
Karhutyöskentely
Vastaaja:
-
Vastaus:
21.08.2020, 03.38 - 21.08.2020, 04.52

1. Karhutyösketelyn perustiedot

Päivämäärä ja vuosi 20.8.2020

Maasto ja paikkakunta Martinselkonen Suomusssalmi

Koiran rekisterinimi Kuorikan Kuki

Rekisterinumero FI24716/11

Sukupuoli uros

Koiran ikä työskentelyhetkellä 9,5

Omistajan nimi Ismo Parkkinen

Paikkakunta Juuka

Puhelinnumero Ei vastauksia

Sähköpostiosoite Ei vastauksia

2. Onko koiralla aikaisempia karhutyöskentelyjä?

Kyllä

3. Kirjattiinko työskentelystä koe?

Ei

4. Päättyikö työskentely kaatoon?

Ei

5. Karhutyöskentelyn tapahtumat



Koira hakemaan (klo) 5.16

Karhu löytyi (klo) 5.29

Haukkua löytöpaikalla ( --/min) 0

Löytömatka (km) 0,4

Kiinteää haukkua yhteensä (min) 334

Siirtyvää haukkua yhteensä (min) 69

Työskentelymatka (km) 10,9

Uusintahaukut (kpl) 5

Yhteydenotot (kpl) 0

Työskentelyaika (min) 426

Työskentely päättyi (klo) 12.35

Haukkutiheys (krt/min) 55-65

6. Arvio karhusta

Määrä (kpl) 1

Etutassun leveys (cm) -

Karhun käyttäytyminen itsevarma, rauhallinen ja hätistelee koiraa

Miten työskentelyn kohde todettiin karhuksi (näkö/jälki) näkö ja kuva

7. Kerro lyhyesti haukkutyöskentelystä: Löytötapahtuma, vainu (jälki/ilma), vaikeustekijät(vesistöt yms.) koiran
työskentelytyyli:

Karhunmetsästyksessä koira lasketaan vapaaseen hakuun klo. 5.16 lämpötila + 15. Karhu löytyy toiselta lenkiltä 
suhteellisen avoimelta paikalta, josta karkoittuu välittömästi ja siirtyy Martinselkosen luonnonsuojelualueelle. 
Ensimmäinen karkko 4.7 km, jossa kaksi joenylitystä. Työskentelyssä yhteensä 5 karkkoa ja uusintahaukkua. 
Näissä yhteensä kaksi joenylitystä lisää. Karhusta At klo. 9.06 20 metrin etäisyydeltä, josta otettu myös karhusta 
kuva. Haukussa yksi aikuinen iso karhu. Koira koira työskentelee rohkeasti, rauhallisesti ja varmasti. 
Haukkuetäisyys lähimmillään  2-5 m. Karhu hätistelee koiraa silloin kun koira pyrkii haukkumaan sitä takaapäin. 
Työskentely päättyy heti 426 minuutin jäleen lämpötilan ollessa +23 astetta klo. 12.35. Koira kytketään klo. 13.15 
sen etsittyä omistajansa. �
Koko työskentelyn ajan vallitsi erittäin aurinkoinen ja lämmin keli. Suoritusta ei kirjattu viralliseksi taipumuskokeeksi, 
koska työskentely varmistui karhutyöskentelyksi vasta ampumatilaisuuden yhteydessä. �
Työskentelyn kirjasivat Matti Raatikainen ja Jukka Lindholm molemmat karhunhaukkutaipumuskokeen tuomareita.

8. Karhutyöskentelyn tuomari/todistaja:

Nimi Jukka Lindholm

Paikkakunta Pyhtää

Puhelinnumero Ei vastauksia

Sähköposti Ei vastauksia

9. Liitä tähän hyvälaatuinen kuva koirastasi (esimerkiksi karhunkaadolla). Huomioithan, että olet pyytänyt luvan



kuki karhulla.jpg

kuvan julkaisuun kaikilta kuvassa mahdollisesti esiintyviltä henkilöiltä.

10. Puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita lukuunnottamatta annetut tiedot saa julkaista Suomen
Pystykorvajärjestön kotisivuilla ja järjestön eri foorumeilla (esim. Pystykorva-lehdessä, SPJ:n ylläpitämillä Facebook-
sivuilla ja Pystykorva.info keskustelufoorumilla): *

Kyllä

https://api.webropolsurveys.com/File/GetStoredFile?storedFileId=0ff33a41-8243-452c-a7c5-ed28ad7b5a4f

