
DREEVERIEN AJOKOKEIDEN YLEISOHJE  

Hyväksytty Kennelliitossa 00.00.0000 Voimassa 00.00.0000 alkaen.  

 

1. Järjestämisluvan myöntäminen 

Näitä sääntöjä ja ohjeita noudatetaan FCI:n, Kennelliiton ja kennelpiirien myöntämissä 

ajokokeissa. FCI myöntää kansainväliset kokeet. Kennelliito myöntää valtakunnalliset 

mestaruuskilpailut, niiden valintakokeet ja maaottelut/Pohjoismaiset mestaruuskilpailut. 

Muiden kokeiden luvat myöntää kennelpiiri.  

 

 

2. Koeluvan anominen  

 

2.1 Luvan anoja ja järjestelyistä vastaava  

Kokeen järjestämisluvan anoo järjestävä yhdistys (yhdistykset), jonka pitää olla 

Kennelliiton jäsen.  

Kokeen järjestelyistä huolehtii järjestävä yhdistys (yhdistykset).  

 

2.2 Anomisen määräaika  

Koe on anottava Kennelliiton kulloinkin määräämänä aikana (Liitevihko).  

Hyväksytty koe tulee järjestää myönnettynä ajankohtana ja vain poikkeustapauksissa se 

voidaan siirtää tai peruuttaa (Liitevihko).  

 

2.3 Anomuksen sisältö  

Koeanomuksessa on mainittava järjestävä yhdistys, kokeen laji ja luonne, 

osanottorajoitukset, koeaika ja -paikka, osanottomaksu sekä kenelle ja mihin mennessä 

ilmoittaudutaan ja osanottomaksu maksetaan, tehtävään lupautunut ylituomari ja vastaava 

koetoimitsija. 

 

2.4 Anomuksen osoitus  

Anomus osoitetaan aina sen kennelpiirin hallitukselle, jonka alueella koe järjestetään.  

 

2.5 Kokeesta ilmoittaminen ja tiedottaminen  

Kennelpiirit toimittavat myöntämistään kokeista listan Kennelliitolle julkaistavaksi.  

 
 
3.  Kokeeseen ilmoittautuminen ja kokeesta poisjääminen  
 
3. 1.  Ilmoittautuminen  
Kokeeseen on ilmoittauduttava järjestäjän määräämällä tavalla. 

 

3. 2.  Poisjääminen  
Ilman pätevää syytä pois jäänyt on aina velvollinen maksamaan osanottomaksun. 
Päteväksi syyksi poisjäämiseen katsotaan koiran alkanut kiima sekä koiran tai 
koiranohjaajan sairaus. Poisjäämisestä on ilmoitettava koetoimikunnalle heti esteen 
ilmettyä.  
 

  



4. Keskuspaikka  

Kokeelle tulee järjestää tarkoituksenmukainen keskuspaikka, joka on sijainniltaan 

mahdollisimman keskeinen koemaastoihin nähden.  

 

5. Koemaastot  

Kutakin koiraa varten on varattava koemaasto. Lisäksi on varattava tarpeellinen määrä 

varamaastoja.  

Maastojen tulee olla riittävän laajat ja niiden tulee sijaita tarpeeksi kaukana toisistaan.  

Käytettävistä koemaastoista päättää koetoimikunta.   

Ylituomari hyväksyy koemaastot kullekin palkintotuomariryhmälle.  

Koe on suoritettava arvotussa koemaastossa.   

Varamaastoon voidaan siirtyä vain, mikäli olosuhteet ovat muuttuneet sellaisiksi, ettei 

arvotussa tai sovitussa maastossa voida koiraa koetella. Käytössä olevat varamaastot on 

nimettävä ennen kokeen alkua.  

 

6. Kokeen kulku  

Koe alkaa ylituomarin puhuttelulla ja päättyy ylituomarin  

loppupuheenvuoroon, tulosten julkistamiseen ja mahdolliseen palkintojen jakoon.  

Ylituomarin puhuttelu pidetään koepäivän aamuna tai koetta edeltävänä iltana, mikäli 

järjestelyt sitä vaativat.  

 

6.1 Koirien arvonta maastoihin  

Koira osallistuu kokeeseen, jos se on mukana arvonnassa.  

Koirat arvotaan maastoihin ylituomarin puhuttelun jälkeen, mikäli järjestelyt eivät vaadi 

tekemään sitä etukäteen.  

Arvonta suoritetaan ylituomarin hyväksymällä puolueettomalla tavalla, kuitenkin siten, että 

maastoja ei arvonnassa eritellä toisistaan. Mikäli ilmenee voittamattomia 

järjestelyvaikeuksia, ylituomarilla on arvonnan jälkeenkin oikeus siirtää palkintotuomareita 

ryhmästä toiseen.  

 

Koko kauden kokeessa koiranohjaajalla on oikeus ehdottaa koiralleen koemaastoa 

koetoimikunnan tai ylituomarin hyväksyttäväksi.  Koirien arvonta maastoihin suoritetaan 

tarvittaessa.  

 

6.2 Koiran koetteluaika  

Koetteluaika tulee aloittaa ylituomarin määräämänä koirien irtilaskuaikana, ellei 

voittamaton este aiheuta viivytystä.  

Koiran yhteenlaskettu kokonaishakuaika on 240 minuuttia.   

Koepäivänä on kaksi erillistä ajoerää, joiden yhteenlaskettu kokonaisajoaika on 180 

minuuttia. Ajoerä kestää vähintään 60 mutta enintään 120 minuuttia. 

Toinen erä otetaan, mikäli koiralla on ensimmäisen ajoerän jälkeen hakuaikaa 

käyttämättä. Toisen ajoerän pituus on enintään se, mitä ensimmäisen ajoerän jälkeen 

kokonaisajoajasta on käyttämättä. 

DKAJ-tulosta ajatettaessa koiralla on yksi 120 minuutin ajoerä.  

Koiran koettelu päättyy, kun kokonaishakuaika 240 minuuttia tai ajoerien yhteenlaskettu 

ajattamisaika DRAJ-kokeessa 180 minuuttia tai DKAJ-kokeessa 120 minuuttia on käytetty.  

 

 



 

6.3 Toiminta maastossa  

Kulkusuunnan maastossa päättää ryhmänjohtaja kuultuaan maaston tuntevaa ryhmän 

jäsentä.  

Koiranohjaajan kohtuulliset toivomukset otetaan huomioon.  

Koiran häiritseminen ja auttaminen haun, ajon ja hukkatyöskentelyn aikana on kielletty.  

 

6.4 Haku  

Koiran yhteenlaskettu hakuaika koepäivänä on enintään 240 minuuttia.  Haun 

arvostelussa huomioidaan ainoastaan jäniksen, ketun tai muiden lain sallimien ajoeläinten 

haku.   

 

6.5 Ajo  

Koiralla on kaksi ajoerää, joiden pituus on vähintään 60 mutta enintään 120 minuuttia. 

Koiran ohjaaja valitsee ensimmäisen ajoerän pituuden, kun aikaisintaan 60 minuuttia ja 

viimeistään 120 minuuttia on kulunut ensimmäisen ajoerän alkamisesta. 

Toisen ajoerän pituudeksi määräytyy, mitä kokonaisajoajasta 180 minuuttia on 

ensimmäisen ajoerän jälkeen käyttämättä. 

DKAJ-tulosta ajatettaessa koiralla on yksi 120 minuutin ajoerä, katso liitteenä oleva DKAJ-

kokeen ohje.  

Kun ensimmäinen ajoerä on päättynyt, koira pitää kytkeä välittömästi ja siirtää 

koemaastossa toiseen paikkaan viivyttelemättä hakemaan eri ajoeläintä.  

Ainoastaan haukkuen tapahtuva ajo hyväksytään.   

Hukka on silloin, kun koira ei seuraa haukkuen ajoeläimen jälkiä.  

Ajoaikaan lasketaan jokainen minuutti, jonka aikana koira on haukkuen ajanut ajoeläintä.  

Ajoaikaan ei lasketa sellaista hukkaa, joka on viisi (5) minuuttia tai sitä pidempi tauko 

ajossa.  

Jos ajoerän loppuminuuteilla syntyy hukka, jatketaan erää, kunnes selviää, onko kyseessä 

sellainen hukka, joka on vähennettävä ajoajasta.  

Kun hukan alkamisesta on kulunut vähintään 40 minuutta, voidaan koiranohjaajan 

esityksestä siirtyä koemaastossa niin, että koiralla on mahdollisuus löytää uusi ajettava.   

Päätös siirtymisestä, tehdään palkintotuomariohjeiden mukaisesti.  

Mikäli koiralla on hukka, ja se alkaa hakea toista ajoeläintä, hakutyöskentely arvostellaan 

kaikilta osin palkintotuomariohjeiden mukaisesti, mutta hakuaika lasketaan 

ajattamisaikaan.  

Ajolöysyydeksi todettuja minuutteja ei lasketa ajoaikaan.  

Hyväksytty ajoaika saadaan, kun ajoerän pituudesta vähennetään hukat ja ajolöysyydeksi 

todettu aika.  

Kun olosuhteista tai muista seikoista johtuen ajo etenee kuulumattomiin, voidaan ajoa 

seurata tarvittaessa koiran paikannuslaitteesta. Paikannuslaitteesta kuunneltu ja todettu 

ajo merkitään maastokorttiin sahanlaitaviivalla ja hyväksytään koiralle ajoksi, kun koiran 

suoritus on kaikilta osin pystytty arvostelemaan ajoerän aikana ja palkintotuomarit ovat  

varmistuneet paikannuslaitteen luotettavuudesta. (Ohje paikantimen käytöstä on 

toimintaohjeessa)  

 

 

 

 



6.6 Luopuminen kokeesta  

Koiranohjaaja voi luopua kokeesta missä vaiheessa tahansa koetteluajan päättymiseen 

saakka. Koesuoritus arvostellaan luopumisilmoitukseen asti. Luopumisen syy kirjataan 

koirakohtaiseen pöytäkirjaan. 

 

6.7 Kokeen keskeyttäminen  

Päätöksen kokeen keskeyttämisestä tekee ylituomari, maastossa ryhmänjohtaja, ellei 

ylituomari ole heti tavoitettavissa.  

Ryhmänjohtajan on perusteltava keskeyttäminen ylituomarille ensi tilassa.  

Koe keskeytetään seuraavissa tapauksissa:  

- olosuhteet muuttuvat sellaisiksi, että kokeen jatkaminen olisi 

eläinsuojelumääräysten vastaista. Tällaisia olosuhteita ovat koiraa vahingoittava 

jääkuori, jäätynyt lumikerros, kova pakkanen tai helle 

- koira vahingoittuu kokeen aikana niin, että sen koetteleminen voidaan katsoa 

eläinsuojelumääräysten vastaiseksi  

- luonnon olosuhteet muuttuvat sellaisiksi, ettei koiran työskentelyä voida arvioida 

(esim. myrsky) 

- jos toista erää ei voida aloittaa koirasta tai ohjaajasta riippumattomista syistä 

kahden (2) tunnin kuluessa ensimmäisen erän päättymisestä  

- pimeän tulo estää kokeen jatkamisen. 

  

Mikäli kokeen viimeinen ajoerä päättyy kohtuuttomaan häiriöön, voidaan koe keskeyttää 

koiranohjaajan niin halutessa.  

 

6.8 Sulkeminen kokeesta  

Koira suljetaan kokeesta:  

- jos se kieltäytyy työskentelemästä  

- on niin löysä tai antaa ääntä niin vähän, etteivät tuomarit voi seurata ajon kulkua 

- estää tottelemattomuudellaan kokeen jatkamisen ja toista erää ei voida aloittaa 

kahden (2) tunnin kuluessa ensimmäisen erän päättymisestä 

- jos se saa jostain ominaisuusarvostelun kohdasta nolla (0) pistettä.  

- jos se koetteluaikana alkaa ajaa poroa ja ajaa sitä yhtäjaksoisesti 30 minuutin ajan 

ajon toteamisesta tai ajo päättyy poron raateluun. Mikäli koiraa ei saada kytketyksi, 

seurataan ajoa koetteluajan päätyttyäkin, jotta nähdään johtaako se sulkemiseen 

vai ei 

- kun koiranohjaaja tahallisesti rikkoo sääntöjä tai kytkee koiran ilman 

palkintotuomarin lupaa tai ei kehotuksesta huolimatta noudata palkintotuomarin 

ohjeita 

- kun koiranohjaajasta johtuvista syistä toista erää ei voida aloittaa kahden (2) tunnin 

kuluessa ensimmäisen erän päättymisestä 

- jos koiranohjaajan pyynnöstä ylituomarin hyväksymät, ryhmään kuulumattomat 

henkilöt tahallisesti häiritsevät kokeen kulkua tai palkintotuomarien työskentelyä 

eivätkä noudata palkintotuomarin antamia ohjeita.  

 
7. Kokeen tulokset 
 
7.1 Tuloksen laskeminen  



Loppuun viedyssä ja keskeytetyssä kokeessa tulos lasketaan. Jos koira suljetaan tai 

koiranohjaaja luopuu kesken kokeen, tulosta ei lasketa. Keskeytyksen, sulkemisen ja 

luopumisen syy merkitään koirakohtaiseen pöytäkirjaan huomautuksia kohtaan.  

 
7.2.  Tulosten tarkistus 
Kokeen sihteeri tarkistaa kaikki laskelmat ja huolehtii tulosten merkitsemisestä Kennelliiton 
ohjeiden mukaisesti koepöytäkirjalomakkeelle sekä koirakohtaisille lomakkeille ja jättää ne 
viipymättä ylituomarin tarkistettaviksi. Ylituomarin on vahvistettava tulokset ja lisättävä 
tuomarinumeronsa vahvistuksen yhteyteen. 
Kennelpiirin, Dreeverijärjestön ja Kennelliiton tulee korjata koetuloksissa todetut puutteet 
ja virheet.  
 
7.3.  Tulosten lähettäminen 
Koetoimikunnan on lähetettävä ylituomarin tarkastamat ja vahvistamat tulokset viikon 
kuluessa kokeen päättymisestä sähköisesti dreeverijärjestön nimeämän ajokoetulosten 
vastaanottajan tarkastettavaksi. Kennelpiirin on lähetettävä Kennelliitolle ja rotujärjestölle 
kuuluvat pöytäkirjojen kappaleet kahden viikon kuluessa kokeen päättymisestä.  
 

8. Kohtuuton häiriö kokeen aikana  

 

8.1 Kohtuuton häiriö  

Haun tai ajon aikana voi sattua koirasta riippumaton kohtuuton häiriö, joka keskeyttää 

koiran koettelemisen.  

 

8.2 Häiriön toteaminen  

Jos on aihetta epäillä kohtuuttoman häiriön keskeyttäneen haun tai ajon, 

palkintotuomarien on viipymättä pyrittävä selvittämään keskeytyksen syy ja toimittava 

palkintotuomariohjeiden mukaisesti.   

Päätöksen kohtuuttoman häiriön hyväksymisestä tekee palkintotuomari.  

 

8.3 Erityistapahtumat  

Mahdolliset suurpetojen ja petolintujen vaikutukset koiran käyttäytymiseen kokeen aikana 

tulee pyrkiä aina selvittämään, ettei tule virhearviointeja. Eläimen laji merkitään 

koirakohtaiseen pöytäkirjaan.  

 

9. Palkintotuomarin arvostelun muuttaminen  

Ylituomarin tehtävänä on valvoa, että kokeessa tarkoin noudatetaan Kennelliiton 

hyväksymiä ajokokeiden sääntöjä ja ohjeita.   

Ylituomarin velvollisuus on muuttaa palkintotuomarien arvostelua, jos hän erää 

seurattuaan tai palkintotuomarien selostuksen kuultuaan on vakuuttunut, ettei arvostelu 

ole oikeassa suhteessa koiran suoritukseen.  

 

10. Muutokset ohjeeseen  

Muutokset tähän ohjeeseen hyväksyy Kennelliitto Suomen Dreeverijärjestön esityksestä.  

 


