
KUTSUKOKEET, VALINNAT JA OHJEET, voimassa 1.4.2019 alkaen 
 

Kennelpiirien väliset ottelut 
 
AJOK KOLMEN KILPA, (pitoaika 1-2 viikkoa Kilvasta) 

• KIERTO: Pohjois-Savo (2016, 2019, 2022) – Kainuu (2017, 2020, 2023) – Pohjois-Karjala 
(2018, 2021, 2024) 

• koe on tarkoitettu suomenajokoirille 

• koiran mukana viedään palkintotuomari, toisen järjestää järjestäjä 

• kennelpiiristä nimetään kolmen koiran edustusjoukkue 

• valinta tapahtuu Idänlohkon karsintakokeen, PM-koe, sijoitusten perusteella 7., 8., ja 9. 
sijoittuneet koirat ovat etuoikeutettuja osallistumaan otteluun 

• koiran osallistumismaksun maksaa Pohjois-Savon Ajokoirayhdistys, joka laskuttaa sen 
Pohjois-Savon Kennelpiiriltä joulukuun alkuun mennessä 

• yhdistys maksaa jäsenen omistaman koiran matkakulut kotoa koepaikalle ja takaisin, jos 
koe pidetään muualla kuin Pohjois-Savossa 

• otteluun viedään viemiseksi palkinto, joka hankitaan koetoimikunnan puheenjohtajan 
ohjeistamalla tavalla. 

• voittajajoukkue palkitaan pokaaleilla ja kolme parasta koiraa tavarapalkinnolla 

• kokeen paras koira saa kiertopalkinnon vuodeksi hallintaansa  

• pokaalin kaiverruttamisesta huolehtii ja maksaa haltija  

• ottelussa palkitaan myös paras haukku ja paras hakija  

• osallistuvan koiran ainakin toinen omistaja on oltava Kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen 
ja koiran pysyvä sijoitus paikka Pohjois-Savon Kennelpiirin toiminta-alueella 
 
 

AJOK KOLMEN KOITOS (pitoaika kaksi viikkoa Kilvasta) 

• KIERTO: Pohjois-Savo (2016, 2019, 2022) - Etelä-Pohjanmaa (2017, 2020, 2023) – Kymi 
(2018, 2021, 2024)  

• koe on tarkoitettu suomenajokoirille 

• kennelpiiristä nimetään neljän edustuskoiran joukkue 

• koiran mukana viedään palkintotuomari, toisen järjestää järjestäjä 

• valinta tapahtuu koekauden tulosten perusteella, halukkaat ilmoittautuvat itse! 

• koiran osallistumismaksun maksaa Pohjois-Savon Ajokoirayhdistys, joka laskuttaa sen 
Pohjois-Savon Kennelpiiriltä joulukuun alkuun mennessä 

• yhdistys maksaa jäsenen omistaman koiran matkakulut kotoa koepaikalle ja takaisin, jos 
koe pidetään muualla kuin Pohjois-Savossa 

• otteluun viedään viemiseksi palkinto, joka hankitaan koetoimikunnan puheenjohtajan 
ohjeistamalla tavalla. 

• voittajajoukkue palkitaan pokaaleilla ja neljä parasta koiraa tavarapalkinnolla 

• kokeen paras koira saa kiertopalkinnon vuodeksi hallintaansa   

• pokaalin kaiverruttamisesta huolehtii ja maksaa haltija  

• osallistuvan koiran ainakin toinen omistaja on oltava Kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen 
ja koiran pysyvä sijoitus paikka Pohjois-Savon Kennelpiirin toiminta-alueella 
 

AJOK KOLMEN AJOT on jäänyt tauolle 
 



KEAJ KOLME REPOA: (pitoaika koekaudella) 

• KIERTO: Pohjois-Savo (2017-2018, 2020-2021, 2023-2024) – Pohjois-Karjala (2018-2019, 
2021-2022, 2024-2025) Kainuu (2019-2020, 2022-2023, 2025-2026) 

• koe on tarkoitettu suomenajokoirille 

• koiran mukana viedään palkintotuomari, toisen järjestää järjestäjä 
• kennelpiiristä nimetään kolmen edustuskoiran (suomenajokoirat) joukkue KEAJ PM-

kokeen tulosten perusteella, sijat 2., 3., ja 4. jos voittaja menee KEAJ 
Idänlohkokokeeseen. (yhdistyksen mestarilla on oikeus osallistua KV Kettukapinaan ja KEAJ PM-kokeen 

kolme seuraavaa suomenajokoiraa nimetään edustajaksi Kolme Repoa otteluun) 

• koiran osallistumismaksun maksaa Pohjois-Savon Ajokoirayhdistys, joka laskuttaa sen 
Pohjois-Savon Kennelpiiriltä joulukuun alkuun mennessä 

• yhdistys maksaa jäsenen omistaman koiran matkakulut kotoa koepaikalle ja takaisin, jos 
koe pidetään muualla kuin Pohjois-Savossa 

• otteluun on viety kiertopalkinto, joka jaetaan parhaalle joukkueelle, joten palkintoa ei 
viedä itse kokeeseen 

• voittajajoukkue palkitaan pokaaleilla ja neljä parasta koiraa tavarapalkinnolla, kokeessa 
on kiertopalkinnot parhaalle joukkueelle, parhaalle nartulle sekä parhaalle urokselle, 
sekä kettuveistos voittajakoiralle 

• pokaalin kaiverruttamisesta huolehtii ja maksaa haltija 

• osallistuvan koiran ainakin toinen omistaja on oltava Kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen 
ja koiran pysyvä sijoitus paikka Pohjois-Savon Kennelpiirin toiminta-alueella 

 

PIIRIOTTELUT - laskutukset: 
• Yhdistys maksaa piiriotteluiden osallistumismaksut, jotka se laskuttaa kennelpiiriltä joulukuun 

alkuun mennessä, kennelpiiri maksaa nämä avustuksena yhdistykselle 

• Yhdistys maksaa jäsenien matkakulut kotoa koepaikalle ja takaisin suorinta reittiä - laskua vastaan, 
kennelpiiri ei maksa matkakuluja 

• Vietävät palkinnot maksaa yhdistys, joka laskuttaa ne kennelpiiriltä laskua/kuittia vastaan 
joulukuun alkuun mennessä 

  

Kutsukilpailut 
 
KALAKUKKOAJOT, Siilinjärvi, Punttisilimä (järjestetään samaan aikaan kuin Kilpa) 

• koe on tarkoitettu suomenajokoirille 

• koiran mukana viedään palkintotuomari, toisen järjestää järjestäjä 

• kutsut lähetetään ottelusäännössä mainituille maakunnallisille ajokoirayhdistyksille  
(1 koira/yhdistys) 

• jäsenen omistaman koiran osalta osallistumismaksut maksaa Pohjois-Savon 
Ajokoirayhdistys 

• matkakuluista vastaa koiranomistaja, koska koe järjestetään Punttisilimässä 

• myös edellisen vuoden voittajakoiran osalta mikäli koira edustaa Pohjois-Savoa ja 
omistaja on yhdistyksen jäsen 

• valinta tapahtuu Idänlohkon karsintakokeen, PM-koe, sijoitusten perusteella 4. ja 5. 
sijoittuneet koirat ovat etuoikeutettuja osallistumaan otteluun 

• osallistuvan koiran ainakin toinen omistaja on oltava yhdistyksen jäsen ja koiran pysyvä 
sijoitus paikka Pohjois-Savon Kennelpiirin toiminta-alueella 

 



PÄSSIKOE, Kajaani (järjestetään samaan aikaan kuin kilpa) 

• valinta tapahtuu Idänlohkon karsintakokeen, PM-koe, sijoitusten perusteella, 6. 
sijoittunut koira on etuoikeutettu osallistumaan otteluun 

• koiran mukana viedään palkintotuomari, toisen järjestää järjestäjä 

• jäsenen omistaman koiran osalta osallistumismaksun maksaa Pohjois-Savon 
Ajokoirayhdistys 

• yhdistys maksaa jäsenen omistaman koiran matkakulut kotoa koepaikalle ja takaisin 

• myös edellisen vuoden voittajakoiran osalta mikäli koira edustaa Pohjois-Savoa ja 
omistaja on yhdistyksen jäsen 

• jos kokeen järjestäjä ei järjestä majoitusta, yhdistys maksaa majoituksen  

• otteluun viedään viemiseksi palkinto, joka hankitaan koetoimikunnan puheenjohtajan 
ohjeistamalla tavalla, laskutus yhdistykseltä 

• osallistuvan koiran ainakin toinen omistaja on oltava yhdistyksen jäsen ja koiran pysyvä 
sijoitus paikka Pohjois-Savon Kennelpiirin toiminta-alueella 

 
PERÄMEREN LOHIAJOT, Tornio 

• valitaan yksi koira ja etusija annetaan edellisen vuoden yhdistyksen mestarille 

• koiran mukana viedään palkintotuomari, toisen järjestää järjestäjä 

• jäsenen omistaman koiran osalta osallistumismaksun maksaa Pohjois-Savon 
Ajokoirayhdistys 

• yhdistys maksaa jäsenen omistaman koiran matkakulut kotoa koepaikalle ja takaisin 

• myös edellisen vuoden voittajakoiran osalta mikäli koira edustaa Pohjois-Savoa ja 
omistaja on yhdistyksen jäsen 

• jos kokeen järjestäjä ei järjestä majoitusta, yhdistys maksaa majoituksen  

• otteluun viedään viemiseksi pokaali, joka hankitaan koetoimikunnan puheenjohtajan 
ohjeistamalla tavalla, laskutus yhdistykseltä 

• osallistuvan koiran ainakin toinen omistaja on oltava yhdistyksen jäsen ja koiran pysyvä 
sijoitus paikka Pohjois-Savon Kennelpiirin toiminta-alueella 
 

NUORTEN KILPA, kiertää Suomessa 

• SAJ:n hallinnoima koe, joka kiertää ympäri Suomea 

• kokeeseen osallistuu yksi koira kennelpiiristään sekä mahdollinen edellisen vuoden 
voittaja  

• kokeeseen voi osallistua kaikki SAJ:n rodut 

• koiran mukana viedään palkintotuomari, toisen järjestää järjestäjä 

• koiran ohjaaja tulee olla alle 20-vuotias, koiran iällä ei ole väliä 

• jäsenen omistaman koiran osalta osallistumismaksun maksaa Pohjois-Savon 
Ajokoirayhdistys 

• yhdistys maksaa jäsenen omistaman koiran matkakulut kotoa koepaikalle ja takaisin 

• myös edellisen vuoden voittajakoiran osalta mikäli koira edustaa Pohjois-Savoa ja 
omistaja on yhdistyksen jäsen 

• etusijalla koirakko joka ei ennen ole ollut edustamassa Nuorten Kilvassa 

• jos kokeen järjestäjä ei järjestä majoitusta, yhdistys maksaa jäsenen majoituksen  

• otteluun viedään viemiseksi palkinto, joka hankitaan koetoimikunnan puheenjohtajan 
ohjeistamalla tavalla, laskutus yhdistykseltä 

• osallistuvan koiran ainakin toinen omistaja on oltava yhdistyksen jäsen ja koiran pysyvä 
sijoitus paikka Pohjois-Savon Kennelpiirin toiminta-alueella 
 

NAISTEN KILPA, Uurainen 

• kokeeseen osallistuu yksi koira Pohjois-Savosta 

• edellisen vuoden voittaja pääsee itseoikeutettuna mukaan otteluun 

• koiralla tulee olla naispuolinen omistaja tai ohjaaja 

• kaksi naispuolista palkintotuomaria viedään mukana  



• jäsenen omistaman koiran osalta osallistumismaksun maksaa Pohjois-Savon 
Ajokoirayhdistys 

• yhdistys maksaa jäsenen omistaman koiran matkakulut kotoa koepaikalle ja takaisin 

• myös edellisen vuoden voittajakoiran osalta mikäli koira edustaa Pohjois-Savoa ja 
omistaja on yhdistyksen jäsen 

• etusijalla koirakko joka ei ennen ole ollut edustamassa Naisten Kilvassa 

• Jos kokeen järjestäjä ei järjestä majoitusta, yhdistys maksaa jäsenen majoituksen  

• otteluun viedään viemiseksi palkinto, joka hankitaan koetoimikunnan puheenjohtajan 
ohjeistamalla tavalla, laskutus yhdistykseltä 

• osallistuvan koiran ainakin toinen omistaja on oltava yhdistyksen jäsen ja koiran pysyvä 
sijoitus paikka Pohjois-Savon Kennelpiirin toiminta-alueella 

 
KETTUKAPINA, Kankaanpää 

• valitaan yksi koira, etusijalla edellisen vuoden yhdistyksen kettumestarilla 

• koiran mukana viedään palkintotuomari, toisen järjestää järjestäjä 

• jäsenen omistaman koiran osalta osallistumismaksun maksaa Pohjois-Savon 
Ajokoirayhdistys 

• yhdistys maksaa jäsenen omistaman koiran matkakulut kotoa koepaikalle ja takaisin 

• myös edellisen vuoden voittajakoiran osalta mikäli koira edustaa Pohjois-Savoa ja 
omistaja on yhdistyksen jäsen 

• otteluun viedään viemiseksi palkinto, joka hankitaan koetoimikunnan 
puheenjohtajan ohjeistamalla tavalla, laskutus yhdistykseltä  

• osallistuvan koiran ainakin toinen omistaja on oltava yhdistyksen jäsen ja koiran 
pysyvä sijoitus paikka Pohjois-Savon Kennelpiirin toiminta-alueella 

 
KUTSUKILPAILU - laskutukset: 

• Yhdistys maksaa jäsenien omistamien koirien osallistumismaksut 

• Yhdistys maksaa jäsenien matkakulut kotoa koepaikalle ja takaisin suorinta reittiä pitkin - laskua 
vastaan 

• Vietävät palkinnot maksaa kennelpiiri 

 
Muut kokeet 

 
PIIRINMESTARUUSKOE (AJOK, KEAJ), piirihallituksen hyväksymän säännön mukaisesti 

• yhdistys ei avusta osallistumismaksuissa tai matkakuluissa 
 

KILVAN IDÄNLOHKON KARSINTAKOE (AJOK), SAJ:n otteluohjeen mukaisesti 

• yhdistys ei avusta osallistumismaksuissa tai matkakuluissa 

• ottelu käydään Piirinmestaruuskokeen kanssa yhtä aikaa  
 
KILVAN IDÄNLOHKON KOE (AJOK, KEAJ), SAJ:n otteluohjeen mukaisesti 

• Kilvan Idänlohkon valintakokeeseen osallistuu Idänlohkon karsintakokeen perusteella 
kolme parasta suomenajokoiraa, (sijat 1, 2 ja 3) 

• yhdistys maksaa jäseniensä omistamien koirien osallistumismaksut 

• yhdistys ei avusta matka- tai majoituskuluissa, niistä vastaa koiranomistaja 

• koiran mukana viedään yksi ryhmätuomarikelpoinen palkintotuomari, joukkueenjohtaja 
toimii yhtenä palkintotuomarina, toisen tuomarin järjestää järjestäjä 

• otteluun viedään viemiseksi palkinto, joka hankitaan koetoimikunnan puheenjohtajan 
ohjeistamalla tavalla, laskutus kennelpiiriltä 

 
KILPA (AJOK, KEAJ), SAJ:n otteluohjeen mukaisesti 

• yhdistys maksaa jäseniensä omistamien koirien osallistumismaksut 

• yhdistys ei avusta matka- tai majoituskuluissa, niistä vastaa koiranomistaja 



• joukkueenjohtaja toimii Kilvassa palkintotuomarina 

• vain lohkokarsinnan järjestäjä vie kilpaan pytyn 
 

Muut kokeet: PM-, LOHKO- ja KILPA –ottelut ja niiden avustukset: 
• Yhdistys maksaa jäseniensä Lohko- ja Kilpa –otteluihin jäseniensä koirien osallistumismaksut 

• Yhdistys ei avusta kokeiden matkakuluissa, vaan koiran omistaja huolehtii niistä itse 

• Vietävät palkinnot maksaa yhdistys 
 

====== 
 

KOIRAVALINNAT JA ILMOITTAUTUMISET  

• Koetoimikunnan puheenjohtaja, joukkueenjohtaja ja koepöytäkirjojen tarkastaja 
nimeävät edustuskoirat Idänlohkon karsintakokeen (PM-koe) sijoitusten perusteella  

• koiran omistajilta toivotaan aktiivisuutta, jotta ilmoittavat hyvissä ajoissa 
osallistumismahdollisuutensa edustustehtävään, muussa tapauksessa ym. henkilöt 
tekevät valinnan 

• koetoimikunnan puheenjohtaja Matti Karppinen, puh. 050 361 1391 hoitaa keskitetysti 
ilmoittamiset sekä huolehtii osallistumismaksujen maksamisesta 

• häneltä voitte tarvittaessa tiedustella lisäohjeita 
 

 
LASKUTUS, YHDISTYS TUKEE VAIN JÄSENIÄÄN 

• Edustuskoirakkojen matkakulut: Maksetaan edustuskoirien matkakulut suorinta reittiä 
kotoa keskuspaikalle ja takaisin kotiin. Edustuskoiran luopuessa matkakulut korvataan 
vain omistajan tai koiran sairaustapauksissa, jos koira luopuu muusta syystä, 
matkakorvauksia ei makseta. Matkakorvaus on 0,25€ / km. (vuosikokouksen vahvistama)  

• yhdistys maksaa jäsenen omistaman koiran ilmoittautumismaksun ja matkakorvaukset 
myös edellisen vuoden voittajan osalta, jos se saa kutsun kokeeseen 

• Jos koiran omistaja ei voi toimia kokeessa koiran ohjaajana, niin ohjaajan kulut maksaa 
yhdistys. 

• laskutukset tulee hoitaa heti ko. kokeen jälkeen, lasku lähetetään yhdistyksen 
rahastonhoitajalle, matkakululaskuihin tulee lisätä henkilötunnus verottajaa varten, jos 
tämä jää puuttumaan, Matti palauttaa laskun täydennettäväksi. 

• Osoite: Pohjois-Savon Ajokoirayhdistys/Matti Karppinen, Aapontie 6, 74200 Vieremä, 
allekirjoitetun laskun voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen maheil@outlook.com. 

• Jäsenetu saavutetaan, kun jäsenmaksu on maksettu edellisenä kalenterivuonna 
viimeistään 30.8. 
 

 
 
TUOMARIT 

• koiranohjaaja vie mukanaan yhden ryhmätuomarikelpoisen palkintotuomarin, jos 
ottelutoimikunta ei toisin ohjeista 

• palkintotuomarilla tulee olla jäsenyydet kunnossa, tuomarikortti voimassa, 
jatkokoulutukset käyty, sekä muutoinkin hänen tulee olla fyysisiltä ja psyykkisiltä 
ominaisuuksiltaan edustuskelpoinen 

• koirat ja tuomarit edustavat kutsukilpailussa Pohjois-Savon Kennelpiiriä ja Pohjois-Savon 
Ajokoirayhdistystä 

 

mailto:maheil@outlook.com

