
Raita-Ahon Penni om. Jari Appelgren Kuhmo 
haku alkoi 8.30 koira kiinni 11.35 koe aika 3h 5 min 
 
8.33 – 8.33.05 Teerihaukku 5 sek 
LM L EH. Merkintä oikea, heikko, kuulo. Seuraaminen nopea 170 m. Kuultiin teeren kutkuttavan 
ja puuhun jäänti räpsäyksen sekä lyhyen haukkusarjan ja linnun lähtöäänen. Teeri lensi ryhmän ohi. 
 
8.35 – 8.41 Toteamaton 6 min 
Koira aloitti haukun teeren lentosuunnassa mäntyryhmään haukkuen samassa paikassa ja lopettaen 
ryhmän lähestyessä paikkaa. 
 
8.46 – 9.10 Koppelohaukku 10 min 
LM L EH. Merkintä oikea, kiitettävä, näkö. Seuraaminen nopea 4 min. 300 m ryhmästä haukku 
jossa oli koppelo puolipuussa. Koiranohjaaja karkotti. Ht 108. 
 
9.51 – 10.00 Teerihaukku 9 min 
LM L EH. Merkintä oikea, heikko, kuulo. Seuraaminen nopea 2 min. 250 m ryhmästä haukku. 
Haukku katkesi ja ryhmän ohi lensi teeri jota koira seurasi. 
 
11.10 – 11.23 Koppelohaukku 10 min 
LM L EH. Merkintä oikea, kiitettävä, näkö. Seuraaminen nopea 250 m. 400 m ryhmästä haukku 
jossa koppelo männyssä puolipuussa. Koiranohjaaja karkotti linnun. Koira käyttäytyi haukussa 
rauhallisesti. 
 
11.28 – 11.29 Koppelohaukku 1 min 
LM L EH PL. Merkintä oikea, kiitettävä, näkö. Seuraaminen nopea 6 min. Koppelo puussa 50 m 
ryhmästä josta haukku. Koiranohjaaja karkotti linnun. 
 
Toinen päivä 80 pist. tuom. Taisto Collanus 
Ensimmäinen päivä 43 pist. tuom. Raimo Markkanen 
 
 
Linnustaja Taru om. Arvo Hurskainen Lahti 
haku alkoi 8.47 koira kiinni 11.50 koe aika 3h 
 
9.10.30 Teerihaukku 2 sek 
LM L EH PL. Merkintä heikko, näkö. Seuraaminen nopea 1,5 min. Koira eteni ryhmän edestä 
etuviistoon selvästi hajulla selvästi hajulla jotakin. Meni n. 80 m ryhmästä pysähtyi ja haukahti 
kaksi kertaa jonka jälkeen karkottui teeri n. 20 m koiran edestä. Nopea seuraaminen rinnettä 
alaviistoon. Puustalöytö vainulla. 
 
9.45.30 – 10.05 Metsohaukku 10 min 
LM L EH. Merkintä oikea, kiitettävä, näkö. Seuraaminen nopea 120 m. N. 200 m ryhmästä vaaran 
laella koira aloittaa haukun joka pian kiinteytyy hyväksi haukuksi. Haukkutih 120 kert/min. Ryhmä 
näkee metson n. 80 m päästä mutta karkottuu vasta ryhmän mennessä lähelle haukkupuuta. Puita 
hakaten karkottui ja koira perään. 
 
 
 
 



10.05.30 – 10.14.30 Metsohaukku 7 min 30 sek 
LM L EH PL. Merkintä oikea, heikko. Seuraaminen nopea 100m. Edelliseltä haukulta seurauksen 
n. 120 m ja aloitti haukun, joka harvempaa ja epävarmempaa kuin edellinen haukku. Edelliseltä 
haukulta karkonnut metso ei jäänytkään haukulle. 10.12.30 koira lopetti haukun ja siirryttiin 
lähemmäs. Koira jatkoi haukkua 10.14 aluehaukkuna 30 sek. Lopetti haukun ja lähti tulemaan 
koiran ohjaajan luo, kun metso lähti haukkualueelta männystä ja koira nopeasti perään.  
 
10.31 – 10.35.30 Toteamaton 4 min 30 sek 
Haukku alkoi n. 200 m ryhmän edessä, loppui itsestään. Parissa paikassa samassa suunnassa vielä 
muutamia haukahduksia. 
 
10.43 Metso 
LM. Toteamattoman haukun aikana lensi metso ryhmän eteen maahan. Tod. näköisesti sama metso 
käveli ryhmän edestä, karkkosi ryhmää. Odotettiin koiraa mutta metso lähti ennen koiraa. 
 
11.19 – 11.32 Metsohaukku 10 min 
LM L EH. Merkintä oikea, kiitettävä, näkö. Seuraaminen nopea 200 m. Noin 500 m ryhmän edestä 
kuultiin juuri ja juuri haukku. Haukkui rinteen alla. Haukkupaikalle mennessä n. 100 m haukusta 
karkottui puusta metso. Haukussa toinen metso, joka karkotettiin n. 60 metrin päästä.  Lensi rinteen 
suuntaisesti koira seurasi ja kuunteli. 
 
11.32.30 – 11.37 Uusintahaukku 4 min 30 sek 
UH. Merkintä oikea, kiitettävä, näkö. Seuraaminen nopea 1,5 min. Uusintahaukku, metso lensi 
kumpareen taakse rinnettä ylöspäin n. 200 m. Narskutti hampaita ja koira aloitti välittömästi 
haukun. Karkottui itsestään. Nähtiin tilanne samalta paikalta mistä ensihaukku karkotettiin. 
 
Ensimmäinen päivä 79 pist. tuom Risto Ylitalo 
Toinen päivä 57 pist. tuom. Reino Korpela 
 
 
 
Lamusteen Sara om. Kauko Hokkinen Pieksänmaa 
haku alkoi 8.45 koira kiinni 11.45 koe aika 3h 
 
8.57 Metso 
LM L. Seuraaminen nopea 300 m. Koira karkotti metson maasta aukkopaikasta. Lintu lensi 
kuusimetsään. Koira seurasi, antoi muutaman haukahduksen lentosuunnasta n. 300 m päästä. Ei 
tulosta. 
 
9.30 – 9.30.10 Toteamaton 10 sek 
Lyhyitä haukkusarjoja  350 m ryhmästä. Ei todettu kohdetta. 
 
10.16 – 10.29 Teerihaukku 10 min 
LM L EH. Merkintä oikea, tyydyttävä, näkö. Seuraaminen nopea 2 min. 200 m ryhmästä haukkua 
eri paikoista. Ryhmän tullessa paikalle haukku paikallistui mäntyryhmään josta karkottui teeri. 
Ryhmän liikkuessa karkottui haukkupaikalta puista vielä kaksi teertä. 
 
 
 
 



10.41 – 10.53 Teerihaukku 10 min 
LM L EH. Merkintä oikea, kiitettävä, näkö. Seuraaminen nopea 3 min. 150 m ryhmästä alkoi 
haukku jossa männyssä istuva teeri. Karkkosi ryhmää. Koira seurasi vauhdikkaasti ja palasi ryhmän 
luo 10.56. 
 
11.08 – 11.24 Koppelohaukku 10 min 
LM L EH. Merkintä oikea, kiitettävä, näkö. Seuraaminen nopea 2 min 30 sek. Haukku alkoi 170 m 
ryhmästä jossa koppelo kuusessa. Puolivälissä puuta. Omistaja karkotti linnun haukulta. Koira 
palasi ryhmän luo 11.26.30 
 
11.43 Teeri 
LM L. Seuraaminen nopea 300 m. Koira löysi teeren maasta joka lensi kauas, ei haukkua. 
 
Ensimmäinen päivä 77 pist. tuom. Taisto Collanus 
Toinen päivä 54 pist. tuom. Matti Törmä 
 
 
 
Lärvätsalon Suvi om. Hans Britvin 
haku alkoi 8.27 koira kiinni 11.30 koe aika 3 h 
 
8.57.30 – 9.09 Teerihaukku 10 min 
LM L EH. Merkintä oikea, kiitettävä, näkö. Seuraaminen nopea 150 m. Teeri lensi ryhmän sivulle 
60 m puuhun. Koira joka oli ryhmän edessä kuuli sen ja sai haukun. Karkotettiin musta teeri ja 
koira seurasi hakkuuaukealle. Teeri jatkoi matkaa, koira kaarsi aukon reunaan, jossa kyselevää 
haukkua. 
 
9.12.30 – 9.29 Teerihaukku 10 min 
LM L EH. Merkintä oikea, kiitettävä, näkö. Seuraaminen nopea 300 m. Edellisestä paikasta n. 250 
m koira aloitti uuden haukun. Siemenpetäjän latvassa naarasteeri. Rauhallinen ja hyvä haukku. 
Omistaja karkotti. 
 
10.13 – 10.14.30 Toteamaton 1 min 30 sek 
Koira aloitti haukun 150 m ryhmän edessä. Lopetti itsestään, ei todettu mitään. 
 
10.19 – 10.33 Metsohaukku 10 min 
LM L EH. Merkintä oikea, kiitettävä, näkö. Seuraaminen nopea 200 m. Koira aloitti kiivaan 
haukun 300 m ryhmän sivulla, kaksi metsoa samassa puussa. Seurasi rinteessä 200 m ja pysähtyi 
kuuntelemaan. 
 
10.36 – 10.44 Toteamaton 10 min 
Edellisestä paikasta 200 m haukku, vaihtoi paikkaa useasti. Lopetti ryhmän tullessa paikalle. 
 
11.20 – 11.25 Metso 
LM .Koira aloitti kyselevän haukun n. 150 m ryhmän edessä. Haukku siirtyili jonkin verran 
haukkupaikalla, aluehaukkua. Koiran ohjaajan lähestyessä paikalta karkottui metso puusta. 
 
Toinen päivä 75 pist. tuom. Risto Ylitalo 
Ensimmäinen päivä 54 pist. tuomari Anne-Mari Tiainen 
 



Raita-ahon Ninja om. Kauko Kärkkäinen Hirvensalmi 
haku alkoi 8.32 koira kiinni 13.30 koe aika 3 h 58 min 
 
8.49 – 9.05 Metsohaukku 10 min 
LM L EH. Merkintä oikea, kiintettävä, näkö. Seuraaminen nopea 300 m. Koira aloitti kaukaa 700 
m ryhmän edestä vaaran laelta. Lähestyttäessä lensi metso haukun suunnasta ryhmän yli ja toinen 
metso hetkeä myöhemmin. Koira jatkoi haukkua edelleen. Kolmas metso karkottui 70 m 
haukkupaikan sivusta, kunnes koiran haukkupuusta karkottui metso. Koiran kuultiin haukahtelevan 
linnun lentosuunnasta n. 300 m päästä. 
 
9.51 – 10.06 Oravahaukku 15 min 
 
10.17 – 10.38 Koppelohaukku 10 min 
LM L EH. Merkintä oikea, kiitettävä, näkö. Seuraaminen nopea 2 min. Kuultiin haukun alkavan 
400 m ryhmän edessä. Haukulta karkotettiin koppelo. 
 
11.47 – 12.03 Oravahaukku 6 min 
 
12.30 Koppelo 
LM L. Koira ajoi 50 m ryhmän edestä kolme koppeloa maasta lentoon. Koira sinnikkäästi perään 
mutta ei saanut lintuja haukulle. 
 
Toinen päivä 72 pist. tuom. Olli Silvennoinen 
Ensimmäinen päivä 26 pist. tuom. Matti Törmä 
 
 
Mummilan Nipsu om. Mauri Nevalainen Koria 
haku alkoi 8.30 koira kiinni 11.30 koe aika 3h 
 
8.37 – 8.50 Orava 13 min 
Napakka oravahaukku. 
 
10.14 – 10.29 Koppelo 10 min 
LM L EH. Merkintä oikea, kiitettävä, näkö. Seuraaminen nopea ja 250 m. Koira aloitti haukun 500 
m ryhmästä. Isossa aihkissa istui koppelo hyvässä haukussa. Sitkeä lintu mutta lähti sitten lopulta. 
 
10.45 Koppelo 
LM. Koppelo lähti maasta ryhmän edestä. Koira jossain hakulenkillä. 
 
11.18 – 11.18.30 Koppelohaukku 30 sek 
LM L EH, PL. Merkintä oikea, kiitettävä, näkö. Seuraaminen nopea 300 m. Koira otti erittäin 
mallikkaan puustalöytö haukun. Koppelosta 100 m ryhmästä. Haki ensin ja nappasi sitten piikille 
hyvään kiihkeään haukkuun. Puhdas vainutyöskentely. 
 
11.24 – 11.24.10 Koppelohaukku 10 sek 
LM L EH PL. Merkintä oikea, kiitettävä, näkö. Seuraaminen nopea 300 m. Koira löysi puusta 
koppelon joka lähti miltei välittömästi. Vierestä maasta lähti vielä toinen koppelo. 
 
Ensimmäinen päivä 72 pist. tuomari Antti Turunen 
Toinen päivä 60 pist. tuom. Anne-Mari Tiainen 



Nata om. Aleksi Oinonen Lieksa 
haku alkoi 8.32 koira kiinni 13.12 koe aika 4,5h 
 
9.48 – 9.55 Koppelohaukku 6 min 
LM L EH PL. Merkintä oikea, kiitettävä, näkö. Seuraaminen nopea 200 m. Harvassa 
mäntykankaassa 130 m ryhmän edessä koira vainusi jotain ja kiirehti haukkumaan puuhun. 2 min 
haukun jälkeen kuusi matkateertä lensi äänekkäästi koiran yli ottaen koiran peräänsä. Koira seurasi 
matkalentolaisia teeriä 50 sek ja palasi haukulle missä kysellen kiinteytti haukun tarkaksi. Haukulta 
karkkosi koppelo. Koira seurasi kiireesti 200 m suon laitaan asti missä hieman kyseli reunapuihin 
alle minuutin. 
 
10.35 – 10.50 Metsohaukku 10 min 
LM L EH. Merkintä oikea, kiitettävä, näkö. Seuraaminen nopea 200 m. 200 m ryhmän edessä alkoi 
kysely, joka kiinteytyi kiivaaksi haukuksi. Haukulta kuultiin metson ääntelevän. Metso karkkosi 
koiran ohjaajan toimesta. 
 
13.01 13.01.30 Koppelohaukku 30 sek 
LM L EH. Merkintä oikea, kiitettävä, näkö,. Seuraaminen nopea 300 m. Koira vainusi maasta 
koppelon, koppelo karkkosi hakkion reunaan 300 m ryhmästä. Koira seurasi ja sai tarkan haukun. 
Lintu karkkosi puolen minuutin haukun jälkeen. Koira seurasi 300 m aloitti kyselevän haukun, joka 
ei kiinteytynyt. 
 
Ensimmäinen päivä 72 pist. tuomari Kari Rantala 
Toinen päivä 63 pist. tuom. Raimo Markkanen 
 
 
Linnustajan Körtti om. Antero Hietala Lapua 
haku alkoi 8.20 koira kiinni 11.20 koe aika 3h 
 
8.21 – 8.36 Teerihaukku 10 min 
LM L EH. Merkintä oikea, tyydyttävä, näkö. Seuraaminen nopea 3 min. Haukku alkoi 150 m 
ryhmästä etu vasemmalla. Siemenpuu metsän ja vanhan puuston rajassa. Hieman katkonainen 
haukku. Karkkosi taimikon yli pitkälle. Ht 120 
 
8.48 Metso 
LM L. Koira haukahti kerran 200 m ryhmästä harjahkossa siemenpuu männikössä. Samaan aikaan 
kuului metson lähtöääni. 
 
9.20 – 9.34 Koppelohaukku 10 min 
LM L EH, Merkintä oikea, kiitettävä, näkö. Seuraaminen nopea 200m. Ryhmän vasemmalla 
puolella n. 100 m päässä koppelo äänsi, koira aloitti haukun. Ht 120. Karkotus vanhasta kuusesta. 
Siirtyi useita kertoja ja jäi haukulle 550-600 m päähän vanhaan kuusikkoon. Ei ehditty toteamaan. 
Haukulle mentäessä karkasi kaksi koppeloa. 
 
Toinen päivä 70 pist. tuom. Aarto Heikkilä 
Ensimmäinen päivä - pist. tuom. Matti T Tarkiainen 
 
 
 
 



Milli om. Samuli Mäkelä Pello 
haku alkoi 8.30 koira kiinni 13.23 koe aika 4 h 30 min 
 
9.11 – 9.12.30 Toteamaton 1 min 30 sek 
Harvahkoa haukkua ryhmän edessä n. 70 metrin päässä. Ei näkyvää kohdetta. Lopetti itsestään. 
 
9.50 – 9.51 Toteamaton 1 min 
Kiivas haukku n. 500 m ryhmästä. Ei ehditty paikalle. 
 
10.39 – 10.51 Koppelohaukku 10 min, LM L EH. 
Merkintä oikea, kiitettävä, näkö. Seuraaminen nopea 100m. Haukku alkoi n. 400 m ryhmästä. 
Kiinteä haukku josta omista karkotti linnun ritsalla. 
 
11.42 – 11.54 Koppelohaukku 10 min 
LM L EH. Merkintä oikea kiitettävä näkö. Seuraminen nopea 250 m. Haukku alkoi 350 m ryhmän 
edessä. Kaksi koppeloa samassa puussa, josta ritsakarkotus. 
 
Ensimmäinen päivä 69 pist. tuomari Reino Korpela 
Toinen päivä 50 pist. tuom. Kari Rantala 
 
 
 
Mustilahden Seita om. Pekka Lehtonen Valkeakoski 
haku alkoi 8.30 koira kiinni 11.02 koe aika 2 h 32 min 
 
9.23 – 9.44 Koppelohaukku 10 min 
LM L EH. Merkintä oikea, kiitettävä, näkö. Seuraaminen nopea 350 m. 600 m ryhmästä 
yhtäjaksoinen kuuluva haukku vaaran laessa kuusikossa. Koppelo puolipuussa, ohjaaja karkotti. 
Kuultiin muutama haukahdus linnun pakosuunnasta. 5 min päästä koiran älähdys vastakkaiselta 
puolelta ryhmästä 100 m. 
 
10.39 Koppelo 
LM. 50 m ryhmän edestä koppelo maasta. Ryhmän karkko, koira muualla. 
 
11.02 
Koe keskeytettiin, Koira ontuu etujalkaansa liikkuminen vaivalloista. 
 
Toinen päivä 55 pist. tuom. Jari Lipsanen 
Ensimmäinen päivä 24 pist. tuom. Olli Silvennoinen 
 
 
 
Vikke om. Eero Halonen Kuusamo 
haku alkoi 8.20 koira kiinni 12.40 koe aika 4 h 20 min 
 
8.39 – 8.43 Toteamato 4 min 
Kiihkeä haukku 500 m ryhmästä. 
 
 
 



10.00 Metso  
LM L. Seuraaminen nopea 2 min. Metso maasta 100 m ryhmästä koira seurasi ei haukkua. 
 
10.05.30 – 10.09.30 Teerihaukku 4 min 
LM L EH PL. Merkintä oikea, tyydyttävä, kuulo. Seuraaminen 1 min. Koira pysähtyi 
kuuntelemaan ja samassa alkoi hyvä kiihkeä haukku, joka katkesi 4 min kohdalla. Haukulta tuli 
ryhmän yli kahdeksan teertä. Haukkulintu lensi ryhmän ohi alarinteeseen. 
 
10.10.30 – 10.21 Tyhjähaukku 10 min 
Ryhmä kuunteli ja antoi koiran haukkua edellisellä paikalla. Puusta ei löytynyt enää lintua. 
 
11.26 – 11.45 Näätähaukku 19 min 
Koira aloitti haukun 300 m ryhmästä. Haukussa todettiin näätä pienehkössä kuusessa. 
 
12.20 – 12.20.05 Koppelohaukku 5 s 
LM L EH PL. Merkintä oikea, tyydyttävä, kuulo. Seuraaminen nopea 150 m. Koira aloitti haukun 
100 m ryhmästä. Samalla karkottui koppelo. Koira seurasi, ei haukkua. 
 
12.20.20 – 12.40 Tyhjähaukku 20 min 
Ryhmä oli kuulevinaan linnun istuvan ja iloitsi uusinnasta. Kiihkeässä yhteen mäntyyn 
kohdistuvassa haukussa ei todettu lintua. 
 
Toinen päivä 54 pist. tuom. Antti Turunen 
Ensimmäinen päivä 52 pist. tuom. Jari Lipsanen 
 
 
 
Katajahaan Mari om. Aarne Torvasti Mäntsälä 
haku alkoi 8.40 koira kiinni 12.46 koe aika 4 h 6 min 
 
8.55 – 8.58 Poroajo 3 min 
Koira ajoi vain hetken pientä porotokkaa ”vikisten” ja palasi 3 min kuluttua ryhmän luo. 
Porotapaaminen oli koiran ensimmäinen. 
 
9.33.30 – 9.45.30 Teerihaukku 10 min 
LM L EH. Merkintä oikea, tyydyttävä, näkö. Seuraaminen nopea 1 min 30 sek. Koira ajoi kolme 
lintua maasta ryhmästä 60 m päästä klo. 9.29.30, lähtien seuraamaan pisimmälle lentävää lintua. 
Toiset istuivat lähemmäksi. Koira palasi 1 min 30 sek kuluttua takaisin ja alkoi hakea lähemmäksi 
istuneita lintuja jolloin n. 10 poron tokka juoksi aivan koiran vierestä. Koira ei kuitenkaan välittänyt 
niistä vaan aloitti haukun paikalla johon löytöhetkellä oli noussut toinen lintu puuhun 250 m 
ryhmästä. Haukku oli kiinteää mutta hieman epävarmaa. 
 
10.03 Teeri 
LM. Teeri karkottui ryhmää 60 m päästä puusta. Koira ei ollut paikalla. 
 
10.12 – 10.24 Oravahaukku 12 min 
Koira aloitti varman haukun 180 m päästä ryhmästä. Odotettiin aika täyteen mutta kohteena oli 
orava. 
 
 



12.46 Teeri 
LM. Teeri karkottui maasta ryhmää 60 m päästä. Koira ei ollut paikalla. 
 
Ensimmäinen päivä 49 pist. tuom. Kari Tyystälä 
Toinen päivä 47 pist. tuom. Matti T Tarkiainen 
 
 
 
Korpisaran Mimi om. Eero Repo Lieksa 
haku alkoi 8.22 koira kiinni 11.22 koe aika 3h 
 
8.55 Teerihaukku 6 sek 
LM L EH. Merkintä heikko, kuulo. Seuraaminen nopea 250 m. 3 kpl teeriä lensi 60 m ryhmän 
edestä harvassa männikössä. Koira seurasi 250 m vauhdikkaasti. Teeret kutkuttivat ja koira sai 
lyhyen 3sek ensihaukun. Teeret karkkosivat 120 m päähän johon koira sai samanlaisen 3 sek 
haukun. 
 
9.15 Teerihaukku 3 sek 
LM L EH PL. Merkintä oikea, tyydyttävä, kuulo. Seuraaminen nopea 150 m. Teeri äänsi 100 m 
ryhmän edessä. Koira sai lyhyen 3 sek haukun ja teeri karkkosi. 
 
9.17 – 9.38 Tyhjähaukku 11 min 
Haukku alkoi 200 m ryhmästä, haukkutiheys 120 kert/min. Koiraan näköyhteys koko haukun ajan. 
Haukkui vanhaan naavaiseen kuuseen, kiikaroitiin tarkasti läheiset puut. Ei elävää kohdetta. 
Omistaja kielsi koiraa ja sai haukun loppumaan. 
 
10.20 Koppelo 
LM L. Seuraaminen nopea 250 m. 2 koppeloa karkkosi koiraa. Koira oli ryhmän etupuolella, 
nähtiin linnut 100 lähtöpaikalta. Koira välittömästi perässä. Vauhdikas seuraaminen. Samassa 
tilanteessa karkkosi metso. 
 
Ensimmäinen päivä 41 pist. tuom. Aarto Heikkilä 
Toinen päivä 33 pist. tuom. Kari Tyystälä 


