
 

Maastokertomukset Pohjanpystykorvien SM-kisat 12.13.10.2019 Sodankylä 

 

1. Ppu Nierra FI 22216/14 om. Kaisu Pulju, Sodankylä  

Haku alkoi 9.09. Pyitä ei huomioida. Paikannin huomioidaan. 

9.28-9.44, Koppelo, 10 min LM, L, EH 

Ryhmän takana 570 metrin päässä alkoi hyvä haukku. Koppelo istui kuusessa, koira haukkui 2 met-

riä puusta. Koiranohjaaja karkoitti linnun. Koira seurasi lintua 179 m. Haukkutiheys 98. Merkintä 

kiitettävä. Havainto koirasta näkö/linnusta näkö. Seuraaminen nopea/keskinkertainen. 

10.58-11.20, Koppelo 10 min LM, L, EH 

Ryhmän edessä 870 metrin päässä alkoi haukku. Koppelo männyssä rinteen juuressa, koira haukkui 

1 metrin päässä. Koiranohjaaja karkoitti linnun. Koira seurasi nopeasti. Haukkutiheys 94. Merkintä 

kiitettävä. Havainto koirasta näkö/linnusta näkö. Seuraaminen nopea/keskinkertainen. 

11.21-11.33, Koppelo, 10 min UH 

Edellisestä haukusta 170 metriä alkoi uusinta rinteen yläosassa, koiralla ei näköyhteyttä uusintapai-

kalle. Koppelo istui männyssä, koira haukkui 3 metrin päässä. Koiranohjaaja karkoitti linnun. Koira 

seurasi lintua 250 metriä. Haukkutiheys 90. Merkintä kiitettävä. Havainto koirasta näkö/linusta nä-

kö. Seuraaminen nopea/pitkä. 

12.30-12.36.30, Metso 6 min 30 sek LM,  L, EH 

Ryhmän edessä 300 metrin päässä alkoi haukku. Metso karkkosi koiran takaa viereisestä puusta 10 

metrin päästä.  Koira seurasi lintua 170 metriä. Haukkutiheys 94. Merkintä tyydyttävä. Havainto 

koirasta näkö/linnusta näkö. Seuraaminen nopea/keskinkertainen. 

12.48-13.02, Metso 10 min LM, L, EH 

Ryhmän edessä 600 metrin päässä alkoi haukku. Metso kuusen latvassa, koira haukkui 1 metrin 

päässä. Koiranohjaaja karkoitti linnu. Koira seurasi nopeasti 480 m. Haukkutiheys 90. Merkintä kii-

tettävä. Havainto koirasta näkö/linnusta näkö. Seuraaminen nopea/pitkä. 

 

Koiran haku erittäin vauhdikasta ja määrätietoista. Useita kaukaa alkaneita haukkuja. Koiran käytös 

haukuissa rauhallinen. Seuraamiset määrätietoisia tilanteen mukaan. 

91p /LINT 1 tuomarina Timo Hasu 

lauantaina 65p /LINT 2 tuomarina Tomi Sieppi 

 

       2.   Ppn Donna FI13744/14  om. Marko Pasanen, Oulu 

             Haku alkoi 9.20. Pyitä ei huomioida. Paikannin huomioidaan. 

            9.28-9.45 Koppelo 10 min LM, L, EH 

            Koira aloitti ryhmän edestä 380 metrin päässä haukun, joka kesti 2 min 30 sek, haukku  

            siirtyi 150 metriä, jossa haukku alkoi kiinteänä 9.32, haukkutiheys aluksi 75 haukahdusta,   

            josta kiintyi 98 kertaan minuutissa. Koiran etäisyys 2 metriä lintupuusta. Lintu karkotettiin.   

            Koira seurasi 350 metriä, palasi haukkupaikalle 9.48. Merkintä kiitettävä. Havainto koirasta    

            näkö/linnusta näkö. Seuraaminen nopea/pitkä. 

            10.22-10.34 Koppelo 10 min LM, L, EH 

            Koira aloittaa ryhmän sivulta 160 päässä haukun kyselevän haukun, joka pian kiinteytyy,  

            haukku on jaksottaista, haukkutiheys 74, koira vaihtaa hetkittäin haukkupaikkaa, haukulta  

            karkkoaa kaksi koppeloa, jotka 30 metrin etäisyydellä toisistaan. Koira seuraa lintuja 240  

            metriä, jossa haukku 10.35-10.37.30. Merkintä tyydyttävä. Havainto koirasta näkö/linnusta  

            näkö. Seuraaminen nopea/pitkä. 

            10.39-10.58 Koppelo 10 min UH 

            Edellinen haukku siirtyy ja ryhmä kuulee haukun 470 metriä ryhmästä. Haukku kiinteytyy,  

            haukkutiheys 76, kaksi koppeloa karkkoaa ryhmän näkösältä koiran molemmilta puolilta 20  

           metrin päästä koirasta . Haukkualue harvahkoa männikköä, koira seuraa nopeasti lintuja eikä  

           koira palaa haukkupaikalle. Merkintä heikko. Havainto koirasta näkö/linnusta näkö.  



           Seuraaminen nopea/pitkä. 

           11.13-11.17.15 Koppelo 4 min 15 sek LM, L, EH 

           Koira aloitti haukun 240 metriä ryhmän edessä, kiinteä haukku, tiheys 72. Koira haukkui  

           jyrkässä rinteessä tuulen alla suoraan lintupuuhun 15 metrin päässä. Koppelo karkkosi, koira  

           seurasi nopeasti eikä palannut haukkupaikalle. Merkintä kiitettävä. Havainto koirasta  

           näkö/linnusta näkö. Seuraaminen nopea/pitkä. 

           11.24-11.37 Koppelo 10 min LM, L, EH 

           Koira aloitti kiinteän haukun yhtäjaksoisena 324 metriä ryhmän takana, haukkutiheys 105. 

           Koira haukkui 2 metrin päässä lintupuusta. Ryhmä karkoitti koppelon. Koira seurasi nopeasti  

           350 metriä ja palasi haukkupaikalle 11.41. Merkintä kiitettävä. Havainto koirasta  

           näkö/linnusta näkö. Seuraaminen nopea/pitkä. 

           

           Koira liikkui nopeasti ja laajasti. Haukkutyöskentely varmaa, kun koira näki linnun, välillä  

           rauhatonta, kun ei ollut varmaa havintoa linnusta. Haukku yhtäjakoista. Seuraaminen nopeaa. 

           89p /LINT 1 tuomarina Jorma Kaaretkoski 

           sunnuntaina suljettu, koira kateissa yli tunnin, tuomarina Tomi Sieppi 

 

     3.   Ppu Onni FI 40944/12 om. Mauri Kumpulainen, Äänekoski 

Haku alkoi 8.50. Pyitä ei huomioida. Paikannin huomioidaan. 

8.51-8.54 Toteamaton 3 min 

700 metriä oikealla alkaa haukku, joka vaikuttaa vyörytykseltä. Haukku loppuu, kun ryhmä on 500 

metrin etäisyydellä. 

8.58-9.02 Toteamaton 4 min 

900 metriä ryhmästä edellisen haukun suunnassa uusi haukku, joka katkesi, kun ryhmä oli edennyt 

350 metrin etäisyydelle haukusta. 

9.35-9.47 Koppelo 10 min LM, L, EH 

Koira oli ollut samalla alueella yli 10 minuuttia ja ryhmän edetessä kulkureitillään 800 metrin etäi-

syydellä koirasta kuului haukku. Haukkutiheys 100. Koira merkitsi puuryhmän keskellä olevaan 

mäntyyn, josta karkkosi kaksi koppeloa eri suuntiin, etäisyys lintupuusta 1 metri. Koira seurasi tois-

ta lintua, pysähtyi 10 sekunnin ajaksi, ja jatkoi seuraamista 190 metriä. Merkintä kiitettävä. Havain-

to koirasta näkö/linnusta näkö. Seuraaminen nopea/keskinkertainen. 

11.13-11.28 Metso 10 min LM, L, EH 

900 metriä ryhmästä alkoi hyvin kuuluva haukku. Haukku kiivas, haukkuääni soinnikas ja vaihtele-

va, haukkutiheys 120. Koira 1 metrin etäisyydellä männystä, josta ryhmä karkotti metson. Koira 

seurasi nopeasti 700 metriä. Merkintä kiitettävä. Havainto koirasta näkö/linnusta näkö. Seuraami-

nen nopea/pitkä. 

11.43-11.47 Toteamaton 4 min 

Ryhmän edettyä 370 metriä alkoi kyselevä haukku etuoikealla. Ryhmän ollessa 200 metrin etäisyy-

dellä haukusta, se katkesi, ja koira näkyi juoksemassa nopeasti haukun suunnasta etuoikealle. 

12.15 Metso LM, L 

Koira haki ryhmän etumaastossa maajälkeä, jolloin koiran edestä männystä karkkosi metso. Koira 

seurasi nopeasti lintua 250 metriä. Ryhmän liikkuessa karkkosi puista edestä kaksi koppeloa. Seu-

raaminen nopea/pitkä. 

12.27- 12.27.05 Metso LM, L, EH, PL 5 sek 

Koira tuli ryhmän edestä maajälkeä haistellen 70 metriä ryhmästä, haukahti 2 kertaa edessä puuhun, 

jolloin puusta karkkosi metso. Koira seurasi nopeasti, kiljahti pari kertaa seuratessaan, pysähtyi 

kuuntelemaan 10 sekunniksi. Seurasi 200 metriä ja palasi linnun lähtöpaikalle. Merkintä kiitettävä. 

Havainto koirasta näkö/linnusta näkö. Seuraaminen nopea/keskinkertainen. 

 



Erittäin laajahakuinen, kokenut koira, joka selvästi käytti kaikkia aistejaan työskentelyssään. So-

peutti haukkuääntään ryhmän lähestyessä ja havainnoi ryhmän lähestymisen. 

84p / LINT 1, tuomarina Elina Sieppi 

lauantaina 69p /LINT2 tuomarina Esa Rimpiläinen  

 

4. Ppu Punapippurin Itse Ilkimys FI45847/15 om. Henri Pellonpää, Rovaniemi 

Haku alkoi 7.55. Pyyt huomioidaan. Paikannin huomioidaan. 

10.17-10.23 Koppelo 6 min LM, L, EH, PL 

Koira liikkui ryhmän edessä ja aloitti haukun puuhun 80 metriä ryhmästä, haukkutiheys 92.  Puusta 

karkottui koppelo, jota koira seurasi nopeasti 330 metriä. Linnun tuloa puuhun ei kuultu. Merkintä 

tyydyttävä. Havainto koirasta kuulo/linnusta näkö. Seuraaminen nopea/pitkä. 

11.40-11.45 Koppelo 5 min LM, L, EH 

Koira aloitti haukun 400 metriä ryhmästä, haukkutiheys 100. Ryhmä oli 90 metrin päässä haukusta, 

kun koppelo karkkosi puusta ja koira seurasi sitä nopeasti 300 metriä. Merkintä tyydyttävä. Havain-

to koirasta kuulo/linnusta näkö. Seuraaminen nopea/pitkä. 

11.48-11.59 Koppelo 10 min UH 

Haukku alkoi seuraamisen päättyessä aluksi kyselevänä, 50 haukahdusta, ja tiheni 76 haukahduk-

sen. Ryhmän edetessä haukulle, koira haukkui liikkuen tiheikössä, josta karkottui koppelo. Koira 

seurasi lintua nopeasti 313 metriä. Merkintä tyydyttävä. Havainto koirasta näkö/linnusta näkö. Seu-

raaminen nopea/pitkä. 

 

Nopeasti ja laajasti liikkuva koira, seurasi hyvin.  

82p / LINT1 tuomarina Tapio Nurmi 

lauantaina 50p / LINT3 tuomarina Timo Hasu  

 

5. Ppu Tuike Lehdon Junnu FI49849/15 om. Harri Korhonen, Kontiolahti 

Haku alkoi 8.42. Pyitä ei huomioida. Paikannin huomioidaan. 

9.26-9.45 Metso 10 min LM, L, EH 

Koira kiljahteli 360 metriä ryhmästä etu oikealla. Haukku alkoi 300 metrin päässä ryhmän edessä. 

Ryhmä eteni haukulle, koira keskeytti haukun 1 min 50 sek ajaksi ja liikkui alueella, palasi hauk-

kumaan viiden puun alueelle. Keskeytti uudelleen haukun 20 sek ajaksi, liikkui alueella ja palasi 

jatkamaan haukkua puuryhmään. Etäisyys lintupuusta 2-15 metriä. Tuomari karkotti linnun. Hauk-

kutiheys 64. Koira seurasi nopeasti 410 metriä. Merkintä tyydyttävä. Havainto koirasta nä-

kö/linnusta näkö. Seuraaminen nopea/pitkä. 

10.14 Metso LM 

Ryhmän edestä 50 metrin päästä karkkosi puusta metso. Koira hakemassa 360 m ryhmän edessä. 

10.36-10.39 Toteamaton 3 min 

Koira haukkui ensin 490 m ryhmästä, josta siirtyi 580 metrin etäisyydelle haukkumaan. Haukku 

loppui ryhmän ollessa liikkeellä. 

11.09-11.21 Koppelo 10 min LM, L, EH 

Koira liikkui ryhmän edessä maajäljellä, josta karkkosi koppelo. Haukku 130 m ryhmän edessä 1 

metri lintupuusta. Haukkutiheys 96. Tuomari karkoitti linnun. Koira seurasi nopeasti 120 metriä. 

Merkintä kiitettävä. Havainto koirasta näkö/linnusta näkö. Seuraaminen nopea/lyhyt. 

11.32-11.44 Koppelo 10 min LM, L, EH, PL 

Ryhmä tauolla, koira liikkui ryhmän lähellä, kun koiran edestä puusta karkkosi koppelo, jota koira 

seurasi 260 metriä. Koira palasi ja aloitti 120 metriä ryhmästä vasemmalla haukun puuhun. Koira 

haukkui 2 metrin etäisyydeltä puuta, kun tuomari meni paikalle eikä aluksi havainnut lintua. Kun 

ohjaaja tuli paikalle, puusta karkkosi koppelo. Koira seurasi nopeasti 280 metriä. Merkintä kiitettä-

vä. Havainto koirasta näkö/linnusta näkö. Seuraaminen nopea/pitkä.  

  



Koira haki nopeasti ja laajasti sekä seurasi mallikkaasti. Haukkutyöskentelyssä osaksi haparointia. 

Hyvä puusta löytäjä. 

80p / LINT 1 tuomarina Heikki Niemelin 

lauantaina 44p /LINT 0 tuomarina Juha Möttönen 

 

     6.   Ppn Villivalon Kullanmuru FI47379/16 om. Tiina Muinonen ja Tomi Järvinen,                  

           Helsinki 

           Haku alkoi 9.00. Pyyt huomioidaan. Paikannin huomioidaan. 

           10.20-10.30 Koppelo 10 min LM L EH PL 

           Koira löysi puusta 30 metrin päässä ryhmästä ääntelevän koppelon. Etäisyys lintupuusta 3  

           metriä, haukkutiheys 80. Lintu karkotettiin, koira seurasi 163 metriä. Merkintä kiitettävä.   

           Havainto koirasta näkö/linnusta näkö. Seuraaminen keskinkertainen/keskinkertainen. 

           11.13-11.16 Koppelo 3 min LM L EH 

           Koira aloitti haukun 140 metriä ryhmän edessä. Ryhmä eteni 90 metrin päähän, kun koppelo   

           äänteli, kuului linnun lentoon lähtö haukun kohdalta ja haukku loppui. Koira seurasi 236    

           metriä. Haukkutiheys 76. Merkintä heikko. Havainto koirasta kuulo/linnusta kuulo. 

           Seuraaminen nopea/keskinkertainen. 

           11.21-11.22 Metso 1 min LM L EH PL 

           Koira palasi seuraamiselta 78 metrin päähän ryhmän eteen ja aloitti haukun mäntyyn.     

           Etäisyys puusta 1 metri, haukkutiheys 80. Puusta karkkosi metso. Koira seurasi 100 metriä.         

           Merkintä kiitettävä. Havainto koirasta näkö/linnusta näkö. Seuraaminen   

           keskinkertainen/keskinkertainen. 

           12.42-12.55 Koppelo LM L EH 

           Ryhmän edestä 100 metriä kuului koppelon ääni ja puuhun nousemisääni. Välittömästi alkoi   

           koiran haukku, tiheys 80, etäisyys lintupuusta 2 metriä. Lintu karkotettiin, koira seurasi 150     

           metriä. Merkintä kiitettävä. Havainto koirasta näkö/linnusta näkö. Seuraaminen   

           keskinkertainen/keskinkertainen. 

 

           Koiran haku aluksi verkkaista, mutta pian haku laajeni ja vauhti muuttui ripeäksi laukaksi.   

           Piti hyvin yhteyttä. Seuraamiset olisivat saaneet ulottua pidemälle.  

           77p / LINT 1 tuomarina Jouni Martikainen 

           lauantaina 55p/LINT 3 tuomarina Markku Viitala 

 

     7.  Ppn Simanansärkän Pikkuliemu ER 25684/13 om. Jari Murto ja Tanja Rovio-Murto, 

          Joensuu 

          Haku alkoi 8.48. Pyitä ei huomioida. Paikannin huomioidaan. 

          9.36.20-9.39.32 Toteamaton 3 min 12 sek 

          Koira aloitti haukun 250 metriä ryhmästä. Lähestyttäessä haukkua se loppui 140 metrin   

          etäisyydellä. Tämän jälkeen koira kyseli 200 metrin päässä jonkin aikaa, mutta kysely ei   

          kiinteytynyt haukuksi. 

          9.54.32-10.06.31 Metso 10 min LM L EH 

          Koira aloitti haukun 150 metriä ryhmän edessä. Haukku 2 metriä lintupuusta, haukkutiheys   

          115. Haukulle mentäessä karkkosi puusta metso, joka lensi haukun vierestä, koiran   

           merkitsemän linnun haukku jatkui keskeytyksettä. Metso karkotettiin haukusta ja koira   

           seurasi 130 metriä. Merkintä kiitettävä. Havainto koirasta näkö/linnusta näkö. Seuraaminen   

           nopea/lyhyt. 

           11.43.30-11.58.45 Koppelo 10 min LM L EH 

           Koira aloitti haukun 660 metriä ryhmästä. Haukku katkesi 32 sek ajaksi 11.45.20 ja jatkui  

           180 metriä edellisestä paikasta. Haukkutiheys 110, etäisyys lintupuusta 10 metriä. Lintu  

           karkotettiin, koira seurasi 130 metriä. Merkintä kiitettävä. Havainto koirasta näkö/linnusta  

           näkö. Seuraaminen nopea/lyhyt. 



 

          Koira haki tehokkasti ja laajasti. Hyvä-ääninen koira, joka pysyi hyvin haukulla. Seuraamiset   

          olisivat voineet ulottua pidemälle. 

          71p / LINT 2 tuomarina Pasi Härkönen 

          lauantaina 55p / LINT 3 tuomarina Esa Mertala  
 

     8.  Ppn Rinkkavaaran Minni ER47634/12 om. Ari Pitkänen, Taivalkoski 

          Haku alkoi 8.45. Pyitä ei huomioida. Paikanninta ei huomioida. 

          10.15.30-10.27.00 Tyhjä 10 min 

          Haukku alkoi noin 100 metriä ryhmän sivulta rinteen alla. Koira merkitsi mäntyyn, josta ei  

          löytynyt elävää kohdetta. 

          10.42.10-10.43.30 Toteamaton 1 min 20 sek 

          Noin 100 metriä ryhmästä sivulla haukku, joka loppui itsestään. Ei nähty eikä kuultu mitään  

          linnun lähdöstä. 

          12.11.30-12.11.35 Metso 5 sek LM L EH PL 

          Näin koiran menevän puun alle noin 100 metriä ryhmästä, missä koira aloitti haukun. Puusta  

          karkkosi metso. Koira seurasi nopeasti ja palasi 2 minuutin kuluttua. Koiran palattua paikalle,   

          karkkosi samalta paikalta läheltä puusta koppelo. Merkintä kiitettävä. Havainto koirasta   

          näkö/linnusta näkö. Seuraaminen nopea/pitkä. 

          12.17.00-12.31.00 Koppelo 10 min LM L EH 

          Koira aloitti edellissestä haukusta 50 metrin päässä haukun. Etäisyys lintupusta 3 metriä,          

          haukkutiheys 80. Ryhmän liikkuessa koppelo karkkosi puusta. Koira seurasi nopeasti 1  

          minuutin. Merkintä kiitettävä. Havainto koirasta näkö/linnusta näkö. Seuraaminen  

          nopea/keskinkertainen. 

          12.39.10-12.39.50 Koppelo 40 sek LM L EH PL 

          Koira aloitti edellisestä haukusta 180 metrin päässä haukun 40 metriä ryhmästä. Ohjaaja  

          siirtyi lähemmäksi koiraa, jolloin puusta karkkosi koppelo. Koiran etäisyys lintupuusta 10        

          metriä. Koira seurasi nopeasti, palasi 1 minuutin kuluttua. Merkintä tyydyttävä. Havainto   

          koirasta näkö/linnusta näkö. Seuraaminen nopea/keskinkertainen. 

           

          Koiran haku aluksi laajaa ja nopeaa, vauhti hidastui loppua kohden. Hyviä puustalöytöjä, ja          

          herkkyyttä. 

          67p / LINT 2 tuomarina Esa Mertala 

          lauantaina 65p / LINT 2 tuomarina Pasi Härkönen 

 

     9.  Ppn Golden Heroes Scent of Wind ER12935/12 om Henri Vaarala, Pöytyä 

          Haku alkoi 9.30. Pyitä ei huomioida. Paikannin huomioidaan. 

          9.39 Koppelo LM L 

          Kuultiin linnun karkkoavan ja nähtiin koppelon lentävän edessä. Koira 200 metrin päässä,  

          josta siirtyi nopeasti 300 metriä linnun lentosuuntaan. Seuraaminen nopea/pitkä. 

          9.51-10.07 Toteamaton 10 min 

          Koira aloitti haukun 658 metrin päässä ryhmästä. Ryhmä eteni haukulle, joka loppui ennen  

          kuin ryhmä ehti haukulle. 

          10.20-10.23 Koppelo 3 min LM L EH 

          Koira ylitti jängän ja aloitti haukun 200 metriä ryhmän edessä. Ryhmä ehti 97 metrin päähän  

          haukusta, kun kuultiin koppelon kotkottavan ja lähtevän lentoon. Tiheys 80. Koira seurasi   

          nopeasti 400 metriä. Merkintä heikko. Havainto koirasta kuulo/linnusta kuulo. Seuraaminen   

          nopea/pitkä.  

          13.22-13.52 Metso 10 min LM L EH 

          Haukku alkoi 390 päässä ryhmästä, haukku lammen rannalla. Etäisyys lintupuusta 10 metriä.   



          Haukkutiheys 80. Ryhmä karkotti linnun, joka lensi jäässä olevan lammen yli, jonka rantaan   

          koira seurasi. Ohjaaja vihelsi koiran pois heikon jään vuoksi (vaarailanne). Merkintä  

          kiitettävä. Havainto koirasta näkö/linnusta näkö. Seuraaminen nopea, pysähtyi esteeseen. 

 

          Koira liikkui rivakasti ja laajasti, haku tasaantui alun jälkeen sopivaksi ja  

          tarkoituksenmukaiseksi. Koira käytti mahdollisuudet hyvin. 

          65p / LINT 2 tuomarina Jouni Martikainen 

          sunnuntaina 62 p/ LINT 3 tuomarina Jorma Kaaretkoski  

 

   10.   Ppn Nuuskulammen Nilla FI 36380/14 om. Kari Lehtinen, Tampere 

           Haku alkoi 9.24. Pyyt huomioidaan. Paikannin huomioidaan. 

           11.33-11.48 Koppelo 10 min LM L EH 

           Koira aloitti ahukun 260 metriä ryhmästä etuoikealla. Ryhmä lähestyi 180 metriin, josta    

           näimme koiran haukussa. Tuomari eteni 100 metriin, josta näkyi lintu, koira 2 metriä   

           lintupuusta,  ja tarkoituksena oli karkottaa lintu. Lintu karkkosi, kun tuomari oli 50 metriä   

           siitä. Haukkutiheys 110. Koira seurasi nopeasti 150 metriä. Merkintä kiitettävä. Havainto       

           koirasta näkö/linnusta näkö. Seuraaminen nopea/keskinkertainen. 

           12.24 Metso LM L 

           Koira löysi ryhmän edestä 70 metriä metso, joka karkkosi ja lensi saavuttamattomiin. 

           Koira seurasi nopeasti 70 metriä. Seuraaminen nopea/lyhyt. 

          

           Koira haki aluksi nopeasti, sitten vaisumpi vaihe välissä, ja loppua kohden taas hyvää hakua.          

           Oudoksuttiko porot? Lintutyöskentely hyvää, mutta näillä mahdollisuuksilla ei tänään   

           parempaa.  

           59p / LINT 3 tuomarina Heikki Niemelin 

           sunnuntaina 51p / LINT3 tuomarina Jussi Sorjonen 

 

    11.  Ppu Villivalon Varjojen Velho FI18467/15 om. Pasi Alm, Joensuu 

           Haku alkoi 8.35. Pyitä ei huomioida. Paikannin huomioidaan. 

           8.59-9.04 Toteamaton 5 min 

           Koira aloitti haukun 200 metriä ryhmästä vasemmalle. Haukulle mentäessä ryhmää karkottui  

           koppelo ja samassa koiran haukku loppui. Ei päästy toteamaan haukun kohdetta. 

           9.09-9.20 Metso 10 min LM L EH PL 

           Koira aloitti kyselevän haukun lähellä äskeistä haukkupaikkaa noin 100 metriä ryhmästä.  

           Haukku kiinteytyi, tiheys 80, etäisyys lintupuusta 5 metriä. Metso karkotettiin, siirtyi 50 

           metriä, johon koira ehti haukahtaa pari kertaa, kun metso karkkosi. Koira seurasi nopeasti 

           100 metriä. Ryhmän jatkaessa eteenpäin karkkosi haukkupaikan vierestä toinen metso.  

           Merkintä kiitettävä. Havainto koirasta näkö/linnusta näkö. Seuraaminen nopea/lyhyt.  

           10.49-10.50 Metso 1 min LM L EH 

           Koira aloitti haukun 85 metriä ryhmän edessä, etäisyys lintupuusta 5 metriä. Männystä  

           karkottui metso, joka lensi ryhmän vierestä. Koira seurasi lintua 100 metriä. Merkintä  

           kiitettävä. Havainto koirasta näkö/linnusta näkö. Seuraaminen nopea/lyhyt. 

           10.53-11.03 Tyhjä 10 min 

           Koira aloitti haukun 160 metriä ryhmästä. Kiinteä haukku isoon mäntyyn, josta ei löytynyt   

           mitään kohdetta. 

           11.05 Metso LM L 

           Ryhmän lähdettyä liikkeelle karkottui puusta 80 metrin päästä metso, jota koira seurasi    

           nopeasti 160 metriä. Koira palasi takaisin, jolloin karkottui toinen metso, jota koira seurasi   

           nopeasti 100 metriä. Seuraaminen nopea/keskinkertainen. 

           12.19 Teeri LM L 



           Koira karkoitti teeren maasta 40 metriä ryhmän edestä, seurasi nopeasti 100 metriä, jossa  

           haukahti pari kertaa. Seuraaminen nopea/lyhyt. 

 

           Hyvin hajuaistia käyttävä koira, joka olisi saanut liikkua ripeämmin ja laajemmin. 

           59p / LINT 3 tuomarina Juha Möttönen 

           lauantaina 28p / LINT 0 tuomarina Tapio Nurmi 

 

    12.  Ppn Tervashatelon Viivi FI 33837/16 om. Ari Saastamoinen, Lieksa 

           Haku alkoi 8.28. Pyitä ei huomioida. Paikannin huomioidaan. 

           8.58-9.09 Tyhjä 10 min 

           Ryhmän edessä 80 metriä alkoi kyselevä haukku, joka kiinteytyi. Ryhmän tullessa paikalle   

           koira lopetti. Kohdetta ei löytynyt. 

           9.55-10.08.30 Koppelo 10 min LM L EH 

           Haukku alkoi 220 metriä ryhmästä, haukkutiheys 100. Ryhmän ollessa haukun lähellä  

           karkottui koppelo 15 metrin päästä haukulta. Koira seurasi tätä nopeasti 60 metriä ja palasi  

           jatkamaan haukkua. Etäisyys 2 metriä lintupuusta. Koppelo karkottui vasta kun ryhmä oli  

           haukkupuun alla. Koira seurasi nopeasti 85 metriä. Merkintä kiitettävä. Havainto koirasta  

           näkö/linnusta näkö. 

           11.17 Koppelo 

           Koira haukkui kolmen pyyn parvea, jolloin ryhmän tullessa haukulle ja koiran lähtiessä  

           seuraamaan pyitä, karkottui koppelo puusta ryhmän läheltä. Ei löytömahdollisuus. 

           11.28-11.39 Tyhjä 10 min 

           Ryhmän edessä 110 metriä alkoi kyselevä haukku, joka kiinteytyi kahden puun ryhmään.   

           Ryhmän tullessa haukkupaikalta ei löytynyt kohdetta. 

           11.41-11.41.05 Koppelo 5 sek LM L EH PL 

           Koira juoksi 70 metrin etäisyydellä ryhmän edessä kuono pystyssä ison männyn tyvelle, 

           jossa aloitti haukun. Koiran takaa 5 metrin päästä männystä karkottui koppelo. Koira seurasi  

           nopeasti 140 metriä. Merkintä tyydyttävä. Havainto koirasta näkö/linnusta näkö.   

           Seuraaminen nopea/lyhyt.  

           12.15-12.28 Tyhjä 10 min 

           Haukku alkoi kyselevänä 210 metriä ryhmän edessä, kiinteytyi, haukkutiheys 95. Haukulta ei  

           löytynyt kohdetta. 

 

           Koira haki nopeasti, keskimäärin 4,5 minuutin hakulenkkejä. Tänään herkkyyttä. 

           59p / LINT 3 tuomarina Markku Viitala 

           lauantaina 10p / LINT 0 tuomarina Jussi Sorjonen 

 

     13. Ppu Pyry FI11401/16 om. Sirpa Rönkä, Pyhäjärvi 

           Haku alkoi 8.30. Pyitä ei huomioida. Paikannin huomioidaan. 

           9.05.00-9.05.05 Teeri 5 sek LM L EH 

           Koira löysi ryhmän edestä 80 metriä kolmen teeren parven. Kaksi linnuista karkkosi ja koira  

           seurasi niitä 200 metriä. Koira palasi seuraamisen jälkeen löytöpaikalle, meni männyn alle ja  

           haukahti siinä muutaman kerran, jolloin puusta karkkosi naarasteeri. Koira seurasi nopeasti   

           200 metriä ja palasi löytöpaikalle. Merkintä kiitettävä. Havainto koirasta näkö/linnusta näkö.      

           Seuraaminen nopea/keskinkertainen. 

           9.06.30-9.17 Tyhjä 10 min 

           Palattuaan koira aloitti äskeisellä löytöpaikalla puuhun kiinteän haukun. Puusta ei löytynyt   

           haukun kohdetta. 

           9.26-9.27 Toteamaton 1 min 

           Koira aloitti 330 metriä ryhmästä etuoikealla haukun, joka katkesi ennen kuin ryhmä ehti  



           toteamaan. 

           10.43-10.55 Orava 10 min 

           Koira aloitti haukun 550 metriä ryhmän edessä. Ryhmä totesi haukkupuussa oravan. 
 

           Koira vauhdikkasti ja laajasti, hyvin ohjattavissa. Liikaherkkyyttä. 

           41p / LINT 0 tuomarina Esa Rimpiläinen 

           lauantaina 9p / LINT 0 tuomarina Elina Sieppi           
 

 

  


