
KOKEESSA KERRAN 

 

Aamu-usvan peittäessä lauantai aamuna Sukulan aukeat Tammelassa valkealla harsollaan, 

kerääntyi joukko kanakoiraharrastajia ampumaradalle aloittaakseen lokakuisen päivänsä kaer -

kokeiden merkeissä. Alkuhäslingit saatiin selvitettyä nopeasti tomeran koetoimitsijan 

ansiosta, ja puolen tunnin päästä kokoontumisesta oli seitsemän koirakon joukko oppaineen jo 

valmiina siirtymään koepelloille. 

 

Sääolosuhteet olivat melko lailla haastavat, koska maassa leijuvan usvan lisäksi meitä kiusasi 

lähes olematon tuuli, joka leyhytteli leppoisat henkäyksensä koko aamupäivän ajan takaamme. 

Onneksi iltapäivän puolella tuulikin kääntyi otollisemmaksi ja lintujen hajut levisivät pelloille 

paremmin. Meille oli kerrottu että fasaaneja alueella piti oleman useampi kymmentä, sekä 

luonnonkantaa että istutettuja yksilöitä. Odotuksemme olivat melko korkealla. 

 

Nuorten luokan koiran aloittaessa ensimmäisen hakunsa, talsi muu koejoukko innokkaana ja 

hymysuin kohti sänkipeltoja, odottaen vielä lämmittävän syysauringon nousua.  

 

 

Taustajoukkojenkin koirat olisivat jo 

halunneet hakunsa aloittaa ja useat 

koiranomistajat saivatkin käsivarsiinsa 

mukavat aamuvenytykset... 

 

Aamun ensimmäisista hakueristä vasta 

viidennelle koiralle saatiin 

riistakosketus, sen verran usvan 

peitossa ja yöpuullansa olivat 

fasaanitkin vielä aamun aikana. Ehkäpä 

aamun jännitys oli tälle koiralle liikaa 

ja se teki noudon oma-aloitteisesti 

malttamatta odottaa isäntänsä 

ohjeita. Harmi, mutta joukostamme oli 

yksi poissa – toivotan onnea ja malttia 

seuraavaan kokeeseen! Mukanamme 

ollut ampuja totesi, että voi perskules, 

ammuin kaverin pihalle, uskallanko 

ampuakaan enää tänään, ettei käy 

samalla lailla... mutta eihän se 

tietenkään ollut ampujan vika. 

Kokeemme jatkui kuuden koirakon 

voimin usvan vähitellen väistyessä ja 

auringon alkaessa lämmittää. Pelloilla 

oli aivan ihanaa käpästellä koirien ja 

mukavien ihmisten kanssa, tunnelma oli rento ja hyväntuulinen. Tuomolan Matilta sai lisäksi 

mainioita ja osuvia neuvoja, sekä kommentteja koiran (ja omaa) käyttäytymistä ja koulutusta 

ajatellen. 

 



Riistatilanteita erilaisille eläinkunnan edustajille saatiin päivän aikana muutamia.  Varsinkin 

meidän oma ensimmäinen hakuerämme, jossa Pekka bongasi sekä kauriin että taivaanvuohen. 

Rusakoita ajettiin liikkeelle yhteensä kolmen pallopään verran, toisessa hakuerässämme Pekka 

saatteli rusakkoa pienen matkan, toisen rusakon ”nosto” tapahtui taustajoukoissa 

kulkiessamme ja kolmas tapahtui sitten kolmannessa hakuerässämme, joka sitten tapahtumien 

summana jäi viimeiseksemme. Fasaaninmetsästyksen muuttuessa päivän aikana 

rusakkoretkeksi, oli Pekka varmaan ovelassa päässään ajatellut, että näitä tänne sitten kai 

tultiinkin ajamaan, kun ei lintuja löydy mistään, ja lähti niin hemmetisti rusakon perään, 

haukkuen näytteeksi muutaman kerran matkallaan kohti pohjoista. No, eihän tämäkään päivä 

olisi ollut ”kokonainen” ilman muutamaa Pekka-perkelettä … Maineemme niitto siis jatkuu! 

Tosin olen ihan tavattoman ylpeä koirastani, joka on vuoden aikana kehittynyt parin minuutin 

kokeista lähes 50 min kokeisiin! Saimme siis hakuaikaa tänään 47 minuuttia. 

 

Parhaimmillaan koirat saivat päivän aikana 

hakuaikaa 70 minuuttia. Parilla koiralla oli 

jännittäviä fasaanitilanteitakin. Osa koirista toimi 

hienosti; töppäyksen saattaa tosin tehdä 

ohjaajakin; osaa koirista piti hiukan kannustaa, 

jonka jälkeen saatiin haluttua toimintaa. Kaiken 

kaikkiaan fasaanikosketukset jäivät vähiin. 

Osasyynä tähän luulen olleen alueen laajuuden ja 

aamupäivän epäedulliset sääolosuhteet, koska 

minulle jäi sellainen tuntuma kuitenkin päivän 

koirista, että kaikilla nenävärkki pelasi hyvin ja sen 

puolesta linnut olisi pitänyt löytää. Talsimme päivän 

aikana vain puolet hakualueesta läpi, joten otollisia 

piilopaikkoja fasuille oli riittämiin ja kait näillä 

fasaaneilla oli aika vikkelät jalat, koska usein 

tuntui, että koira oli hajulla, mutta fasaani pinkoi 

pakoon hullun lailla, joten koira lopulta luovutti tai 

hukkasi hajujäljen. Kaksi koiraa sai koetuloksen 

tämän koepäivän saldona, muille kertyi 

roppakaupalla kokemusta seuraaviin koitoksiin. 

 

Sukulan Kalliojärven koemaastot ovat aivan mahtavat! Voin todellakin suositella kaikille ensi 

syksyn kokeita koekalenteriin! Kovinkaan monta parempaa tapaa viettää viikonloppuinen päivä 

koiransa kanssa ei maan päältä löydy. Ajatuksissa Lounais-Hämeen kennelkerholla ja 

metsästysseura Hallilla on järjestää kokeet/kokeita myös ensi kaudelle. Onhan kerholle 

tulossa kolme uutta koetoimitsijaakin ensi kautta ajatellen. 

 

    Siispä: Tervetuloa Tammelaan! 

 

    Tarja ja Pekka 


