiedottaa/koulutuspaketit/ Osm. 0,00€

009 PohjoisHäme

Palkintotuomarin peruskurssi AJOK, BEAJ
02.08.-31.12.2021 LempääläJärj PIRKANMAAN AJOKOIRA-
YHDISTYS R.Y. Ilm. KATRIINA METSOILA 0407251568 katriina.
metsoila@saunalahti.fi Kurssin johtaja MARKKU OTONKORPI Koko 
kauden peruskurssi, pidetään tarvittaessa. 
 
11.08.2021 Lempäälä Kennelpiirin tilat, Tampereentie 484, Lem-
päälä Järj PIRKANMAAN AJOKOIRAYHDISTYS R.Y. Ilm. 6.8.2021 
menn. KATRIINA METSOILA  puh. 0407251568 katriina.metsoila@
saunalahti.fi Kurssin johtaja MARKKU OTONKORPI. Pidetään, jos on 
ilmoittautuneita.

Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) KEAJ 
12.08.2021 Lempäälä (Kennelpiirin tilat, Tampereentie 484, Lem-
päälä) Järj PIRKANMAAN AJOKOIRAYHDISTYS R.Y. Ilm. 6.8.2021 
menn. KATRIINA METSOILA puh. 0407251568 katriina.metsoila@
saunalahti.fi Kurssin johtaja HANNU SUNDSTRÖM KEAJ perus- ja 
jatkokoulutus, ensin AJOK jatko kello 18.00 ja KEAJ perus ja jatko 
sen jälkeen, n. kello 19.00
 
01.09.-31.12.2021 Lempäälä Järj PIRKANMAAN AJOKOI-
RAYHDISTYS R.Y. Ilm. 30.8.2021 menn. KATRIINA METSOILA 
0407251568 katriina.metsoila@saunalahti.fi Kurssin johtaja 
HANNU SUNDSTRÖM KEAJ perus ja jatkokoulutus, koko kauden 
kurssi, pidetään jos elokuussa ei vielä saa kokoontua. 

Palkintotuomareiden jatkokoulutus AJOK, BEAJ
12.08.2021 Lempäälä (Kennelpiirin tilat, Tampereentie 484, Lem-
päälä) Järj PIRKANMAAN AJOKOIRAYHDISTYS R.Y. Ilm. 6.8.2021 
menn. KATRIINA METSOILA 0407251568 katriina.metsoila@
saunalahti.fi Kurssin johtaja MARKKU OTONKORPI AJOK/BEAJ  
palkintotuomareiden jatkokoulutus. Aloitetaan kello 18.00.
 
01.09.-31.12.2021 Lempäälä Järj PIRKANMAAN AJOKOIRA-
YHDISTYS R.Y. Ilm. 30.8.2021 menn. KATRIINA METSOILA  
0407251568 katriina.metsoila@saunalahti.fi Kurssin johtaja 
MARKKU OTONKORPI Koko kauden AJOK/BEAJ jatkokoulutus, 
pidetään mikäli elokuussa ei saa vielä kokoontua.
 
Palkintotuomareiden jatkokoulutus AJOK, KEAJ 
17.-18.08.2021 Mänttä-Vilppula (Pollarin ampumarata. Vilppu-
la) Järj MÄNTÄN SEUDUN KOIRAKERHO R.Y. Ilm. 15.8.2021 menn. 
JOUNI LEPPÄ puh. 050 531 5756 jouni.leppa@luukku.com Kurssin 
johtaja MARKKU OTONKORPI 

010 PohjoisKarjala

Kehätoimitsijakurssi
19.-20.06.2021 Joensuu, verkkokurssi, Järj POHJOIS-KARJALAN 
KENNELPIIRI R.Y. Ilm. 11.6.2021 menn. MIKA JUNTUNEN 040 506 
8330 mika.juntunen@gmail.com Osm. 60,00€, Tilille FI97 1040 
3000 3439 33 NDEAFIHH Viite 3104. Kurssille otetaan 30 henki-
löä. Kurssin johtaja PIRJO PELTONEN Kurssi pidetään etäyhteyksin. 

Tiedustelut pirjo.peltonen@ppp.inet.fi
 
Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) AJOK BEAJ
01.08.2021-28.02.2022 Joensuu Järj POHJOIS-KARJALAN 
AJOKOIRAYHDISTYS Ilm. TIMO HAUTANEN 0500 962 761 timo.
hautanen@luukku.com Kurssin johtaja TIMO HAUTANEN Jäsenille 
ilmainen. Tili FI86 5770 0520 3912 66 OKOYFIHH

Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) KEAJ 
01.08.2021-28.02.2022 Joensuu Järj POHJOIS-KARJALAN AJO-
KOIRAYHDISTYS Ilm. JARI RAJAVUORI 0405369217 jari.rajavuori@
saunalahti.fi Kurssin johtaja JARI RAJAVUORI Jäsenille ilmainen. Tili 
FI86 5770 0520 3912 66 OKOYFIHH 

Palkintotuomareiden jatkokoulutus AJOK, BEAJ 
01.08.2021 Joensuu Järj POHJOIS-KARJALAN AJOKOIRAYH-
DISTYS Ilm. 01.-27.07.2021 JARI RAJAVUORI 0405369217 jari.
rajavuori@saunalahti.fi Kurssin johtaja Jari Rajavuori 

Palkintotuomareiden jatkokoulutus AJOK 
27.08.2021 Joensuu, Eno, Enon Juhla ja Lounas Järj ENON 
ERÄNKÄVIJÄT RY Ilm. 02.-26.08.2021 Jani Kuivalainen 
0503024987 jani77.kuivalainen@gmail.com Kurssin johtaja JANI 
KUIVALAINEN. Kurssille otetaan 30 henkilöä. Mahdollisuus kahvei-
hin omakustanteisesti.

011 PohjoisPohjanmaa  

Palkintotuomarin peruskurssi AJOK, BEAJ 
20.08.2021-20.08.2022 Liminka (Tupos ABC) Järj POHJOIS-
POHJANMAAN AJOKOIRAKERHO Ilm. 01.-19.08.2021 JARI FORS 
0400 290 982 jari.fors@jedu.fi Kurssin johtaja MATTI SIMI
 
20.08.2021-28.02.2022 Oulu Järj POHJOIS-POHJANMAAN 
BEAGLE RY Ilm. TOIVO KANGAS 040 728 3131 topi@taivaltajan.
com Kurssin johtaja TOIVO KANGAS. Koko metsästyskauden 
kestävä mahdollisuus palkintotuomarin peruskurssiin (20.8.2021-
28.2.2022). ilmoittautumiset kurssin johtajalle/kouluttajalle Toivo 
Kankaalle, jonka kanssa voi sopia molemmille sopivan päivän kurs-
sin läpikäymiseen. Kurssille voi ilmoittautua koko metsästyskauden 
ajan. Toivo Kangas p. 0407283131 toivo.kangas@beaglejarjesto.fi

27.08.2021 Oulu (Kalimen Maja, Kivenkankaantie 19, 90820 
Kello) Järj KELLON METSÄSTYSSEURA RY Ilm. 09.-23.08.2021 
ARTO SIPPALA 040 555 2706 arto.sippala@blastman.com Kurssin 
johtaja TOIVO KANGAS.

Palkintotuomarin peruskurssi AJOK, BEAJ, DRAJ 
01.08.2021-28.02.2022 Kuusamo Järj KUUSAMON METSÄS-
TYS-JA KALASTUSSEURA Ilm. MIKA MÄÄTTÄ 050-3048239 mika.
maatta@kuusamo.fi Kurssin johtaja MIKA MÄÄTTÄ Kurssit järjeste-
tään non stop-periaatteella tarpeen mukaan. Sovi aika kouluttajan 
kanssa. 

Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) KEAJ
07.08.2021 Oulu (Kalimen Maja, Kivenkankaantie 19, 90820 
Kello) Järj KELLON METSÄSTYSSEURA RY Ilm. 19.07.-02.08.2021 
ARI HILTULA 040 553 5472 arihiltula@gmail.com Kurssin johtaja 
KIMMO PERHOMAA Osm. 0,00€

Palkintotuomareiden jatkokoulutus AJOK, BEAJ
04.08.2021 Ii (Iin Metsästysyhdistyksen maja, Iilaaksontie 2, klo 
18.00) Järj IIN METSÄSTYSYHDISTYS RY Kurssille otetaan 50 hen-
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JÄRJESTÖN TUOTESHOP
ALAN HARRASTAJILLE!

• Naisten collegetakki  21 €
Koko M, 100 % puuvilla

Kainaloleveys 50 cm, ± 1,5 cm
Pituus 65 cm ± 1,5 cm

• Tpaidat  puuvilla  13 €
Oliivi tai sininen, koot L & XL

• Naisten tekninen paita
oranssi tai turkoosi, koot S - M 
HUOM painatus selässä  17 €

• Miesten tekninen paita
koko XXL valkoinen  17 €

• Musta kesälippis   12 € 

• Lasten  lippis turkoosi   15 €

Oranssi kylpypyyhe 21 € 
70 cm x 140 cm

Torkkupeite   20 €
125 x 150 cm

• Hihamerkki   3,50 € 
kankainen

•  Tarra ja ikkunatarra  
2,50 €

Tuotteiden hintaan lisätään toimituskulut. 
Tilaa toimistolta puh.  044 311 0330 (ma-pe klo 10-14) tai sähköpostilla toimisto@ajokoirajarjesto.fi 

Laita tilaukseen tuotteet, kpl-määrä, väri, koko sekä nimi, osoite, puhelinnumero. 
Saat vastauksena maksuohjeen. 

014 Satakunta 

Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) AJOK, BEAJ 
01.08.2020-31.07.2021 Huittinen Järj SATAKUNNAN 
AJOKOIRAMIEHET RY Ilm. MIKA KYRÖMÄKI 0400 921 227 mika.
kyromaki@hara.fi Kurssin johtaja MIKA KYRÖMÄKI Kokokauden 
kurssi (pidetään sovitusti)

01.08.2021-31.07.2022 Sastamala Järj SATAKUNNAN AJOKOI-
RAMIEHET RY Ilm. JANNE JOKINEN 0405128664 janne.jokinen@
nestehaijaa.fi Kurssin johtaja JANNE JOKINEN Kokokauden kurssi 
(pidetään sovitusti!) 

27.08.2021 Sastamala Järj SATAKUNNAN AJOKOIRAMIEHET 
RY Ilm. 26.8.2021 menn. JANNE JOKINEN 0405128664 janne.
jokinen@nestehaijaa.fi Kurssin johtaja JANNE JOKINEN 

Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) IAJOK, KEAJ
01.08.2020-31.07.2021 Kankaanpää (pidetään sovitusti) 
Järj SATAKUNNAN AJOKOIRAMIEHET RY Ilm. JARI VAARILA 0400 
775 639 jari.vaarila@dnainternet.net Kurssin johtaja JARI VAARILA 
Kokokauden kurssi (Sovittaessa) 

01.08.2021-31.07.2022 Kankaanpää Järj SATAKUNNAN AJO-
KOIRAMIEHET RY Ilm. JARI VAARILA 0400 775 639 jari.vaarila@
dnainternet.net Kurssin johtaja JARI VAARILA Kokokauden kurssi 
(pidetään sovitusti!)

Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) AJOK, BEAJ, IAJOK, 
KEAJ 
04.09.2021 Parkano Järj SATAKUNNAN AJOKOIRAMIEHET RY 
Ilm. 3.9.2021 menn. NIKOLAS SANTOO 0400631581 nikke.itte@
gmail.com Kurssin johtaja JANNE JOKINEN. AJOK/BEAJ-kouluttaja-
na Janne Jokinen ja KEAJ/IAJOK-kouluttajana Jari Vaarila. 

10.09.2021 Rauma Järj SATAKUNNAN AJOKOIRAMIEHET RY 
Ilm. 9.9.2021 menn. SARI PIRKKANEN 0445355775 s.pirkkanen@
gmail.com Kurssin johtaja JANNE JOKINEN AJOK/BEAJ kouluttajana 
Janne Jokinen ja KEAJ/IAJOK kouluttajana Jari Vaarila. 

015 SuurSavo

Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) AJOK 
07.08.2021 Mikkeli Järj SUUR-SAVON AJOKOIRAMIEHET RY Ilm. 
19.07.-06.08.2021 AUVO PARTTI 040 5462735 auvo.partti@pp1.
inet.fi Kurssin johtaja JORMA SANISALO.

14.08.2021 Juva Järj POHJOIS-JUVAN ERÄ RY Ilm. 26.07.-
13.08.2021 MATTI NYKÄNEN 050 3313101 matti.nykanen@
mnyhtiot.fi. Kurssin johtaja JORMA SANISALO 

14.08.2021 Rantasalmi (valtuustosali Poikkitie 2 58900 Ranta-
salmi) Järj RANTASALMEN KENNELYHDISTYS RY Ilm. 01.07.2020-
12.08.2021 PIRKKO TURUNEN 040 771 0233 pirkko.turunen52@
gmail.com Kurssin johtaja ESKO ITKONEN. JATKO KLO 10. PERUS 
KLO 12.

Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) AJOK 
15.08.2021 Pieksämäki Järj KESKI-SAVON AJOKOIRAMIEHET RY 
Ilm. 19.07.-14.08.2021 TATU PARTTI  0400 322 856 tatupartti@
gmail.com Kurssin johtaja ESKO ITKONEN

Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) KEAJ 
08.08.2021 Mikkeli Järj SUUR-SAVON AJOKOIRAMIEHET RY Ilm. 
19.07.-06.08.2021 AUVO PARTTI 040 5462735 auvo.partti@pp1.
inet.fi Kurssin johtaja AUVO PARTTI 

Palkintotuomareiden jatkokoulutus AJOK 
14.-15.08.2021 Mäntyharju, Tainan maja, Salmijärventie 79, 
52700 Mäntyharju Järj MÄNTYHARJUN KENNELYHDISTYS R.Y. Ilm. 
01.-13.08.2021 TIINA PEKKOLA 0400 677645, tiinapekkola0@
gmail.com. Kurssin johtaja Jorma Sanisalo.  

017 Vaasa

Palkintotuomarin peruskurssi AJOK, KEAJ 
20.08.2021-28.02.2022 Vaasa Järj VÄSTKUSTENS STÖVAR-
KLUBB R.Y. Ilm. ROLAND SUNDFORS 044 785 1224 roland.
sundfors@jakobstad.fi Kurssin johtaja ROLAND SUNDFORS. Säsong 
prisdomarkurs. Kjell Fellman Ajok 040-5684606, Roland Sundfors 
Ajok/Keaj 044-7851224, Kim Bondegård Ajok 050-5284184, 
Juhani Lappi Ajok/Keaj 0500-160413, Ingmar Smeds Ajok/Keaj 
050-5284184, Erkki Alavainio Ajok 050-3711673, Sven-Åke Mylläri 
Ajok 040-5944082, Bengt Lindberg Keaj 050-5443696 

Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) AJOK, KEAJ 
22.09.2021 Maalahti Järj MALAXNEJDENS STÖVARKLUBB RF 
Ilm. 08.-21.09.2021 INGMAR SMEDS 050-528 4184 ingmar.
smeds@pp.malax.fi Kurssin johtaja INGMAR SMEDS
 
Kasvattajan peruskurssi 
30.-31.10.2021 Mustasaari Hotelli Vallonia Järj VAASAN KEN-
NELPIIRI RY Ilm. 01.08.-08.10.2021 MARITA UTTER 0400 873374 
utter@batru.fi Kurssin johtaja MARITA UTTER Suomenkielinen 
kasvattajan peruskurssi. Ilm. ainoastaan Omakoiran kautta. Ilmoit-
tautumisen liitteeksi maksukuitin kopio. Varmista että löytyy vapaa 
paikka ennen kuin maksat ilmoittautumismaksun. Tiedustelut: 
vaasankennelpiiri@aluekoulutta.fi. Osm. 70,00€, Tilille FI05 2015 
1800 0340 73 NDEAFIHH Kurssille otetaan 30 henkilöä

018 Ahvenanmaa

019 Helsingin seutu

Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) AJOK BEAJ
12.08.2021 Helsinki Järj HELSINGIN KENNELKERHO RY Ilm. 
11.8.2021 menn. HARRI VÄRE 040 585 4955 harri.vaere@gmail.
com Kurssin johtaja PAULI HALONEN
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Kuva Katja Korhonen.


