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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
Tallennusohjelmaa ja tieto-
kantaa koskeviin kysymyksiin 
vastaavat Ville Puustinen 
villepuus@hotmail.com,  
050 379 0680 & Juha Laukka-
nen, laukkajussi@gmail.com, 
045 348 0441 & Mika Elgland, 
mika.elgland@netikka.fi,  
050 567 4983

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
tuomo.hanninen54@ 
gmail.com

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

Kunniapuheenjohtaja 
Antero Viitanen
Retkeilijäntie 9 E 44,  
70200 Kuopio

puh. 0400 168 390
viitanen.kuopio@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 Martti Toivola
Stålarminkatu 18 as 14
20810 Turku
martti.toivola.pp@gmail.com

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

Jäsenmaksut v. 2021
Vuosijäsen  32 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 

Arvokisoja,  susiasiaa,  SAJ-120 -juhla-
vuoden valmistelua ja muuta tulevaa
Syksy on edennyt kuin siivillä ja vuosikokouksen 
jälkeinen aika on paiskittu töitä luonnossa ja team-
sin ääressä. Nyt ollaan rauhoittumassa adventin ja 
joulun viettoon. Samalla ajokoiraväki on hengitystä 
pidätellen keskittynyt piiskahäntien kuninkaallis-
ten valintojen tilanteisiin. Ohessa valmistaudutaan 
kuumeisesti tulevaan SAJ 120-juhlavuoteen ja uu-
teen kauteen hiomalla  toimintasuunnitelmaa ja 
pohtimalla henkilövalintoja. Ajan virtauksia tulisi 
meidän juuri nyt herkkänä aistia ja katsoa tulevai-
suuteen.

Arvokokeet käyntikortti  
arvokkaaseen perinteeseen
Tiukat karsinnat ja valintakokeet ovat vanha perin-
ne valita kuninkaallisten ehdokkaita. Tätä luettaessa 
kuninkaalliset on jo kruunattu 81. kerran jänisko-
keiden ja 33. kerran kettukokeiden osalta. Kettuko-
keiden säännöt otettiin käyttöön v. 1979 ja ensim-
mäinen Kettu-Kilpa oli v. 1989. Syksyn vaihtelevat 
ja tulosten perusteella vaikeitakin olosuhteita kier-
rokseen on jänispuolella sisältynyt. Laimea osanot-
to Etelän ja Lännen lohkoissa harmittaa. Yhteenve-
tona jo pidetyistä kokeista voi sanoa, että kokemus 
on ollut valttia tällä kierroksella. Kettupuolella kar-
sintoja on käynnistelty ja valinnat Siilinjärven Ket-
tukilpaan tehdään lähiviikkoina.

Myönteisen tiedottamiseen liittyvän kehityksen 
vastapainona on osallistujien määrän lasku esi-
merkiksi jänispuolen karsinnoissa. Suurimmillaan 
määrä oli 1990-luvulla n. 700, viime vuonna osal-
listui 267 koiraa ja tänä vuonna 247. Kennelliitto on 
lyönyt lukkoon lohkonvalinnan ykköstulosvaati-
muksen, mutta nuorten ja vailla ykköstuloksia ole-
vien koirien innostamismiseksi piiritason kokeiden 
tulosvaatimukset hallitus esittää kennelliitolle jätet-
täväksi piirien itsensä päätettäväksi. Henki kierrok-
sen eri vaiheissa on ollut hyvä. Kiitos osallistuneille 
koirille isäntineen ja onnittelut menestyneille!

Susien  
kannanhoidollinen metsästys päätösvaiheessa
Susitilanne on koko maassa ollut hyvin huolestutta-
va. Omassa metsästysseurassamme poronhoitoalu-
eella kaksi sutta on saatu yhteisjahdeissa saaliiksi ja 
petoja on vieläkin porojen ja metsästyskoirien uh-
kana. Oulun alapuolella erityisesti karja ja lampaat 
ovat olleet petojen kohteina. Kansalaisaloite susien 
kannanhoidollisen metsästyksen käynnistämisestä 
on päätösvaiheessa. Me SAJ:n hallinnossa olemme 
valmistelleet lausuntoja kansalaisaloitteesta maa- 
ja metsätalousvaliokunnalle ja asetusluonnoksesta 
maa- ja meysätalousministeriölle. Lisäksi olemme 
olleet yhteydessä ministeriin ja valiokunnan johtoon. 
Selkeä päätös susien määrän rajoittamiseksi käynnis-
tämällä metsästys on nyt välttämätön oikeusvaltion 
periaatteen säilyttämiseksi. Turvallisuuden uhka ja 
vahingot ovat ylittäneet kansalaisten sietorajan. 

SAJ 120-juhlavuoden valmistelu
Juhlavuosi näkyy jo tämän lehden ilmoituksissa ja 
tulevan vuoden tapahtumissa. Julkaisuihimme tulee 

Kuva M
arkku Sippari

Aarre Läntisen historian 1902-1992 jatkoksi 5-vuoti-
sia koonteja kussakin numerossa vuosilta 1993-2022. 
Juhlavuoden kokeina ovat jo alkuvuonna Mööpelit 
ja Kettupuuhka. Vuosikokouksemme tulee olemaan 
vuoden pääjuhla ja sitä rataa vuosi tulee etenemään. 
Merkkivuosia täyttää ohessa myös maakunnalliset 
yhdistykset ja sataan vuotee pääsee mm. Etelä-Hä-
me. Tärkeää on saada juhlat ja arvokas perinne vä-
littymään maakuntiin, seuroihin ja monipuolisesti 
toimintaan.

Vuoden 2022 toiminta
Myönteisiä asioita päättyneeltä kaudelta ovat rekis-
teröintien nousu 1250 pentuun ja järjestölle tulleet 
250 uutta jäsentä. Uusi pevisa alkaa ilman mullista-
via uudistuksia ja järjestön talous on vakaa. Jäsenis-
tön ikärakenne toki heijastuu kenttään, mutta virtaa 
nuorilla ja meillä enemmän maailmaa nähneillä näin 
hienoon harrastukseen hyvien koirien kanssa riittää. 
SAJ:n sääntömuutosasia siirrettiin hallituksen pää-
töksellä koronan jatkumiseen viitaten tuleviin koko-
uksiin.

Omalta osaltani totean, että luottamustoimista tu-
tuksi tullut vaalikausi puheenjohtajana on täyttymäs-
sä ja paikka tulee hakuun. Liiat kiireet ovat häirin-
neet johtamista, mutta valtaosa lupaamistani ja esille 
tulleista asioista on saatu koronankin aikana jalalle. 
Onko asiat olleet oikeita nähdään lähitulevaisuudes-
sa. Tästä on uuden ”luudan” hyvä jatkaa ja siirryn 
koiratouhun ohella metsänhoidon ja kirjoitusaihioi-
den pariin. Haastan kiinnostuneita ilmoittautumaan 
kisaan, jotta saadaan haastattelut helmikuun lehteen. 
Kenttä on avoin ja rehtiä kisaa odotamme.

Kiitän jäsenistöä ja yhteistyökumppaneita hyväs-
tä ja vakaasta vuodesta. Tulevaisuudelta odotamme 
erityisesti terveyttä, turvallisuutta ja rakentavaa hen-
keä. Hallinnossa toimikunnat ja hallitus ovat yksissä 
tuumin vieneet asioita toimiston tuella eteenpäin ja 
tunnustustakin on saatu. Lausun lämpimän kiitok-
sen ahkeroinnista. Toivotan koko ajokoiraväelle Rau-
hallista Joulua sekä turvallista ja Onnellista Uutta ja 
Juhlavuotta 2022!

Kuusamossa 29.11.2021

Tuomo
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toimisto@ajokoirajarjesto.fi

Jäsenjulkaisu ISSN 0355-9718
Lehti ilmestyy kuusi (6) kertaa  
vuodessa.
Ilmestymispäivät ovat: 15.2., 29.3., 
31.5., 31.8., 31.10.  ja 20.12.  
Aineiston on oltava toimituksessa ilmes-
tymiskuukautta edeltävän kuukauden 
loppuun mennessä, paitsi helmikuun 
lehteen 15.1. ja joulukuun lehteen 20.11. 
mennessä.

Julkaisutoimikunta
Puheenjohtaja Liisa Miettinen
Tietäjänkuja 5, 07600 Myrskylä
puh. 044 544 9335
lissu72@netti.fi

Aineistosihteeri,  
materiaalin vastaanotto:
Mari Ruha
Sodankyläntie165 b
98500 Pelkosenniemi
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lehti@ajokoirajarjesto.fi

Vastaava päätoimittaja  
Tuomo Hänninen
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SAJ 120 vuotta 
- seinäkalenteri vuodelle 2022

Hinta 20 € + toimituskulut.
Tilaa toimistolta
toimisto@ajokoirajarjesto.fi
tai 044 311 0330

Koko A4, avattuna A3.
Ripustusreikä.
Kalenterissa SAJ:n tapahtuma- 
t iedot ja muistiinpanotilaa.
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Hallitus tiedottaa

Kennelpiirien piirinmestaruuskokeiden järjes-
tämisohje on hyväksytty Suomen Kennelliitossa 
27.10.2021, voimassa 1.1.2022 alkaen
Hallitus päätti esittää kennelliitolle, että AJOK- ja 
KEAJ-kokeiden kohdalla ykköstuloksen vaatimus 
PM-kokeeseen poistetaan säännöstä ja että jokai-
nen kennelpiiri laatii PM-koesäännöt alueelliset 
erot huomioiden. Järjestämisohje on nähtävissä ko-
tisivuilla www.ajokoirajarjesto.fi.

Lohkonvalintakokeen sääntömuutosesitys 
esitetään vuosikokoukselle: lohkon valintakokee-
seen voidaan ilmoittaa koira, joka on ilmoittautu-
misajankohtaan mennessä saavuttanut vähintään 
yhden ensimmäisen palkinnon ajokokeessa. 

Hallitus päätti antaa lausunnot MMM:n asetus-
luonnokseen suden metsästyksestä poikkeusluvalla 
ja maa- ja metsätalousvaliokunnalle kansalaisaloit-
teeseen suden kannanhoidollisen metsästyksen 
aloittamisesta.

SAJ:n 120-juhlavuoden tapahtumat  
ja niiden valmistelu
Mööpeliajot ja Kettukapina järjestetään 120-vuotis-
juhlakokeina. 
SAJ kustantaa päänäyttelyn SA-ruusukkeet 
120-vuotisjuhlalogolla.
Ajokoiramies-lehdissä 2022 käsitellään järjestön 
historiaa ajalta 1991-2020 viiden vuoden jaksoina.      

Tähtivalion arvoja  
myönnettiin seuraaville suomenajokoirille:
94. tähtivalio FI KVA Riihen Ali FI19066/12B/B 
om Raimo Kansanen, Varkaus 
95. tähtivalio FI KVA MVA Matkon Friidu 
FI26904/13B/B om Pekka Schroderus, Sotkamo 
96. tähtivalio FI KVA Eräjätkän Rambo
FI28738/17A/A 0/0 om Karoliina Mehtonen, 
Vieremä 
97. tähtivalio FI KVA M-21 Arialin Ajatus 
FI25938/15C/B 0/0 om Arto ja Ari Hentilä, Kuu-
samo

Terveystuki 2022
SAJ tukee jäsenen omistamalle koiralle otettua 
ataksiageenitestiä tai lonkkanivel-, kyynärni-
vel-, patellaluksaatio-, sydänkuuntelu-, sydämen 
kuuntelu-, sydämen ultraääni-, silmä- tai selkätut- 
kimuksia. Sydämen ultraäänitutkimuksen tuki on  
50 euroa ja muiden tutkimusten tuki on 20 eu-
roa/koira, yhden kerran koiran elinaikana. Tutki-
mustulosten ja testien tulee olla julkisia. Voimassa 
1.1.2020 alkaen.

SAJ korvaa koiranomistajille ihonäytteiden la-
boratoriotutkimuksen epäiltäessä mustan karvan 
karvatupen kasvuhäiriötä. Lisäksi SAJ korvaa la-
boratorioon lähetettävien ihonäytteiden ottaneen 
eläinlääkärin kustannuksia 50 euroon asti.

Vuosittaisten kilpailujen kasvattajakilpailun 
sääntöasia annetaan jalostustoimikunnan valmis-
teltavaksi. 
Jalostustoimikunnan järjestämät tapahtumat 
Oulussa, Siilinjärvellä ja Ikaalisissa järjestetään 
vuonna  2022.

Ylituomarien (AJOK ja KEAJ) erikoistumiskurssi 
järjestetään 2.-3.4.2022 Kuopiossa. Kurssimaksu on 
150 euroa sisältäen viikonlopun ruokailut ja majoi-
tuksen 2 hengen huoneessa.

Hallitus hyväksyi sääntötyöryhmän esityksen, 
että sääntöesitys siirretään vuodella eteenpäin.  
Koronan jatkuminen ja jälkihoito heijastuvat to-
dennäköisesti rästitöiden ohella toimintaamme. 
Kahdessa viimeisessä vuosikokouksessa on pande-
mian takia jäänyt käsittelemättä asioita, jotka siirty-
vät seuraavalle vuodelle, joka on myös 120-vuotis-
juhlavuosi. Seuraavassa vuosikokouksessa on näin 
ollen monta käsiteltävää asiaa, joten keskusteltiin 
sääntöesityksen siirtämisestä rauhallisempaan ajan-
kohtaan.

SAJ – FSK 12 0 vuotta

1902 – 2022

TOIMISTOLTA

Seuraava lehti ilmestyy 15.2.2022.
Toivomme  jäsenistöltä juttuja ja kuvia. 

Aineistot helmikuun Ajokoiramies-lehteen 15.1.2022 mennessä  
lähetetään mieluiten sähköpostilla:  lehti @ ajokoirajarjesto.fi  

tai osoitteella: Mari Ruha, Sodankyläntie 165 b, 98500 Pelkosenniemi
puh. 040 962 5806

Ilmoitushinnat 2022 
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.

HUOM! 
KOETALLENNUS OHJELMAN KÄYTTÄJÄT
Tallennusohjelmaa ja tietokantaa koskeviin 
kysymyksiin vastaavat Ville Puustinen  
villepuus@hotmail.com, 050 379 0680 &  
Juha Laukkanen, laukkajussi@gmail.com, 
045 348 0441 & Mika Elgland, 
mika.elgland@netikka.fi,  050 567 4983

Suomen Kennelliitto tiedottaa: 
• Helmikuun 2022 loppuun asti voi 
osallistua kokeisiin ilman näyttely-
tulosta 

Suomen Kennelliiton hallituksen päätös 
26.11.2021 (22/21): 
Hallitus päätti poiketa näyttelytulosvaatimukses-
ta siten, että niissä koemuodoissa, joissa koeaika 
jatkuu vuodenvaihteen jälkeen kuitenkin enintään 
helmikuun 2022 loppuun asti, koira voi osallistua 
kokeisiin ilman näyttelytulosta. 

• Suomen Kennelliitto päätti siirtää uuden koi-
rarekisteriohjeen voimaantuloa vuodella eteen-
päin eli vuoden 2023 alkuun.    

Vuosikokous 2022  
järjestetään 26.3.2022 Salossa 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asi-
an yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi, 
hänen on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle 
yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi esittämät 
yksilöidyt asiat kokousta edeltävän joulukuun 
loppuun mennessä eli viimeistään 31.12.2021 toi-
miston osoitteella. 
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JÄSENMAKSUN ERÄPÄIVÄ

Vuoden 2022 jäsenmaksun eräpäivä on 
20.1.2022

Vuoden 2022 jäsenmaksukortti postitetaan 
kaikille jäsenille lähiaikoina. Jäsenmaksukor-
tissa oleva viitenumero on henkilökohtainen 
ja mainittava maksettaessa. 
Vuosijäsenen maksu on 32 euroa, samassa 
taloudessa asuvan perhejäsenen maksu on  
17 euroa. Nuorisojäsenmaksu 0 euroa. Jäsen-
yhdistyksen maksu on 55 euroa. Tilinumero on 
FI58 4600 2020 0009 09. BIC ITELFIHH.

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

TOIMISTOLTA

Osoitteenmuutokset 
toimistolle

Tee osoitteenmuutokset ja muut jäsentietojen 
päivitykset toimistolle sähköpostilla 
toimisto@ajokoirajarjesto.fi tai postitse tai pu-
helimitse. Tee ilmoitus toimistolle, jos et enää 
maksa jäsenmaksua, niin poistamme tietosi re-
kisteristämme. 

Adressändringar och 
övriga medlemsärenden  
till kansliet

Gör dina adressändringar och andra uppdate-
ringar av medlemsinformation via e-post toi-
misto@ajokoirajarjesto.fi eller via post eller 
telefon. Meddela också om du inte mera vill 
betala medlemsavgift, så vi kan ta bort din 
information från vårt register. 

Tärkeitä päivämääriä
15.1. Ilmoittautumiset vuosittaisiin 

 kilpailuihin ja palkintoihin
20.1. Jäsenmaksun eräpäivä
20.1. Vuosikirjan ennakkotilauksen eräpäivä
31.1. Ansiomerkkiesitykset toimistolle

TILAA VUOSIKIRJA 2021,  
ENNAKKOTILAUKSEN 
ERÄPÄIVÄ 20.1.2022
Jäsenmaksun yhteydessä voi tilata myös vuo-
sikirjan 2021 ennakkotilauksen ilman lähe-
tyskuluja. Maksa kirjan hinta 20 euroa jäsen-
maksun lisäksi: vuosijäsen maksaa 52 euroa, 
perhejäsen 37 euroa, jäsenyhdistys 75 euroa. 
Ainais- ja vapaajäsenille on myös postitettu 
maksukortti, jolla voi tilata vuosikirjan ennak-
kotilaushintaan 20 euroa. Ennakkotilauksen 
eräpäivä on 20.1.2022, jonka jälkeen tilattui-
hin vuosikirjojen hintaan lisätään postitus- ja 
käsittelykulut.

Vuosikirja 2021 ilmestyy toukokuussa 2022.
Se sisältää koetulokset 1.3.2021 - 28.2.2022 ja 
näyttelytulokset ajalta 1.1. - 31.12.2021.

BESTÄLLA ÅRSBOKEN  
2021, FÖRFALLODAG  
REDAN 20.1.2022

Man kan också, utan postavgift beställa års-
boken 2021 med samma medlemsbetalning 
genom att förutom medlemsavgiften betala 
ytterligare 20 euro. Totala betalningen blir för 
vanliga medlemmar 52 euro, för familje- med-
lemmar 37 euro, för medlemsföreningar 75 
euro. Också ständiga och sådana som är bef-
riade från medlemsavgift, får ett bankgiro som 
man kan betala årsboken med, och då är avgif-
ten 20 euro.
Senaste datum för förhandsbeställningarna är 
20.1.2022. Senare beställningar debiteras yt-
terligare med hanterings- och postavgift.
Årsbok levereras i maj 2022. Den innehåller 
provresultatar 1.3.2021 - 28.2.2022 och utställ-
ningsresultater 1.1. - 31.12.2021.

SISTA BETALNINGSDAG

Sista betalningsdag för årsavgiften år 2022
är 20.1.2022

Medlemskortet för år 2022 postas till alla med-
lemmar de närmaste dagarna. Referensnumret 
som finns på bankgirot är ett personligt kod-
nummer som måste framgå vid betalningen. 
Årsavgiften är 32 euro, för familjemedlem som 
bor på samma adress är avgiften 17 euro, ung-
domsmedlem 0 euro, avgiften för föreningar är  
55 euro. Kontonr FI58 4600 2020 0009 09. 
BIC ITELFIHH.

Observera! Uppfödare kan ansluta valpköpare 
till medlemmar i föreningen för 11 euro  / per-
son.  

TOIMISTOLTA
Hallitus ja toimisto 

kiittävät jäsenistöä kuluneesta 
vuodesta! 

Rauhallista Joulua ja 
Menestystä Vuodelle 2022! 

Suomen Ajokoirajärjestön toimisto
toimistosihteeri Jaana Leppiaho
Uusikatu 57-59, 90120 Oulu

puhelin 044 311 0330
sähköposti toimisto@ajokoirajarjesto.fi

kotisivut www.ajokoirajarjesto.fi

Seuraa Suomen Ajokoirajärjestön ryhmää Facebookissa, ryhmässä jäseniä vajaat 5000.

Vuosikokous 2022
järjestetään 26.3.2022 Salossa. 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin 
asian yhdistyksen vuosikokouksessa käsitel-
täväksi, hänen on ilmoitettava kirjallisesti 
hallitukselle yhdistyksen kokouksessa käsi-
teltäväksi esittämät yksilöidyt asiat kokousta 
edeltävän joulukuun loppuun mennessä eli 
viimeistään 31.12.2021 toimiston osoitteella. 
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Hyväksytty hallituksessa 24.11.2016

Palkintojen hakemukset ja kilpailuihin osallis-
tumiset lähetetään tammikuun 15. päivään 2021 
mennessä toimistoon. Palkinnot jaetaan vuosiko-
kouksessa Salossa 26.3.2022.
Suomen Ajokoirajärjestö jakaa vuosittain prons-
sisia, hopeisia tai kultaisia kasvattajapalkintoja 
ansioituneille suurten ajokoirien kasvattajille, 
jotka täyttävät jäljempänä esitetyt vaatimukset. 
Kasvattajan on itse haettava kirjallisesti palkintoa 
Suomen Ajokoirajärjestön hallitukselta.
Hakemuksessa on tehtävä tarkka selvitys kaikista 
niistä seikoista, jotka alla olevien ehtojen mukaan 
vaikuttavat kasvattajapalkinnon myöntämiseen. 
Hakemuksen allekirjoittanut kasvattaja vastaa an-
tamiensa tietojen oikeellisuudesta.
Ajokoirajärjestön palkinnoissa ja kilpailuissa hy-
väksytään tuloksiin vain Suomessa saavutetut 
koe- ja näyttelytulokset.

Kasvattajapalkintojen erityisehdot ovat  
seuraavat:

Pronssinen kasvattajapalkinto

AJOK
Pronssinen kasvattajapalkinto myönnetään kas-
vattajalle, kasvattajaryhmälle tai kennelille, joka 
on vähintään kahdesta eri pentueesta kasvattanut 
yhteensä ainakin kolme Suomen käyttövaliota. 
Yhden käyttövalion voi korvata kahdella Suomen 
muotovaliolla, jotka ovat edellä mainittujen käyt-
tövalioiden pentuesisaruksia.

KEAJ
Pronssinen kasvattajapalkinto myönnetään kas-
vattajalle, kasvattajaryhmälle tai kennelille, joka 
on vähintään kahdesta eri pentueesta kasvatta-
nut yhteensä ainakin kolme Suomen kettukäyt-
tövaliota. Yhden kettukäyttövalion voi korvata 

kahdella Suomen muotovaliolla, jotka ovat edellä 
mainittujen kettukäyttövalioiden pentuesisaruk-
sia.

Hopeinen kasvattajapalkinto

AJOK
Hopeinen kasvattajapalkinto myönnetään kasvat-
tajalle, kasvattajaryhmälle tai kennelille, joka on 
kasvattanut samasta nartusta lähtien kaksi perät-
täistä sukupolvea siten, että ensimmäisessä suku-
polvessa ainakin se narttu, jolla toinen sukupolvi 
on kasvatettu ja toisessakin sukupolvessa ainakin 
yksi koira on saavuttanut vähintään kaksi ajo-
kokeen ensimmäistä palkintoa Suomessa, joista 
toinen voi olla kahden viikon tai koekauden ko-
keesta sekä näyttelystä vähintään laatuarvostelun 
HYVÄ (H) viisitoista (15) kuukautta täytettyään.

KEAJ
Hopeinen kasvattajapalkinto myönnetään kasvat-
tajalle, kasvattajaryhmälle tai kennelille, joka on 
kasvattanut samasta nartusta lähtien kaksi perät-
täistä sukupolvea siten, että ensimmäisessä suku-
polvessa ainakin se narttu, jolla toinen sukupolvi 
on kasvatettu ja toisessakin sukupolvessa ainakin 
yksi koira on saavuttanut vähintään kaksi ketu-
najokokeen ensimmäistä palkintoa, joista toinen 
voi olla kahden viikon tai koekauden ketunajoko-
keesta sekä näyttelystä vähintään laatuarvostelun 
HYVÄ (H) viisitoista (15) kuukautta täytettyään.

Kultainen kasvattajapalkinto

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

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

KEAJ
Kultainen kasvattajapalkinto myönnetään kasvat-
tajalle, kasvattajaryhmälle tai kennelille, joka on 
kasvattanut samasta nartusta lähtien kolme perät-
täistä sukupolvea siten, että ensimmäisessä ja toi-
sessa sukupolvessa ainakin ne nartut, joilla toinen 
ja kolmas sukupolvi on kasvatettu ja kolmannes-
sakin sukupolvessa ainakin yksi koira on saanut 
vähintään kaksi ketunajokokeen ensimmäistä 
palkintoa, joista toinen voi olla kahden viikon tai 
koekauden ketunajokokeesta sekä näyttelystä vä-
hintään laatuarvostelun HYVÄ (H) viisitoista (15) 
kuukautta täytettyään.

Mestarikasvattaja

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

KEAJ
Mestarikasvattajan titteli myönnetään kasvattajal-
le, kasvattajaryhmälle tai kennelille, joka on kas-
vattanut samasta nartusta lähtien viisi perättäistä 
sukupolvea siten, että ensimmäisessä, toisessa, 
kolmannessa ja neljännessä sukupolvessa aina-
kin ne nartut, joilla seuraavat sukupolvet on kas-
vatettu ja viidennessä sukupolvessa ainakin yksi 
koira on saanut vähintään kaksi ketunajokokeen 
ensimmäistä palkintoa, joista toinen voi olla kah-
den viikon tai koekauden ketunajokokeesta sekä 

näyttelystä vähintään laatuarvostelun HYVÄ (H) 
viisitoista (15) kuukautta täytettyään.

Erikoiskasvattajakilpailu

AJOK Erikoiskasvattajakilpailu:
Erikoiskasvattajakilpailu käydään kalenterivuo-
den aikana saavutettujen tulosten perusteella. 
Kahden viikon ja koekauden kokeiden tuloksia 
ei oteta huomioon. Kilpailu on tarkoitettu suo-
menajokoirille. Kilpailun voittaja saa vuodeksi 
haltuunsa Pekan tuoppi –kiertopalkinnon, joka 
luovutetaan SAJ-FSK:n vuosikokouksessa.

Niiden kasvattajien, jotka haluavat kilpailla 
erikoiskasvattajakilpailussa, on ilmoitettava ha-
lukkuutensa osallistua sekä kasvattajanimensä 
SAJ:n toimistoon. Ilmoittautumisen yhteydessä 
on mainittava kaikki yhden vuoden täyttäneet ja 
alle kymmenen (10) vuoden ikäiset kasvattaman-
sa yhdistelmät (vanhempien nimet ja rekisterinu-
merot).

Kilpailuun osallistuvat yhden vuoden täyttä-
neet ja alle 10-vuotiaat kasvatit. Kilpailussa ote-
taan huomioon ajokokeessa, kahden viikon ja 
koekauden kokeessa käyneet kasvatit ja rekiste-
röityjä jälkeläisiä laskettaessa otetaan huomioon 
kaikki 1-10-vuotiaat rekisteröidyt kasvatit (myös 
kuolleet). Koirien ikä lasketaan 1.1. mukaan. 
Koejälkeläisiä tulee olla vähintään kahdesta eri 
pentueesta. Yhteisomistuksessa oleva koira ja 
pentue otetaan huomioon vain yhden omistajan 
osalta.

Kilpailun pisteet lasketaan siten, että koetulos-
ten antamien pisteiden summaan lisätään koejäl-
keläisten määrä ja tämä jaetaan rekisteröityjen 
jälkeläisten määrällä. Kaikilta koejälkeläisiltä 
otetaan mukaan vain paras koetulos. Koetulok-
set antavat pisteitä seuraavasti: AJOK 1= 8, AJOK 
2= 5, AJOK 3= 3, AJOK 0= 1 pistettä. Myös ne 
koejälkeläiset, jotka eivät ole saavuttaneet tulosta, 
ovat mukana koejälkeläisten määrässä. Kilpailun 
pisteet lasketaan SAJ:ssa. 

Tasapisteiden sattuessa voittaa se kasvattaja, 
jolla on enemmän kilpailun tulokseen vaikuttavia 
kasvatteja.

Suomen Ajokoirajärjestö –  
Finska Stövarklubben ry:n  
kasvattajapalkintojen ja -kilpailujen säännöt
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KEAJ Erikoiskasvattajakilpailu:
Erikoiskasvattajakilpailu käydään kalenterivuo-
den aikana saavutettujen tulosten perusteel-
la. Kahden viikon ja koekauden kokeiden tuloksia 
ei oteta huomioon.  Kilpailu on tarkoitettu suo-
menajokoirille. Kilpailun voittaja saa vuodeksi 
haltuunsakiertopalkinnon, joka luovutetaan SAJ-
FSK:n vuosikokouksessa.

Niiden kasvattajien, jotka haluavat kilpailla 
erikoiskasvattajakilpailussa, on ilmoitettava ha-
lukkuutensa osallistua sekä kasvattajanimensä 
SAJ:n toimistoon. Ilmoittautumisen yhteydessä 
on mainittava kaikki yhden vuoden täyttäneet ja 
alle kymmenen (10) vuoden ikäiset kasvattaman-
sa yhdistelmät (vanhempien nimet ja rekisterinu-
merot).

Kilpailuun osallistuvat yhden vuoden täyttä-
neet ja alle 10-vuotiaat kasvatit. Kilpailussa ote-
taan huomioon ketunajokokeessa, kahden viikon 
ja koekauden ketunajokokeessa käyneet kasvatit 
ja rekisteröityjä jälkeläisiä laskettaessa otetaan 
huomioon kaikki 1-10-vuotiaat rekisteröidyt 
kasvatit (myös kuolleet). Koirien ikä lasketaan 
1.1. mukaan. Koejälkeläisiä tulee olla vähintään 
kahdesta eri pentueesta. Yhteisomistuksessa ole-
va koira ja pentue otetaan huomioon vain yhden 
omistajan osalta.

Kilpailun pisteet lasketaan siten, että koetulos-
ten antamien pisteiden summaan lisätään koejäl-
keläisten määrä ja tämä jaetaan rekisteröityjen 
jälkeläisten määrällä. Kaikilta koejälkeläisiltä 
otetaan mukaan vain paras koetulos. Koetulokset 
antavat pisteitä seuraavasti: KEAJ 1= 8, KEAJ 2 
= 5, KEAJ 3= 3, KEAJ 0= 1 pistettä. Myös ne 
koejälkeläiset, jotka eivät ole saavuttaneet tulosta, 
ovat mukana koejälkeläisten määrässä. Kilpailun 
pisteet lasketaan SAJ:ssä. 

Tasapisteiden sattuessa voittaa se kasvattaja, 
jolla on enemmän kilpailun tulokseen vaikuttavia 
kasvatteja.

Kasvattajakilpailu

AJOK Kasvattajakilpailu
Niiden kasvattajien, jotka haluavat kilpailla vuo-
den kasvattajakilpailussa, on ilmoitettava vii-
den kasvattinsa paras koetulos kilpailuvuodelta 
SAJ:n toimistoon 15.1. mennessä. Kahden viikon 
ja koekauden kokeiden tuloksia ei oteta huomi-

oon.  Ilmoitettujen koirien pitää olla palkittuja 
näyttelyssä vähintään laatuarvostelulla HYVÄ 
(H) viisitoista (15) kuukautta täytettyään. Koirien 
tulee olla lonkkakuvattuja. Pisteitä annetaan kil-
pailuvuoden ajokoetuloksista seuraavasti: AJOK 
1= 8, AJOK 2= 5, AJOK 3= 3, AJOK 0= 1.

Tasapisteiden sattuessa voittaa se kasvattaja, 
jonka kasvateilla on korkeampi koepisteiden yh-
teenlaskettu summa, jos vielä tasan niin ansiopis-
teiden yhteenlaskettu summa ratkaisee voittajan.

KEAJ Kasvattajakilpailu
Niiden kasvattajien, jotka haluavat kilpailla vuo-
den kasvattajakilpailussa, on ilmoitettava vii-
den kasvattinsa paras koetulos kilpailuvuodelta 
SAJ:n toimistoon 15.1. mennessä. Kahden viikon 
ja koekauden kokeiden tuloksia ei oteta huomi-
oon.  Ilmoitettujen koirien pitää olla palkittuja 
näyttelyssä vähintään laatuarvostelulla HYVÄ 
(H) viisitoista (15) kuukautta täytettyään. Koirien 
tulee olla lonkkakuvattuja. Pisteitä annetaan kil-
pailuvuoden ketunajokoetuloksista seuraavasti: 
KEAJ 1= 8, KEAJ 2= 5, KEAJ 3= 3, KEAJ 0= 1. 

Tasapisteiden sattuessa voittaa se kasvattaja, 
jonka kasvateilla on korkeampi koepisteiden yh-
teenlaskettu summa, jos vielä tasan, niin ansiopis-
teiden yhteenlaskettu summa ratkaisee voittajan.

Jahti-Kallen malja

Niiden koiranomistajien, jotka haluavat kilpailla 
koiriensa kalenterivuoden aikana saavuttamien 
koepalkintojen perusteella Jahti-Kallen maljasta, 
on ilmoitettava kolme parasta tulosta SAJ:n toi-
mistoon 15.1. mennessä.

Ainakin kahden koetuloksen pitää olla AJOK 1. 
 Niistä pitää olla vähintään yksi saavutettu pal-
jaalla maalla ja yksi lumikeliltä.  Kahden viikon 
ja koekauden kokeiden tuloksia ei oteta huomi-
oon. Koirien tulee olla lonkkakuvattuja. Tuloksiin 
hyväksytään vain Suomessa saavutetut ajokoe- ja 
näyttelytulokset. 

Ykköspalkinto

AJOK Ykköspalkinto
Kiertopalkinnon saa vuodeksi haltuunsa eni-
ten ykköstuloksia ajanut suomenajokoira, jonka 

omistaja on SAJ-FSK:n jäsen. Koiralla tulee olla 
Kennelliiton vahvistama lonkkakuvauslausunto. 
Kilpailuun hyväksytään kalenterivuoden aika-
na saavutetut AJOK-1-tulokset.  Kahden viikon 
ja koekauden kokeiden tuloksia ei oteta huomi-
oon. Tasatuloksen sattuessa palkitaan korkeim-
man pistemäärän saanut koira. Jos pistemäärä 
on sama, otetaan huomioon seuraavaksi korkein 
pistemäärä, jne.

Kiertopalkinto jaetaan vuosikokouksessa. 
Ykköspalkinto kiertää ikuisesti.  Tuloksiin hy-
väksytään vain Suomessa saavutetut ajokoe- ja 
näyttelytulokset.  Kilpailuun osallistutaan ilmoit-
tamalla koiran nimi, rekisterinumero, syntymäai-
ka ja omistajan yhteystiedot ja koiran saavuttamat 
tulokset ja vastaavat pisteet 15. tammikuuta men-
nessä Ajokoirajärjestön toimistoon.

Ensimmäinen ykköspalkinto jaettiin Kajaanin 
vuosikokouksessa 29.3.2008.

 

KEAJ Ykköspalkinto
Vesan Tuoppi -kiertopalkinnon saa vuodeksi 
haltuunsa eniten ykköstuloksia ajanut suome-
najokoira, jonka omistaja on SAJ-FSK:n jäsen. 
Koiralla tulee olla Kennelliiton vahvistama lonk-
kakuvauslausunto. Kilpailuun hyväksytään Suo-
messa kalenterivuoden aikana saavutetut KEAJ-
1-tulokset. Kahden viikon ja koekauden kokeiden 
tuloksia ei oteta huomioon.  Tasatuloksen sattu-
essa palkitaan korkeimman pistemäärän saanut 
koira. Jos pistemäärä on sama, otetaan huomioon 
seuraavaksi korkein pistemäärä, jne.

Kiertopalkinto jaetaan vuosikokouksessa. Yk-
köspalkinto kiertää ikuisesti. Kilpailuun osallistu-
taan ilmoittamalla koiran nimi, rekisterinumero, 
syntymäaika ja omistajan yhteystiedot ja koiran 
saavuttamat tulokset ja vastaavat pisteet 15. tam-
mikuuta mennessä Ajokoirajärjestön toimistoon.
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Suomen Ajokoirajärjestö
Finska Stövarklubben ry

TÄHTIVALIO ja  
TÄHTIVALIO-K
Hyväksytty hallituksessa 4.11.2010

Ajokoirajärjestön hallitus voi myöntää TÄHTI-
VALION tai TÄHTIVALIO-K:n arvon.

Tähtivalion tai tähtivalio-K:n arvon saavuttaa 
ajokoira, joka ajaa käyttövalion tai kettukäyttöva-
lion arvon saavutettuaan kaksi (2) kertaa AJOK-
1 vastaavasti KEAJ-1 tuloksen yksipäiväisessä 
kokeessa peräkkäisinä päivinä. Koiran pitää ajaa 
kaksi eri kertaa peräkkäisinä päivinä ykköspal-
kinto, eli yhteensä neljä lisäykköstä. Sitä ennen 
pitää olla saavutettuna käyttövalion tai kettukäyt-
tövalion arvo. Tähtivalion arvoon ei hyväksytä 
kahden viikon ja koekauden kokeen tuloksia.

Tähtivalion arvo anotaan hallitukselta osoit-
teena SAJ:n toimisto. Mukaan on liitettävä kopiot 
koepöytäkirjoista, jos järjestöllä ei vielä ole tulok-
set käytettävissään.

Tähtivalion saaneelle annetaan SAJ:n kunnia-
kirja. Arvoa ei merkitä rekisterikirjaan. Kaikki 
tähtivalion arvon saavuttaneiden koirien nimet 
julkaistaan vuosittain vuosikirjassa. 

Vuoden 
nuori ajokoiraharrastaja 
-kiertopalkinto

On jälleen aika valita Suomen Ajokoirajärjestön 
Vuoden nuori ajokoiraharrastaja. Oletko alle 
20-vuotias aktiivinen ajokoiraharrastaja? Tai tun-
netko jonkun nuoren, joka ansaitsisi valtakunnal-
lista tunnustusta toiminnastaan ajokoirien paris-
sa?

Lähetä pieni kertomus, jossa kerrot omasta 
tai tuntemasi nuoren harrastustoiminnasta Suo-
men Ajokoirajärjestön nuorisotoimikunnalle 
15.1.2022 mennessä. Ajokoirajärjestön hallitus 
valitsee ehdokkaista nuorisotoimikunnan ehdo-
tuksen perusteella Vuoden 2021 nuoren ajokoira-
harrastajan. 

Valinnan perusteena ovat koiranohjaajana ja 
palkintotuomarina toimiminen, koejärjestelyissä 
mukana oleminen sekä muu aktiivinen toiminta 
ajokoirien parissa.

Vuoden nuori ajokoiraharrastaja palkitaan 
Ajokoirajärjestön vuosikokouksessa Salossa 
26.3.2022. Hakemukset yhteystietoineen lähetään 
Suomen Ajokoirajärjestön toimiston osoitteella: 
Suomen Ajokoirajärjestö, Uusikatu 57-59, 90120 
OULU tai toimisto@ajokoirajarjesto.fi

Hyväksytty SAJ-FSK:n hallituksen
kokouksessa 22.2.1997

1. § Suomen Ajokoirajärjestö – Finska Stövar-
klubben ry osoittaa tunnustuksensa maamme 
ajokoiratyön ja järjestön päämäärien hyväksi an-
siokkaasti työskennelleelle antamalla järjestön ho-
peisen tai kultaisen ansiomerkin tai kunniaviirin.
2. § Järjestön ansiomerkkejä voidaan antaa SAJ-
FSK:n henkilöjäsenelle – erityisestä syystä myös 
muulle hyvin ansiokkaasti ajokoiratoiminnan hy-
väksi työskennelleelle henkilölle, myös ulkomaa-
laiselle, joka on SKL-FKK:n hyväksymän kennel-
järjestön jäsen.
Järjestön kunniaviiri voidaan antaa henkilölle tai 
yhteisölle.
3. § Ansiomerkit ja kunniaviirin myöntää SAJ-
FSK:n hallitus joko SAJ-FSK:n työvaliokunnan, 
kennelpiirin, maakunnallisen ajokoirayhdistyk-
sen tai muun SAJ-FSK:n jäsenyhdistyksen esityk-
sestä.
Jos esityksen on tehnyt viimeksi mainittu, on sii-
nä oltava ao. kennelpiirin lausunto. Esityksessä on 
mainittava henkilön täydellinen nimi, syntymäai-
ka, postiosoite ja ansiot. Yhdistyksen ollessa ky-
seessä sen nimi, puheenjohtaja ja hänen osoitteen-
sa. Jos ansiomerkki esityksiä tehdään useammalle 
henkilölle samanaikaisesti, on esityksen tekijän ja 
lausunnon antajan merkittävä niihin puoltojärjes-
tyksensä.

4. § Hopeinen ansiomerkki voidaan antaa henki-
lölle, joka on ollut vähintään 10 viimeisen vuoden 
ajan SAJ-FSK:n jäsen ja joka toiminnallaan on 
ansiokkaasti edistänyt kotiseudullaan suome-
najokoiraharrastusta ja osallistunut merkittävällä 
tavalla järjestötyöhön rotujärjestön, kennelpii-
rin, ajokoirayhdistyksen tai muun SAJ-FSK:n 
jäsenyhdistyksen luottamustehtävissä. Ansiok-
si katsotaan myös toiminta palkintotuomari- ja 
koulutustehtävissä sekä menestyksellinen kasva-
tustoiminta.
5. § Kultainen ansiomerkki voidaan antaa hen-
kilölle, joka vähintään 20 viimeisen vuoden ajan 
on ollut SAJ-FSK:n jäsen ja joka aikaisemmin 
on saanut SAJ-FSK:n hopeisen ansiomerkin ja 
joka merkittävällä tavalla on edistänyt maamme 
ajokoiratoimintaa toimiessaan SKL-FKK:n, ro-
tujärjestön, kennelpiirin tai ajokoirayhdistyksen 
johtoelimissä tai muissa merkittävissä luottamus-
tehtävissä tai joka on tehnyt erityisen ansiokasta 
työtä SAJ-FSK:n alaisen rodun jalostuksen hyväk-
si.
6. § Kunniaviiri voidaan antaa tunnustuksena ja 
merkkipäiväonnitteluna henkilölle tai yhteisölle, 
joka ansiokkaalla tavalla on toiminut SAJ-FSK:n 
hyväksi tai tukenut sen toimintaa.
7. § Ansiomerkkiesitykset lähetetään SAJ-FSK:n 
hallitukselle vuosittain 31.1. mennessä.

Ansioviiriesitykset tulee jättää SAJ:n toimis-
toon hyvissä ajoin aiheen ilmaantuessa.

SAJ-FSK:N ansiomerkkien  
ja kunniaviirin säännöt

Suomen Ajokoirajärjestö
Finska Stövarklubben ry
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Eduskunnan maa ja metsätalousvaliokunta pyysi SAJ:n kirjallista asiantuntijalau-
suntoa kansalaisaloitteesta ”Suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittaminen ja 
susivahinkojen estäminen”.

 

 

 

SUOMEN AJOKOIRAJÄRJESTÖ - 

FINSKA STÖVARKLUBBEN RY 

 

KAA 4/2020 
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16.11.2021 
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Maa- ja metsätalousvaliokunta 
Suomen eduskunta 

 

Lausunto kansalaisaloitteesta suden kannanhoidollinen metsästys 

 
Suomen Ajokoirajärjestö ry kiittää lausuntopyynnöstä. 
Kansalaisaloitteen tarkoitus on turvata maaseudulla asuminen, ihmisten ja kotieläinten 
turvallisuus, elinkeinon harjoittaminen ja suojella kansainvälisestikin ainutlaatuista, 
uhanalaisuusluokituksessa silmälläpidettäväksi määriteltyä metsäpeurakantaamme. 
Lisäksi on välttämätöntä turvata suomalainen, ainutlaatuinen metsästyskulttuuri, 
johon olennaisena osana kuuluu etäällä ohjaajasta itsenäisesti työskentelevien 
metsästyskoirien avulla metsästäminen. 

 
Kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteena on susikannan säätely yhteiskunnallisesti 
siedettävälle tasolle, vähentää vahinkoja metsästyskoirille ja kotieläimille sekä pitää 
sudet ihmisarkoina, poissa ihmisasutuksesta. Kannanhoidollinen sudenmetsästys on 
tutkitusti paras tapa hoitaa susikantaa kontrolloidusti, laillisesti sekä susialueella asuvia 
ihmisiä huomioivalla tavalla. Korvaukset susituhoista kattavat vain osan menetyksistä. 

 
Maa- ja metsätalousministeriön asettaman ja parhaillaan käynnissä olevan suden 
kannanhoidollisen metsästyksen suunnittelu ja määrittely -hankkeen tulee löytää 
perustelut, joilla kannanhoidollisia poikkeuslupia voidaan myöntää. Nykyiset 
poistoluvat eivät toimi vaan antavat kansalaisille hyvin ristiriitaisen kuvan 
oikeusvaltiosta valitusten kaataessa lupapäätökset. 

 
Suomen susikannasta tarvitaan aiempaa parempaa tietoa kannanhoidollisen 
metsästyksen vaikutusten seuraamiseksi. Tähän tarvitaan DNA-tunnistusmenetelmään 
pohjautuvaa tutkimustietoa Ruotsin ja Norjan tapaan. 
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Lausuntonaan Suomen Ajokoirajärjestö ry toteaa: 
 
1. Kansalaisaloitteen päätavoitteet ovat hyviä ja kannatettavia. 
 
2. Päätös kannanhoidollisen metsästyksen käynnistämisestä pitää tehdä nopeasti ja 
aloittaa susitilanteen vuoksi jo tänä talvena. Myös poronhoitoalueella tarvitaan susien 
runsauden vuoksi tehostettuja toimia. 
 
3. Metsästäjän oikeus koiran kimpussa olevan suden häätämiseksi tarvittaessa 
ampumalla. 
 
4. Korvausten saattaminen vahinkojen tapahtuessa käyvälle tasolle. 
 
 
Ensi vuonna 120-juhlavuottaan toimiva Suomen Ajokoirajärjestö ry haluaa arvostaa 
susipolitiikassa perinteistä suomalaista elämänmenoa ja kansallista kulttuuria. Tähän 
kuuluvat turvallinen asuinpaikka kaikkialla maassamme, elinkeinojen ja yrittämisen 
vapaus ja perinteisen pitkälle jalostetuilla metsästyskoiralla tapahtuva metsästys koko 
maassa. Vastuullisuuden toteutuessa vastavuoroisesti riistanhoito ja kolareissa 
loukkaantuneiden etsiminen talkoohengessä tehostuu. Yhteisvastuulla saavutetaan 
paras tulos. 
 
 
 
Suomen Ajokoirajärjestö - Finska Stövarklubben ry 

 

 

Tuomo Hänninen 
Puheenjohtaja 
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Maa ja metsätalousministeriö pyysi SAJ:lta lausuntoa ministeriön suden metsästystä 
poikkeusluvalla koskevasta asetusluonnoksesta ja asetusluonnosta koskevasta muisti-
osta. 
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Maa- ja metsätalousministeriö 

 

Lausunto maa- ja metsätalousministeriön suden metsästystä poikkeusluvalla koskevasta asetusluonnoksesta 
ja asetusluonnosta koskevasta muistiosta 
 
 
Suomen Ajokoirajärjestö ry kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asetusluonnoksen taustaksi, että  
- Maassamme on jo paljon alueita, joissa metsästyskoiria ei voida susien vuoksi käyttää ja koiria juoksuttaa 

vapaana. 
- Äärimmäisenä toimena nähdään metsästysseuran lakkauttaminen tarpeettomana. Yhteispyynti ja hirvijahti 

ovat olleet vuoden kohokohta ja tärkeä osa sosiaalista kanssakäymistä maaseudulla tapaavalla väestöllä. 
- Karhu- ja ilvesjahdeista on saatu hyvät kokemukset kannanhoidollisessa metsästyksessä. 
 
Varsinaisesta asetusluonnoksesta todetaan: 
 
Susi kuuluu luontodirektiivin IV liitteeseen poronhoitoalueen ulkopuolella eli on tiukasti suojeltu laji. Tämä 
tarkoittaa, että Suomen on pitänyt ottaa käyttöön tiukka suojelujärjestelmä ja täytynyt kieltää kaikki näiden 
yksilöiden pyydystäminen tai tappaminen. Suomessa toteutettu suden likimain täydellinen metsästyskielto 
on johtanut siihen, että Suomen susikanta on kasvanut sosioekonomisesti kestämättömään tilanteeseen. 
Valtakunnan itäisillä alueilla normaali koirametsästys on ollut todella vaikeaa jo ainakin 15 vuoden ajan. 
Viimeisten kymmenen vuoden aikana susikanta on kasvanut voimakkaasti myös maamme länsiosissa. 
Normaali ajometsästys koirilla on ollut melkeinpä mahdotonta. 
 
Luontodirektiivin 16 artiklan 1 kohdassa kuitenkin sallitaan jäsenvaltioiden poikkeavan tiukan 
suojelujärjestelmän asettamista velvoitteista edellyttäen, ettei muuta tyydyttävää ratkaisua ole ja ettei 
poikkeus haittaa kyseisten lajien kantojen suotuisan suojelun tason säilyttämistä niiden luontaisella 
levinneisyysalueella. Muissa EU:n jäsenvaltioissa on sallittu tällä perusteella susien metsästys. Suomessa vain 
erityistä vahinkoa aiheuttavia yksilöitä on voitu poistaa. Metsästyskoiravahingot eivät ole yleensä olleet 
tällaisia. 
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Yleisimmät päämäärät, joita metsästyksen sallivilla poikkeuksilla tavoitellaan, ovat erittäin merkittävien 
vahinkojen ehkäiseminen ja yleistä turvallisuutta koskeva tai muu erittäin tärkeän yleisen edun kannalta 
pakottava syy. Suomen susikanta on nyt riittävällä tasolla, että vahinkoa tai turvallisuusuhkaa aiheuttavien 
tiettyjen yksilöiden poistamisella voidaan hallita kasvavan susikannan aiheuttamaa sosiaalista konfliktia. 
Suotuisalla suojelun tasolla olevan susikannan rajoitetulla metsästyksellä voidaan säädellä susikannan kasvua 
ja pyrkiä siten vähentämään susikantaan liittyviä sosioekonomisia konflikteja. Näin voidaan edistää suden 
hyväksyttävyyttä niin, että susikannan suotuisa suojelutaso voidaan turvata. 
 
Suomessa on säädelty menestyksekkäästi ilves- ja karhukantaa luontodirektiivin sallimalla ns. 
kannanhoidollisella metsästyksellä. Kannanhoidollisella suden metsästyksellä pyritään lisäämään susikannan 
hyväksyttävyyttä. Suomen Ajokoirajärjestö kannattaa suden kannanhoidollista metsästystä. 
 
Asetusluonnoksen perusteluiden mukaan suden suotuisan suojelutason saavuttamisen jälkeen 
kannanhoidollisella metsästyksellä pyritään muun muassa 
- kannan kasvun hallintaan ja ohjaamaan kannan alueellista esiintymistä ja siten vähentämään susista 

aiheutuvia haittoja kuten kotieläin- ja koiravahinkoja ja edistämään suden hyväksyttävyyttä. 
- lisäksi suden kannanhoidollisella metsästyksellä pyritään lisäämään suden arvoa riistalajina ja siten 

kasvattamaan sen hyväksyntää. 
- metsästyksellä voidaan pyrkiä hidastamaan kannan kasvun vauhtia ja siten edistämään suden 

hyväksyttävyyttä pitkällä aikavälillä. 
- metsästyksellä pyritään pitämään konfliktit hallittuina. 
- kannanhoidollisella metsästyksellä pyritään myös ennaltaehkäisemään susien laitonta tappamista. 
 
Suomen Ajokoirajärjestö kannattaa suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamista nyt asetuksen 
mukaisesti. Suotuisan suojelun tason kanta-arvion tarkennuttua vaadimme lupamäärää sen mukaiseksi. 
Suurten ongelmien vuoksi metsästys tulee aloittaa ehdottomasti kiireellisesti jo tällä jahtikaudella. 
 
Suomen Ajokoirajärjestö - Finska Stövarklubben ry 

 

Tuomo Hänninen 
Puheenjohtaja 
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Joulutervehdykset Rauhallista Joulua ja pitkiä 
ajoja vuodelle  

2022!
Toivottavat:

Ristikko

Räntäaamun kennel  
Eeva Remes

Rovaniemi

Havukkakallion  
kennel

Raimo Hämäläinen

Ilomantsi  050 382 8809

Pystyyn
1. tätä kautta voi nuoriharrastaja löytää itselleen  
 koiranpennun
3. näyttely, jossa esillä max. 4 eri FCI ryhmää
4. viimeisin rotu, joka on otettu SAJ:n roduksi

Vaakaan
  2. tähän merkitään kokeissa päivän kulku
  5. paikka, jossa koirat rokotetaan tai hoidetaan mm. 
haavojen hoito
  6. järjestön vuosittainen tärkeä tapahtuma
  7. julkaisutoimikunnan tekemä, jota myydään 20 € 
hintaan
  8. koiranpennun nimi, joka esiintyy järjestön lasten-
tuotteissa
  9. uusin ajokuningas
10. voitti vuonna 2020 rotujärjestölehtikilpailun
11. täältä löydät koetulokset ja koirien tiedot
12. imusolmukesyövän virallinen nimi

Ristikon 14.1.2022 mennessä palauttaneiden kesken 
arvotaan 3 tuotepalkintoa. 
Palautusosoite : 
Suomen Ajokoirajärjestö
Uusikatu 57 - 59
90120 OULU 
tai toimisto@ajokoirajarjesto.fi
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Lännen lohko  
30. - 31.10.2021,  Juupajoki

Lännen lohkon keskuspaikkana oli Hyytiälän met-
säasema Juupajoella Pohjois-Hämeessä. Hyytiälä 
tarjoaa hyvät puitteet niin sijainnin kuin tilojenkin 
suhteen. Tarjoiluistakaan ei tapahtumasta jäänyt 
kuin hyvää sanottavaa.

Tapahtuman ohjelma noudatteli vakiintunutta 
muotoaan. Perjantaina oli koirien, maastojen ja 
ryhmien esittely sekä ylituomarin puhuttelu. Lau-
antai-iltana nautittiin runsas ja maukas illallinen 
päivän tulosten ja muun ohjelman ohella. Haasta-
vista olosuhteista kertoo se, että lauantaina koke-
neista koirista paras nelikko ajoi AJOK2-tuloksen 
ja siitä alaspäin oli päivän taso. Sunnuntaina aa-
musta ryhmät lähtivät maastoon ja sitten illan mit-
taan yhteistulokset ja Kilpaan lähtijät saatiin selvil-
le. Huipputuloksilla ei juhlittu, mutta koirat saatiin 

paremmuusjärjestykseen. Karsintaan osallistui 12 
koiraa, kun Ahvenanmaalta ei ollut osallistujaa. 
Lohkovoitto meni Sorkomäen Sylville. Katajahovin 
Vihtori ja Luolavaaran Peetu etenivät myös Kilpaan 
(kun kolmanneksi tullut Kaaponharjun Jymy jou-
tui jäämään pois).

Lohkon maastot olivat Pohjois-Hämeen kennel-
piirin pohjoispuolelta sekä muutama maasto myös 
naapurikennelpiirien puolelta. Syksyinen keli teki 
jänisten löytymisestä haastavaa ja sen lisäksi aika 
mielenkiintoisia kohtuuttomia häiriöitäkin oli 
muutamia. Koirilla ja tuomareilla riitti tekemistä 
näiden selvittämisessä. Maastoissa ja keskuspai-
kalla tunnelma oli hyvän kennelhengen mukainen 
sekä iltojen hetkinä että aamulla maastoon lähties-
sä.

Lännen lohko, Juupajoki, 30.-31.10.2021 
1. Sorkomäen Sylvi FI44681/13 Virpi Hakala 65,38 + 69,58 = 134,96
2. Katajahovin Vihtori FI36927/15 Leo Majuri 65,58 + 45,88 = 111,46
3. Kaaponharjun Jymy FI23187/15 Pentti Moisio 71,88 + 38,13 = 110,01
4. Luolavaaran Peetu FI42392/14 Kari Miilumäki 55,67 + 31,17 = 86,84
5. Lillsand Bertil FI24710 /16 Krister Sundholm 14,33 + 64,33 = 78,66
6. Halkokarin Jörö FI367158/15 Jarmo Viita 46,88 + 30,50 = 77,38
7. Eräjätkän Einari FI22929 /16 Jorma Siren 68,63 + 0 = 68,63
8. Pate FI44652/13 Eija Boman 35,53 + 20,83 = 56,36
9. Puskajussin Jack FI32899 /16 John-Erik Jussila 0 + 53,96 = 53,96
10. Vaarankylän Vikke FI26537/15 Topi Raparanta 26,38 + 28,38 = 54,76
11. Piernamäen Loikkari FI40451/15 Heikki Jokinen 23,25 + 3 = 26,25
11. Taito FI29923/19 Turo Miilumäki 19,54 + 3 = 22,54

TEKSTI MARKKU OTONKORPI,  KUVAT ARTTU ESKOLA / (JÄNISKUVA) TAPIO MALMI 

Katajahovin Vihtori om. Leo Majuri (vas.), Sorkomäen Sylvi om. Virpi ja Ossi Hakala, Kaaponharjun Jymy 
om. Pentti Moisio.

Ylituomarina toimi Rauno Elo ja sihteerinä Tarja 
Kivimäki. Koetoimikunta hoiti järjestelyt hyvällä 
rutiinilla. Seuraavan kerran Lohko on Pohjois-Hä-
meessä neljän vuoden kuluttua. Vuorojärjestelmän 
mukaan samalle vuodelle osuu myös Kilpa-ottelu.
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Idän lohko Kilvan valinta 
MARIA PÖLÖNEN

Pupujusseja hyppeli Siilinjärven maastoissa sankoin 
joukoin, kun jänisajureiden idän lohkon parem-
muutta ratkottiin lokakuun viimeisinä päivinä. Pai-
koin jäniksiä oli “niin että livetti” - mutta sehän ei 
koiranohjaajia juurikaan harmittanut, päinvastoin. 
Ajettavan materiaalin määrä antoi odottaa lyhyitä 
hakuja ja pitkiä ajoja. Kaksitoista suomenajokoiraa 
ohjaajineen olivat jännän äärellä, mutta valmiina 
edessä olevaan koetteluun.

Perjantai iltana väki kokoontui Punttisilimään, 
missä päärakennuksen täytti puheensorina, kun 
tutut tervehtivät toisiaan ja tiedusteltiin kilpakump-
paneiden kisakuntoa. Iltaohjelmassa Pohjois-Savon 
Ajokoirayhdistyksen puheenjohtaja Seppo Soininen 
sekä vastaava koetoimitsija Matti Karppinen toivot-
tivat ylituomarin sekä kisaajat tervetulleiksi sekä oh-
jeistivat käytännön asioista viikonlopun sutjakkaan 
läpiviennin varmistamiseksi.

Ylituomari Pekka Eskola saapui Savvoon Pohjois-
Pohjanmaalta, aina Raahesta saakka. Avauspuhees-
saan hän toivoi tuomariryhmien selvittävän arvos-
teluasiat jo maastossa sekä kiinnittämään huomiota 
korttien täyttöön, jotta annetut arvostelut ovat sään-
tökirjan mukaisia sekä perusteltavissa myöhemmin 

Viikonlopun aikana koettiin useita lyhyitä hakuja, 
mikä osaltaan kertoo runsaasta ajettavien määrästä 
ja maastovalintojen onnistumisesta. Pohjois-Savon 
porukka oli myös tilannut erinomaisen ajosään, 
mikä mitä ilmeisemmin miellytti niin ihmisiä kuin 
koiriakin. Viikonlopun aikana kirjattiin 12 ykköstu-
losta, joista neljä yli ysikymppisiä. 

Ensimmäsen päivän jälkeen piikkipaikalla oli 
Pohjois-Karjalasta startannut narttu Mutkajussin 
Unna ajamalla kaksi täyttä eli 120:n minuutin erää. 
Pisteitä Unnalle kertyi päälle 96. Toisena oleva Juho 
keräsi tililleen 90 pistettä ja Saamarin Ruska kolman-
nella sijalla lähes 89 pistettä. Kaikissa maastoissa oli 
löytynyt kaksi ajettavaa ja useammalla koiralla ha-
kunumerona komeilikin täysi kymppi. Maastoissa 
oli myös koettu häiriöitä, kun Huurteen Rockyn ajot 
päätyivät vilkkaille teille, Kotirinteen Irmelin jänis 
juoksi louheen ja Havukkakallion Juntti-Jeri nappasi 
jäniksen kiinni. Juntti-Jeri suoriutui kuitenkin päi-
västä hienosti ollen neljäs ja nappasi jäniksen lisäksi 
myös valionarvoon oikeuttavan ykkösen.

Tervetulomaljat oli nostettu ja lauantai ilta tum-
mui, kun kennelpiirit toimittivat tervehdyksensä 
järjestävälle taholle. Ennen kisaväelle katettua, vatsat 
täyttävää ja herkullista jahti-illallista kiitettiin keit-
tiön ahkeria talkoolaisia kisäväen muonituksesta ja 
työpanoksesta. Parahiksi jahti-illalliselle oli sitkein-

kin koira saatu ehjin nahoin maastosta takaisin kes-
kuspaikalle.

Iltaohjelman aikaan pöytään kannettiin, ehkä 
Linnan booliakin kuuluisampi, Punttisilimän booli. 
Hiljaisempien korona-aikojen jälkeen iltaohjelma 
oli tervetullutta vaihtelua. Salin täytti Pasi Pohtisen 
soittama haitarimussiikki, rohkeimmat pyörähtelivät 
parketilla. Puheen pälpätyksen lomassa naurettiin, 
mutta keskusteltiin ihan oikeistakin asioista.

Pöytäkeskusteluissa pohdittiin muun muassa 
keinoja nuorten innostamiseksi paitsi ajokoirahar-
rastuksen pariin, mutta myös yhdistystoimintaan. 
Pikkuhiljaa, mutta vääjäämättä aktiivit vanhenevat 
eikä jatkajia toiminnalle juuri ole. Liian usein isojen-
kin kilpailuiden tai tapahtumien järjestelyt on muu-
taman aktiivisen harteilla, mikä tietysti kuormittaa 
näitä yksittäisiä ihmisiä, ihan ymmärrettävästi. Mikä 
on siis esimerkiksi idän valinnan tulevaisuus, mistä 
uutta verta vastuuta jakamaan ja kantamaan?

Sunnuntaiaamuna maastoihin onnistuttiin lähte-
mään kellojen siirtelystä huolimatta ajallaan. Päivä 
valkeni edellisen kaltaisena ja odotukset olivat tietys-
ti korkealla.

Päivän nopeimmista hauista vastasi Ruunajoen 
Ruuti, hakemalla 2 x 3 minuuttia. Ilmeisesti laun-
tain pitkälle iltaan venähtänyt työrupeama ei koiraa 
väsyttänyt. Kilpailun juniori, 2-vuotias Soipan Aksu 

Vastaavakoetoimitsija/sihteeri/autokuski Matti 
Karppinen (oik.) sekä Pohjois-Pohjanmaalta Puntti-
silimään saapunut kokeen ylituomari Pekka Eskola 
avaamassa lohkoviikonloppua.

Tervetuloseremonioiden jälkeen suoritettiin koirien 
ja joukkueiden esittely sekä maastoarvonnat. 
Suur-Savon joukkueen Kari Kaukonen nostamassa 
lappua virallisten valvojien valvovien katseiden alla.

myös ylituomarikopissa. Hän muistutti myös koiran 
edusta ja siitä, että kilpaillaan vain terveillä koirilla.

Lauantaiaamuna oli heti tosi kyseessä. Monet nä-
kivät pitkäkorvia jo matkalla maastoon ja viikonlo-
pun ensimmäisen ajon kajautti ilmoille uros Muta-
lanmäen Raiku. Hakuminuuteiksi lapulle piirtyi 6. 

Ylituomariryhmän viikonlopun 
ensimmmäinen maastokohde  
sijaitsi Nilsiän Korpelassa ja 
maastossa töitään suoritti Ruu-
najoen Ruuti - tovin rupattelun 
jälkeen lähti ajokin, joten ajo-
haukun makuun päästiin oitis.

Sunnuntaina Riistapiiska Tel-Lan 
maastossa päästiin kuulemaan 
komeaa ajoa eväshetken ratoksi. 
Tel-Lan haukku tuntui miellyttä-
vän monia ja koira palkittiinkin 
Paras haukku- palkinnolla.

Kuten tiedetään, on ajokoiraharras-
tus toisinaan dramaattista - hyvin 
alkanut viikonloppu voi muuttua 
hetkessä, kun tuurit kääntyy ja on - 
nikin on kateissa. Lohkoviikonlop-
puna näin kävi Saamarin Ruskalle 
ja Martti Saariselle. Lauantain kol- 
mas sija vaihtuii sunnuntain jum  - 
bosijaan, jolloin kärki karkasi saa-
vuttamattomiin. Kotiinviemisiksi 
koirakolle lohdutuspalkinto Huo-
noin tuuri- palkinnon muodossa. 
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Etelän lohko, Imatra 
tosin päräytti kampikoiven matkaan ensimmäisessä 
erässä hauettuaan vain 2 minuuttia!

Kuten koiraurheilulle tyypillistä on, tulee onnistu-
misia ja epäonnistumisia. Kaksipäiväiväisten kilpai-
luiden toinen päivä voi kääntää tulokset miten päin 
hyvänsä, kun muuttujia on paljon. Toisenakin päivä-
nä osa ajettavista piiloutui rakennuksiin tai juoksivat 
teille, joille koirilla ei turvallisuuskysymysten vuoksi 
ollut asiaa - näin kävi ainakin Savukallion Sirulle ja 
toistamiseen Irmelille.

Sunnuntaina pankin räjäyttivät Juho ja Juntti-Jeri. 
Molemmat urokset ajoivat täydet kaksi erää ja kär-
kikaksikon ero oli hiuksen hieno - vain 0.75 pistet-
tä. Kolmannelle sijalle sunnuntain kokeessa suoritui 
pitkänlinjan konkari Riihen Ali, sijoittuen koko-
naiskilvan neloseksi. Sen sijaan kokonaiskilpailun 

Idän lohko lopputulokset 
1. JUHO, Kari Kaukonen 90,00 + 97,75 = 187,75
2. HAVUKKAKALLION JUNTTI-JERI, 
 Markku Simonen ja Timo Poikonen 84,46 + 97,00 = 181,46 
3. MUTKA-JUSSIN UNNA, Juhani Saarelainen 96,25 + 64,92 = 161,17 
4. RIIHEN ALI, Raimo Kansanen 75,04 + 83,75 = 158,79 
5. RIISTAPIISKA TEL-LA, Heikki Eskelinen 73,42 + 81,58 = 155,00 
6. SAVUKALLION SIRU, Ismo ja Vilho Rautiainen 64,00 + 83,75 = 147,75 
7. MUTALANMÄEN RAIKU, 
 Teuvo Turunen ja Aleksi Tolvanen 73,58 + 71,46 = 145,04 
8. SOIPAN AKSU, Paavo Soininen 62,83 + 81,96 = 144,79 
9. KOTIRINTEEN IRMELI, Harri Laine 58,08 + 77,67 = 135,75 
10. SAAMARIN RUSKA, Martti Saarinen 88,92 + 27,21 = 116,13 
11. RUUNAJOEN RUUTI, Antti ja Veli-Matti Piikki 51,83 + 56,33 = 108,16 
12. HUURTEEN ROCKY, Juha Väisänen 40,96 + 39,04 = 80,00

kolmannelle sijalle ylettyi Mutkajussin Unna, vaik-
ka sunnuntaina sen ajot eivät ihan lauantain tasolle 
ylettyneetkään. Lauantain nappisuoritus takasi kui-
tenkin sille kisalipun Kilpaan.

Parhaasta haukusta palkittiin Pohjois-Savon oma 
koira Riistapiiska Tel-la ja paras ajotaito- palkinto 
lähti lohkovoittaja Juhon matkaan. Huonoin tuuri- 
palkinto luovutettiin Saamarin Ruskalle.

Viikonloppu sujui hienossa kennelhengessä upei-
den koirien työskentelyä seuraten. Ylituomari Eskola 
kiitteli tuomariryhmiä hienosti hoidetuista arvoste-
luista sekä järjestävän tahon vieraanvaraisuutta. Ja 
oikeassahan tuo oli - jälleen yksi hienosti järjestetty 
parin päivän kisarypistys pohjoissavolaisilta ja kolme 
hienoa edustajaa lohkostamme Kilpaan edustamaan.

Idän valinnan kolmen kärki ja  
Kilpaan menevät koirakot.
Vasemmalta lohkovoittaja Juho, 
om. Kari Kaukonen. Havukkakallion 
Juntti-Jeri, om. Markku Simonen ja 
Timo Poikonen. Mutkajussin Unna, 
om. Juhani Saarelainen. Kuvassa 
taustalla vasemmalla ylituomari  
Pekka Eskola sekä järjestävän yh-
distyksen puheenjohtaja Seppo 
Soininen. Kaakkois-Suomen Ajokoirakerho järjesti Etelän 

lohkon Imatralla Päivärannan kurssikeskuksessa. 
Saapuminen kurssikeskukselle oli sovittu perjan-

taina klo 16-18 välisenä aikana. Ilmoittautuminen 
ja koirien kuvaus sujui hyvin jouhevasti.  Klo 18 oli 
neljätoista koiraa, koiranohjaajineen sekä tuomarit 
kirjattu sisään. Ylituomaripuhuttelu alkoi klo 19:00 
ja Jarmo Tanninen kertasi säännöistä muutamia asi-
oita. Arvonnan alkaessa oli salissa aistittavissa jän-
nitystä. Kellojen siirto sunnuntai yönä puhutti myös 
ja aikataulua hiukan rukattiin sunnuntain osalta.  
Arvonnan jälkeen oli pihalla olevassa kodassa tar-
jolla iltapalaa. Leppoisa tunnelma vallitsi kodas-
sa ja turinaa riitti. Vatsat täynnä väki hävisi omiin 
huoneisiin nukkumaan, kuka paremmin ja kuka 
huonommin. Aamulla viiden jälkeen alkoi jo ovet 
käymään ja porukat heräilivät päivään.  Aamupala 
oli maittava ja termospullot ja metsäeväät odottivat 
ottajiaan. Kauimpaisiin maastoihin ajoi reilun tun-
nin ja lähimmät maastot olivat puolen tunnin pääs-
sä. Joten pikkuhiljaa keskuspaikka tyhjeni autoista 
ja ruokala hiljeni. 

Minuuttiseuranta päivittyi maastosta käsin Har-

TEKSTI LIISA MIETTINEN, JYRKI LAITINEN

Kilpaan lähtevät koirat: Metsähuuma Helmi, Kalliolan Lissu ja Eräjätkän Pate. 
Yt Jarmo Tanninen ja Toni Penttinen tyytyväisinä onnistuneeseen viikonloppuun.

Paperit tarkastettiin Jarmo Tannisen ja  
Jyrki Laitisen toimesta.

ri Myöhäsen toimesta ja ylituomariryhmä poikkesi 
useammassa maastossa kuuntelemassa koiria. Täl-
lä kertaa onni ei ollut myötä ja ylituomariryhmä 
ei päässyt missään maastossa kunnolla ajon pääl-
le. Vain Metsähuuman Helmin ajoa päästiin hetki 
kuuntelemaan kohtuullisen matkan päästä. Muilta 
koirilta kuultiin vain pätkiä ajosta, koska ryhmä jäi 
riittävän kauas koeryhmistä, ettei häirittäisi koirien 
työskentelyä. Varovaisuus olikin tarpeen, sillä jänik-
sille tuntui taas kerran tiet kelpaavan erinomaisen 
hyvin. Porukalla illalla todettiin, että jos näissä ete-
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MARKKU SIPPARI

Pohjan Lohko Oulainen
Pohjan lohkon keskuspaikaksi valikoitui Törmä-
hovi Oulaisista, joka osoittautui loistavaksi kes-
kuspaikaksi, koska suurin osa maastoista sijaitsi 
siitä noin 10-30 km säteellä. Jo edellisistä vuosista 
ennakkoon tiedettiin Oulaisissa olevan hyvä jä-
niskanta, kun maastoja oli testattu tiuhaan tahtiin. 

Tapahtuma alkoi perinteisesti perjantai-iltana 
koirien kuvauksilla, että osallistujat saatiin net-
tisivulle kaikkien nähtäväksi. Seuraavaksi oli yli-
tuomari Katri Toivolan pitämä puhuttelu, maasto 
arvonta sekä ryhmien esittely. Lopuksi ylituomari 
kysyi paikalla olijoilta käsi pystyyn äänestyksellä, 
halutaanko live-minuuttiseurantaa, jolloin kaikki 
kädet nousivat pystyyn. Lopuksi pidettiin huuto-
kauppa, jossa huudettavana oli Ultra R10. Paikan-
nin meni 600 € hintaan Arto Rosenqistille. 

Lauantaipäivän huumaa
Lauantaiaamuna ylituomari ja kuvausryhmä jaet-
tiin kahteen autoryhmään 4+4 henkilöä ja läh-
dettiin maastoon. Ryhmät saivat nimekseen ”lii-
vijengi”. Keli oli kostea ja lämmin + 9 astetta eli 
ajokelinä loistava. Sovittiin, että ajamme peräjäl-
keen ja käymme samoissa maastoissa. 

Koirien irtilaskuajaksi oli sovittu klo 8.00. 
Ensimmäisenä suuntasimme Marko Mustosen 
Tuomaalan Taigaa kuuntelemaan. Ryhmän pääs-
tyä paikalle, lähti Taigalla ajo 7 minuutin päästä. 
Kuultiin hyvää nartun haukkua. Ajominuutit en-
simmäiselle erälle 42 ja toiselle erälle 68 minuut-
tia.

Seuraavaksi suunnattiin Kati Halosen ja Jukka 
Keskikallion Meripojan Kertun maastoon, jossa 
Kertulla olikin jo ajo lähtenyt 25 minuutin haun 
jälkeen ja nyt oli pikku hukka päällä. Tästä hu-
kasta selvittiin vähällä, kun huomattiin, että jänis 
olikin vain ”korkin alla” ja Kerttu pääsi jatkamaan 
heti hienoa ajoa. Ajoa kertyi 82 minuuttia ensim-
mäiselle erälle ja toiselle erälle 72 minuuttia. Pa-
riskunta oli päivään tyytyväinen.

Matka jatkui seuraavaksi Pauli Sornikosken 
maastoon Puskajussin Didiä kuuntelemaan. Didi 
haki 30 ja ajo 109, josta päästiin noin 20 minuut-

län maastoissa koira aikoo ajaa edes kohtuullisen tu-
loksen niin tiellä pitää pystyä ajamaan, välillä vähän 
pitempikin pätkä.

Lauantaina jäniksiä löytyi reippaalla tahdilla. Osa 
ajoista jäi lyhyiksi ja osa oli hyvinkin mallikkaita. 
Toisen jäniksen löytäminenkin sujui hyvin. Jänis-
kanta vaikutti olevan hyvää Imatran alueella. 

Koiria saapui tasaiseen tahtiin koepaikalle ja il-
tapäiväkahvit odottivat ruokalassa. Rantasaunassa 
sai lämmitellä ja käydä saunakavereiden kanssa läpi 
päivän tapahtumia. Iltaohjelma alkoi tulosten julkai-
sulla ja ylituomari kertoi päivän tapahtumista. Koi-
rille arvottiin uudet maastot ja sitten olikin ruokai-
lun aika. Mukava puheensorina kuului salissa, kun 
maukas illallinen tarjoiltiin.  Tarmo Eskola kertoi 
monta tarinaa illan aikana ja on pakko todeta, että 
tälle miehelle on ehtinyt paljon tapahtua! Pian alkoi 
silmä painamaan ja porukat vetäytyivät huoneisiin, 
jossa luppakorvat odottivat varmasti leponsa an-
sainneina. Aamulla oli kelloa siirretty taaksepäin ja 
edellisen aamun rutiinit toistuivat. Maastossa jänik-
set odottivat pelikavereita ja pikkuhiljaa niitä saatiin 
liikkeelle. Päivän aikana kaikki koirat löysivät kaksi 
jänistä. Tämä sai kyllä ison kiven putoamaan koe-
toimikunnan harteilta, voitiin todeta, että maasto-
jen valinta oli onnistunut, vaikka hirvijahtikausi oli 
kiivaimmillaan. Sunnuntaina ylituomariakin lykästi 
ja hän pääsi kuuntelemaan Kaikuvan Aavan sujuvaa 
ajoa hyvän pätkän. Jäniskin kävi pari kertaa näyttäy-
tymässä ryhmälle. Porukalla siinä todettiin, että kun 
suomenajokoira päästelee oikein kunnolla jäniksen 
perässä, niin on sitä hieno kuunnella.

Koe kokonaisuudessaan sujui hienosti. Kohtuut-
tomia häiriöitäkin kahden päivän aikana ei ollut 

kuin kaksi kappaletta, joten koirat saivat rauhassa 
näyttää kykynsä. Vain yhdessä paikassa pieni met-
sästysporukka koirineen oli tullut lauantaina aivan 
koemaaston kylkeen, vaikka tiesivät maastossa ole-
van arvokokeen. Onneksi ylituomariryhmä tapasi 
tämän porukan ja pyysi ystävällisesti heitä siirty-
mään hiukan kauemmas, koska tilaa kyllä oli.  Pie-
nen jupinan jälkeen porukka kyllä lähti kauemmas, 
mutta taas tuli esiin se, että vaikka seurat hienosti 
olivat tiedottaneet kokeesta, kaikki eivät pyynnöis-
tä jättää tietyt alueet rauhaan välitä. Onneksi tämä 
porukka ei kuitenkaan koiran suoritusta ehtinyt 
häiritsemään. 

Kun sunnuntain iltapäivä oli lopuillaan, olivat 
tulokset selvät ja Kilpaan lähtevät koirat (3 ensim-
mäistä) tiedossa. 

Koetoimikunnassa mukana olivat Toni Pentti-
nen, Harri Myöhänen, Jyrki Laitinen, Jorma Suuro-
nen ja Pekka Kuosmanen. 

Koetoimikunta kiittää sponsoria Hund Och Jak-
tia ja koemaastoja luovuttaneita yhdistyksiä ja yksi-
tyisiä henkilöitä sekä oppaita, joiden maastotunte-
mus on todella tärkeää. 

Sponsorina toimi Hund och Jakt.

1. Metsähuuman Helmi, FI30331/14 om. Petri Tukia, Lahti 87,96 + 78,21 = 166,17P 
2. Kalliolan Lissu FI35769/13 om. Liisa Miettinen 
 ja Kim Eriksson, Myrskylä  71,75 + 75,08 = 146,83 P 
3 Eräjätkän Pate FI32957/15 om.Tarmo Eskola,Loimaa 66,71 + 77,21 = 143,92 P 
4. Kaikuvan Aava, FI26658/16 om. Janne Lähde,Orimattila 62,50 + 62,46 = 124,96 P 
5. Alapörkän Iivari, FI35933/12,om.Kalle Hytti,Hamina 42,96 + 79,88 = 122,84 P 
6. Pallinaaman Hippu,FI53999/13 om. Tapio Tölli ,Vantaa 57,42 + 61,42 = 118,84 P 
7. Metsä-Kontion Ronja , FI26143/14 om.Ari Kanerva Kouvola 23,71 + 94,25 = 117,96 P 
8. Metsätuuli Tuima, FI 37833/13,om Tuomo Tuomola ,Forssa 57,67 + 58,92 = 116,59 P 
9. Taikavuoren Solttu FI33819/15 om.Wirkkala Janne,
 Jarmo ja Raimo, Forssa 46,08 + 62,38 = 108,46 P 
10. Kuusitarhan Muisto,FI41991/13 om. Pauli Halonen, Helsinki 42,71 + 53,38 = 96,09 P 
11. Sammalrinteen Ralli FI34393/15 om. Olli Miettinen&
 Tarja Fält Pornainen 46,04 +  47,71 = 93,75 P 
12. Myllysalon Tessu FI35505/13 om.Sami Sorvola, Taivassalo 50,58 + 36,83 = 87,41 P 
13. Kaaponharjun Jermu, FI 23182/15 om.Juha Pääskyvuori, Janakkala 32,83 + 41,63 = 74,46 P 
14. Mäkikallion Lila, FI34288/12,om.Martti Heikkilä, Pyhtää 29,17 + 32,75 = 61,92 P

Ylituomari Katri Toivola.

Puskajussin Didin maastossa.

Liivijengi.
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tia lopusta kuulemaan. Toiselle erälle tuli ajoa 109 
minuuttia. Didin ensimmäisen erän irtilaskupaik-
kalla oli komea kota, joten mekin otettiin eväät 
esille ja nautittiin päivän ensimmäinen maasto 
aamiainen, ja Lapin kennelpiirin palkintotuomari 
Hannu Kärhän tekemää nahkiasta. 

Neljäs koira oli Pekka Scoderiuksen Matkon 
Friidu. Tässäkin maastossa oli ajo päällä kun saa-
vuimme paikalle. Friidu ajoi ensimmäiselle eräl-
le 120 minuuttia ja toiselle 78 minuuttia.  Nyt sai 
pyyhkäistä vihdoinkin vanhan taian pois, että 
kun ylituomari ryhmä tulee maastoon niin ajoa ei 
kuulu. Meidän päivä oli täysi ja suuntasimme kes-
kuspaikalle odottamaan ryhmien tuloa.

Ylituomarin tarkastaessa keskuspaikalla kort-
teja, alkoi haku ja ajominuutteja tippumaan tu-
losseurantaan. Kävi selväksi, että lauantaipäiväs-
tä tulee hyvätasoinen. Arialin Ajatus ajoi päivän 
voittoon pistein 93.50. Kaikkiaan lauantaina tuli 7 
ykköstä, 1 kakkonen, 3 kolmosta ja 1 nolla. Hal-
kokarin Suvi ja Meripojan Lumi saavuttivat käyt-
tövalion arvot. Onnittelut heille!

Illalla ylituomari piti katsauksen päivän tapah-
tumiin. Hän oli luonnollisesti erityisen tyytyväi-
nen tulostasoon sekä tuomarityöskentelyyn. Sun-
nuntain maastoarvonta suoritettiin sekä nautittiin 
erittäin maukas Jahti-Illallinen. Tämän jälkeen 
vetäydyttiin kukin omiin tupiin latautumaan sun-
nuntai päivään, sillä siitä tulisi varmasti jännittä-
vä. 

Sunnuntaina sama tuloskykitys jatkui
Sunnuntaina kellot oli siirretty tunti taaksepäin, ja 
kaikki olivat oikeaan aikaan aamiaisella. Koirien 

Lohkon palkintotuomareita ja koiran omistajia.

Syysaamun Uppuran maastossa kahvitauko.Matkon Friidun maastossa.

irtilaskuksi sovittiin 7.00-7.30. ”Liivijengi” suun-
tasi ensimmäisenä Terho Humalojan Meripojan 
Lumen maastoon. Nyt ylituomarikin joutui kort-
tiin vetämään viivaa ja ottamaan pienen videopät-
kän. Lumi ajoi ensimmäistä 85 minuuttia ja toisel-
le kertyi harmittavasti ajoa vain 36 minuuttia.

Seuraavaaksi siiryimme Johanna Isakssonin 
Syysaamun Uppuraa kuuntelemaan. Paikalle saa-
vuttuamme oli Uppura ottanut ajettavan kiinni 
(kohtuuton häiriö), jolloin Johanna sekä Uppuran 
kuljettaja Ismo Parpala päättivät jatkaa erää, joten 
siirryttiin uuteen paikkaan. Siellä Uppura saikin 
kohta yöjäljen ja uusi ajo pärähti 38 minuutin 
haun jälkeen. Nyt saatiinkin kuunnella tosi loista-
vaa 9-10 haukkuista ajoa. Erän ajominuutit olivat 
80 ja toinen ajoerä jäi hieman harmittavasti 58 
minuuttiin. 

Jäniksenhaukun Viola pukkasi sunnuntain ko-
vimman tuloksen 97.00. Kaikkiaan sunnuntaina 
tuli 7 ykköstä, 2 kakkosta, 2 nollaa ja yksi omista-
ja luopui. Käyttövalioksi itsensä ajoi Jänesruoskan 
Nojo. Onnittelut Eljas Ulviselle. Tämä riitti sun-
nuntaipäivään liivijengille ja lähdettiin keskuspai-
kalle valmistelemaan palkintopöytää ottamaan 
koiria vastaan. 

Palkintojen jako
Joka kokeessa joku tulee aina viimeisenä ja pääs-
tiin lopulta aloittamaan palkintojen jako sekä 
julkistamaan kilpaan menijät. Palkintopöytä oli 
korea niin kuin arvokokeessa pitääkin olla. Ko-
keen kaksi ensimmäistä oli jo aika selvää, mutta 
kolmatta spekuloitiin hieman. 

Kokeen ylituomari Katri Toivola kertoi, että 

Palkintopöytä.

suurin osa maastoista oli mei-
käläisittäin katsottuna tosi 
lähellä keskuspaikkaa, joten 
ehdimme yt-ryhmän kanssa 
käydä lauantaina neljässä ja 
sunnuntaina kolmessa maas-
tossa. Jokaisessa maastossa 
kuulimme ajoa ja jänishavain-
tojakin saatiin. Kokeen tulos-
taso oli huikean hyvä, AJOK1 
tuloksia ropisi molempina 
päivinä 7 kpl, kolme koiraa sai 
KVA:n ainekset ja yksi koira sai 
tähtivalion arvoon oikeuttavat 
ykköset.

Tuomarityöskentely oli oi-
kein asiallista kuten arvoki-
soissa kuuluukin. Minulla oli 
ensimmäistä kertaa ”minuut-
timies” tarkastamassa maas-
tokortit ja niistä löytyikin jon-
kin verran korjailtavaa. Omaa 
työskentelyäni se nopeutti niin 
paljon, että taidamme ottaa sen 
käyttöön myös Oikarin isoissa 
kisoissa.

Pääsponsori 
Sixten Thyni 
keskellä.
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Pohjan-Lohkon yhteistulokset. 
Kolme parasta Kilpaan, seuraavat varalle. Ylituomarina Katri Toivola, sihteerinä Harri Rautionaho

1.  Arialin Ajatus 25938/15 om. Hentilä Ari & Arto  93,50 + 80.42 = 173,92
2.  Matkon Friidu 26904/13 om. Schroderus Pekka  81,50 + 90,75 = 172,25
3.  Halkokarin Suvi 37157/13 om. Mäkirautila Veli-Matti  76,00 + 90,88 = 166,88
4.  Puskajussin Didi 32927/12 om. Sornikoski Anita  79,92 + 81,46 =  161,38
5.  Syysaamun Uppura 35669/17 om. Isaksson Johanna  90,42 + 62,75 = 153,17
6.  Jäniksenhaukun Viola 48065/15 om. Turunen Jarmo & 
     Turpeinen Esa  53,58 + 97,00 = 150,58
7.  Tuomaalan Taiga 51233/14 om. Mustonen Marko  54,33 + 90,46 = 144,79
8.  Jänesruoskan Nojo 22146/17 om. Ulvinen Elias  56,42 + 86,67 = 143,09
9.  Meripojan Lumi 27755/14 om. Humaloja Terho  92,00 + 46,29 = 138,29
10.  Meripojan Kerttu 20021/15 om. Halonen Kati & Keskikallio Jukka  67,92 + 67,88  = 135,80
11.  Hallakorven Jytä 37802/14 om. Seppä Esko  83,46 + 49,17 = 132,63
12.  Saamarin Jonku 34448/16 om. Kaarlela Juhani  48,71 + Luopu  =   48,71

Kilpaan menijöitä naurattaa.

Nämä ovat niitä reissuja, joita on kiva mum-
mona kiikkustuolissa muistella. Vanhoja tuttuja 
on aina mukava nähdä ja muutamia uusiakin 
tuttavuuksia löytyi. Oli erittäin suuri kunnia olla 
ylituomarina Pohjan lohkossa. Lämpimät kiitok-
set koko ottelutoimikunnalle, teidän kanssanne 
oli mukava viettää viikonloppua.

Jari Fors kiitteli lopuksi koirienomistajat, pal-
kintotuomarit, kokeen ylituomarin, sihteerin, 
keittiöväen sekä kokeen sponsorit, jotka olivat: 
SIxten Thyni: Hund&Jakt
Pekka Kortesalo: Raahen Pultti
Ultracom

OLLI PIRKKANEN

Kilvasta kuninkuus Kuusamoon

Tämä on 81. kerta kun valtakunnallinen Kilpa-ottelu järjestetään, totesi  
puheenjohtajamme Tuomo Hänninen nostaessamme Kilvan viiriä salkoon ja  
toivotti ajokoiraväen tervetulleeksi Kankaanpäähän perjantaina 12.11.2021.  

Ja näin tapahtuma oli avattu. Oli siis Satakunnan Ajokoiramiesten vuoro järjes-
tää Kilpa 2021. Koirat oli hetkeä ennen valokuvattu, sirut tarkastettu  

kaikilta koirilta sekä majoitukset katsottu kuntoon läheisestä  
Sport Hotel Kantrista.  

Keskuspaikkana toimi Juhlatalo Artelli Kankaanpään keskustassa.

Ajokuningas 2021 Arialin Ajatus omistajineen.
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Koirien liveseuranta toteutettiin Ultracom-ryh-
män kautta, josta myös ristiinpaikannuslisenssin 
omaavat Tracker-käyttäjät pystyivät seuraamaan 
koiria. Liveseurantaan osallistuminen oli koiran-
omistajille vapaaehtoista ja iloksemme saimme-
kin suurimman osan koirista mukaan seurantaan. 
Liveseuranta antoi myös ylituomariryhmille hy-
vän mahdollisuuden hakeutua hyvään paikkaan 
maastossa vieraillessa sotkematta ajoja. 

Perjantai-illan ohjelmaan kuului perinteiseen 
tyyliin lauantain maastoarvonnan julkaiseminen. 
Joukkueenjohtajat esittelivät oman lohkonsa koi-
rat ja koetoimikunnan puheenjohtaja Jani Mänty-
lä kävi läpi käytännön asioita. Lounais-Suomesta 
saapunut ylituomarimme Sanna Koskinen otti 
puhuttelussaan esiin sellaisia asioita kuten ajon 
laatuun huomion kiinnittäminen todellisten ajo-
minuuttien lisäksi. Myös hakunumeroille toivoi, 
että tuomareilla olisi hyvät perusteet. Haukun ar-
vioinnista Sanna halusi mainita sen, että hyvä ker-
tovuus ei saa pudottaa haukkunumeroa ja hyvä 

uroksen haukku saisi sisältää korkeita ääniä, kun 
taas hyvä nartun ääni niitä matalia. Yksi huomio 
oli, että tällä tasolla pienikin innottomuus pitää 
näkyä arvostelussa, kunhan normaalia yhteyden-
ottoa ei sekoiteta innon puutteeseen. Ja sitten ne 
sorkat. Niitähän täällä piisaa. Oli hyvä muistuttaa, 
että sorkkaeläinten kanssa kello ei mene seis ku-
ten esimerkiksi koiran erehtyessä ketun perään. 
Hyvää ja asiallista yhteishenkeähän Sanna vielä 
puheensa lopussa toivoi. Ja sitähän meillä piisasi 
koko viikonlopun. 

Maastomestarina toiminut Jari Vaarila kävi läpi 
maastot, joita Satakunnan ajokoiraväki on ahke-
rasti pitkin syksyä testaillut ajattamalla jäniksiä. 
Palkintotuomareille jaettiin muistoksi komeat 
Kilpa 2021 -puukot. Oltiin valmiita lauantain koi-
tokseen. Iltapalan jälkeen hotellille lepäämään ja 
rentoutumaan kukin tavallaan. 

Lauantaiaamuna 
aurinko nousi kuuraiseen lumettomaan pikku-
pakkaskeliin. Kosteaa ja pehmeää ajokeliä ei siis 
koirille ollut luvassa. Varaylituomarina toimi-
neen Jyrki Ala-Reinin ryhmän mukana hyök-
käsimme ensimmäiseksi Kiikoisten maastoon, 
jossa hetken oltuamme saimmekin kuulla ajon 
lähtevän ja jäniskin juoksi meille melkein syliin. 
Kalliolan Lissun harmiksi jänis oli aika pieni ja 
hermoheikko sinkoillen suuntaan ja toiseen. Ei 
mikään helppo ajettava. No turistiryhmän päivä 
oli tavallaan pelastettu, kun jänis oli nähty heti 
kättelyssä. Maasto-oppaiden harteilta taakka ke-
veni, kun maastosta löytyi toinenkin jänis juuri 
sieltä mistä pitikin. Suurin piirtein näin kävi kai-
kissa kolmessatoista maastossa. Vaikka kahdel-
la koiralla ei toiseen erään ajoa merkattu, niin 
kohtuuttomista häiriöistä johtuen nekin löysivät 
ensimmäiseen erään kaksi jänistä. Ensimmäisen 
päivän voittajakoiran Havukkakallion Juntti-Jerin 
maastossa mielenkiintoisen yksityiskohdan kertoi 
maasto-opas, joka sanoi, että kuuden viimeisen 
hakuerän aikana maastossa on tullut yhteensä 36 
hakuminuuttia kun kyseinen Vesajärvi on ollut 
koemaastona. Kohtalaisen nopeasti on siis jänik-
set saatu liikkeelle. Juntti-Jeri lähtikin toiseen päi-
vään mahtavalla 95 pisteen tuloksella. Kuitenkin 
peli oli täysin auki, koska myös Halkokarin Suvi, 
Sorkomäen Sylvi ja Arialin Ajatus ajoivat ensim-
mäisenä päivän yli 80 pisteen tulokset. Sanna Koskinen pitämässä ylituomarin puhuttelua.

Kalliolan Lissun maastossa riitti seuraajia.

Lauantaina illalla ylituomari Koskinen tiivisteli 
päivän tapahtumat. Kuiva pakkaskeli oli haasteel-
linen. Tassut kärsivät monella vauhdikkaalla koi-
ralla aika pahasti jänisten juostessa jäisiä soratei-
tä ja kynnöspeltoja. Sorkan ajosta suljettiin vain 
yksi koira, vaikka valkohäntää olisi ollut tarjolla 
varmasti monelle. Joka maastosta löytyi pari tai 
useampi jänis. Kolmen koiran omistajat ilmoitti-
vat jo lauantaina luopuvansa sunnuntain osalta. 
Lyhyet tervehdykset ajokoiraväelle kävivät anta-
massa myös Pekka Teini Satakunnan kennelpii-
ristä sekä Kankaanpään kaupunginjohtaja Mika 
Hataanpää, joka oli vähällä myöhästyä meille ym-
märrettävän syyn takia. Hirvikoirallaan oli ollut 
pieni supi-ladon-alla-tilanne. Tuomo Hänninen 
puheenvuorossaan osoitti hieman huolta karsin-
toihin osallistuneiden koirien määrän laskusta ja 
miten saisimme mahdollisesti uusia nuoria mu-
kaan. Heittipä ilmoille sellaista ideaa, jos kutsut-
taisiin nuoria tuomareita seuraamaan näitä hie-
noja tapahtumia ihan paikan päälle maastoihin 

Kennelliiton puheenjohtaja Harri Lehkonen ja SAJ:n 
puheenjohtaja Tuomo Hänninen Juhon maastossa.

asti. Peuraa oli tarjolla myös illalla, mutta onneksi 
ajokoiraväen näkökulmasta parhaassa muodossa 
eli lautasella palvattuna ja kermakastikkeessa.

Sunnuntaiaamuun 
lähdettiin täysin samanlaisiin, jäisiin, lumetto-
miin olosuhteisiin. Viivalla oli nyt yhdeksän koi-
raa. Luopuneiden joukkoon joutui myös viime-
vuoden mestari Patopojan Ella, joka yön aikana 
oli tiputellut lakanoihin sellaiset verijäljet, että 
juoksu oli selkeästi alkanut ja homma sitä myöten 
selvä. Heti aamusta olimme onnekkaita ja pää-
simme todistamaan Arialin Ajatuksen hienoa en-
simmäisen erän ajoa. Kyllä veti niin hienosti, että 
siinä kokeneemmatkin ukot suorastaan herkistyi-
vät. Siellä ei paljoa paluuperät teettäneet ongel-
mia kuivuudesta huolimatta. Ja tätä näytelmää sai 
kansa kaiken lisäksi seurata paikantimen välityk-
sellä ja facebook-livevideollakin saatiin ajohauk-
kua välitettyä kotisohville. Sunnuntain koettelun 
aikana vielä kolme koiraa joutui jättämään leikin 
kesken. Ajokuninkuus ratkaistaisiin jäljellä olevan 
kuuden koiran kesken. Saavuimme vahvan voit-
tajaehdokkaan Halkokarin Suvin maastoon. Siellä 
oli ensimmäinen jänis tunkeutunut kivenkoloon. 
Enpä olisi halunnut olla koiranohjaajan saappais-
sa siinä tilanteessa. Jännitys alkoi tiivistyä. Suvi 
löysi toisen jäniksen ensimmäiseen erään ja ajoi 
sen täyteen. Löytyisikö vielä kolmas? Tulosseu-
rantaa päivitettiin kiivaasti ja näimme Juntti-Jerin 
saaneen hienot minuutit ensimmäiseen erään. 
Veisikö kuninkuutta siltä enää mikään? Toiseen 
erään olisi varaa vaikka ottaa pientä hukkaa, mut-
ta ei isoa. Samalla seurasimme, kun Arialin Aja-
tus tykitti jo toista erää. Oli selvää, että se tulee 
huipputuloksen kanssa maastosta. Tuloksen, jolla 
se pokkaisi ehkä kuninkuuden lisäksi tähtivalion 
tittelin. Suvi haki ja haki kolmatta, Juntti-Jeri löysi 
toisen ja hyvältä näytti. Miten päin tämä kolmen 
kauppa kääntyisi? Jos tain kuului huhuja: Juntti-
Jerillä on paha hukka. Jänis oli hävinnyt sora-
montulle. Kolme huippuerää takana ja siihenkö 
se nyt kaatuisi? Tiedettiin suurin piirtein paljonko 
minuutteja se tarvitsisi, mutta kello kävi. Samoin 
Suvilla kolmas jänis ei ottanut noustakseen ja ha-
kuminuutit kuluivat vääjäämättä loppuun. Kuusa-
mon, Arialin kennelin porukka saapui jo koepai-
kalle. Hyvin pokka piti ja tunnelma tuntui olevan 
hyvinkin rento, vaikka varmasti sisimmässä kie-
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KILPA-OTTELU 2021 TULOSTAULUKKO
Sij. Koira / Omistaja Lohko Päivä Haku 

1
Haku 

2
Ajo 1 Ajo 2 Haku Hauk-

ku
Ajo-
taito

Hlö Alö Pisteet Yhteen-
sä

1. ARIALIN AJATUS
Arto ja Ari Hentilä

POHJA La 19 93 116 75 8,50 8,50 8,00 0 0 80,71 171,96
Su 28 5 111 111 10,00 8,50 9,00 1 0 91,25

2. HAVUKKAKALLION JUNTTI-JERI
Markku Simonen
Timo Polkonen

ITÄ La 4 6 114 120 10,00 8,50 8,25 0 0 95,00 161,38
Su 10 85 100  53 8,50 7,50 5,75 0 0 66,38

3. HALKOKARIN SUVI
Veli-Matti Mäkirautila

POHJA La 80 60 120 120 8,00 6,25 8,50 0 0 92,75 144,75
Su 202 38 120 - 4,50 6,00 6,50 0 0 52,00

4. ERÄJÄTKÄN PATE
Tarmo Eskola

ETELÄ La 16 56 77 102 9,00 8,00 6,00 0 1 74,21 135,63
Su 36 174 76 72 5,75 8,00 5,50 0 1 61,42

5. METSÄHUUMAN HELMI
Petri Tukia

ETELÄ La 16 25 59 36 10,00 8,50 3,75 0 5 44,96 134,54
Su 12 44 114 110 9,00 8,50 6,75 0 0 89,58

6. SORKOMÄEN SYLVI
Virpi Hakala

LÄNSI La 11 17 120 89 10,00 3,50 7,00 0 0 81,46 81,46
Su 14 - 19 - 10,00 4,00 1,00 0 0 Luopui

7. MUTKA-JUSSIN UNNA
Juhani Saarelainen

ITÄ La 10 5 69 82 10,00 7,50 5,75 0 0 67,29 67,29
Su 95 - - 3,00 - - 6 0 Luopui

8. PATOPOJAN ELLA
Suvi-Tuulia ja Jaakko Ellala

M-20 La 67 173 51 60 7,50 7,00 3,75 0 0 50,63 50,63
Su - - - - - - - 0 0 Luopui

9. KALLIOLAN LISSU
Liisa Miettinen ja Kim Eriksson

ETELÄ La 68 51 66 51 7,50 5,50 3,75 0 6 44,88 46,38
Su 240 - - - 1,50 - - 0 0 1,50

10. KATAJAHOVIN VIHTORI
Leo Majuri

LÄNSI La 148 49 56 27 8,50 9,25 2,50 0 3 41,46 41,46
Su 53 - 18 - 10,00 10,00 2,00 7 0 Luopui

11. MATKON FRIIDU
Pekka Schoderus

POHJA La 68 23 106 - 4,75 7,00 8,00 0 1 Luopui --
Su - - - - - - - 0 0 Luopui

12. LUOLAVAARAN PEETU
Kari Miilumäki

LÄNSI La 121 72 30 17 6,00 8,00 1,50 0 0 Luopui --
Su - - - - - - - 0 0 Luopui

13. JUHO
Kari Kaukonen

ITÄ La 23 - 92 - 10,00 7,00 7,50 0 0 Suljettu --
Su - - - - - - - 0 0 Luopui

Suuri hatunnosto näille kovan työn tehneille 
herroille: maastomestari Jouni Vanhatalo (vas.), 
jokapaikanhöylä Nikolas Santoo ja maastomestari 
Jari Vaarila.

hui. Myös Juntti-Jerin omistajat Simonen ja Poi-
konen saapuivat maastosta ja kuulimme, kuinka 
siinä lopulta kävi. Kuinka se ei ollut monestakaan 
metristä kiinni, että koira olisi löytänyt tiehukal-
ta jäniksen pomppupaikan, mutta sitä ei koskaan 
tapahtunut. Epäusko iski ja Jeri lähti soramon-
tulle takaisin hukkaa selvittelemään. Toisen erän 
minuutit jäivät viidenkymmenen paikkeille ja sen 
kuultuamme tiesimme jo, että Kuusamoon lähtee 

Jani Mäntylä luovuttaa Kilvan viirin Janne Wirkkalalle ja Lounais-Suomen Ajokoirayhdistykselle ensi vuoden 
Kilpaa varten.

kuninkuus Arto ja Ari Hentilän omalle kasvatille 
Arialin Ajatukselle.

Sanna Koskinen tiivisti vielä sunnuntain tapah-
tumat ja tulokset kaiken kansan kuultaviksi. Aja-
tukselle lyötiin viitta harteille ja Arialin porukka 
pääsi ansaitusti salamavalosateeseen.

”Aloittelevalle” ajokoiramiehelle oli huikea ko-
kemus päästä mukaan Kilvan ytimeen. Olikin jos 
jonkunnäköistä puheenjohtajaa, nykyistä ja entis-
tä, joiden seurasta sai nauttia niin saunaosastolla, 
kuin maastoissa kierreltäessä. Näillä herroilla ei 
jutut heti lopu ja tapahtuman hienoudesta osattiin 
nauttia rennolla meiningillä. Jos oli vatsa kipeänä 
viikonlopun jäljiltä, niin se varmasti johtui siitä 
naurun määrästä. Ja  Satakunnan ottelutoimikun-
nalle suuret kiitokset! Vaikka itse sanonkin; hyvin 
me vedettiin.

Kilpa 2021 paketissa. Viiri lahjoitettiin eteen-
päin ensivuotta varten Janne Wirkkalalle ja Varsi-
nais-Suomen porukalle, jotka tulevat järjestämään 
Kilpa-ottelun ensi vuonna. Jos nyt oli haastetta 
paljaan maan kokeissa suhteellisen sorkkarikkail-
la seuduilla, niin ensivuodesta tulee vähintäänkin 
mielenkiintoinen.
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1. Arialin Ajatus.

2. Havukkakallion Juntti-Jeri. 3. Halkokarin Suvi.

5. Metsähuuman Helmi.4. Eräjätkän Pate.

6. Sorkomäen Sylvi.

8. Patopojan Ella.

7. Mutka-Jussin Unna.

9. Kalliolan Lissu.

10. Katajahovin Vihtori. 11. Matkon Friidu.

11. Luolavaaran Peetu. 11. Juho.
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Pohjois-Pohjanmaan Ajokoirakerho ry
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Pohjois-Pohjanmaan Ajokoirakerho on maa-
kunnallinen Suomen Ajokoirajärjestön alainen 
rotuyhdistys, joka on toiminut Pohjois-Pohjan-
maalla jo vuodesta 1976 alkaen. Yhdistys on 
myös Suomen Kennelliiton ja Pohjois-Pohjan-
maan Kennelpiirin jäsen.

Ajokoirakerhon puheenjohtajina ovat toimineet 
Viljo Hietala, Urja Jokela, Oiva Rämet, Jouko Ke-
milä, Kalervo Kukkola, Jari Fors, Tapani Keränen 
ja Tapani Sipilä.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puhdas-
rotuisten suomenajokoirien kasvatusta ja jalostus-
ta sekä toimia yhdistyssiteenä ajokoiraharrastaji-
en keskuudessa Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiri 
ry:n alueella.

Toiminta
Järjestämme palkintotuomarikursseja, ajokokei-
ta, näyttelyitä sekä muita vapaa-ajan tapahtumia 
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TEKSTI MARKKU SIPPARI

edistääksemme ajokoiraharrastusta alueellamme. 
Vuonna 2016 yhdistys juhli 40-vuotissyntymäpäi-
vää. 

Vuosittain yhdistys palkitsee kokeissa menesty-
neitä koiria ja henkilöitä seuraavilla palkinnoilla: 
vuoden koira, nuorin koira, vanhin palkittu koira, 
rehellisin koira, Illinsaaren-malja, Isosyötemalja, 
haukkumalja, uudet valiot sekä vuoden tuomari. 
Tietysti palkitsemme myös ansioituneita jäse-
niämme Kultaisilla ja Hopeisilla ansiomerkeillä. 
Lisäksi yhdistyksestä lähtee joka vuosi edustajia, 
Lohiajoihin, Pässikisoihin, Kalakukkoajoihin, 
Naisten Kilpaan sekä Nuorten Kilpaan.

Jäsen määrä on pysynyt tasaisena. Vuonna 2021 
jäsenmäärä 253.

Kerhon ajokuninkaat
Ajokuninkaita kerhoomme on tullut ”tasaiseen 
tahtiin”.
1999 XXX Jetro om. Kalevi Rytky, Haapavesi
2015 XX Alapörkän Fredi om. Keinänen Raimo ja 
Jari Fors, Pyhäjoki
2016 XXX Jahti-Ukon Jore om. Jorma Pirnes, 
Haapavesi
2020 XX Patopojan Ella om. Jaakko Ellala, Ii
2021 XX Arialin Ajatus om. Ari ja Arto Hentila

Kilpaa yhdistys on ollut järjestämässä vuosina 
1984, 2000 ja 2016. 

Haastamme mukaan Lapin ajokoirayhdistyksen.

Pohjois-Pohjanmaan ajokoiraväki 40-vuotis juhlissa Kiimingissä.

Ajokuningas 2016. 2015 Alapörkän Fredi

2021 Arialin Ajatus 2020 Patopojan Ella.

1999 Jetro.
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Ruskametsän Kennelin kasvattaja Markku Ekonoja 
on syntynyt 1954 ja asunut koko ikänsä Pellossa. 
Markku on työskennellyt metsäalalla metsähalli-
tuksen palvelussa ja kertoo jääneensä sairaseläk-
keelle vuonna 1997. Perheeseen kuuluu vaimo, 
sekä kaksi aikuista tytärtä. Vaimo kasvattaa omalla 
kennelnimellään (Minartan) seura-ja kääpiökoiria.  

Ajokoiraharrastukseni sai alkunsa 1970-luvun 
lopussa kun metsästettiin Tuomo Alapurasen lois-
tavalla Svea nimisellä suomenajokoiralla. Svea, 
tutummin Klingalla oli armoton metsästysinto ja 
huippu haukku.  

Ensimmäisen oman koirani Mokun (xx Svea – 
xx Valo) sain vuonna 1975 syksyllä. 

Moku oli täysin ilmavainuinen, loistava ns, “rep-
pukoira”, jolle ammuttiin paljon jäniksiä. Moku ajoi 
yhden ykkösen ja sai Sertin näyttelyistä. Vanhem-
pana Mokulle tuli epilepsia ja se jouduttiin lopetta-
maan. Mokun jälkeen minulla oli pari suomenajo-
koiraa, mutta niistä ei tullut sopivaa jalostuskoiraa.  

Kasvatustoiminta sai alkunsa FIN KVA Jänkä-
Jussan Ritalla, joka tulee nykyäänkin kaikkien Rus-
kametsän koirien takana.  Rita otti ensimmäisen 
ajonsa vasta toisella vuodella, mutta ajoikin heti 89 

EVELIINA JAAKO

Lappiin ensimmäinen mestarikasvattaja  
-  kennel Ruskametsän

Ruskametsän kasvattajaryhmä, Evita, Vili SH Janita, Kiva. Kuva Paula Gregelä.

FIN KVA Jänkä-Jussan Rita. Rita oli yksi varmimpia 
koiriani tähän asti.

minuuttia loistavasti. Ritan koeuraa välillä piinasi 
valeraskaudet, jolloin koira ei ollut ollenkaan oma 
itsensä. 

Kokonaisuutena paras Ruskametsän koira on 
ollut ehdottomasti C.I.B POHJ MVA FIN KVA 
FIN MVA SE MVA NO MVA Ruskametsän Rop-
si, joka onkin todettu hyväksi periyttäjäksi. Myös-
kin Ropsin pojat ovat osoittautuneet hyviksi pe-
riyttäjiksi.  

C.I.B POHJ MVA FIN KVA FIN MVA SE MVA NO MVA 
Ruskametsän Ropsi.

Mainitsemisen arvoinen koira on myöskin ollut 
C.I.B POHJ MVA FI KVA FI MVA SE MVA NO 
MVA Ruskametsän Mona, joka oli terve, tulos-
varma koira jonka kanssa oli ilo kilpailla.  Nämä 
kaksi yhdistettynä (Mona – Ropsi) syntyykin Rus-
kametsän paras pentue. Pentueessa on kaksi kak-
soisvaliota, kolme käyttövaliota ja yksi kakkosen 
ajanut koira.  

Ruskametsän Kennelnimen alle on rekisteröity 
27 pentuetta, 159 pentua sekä muutama Suomen-
pystykorvapentue. 

Kaksoisvalioita löytyy 10, Käyttövalioita 9 ja 
Muotovalioita 4.  

AJOK-1 ajaneita koiria on 54. Lisäksi valioita 
löytyy Ruotsista ja Norjasta.  

Kennel on palkittu Vuolasvirtapalkinnolla 
vuonna 2012 ja on saanut kultaisen, hopeisen ja 
pronssisen kasvattajapalkinnon. 

 Vuosien saatossa harrastaminen on muuttunut  
niin, että nykypäivänä koira päästetään irti autolta 
eli tienpäältä hakemaan jänistä. Ennen vanhaan 
käveltiin koira hihnassa metsään ja päästettiin ha-
kemaan.  

Ehkä tämä onkin joillekin koirille ongelma, jot-
ka juoksee pitkin teitä ja yrittää hakea jälkeä tien 
päältä.  

Koirat ovat 1980-luvulta muuttunut niin, että 
eivät enää pidä  yhteyttä omistajaan. 

Hyvä jalostusuros on mielestäni terve, huip-
puluonteinen- ja haukkuinen, kevyt, kuiva koira, 
ei missään nimessä raskasrakenteinen. Tärkeää 
myös on, että uros on sellainen joka valitsee oi-
kean astuma ajankohdan. Esimerkiksi esikiimaan 

astujia on paljon ja näin ollen narttu jää tyhjäksi. 
Hyvä jalostusnarttu on terve, huippuluontei-

nen, terverakenteinen ja osaa käyttää ilma- sekä 
maavainua.  

Pennunostajista yritän selvittää ensimmäisenä 
miten koira pidetään. Aktiiviset kodit on myös 
tärkeitä kasvattajille, jotta koiran vahvuudet tule-
vat myös muidenkin nähtävälle. 
 Kannatan terveystuloksia ja Pevisaa. Tällä hetkel-
lä Pevisa on muuten hyvä, mutta jalostusuroksien 
pentumäärää ei saisi enää laskea. Mielestäni olisi 
hyvä käytäntö että mikäli uros osoittautuu hyväk-
si periyttäjäksi ja nimenomaan periyttää terveitä, 
huippukoiria, niin se uros saisi astutuksia lisää, 
että määrä ei jäisi 120 koiraan. 

Huolestuttaa myös terveystuloksien “pimittä-
minen”. Aina silloin tällöin kuuluu että lonkkia 

C.I.B POHJ MVA FIN KVA FIN MVA SE MVA NO 
MVA Ruskametsän Ropsi.

C.I.B POHJ MVA FI KVA FI MVA SE MVA NO MVA  
Ruskametsän Mona.

C.I.B FI KVA FI MVA SE KVA SE MVA Ruskametsän 
Kata.
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kuvataan, mutta huonojen tuloksien tultua niitä ei 
lähetetä Kennelliittoon ja näin ollen koirien lonk-
kaindeksi ei ole totuudenmukainen.  

Itse kannustan kasvattajana kuvaamaan lon-
kat-ja kyynäreet ja kaikki tulokset pitäisi lähettää 
Kennelliitoon lausuttavaksi, että koirilla olisi to-
tuudenmukaiset lonkkaindeksit. 

 Mielestäni AJOK- säännöt palvelevat hyvin ja-
lostusta.  

Metsästysinto kohta olisi pitänyt pysyä enti-
sellään, eli puutteellisesta metsästysinnosta koira 
voisi saada miinuksia. Nykypäivänä on luvatto-
man paljon kävelytettäviä koiria. Muuten säännöt 
ovat hyvät. 

Harrastuksen haasteena näen ukkoutumisen. 
Nuoria pitäisi saada matkaan tähän harrastuk-
seen. 

Tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu tällä het-
kellä pentue FI MVA Ruskametsän Kivalle, joka 
on ajankohtainen talvella. Sitten todennäköisesti 
siirrytään metsästelemään koirien kanssa. 

Tällä hetkellä tarhassani Kivan lisäksi on Rus-
kametsän KH Kiia ja TE Pomo.  

Haluan kiittää vanhempia kasvattajia, joilta 
olen saanut aikoinaan hyviä neuvoja ja ohjeita.  

Erityiskiitokset jo edesmenneelle Juhani Ni-
kanderille (Jänkä-Jussan Kennel), Matti Koleh-
maiselle (Pirttirinteen Kennel) ja Kalevi Rytkylle.

Terveiset ajokoiraväelle ja täytyy sanoa vielä, 
että kannustetaan toisia niin saadaan paras hyöty 
myös omiin jalostusvalintoihin.

Markku ja pennut.

Ruskametsän kennel.

Ruskametsän Urpo om. Esko Koponen. 

Mestarikasvattajalta pentu junnuketjuun!

Markku Ekonoja Ruskametsän kennelistä lahjoit-
ti urospennun junnuketjuun. Ruskametsän TE 
Saku muutti 15-vuotiaan Veeti Karppisen luokse 
Jyväskylän lähettyville, Kuohulle. Ensimmäisellä 
metsästysretkellä Veeti on ollut jo 6 kuukauden 
ikäisenä kantorepussa ja siitä asti ollut isänsä mu-
kana metsällä.

Veeti kertoo suorittaneen metsästyskortin 12- 
vuotiaana. Perheessä on jo 13-vuotias kaksois-
valio Ruskametsän Welho, jonka kanssa Veeti 
on ollut Nuorten Kilvassa. Welhon astutuspentu 
7-vuotias Suvaksen Seita, joka on käynyt kahdes-

sa kokeessa ja ajanut kaksi ykköstä. Sekä käyttö-
valio harmaanorjanhirvikoira Ruutanasuon Kake. 
Saku on Veetin ensimmäinen ikioma koira ja ta-
voitteena onkin saada Sakusta hyvin ajava koira, 
jolle saa jäniksiä ja voisi kilpailla.

Veetille ja Sakulle hyvää loppuvuotta ja mielui-
sia metsäretkiä!

EVELIINA JAAKO

Junnuketjun kuulumisia
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Yhden koronan aiheuttaman välivuoden jälkeen 
saimme tänä vuonna pitää Naisten Kilpa-ottelun. 
Nyt oli 23. kerta, kun kilpailu järjestettiin. Koiria 
oli mukana tusinan verran, myös vuoden 2019 
voittaja Cucculuuruu Kuiskaus & Reetta Piirai-
nen. Kaikille järjestyi naispuolinen tuomari taval-
la tai toisella. Pari viime tipan säätöä jouduttiin 
tekemään, mutta asiat järjestyivät - kiitos niille, 
jotka olivat valmiita venymään.

Perjantai iltana Oikarin sali täyttyi kihel-
möivästä jännityksestä ja naisellisesta huulenhei-
tosta. Ylituomari Sari Korhonen puhutteli poru-
kan rennolla otteella. Arvonnan julkaisun sekä 
koeryhmien esittelyn jälkeen jännitys laukesi tut-
tuun puheenporinaan.

 Lauantain kisapäivänä oli normaali syksyinen 
sää, lämpötila mukavasti plussan puolella, maa 
paljaana ja jänikset tiukassa makuuksillaan py-
syviä blondeja. Kahdeksan koiraa sai molemmat 
jänikset liikkeelle ja kolme koiraa ei löytänyt ajet-
tavaa lainkaan. Minuuttien perusteella ei voinut 
voittajaa päätellä, joten jännitys säilyi aina palkin-
tojen jakoon asti.

Lopulta Eeva Heikkinen Oulusta pokkasi voit-
tajan palkinnot Sulosoinnun Hertan kanssa. Eeva 
on aiemmin ollut Naisten Kilvassa myös Hertan 
emän Piitun kanssa. Kisassa kakkoseksi Honka-
suoran Minjalla sijoittunut Eila Nevalainen on 
voittanut Naisten Kilvan vuonna 2012 Minjan 

mummolla, Honkasuoran Moonalla. Moona oli-
kin vahvasti esillä kärkikaksikon suvussa, sillä 
myös Hertan mummo on Honkasuoran Moona.

Kisakoirissa on jo toinen ja kolmas sukupolvi 
menossa, mutta myös paikallisista palkintotuo-
mareista yksi seuraa äitinsä jalanjälkiä. Ehkäpä 
tuleva ottelutoimikunnan puheenjohtajakin oli jo 
Reelikalla perjantaina mukana...

Kiitos kaikille kokeessa mukana olleille ja ter-
vetuloa taas ensi vuonna!

Kiitämme lämpimästi kaikkia maasto-oppaita 
ja metsästysseuroja, joiden avulla saimme kokeen 
järjestettyä!
Erityiskiitokset tukijoillemme:

TEKSTI: KATRI TOIVOLA

Naisten Kilpa 6.11.2021 Uurainen
Tulokset
1. SULOSOINNUN HERTTA 
om. Eeva Heikkinen, Oulu 73,00
2. HONKASUORAN MINJA om. Juha  
Nevalainen ja Eila Nevalainen, Nurmes  69,21
3. PITKÄMETSÄN MIRA om. Erika  
Blindheim ja Bo-Erik Långskog, Närpiö  62,92
4. HALLAKORVEN PINJA 
om. Eve Vanne, Heinola  61,33
5. FURUMOSSENS SNORKFRÖKEN 
om. Kari Niskanen, Laukaa  60,17
6. TUNULAN IIVARI om. Auli 
Peltokangas ja Pasi Peltokangas, Soini 55,00
7. TULIPÄTSIN ÄRJYUKKO om. Sari  
Pirkkanen ja Olli Pirkkanen, Eurajoki  51,38
8. ERÄJÄTKÄN RAMBO 
om. Karoliina Mehtonen, Vieremä  40,29
9. KOIVUKULMAN ERÄ-EPELI om. Jukka  
Korhonen ja Tiina Korhonen, Mikkeli  40,00
10. CUCCULUURUU KUISKAUS  
om. Reetta Piirainen, Isokyrö  3,50
11. ERÄJÄTKÄN TUISKU  
om. Antti Haataja ja Tiia Tervola, Kajaani  3,00
12. ÄIJÄLÄN VILIPETTERI  
om. Katri Heinmurto ja Hämäläinen Eero  
kuolinpesä, Mäntsälä  0,00

Naisten Kilvan 2021 ryhmäkuva.

Koetoimikunnan pj Reelika Kotonen luovuttamassa 
ylituomari Sari Korhoselle Sako shooting centerin 
lahjakorttia ja "coronalääkettä" ym. muistamisia.

Kuvassa Naisten Kilvan voittaja SULOSOINNUN HERTTA, omistaja Eeva Heikkinen sekä  
ylituomari Sari Korhonen.
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Kennelharrastuksen alkoi vuonna 2010, jolloin 
hankin FI49415/10 Piitun, josta tuli kennelini 
kantanarttu. Kasvattajan peruskurssin suoritin 
vuonna 2011 ja sain kennelnimen Sulosoinnun. 
Ajokokeiden tuomarikortin suoritin myös 2011. 

Piitu oli perushyvä ajokoira, jolle startteja ker-
tyi kaikkiaan 32 kappaletta. Näistä ykköstuloksia 
oli seitsemän, joten saatoin hakea Piitulle Suomen 
käyttövalion arvoa koiran ollessa 5-vuotias. Näyt-
telykehässä Piitun ulkomuoto arvoitiin erinomai-
seksi. Piitulle syntyi 3 pentuetta, joista itselleni 
jätin suvun jatkajaksi FI35608/16A Sulosoinnun 
Hertan ja Kaikuvan Roni x Sulosoinnun Lyyti  
yhdistelmästä FI26106/20 Sulosoinnun Huldan. 

Pentuja pyrin myymään aina metsästystä har-
rastaviin koteihin, mutta mikään ehdoton ehto 
meillä ei ole, että kokeisiin pitää mennä, mutta 

TEKSTI JA KUVA MARKKU SIPPARI

Sulosoinnun Hertta ja 
Eeva Heikkinen Naisten Kilvan  

voittoon

mukavahan se olisi, jos käytettäisiin ja toki niihin 
kannustetaan.

Viikonlopun kokeisiin valmistaudun yleen-
sä siten, että alkuviikosta maanantai tai tiistai 
on koiralla treenipäivä, loppuviikko huilataan, 
syödään hyvin ja tehdään kävelylenkkejä, ei sen 
kummempaa. Nyt meillä täällä Kempeleen alu-
eella on positiivinen ongelma, koska jäniksiä on 
niin paljon, ettei koiralle oikein pysty hakua tree-
naamaan, vaan pitää siirtyä eri seuran alueelle 
jossa on harvempi jäniskanta.

Kennelliiton valtuusto hyväksyi kevätkokoukses-
saan 30.5.2021 uudet näyttelysäännöt. Päivitetyt 
näyttelysäännöt mahdollistavat uusien juniori- ja 
veteraanisertifikaattien käyttöönoton. Lisäksi val-
tuusto hyväksyi juniori- ja veteraanimuotovalionar-
vot valionarvosääntöön. Päivitetyt säännöt tulevat 
voimaan 1.1.2022.

Näyttelysääntöihin valtuuston kokouksessa teh-
dyn lisäyksen myötä näyttelyyn osallistuva koira ei 
voi vastaanottaa sertifikaattia, mikäli sillä on Suo-
men muotovalion arvoon oikeuttavat näyttelytu-
lokset, siltä puuttuu muotovalion arvosta vain sii-
hen määrätyt lisävaatimukset tai alle kaksivuotiaalla 
koiralla on jo kaksi aikaisemmin vastaanotettua 
sertifikaattia. Tällöin sertifikaatti siirtyy seuraavalle 
sertifikaatin arvoisen (SA:n) saaneelle koiralle.

Valtuusto hyväksyi  
seuraavat lisäykset valionarvosääntöihin:
• Juniorimuotovalion arvo (FI JMVA)
Kolme juniorisertifikaattia näyttelystä Suomessa 
kolmelta eri palkintotuomarilta.
Suomen juniorimuotovalion arvon saamiseksi ei 
ole käyttötulosvaatimusta.
Mahdolliset muiden maiden juniorivalionarvot 
eivät vaikuta Suomen juniorivalionarvon saavutta-
miseen.
• Veteraanimuotovalion arvo (FI VMVA)
Kolme veteraanisertifikaattia näyttelystä Suomessa 
kolmelta eri palkintotuomarilta.
Suomen veteraanimuotovalion arvon saamiseksi ei 
ole käyttötulosvaatimusta.
Mahdolliset muiden maiden veteraanivalion arvot 
eivät vaikuta Suomen veteraanivalionarvon saavut-
tamiseen.

Juniorisertifikaatti jaetaan junioriluokan kilpai-
luluokassa parhaalle siihen oikeutetulle sertifikaatin 
arvoisella (SA) palkitulle koiralle, jolla ei ole Suo-
men juniorimuotovalion arvoon oikeuttavia näytte-
lytuloksia. Junioriluokassa ei jaeta vara-junioriser-
tifikaattia.

Veteraanisertifikaatti jaetaan veteraaniluokan 
kilpailuluokassa parhaalle siihen oikeutetulle ser-
tifikaatin arvoisella (SA) palkitulle koiralle, jolla ei 
ole Suomen veteraanimuotovalion arvoon oikeutta-
via näyttelytuloksia. Veteraaniluokassa ei jaeta vara-
veteraanisertifikaattia.

Juniori- ja veteraaniluokissa kilpailevat koirat kil-
pailevat myös tavallisesta sertifikaatista.

•••

Kennelliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 
19.8.2021 päivitetyt näyttelysääntöjä täydentävät 
ohjeet sekä näyttelyiden järjestämisohjeet. Ohjeet 
tulevat voimaan 1.1.2022.
Näyttelysääntöjä täydentävien ohjeiden ja näyttelyi-
den järjestämisohjeiden rakennetta on pyritty sel-
ventämään. Päivitettyihin ohjeisiin on tehty joitakin 
tarkennuksia. Ohjeet tarjoavat lisätietoja näyttely-
asettajille ja näyttelyiden järjestäjille.
Yksi ohjeiden oleellisista muutoksista koskee ryh-
mänäyttelyiden järjestämistä. Kennelpiirin jäsenyh-
distykset voivat jatkossa järjestää ryhmänäyttelyitä 
niin, että mukana on 1-4 FCI:n roturyhmää. Kaksi 
ryhmänäyttelyä voidaan kennelpiirin anomuksesta 
yhdistää ja järjestää kaikkien rotujen näyttelynä. 
Ryhmänäyttelyiden yhdistäminen anotaan samal-
la kun kaikkien rotujen näyttelyt kyseessä olevalle 
vuodelle. Muutos koskee ensi vuonna anottavia 
näyttelyitä.

Vuodesta 2022 alkaen näyttelytoimikunnilla on 
mahdollisuus pitää järjestettäväksi myönnetyt ryh-
mänäyttelyt anotussa muodossa (yhdistetyin ryh-
min tai uuden ohjeen mukaan erillisinä ryhminä).

Näyttelysääntöjä täydentävät ohjeet ja näyttelyi-
den järjestämisohjeet voi lukea kokonaisuudessaan 
linkistä: https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/nay-
ttelysaantoja-taydentavat-ohjeet-ja-nayttelyiden-
jarjestamisohjeet-1

Näyttelysääntöjä täydentäviä ohjeita ja  
näyttelyiden järjestämisohjeita on päivitetty
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Nuorten oma ajokoe 20.10.2021
Punttisilimässä

TEKSTI JA KUVAT KAISA SÄISÄ

Meillä Pohjois-Savossa järjestettiin nyt toista kertaa 
nuorille suunnattu ajokoe. Ajankohdaksi valikoitiin 
koululaisten syysloma, jolloin koe voitiin järjestää 
keskellä viikkoa. Pohjois-Savon ajokoirayhdistyksen 
hallituksen määrittelemät osallistumissäännöt ko-
keeseen on luotu joustaviksi. Koiran ei tarvitse olla 
oma vaan esimerkiksi perheenjäsenen koira. Osal-
listuvan nuoren iäksi määriteltiin alle 18-vuotiaat. 
Kokeeseen osallistumisesta ei myöskään peritä osal-
listumismaksua. Siitä huolimatta upeat palkinnot 
odottivat koepäivän päätöstä. Voittajalle oli Tracker-
panta sekä kaikille Royal Canin koiranmuonaa sekä 
lukuisia muita palkintoja. 

Tänä vuonna kokeeseen osallistui seitsemän in-
nokasta nuorta. Ylituomariksi olimme pyytäneet 
Pirhosen Ritvan Pohjois-Karjalasta. Hän olikin 
sanaillut ajokoirayhdistyksen nettisivulle mainion 
esipuheen koetta varten. Aamuvarhaisella ajelim-
me Punttisilimään, sillä minäkin olin lupautunut 
tuomariksi sille päivää. Aamupuurot ja kahvit juo-
tuamme aloiteltiin päivän kulkua ja kuuntelimme 
Ritvan puhetta. Hän tsemppasi kyllä hyvin nuoret 
liikkeelle. Sitten maastoarvonta ja ryhmien koko-
aminen. Itse pääsin Kaspilanmäen Bossen ja Riku 
Savolaisen mukaan. Riku on tuttu tapaus, on satuttu 
aiemminkin metsään yhtä aikaa, tosin päinvastai-
sessa roolissa.

Keli oli tuulinen ja ensimmäisen erän alussa meil-
lä oli sula maa. Ajo lähtikin suht nopeasti ja näim-
me jänistä muutaman kerran. Sitten alkoi satamaan 
lunta tai oikeastaan ensin räntää. Ylituomari ryhmä 
ilmoittautui tulevaksi meidän maastoon ja pyydet-

tiin hetki odottamaan, koska erä oli lopullaan. Riku 
kävi hakemassa Bossen tottuneesti pois metsästä ja 
päästiin heti toiselle erälle. Koira irti ja alettiin yt-
ryhmän kanssa nuotiolle kahville ja makkaralle. Ajo 
lähtikin jälleen pian ja tällekin erälle näimme use-
asti jänistä. Lunta satoi ja ajo kulki. Erän päätyttyä 
koira kiinni ja ajelimme keskuspaikalle. Siellä odotti 
Suvin loihtima ruokakattaus, ihanaa makaronilaa-
tikkoa.

Kyselin odotellessa nuorten kuulumisia, miten 
päivä metsässä on mennyt. Onni Paananen kertoili 
metsäpäivän olleen varsin mukava ja jännitti sillä 
hetkellä, kuinka hänen ohjaamansa Kahvanahon 
Erätaika sijoittuisi lopputuloksissa. Hän aikoi osal-
listua ensi vuonnakin. Onnilla oli ikää 11 vuotta. 
Säisän Iiron päivä oli ollut myös mukava, vaikka 
hänen ohjaamansa Ajotaiturin Riina jäikin haku-
pisteille. Kuulostelin myös jonkun kertovan ruoka-
pöydässä, että on mukava kuunnella vanhempien 
ajokoira harrastajien juttuja. Totta, niin minäkin 
ajattelin joskus, että näillä iäkkäämmän polven har-
rastajillla on osalla niin mainio tarinaniskijän taito, 
että kun itsekin osaisi.

Vihdoin tulokset oli saatu kasattua ja alkoi koe-
päivän päättäminen. Ritva kertoili kokeen kulusta 
ja kaikkihan oli sujunut vallan mallikkaasti. Voit-
taja koiraksi selviytyi ykköstuloksen ajanut Kaspi-
lanmäen Bosse. Tälle kokeelle on varmasti tulevai-
suutta myös seuraavina syksyinä. Tässä olisi myös 
oiva haaste muillekin ajokoirayhdistyksille tuoda 
nuoria mukaan harrastukseen. Toki se vaatii meiltä 
aikuisilta talkoohenkeä ja viitseliäisyyttä järjestää 

tällaisia, mutta nuorissa se tulevaisuus on tässä-
kin harrastuksessa. Kiitos vielä reippaille nuorille 
koirineen, nuorten huoltojoukoille, ylituomarille, 
palkintotuomareille ja tietenkin koko tapahtuman 
järjestäjille. Kaikille jäi varmasti hyvä mieli päivän 
kulusta ja kokeessa vallitsi hyvä kennelhenki.

Kuvassa  
poseeraavat  

vuoden 2021  
Nuorten Oman  

Ajokokeen  
kolme parasta ja 
ylituomari Ritva 

Pirhonen. 

Riku Savolainen ja Kaspilanmäen Bosse poseeraa-
vat ensimmäisen erän jälkeen.

Yt-ryhmä vasemmalla Matti Karppinen, Seppo 
Soininen, yt Ritva Pirhonen, Sami-Severi Laukkanen 
sekä palkintotuomari Toivo Hartikainen.

Voittajalle Tracker tutkapanta, kaikille Royal Canin 
ruokasäkit ja runsaasti kaikkea muuta.
Ylituomari Ritva Pirhosen vieressä kokeen osallistu-
jat tulosjärjestyksessä.

Tulokset ja osallistujat:
1. KASPILANMÄEN BOSSE, ohj. Riku Savolainen  82,96p AJOK1
2. KAHVANAHON ERÄTAIKA, ohj. Onni Paananen  72,63p AJOK2
3. AJOTAITURIN RITVA, ohj. Saku Rissanen  70,88p AJOK2
4. UKKOPOJAN IRA, ohj. Otto Laakkonen  55,33p AJOK3
5. MEHTÄLAULUN HERTTA, ohj. Aapeli Väätäinen  29,21p 
6. PUISTORINTEEN IIRIS, ohj. Jerry Ahola  3,50p 
7. AJOTAITURIN RIINA, ohj. Iiro Säisä  3,00p

Retro Ritva.

Nuorten Oma Ritva
Sepä on Retro-Ritva tässä, helouta!

Airaksisen Eija pyysi minulta esittelyä kuvan kera ja 
heti tuli ongelma: ei ole kuvia. Onneksi hokasin, että 
ehkäpä nykytekniikalla saa herätettyä henkiin suo-
sikkifotoni aika tarkalleen 40 vuoden takaa. Siinä 
olemme minä ja ensimmäinen oma suomenajokoi-
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rani ”Ruska” (XX Kira 10995C/79), ajokoeharras-
tuksemme alkumetreillä molemmat.

Syksyllä 1980 pääsin ensimmäistä kertaa isäni 
mukana ajokokeisiin harjoittelemaan maastokor-
tin täyttöä. Vuotta myöhemmin kampesin koirani 
”kakkosohjaajaksi” ja pääsin myös kokeilemaan sih-
teerin hommia. Seuraavana keväänä pidettiin pal-
kintotuomarikurssi, josta saatua harjoittelijankorttia 
muhitin liki 4,5 vuotta. Sain harjoittelijan ominai-
suudessa toimia tuomarina avoimessa luokassa, kun 
oma koira kilpaili voittajaluokassa. ”Ruska” saavutti 
käyttövalion arvon 1982 mutta ennätti valitettavasti 
menehtyä keisarileikkaukseen vain 3 päivää ennen 
kuin minulla ikä riitti tuomarikortin saamiseen. 
Elettiin kesää 1986. Urani kasvattajana lopahti al-
kuunsa ja tylysti mutta uunituore tuomarikortti 
poltteli taskussa siihen malliin, että ajokoiraharras-
tus jatkui. Pikkupaikkakunnalla ei paljon muuta 
ollutkaan; taisin vähän tanhuta ja pelata lentopalloa 
kolmossarjassa. Huonolla tuurilla olisin kai voinut 
päätyä jonkun sortin Tanhu-Palloksi?

Aikana, jolloin aloitin tämän parhaan harrastuk-
seni, ajokokeet alkoivat perjantai-iltana ja loppuivat 
sunnuntaina (naapurin Kake tosin muistelee, että 
ne saattoivat kestää viikonkin). Kilpailuluokkia oli 
kaksi, AVO ja VOI. Arvosteluvälineinä olivat kynä, 
kello ja maastokortti. Ensimmäiset koiratutkat, ns. 
harava- / valssitutkat saapuivat ihmeteltäviksi 80-lu-
vun lopulla. Lempinimistä ”harava” viittaa merkis-
tä riippuen vastaanottimen antenneihin tai siipiin 
ja ”valssi” siihen pyörähtelevään askellukseen mitä 
antenni- tai siipipalikan kanssa joutui harjoitta-
maan saadakseen selkoa missä koira oli tai ei ollut 
(Aina oli kuitenkin se legendaarinen takapotku). 
Samoihin aikoihin tutkauutuuksien kanssa meille 
esiteltiin ensimmäiset matkapuhelimet. Ihmettelin 
kerran, että miksi eräskin Eki pitää maastossa mu-
kanaan bensakanisteria? No, sepä olikin kannettava 
NMT-puhelin kokoa jerrykannu! En kyllä ymmärrä 
mihin luuli soittavansa, kun ei saloilla ollut kenttiä 
eikä kokeiden keskuspaikoilla edes lankapuhelimia. 
Menikin tovi ennen kuin nämä kaksi edellä mainit-
tua asiaa saatiin yhdistettyä; nythän meillä on ar-
vostelua helpottamassa gepsit. Kynälle ja kellolle on 
sentään vielä käyttöä maastokortin kaverina. Entis-
aikaan paljon hyödynnetty nestemäinen kuulolaite 
on jäänyt melkein kokonaan pois koeryhmän varus-
tuksista ja sitä kautta harrastuksestamme on saatu 
koko perheelle sopiva. Aikanaan monet mökäöljy-

vetoiset kisat nähneenä ja kuulleena tervehdin ilolla 
tätä muutosta.

Kyllähän muuten silloin kultaisella 80-luvullakin 
oli nuoria / naispuolisia harrastajia vaikkei Nuorten 
Kilpaa tai Naisten Kilpaa oltu vielä keksitty. Olen 
vuosien saatossa saanut todistaa monta onnistu-
nutta muodonmuutosta nuoresta tytöstä tai pojasta 
täysveriseksi ajokoiraharrastajaksi. Toki on paljon 
heitäkin, joilla kipinä lajiin ei ole ollut riittävän vah-
va. Oma intoni on toistaiseksi riittänyt.  Parikym-
mentä Etelä-Suomessa vietettyä vuotta rajasivat ak-
tiivisen harrastamisen noin kuukauteen vuodessa. 
2007 muutin takaisin synnyin kuntaani Tohmajär-
velle ja nyt otetaan menetetyt mehtäpäivät korkojen 
kera takaisin! Koiranmuonavahvuuteemme kuuluu 
neljän suomenajokoiran lisäksi neljä suomenpys-
tykorvaa eli vapaa-ajan vietto-ongelmia ei ole. Mi-
nulla on kovin alhainen kilpailuvietti, joten minä 
olen se, joka toimii kokeessa palkintotuomarina ja 
Maihilan kennelin isäntä ohjaa koiraa. Ylituoma-
riksi olen valmistunut 1998 ja niitä hommia teen, 
jos pyydetään. Mukavinta on kuitenkin olla palkin-
totuomarina, osana koeryhmää, hölöpöttelemässä 
hyvässä seurassa. Mielestäni ajokokeiden sosiaalista 
merkitystä ei voi koskaan korostaa liikaa.  

Meillä on hyvä ja tervehenkinen harrastus, joka 
tarvitsee erityisesti nuoria innokkaita tekijöitä. 
Nuorten Oma koe on loistava, matalan kynnyksen 
tapahtuma, jonka avulla voimme saada joukkoom-
me uutta sukupolvea meidän köppääntyvien kave-
riksi. Te nuoret, pitäkäähän silmät ja korvat auki 
koepäivän aikana! Voitte ammentaa paljon hyviä 
vinkkejä ja viisauksia kokeeneemmilta harrastajilta. 
Ottakaa kaikki tarjolla oleva tieto vastaan ja kopat-
kaa myös se ajokoekipinä mukaanne!

Loppuun vahva suositus pohjoissavolaisille susil-
le: Pysykää loitolla Nuorten Omasta!

Terveisin
ylituomarinne Ritva

Tuore pakkaslumi narisi pihalla ja portailla. Si-
sällä salissa leijui tuoreen kahvin tuoksu ja kevyt 
jännitys, joka kuuluu ajokokeiden aloitushetkeen. 
Kukaan ei tietenkään jännitä, mutta jotenkin se 
ajatus vain kiertyy siihen, kuinka oma lappukorva 
tänään vastaa sille ladattuihin odotuksiin,

Aloitustoimet sujahtivat sutjakkaasti. Ylituo-
mari piti saarnansa, maastot arvottiin, ryhmät kä-
histiin kasaan. Perinnerikas kahden maakunnan 
ottelu oli valmis alkamaan.

Arpa langetti kuutioitavaksi kollikoiran parem-
malta Pohjanmaalta. Porukka pirssiin, ja Ladan 
kärsä kohti koeruutua. Aika pian havaittiin, ettei 
tuo neuvostojuhta, varmatoiminen ja lämmin 
kuin yya, ollut tänään parhaassa iskussaan. Hyt-
tiin hiipi halla. Se huurrutti tuulilasin. Saman tien 
selvisi syykin: puhallin eli flekti, jonka duuni on 
toimittaa ilmaa matkustamoon, oli ryhtynyt lak-
koon. Sen sulake oli kärähtänyt. Varasulaketta ei 
löytynyt. Tietenkään.

Kiepattiin kylän ainoalle huoltikselle, joka oli 
kiinni kuin simpukan kuori tuona joulukuun lau-
antain varhaishetkenä, kun normikansa nukkui 
pois pikkujoulukrapulaansa ja/tai työviikon uu-
pumustaan.

Ahkerasti krapaa käytellen saatiin kuskille säi-
lytettyä silmänkokoiset tähystysaukot. Selvittiin 
hengissä maastoon. Matka oli onneksi lyhyt.

Eleltiin rutonjälkeistä niukan jäniskannan ai-
kaa. Tiedossa oli onneksi pari varmaa vipukint-
tua, joita oman seuran samanhenkisen kaverin 
kanssa oli vuorotellen liikuteltu. Selitin tilanteen. 
Mestoille pääsy vaatisi hieman jalkajuonia eli va-
jaan kilsan käveleskelyn.

Asteltiin tasaista traktoriuraa. Koiranomistaja, 
jyryn tuntuinen äijä, vyöllä puolimetrinen kau-
havalainen, manasi maastoa, jonka muutaman 
sentin lumikerroksessa ei näkyny ”eres vanhoja 
kuvia”.

Kuumotti hiukan, kun yöjälki ei tullutkaan 
vastaan tutulla paikalla. Jatkettiin paarostamista. 

Vastakarvaan
ERKKI HANNI

Viimein helpotti, kun näkökenttään piirtyi uran 
ylittävä jälki. Pakitettiin pätkä. Pistettiin asiantun-
tija asialle.

Kun alustavat toimistotyöt oli tehty, siirryttiin 
ihailemaan ainutta merkkiä tulevasta ajettavasta. 
Ja havaittiin hurtan lähteneen seuraamaan jälkeä 
vastakarvaan! Omistaja, selvästi nopeasti läm-
penevää sorttia, kuumeni koiralleen. ”Tollaasen 
tempun nyt teki, ko en ikänä ennen oo ainakaan 
havaannu”.

Tilannetta porukalla taivasteltaessa rävähti ajo. 
Vapautunut omistaja laukaisi klassikon: ”Turha 
näköjään jäneksen yrittää meirän Rajua hämätä 
menemällä töpö erellä makuuksehen”.

Aivan kopsakka ajo saatiin. Kolminumeroinen.
Jääkaapilla ratsastettiin toiselle erälle. Kun Lada 

oli hierottu parkkiin, huomattiin, että se toinen 
varma oli käväissyt yöllä samalla paikalla. Kum-
memmitta kommervengeittä koira töihin. Mutta 
tarkempi olisi tarvinnut olla. Ajuri uusi aamuisen 
bravuurinsa. Lähti taas etsimään pelikaveria taka-
jälkeen eli edellisyön makuuksen suunnasta.

Tällä kertaa taktiikka ei toiminut. Omistajan 
pelihuumori joutui tiukalle, kun koira vasta vart-
titunti ennen hakuajan päättymistä palaili har-
haretkeltään ja pääsi jatkamaan hakua oikeaan 
suuntaan.

Aika loppui. Koiraansa kiinni ottamaan lähte-
nyt omistaja kertoi olleensa jo aivan tuntumassa, 
kun ajo pärähti parikymmentä minuuttia yliajal-
la…

Onneksi pupu pyöräytti pienen alkulenkin, ja 
koira saatiin kytketyksi melko pian.

Hikinen omistaja, kuuma koira ja viluiset tuo-
marit ahdettiin autoon. Reippaasti lasia rapsutel-
len köröteltiin kirkolle.

Sopiva sulake löytyi. Ja Idän ihme tulvahti taas 
täyteen lämpöä.
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PM-tuloksia

LÄNNEN LOHKO KETTU-PM kokeet

Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri, Seinäjoki 20.11.2021 
1. VIITAJOEN MUSTAPEKKA, Raimo Väisänen 90,50 
2. VIIKKINEVA HUMU,
 Leena Kujala, Mikko Mäkipelkola ja Esko Puhto 90,00 
3. LISSU, Marko ja Miisa Lehto 85,00 
4. CLARA, Markus Mäenpää 83,00 
5. HYLYSY, Esa Isolatva 82,50 
6. TAPAHAN LUMO, Juha-Matti Viinikka 81,00 
7. BRENDA, Henri Uusitalo 53,25 
8. KOTIRINTEEN MYMMELI
 Jani, Emmi ja Elmeliina Yli-Hirvelä 27,00 
9. TOPIAS, Teemu Kristo 22,00 
10. REPOVAINION RUUTI, Juuso ja Emmi Niva 20,00 
11. KETTU-PEKON RONIA, Jari ja Jarkko Ylesmäki -- 
12. TAPAHAN LIKKA, Sami ja Anita Asuintupa -- 

Satakunnan kennelpiiri, Kokemäki 20.11.2021 
1. TULIPÄTSIN ZEON METTÄ-AKKA, 
 Sari ja Ronja Pirkkanen 93,00 
2. JÖKÖMÄEN KAAPO, Kalle Markkula, Henri Arvola 90,04 
3. FOXFIGHTER’S LOKI, 
 Grundström Timo ja Hievanen Sosa 90,00 
4. ASSI, Timo Grundström 89,00 
5. RYMYKALLION HULI, Mika Perttu 75,40 
6. SARASTUKSEN EMI, Juha Huhtala 75,00 
7. AJOKETUN HIPSU, Vesa Virtanen 73,00 
8. KARHUPERÄN DEMI, Harri Karvanen 59,50 
9. AJOKETUN DARRA, Virta Jari 34,00 
10. PYYNTIMIEHEN VALLESMANNI, Laaksonen Saku 26,00 
11. SARASTUKSEN ELLI, Saarinen Rami 23,00 
12. AJOKETUN HUKI, Jouni Huuki 20,00 
13. SILLANPIELEN SAKO, Mikael Malmi, 
 Reetta Aro, Mika Perttu -- 
 
Vaasan kennelpiiri, Vaasa 21.11.2021 
1. STELLA, Jari och Janne Korpela 95,00 
2. REDRULER NITRO, Mats Granqvist 93,00 
3. REDRULER NIPSU, Andreas Löv, Heidi Björkskog 90,50 
4. VIHREÄNTALON MINTTU, Pekka Saarenmäki 90,50 
5. SENTRAALISANTRA, Mika Karjalainen, Mikael Harju 85,75
6. PETORINTEEN KOSTI, Kenneth Byggmästar 84,18
7. LALLI, Roland Sundfors, Marko Lehto 29,00 
8. REDRULER KIITA, Mauri Korkeamäki, Erik Andersson 24,00 
9. WEELAX VILMA, Pehr Karlsson 20,00 
 
Pohjois-Hämeen piirinmestaruuskoetta ei järjestetty.  

IDÄN LOHKO  KETTU-PM kokeet

Suur-Savon kennelpiiri, Kangasniemi 10.11.2021
1. MERIPOJAN ROKI, Mikko ja Kimmo Havukainen 96,00 
2. RUUNAJOEN MATAMI MIMMI, Martti Venäläinen 83,25 
3. VOITTAJA TAIKA, Vesa Turunen 66,75 
4. POJU, Toni Mäkelä 30,00 
5. RUUNAJOEN MILLA MAKIA, Ari Pölönen 26,50 
6. PIKIJUSSIN JARE, Mika Partti 19,00 
7. ERÄSOINNUN ALLU, Tatu ja Tuija Partti 13,00 
8. MOPPEKERHON YTTI, Marko Kärkkäinen 13,00 
9. ERÄSOINNUN TÄHTI, Toimi Kokkonen 11,00 

Pohjois-Savon kennelpiiri, Suonenjoki 20.11.2021 
1. PULASTEEN MUNKKI, Miika Natunen 84,62 
2. AJOKETUN HUMU, Joni Kumpusalmi 76,00 
3. MIKLAN HÄLY, Mikko Lappalainen 69,75 
4. MIKLAN RATTO, Marko Turpeinen 68,75 
5. VELMU, Sanna & Antti Leppänen 63,50 
6. PULASTEEN PIETU, Jussi Kananen & Pertti Säisä 28,00 

Keski-Suomen kennelpiiri, Uurainen 22.11.2021 
1. KARIKA UNELMA, Ruusu Kimmo 96,00 
2. RINGO, Heikki Varonen 94,25 
3. VOITTAJA VIIMATAR, Koskelo Teemu 91,75 
4. UJO, Tarmo Leinonen 87,25 
5. VIHREÄNTALON TERMINAATTORI, Kari & Laura Linna 82,50 
6. KETTU-PEKON TANE, Niko 25,00

ETELÄN LOHKO AJOK 

Etelä-Hämeen kennelpiiri, 2.10.2021 Hattula
1.  Metsätuuli Tuima, om Tuomo Tuomola 67,71p
2.  Kaaponharjun Jermu, om Juha Pääskyvuori 65,58p
3.  Jänistenherran Saara, om. Pertti Kantelus 62,96p
4.  Metsätuuli Venla, om Erkki Kivivuori 52,17p
5.  Peromäen Luki, om Eino Tuomola 49,88p
6.  Peromäen Leo, om Toni ja Seppo Tarkkala 3,00
7. Maihilan Toto, Ari Pulkkinen  2,50

Uudenmaan kennelpiiri, 15.10.2021 Myrskylä 
1. Sammalrinteen Ralli, om Olli Miettinen ja Tarja Fält 72,25p
2.  Kuusitarhan Reku, Jukka Munukka  64,42p
3.  Kalliolan Lissu, Liisa Miettinen ja Kim Eriksson  40,50p
4.  Vipulan Varpu, Sakari Pellinen  35,58p
5.  Ranniston Lumi, Tom Ylitolva  29,17p
6.  Äijälän Vilipetteri, Katri Heinmurto  23,54p
7.  Toivolan Rosita, Rauno Manelius   3,00p
8. Ajopyster Iivo, Katri Heinmurto    ---

Herkullista joulun  
aikaa toivottaa  
Kennel-Rehu!

Herkullista joulun  
aikaa toivottaa  
Kennel-Rehu!

Ainekset:
• 500 g Kennel-Rehun  

kalkkunaa
• 5 dl perunajauhoja
• (1 rkl juoksevaa hunajaa)
• (ripaus suolaa)

Tee näin:
1. Sekoita perunajauhot sula-

neeseen kalkkunamassaan, 
kunnes seos on hyvin sekoit-
tunut ja taikinamainen.

2. Ota taikinasta osa kerrallaan työstettäväksi,  

säilytä loppuosa taikinasta jääkaapissa.

3. Jauhota leivonta-alusta perunajauhoilla ja kauli 

taikinasta ohuita keksejä. Hyvin jauhotettu alusta 

helpottaa keksien irrottamista ja liikuttelua.

4. Paista keksejä uunin yläosassa 175 °C 15-20 mi- 

nuuttia. Kekseistä saa tulla rapsakoita ja kuivia.

5. Anna keksien jäähtyä hyvin ennen pakkaamista.

6. Lihaa sisältävänä tuotteena suosittelemme  

koirankeksien säilyttämistä viileässä ja käyttä- 

mistä muutamassa päivässä. Vinkki! Pakasta  

keksit ja sulata käyttötarpeen mukaan! 

Koiran  
herkkupiparit 

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  
 kätevästi verkko- 

kaupasta tai soita  
tilaus, puh. (05) 343 1031

"Koirat kehhuu kennel-rehhuu!"

www.kennelrehu.fi

1. 2.

ETELÄN LOHKO  KETTU-PM kokeet

Varsinais-Suomen kennelpiirin kettulohkon karsintakoe  
Pöytyä 13.11.
1. Kettu-Pekon Ronja, om Jarkko ja Juho Mäki 94,50p
2. Syysaamun Lola, om Jyrki Leiko 94,00p
3. Viipyketun Kelmi Kettukoira, 
 om Konsta ja Juhana Simolin 90,50p
4. Jekku, om Marko Levonen 88,50p
5. Wolfpower Hohto, om Rony Leiko 87,50p
6. Wilma, om Turkka Saarinen 86,00p
7. Sarastuksen Eppe, om Kristiina ja Ari Kesäläinen 77,25p
8. Jökömäen Pihka, om Jarkko Mäki 68,10p
9. Kuutarhan Kajastus, om Sami Nenonen 53,10p
10. Jahtiluodon Hilppa, om Jari Iso-Kouvola 25,00p

Kymen kennelpiiri pm. koe Taipalsaari 17.11.
1. Rike, om Mika Rikkonen 83,58p
2.Tiinun Raju, om Lasse Peltola 77,00p
3. Pulasteen Ruuti, om Atte Rauhamäki  71,00p
4. Pahkavaara Netta, om Lotta Lehti 68,25p
5. Voittaja Dibaba, om Markku Valtonen  62,75p
6. Lemin Veera, om Ilkka ja Tarja Hätinen 57,75p
7 Voittaja Fiilis, om Minna ja Asko Kilpiä   24,00p

UUTUUKSIA TUOTESHOP:issa
Katso sivu  67

Etelä-Hämeen Kennelpiiri 17.11.2021, Hämeenlinna
1. Ajoketun Erä-Tuisku, 
 om Koskue Teppo ja Heinone Hanna-Leena  17,00p
2. Jökömäen Rymy om. ---

 Uusimaa peruttu
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Ylituomarien (AJOK ja KEAJ) 
erikoistumiskurssi järjestetään 

2.3.4.2022 Kuopiossa
Ilmoittautuminen 28.2.2022 mennessä 
Suomen Ajokoirajärjestön toimistoon, Uusikatu 57-59, 90120 Oulu. 
Tiedustelut puh. 044 311 0330 tai toimisto@ajokoirajarjesto.fi tai Mika Elgland puh. 050 567 4983. 

Kurssille pääsyn vaatimuksena on ylituomari peruskurssin suorittaminen ja koetoimitsijana toimi-
minen. 
Hakemukseen on liitettävä todistus ylituomari-peruskurssin suorittamisesta. 

Osallistumismaksu 
150 euroa maksetaan SAJ:n tilille FI57 4600 2020 0011 21. 
Se sisältää kurssi päivät ja majoituksen kahden hengen huoneessa pe-su. Hintaan sisältyy aamiai-
nen, lounas ja iltapäiväkahvi / tee lauantaina ja sunnuntaina. Se sisältää myös asukassaunat illalla 
rantasaunoilla. 

Kurssipaikka on Finlandia Hotel IsoValkeinen, Majaniementie 2, 70420 Kuopio. SAJ tekee majoi-
tusvaraukset osallistujien puolesta. 



AJOKOIRAMIES JOULUKUU 2021    59    58    AJOKOIRAMIES JOULUKUU 2021  

KANSAINVÄLISET XXXVI MÖÖPELIAJOKOKEET 

Suomen Ajokoirajärjestön 120 v. juhlakoe 

Jurvassa la 12.2. - su 13.2.2022 SAJ:n roduille 
(Mahdollisten koronarajoitusten puitteissa) 

Sisältää kennelien/kasvattajien välisen ottelun (säännöt nettisivuillamme) 

Keskuspaikkana Ruokaravintola Haapalanpuisto (Kotikouluntie 1, 66300 JURVA).  
Ylituomari: La Timo Rintamäki, varalla Sven-Åke Mylläri; su Sven-Åke Mylläri, varalla Timo 
Rintamäki. 

Osanottomaksu 70 €/pv sisältäen ruokailun (ennakkoon). 
Tili: FI88 5210 0820 0534 16        BIC OKOYFIHH    

Tiedustelut: 040 760 0644 (Jan-Erik Nikkola) klo 10-22. 
Information på svenska 050 0266 559 (Bertel Lindholm). 
Tiedustelut majoitusvaihtoehdoista: 040 7524 372 (Jari Siltala) klo 16-21. 

Palkintoina Ultracom GPS-tutka & mööpeleitä parhaalle naaras– ja uroskoiralle 
yhteistuloksen perusteella. 

Avajaiset pe 11.2.2022 klo 19.00 Ruokaravintola Haapalanpuistossa. Tervetuloa! 

Jurvan Metsa stysseura ry ja Laihian Era nka vija t ry 

Ilmoittautumiset netissä tai kirjallisesti  
ke 12.1. alkaen su 6.2.2022 saakka. 
osoitteeseen: 

Jan-Erik Nikkola 
Niemenkuja 11 
66400 LAIHIA 

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

Yhteistyössä mukana: 

n. Honkasuoran Minja FI41432/18 B saavutti käyttö-
valion arvon Enon Akka-ajoissa 19.09.2021.
i. KVA &MVA Puistorinteen Late FI49195/12
e. KVA Honkasuoran Isla FI45956/14
kasv. ja om. Nevalainen Eila ja Juha, Nurmes

u MVA Tuomipuskan Otto saavutti käyttövalion arvon 
Seinäjoella tullen samalla kaksoisvalioksi.
i KMVA Puistorinteen Eemeli
e Tuomipuskan Siru
kasv.om. Mikko Leppälä, Teuva

n. Hakaahon Utu FI28857/16 saavutti käyttövalio arvon 
Kaavilla 6.11.2021.
i.FI KVA Ajotaiturin Peetu FI26178/10
e. Haka-ahon Hulda FI45824/11
omistaja ja kasvattaja Reijo Ahonen, Juankoski

n. Kaikuvan Taru saavutti käyttövalion arvon Keiteleellä 
25.9 
i. KVA Koivukulman Bravo-Jytky 
e. KVA MVA Kaikuvan Ulpu 
Omistaja ja kasvattaja Jaana Rönkkö, Iisalmi

n. Havukkakallion Jetta FI35817/14 saavutti käyttö valion 
arvon Joensuussa 3.10.2021.
i. FI Kva Jahvettie. Fi Kva Havukkakallion Hertta
Kasv. Raimo Hämäläinen  
om. Antti Kamppuri ja Raimo Hämäläinen, Ilomantsi

Ilmoitushinnat v.   2021 
Uusi valioilmoitus   20 euroa

Ilmoituksen julkaisemisen edellytyksenä on, 
että erääntyneitä laskuja ei ole maksamatta. 

Ilmoituksen hinta maksetaan tilille  
FI57 4600 2020 0011 21. Laita viestikenttään 
valioilmoitus, koiran nimi.

Lehden toimitus ei vastaa ilmoitusten  
oikeellisuudesta.

Uudet valiot
Ilmoitushinnat v.   2021 
Uusi valioilmoitus   20 euroa

Ilmoituksen julkaisemisen edellytyksenä on, 
että erääntyneitä laskuja ei ole maksamatta. 

Ilmoituksen hinta maksetaan tilille  
FI57 4600 2020 0011 21. Laita viestikenttään 
valioilmoitus, koiran nimi.

Lehden toimitus ei vastaa ilmoitusten  
oikeellisuudesta.

Uudet valiot
Ilmoitushinnat v.   2022
Uusi valioilmoitus   20 euroa

Ilmoituksen julkaisemisen edellytyksenä on, 
että erääntyneitä laskuja ei ole maksamatta. 

Ilmoituksen hinta maksetaan tilille  
FI57 4600 2020 0011 21. Laita viestikenttään 
valioilmoitus, koiran nimi.

Lehden toimitus ei vastaa ilmoitusten  
oikeellisuudesta.

Uudet valiot
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n. Nova FI28722/16 saavutti käyttövalion arvon  
Oulussa 27.10.2021 tuloksella 89,38.
i.  FI KVA Manu FI45486/9 e.  FI KVA Jahti-Kallen Hely 
FI48506/9 Kasv. Jani Angeria ja Keijo Savela, Tupos  
Om. Jani Angeria ja Keijo Savela, Tupos

u. Perämeren Samu saavutti muotovalion arvon  
Äänekoskella 21.9.2021.
i. Puistorinteen Eemeli  e. Perämeren Pisara
Kasv. Ojanen Jukka, Tornio  
Om. Vähätiitto Ville, Äänekoski  puh. 040 777 6517

n. Alapärkän Zhilima FI27824/18 saavutti käyttövalion 
arvon Joensuussa 19.9.2021. 
i. C.I.T, FI KVA, FI MVA, EE MVA, LV MVA, LT MVA, BALT MVA, 
Puskajussin Jesse,FI33475/12  e. C.I.T, FI KVA, FI MVA Alapörkän 
Natalia, FI45120/14  Kasv. Reetta ja Jari Fors, Yppäri, Om. Marjo 
Leppänen ja Petri Heiskanen, Joensuu

U. Havukkakallion JunttiJeri FI25674/16 saavutti käyttö - 
valion arvon idänvalinnassa Siilinjärvellä 30.10.2021.
i. FI KVA &FI MVA Kerijussin Joona  e. FI KVA Havukkakallion 
Hertta  Kasv. Raimo Hämäläinen, Ilomantsi 050 3828809
Om.Timo Poikonen, Ilomantsi 0500 374407 ja Markku Simo-
nen, Onkamo 0400 194628

n. Furumossens Snorkfröken saavutti FI KVA-AJOK arvon 
Äänekoskella 21.11.2021. 
i. FI KVA-AJOK Patopojan Mortti  e. FI KVA-AJOK Tuomipus-
kan Donna  Kasv. Susanne ja Niklas Bäcklund, Malax   
Om. Kari Niskanen, Laukaa

n. Tulipätsin Ånpasusva FI50355/15 saavutti muoto-
valion arvon 31.10.2021 Ylivieskassa. 
i. Jose FI23902/09 
e. Tulipätsin Örkinlumo FIN50918/08. 
Om. Sari & Petra Pirkkanen, kasv. Sari Pirkkanen

  

u. Soipan Aksu FI25470/19 saavutti käyttövalion arvon 
PM-kokeessa Siilinjärvellä 3.10.2021. 
i. C.I.B FI KVA FI MVA NO MVA Pate FI31823/10 
e. FI KVA FI MVA Soipan Sohvi FI30133/12 . 
Kasv/om. Paavo Soininen, Pielavesi

n. Koivukulman IloTuuliatar FI43821/15B saavutti käyttö-
valion arvon 30.10.2021 Lapinlahdella Pitäjän- ja jäsentenväli-
sessä Mestaruusottelussa. 
i. FI KVA FI MVA Perämeren Poju e. FI KVA FI MVA Koivukulman 
Tuutilulla Kasv. Raita & Pauli Lappalainen, Kennel Koivukulman 
Om. Raita Lappalainen, Lapinlahti

u. FI KVAKEAJ Katavkarin Pluto FI50569/19 ketunajok-
okeiden käyttövalioksi Ylitorniolla 27.11.2021
i. FI-KVA-K Viitajoen Nopsajalka e. FI KVA-K Kemix
kasv. Pekka Seppinen Oululainen
om. Marko Parkkisenniemi Kuusamo

n. FI28205/19 Räntäaamun Alli saavutti Suomen  käyttö-
valion arvon 22.11 2021 Ristijärvellä.
i. C.I.B. FI KVA FI MVA NO MVA Pate e. Räntäaamun Majja
Kasv. Eeva Remes, Rovaniemi Om. Janne Koistinen, Sotka-
mo puh. 0504149278

u. Jänesruoskan Nojo FI22146/17B/B 0/0 saavutti 
käyttö valion arvon 31.10.2021 Oulaisissa 
i. FI KVA Manu  e. FI KVA M-20 Patopojan Ella 
kasvattaja Jaakko Ellala, Ii 
omistaja Eljas Ulvinen, Oulu, puh. 0405681660

Koiramessut
Tänä vuonna ei Rotutorilla nähty Suomen  

Ajokoirajärjestön osastoa. Vaikean pandemia- 
tilanteen ja terveysturvallisuuden vuoksi  
järjestömme päätti perua osallistumisen  

Koiramessuille. 
Toivon mukaan vuoden päästä tilanne on parempi 

 ja pääsemme taas esittelemään suomen ajo- 
koiraa ja muita SAJ:n rotuja osastolle. 
Osastomme palkittiin vuonna 2018 

 rotu järjestöjen messuosastojen  
erityismaininnalla.
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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

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

Havukkakallion kennel
Raimo Hämäläinen
Ilomantsi
050 3828809
• Pentue suunnitteilla keväälle

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 syksyllä

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

Honkapuron kennel
Ari Ollikainen
Honkapurontie 260
71210 TUUSJÄRVI
ari.ollikainen@dgk.fi
044 733 8519
• Pentue suunitteilla keväälle 2022

Räntäaamun kennel
Eeva Remes
96190 ROVANIEMI
eeva.remes@gmail.com
+358407670518
• Pentue suunnitteilla 2022

Kuva Milja Honkala
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PEVISA
tarkoittaa rotukohtaista perinnöllisten vikojen 
ja sairauksien vastustamisohjelmaa

Suomenajokoiran rotukohtainen PEVISA- 
ohjelma (voimassa 1.1.2022-31.12.2024)

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen toista 
astutusta annettu lonkka- ja kyynärkuvauslau-
sunto. Koiralla ei saa olla pentujen rekisteröinti-
hetkellä yli 120 rekisteröityä jälkeläistä Suomessa. 
Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin re-
kisteröidä kokonaisuudessaan.

Amerikankettukoiran rotukohtainen PEVISA 
1.1.2020-31.12.2022

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen toista 
astutusta annettu lonkkakuvauslausunto. Pentu-
een vanhemmilla ei saa olla pentujen rekisteröin-
tihetkellä olla yli 45 rekisteröityä jälkeläistä Suo-
messa. Viimeinen sallittu pentue rekisteröidään 
kuitenkin kokonaisuudessaan.

Venäjänajokoiran rotukohtainen PEVISA- 
ohjelma 1.1.2020-31.12.2022

Koirilla täytyy olla ennen astutusta virallinen 
lonkka- ja kyynärkuvauslausunto. Kuvausalaikä-
raja on 12kk. Jälkeläismääräraja on neljäkymmen-
tä (40) pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue 
rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.

Ulkomaista urosta koskeva poikkeus: ei vaadita 
PEVISA-tarkastuksia

•••

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 pentujen rekisteröintihetkellä olla yli 120 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.

ILMOITTAJA: Lähetä tiedot tulevasta pentueesta koti-
sivun lomakkeella.  Ilmoituksen hinta on 20 €. 
 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

KASVATTAJA!
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:
Sari Pirkkanen  Tulipätsin kennel

Rotukohtaiset erityisehdot täydentävät koi-
rarekisteriohjetta. Määräykset koskevat ehdon 
voimaantulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta 
syntyneitä pentueita. Suomenajokoiran PEVISA 
muuttuu 1.1.2022 ja se koskee siten ko. päivämää-
rällä ja sen jälkeen tehtyjä astutuksia. Jälkeläisten 
määrää rajoittavassa ehdossa kuitenkin huomioi-
daan myös ennen ehdon voimaantuloa rekiste-
röidyt pentueet.

Tutkimustulosten on aina oltava voimassa as-
tutushetkellä. Huom. pentueen vanhemmilla on 
oltava kuvauslausunto ennen astutusta, ei siis rii-
tä, että on kuvattu ennen astutusta, vaan tulee olla 
Kennelliiton lausunto. Tulokset näkyvät koira-
netissä jalostus.kennelliitto.fi

•••

Kaikkia rotuja koskevat rajoitteet (Koirarekis-
teriohjeen kohta 7.5)

Jos kasvattaja on toiminut Kennelliiton ylei-
sen jalostuksen tavoiteohjelman vastaisesti pa-
rittamalla keskenään isän/emän ja jälkeläisen tai 
täyssisarukset tai käyttämällä jalostukseen koiraa, 
jolla on Kennelliiton hyväksymissä virallisissa 
terveystutkimuksissa asteikon huonoin tulos, 
voidaan pentue rekisteröidä vain EJ-rekisteriin. 
Terveystutkimuksilla tarkoitetaan tässä yhteydes-
sä lonkkaniveldysplasiaa, kyynärniveldysplasiaa, 
polvilumpioluksaatiota ja spondyloosia koskevia 
tutkimuksia.
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Uros 
Hane

Narttu
Tik

Nartun omistaja 
Ägare

Astutuspäivä 
Parningsdatum

Yhdistelmä-
luokitus

FI KVA-AJOK 
Vekelän Jaromir  
FI26738/19A/A an

FI KVA 
Meripojan Kerttu  
FI20021/15B/B an

Halonen Kati ja Jukka Keskitalo, 
Riistarovan kennel, Kemi 
0407429163

19.11.2021 1/B

KK-17, FI KVA-K, FI MVA  
Viikkineva Humu  
FI50156/12A/A an vanh. mukaan

Lillsand Riina  
FI53956/19  Ei lonkkakuvattu,  
Ei ataksiatutkittu

Marko Lehto 
Sahi 
040350467

17.11.2021 2/B

FI KVA-AJOK 
Vekelän Jaromir  
FI26738/19A/A an vanh. mukaan

FI MVA  
Pikijussin Sanni  
FI56828/13B/B Ei ataksiatutkittu

Eteläaho Esa, Pikijussin kennel 
Lapua 
0500268081

12.11.2021 2/B

FI KVA-K  
Foxfighter’s Loki 
FI 26266/19B/B an vanh. mukaan

FI KVA-K  
Ajoketun Bändi  
FI54922/13C/B an

Jari Virta, Ajoketun kennel 
Kokemäki 
0400882664

14.10.2021 1/B

-
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JÄRJESTÖN TUOTESHOP
ALAN HARRASTAJILLE!

• UUTUUKSIA •
• Lasten  pipo turkoosi   19 €

• Reppu polyesteriä  
34 x 45 cm   13 € 

• Olkalaukku 21x27 cm 
pystymalli   24 €

• Täällä asuu...  tarra, 
kirkkaalla pohjalla

n. 14,5 x 19,5 cm    5 €
• Hessutarra 

75 mm x 75 mm  2,50 €
• SAJ 120 v tarra  

halkaisija 80 mm 2,50 €
  

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

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

• Torkkupeite   
125 x 150 cm 20 €

• Musta kesälippis   12 € 
• Lasten  lippis turkoosi   15 €

• SAJ hihamerkki    
kankainen 3,50 €

•  SAJ 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. 

Riesa viihtyy maalla
Syksyinen hämärä ja sumuinen päivä vaihtuu 
iltaan. Riesa katselee ohi kulkevia naapurin lapsia  
ikkunasta.
   Leivinuuni tuo lämpöä huoneeseen. Riesa käy 
ulkona välillä tarkistamassa, että valkoinen 
metsä jänis on puuliiterissä roikkumassa. Edellise-
nä päivänä oli mies ampunut metsäjäniksen. 
   Riesa oli ensimmäisessä paikassa ajanut jänistä. 
Oli hukkakin tullut. Hukan suorittanut hyvin. 
Mutta metsäjänis oli jäänyt mättään koloon 
nauramaan. 
   Uuteen paikkaan vaihdon jälkeen ei ollut Riesa 
kerennyt edes ajaa, kun mies oli jo ampunut  
metsäjäniksen. Minä olin silloin töissä.
   Roikuttamisen jälkeen, kun pääsin valmis-
tamaan jäniskäristystä. Haaveilin, että jonain 
päivänä minäkin tällaisen ampuisin. Jäniskäristys 
ja perunamuusi maistuivat todella herkulliselta. 
Samalla mieheni kertoi metsästys kokemuksesta. 
- Nyt pidetään taukoa jänisjahdista, sanoin 
miehelleni, kun kuulimme marjastajien tehneen 
näköhavaintoja susista metsästysmailla.
   Tämän hetkisen susitilanteen vuoksi emme ole 
käyneet jänisjahdissa. Koska haluamme suojella 

ajokoiraa, että ei mitään ikävempiä välikohtauk-
sia susien kanssa tulisi metsässä.
   Olemme pitäneet Riesan kanssa kuntoa yllä joka 
päivä kävellen lähimetsässä.
   Hemmottelin ajokoiraa hankkimalla koirien 
oman joulukalenterin. Joka päivä avaamme 
Riesan kanssa joulukuussa luukun ja  katsomme 
millainen herkku luukusta tulee esille.
   Tulevana jouluna herkutellaan joulun herkuil-
la ja ulkoillaan. Annetaan laatuaikaa ajurille. 
Annan siankorvia Riesalle, että se saa herkutella 
samalla, kun joulukuusta koristelen.
   Nautitaan yhdessä olosta maalla. Sytytämme 
jätkänkynttilöitä ja öljylyhtyjä tuomaan valoa ja 
tunnelmaa. Lämmitämme pihasaunan. Laitan 
punaisen ja pehmeän fleecepeiton Riesalle omalle 
nukkuma paikalleen. Haluan, että Riesalla on 
lämmin ja pehmeä alunen nukkua ja levätä jou-
lunakin.

Hyvää ja Rauhallista joulua 
kaikille Ajokoiramieslehden lukijoille!
Anna-Riikka Huhta, Taipaleenharju



Kuva Milja Honkala.
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