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http://pohjois-savonkennelpiiri.fi/fi/page/38
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https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/saannot-ja-ohjeet


 

 

KENNELPIIRI AVUSTAA YHDISTYKSIÄ 
 

Kaikki avustukset tulee hakea koevuoden aikana. Piirihallitus käsittelee aina kaikki 
avustushakemukset. Hakemukset tehdään kotisivuilta löytyvää lomaketta 
hyväksikäyttäen. Täyttäkää ja allekirjoittajaa sekä lähettäkää lomake kennelpiirin 
sihteerille Eijalle. sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi viimeistään joulukuun alussa.  
 

Taloudellinen tukeminen 1.1.2022 alk. 
 

AVUSTUKSET KOKEIDEN JÄRJESTÄJILLE 
 

Kotimaisten rotujen SM-kokeet ottelukohtainen avustus 1000€ 
- Haukku -ottelu 
- Hirvenhaukku -ottelu 
- Kilpa -ottelu 
- Ym kokeiden valintakokeet ottelukohtainen avustus 700€  

 
Muut SKL:n viralliset metsästyskoirien SM- ja mestaruuskokeet otteluavustus 700€ 

- Näiden valintakokeet ottelukohtainen avustus 500€ 
- http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/fi/page/124 

 
Muista SKL:n virallisista SM-kokeiden avustamisesta voi päättää kennelpiirin hallitus 
erillispäätöksellään 
 
Muut koeavustukset 

- Metsästyskoirien piiriottelut, piirien väliset ystävyysottelut, ottelukohtainen avustus 
on 400€ 

- Piirinmestaruuskokeet, ottelukohtainen avustus 400€ 
- Yhdistyksen järjestämä ensimmäinen koe järjestämisavustus 200€ 

 
Osallistumismaksut 

- Metsästyskoirien (AJOK, BEAJ, DRAJ, HIRV, KEAJ, LINT) lohkokokeiden ja SM-
kokeiden osallistumismaksut maksaa kennelpiiri  

- Metsästyskoirien piiriotteluiden osallistumismaksut maksaa kennelpiiri 
- Piirinmestaruuskokeiden ja piiriotteluiden osallistumismaksuiksi suositellaan: 1 pv 

75€ ja 2 pv 100€, PM-karsinnat min. 60€  
 
Matkakorvaukset ja muistamiset 

- Kennelpiiri ei avusta matkakorvauksissa eikä myönnä matka-avustuksia, vaan niistä 
vastaavat yhdistykset oman käytäntönsä mukaisesti 

- Kennelpiiri hankkii keskitetysti (AJOK, HIRV, KEAJ ja LINT) valintakokeisiin- ja SM-
kokeisiin vietävät muistamiset 

http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/fi/page/124?fbclid=IwAR2vqWz54tvYaO1AyylRdVjnNi9jvd2H4nTYhZOQrzcDbYBnd2G9nq7GhX0


 

 

Erillispäätöksin myönnettävät avustukset 
- Kennelpiirin hallitus voi harkinnanvaraisesti myöntää avustusta 

jäsenyhdistyksilleen harrastustoimintaa tukevien tapahtumien järjestelyihin sekä 
harrastusmahdollisuuksien kehittämiseen ja ylläpitämiseen liittyviin hankintoihin.  

- Hakemus toimitetaan kennelpiirin sihteerille tapahtuman tai hankinnan jälkeen.  
- Hakemuksesta tulee ilmetä seuraavat seikat yksilöidysti: 

- tapahtuman järjestäjä 
- sen yhteystiedot 
- tapahtuman tiedot täydellisesti 
- tapahtuman taustatiedot 
- osallistujamäärä, kohderyhmä yms.  
- tuloslaskelma, josta tulee ilmetä muut anotut ja saadut avustukset (mm. 

rotujärjestö, kennelliitto, lajiliitto) tositteet on liitettävä hakemukseen.  
- Avustukset maksetaan aina tapahtumavuonna, joten kaikkien anomuspapereiden 

tulee olla sihteerillä viimeistään joulukuun alussa, jotta ne ehtivät joulukuussa 
kennelpiirin hallituksen kokoukseen ja kuluvan vuoden kirjanpitoon. 
Myöhästyneitä avustusanomuksia ei käsitellä. 

 
Hyväksytty hallituksen kokouksessa 3.3.2022, astuvat voimaan 1.1.2022 takautuvasti 

 

 

 

PIIRINMESTARUUSKOKEITA 2022 
 

 3.9.2022  Varkaus  LINT   

 3.9.2022  Iisalmi  RT   

 10.9.2022  Leppävirta  PK PAHA 

 24.-25.9.2022  Kuopio  MÄAJ  

 1.-2.10.2022  Siilinjärvi  AJOK  

 1.10.2022  Rautalampi  DRAJ  

 2.10.2022  Siilinjärvi  AJOK  

 12.10.2022  Siilinjärvi  BEAJ  

 15.10.2022  Kuopio  TOKO  

 28.10.2022  Lapinlahti  HIRV  

 6.11.2022  Kuopio  SPME  

 19.11.2022  Kuopio  KEAJ 
 

  



 

 

KATSAUS 
PIIRINMESTARUUSKOKEISIIN 

 

LINNUNHAUKKU KOKEET 3.9.2022 Varkaudessa  
 
Pohjois-Savon kennelpiirin LINT Piirinmestaruuskoe pidettiin Kangaslammin Metsästäjät ry:n majalla, 
yhteistyössä Varkauden Seudun Kennelyhdistyksen kanssa, ylituomarina toimi Jari Lipsanen. Kokeeseen 
osallistui 1 pohjanpystykorva sekä 9 suomenpystykorvaa. Koepaikka sekä koejärjestelyt olivat erittäin hyvät, 
kuten kennelhenkikin. Kokki oli loihtinyt erinomaiset tarjoilut paljolti sponsoroiduista aineksista. Sää viiileä, 
kostea, kohtalaisella tuulella. Tuomarityöskentely asiallista, 113 lintua/48,8 km kuljettu matka, lintutiheyden 
ollessa 2,34 lintua/km. Koetoimitsijana sekä kokkina hääri Reijo Sallinen, sihteerinä ja keittiöapulaisena Raija 
Tiilikainen, sekä erityiskiitos maastomestari Minna Kauppiselle. Hyväksytyn tuomariharjoittelun suoritti Marko 
Ahokas Enonkoskelta. Kuvassa on tuore piirinmestari Hookoon Hallaa.  
 
LINT Idänlohkon kokeeseen tulivat valituksi:   
1. Hookoon Halla, 2. Kukkavaaran Emma, 3. Albert 
Varakoirat: 1. Elsa, 2. Köntinpuron Sansa, 2. Rantsun Aava 
 
Kuvassa tuore Piirinmestari Hookoon Halla, om. Hannu ja Tuomas Korhonen Rautalampi 
 

 
 



 

 

RALLYTOKO PM-KOKEET 3.9.2022Iisalmessa 
Tuomarina toimi Kirsi Petäjä 
 

 Australianpaimenkoira Marmottan Incredible Daydream  Meshyv 98 

 Shetlanninlammaskoira Jelisan Lumitassu    Meshyv 97 

 Kääpiösnautseri, Musta-Hopea Herttuattaren Figaro   Meshyv 92 

 Saksanpystykorva, Mittelspitz, Valkoinen Talvitassun Bikku Balleriina Meshyv 92 

 Hollanninpaimenkoira, Lyhytkarvainen Drak'era Blizzard  Meshyv 88 

 Belgianpaimenkoira, Groenendael Willow Creek Gisele  Meshyv 88 

 Bordercollie Tingelbergin Like And Share    Meshyv 86 

 Valkoinenpaimenkoira Safe Guardian's Royal Blood Of Course Meshyv 83 

 Australiankarjakoira Iznogood Keep It Chic   Meshyv 81 

 Coton De Tulear Mirapark Yasper     Meshyv Rtk4 78 

 Barbet Nuts Over Bilbao      Meshyv 77 

 Shetlanninlammaskoira Abundantia's Piece Of Puzzle  Meshyv 76 

 Fix Nika        Meshyv 75  

 Shetlanninlammaskoira Black Classiel's Deville   Mes0  

 Australianpaimenkoira Marmottan Sunday Rose   Mes0  

 Bichon Frisé Murun Kartanon Bessi    Mes0  

 Labradorinnoutaja Rantasipin Nomi    Mes0 

 Labradorinnoutaja Vauhti-Noudon Kupperiskeikka   Mes0 

 Schipperke Mustan Fregatin Cleandro    Mes-0 

 Bordercollie Weekasi Cactus Flower Voihyv    Rtk3 94 

 Saksanpystykorva, Mittelspitz, Muut Värit Berryspitz Hayat  Voihyv 91 

 Labradorinnoutaja Vauhti-Noudon Alppimurmeli   Voihyv 91 

 Labradorinnoutaja Hurttahalmeen Diplomi Duunari   Voihyv 78 

 Collie, Sileäkarvainen Iituvaaran Abalgin Voihyv   Rtk3 75 

 Welsh Corgi Pembroke Kanervakankaan Kultakäpynen  Voi0 

 Dalmatiankoira O'zone Urho     Voi0 

 Fix Romulusunnanpoika      Voi-0 

 Bordercollie Töhöttimen Robin Avohyv    Rtk2 95 

 Saksanpystykorva, Mittelspitz, Valkoinen Avaliinan Boom Boom Paw Avohyv 91 

 Espanjanvesikoira Aquagruaz Optimo Obelix   Avohyv 90 

 Australiankarjakoira Snjos Red Mingo    Avohyv 82 

 Coton De Tulear Whitegold Cotton's King Of The Road Avohyv Rtk2 79 

 Villakoira, Keskikokoinen, Musta, Ruskea Ja Valkoinen Excuse Me Emerald Myrtle Avo0 

 Welsh Corgi Pembroke Kanervakankaan Kultajellona   Avo0  

 Lagotto Romagnolo Rustiikin Rinta Rottingilla   Avo0 

 Welsh Corgi Pembroke Ainotar     Avo- 0 

 Fix Allu        Avo-0 

 Saksanpystykorva, Kleinspitz, Muut Värit Baileydream's Hotshot Alohyv 99 

 Kiharakarvainen Noutaja Cimramin Larralea    Alohyv 95 

 Suursnautseri, Musta Stablemaster's I Am Army Alohyv  Rtk1 93 

 Espanjanvesikoira Nico De Ubbadat Alohyv   Rtk1 91 

 Australianpaimenkoira Minimega's I Like To Move It   Alohyv Rtk1 88 

 Kultainennoutaja Goldwater Sir Cromwell    Alohyv 86 

 Bordercollie Nokkela Hupsuttelija     Alohyv 86 

 Rottweiler Adelheidstaff Irizar     Alohyv 85 

 Collie, Sileäkarvainen Diamondfox Command To Be Splendid  Alohyv 83 

 Sileäkarvainen Noutaja Heilurihännän Coral Dawn Alohyv Rtk1 77 

 Lagotto Romagnolo Luna Di Sera Di Villa Dei Gruccioni  Alohyv 76 

 Australiankelpie Musnat Ez Aquarii     Alohyv 76 

 Tanskandoggi, Keltainen Ja Tiikerijuovainen Red Rublev Golden Friend Alohyv 76 

 Collie, Sileäkarvainen Diamondfox Amazing Blue Northstar  Alo0  

 Hovawart Uskihoff's Pandora     Alo0  

 Saksanpaimenkoira Xander's Bride Of Nine Spiders   Alo0 

 Newfoundlandinkoira Black Tower Part Time Lover   Alo-0 



 

 

MÄYRÄKOIRIEN AJOKOE 24.-25.9.2022 Kuopiossa 
 

 
 

Järjestelyistä vastasi Itä-Suomen Mäyräkoirat ry.  
Onnea kolmikolle ja menestsystä jatkokilpailuihin! Kuvat Nina Koskinen 
 
Tulokset: 
LK mäyräkoira FI48071/18 Toppskottets Astrid, MÄAJ-1 74,28p, Om. Hannu Ja Outi Leskinen 
KK Mäyräkoira FI35586/18 Hilla, MÄAJ-2 52,67 
Kk Mäyräkoira FI37468/19 Rivakka Siideripissis, MÄAJ-0 22,33p, Om. Antti Pekkarinen 
 

 

KOETOIMITSIJAKSI HALAJAVILLE 

Jälleen ensi vuonna piirissä järjestetään monien eri lajien lajikohtaisia 

koetoimitsijakoulutuksia. Kurssille pääsemiseksi sinulla tulee olla käyty 

koetoimitsijan peruskurssi, se järjestetään aluekouluttajamme toimesta kevään 

aikana. Ilmoittautukaa ja osallistukaa! Näin voitte hakea kakkoselle. Mm. Mejässä 

järjestetään lajikohtainen koulutus toukokuussa. Ao. koulutukseen on mahdollista 

osallistua vain muutaman vuoden välein.  

Koulutukset Löytyvät Https://Tapahtumakalenteri.Kennelliitto.Fi/Kokeet 

 

https://tapahtumakalenteri.kennelliitto.fi/Kokeet


 

 

Ajokoirien PM-KOKEET 1.-2.10.2022 Siilinjärvellä Punttisilimässä 
 

 

Kuvassa kokeen kolme parasta koirakkoa sekä kokeen 

vastuuhenkilöitä. Vasemmalla Kössi ja Ari, vastaava koetoimitsija 

Seppo Soininen, kokeen kolmonen Hannu, Maestro oli kuvaushetkellä 

kotisohvalla köllöttelemässä, joukkueenjohtaja Erkki Savolainen, 

ylituomari Reijo Heikura sekä kokeen voittaja Sävel ja Ari.  

 

Suomenajokoirien SM-koe, eli Kilpa-ottelu pidetään aina isäinpäivän aikaan samana viikonloppuna. 

Karsinta alkaa piirin alueella pidettävistä PM-karsintakokeista, joita pidetään Pohjois-Savossa kolmet. 

Näiden parhaat kisaavat Piirinmestaruudesta ja tästä kolme parasta on oikeutettuja osallistumaan 

Kilvan Idänlohkon valintakokeeseen, josta kolme parasta koirakkoa saa paikan Kilpa-ottelusta.  

Punttisilimässa pidetystä PM-kokeesta pääsivät jatkoon kolme parasta koirakkoa. PM1 Ajotaiturin 

Sävel ja Ari Säisä, PM2 Tuomaalan Kössi ja Ari Heinonen sekä PM3 Alapörkän Maestro ja Hannu 

Räsänen. Joukkuetta luotsaa Erkki Savolainen, joka matkustaa koirien mukana tarvittaessa Kilpaan 

saakka. Kokeessa ylituomarina toimi Reijo Heikura ja vastaavana koetoimitsijana Seppo Soininen. 

 

MATKA SM KILPAAN JATKUU IDÄNLOHKON VALINTAKOKEIDEN KAUTTA. KILPA 

JÄRJESTETÄÄN PERINTEISESTI ISÄINPÄIVÄN AIKAAN.  



 

 

 

DREEVERIEN AJOKOKEET 1.10.2022 Rautalammella 
 
 
 

1. Himotun Aikku,  
Ari ja Seppo Taskinen, 74,31p 

2. Kunkuttelijan Lilli,  
Einari Mustonen, 69,97 p 

3. Repojen Hippu,  
Veeti Hujanen, 61,36p 

4. Arosuon Ihme-Saaga,  
Jouko Korhonen, 50,36p 

5. Metsäusvan Hilma,  
Ari Huttunen ja Outi 
Haalapainen, 41,22p 

6. Onnenhelmen Elisabeth,  
Jouko Mustonen, 12,42p 

  



 

 

UUSITTU OHJEISTUS KOEANOMISIIN! 
 

Kennelliiton hallituksen 18.8.2022 hyväksymä  
Ohje määräaikaisilmoituksista.  
Uusi ohje on astunut voimaan tänään 19.8.2022. 
 

Merkittävä uudistus: 
Kennelpiireillä on anomisajoista poiketen mahdollisuus 
myöntää alueelleen kokeita (ns. reppukokeet, täytekokeet) 
aikaisintaan kuusi (6) viikkoa ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen koepäivää. Kun teette 
koeanomuksen Omakoiraan käyttäen tätä lyhyttä aikaa, muistakaapa lähettää myös 
ilmoitus tekstiviestillä tai sähköpostilla piirinsihteerille Eijalle. Näin hän osaa käydä 
Omakoirassa käsittelemässä koeanomuksen.  Huomioikaa ettette ano koetta jo 
myönnettyjen kokeiden kanssa yhtä aikaa! Tarkastelkaa Kennelliiton Tapahtumakalenteria 
 
Mukavia koepäiviä kaikille!!  T: Eija Airaksinen, piirisihteeri 
      p. 0400 600034 klo 16. jälkeen 
      sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi 

 

SKL:ssa päivitetyt ohjeet (PM, HIRV, DRAJ, MÄAJ) 
1. Kennelpiirin kotisivuilta löytyy päivitetty piirinmestaruuskokeen järjestämisohje. Tarkennus 

yksiluokkaisen kokeen ylimmästä tuloksesta on lisätty ohjeeseen mukaan. 

2. Maa- ja metsätalousministeriöstä tulleen tulkinnan mukaan voi hirvenhaukkukokeita (HIRV) 

järjestää 15.1.2022 asti. Kennelliitossa on toimistotyönä pidennetty kokokauden 

hirvenhaukkukokeiden aika päättyväksi 15.1.2022. 

3. Lisäksi dreeverien ajokokeen (DRAJ) ja mäyräkoirien ajokokeen (MÄAJ) ns. sorkkakokeita 

saa järjestää 15.2.2022 asti. Tämä ei aiheuta muutoksia koeanomuksissa. 

 

Pohjois-Savossa näyttää karhukanta olevan hyvä. Kuva: Ari Laukkanen 

 

https://pohjois-savonkennelpiiri.fi/resources/public/ajankohtaista/2022/KSKL_maaraaikaisilm_19082022_alkaen.pdf
https://tapahtumakalenteri.kennelliitto.fi/Kokeet
mailto:sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi


 

 

KOKEET, KURSSIT JA KOULUTUKSET  
 
Anotaan Omakoirajärjestelmän kautta. Yhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit voivat omalla 
Omakoira -tunnuksellaan kirjautua järjestelmään, siirtyä yhdistystietoihin ja tehdä anomukset 
Tapahtuma-linkin kautta. Heille on aukaistu oikeudet. Piirihallituksen hyväksyttyä tapahtumat, 
ne siirtyvät sähköisesti Koiramme-lehteen ja näkyvät Kennelliiton Tapahtumakalenterissa. 
Muistakaa valita oikea koetyyppi, onko se PM-koe, jäsentenvälinen tms. Muutoin koe on 
yleinen ja ei saa PM-koestatusta. 
  
Tapahtumat anotaan suoraan: https://www.kennelliitto.fi/omakoira-palvelu 
 

 
Kokeen ja kurssin pitoaika Anomukset Omakoirassa 
 1.1. – 30.4.      viimeistään 30.8. 
 1.5. – 31.7.      viimeistään 31.12. 
 1.8. – 31.12.     viimeistään 31.3. 
 
 

Poikkeuksena pikakokeet (ns. reppukokeet, täytekokeet), joita voi anoa 
aikaisintaan 6 viikkoa mutta viimeistään 2 viikkoa ennen koetta.  
 
 
 
 

  MAASTOKORTTIEN TILAAMINEN 
   Piirihallitus on kilpailuttanut maastokorttien  
 painatuksen ja tehnyt sopimuksen, että myös alueen 
 kokeen järjestäjät saavat kortit kilpailutettuihin hintoihin.  
 
  KORTTIPISTE Lemminkäisenkatu 1, Kuopio,  
 tilaukset Jouni Heikkinen,  
 puh. 0440 422 338, sp. joupet@joupet.com  
  merkillä "pohjois-savon kennelpiiri" 
 
   Toimitus nopealla aikataululla! 
 

 

https://www.kennelliitto.fi/omakoira-palvelu
mailto:joupet@joupet.com


 

 

TÄRKEITÄ OHJEITA …  

Koetoimitsijan peruskurssin todistus 
kun henkilö on käynyt koetoimitsija 1 -kurssin, kurssinjohtaja merkitsee ja tallentaa 
kurssisuorituksen ja pätevyyden omakoiraan (tapahtumat-välilehti > kurssit > suoritusmerkinnät). 
Tämän jälkeen pätevyys näkyy henkilön omakoira-sovelluksessa. Kurssinjohtajan ei ole 
välttämätöntä lähettää henkilölle pahvista koetoimitsija 1 -todistusta. 
 

Todistus tulee lähettää, mikäli henkilö sitä erikseen pyytää, esim. 

 henkilöllä ei ole käytössään älypuhelinta, jolla käyttää Omakoira-sovellusta. 

 henkilö ei saa tulostettua tietoa Omakoira-verkkopalvelun kautta (omakoira.kennelliitto.fi, 
Omat tiedot > Pätevyydet) 

 

Koetoimitsija 2 -kurssille (lajikohtainen) hakeutuminen 
Hakeutuessaan koetoimitsija 2 -kurssille (lajikohtainen koetoimitsijakurssi) henkilö todistaa 
peruskurssin suorituksen ja sen päivämäärän kurssinjohtajalle joko etukäteen tai kurssipäivänä 
jollakin seuraavista tavoista 

 tulostamalla tiedot OmaKoira-verkkosivulta (Omat tiedot > Pätevyydet) sähköpostin 
liitteeksi 

 lähettämällä kuvakaappauksen Omakoira-sovelluksen Pätevyydet-osiosta sähköpostin 
liitteenä 

 näyttämällä tiedot Omakoira-sovelluksesta 

 Mikäli koetoimitsija 2 -kurssille osallistuvalla on ainoastaan pahvinen koetoimitsija 1 -
todistus, ei Omakoira-sovellusta käytössä, todistus tulee olla mukana koetoimitsija 2 -
kurssille osallistuttaessa. 
 

 

T Ä R K E Ä   OHJE MYÖS KOULUTTAJILLE! 
Koetoimitsija 2 -kurssin (lajikohtainen) todistus 
 

Jos lajikohtainen koetoimitsijakurssi kuuluu lajeihin,  
joiden pätevyydet vahvistaa kennelpiiri (esim. metsästyspuolen lajit), koetoimitsija 2 
-kurssin kurssinjohtajalla tulee olla käytössään tyhjiä koetoimitsijatodistuksia tai 
vastaavilla tiedoilla tulostettuja todistuksia. 
 
1. Kurssinjohtaja tarkistaa, että osallistujalla on koetoimitsija 1 -kurssi suoritettuna 
2. Kurssinjohtaja merkitsee koetoimitsijatodistukseen koetoimitsija 1 -kurssin kohdalle 

kyseisen kurssin päivämäärän, kurssinjohtajan ja kennelpiirin tiedot 
3. Kurssinjohtaja täyttää todistuksen lajikohtaisen koetoimitsijakurssin osalta ja 

allekirjoittaa todistuksen. 
4. Kurssin käynyt henkilö toimittaa pätevyysanomuksen kennelpiirille niiden lajien 

kohdalla, joissa pätevyyden vahvistaa kennelpiiri. 
5. Suomen Agilityliitto, Suomen Palveluskoiraliitto ja Suomen Vinttikoiraliitto 

noudattavat yllä olevaa ohjetta soveltuvilta osin. 



 

 

YLITUOMARIKSI  
aikovalle asetettavat yleiset vaatimukset 
 

Henkilön on oltava Kennelliiton jäsen. Muut mahdolliset jäsenyysvaatimukset 
määritellään kyseisen koe- tai kilpailumuodon säännöissä. 
 

 Ylituomariksi aikovan on oltava luonteensa ja arvostelukykynsä puolesta 
tehtävään sopiva. 

 Hänen on ymmärrettävä, mitä Kennelliiton myöntämä ylituomarin pätevyys 
häneltä edellyttää kaikessa hänen kenneltoiminnassaan: koiranohjaajana, 
kilpailijana, arvostelevana tuomarina, kouluttajana, jne. 

 Hänellä on oltava riittävä fyysinen kunto ja henkiset ominaisuudet kyseiseen 
tehtävään. 

 Koulutukseen pyrkivä henkilö on kyseisen koemuodon vastaava koetoimitsija ja 
osallistunut kokeiden tai kilpailujen järjestelyihin. 

 Hänen on pystyttävä koetuomarien ja koetoimihenkilöiden koulutukseen. 
 Rotujärjestöt ja lajiliitot määrittelevät koe- ja kilpailumuotokohtaiset 
lisävaatimukset koulutusohjeissaan. 

 Ylituomarikoulutukseen hakeutuvien henkilöiden kennelpiirit hyväksyvät omasta 
tai jonkun muun Kennelliiton jäsenyhdistyksen esityksestä peruskurssille ne 
henkilöt, jotka täyttävät edellä mainitut vaatimukset. Palveluskoirakokeissa 
hyväksynnän tekee Palveluskoiraliitto 
 
 

PALKINTOTUOMARILLE  
asetettavat vaatimukset 
 

Palkintotuomariksi aikovan on oltava perehtynyt ennen tuomarikoulutuksen aloittamista ao. koe- 
ja kilpailumuodon rotujen käyttöön. Lisäksi hänen on täytettävä mahdolliset koe- ja 
kilpailumuotokohtaiset lisävaatimukset. 
 

 Hänen on oltava luonteensa ja arvostelukykynsä puolesta tehtävään sopiva ja hänellä on 
oltava riittävä fyysinen kunto kyseiseen tehtävään. 

 Arvosteluvastuussa olevan tuomarin (ryhmätuomarin) on oltava 18 vuotta täyttänyt henkilö.  
 Mikäli arvostelussa käytetään useampia tuomareita voi tuomariryhmän toisena tuomarina 

toimia 15 vuotta täyttänyt arvosteluoikeudet omaava henkilö. 
 Täytettävä ko. koe- ja kilpailumuodon säännöissä tai ohjeissa vaaditut 

jäsenyysvaatimukset. 
 



 

 

KOETOIMITSIJALLE  
asetettavat vaatimukset ja koulutus 
 

Koulutukseen hakeutuvan henkilön on oltava Kennelliiton jäsen jo peruskurssille mentäessä ja 
hänen on omattava riittävä tietous omasta tai omista koemuodoistaan. Vastaavan koetoimitsijan 
koulutus on kaksiosainen, se koostuu perusosasta sekä koemuotokohtaisesta osasta. 
 
Koetoimitsijakoulutuksen perusosa 

 Koulutuksen järjestää Kennelliitto, kennelpiiri tai taho, jolle Kennelliitto on myöntänyt 
oikeuden järjestää koetoimitsijakoulutuksen perusosan.  

 Koetoimitsijakoulutuksen perusosan kurssin johtajana toimii aluekouluttaja. 
 
Koemuotoon liittyvä erikoiskoulutus. 

 Koulutuksen järjestää Kennelliitto tai Kennelliiton jäsenyhdistys.  
 Koulutukseen pyrkivällä tulee olla Kennelliiton jäsenyhdistyksen suositus. 
 Koemuotokohtainen osa järjestetään koemuodosta vastaavan tahon laatiman 

koulutusohjeen mukaisesti. Koemuodosta vastaavien tahojen on toimitettava 
koemuotokohtaiset koulutusohjelmat tiedoksi Kennelliittoon 

 Kouluttajan on oltava kyseisen koemuodon kokenut tuomari tai ylituomari. 
 
Pätevöinti 

 Vastaava koetoimitsijapätevyys myönnetään, kun koulutettava on hyväksytysti suorittanut 
sekä koulutuksen perusosan että lajikohtaisen koulutuksen viiden vuoden aikana. 

 Pätevyys myönnetään, kun hakija on täyttänyt 18 vuotta. 
 Kennelpiirit/Palveluskoiraliitto/Vinttikoiraliitto/Agilityliitto myöntää koetoimitsijapätevyyden. 
 Edellä mainitut tahot pitävät rekisteriä pätevöimistään koetoimitsijoista. 
 Pätevyyden myöntäjällä on oikeus perustellusta syystä poistaa koetoimitsijapätevyys joko 

määräajaksi tai kokonaan. 
 

Oikeudet, velvollisuudet ja vastuu 
 Vastaava koetoimitsija on velvollinen noudattamaan tehtävässään ko. koemuodon 

sääntöjä ja ohjeita ja hänen on oltava toiminnassaan tasapuolinen sekä 
oikeudenmukainen.  

 Vastaava koetoimitsija valvoo muiden toimitsijoiden työskentelyä ja pyydettäessä antaa 
lausunnon kokeen kulusta tai järjestelyistä, mikäli kokeesta on tehty valitusmenettelyn 
mukainen valitus. 

 Vastaavan koetoimitsijan mahdollinen osallistuminen kokeeseen tai kilpailuun määritellään 
kunkin koemuodon säännöissä tai ohjeissa. 

 Vastaavan koetoimitsijan on osallistuttava hänelle suunnattuun jatkokoulutukseen 
säilyttääkseen pätevyytensä. 

 Koetoimitsijan on noudatettava yleistä lainkuuliaisuutta sekä käyttäydyttävä muutoinkin 
asiallisesti. Hänen tulee osallistuessaan Kennelliiton alaiseen toimintaan noudattaa 
Kennelliiton sääntöjä ja ohjeita 

 

Kennelliiton liitevihko 
https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/liitevihko-2020-kennelliiton-yleisia-kokeita-ja-
kilpailuja-koskevat-saannot-ja-ohjeet 
 

https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/liitevihko-2020-kennelliiton-yleisia-kokeita-ja-kilpailuja-koskevat-saannot-ja-ohjeet
https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/liitevihko-2020-kennelliiton-yleisia-kokeita-ja-kilpailuja-koskevat-saannot-ja-ohjeet


 

 

KOEKALENTERI 
 
AJOK, BEAJ, DRAJ, HIRV, KEAJ, LINT kokokauden kokeiden maastokortit ovat 
saatavissa jaostojen puheenjohtajilta, kortit voi tulostaa myös kennelpiirin 
kotisivuilta osoitteesta http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/fi/page/93 
 
 
AJOK 
20.8.2022-28.2.2023, , kokokauden koe, järj. 
Pohjois-Savon kennelpiiri r.y., ilm. . Osm. 20,00€ 
FI03 5482 3720 0031 85 viite 2309. Lisät. 
Kokeeseen ilmoittaudutaan sähköisesti 
edellisenä päivänä ao. linkkiä hyväksi käyttäen 
https://koiratietokanta.fi/pitkakoe Kokeita ottavat 
vastaan Pohjois-Savon Kennelpiirin alueen 
ylituomarit, jotka löytyvät osoitteesta: 
https://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/ylituomarit. 
 
BEAJ 
20.8.2022-28.2.2023, , Kokokauden koe, järj. 
Pohjois-Savon kennelpiiri r.y., ilm. . Osm. 20,00€ 
FI03 5482 3720 0031 85 viite 2312. Lisät. 
Kokeeseen ilmoittaudutaan sähköisesti 
edellisenä päivänä ao. linkkiä hyväksi käyttäen 
https://koiratietokanta.fi/pitkakoe Kokeita ottavat 
vastaan Pohjois-Savon Kennelpiirin alueen 
ylituomarit, jotka löytyvät osoitteesta: 
https://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/ylituomarit. 
 
DRAJ 
20.8.2022-28.2.2023, , Kokokauden koe, järj. 
Pohjois-Savon kennelpiiri r.y., ilm. . Osm. 20,00€ 
FI03 5482 3720 0031 85 viite 2325. Lisät. 
Kokeeseen ilmoittaudutaan sähköisesti 
edellisenä päivänä ao. linkkiä hyväksi käyttäen 
https://koiratietokanta.fi/pitkakoe Kokeita ottavat 
vastaan Pohjois-Savon Kennelpiirin alueen 
ylituomarit, jotka löytyvät osoitteesta: 
https://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/ylituomarit. 
 
HIRV 
20.8.2022-15.1.2023, , Kokokauden koe, järj. 
Pohjois-Savon kennelpiiri r.y., ilm. . Osm. 20,00€ 
FI03 5482 3720 0031 85 viite 2406. Lisät. 
Kokeeseen ilmoittaudutaan sähköisesti 
edellisenä päivänä ao. linkkiä hyväksi käyttäen 
https://koiratietokanta.fi/pitkakoe Kokeita ottavat 
vastaan Pohjois-Savon Kennelpiirin alueen 
arvostelu oikeuden omaavat ylituomarit. sekä 

Pohjois-pohjanmaan kennelpiiristä Jannamari 
Tillonen. Tuomaritiedot löytyvät osoitteesta: 
https://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/ylituomari 
 
HIRV-J 
20.8.-31.12.2022, , Kokokauden koe, järj. 
Pohjois-Savon kennelpiiri r.y., ilm. . Osm. 20,00€ 
FI03 5482 3720 0031 85 viite 2419. Lisät. 
Yhteyshenkilö: Ari Laukkanen p. 0400 170 998. 
Pohjois-Savon Kennelpiirin alaiset 
hirvenhaukkukokeen ylituomarit Tuomaritiedot 
löytyvät osoitteesta: 
http://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/ylituomarit. 
Lisät. Kokeeseen ilmoittaudutaan sähköisesti 
edellisenä päivänä ao. linkkiä hyväksi käyttäen 
https://koiratietokanta.fi/pitkakoe. 
 
IAJOK 
1.12.2022-28.2.2023, , Kokokauden koe, järj. 
Pohjois-Savon kennelpiiri r.y., ilm. . Lisät. 
Kokeeseen ilmoittaudutaan sähköisesti 
edellisenä päivänä ao. linkkiä hyväksi käyttäen 
https://koiratietokanta.fi/pitkakoe Kokeita ottavat 
vastaan Pohjois-Savon Kennelpiirin alueen 
ylituomarit, jotka löytyvät osoitteesta: 
https://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/ylituomarit. 
 
KARH 
20.8.-31.10.2022, , Kokokauden koe, järj. 
Pohjois-Savon kennelpiiri r.y., ilm. . Osm. 20,00€ 
FI03 5482 3720 0031 85 viite 2422. Lisät. 
Kokeeseen ilmoittaudutaan suoraan 
vastaanottavalle ylituomarille. Kokeita ottavat 
vastaan Pohjois-Savon Kennelpiirin alueen 
arvostelu oikeuden omaavat ylituomarit, sekä 
Pohjois-Savon Kennelpiirin alueella Hirv-kokeen 
arvosteluvastuussa olevat muiden kennelpiirien 
ylituomarit, jos HIRV-koe muuttuu kesken KARH-
taipumuskokeeksi. Tuomaritiedot löytyvät 
osoitteesta:  https://www.kennelliitto.fi/ 
yhteystiedot/ylituomarit. Yhteyshenkilö: Ari 
Laukkanen p. 0400 170 998. 

http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/fi/page/93
https://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/ylituomarit
https://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/ylituomarit
https://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/ylituomari
https://koiratietokanta.fi/pitkakoe
https://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/ylituomarit


 

 

KEAJ 
20.8.2022-28.2.2023, , Kokokauden koe, järj. 
Pohjois-Savon kennelpiiri r.y., ilm. . Osm. 20,00€ 
FI03 5482 3720 0031 85 viite 2338. Lisät. 
Kokeeseen ilmoittaudutaan sähköisesti 
edellisenä päivänä ao. linkkiä hyväksi käyttäen 
https://koiratietokanta.fi/pitkakoe Kokeita ottavat 
vastaan Pohjois-Savon Kennelpiirin alueen 
ylituomarit, jotka löytyvät osoitteesta: 
https://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/ylituomarit. 
 
 
LINT 
20.8.2022-28.2.2023, , Kokokauden koe, järj. 
Pohjois-Savon kennelpiiri r.y., ilm. . Osm. 20,00€ 
FI03 5482 3720 0031 85 viite 2707. Lisät. 
Kokeeseen ilmoittaudutaan sähköisesti 
edellisenä päivänä ao. linkkiä hyväksi käyttäen 
https://koiratietokanta.fi/pitkakoe Kokeita ottavat 
vastaan Pohjois-Savon Kennelpiirin alueen 
ylituomarit, jotka löytyvät osoitteesta: 
https://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/ylituomarit. 
 
 

MÄAJ 
20.8.2022-28.2.2023, , Kokokauden koe, järj. 
Pohjois-Savon kennelpiiri r.y., ilm. . Osm. 20,00€ 
FI03 5482 3720 0031 85 viite 2354. Lisät. 
Pakolliset ennakkoilmoittautumiset Mikko 
Lappalainen p. 044 2690 866, Lisät. kokeita 
ottaa vastaan kaikki Suomen MÄAJ-ylituomarit: 
https://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/ylituomarit. 
 
 
 

LISÄKSI 
tapahtumakalenterista 
löytyy lyhyellä anomisajalla 
haetut kokeet sitä mukaa 
kun ne kennelpiirissä 
hyväksytään! 
 
 

Koekalenteri löytyy osoitteesta: 
https://tapahtumakalenteri.kennelliitto.fi/Kokeet 
  

https://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/ylituomarit
https://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/ylituomarit
https://tapahtumakalenteri.kennelliitto.fi/Kokeet


 

 

MEJÄ-KOE KIURUVEDELLÄ 24.7.2022 
 

Kiuruveden kennelkerho ry. Järjesti MEJÄ-kokeet 24.7.2022. Kokeen ylituomarina toimi 
Toni Tunkkari Mustasaaresta, toisena tuomarina Seppo Venäläinen Pieksämäeltä ja 
kolmantena tuomarina Helena Huhmarniemi Pyhäjärveltä. 
 
Mejä on kaikille roduille avoin laji. Kiuruveden kokeessa toteutettiin rotukirjoa 
poikkeuksellisen hartaasti kun kokeen 14 koiran joukossa oli peräti 10 rotua 
edustettuina. Noutajat, mäyräkoirat ja spanielit ovat vahvasti edustettuina mejä 
kokeissa, ja joukkoon mahtuu myös terriereitä, seisojia ja perinteisiä 
metsästyspystykorvia. Näiden roturyhmien joukkoon saatiin erikoisempia vieraita, 
kuten kishun koira ja portugalin podengo. Erirotuiset koirakot eittämättä päätyvät 
mejän pariin erilaisten syiden takia. Siksi käytimme tilaisuuden hyväksi ja pyysimme 
koirakoira kertomaan lyhyesti oman tarinansa, siitä miten päätyivät harrastamaan 
mejää. 
 

Avo-luokan koirat 
 
 
 
 

Helena ja Jetsu, labradorinnoutaja 
 
Labradorinnoutaja Dacabe Brown Knight 
Rider ”Jetsu” 4 vuotta. Joutui legendaarisen Toopen 
seuraajaksi ja lyömään isot mejä saappaat käpäliinsä. 
Jetsu kyllä osaa jäljestää, mutta hänelle mejä ei ole 
kuitenkaan se ykkös juttu. Mieluiten jetsu kävisi 
lintumetsillä isännän kanssa. Mejä startteja on 
kertynyt vaihtelevin tuloksin kaikkiaan 10, joista yksi 
ykkös tulos tältä kesältä jo plakkarissa. Katsotaan 
mitä tämä koe tuo tullessaan. Tässä kokeessa Jetsua 
ohjaa Helena Huhmarniemi, Om. Heli Niskanen, 
Kiuruvesi, tulos; avo 1, 48/50, siirtyi voi –luokkaan 

 

 



 

 

 

 
 
Tarja ja Fuego, 
sileäkarvainennoutaja 
 
Sileäkarvainennoutaja Myrskylinnun 
Tulivuori ”Fuego” 6 vuotta, on ollut tulinen 
menijä kotona ja metsissä jo pennusta asti. 
Emäntä yritti jo heti alkuun valjastaa 
menohalut ja riistavietin verijälkeen, mutta 
fuegon mielestä verisienillä vedettyjen 
reittien seuraaminen on perin pitkäveteistä 
touhua, kun tarjolla on myös tuoreita 
hirvien ja lintujen tekemiä hajuvanoja. Mejä 
kokeissa ei siis ole palkintosijoja jaettu tälle 
herralle. Tuore hirvenveri sen sijaan on 
nannaa nenälle ja käytännön töissä on nenä 
pysynyt menestyksekkäästi veressä kiinni. 
Koskapa koira kuitenkin on kykynsä 
käytännön töissä osoittanut, niin uudelleen 
yrittämään kokeeseen. Tulos; avo 1, 49/50 

 

 

 
 
Heljä ja Musti, pieni sileäkarvainen 
portugalinpodengo 
 
Musti Aka Sinacria i Want It That Way on 
Tyynen tytär ensimmäisestä pentueesta. Se 
palasi emänsä tassuihin vuosi sitten, kun 
ilmeni, että sen pitää vaihtaa kotia. Olemme 
nyt vuoden verran opetelleet yhteiselämää 
ja olen koettanut tutkailla, mikä olisi Mustin 
harrastus. Nenä toimii, joten päätettiin 
kokeilla mejääkin. Harjoituksia Mustille on 
pidetty tasan yksi ja sekin selvästi 
alimittaisella jäljellä. Ehdottomasti 
jatkamme edelleen, ehkä se jonain päivänä 
malttaa jäljestää koko matkan. Vaikka voi 
olla, että Mustin ominaisuudet viittaavat 
lyhytkestoisempiin hommiin. 
Tulos; avo 0 

 



 

 

 

 
 
Merja ja Jörö, 
jämtlanninpystykorva 
 
Koiran virallinen nimi: Nousuajan Jörö – 
Jukka ”Jörö, ikä; 2 v 1 kk. Jörö kaipasi 
vuosikkaana mitä tahansa mielekästä 
toimintaa tarhan ulkopuolella. Rakkaudesta 
lajiin emäntä päätyi tekemään muutaman 
harjoitusjäljen, ja pääsimme viime kesänä 
kolmeen kokeeseen. Nyt on takana vuosi 
lisää ja muutama hyvä hirvenhaukku ja 
kaatokin. Emännän mieli teki taas kokeilla 
sivulajia, siitäkin huolimatta että riistarikas 
metsä houkuttelee kovasti vahvemman 
vietin tehtäviin. Om. Merja tuomainen 
Tulos; avo 0 

 

 
 
 
 
Urpo ja Unna, viiriäiskoira 
 
Unna (Zoe Any-Bon) on 9 kk ikäinen energinen, 
yhteistyöhaluinen ja oppivainen viiriäiskoira. 
Viiriäiskoira on ylösajava, karkoittava ja noutava 
metsästyskoira. Unna on tullut perheeseemme 
tsekeistä. Sen nenä on ollut pienestä saakka 
ilmiömäinen ja siksi mejä-harrastus on ollut meille 
luontainen valinta." Tulos; avo 1, 46/50 

 

 



 

 

 

 
 
Aino ja Utu, labradorinnoutaja 
 
Kyseessä on siis 3,5 vuotias 
labradorinnoutaja narttu Työmiehen 
Haliponi,”Utu”. Mejän pariin minut toi jo 
useampi vuosi sitten ystäväni, joka neuvoi 
jäljen teon. Vasta tämän Utun myötä 
kiinnostuin lajista enemmän. Kokeita meillä 
on kuitenkin alla vasta kaksi eli ollaan vielä 
aika alussa, mutta kerta kerralta touhuun 
syttyy enemmän ja enemmän.  
Tulos; avo 2, 30/50 

 

 

 
 
Wiivi ja Tutti, italianseisoja 
 
Tutti eli virallisesti Royalty Rocks Adara on 
italianseisoja (bracco italiano), 3v., ja tuli 
minulle ruotsista 1,5v iässä. Isä on minut 
lajiin koukuttanut ja kouluttanut jo 
ensimmäisen koirani, kääpiömäyräkoira 
Ossin, kanssa ja laji oli selvyys Tutinkin 
tullessa. Edellinen omistaja on treenannut 
Tutin kanssa mejää Ruotsissa ja suorittanut 
siellä hyväksytysti sen ensimmäisen 
koetason. Pakkohan sitä oli jatkaa 
Suomessakin, kun koira rakastaa nenätöitä! 
Tulos; avo 3, 27/50 

 

  



 

 

Voi-luokan koirat 
 

 
 
 
Seija ja Semmi,  
lyhytkarvainen mäyräkoira  
 
Tujakan Jim Morrison (Semmi) lyhytkarvainen 
mäyräkoira s. 11.10.2019. Heli Niskasen kesällä 2021 
pitämällä mejä peruskurssilla Semmi tutustui mejään 
ja jäi Seija mummun kanssa koukkuun mejäilyyn. 
Semmi toimii metsässä erittäin itsenäisesti, tarvitsee 
liinan päähän vain  kaksijalkaisen liinan 
kannattelijan. 
Tulos; voi 1, 49/50 

 

 
 

  
 
 
 
 
Katri ja Mad, parsonrussellinterrieri 
 
Parsonrussellinterrieri Karvahaalarin If i Had 
You "Mad", 4 vuotta. Lajiin päädyttiin 
Kiuruvedellä järjestetyn mejä- kurssin 
myötä. Lähdettiin katsomaan ja 
kokeilemaan olisiko laji meille sopiva ja 
olihan se. Koira tykkää jälkityöskentelystä! 
Tulos; voi 3, 27/50 

 



 

 

 Heljä ja Tyyne, pieni sileäkarvainen 
portugalinpodengo  
Tyyne, virallisesti Melga De Solemel, on 
kuusivuotias pieni sileäkarvainen 
portugalinpodengo. Tyyne tuli kolmekuisena 
ranskanmaalta ja osoittautui heti alusta 
alkaen erittäin nenäorientoituneeksi. 
Muutaman sadan metrin kävely kesti 
ikuisuuden kun puolen metrin välein 
(vähintään) piti nuuskia kaikkea tarkkaan. 
Aloin miettiä sille sopivia harrastuksia. 
Ensimmäisenä löytyi nosework, jossa Tyyne 
osoittautuikin luonnonlahjakkuudeksi. 
Asuimme tuolloin Sotkamossa ja 
naapurikunnan puolelta löytyi mejä-
koulutusta ja tietenkin tutustumaan lajiin. Jo 
ensimmäinen harjoitus osoitti Tyynen kyvyt 
ja innon asiaan. Ei haitannut kuumuus eikä 
juoksuaika (saatiin viimeisenä osallistua 
harjoitukseen), vaikka yleensä kumpi 
tahansa teki Tyynestä haluttoman 
mihinkään toimintaan. Kun saatiin juoksut 
ohi ja toisen kerran treenattua niin 
yllytyshulluna kokeeseen. Onneksi porukka 
kokeessa ystävällistä ja auttavaista ja 
minäkin selviydyin jäljenteosta. Tyyne 
jäljesti kuin vanha tekijä ja otti 49 pistettä. 
Lajissa minua viehättää koiran ”armoille” 
heittäytyminen - kun jäljelle lähdetään, niin 
muuta ei voi kuin kävellä koiran perässä ja 
luottaa, että se tekee hommansa.  
Tulos; voi 1, 47/50 



 

 

 
 
 
Eeva ja Sumo, kishunkoira 
 
Vuorenvarman Taivas Lyö Tulta ”Sumo” 
1 v10 kk kishunkoira uros. Sumon kanssa päädyttiin 
Helin järjestämälle mejän alkeiskurssille, josta sitten 
innostuttiin lajia harrastamaan. Mejä on enemmän 
Sumon oma harrastus, koska Sumo tekee oman 
päänsä mukaan eikä oikeastaan tarvitsisi ketään 
muita jäljelle mukaansa. Tulos; voi 3, 27/50 
 

 

 

 
Kaisu ja Hilla, cockerspanieli 
 
Cockerspanieli FI JVA SE JVA Lammenpein 
Adalmiina eli Silla, jolla on ikää 6,5 vuotta. 
Hillan kanssa olen harrastanut aika vähän 
mejää, mutta muuten on tullut metsässä 10 
vuoden aikana rämmittyä Hillan siskon ja 
emän, ja nyt Hillan jälkeläisenkin  kanssa jo  
aika lailla.laji vei mukaansa, kun tajuttiin, 
että minulla on huikea koira, Hillan emä, 
Cindy, ja niin oli opeteltava lajin saloja 
rohkeasti. Koira vei eikä siinä ollut muuta 
mahdollisuutta. Paljon olen saanut! 
Tutustunut uusiin paikkoihin ja maisemiin, 
jotka olisivat jääneet näkemättä ja 
kokematta ja ennen kaikkea tutustunut 
uusiin ihmisiin, joista on tullut tärkeitä. 
Odotan innolla Kiuruveden mejä-koetta! 
Tulos; voi 2, 39/50 

 



 

 

 

 
Sari ja Samu, labradorinnoutaja  
Cannonpower It´s My Life ”Samu” tuli 
minulle olevinaan näyttelykoiraksi. Mejä-
koiria minulla on ollut useita ja suunnittelin 
uutta ”harrastusta” näyttelyistä. 
Mutta…niinhän siinä kävi, että vein pojan 
mejä-kokeisiin ja kuinka ollakaan kasassa 
olivat jva arvoon oikeuttavat tulokset 
mejästä (kiitos koronan) ennen kuin olimme 
ensimmäiseenkään näyttelyyn ehtineet. 
Viime syksynä käytiin se näyttelytuloskin 
haalimassa. Tänä kesänä tehtiin reissu 
Norjaan ja Ruotsiin mejäilemään ja nyt 
Samu on sitten pohjoismaiden 
jäljestämisvalio. Samu täyttää 1.9.2022 neljä 
vuotta ja alkaa näyttämään komialta. Josko 
ne näyttelykehätkin vielä päästäisiin toden 
teolla valloittamaan. Tulos; voi 2, 37/50 

 

  
Tarja ja Raptor, sileäkarvainen 
noutaja 
 
Raptor (Biehkan Riprap) on 3,5-vuotias. 
Raptor osoitti jo pentuna erilaisia jälkiä 
harjoiteltaessa että nenätyöskentely 
kiinnostaa. Viisasta tai ei, se myös jäljesteli 
jo alle vuosikkaana, ensimmäisenä 
syksynään vasan tuoreeltaan 
metsästystilanteessa. Tätä videota katsoessa 
ei ole epäilystäkään koiran halusta ja kyvystä 
jäljestämiseen. Ennen kokeisiin menoa 
harjoiteltiin ahkerasti ja kasvatettiin nuppia 
vielä pari vuotta. Viimevuonna, 
ensimmäisenä koekesänä onnistuttiin 
nousemaan voittajaluokkaan ja napattiin 
komea voittajaluokan 1 tulos kauden 
päätteeksi. Tänä vuonna rytistettiin sitten 
oikein kunnolla, niin että heinäkuussa raptor 
sai tulokset kasaan jäljestysvalion titteliä 
varten. Voi 1, 41/50 

 
 



 

 

Pyydettäessä palkintotuomaritiedot tallennetaan 
omakoiraan! Ole yhteydessä sihteeriin lisäämistä 
varten.  Eija p. 0400 600034 / klo 16. jälkeen 
  


