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MERIPOJAN ROKI 
 

Koiran nimi Meripojan roki 

Rekisterinumero FI28102/16 
Sukupuoli Uros 
Omistajan nimi ja puhelinumero Mikko Havukainen 0445335211 
Omistajan sähköposti Mikkko_12@hotmail.com 

Mahdolliset koetulokset (AJOK, KEAJ, IAJOK, 
KARH AJOK KVA, K-KVA ja IAJOK 1 

Mahdolliset näyttelytulokset H 
Onko koirallasi kaatoja? Karhu (määrä kpl) Ei 
Onko koirallasi kaatoja? Villisika (määrä kpl) Ei 
Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä karhua? (valite 

oikea vaihtoehto) Kyllä 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä villisikaa? 
(valite oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua karhulle? 
(valite oikea vaihtoehto) Kyllä 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua villisialle? 
(valite oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Kerro omin sanoin koirasi 
metsästysominaisuuksista karhulle ja / tai villisialle 

Kolme kertaa eteläsavon alueella vapaasta hausta jäljittänyt karhun ajoon/haukkuun. Pisin 
karhutyöskentely oli kolme tuntia hellekelissä. Ui järven ja parin joen ylitse perässä ja oli useasti 
seisontahaukussa. Otettiin kesken työskentelyn kiinni. Kertaakaan ei ole laskettu tarkoituksella 
jäljelle. Muutaman kilometrin jäljityksiä ollut kaikki nuo karhu tilanteet. 

Minkä riistan metsästykseen koiraasi pääasiassa 
käytetään? Ennen jäniksen ja pienpetojen. Nykyisin pienpetojen ja ilveksen metsästykseen. 

https://koiratietokanta.fi/saj/koirantiedot.php?lang=fi&Reknro=FI28102/16
mailto:Mikkko_12@hotmail.com


 



 

LALLI 
 

Koiran nimi Lalli 

Rekisterinumero FI45302/11 
Sukupuoli Uros 
Omistajan nimi ja puhelinumero Roland Sundfors 044-7851224 
Omistajan sähköposti Karhunsaars@gmail.com 

Mahdolliset koetulokset (AJOK, KEAJ, IAJOK, 
KARH 

KVA-K , paras 95 p 

Tähtivalio 
Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä karhua? (valite 

oikea vaihtoehto) Kyllä 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä villisikaa? 
(valite oikea vaihtoehto) Kyllä 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua karhulle? 
(valite oikea vaihtoehto) Kyllä 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua villisialle? 
(valite oikea vaihtoehto) Kyllä 

Kerro omin sanoin koirasi 
metsästysominaisuuksista karhulle ja / tai villisialle 

Karhulle harvahko herättelyä. Möreä haukku seisontahaukulla ja ajossa harvempi haukku kuin 
ketulle. 

Ajanut villisikaa kerran. Samantapaista kuin karhulla. Sai löytöhetkellä siipeensä mutta ajoi sen 
jälkeen vajaan tunnin ja sika ui luultavasti järven yli ja ajo loppui siihen ja koira lähti hakee kettua 
ja rupes ajaa sitä. 

Minkä riistan metsästykseen koiraasi pääasiassa 
käytetään? 

Ketunpyyntiin 
Jälkeläisille myös ollut taipumuksia suurpedoille. 
Yhdelle ammuttu susi. 

https://koiratietokanta.fi/saj/koirantiedot.php?lang=fi&Reknro=FI45302/11
mailto:Karhunsaars@gmail.com


    

FACIERTA ALLIINA 
 

Tiedot saa julkaista koosteessa SAJ kotisivuilla ja 
facebookissa? Kyllä 

Koiran nimi Fecierta Alliina 

Rekisterinumero FI29971/14 
Sukupuoli Narttu 
Omistajan nimi ja puhelinnumero 

(vapaaehtoinen tieto) Olin koiran omistaja neljä ensimmäistä vuotta, joten tiedot siltä ajalta 

Omistajan sähköposti (vapaaehtoinen tieto) pekkaylonen@hotmail.com 

Mahdolliset koetulokset (AJOK, KEAJ, IAJOK, 
KARH KEAJ-1 

Mahdolliset näyttelytulokset H 
Kaatojen määrä villisika 2 
Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä karhua (rastita 

oikea vaihtoehto) Kyllä 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä sutta (rastita 
oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä ilvestä (rastita 
oikea vaihtoehto) Kyllä 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä villisikaa (rastita 
oikea vaihtoehto) Kyllä 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua karhulle 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua sudelle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua ilvekselle 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

https://koiratietokanta.fi/saj/koirantiedot.php?lang=fi&Reknro=FI29971/14
mailto:pekkaylonen@hotmail.com


Haukkuuko koirasi seisontahaukkua villisialle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Kerro omin sanoin koirasi 
metsästysominaisuuksista eri suurpedoille ja/tai 
villisialle, (työskenteleekö koira yksin, haukkuuko 
seisontaa miten kaukaa yms.) 

Karhun jäljitys, herättely on ilmennyt ketun vapaassa haussa koiran sattuessa jälkikenttään. 
koira toimii yksin metsätystilanteissa, koiran on turhankin ärhäkkä seisontahaukku tilanteissa. 
Villisiat Alliina on hakenut ja ajanut vanhaltakin jäljeltä omistajan jäljelle laskiessa. Koira hakee ja 
ajaa myös ilvestä ja ahmaa 

Minkä riistan metsästykseen koiraasi pääasiassa 
käytetään? ketun 

Kerro koirasi herkkyys sorkkaeläimelle ja sen 
koulutettavuudesta sorkkaeläinvapaaksi. on ajanut kerran hirveä. 



 

 

 

PEPPI 
 

Koiran nimi Peppi 

Rekisterinumero FI45970/18 

https://koiratietokanta.fi/saj/koirantiedot.php?lang=fi&Reknro=FI45970/18


Sukupuoli Narttu 
Omistajan nimi ja puhelinumero Miika Nyman 0443378725 
Omistajan sähköposti nymanmiika@gmail.com 

Mahdolliset koetulokset (AJOK, KEAJ, IAJOK, 
KARH IAJOK 2 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä karhua? 
(valite oikea vaihtoehto) Kyllä 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä villisikaa? 
(valite oikea vaihtoehto) Kyllä 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua karhulle? 
(valite oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua villisialle? 
(valite oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Kerro omin sanoin koirasi 
metsästysominaisuuksista karhulle ja / tai 
villisialle 

Vielä raakile mutta rahkeita olisi kunhan olusi kohderiistaa. 
Karhua liinattu ja vapaana menee perässä. Huonosti vaan tilanteita saanut. 
Villisikaa on ajanut. 
Alle kilometrin meni jälkee ja siitä lähti ajolle. 
Pimeän tuli niin ee kaatoa saatu 

Minkä riistan metsästykseen koiraasi 
pääasiassa käytetään? Kettu ja ilves 

mailto:nymanmiika@gmail.com


 

  



JEKKU 
 

Tiedot saa julkaista koosteessa SAJ kotisivuilla ja 
facebookissa? Kyllä 

Koiran nimi Jekku 

Rekisterinumero FI40733/14 
Sukupuoli Uros 
Omistajan nimi ja puhelinnumero (vapaaehtoinen 

tieto) Marko Levonen 0445662831 

Omistajan sähköposti (vapaaehtoinen tieto) m.levonen@gmail.com 

Mahdolliset koetulokset (AJOK, KEAJ, IAJOK, 
KARH K-KVA, IAJOK-1 

Mahdolliset näyttelytulokset MVA 
Kaatojen määrä karhu 1 
Kaatojen määrä susi 0 
Kaatojen määrä ilves 10 
Kaatojen määrä villisika 0 
Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä karhua (rastita 

oikea vaihtoehto) Kyllä 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä sutta (rastita 
oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä ilvestä (rastita 
oikea vaihtoehto) Kyllä 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä villisikaa (rastita 
oikea vaihtoehto) Kyllä 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua karhulle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua sudelle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua ilvekselle 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

https://koiratietokanta.fi/saj/koirantiedot.php?lang=fi&Reknro=FI40733/14
mailto:m.levonen@gmail.com


Haukkuuko koirasi seisontahaukkua villisialle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Kerro omin sanoin koirasi 
metsästysominaisuuksista eri suurpedoille ja/tai 
villisialle, (työskenteleekö koira yksin, haukkuuko 
seisontaa miten kaukaa yms.) 

Jäljittää todella vanhastakin jäljestä sitkeästi. Työskentelee vain yksin. Ilvestä haukkuu seisontaan 
n.4-5m päästä, haavakkoon pyrkii kiinni. 

Minkä riistan metsästykseen koiraasi pääasiassa 
käytetään? Pienpedot, karhu, ilves, susi(SRVA). 

Kerro koirasi herkkyys sorkkaeläimelle ja sen 
koulutettavuudesta sorkkaeläinvapaaksi. Nuorena herkkä, saatu koulutettua lähes vapaaksi. 



 



Sylyvi 
Tiedot saa julkaista koosteessa SAJ kotisivuilla 

ja facebookissa? Kyllä 

Koiran nimi Sylyvi 

Rekisterinumero FI27598/15 
Sukupuoli Narttu 
Omistajan nimi ja puhelinnumero 

(vapaaehtoinen tieto) Topi Puranen 

Mahdolliset koetulokset (AJOK, KEAJ, IAJOK, 
KARH IAJOK-1 82,25 

Mahdolliset näyttelytulokset AVO-H 
Kaatojen määrä ilves 10 
Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä karhua 

(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä sutta (rastita 
oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä ilvestä (rastita 
oikea vaihtoehto) Kyllä 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä villisikaa 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua karhulle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua sudelle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua ilvekselle 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua villisialle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Kerro omin sanoin koirasi 
metsästysominaisuuksista eri suurpedoille ja/tai 
villisialle, (työskenteleekö koira yksin, haukkuuko 
seisontaa miten kaukaa yms.) 

Työskentelee yksin, varma hakemaan ilvestä. Kerran jouduttu tikkaamaan lekurissa. Otti tästä 
opikseen, ettei mene iholle kiinni. Seisonta haukkuu n.10m päästä. 

https://koiratietokanta.fi/saj/koirantiedot.php?lang=fi&Reknro=FI27598/15


Minkä riistan metsästykseen koiraasi 
pääasiassa käytetään? Kettu, Supi, Mäyrä, Ilves 

Kerro koirasi herkkyys sorkkaeläimelle ja sen 
koulutettavuudesta sorkkaeläinvapaaksi. 

Toisen syksyn jälkeen Hirvi jäi pois. Pienempi sorkka kiinnostaa jos ei haettavalla alueella 
haisevaa pedon jälkeä ole. 

    

 
Viipyketun Kelmi Kettukoira 

Tiedot saa julkaista koosteessa SAJ kotisivuilla 
ja facebookissa? Kyllä 

Koiran nimi Viipyketun Kelmi 

Rekisterinumero FI21365/17 
Sukupuoli Uros 
Omistajan nimi ja puhelinumero 

(vapaaehtoinen tieto) Simolin Juhana 

Mahdolliset koetulokset (AJOK, KEAJ, IAJOK, 
KARH K-KVA, IAJOK1. 

Mahdolliset näyttelytulokset ERI 
Kaatojen määrä karhu 0 
Kaatojen määrä susi 2 
Kaatojen määrä ilves 6 
Kaatojen määrä villisika 0 
Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä karhua 

(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä sutta (rastita 
oikea vaihtoehto) Kyllä 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä ilvestä 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä villisikaa 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

https://koiratietokanta.fi/saj/koirantiedot.php?lang=fi&Reknro=FI21365/17


Haukkuuko koirasi seisontahaukkua karhulle 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua sudelle 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua ilvekselle 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua villisialle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Kerro omin sanoin koirasi 
metsästysominaisuuksista eri suurpedoille ja/tai 
villisialle, (työskenteleekö koira yksin, 
haukkuuko seisontaa miten kaukaa yms.) 

Innokas ja rohkea työskentelijä suurpedoille. Haukkunut seisontaa ja työskennellyt pimeässä 
karhun ja suden kanssa. Suvussa kolmannessa polvessa työskentelyjä sudelle ja ilvekselle. Isä 
työskennellyt myös karhun kanssa. Isänisästä ei tietoa karhun työskentelystä. 

Minkä riistan metsästykseen koiraasi 
pääasiassa käytetään? Suur ja pienpetojen. 

Kerro koirasi herkkyys sorkkaeläimelle ja sen 
koulutettavuudesta sorkkaeläinvapaaksi. Ajoi nuorena, mutta koulutettu toistolla pois. 

    
 

  



Kemix 
Tiedot saa julkaista koosteessa SAJ kotisivuilla 

ja facebookissa? Kyllä 

Koiran nimi Kemix 

Rekisterinumero FI46501/14 
Sukupuoli Narttu 
Omistajan nimi ja puhelinumero 

(vapaaehtoinen tieto) Pekka Seppinen, 044 3032534 

Omistajan sähköposti (vapaaehtoinen tieto) pekkas56@gmail.fi 

Mahdolliset koetulokset (AJOK, KEAJ, IAJOK, 
KARH KVA-K 

Mahdolliset näyttelytulokset KÄY-ERI 
Kaatojen määrä karhu 0 
Kaatojen määrä susi 0 
Kaatojen määrä ilves 1 
Kaatojen määrä villisika 0 
Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä karhua 

(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä sutta (rastita 
oikea vaihtoehto) Kyllä 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä ilvestä 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä villisikaa 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua karhulle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua sudelle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua ilvekselle 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua villisialle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

https://koiratietokanta.fi/saj/koirantiedot.php?lang=fi&Reknro=FI46501/14
mailto:pekkas56@gmail.fi


Kerro omin sanoin koirasi 
metsästysominaisuuksista eri suurpedoille ja/tai 
villisialle, (työskenteleekö koira yksin, haukkuuko 
seisontaa miten kaukaa yms.) 

Hakee ja ajaa ilvestä aivan samoin kuin kettuakin, eli ottaa kylmästäkin jäljestä liikkeelle. Löytää ja 
haukkuu ilvestä myös puuhun, johon ei ole näköyhteyttä. Karhua on ainakin kerran vapaasta 
hausta alkanut jäljittämään ensilumen rippeillä. Jäljitys kesti monta tuntia ja päättyi koiran 
kiinniottoon pimeässä. Kerran alkoi jäljittämään vapaasta hausta kolmea sutta, ennen kuin sain 
koiran kytkettyä. 

Minkä riistan metsästykseen koiraasi 
pääasiassa käytetään? 

Ketun, ilveksen, supin, näädän ja minkin pyyntiin. Ajaa ja hakee myös jänistä, jos ei pedon jälkiä 
ole tarjolla. Olen käyttänyt myös vesilinnun noutajana, jossa toimii kelvollisesti, jos näkee 
ammutun linnun vedessä. 

Kerro koirasi herkkyys sorkkaeläimelle ja sen 
koulutettavuudesta sorkkaeläinvapaaksi. 

Oli nuorena herkkä kaikelle sorkkariistalle. On kuitenkin aika helposti koulutettava, eikä juuri enää 
aja. Jos joskus erehtyy sorkkariistalle, niin yleensä lopettaa aika pian ja vaihtaa petoeläimen 
jäljelle. 

 



Rosa 
Tiedot saa julkaista koosteessa SAJ kotisivuilla 

ja facebookissa? Kyllä 

Koiran nimi Rosa 

Rekisterinumero FI10326/18 
Sukupuoli Narttu 
Omistajan nimi ja puhelinnumero 

(vapaaehtoinen tieto) Antti Ratilainen 

Omistajan sähköposti (vapaaehtoinen tieto) antti.ratilainen@gmail.com 

Mahdolliset koetulokset (AJOK, KEAJ, IAJOK, 
KARH 

KEAJ 1 5kpl paras tulos 98p 
IAJOK 1 1kpl 93p 
  
Idänlohkon voittaja 2019 
piirinmestari 2020 

Mahdolliset näyttelytulokset AVO-ERI 
Kaatojen määrä karhu 0 
Kaatojen määrä susi 0 
Kaatojen määrä ilves useampi 
Kaatojen määrä villisika 1 
Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä karhua 

(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä sutta (rastita 
oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä ilvestä 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä villisikaa 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua karhulle 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua sudelle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

https://koiratietokanta.fi/saj/koirantiedot.php?lang=fi&Reknro=FI10326/18
mailto:antti.ratilainen@gmail.com


Haukkuuko koirasi seisontahaukkua ilvekselle 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua villisialle 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Kerro omin sanoin koirasi 
metsästysominaisuuksista eri suurpedoille ja/tai 
villisialle, (työskenteleekö koira yksin, 
haukkuuko seisontaa miten kaukaa yms.) 

Jäljittänyt useamman kerran karhun noin 3h vanhalta jäljeltä, Jälitysmatkoja max5km. Haukkuu 
karhua seisonta haukkua jonka olen todistanut kameralla useamman kerran. Haukku etäisyys 
noin 10m 

  
kerran päässyt villisialle josta kaadettu 1.5h töihin 184kg karju. Ajoa noin 45min ja loput 45min 

seisonta/siirtyvää haukkua. Haukku etäisyys noin alle 5-10m 
  
ilves on ollut seisontahaukussa noin 5krt. ja merkkaa myös ilveksen haukkumalla puuhun. 

Useamman kerran hakenut ilveksen sulalta maalta vapaasta hausta. 
Minkä riistan metsästykseen koiraasi 

pääasiassa käytetään? 
Karhun ja villisian pyyntiin aina kun mahdollisuus. Pääasiassa ketun, ilveksen ja supikoiran 

pyyntiin. 
Kerro koirasi herkkyys sorkkaeläimelle ja sen 

koulutettavuudesta sorkkaeläinvapaaksi. Sorkka ei enää juurikaan kiinnosta. 

 

 



Pörriäisen Jysky 
Tiedot saa julkaista koosteessa SAJ kotisivuilla 

ja facebookissa? Kyllä 

Koiran nimi Pörriäisen Jysky 

Rekisterinumero FI26280/16 
Sukupuoli Uros 
Omistajan nimi ja puhelinnumero 

(vapaaehtoinen tieto) 456784896 

Omistajan sähköposti (vapaaehtoinen tieto) ismomakela@msn.com 

Mahdolliset koetulokset (AJOK, KEAJ, IAJOK, 
KARH KEAJ1 

Mahdolliset näyttelytulokset EH 
Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä karhua 

(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä sutta (rastita 
oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä ilvestä 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä villisikaa 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua karhulle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua sudelle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua ilvekselle 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua villisialle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Kerro omin sanoin koirasi 
metsästysominaisuuksista eri suurpedoille ja/tai 
villisialle, (työskenteleekö koira yksin, 
haukkuuko seisontaa miten kaukaa yms.) 

Kerran ajo ilveksen puuhun ja haukku n tunnin ennenkun pääsin paikalle. silloin ei ollu lupia 
ilvekselle. 

https://koiratietokanta.fi/saj/koirantiedot.php?lang=fi&Reknro=FI26280/16
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Minkä riistan metsästykseen koiraasi 
pääasiassa käytetään? ketun pyyntii 

Kerro koirasi herkkyys sorkkaeläimelle ja sen 
koulutettavuudesta sorkkaeläinvapaaksi. 

nuorena oli kauriille ja poroille kun niitä on paljon täällä mut nykyään on helpompaa, jos kettu 
vaan on ni ei välitä sorkasta.. 

  

 



Tulipätsin Ytäkkä Jysky 
Tiedot saa julkaista koosteessa SAJ kotisivuilla 

ja facebookissa? Kyllä 

Koiran nimi Tulipätsin Ytäkkä Jysky 

Rekisterinumero FI27830/19 
Sukupuoli Uros 
Omistajan nimi ja puhelinnumero 

(vapaaehtoinen tieto) Antti Parviainen 0406630152 

Omistajan sähköposti (vapaaehtoinen tieto) anttiparviainen88@gmail.com 

Mahdolliset koetulokset (AJOK, KEAJ, IAJOK, 
KARH 

Ei koetuloksia, en harrasta ja koiralla pentuna alapurenta joten ei näyttelyynkään viety, nyt 
näyttäisi alapurenta kuitenkin normalisoituneen kasvaessa. 

Mahdolliset näyttelytulokset en harrasta 
Kaatojen määrä ilves 1 
Kaatojen määrä villisika 1 
Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä karhua 

(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä sutta (rastita 
oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä ilvestä 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä villisikaa 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua karhulle 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua sudelle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua ilvekselle 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua villisialle 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

https://koiratietokanta.fi/saj/koirantiedot.php?lang=fi&Reknro=FI27830/19
mailto:anttiparviainen88@gmail.com


Kerro omin sanoin koirasi 
metsästysominaisuuksista eri suurpedoille ja/tai 
villisialle, (työskenteleekö koira yksin, haukkuuko 
seisontaa miten kaukaa yms.) 

Vielä ei ole uskaltanut karhulle laskea varta vasten, yksi haukku todettu kun menin haukulle 
olettaen että siellä sika, sialle ensimmäistä kertaa viime syksynä ja hyvin kiinnostaa. Nyt alkaa olla 
vasta ikää (juuri 2v mittariin) sen verran että tulevana syksynä tulee käytettyä enemmän karhulle 
ja sialle. 

Ainakin sian ja ilveksen seisontahaukku mitä havainnut tapahtunut turvallisen matkan 
etäisyydeltä, toki se ensimmäinen kontakti voi olla se viimeinen ettei enää uskalla mennä. 

Minkä riistan metsästykseen koiraasi 
pääasiassa käytetään? 

Tälle nykyiselle hain varta vasten enemmän vanhemmilta petotaustaa, aiempi koirani oli 
puhtaista jänisvanhemmista mutta sain senkin sialle menemään. 

Jyskystä oli keväällä 2021 juttua metästäjä lehdessä artikkelissa sialle käytettävistä 
koiraroduista, ennakoltahan en tälläista tiennyt lehteen suunniteltavan joten alueellamme 
muutkin tietää Jyskyn monipuolisen käyttömahdollisuuden koska ilmiannettu toimittajalle. 

Kerro koirasi herkkyys sorkkaeläimelle ja sen 
koulutettavuudesta sorkkaeläinvapaaksi. 

valitettavasti jos hirvi sattuu eteen niin ottaa kyllä ajoon, en ole onnistunut saamaan 
poissuljettua muita sorkkia kuin sian. Talvella myös vieraillessa oli "varma" sika, koira irti ja ajo 
päälle, olikin peura (omalla alueellani ei niitä onneksi ole). Siinä ei voinut oikein koiraa torua kun 
kiinni sai koska itse heitin jäljelle. 

Eli omat keinot ei kyllä auta että saisi pelkälle villisialle toimimaan, tarvitaan koirakuiskaajan 
apuja 



 



Haapasaaren Valtti 
 

Tiedot saa julkaista koosteessa SAJ kotisivuilla 
ja facebookissa? Kyllä 

Koiran nimi Haapasaaren Valtti 

Rekisterinumero FI33989/14 
Sukupuoli Uros 
Omistajan nimi ja puhelinnumero 

(vapaaehtoinen tieto) Arttu Karhu 0408347278 

Omistajan sähköposti (vapaaehtoinen tieto) arttu.karhu@hotmail.com 

Mahdolliset koetulokset (AJOK, KEAJ, IAJOK, 
KARH K-KVA, IAJOK 1-tulos 

Mahdolliset näyttelytulokset ERI, SA 
Kaatojen määrä karhu 0 
Kaatojen määrä susi 0 
Kaatojen määrä ilves 8 
Kaatojen määrä villisika 1 
Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä karhua 

(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä sutta (rastita 
oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä ilvestä 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä villisikaa 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua karhulle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua sudelle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua ilvekselle 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

https://koiratietokanta.fi/saj/koirantiedot.php?lang=fi&Reknro=FI33989/14
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Haukkuuko koirasi seisontahaukkua villisialle 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Kerro omin sanoin koirasi 
metsästysominaisuuksista eri suurpedoille ja/tai 
villisialle, (työskenteleekö koira yksin, 
haukkuuko seisontaa miten kaukaa yms.) 

Ilvekselle toimii aivan kuin pienpedoille. Aina käytetty pelkästään yksin työskentelyssä. 
Seisontaa haukkuu riittävän kaukaa, nykyään n.5-10m päästä. Villisika kaato marraskuussa 2016. 
Jolloin alussa löytöpaikalla 2 sikaa seisontahaukussa, hetken kuluttua siat erosivat---> lähti 
ajamaan toista, ajoa n.20min, josta kaato. Koira kaadolla perässä n.20-30m ampujan mukaan. 
Vuonna 2018 700m ajon jälkeen jäi villisika seisontahaukkuun, 2 min haukun jälkeen sika kävi 
koiran päälle. Hengenlähtö oli tuolloin lähellä, mutta pikaisella ensiavulla saatiin veren tuloa 
tyrehdytettyä ja kuljetettua eläinlääkäriin. Kymmeniä tikkejä ommeltiin koiran etupäähän, josta 
onneksi selvisi. Tuon jälkeen ei ole villisialle kokeiltu. Suden jäljelle kokeiltu kerran. Jälki n.15min 
vanha johon löysäsin 2 tien väliin, josta susi oli jo poistunut etäämmälle. Suoraan lähti ajamaan ja 
noin 300 metrin päästä vastakkaiselta tieltä kytkin koiran suden jäljeltä tienylitys kohdalta. 

Minkä riistan metsästykseen koiraasi 
pääasiassa käytetään? Pienpedot (kettu, supi, mäyrä) ja Ilves 

Kerro koirasi herkkyys sorkkaeläimelle ja sen 
koulutettavuudesta sorkkaeläinvapaaksi. 

Nuorena muutama hirvenajo, jotka jääneet kokonaan iän myötä pois. Pieniä sorkkaeläimiä ajoi 
myös nuorempana joitain kertoja, vanhemmalla iällä nekin jääneet melko vähäisiksi. Pedon ajosta 
ei ole vaihtanut koskaan sorkalle. Yöjälkityöskentelystä vaihtanut kerran. Muuten ainoastaan 
"kylmästä hausta". 

  



 

 

 

 

  



Hirviluolan Minttu 
Tiedot saa julkaista koosteessa SAJ kotisivuilla 

ja facebookissa? Kyllä 

Koiran nimi Hirviluolan Minttu 

Rekisterinumero FI32942/13 
Sukupuoli Narttu 
Omistajan nimi ja puhelinnumero 

(vapaaehtoinen tieto) Ilpo ja Merja Suoknuuti 0505749495 

Omistajan sähköposti (vapaaehtoinen tieto) imsuoknuuti@gmail.com 

Mahdolliset koetulokset (AJOK, KEAJ, IAJOK, 
KARH KVA -K, IAJOK 91,74 

Mahdolliset näyttelytulokset NUO H 
Kaatojen määrä ilves 11 
Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä karhua 

(rastita oikea vaihtoehto) EI 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä sutta (rastita 
oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä ilvestä (rastita 
oikea vaihtoehto) Kyllä 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä villisikaa 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua karhulle 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua sudelle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua ilvekselle 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua villisialle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

https://koiratietokanta.fi/saj/koirantiedot.php?lang=fi&Reknro=FI32942/13
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Kerro omin sanoin koirasi 
metsästysominaisuuksista eri suurpedoille ja/tai 
villisialle, (työskenteleekö koira yksin, haukkuuko 
seisontaa miten kaukaa yms.) 

Ilves on mieluisin, vaihtaa ketun jäljityksen Ilvekseen. Työskentelee yksin. Käy kiinni ilvekseen 
seisontahaukussa. Kerran ajanut karhua 15 minuuttia, karhu pysähtyi seisontahaukku kesti viisi 
minuuttia kunnes karhu komensi koiran pois. Iso uros karhu. 

Minkä riistan metsästykseen koiraasi 
pääasiassa käytetään? Kettu ja Ilves 

Kerro koirasi herkkyys sorkkaeläimelle ja sen 
koulutettavuudesta sorkkaeläinvapaaksi. 

Täysin sorkka vapaa. Kerran alle vuotisena ajoi kaurista. Mahdollisuuksia on ollut runsaasti. Ei 
erityistä koulutusta, myös emä oli täysin sorkka vapaa. 

 

 

Hirviparoonin Viiru 
Tiedot saa julkaista koosteessa SAJ kotisivuilla 

ja facebookissa? Kyllä 

Koiran nimi Hirviparoonin Viiru 

Rekisterinumero FI48575/16 
Sukupuoli Narttu 
Omistajan nimi ja puhelinnumero 

(vapaaehtoinen tieto) Pasi&Rami Ahola 

Mahdolliset koetulokset (AJOK, KEAJ, IAJOK, 
KARH 3*KEAJ1 

Mahdolliset näyttelytulokset AVO-H 
Kaatojen määrä ilves 2 
Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä karhua 

(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä sutta (rastita 
oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä ilvestä (rastita 
oikea vaihtoehto) Kyllä 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä villisikaa 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

https://koiratietokanta.fi/saj/koirantiedot.php?lang=fi&Reknro=FI48575/16


Haukkuuko koirasi seisontahaukkua karhulle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua sudelle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua ilvekselle 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua villisialle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Kerro omin sanoin koirasi 
metsästysominaisuuksista eri suurpedoille ja/tai 
villisialle, (työskenteleekö koira yksin, haukkuuko 
seisontaa miten kaukaa yms.) 

Koiralla metsästetty yksin ja parissa. ilvekseen pitää muutaman metrin välin. 

Minkä riistan metsästykseen koiraasi 
pääasiassa käytetään? Ketun metsästys 

Kerro koirasi herkkyys sorkkaeläimelle ja sen 
koulutettavuudesta sorkkaeläinvapaaksi. Nuorempana kelpas sorkka, enään ei juuri aja vaan lopettaa itse. 

    
 

Hirviparoonin Kara 
Tiedot saa julkaista koosteessa SAJ kotisivuilla 

ja facebookissa? Kyllä 

Koiran nimi Hirviparoonin Kara 

Rekisterinumero FI56509/13 
Sukupuoli Narttu 
Omistajan nimi ja puhelinnumero 

(vapaaehtoinen tieto) Pasi&Rami Ahola 

Omistajan sähköposti (vapaaehtoinen tieto) pasi.ahola@elisanet.fi 

Kaatojen määrä ilves 2 
Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä karhua 

(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

https://koiratietokanta.fi/saj/koirantiedot.php?lang=fi&Reknro=FI56509/13
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Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä sutta (rastita 
oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä ilvestä 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä villisikaa 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua karhulle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua sudelle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua ilvekselle 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua villisialle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Kerro omin sanoin koirasi 
metsästysominaisuuksista eri suurpedoille ja/tai 
villisialle, (työskenteleekö koira yksin, 
haukkuuko seisontaa miten kaukaa yms.) 

Metsästetty yksin ja parissa. Ilveksen jäljiltä käytetty kaksi kertaa eläinlääkärissä. 

Minkä riistan metsästykseen koiraasi 
pääasiassa käytetään? Ketun metsästys 

Kerro koirasi herkkyys sorkkaeläimelle ja sen 
koulutettavuudesta sorkkaeläinvapaaksi. Nuorena ajo mutta ei enään. 

    
 

  



Hirviparoonin Vili 
 

Tiedot saa julkaista koosteessa SAJ kotisivuilla 
ja facebookissa? Kyllä 

Koiran nimi Hirviparoonin Vili 

Rekisterinumero FI48576/16 
Sukupuoli Uros 
Omistajan nimi ja puhelinnumero 

(vapaaehtoinen tieto) Nuuttila Esa 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä karhua 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä sutta (rastita 
oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä ilvestä (rastita 
oikea vaihtoehto) Kyllä 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä villisikaa 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua karhulle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua sudelle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua ilvekselle 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua villisialle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Kerro omin sanoin koirasi 
metsästysominaisuuksista eri suurpedoille ja/tai 
villisialle, (työskenteleekö koira yksin, haukkuuko 
seisontaa miten kaukaa yms.) 

Työskentelee yksin, ilveksen jäljiltä käytetty eläinlääkärissä. 

Minkä riistan metsästykseen koiraasi 
pääasiassa käytetään? Ketun metsästys. 

https://koiratietokanta.fi/saj/koirantiedot.php?lang=fi&Reknro=FI48576/16


Kerro koirasi herkkyys sorkkaeläimelle ja sen 
koulutettavuudesta sorkkaeläinvapaaksi. Nuorempana ajanut, vähentynyt iän myötä. 

 
Hirviparoonin Roni 

Tiedot saa julkaista koosteessa SAJ kotisivuilla 
ja facebookissa? Kyllä 

Koiran nimi Hirviparoonin Roni 

Rekisterinumero FI48577/16 
Sukupuoli Uros 
Omistajan nimi ja puhelinnumero 

(vapaaehtoinen tieto) Kari Viiki 0500-336120 

Omistajan sähköposti (vapaaehtoinen tieto) kari.viiki@gmail.com 

Mahdolliset näyttelytulokset H 
Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä karhua 

(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä sutta (rastita 
oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä ilvestä (rastita 
oikea vaihtoehto) Kyllä 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä villisikaa 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua karhulle 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua sudelle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua ilvekselle 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua villisialle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Kerro omin sanoin koirasi 
metsästysominaisuuksista eri suurpedoille ja/tai 

Jäljittää mielestäni hyvin karhua ajaa ja haukkuu paikalleen välimatka seisovaan karhuun 3-5m 
ei hyökkäile kiini. 

https://koiratietokanta.fi/saj/koirantiedot.php?lang=fi&Reknro=FI48577/16
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villisialle, (työskenteleekö koira yksin, haukkuuko 
seisontaa miten kaukaa yms.) 

  
Ilvekselle rauhallinen ajotapa ajanut louheen . 

Minkä riistan metsästykseen koiraasi 
pääasiassa käytetään? Pääasiassa Ketun metsästykseen, Karhun jäljitykseen,Supikoiran pintapyyntiin. 

Kerro koirasi herkkyys sorkkaeläimelle ja sen 
koulutettavuudesta sorkkaeläinvapaaksi. EI ole sorkkaherkkä ,ei ole tarvinnut koulia sorkalta pois . 

 

Hirviparoonin Riko 
 

Tiedot saa julkaista koosteessa SAJ kotisivuilla 
ja facebookissa? Kyllä 

Koiran nimi Hirviparoonin Riko 

Rekisterinumero FI48579/16 
Sukupuoli Uros 
Omistajan nimi ja puhelinnumero 

(vapaaehtoinen tieto) Petri Vornanen 0503650039 

Omistajan sähköposti (vapaaehtoinen tieto) p84@suomi24.fi 

Mahdolliset näyttelytulokset H 
Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä karhua 

(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä sutta (rastita 
oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä ilvestä 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä villisikaa 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua karhulle 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua sudelle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

https://koiratietokanta.fi/saj/koirantiedot.php?lang=fi&Reknro=FI48579/16
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Haukkuuko koirasi seisontahaukkua ilvekselle 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua villisialle 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Kerro omin sanoin koirasi 
metsästysominaisuuksista eri suurpedoille ja/tai 
villisialle, (työskenteleekö koira yksin, haukkuuko 
seisontaa miten kaukaa yms.) 

Useita työskentelyitä karhulle.On ollut seisontahaukkujakin pimeässä.Sitkeä työskentelijä 
karhulle.Ajaa myös ilvestä ja villisikaa ,haukkuu myös niitä seisontaa.kaikki työskentelyt 
suurpedoille ja villisialle on tehnyt yksinään. 

Minkä riistan metsästykseen koiraasi 
pääasiassa käytetään? Karhun ja ilveksen 

Kerro koirasi herkkyys sorkkaeläimelle ja sen 
koulutettavuudesta sorkkaeläinvapaaksi. Ei ole kuin kerran ajanut hirveä 



 

 



Poke 
Tiedot saa julkaista koosteessa SAJ kotisivuilla 

ja facebookissa? Kyllä 

Koiran nimi Poke 

Rekisterinumero FIN37787/05 
Sukupuoli Uros 
Omistajan nimi ja puhelinnumero 

(vapaaehtoinen tieto) Heikki Ohtamaa 

Mahdolliset koetulokset (AJOK, KEAJ, IAJOK, 
KARH KEAJ1 

Kaatojen määrä karhu 2 
Kaatojen määrä susi 0 
Kaatojen määrä ilves 10 
Kaatojen määrä villisika 0 
Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä karhua 

(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä sutta (rastita 
oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä ilvestä 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä villisikaa 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua karhulle 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua sudelle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua ilvekselle 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua villisialle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Kerro omin sanoin koirasi 
metsästysominaisuuksista eri suurpedoille ja/tai 

Oli päälle kolmen vanha, kun ensimmäisiä kertoja kokeiltiin ilveksen pyyntiin. Haukkui seisontaa 
puuhun ja maahan. Ei koskaan pakittanut ilveksen edessä. 

https://koiratietokanta.fi/saj/koirantiedot.php?lang=fi&Reknro=FIN37787/05


villisialle, (työskenteleekö koira yksin, 
haukkuuko seisontaa miten kaukaa yms.) 

Seitsemänvuotiaana kokeiltiin ensimmäistä kertaa karhuhommaan ja oli heti selvää koiralle. Ajoi ja 
haukkui puuhun sekä maahan. Koira loukkaantui haavoittuneen karhun lyönnistä. Siinäkin 
työskenteli vielä kaatoon asti. Em. työskentelyssäkin TA oli n. 300 min. ja matkoja liki 30 km. 

Pisin työskentely karhulle oli reilu 7 h, josta suurin osa pimeässä. Tässä työskentelyssä koira ui 
useita kertoja vesistön yli työskentelyn aikana. Karhu nähtiin työskentelyn aikana useita kertoja 
pimeässäkin haukussa, ajossa ja siirtyvässä haukussa. 

Kaikki petotyöskentelyt ovat tapahtuneet yksin alusta loppuun. 
Minkä riistan metsästykseen koiraasi 

pääasiassa käytetään? 
Ketunmetästys oli päälaji. Suurpedot tulivat sitten myöhemmin kuvioon, kun niitä alkoi esiintyä 

metsästettäväksi asti. 

Kerro koirasi herkkyys sorkkaeläimelle ja sen 
koulutettavuudesta sorkkaeläinvapaaksi. 

Ajoi sorkkaa. Porolta tuli huutamalla pois, mutta hirveltä huomattavasti vaikeammin. 
Karhutyöskentelyjen myötä hirvitaipumus tuli takaisin. Haukkui hirveä myös seisontahaukkua. 

 
Jurri 

Tiedot saa julkaista koosteessa SAJ kotisivuilla 
ja facebookissa? Kyllä 

Koiran nimi Jurri 

Rekisterinumero FI34899/18 
Sukupuoli Uros 
Kaatojen määrä karhu 0 
Kaatojen määrä susi 0 
Kaatojen määrä ilves 0 
Kaatojen määrä villisika 0 
Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä karhua 

(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä sutta (rastita 
oikea vaihtoehto) Kyllä 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä ilvestä 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä villisikaa 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

https://koiratietokanta.fi/saj/koirantiedot.php?lang=fi&Reknro=FI34899/18


Haukkuuko koirasi seisontahaukkua karhulle 
(rastita oikea vaihtoehto) EI 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua sudelle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua ilvekselle 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua villisialle 
(rastita oikea vaihtoehto) EI 

Kerro omin sanoin koirasi 
metsästysominaisuuksista eri suurpedoille ja/tai 
villisialle, (työskenteleekö koira yksin, 
haukkuuko seisontaa miten kaukaa yms.) 

Koira ajaa mielellään vaikka päivän putkeen. Mutta seisontahaukkua ei tiheessä puskassa 
karhulle, eikä villisialle kovin kauaa kestä. Ilvekselle ihan huippu ja haukkuu seisontaa. Perus 
kettu, supi, mäyrä ajoja ja kaatoja on. Näädälle ihan haka. Ja nyttemmin merkkaa jo puuhunkin jos 
ajosta nousee. 

Minkä riistan metsästykseen koiraasi 
pääasiassa käytetään? 

Perus kettu, supi, mäyrä ajoja ja kaatoja on. Näädälle ihan haka. Ja nyttemmin merkkaa jo 
puuhunkin, jos ajosta nousee. 

Kerro koirasi herkkyys sorkkaeläimelle ja sen 
koulutettavuudesta sorkkaeläinvapaaksi. 

Ajaa kaikkea mikä liikkuu, eli valitettavasti sorkka ja jäniskin kulkee, mutta luoksetulon osaa ja 
pois saa silloin kun tarvitsee. 

    

 
Fecierta Aatami 
 

Tiedot saa julkaista koosteessa SAJ kotisivuilla 
ja facebookissa? Kyllä 

Koiran nimi Fecierta Aatami 

Rekisterinumero FI29966/14 
Sukupuoli Uros 
Omistajan nimi ja puhelinnumero 

(vapaaehtoinen tieto) Kärkkäinen Ahti 044-3480308 

Omistajan sähköposti (vapaaehtoinen tieto) pjkajaaninampujat@gmail.com 

https://koiratietokanta.fi/saj/koirantiedot.php?lang=fi&Reknro=FI29966/14
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Mahdolliset koetulokset (AJOK, KEAJ, IAJOK, 
KARH 

KEAJ Käyttövalio 

IAJOK 97p 
Mahdolliset näyttelytulokset H 
Kaatojen määrä karhu 0 
Kaatojen määrä susi 0 
Kaatojen määrä ilves 3 
Kaatojen määrä villisika 0 
Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä karhua 

(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä sutta (rastita 
oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä ilvestä (rastita 
oikea vaihtoehto) Kyllä 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä villisikaa 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua karhulle 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua sudelle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua ilvekselle 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua villisialle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Kerro omin sanoin koirasi 
metsästysominaisuuksista eri suurpedoille ja/tai 
villisialle, (työskenteleekö koira yksin, haukkuuko 
seisontaa miten kaukaa yms.) 

Ajanut kaikkia suurpetoja pl sutta ainoastaan kytkettynä jäljellä. Haukkuu ilvestä 
puuhun/vastaavaan noin 5 metrin päästä. Ajaa karhua ja haukkuu noin 15 metrin päästä karhun 
pysähtyessä. Villisikaa ajaa normaalisti. Seisontahaukusta ei tapauksia tiedossa villisialle. Kykenee 
itsenäiseen työskentelyyn. 



Minkä riistan metsästykseen koiraasi 
pääasiassa käytetään? Kettu, ilves, supi 

Kerro koirasi herkkyys sorkkaeläimelle ja sen 
koulutettavuudesta sorkkaeläinvapaaksi. 

Nuorempana otti vapaassa haussa sorkan jos muuta ei ollut tarjolla. Koulutuksen ja iän myötä 
jäänyt pois. 

 
Hirviparoonin Siri 
 
 

Tiedot saa julkaista koosteessa SAJ kotisivuilla 
ja facebookissa? Kyllä 

Koiran nimi Hirviparoonin Siri 

Rekisterinumero FI56510/13 
Sukupuoli Narttu 
Omistajan nimi ja puhelinnumero 

(vapaaehtoinen tieto) Ilpo Eerola 0400 824975 

Kaatojen määrä ilves 8 
Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä karhua 

(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä sutta (rastita 
oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä ilvestä (rastita 
oikea vaihtoehto) Kyllä 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä villisikaa 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua karhulle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua sudelle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua ilvekselle 
(rastita oikea vaihtoehto) EI 

https://koiratietokanta.fi/saj/koirantiedot.php?lang=fi&Reknro=FI56510/13


Haukkuuko koirasi seisontahaukkua villisialle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Kerro omin sanoin koirasi 
metsästysominaisuuksista eri suurpedoille ja/tai 
villisialle, (työskenteleekö koira yksin, haukkuuko 
seisontaa miten kaukaa yms.) 

koira työskentelee yksin ilvekselle 

Minkä riistan metsästykseen koiraasi 
pääasiassa käytetään? ketun 

Kerro koirasi herkkyys sorkkaeläimelle ja sen 
koulutettavuudesta sorkkaeläinvapaaksi. ei herkkä sorkalle 

    
 

Tupla 
Tiedot saa julkaista koosteessa SAJ kotisivuilla 

ja facebookissa? Kyllä 

Koiran nimi Tupla 

Rekisterinumero FI49965/10 
Sukupuoli Uros 
Omistajan nimi ja puhelinnumero 

(vapaaehtoinen tieto) Ismo Laakso 0405671521 

Omistajan sähköposti (vapaaehtoinen tieto) ilaakso78@gmail.com 

Mahdolliset koetulokset (AJOK, KEAJ, IAJOK, 
KARH KEAJ-1 

Kaatojen määrä ilves 2 
Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä karhua 

(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä sutta (rastita 
oikea vaihtoehto) Kyllä 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä ilvestä 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

https://koiratietokanta.fi/saj/koirantiedot.php?lang=fi&Reknro=FI49965/10
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Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä villisikaa 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua karhulle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua sudelle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua ilvekselle 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua villisialle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Kerro omin sanoin koirasi 
metsästysominaisuuksista eri suurpedoille ja/tai 
villisialle, (työskenteleekö koira yksin, haukkuuko 
seisontaa miten kaukaa yms.) 

5 kk iässä jäljitteli jo hyvin ilvestä. Toimii itsenäisesti. Haukkuu ilvestä tuntumassa mutta ei käy 
liikaa päälle. Kerran sai haavakko ilvekseltä kuitenkin neniinsä. Tuo on kuitenkin pienempien 
petojenkin kanssa että hyvin pitää kiinni ajetun paikalla, mutta heti on kiinni jos yrittää karkuun 
muttei tapa. Samasta pentueesta myös Tuppurainen on saman kaltainen. Kaikki pedot kelpaa. 
Sillä on ollut vähän enemmän tilanteita. Karhuakin on seisontaan haukkunut. 

Minkä riistan metsästykseen koiraasi 
pääasiassa käytetään? 

Pääasiassa ketun ja supikoiran metsästykseen. Suurpetoihin ei ole kovin paljoa mahdollista ollut 
testata, mutta kaikki tuntuu kelpaavan. Pari kertaa päässyt luvallisessa ilvesjahdissa käyttää ja 
molemmista kaato. Useasti ottanut kyllä sulalla kelillä ilveksen ajoon. Karhua muutamasti 
jäljittänyt myös. 

Kerro koirasi herkkyys sorkkaeläimelle ja sen 
koulutettavuudesta sorkkaeläinvapaaksi. 

Alussa hirvi kelpas. Eka kontakti oli melko kesy hirvi. Antoi koirsn pyöriä ympärillä ja haukkua 
ihan tuntumassa. Sen jälkeen otti viikon päästä hirven ajoon ja pääsin väliin ja nuhtelin, eikä ole 
sen koommin hirveä ajanut. Kauriita ajo myös alussa, muttei enää kovin helposti. Ei 3 vuoteen 
enää ole ajanut. Esim. 2-4 hehtsarin puskassa oli kettu ja noin 10 kaurista ja täynnä niitten jälkiä. 
Puolisen tuntia haki ja pyöritti kettua myös ajossa melko pitkään siinä eikä ajanut kauriita. 

 

  



Peku 
 
Tiedot saa julkaista koosteessa SAJ 
kotisivuilla ja facebookissa? 

Kyllä 

Koiran nimi Peku 

Rekisterinumero FI44656/13 

Sukupuoli Uros 

Omistajan nimi ja puhelinnumero 
(vapaaehtoinen tieto) 

Eija Broman 0405860399 

Omistajan sähköposti (vapaaehtoinen tieto) asiakaspalvelu@jeriika.fi 

Mahdolliset koetulokset (AJOK, KEAJ, IAJOK, 
KARH 

KEAJ paljas maa KEAJ-0 28,00 Kihniö 22.2.2020 VAARILA JARI 

Mahdolliset näyttelytulokset SA, ROP, SERT, CACIB, 8.4.2017 TLNW-17 Tallinn Winner 2017, virosta serti ja cacib 

Kaatojen määrä ilves 2 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä karhua 
(rastita oikea vaihtoehto) 

Ei tietoa 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä sutta 
(rastita oikea vaihtoehto) 

Ei tietoa 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä ilvestä 
(rastita oikea vaihtoehto) 

Kyllä 

https://koiratietokanta.fi/saj/koirantiedot.php?lang=fi&Reknro=FI44656/13
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Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä villisikaa 
(rastita oikea vaihtoehto) 

Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua karhulle 
(rastita oikea vaihtoehto) 

Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua sudelle 
(rastita oikea vaihtoehto) 

Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua 
ilvekselle (rastita oikea vaihtoehto) 

Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua 
villisialle (rastita oikea vaihtoehto) 

Ei tietoa 

Kerro omin sanoin koirasi 
metsästysominaisuuksista eri suurpedoille 
ja/tai villisialle, (työskenteleekö koira yksin, 
haukkuuko seisontaa miten kaukaa yms.) 

Peku lähtee hyvin halukkaasti vanhankin ilveksen jäljelle jäljittämään ihan omatoimisesti ja 
yksin. On sitä tehnyt nuoresta saakka ja Pekua on aina kiinnostanut suuresti ilveksen ajo ja 
jäljitys. Peku ei herättele vaan ääntä antaa sitten, kun liikkeelle lähdetään. On hyvin sitkeä 
jäljittäjä ja periksi ei anna. Ei käy kiinni haavakkoon. Ajaa osittain myös ilmasta. Haavakkoa ei 
ole haukkunut vaan jää lähistölle. Ajaa hyvin sitkeästi ilvestä ja selvittää hyvin sen koukerot. Ei 
hauku löysää myöskään hukalla. Suu aukeaa, kun suunta on varma. 

Minkä riistan metsästykseen koiraasi 
pääasiassa käytetään? 

Ketun ja ilveksen. Pekun intohimona on eniten ilves. Kettua jälkittää ja hakee sekä ajaa myös 
hyvin innolla ja jäniksestä/rusakosta ei piittaa, jos on kettu/ilves tarjolla ja tämä on Pekun 
omaehtoinen valinta. Sutta tai karhua ei olla kokeiltu. 



Kerro koirasi herkkyys sorkkaeläimelle ja sen 
koulutettavuudesta sorkkaeläinvapaaksi. 

Ajaa myös peuraa, jos se tulee vastaan kylmällä haulla, jolloin ei ole vielä hajua ketusta tai 
ilveksestä. Ei ole vaihtanut sorkkaan "oikeaan" riistaan. Sorkan ajolta ollaan otettu pois, mutta 
täällä sitä joka puska täynnä ja Pekun nuoruusvuosina kettuja oli tosi vähän ja oli helpompi 
törmätä sorkkaan kuin edes löytää ketun jälkeä. Uskoisin, että olisi ollut helpohko kouluttaa, 
kun olisi ollut enemmän aikaa. 

 

 



Eräsuvun Rokka 
 

Tiedot saa julkaista koosteessa SAJ 
kotisivuilla ja facebookissa? Kyllä 

Koiran nimi Eräsuvun Rokka 

Rekisterinumero FI 53066/17 
Sukupuoli Uros 
Omistajan nimi ja puhelinnumero 

(vapaaehtoinen tieto) Risto Laari 0505124695 

Omistajan sähköposti (vapaaehtoinen tieto) risto.laari2@gmail.com 

Mahdolliset koetulokset (AJOK, KEAJ, IAJOK, 
KARH K-kva 

Mahdolliset näyttelytulokset H 
Kaatojen määrä karhu 4 
Kaatojen määrä susi 0 
Kaatojen määrä ilves 4 
Kaatojen määrä villisika 0 
Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä karhua 

(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä sutta 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä ilvestä 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä villisikaa 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua 
karhulle (rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua sudelle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

https://koiratietokanta.fi/saj/koirantiedot.php?lang=fi&Reknro=FI53066/17
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Haukkuuko koirasi seisontahaukkua 
ilvekselle (rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua 
villisialle (rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Kerro omin sanoin koirasi 
metsästysominaisuuksista eri suurpedoille 
ja/tai villisialle, (työskenteleekö koira yksin, 
haukkuuko seisontaa miten kaukaa yms.) 

Työskentelee yksin. Haukkuu kauempaa. 

Ilveksellä kiihkeä, pari kertaa tikattu. 

Minkä riistan metsästykseen koiraasi 
pääasiassa käytetään? Pienpedot suurpedot ja villisika. 

Kerro koirasi herkkyys sorkkaeläimelle ja 
sen koulutettavuudesta sorkkaeläinvapaaksi. Nuorena kelpasi kaikki, nykyisin vähemmin. 

 

 

Mesiöpuron Kihu 
 
 

Tiedot saa julkaista koosteessa SAJ 
kotisivuilla ja facebookissa? Kyllä 

Koiran nimi Mesiöpuron Kihu 

Rekisterinumero FI38035/15 
Sukupuoli Narttu 
Omistajan nimi ja puhelinnumero 

(vapaaehtoinen tieto) Tomi Ylikulju 

Kaatojen määrä ilves 7 
Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä karhua 

(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä sutta 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

https://koiratietokanta.fi/saj/koirantiedot.php?lang=fi&Reknro=FI38035/15


Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä ilvestä 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä villisikaa 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua karhulle 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua sudelle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua 
ilvekselle (rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua villisialle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Kerro omin sanoin koirasi 
metsästysominaisuuksista eri suurpedoille 
ja/tai villisialle, (työskenteleekö koira yksin, 
haukkuuko seisontaa miten kaukaa yms.) 

Haukkuu yksin seisontahaukkua ahmalle ja ilvekselle. 1 kerran karhua. Läheltä haukkuu. Nopea 
ajovauhti. 

Minkä riistan metsästykseen koiraasi 
pääasiassa käytetään? Kettu ja supi 

Kerro koirasi herkkyys sorkkaeläimelle ja sen 
koulutettavuudesta sorkkaeläinvapaaksi. Sorkkavapaa 

  



 



Ruunajoen Manta 
 

Tiedot saa julkaista koosteessa SAJ 
kotisivuilla ja facebookissa? EI 

Koiran nimi Ruunajoen Martta 

Rekisterinumero FI43505/12 
Sukupuoli Narttu 
Omistajan nimi ja puhelinnumero 

(vapaaehtoinen tieto) Ari Pölönen 

Omistajan sähköposti (vapaaehtoinen tieto) ruunajoenkennel@gmail.com 

Linkki koiratietokanta.fi (jos et osaa lisätä, 
niin lisäämme sen puolestasi) https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI43505%2F12 

Kaatojen määrä ilves 8 
Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä karhua 

(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä sutta 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä ilvestä 
(rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Hakeeko koirasi kylmältä jäljeltä villisikaa 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua karhulle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua sudelle 
(rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua 
ilvekselle (rastita oikea vaihtoehto) Kyllä 

Haukkuuko koirasi seisontahaukkua 
villisialle (rastita oikea vaihtoehto) Ei tietoa 

https://koiratietokanta.fi/saj/koirantiedot.php?lang=fi&Reknro=FI43505/12
mailto:ruunajoenkennel@gmail.com
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI43505%2F12


Kerro omin sanoin koirasi 
metsästysominaisuuksista eri suurpedoille 
ja/tai villisialle, (työskenteleekö koira yksin, 
haukkuuko seisontaa, miten kaukaa, kestääkö 
työskentelyä agressiiviselle ja hyökkäävälle 
karhulle tai villisialle yms.) 

Muille suurpedoille ei ole kokeiltu. Haukkuu ilvestä seisontaan n. 5 metrin päästä. Kestää 
työskentelyä hyökkäävälle ilvekselle, jatkaa vaikka on loukkaantunut. 

Minkä riistan metsästykseen koiraasi 
pääasiassa käytetään? Supi, kettu, mäyrä ja ilves. 

Kerro koirasi herkkyys jänikselle ja 
sorkkaeläimille ja sen koulutettavuudesta 
sorkkaeläinvapaaksi. 

Ei ole juurikaan kiinnostunut jäniksestä, sorkkaa ajaa kerran tai pari kauteen. Ei ole sen 
enemmän niistä koulutettu pois. 
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