
Verijäljen teko, ajo ja 
varusteita

Ville Hokkanen
Pohjois-Savon riistanhoitopiiri

Kuvat Ville Hokkanen ja Petri Vartiainen



Suunnitellaan ja merkitään jälki maastoon 
kuitunauhalla (nauhat pois metsästä ajon jälkeen!!)



Merkitään kaato, eli jäljen loppu



Tarvitaan sieni, narua, vettä, verta, 
kuitunauhaa, muovipussi ja kaato



Sieni kastellaan vedellä



Potkitaan makuupaikka, jäljen alku n. 
30x30 cm



Sieni kastellaan verellä kuopassa



Aloitetaan jäljen veto, naru n. 3m



Sieni pussiin ja kaato maahan, nahkaa, 
ruokaa, sorkka, kani.. Koiralle palkinto



Annetaan ajan kulua 

 Odotetaan jäljen vanhenemista 1h  – 3 vrk, 
koiran iästä ja kokemuksesta riippuen.

 Kaikki olosuhteet, maastot ja 
vuorokaudenajat ovat hyviä jäljestämisen 
harjoitteluun. 

 Kysy lupa maanomistajalta!



Jäljestys - Osoita alku selvästi!



Annetaan koiran työskennellä ja 
LUOTETAAN koiraan. 
 Opi lukemaan koirasi työskentelyä!



Kehutaan maalissa!



Varusteita, liivit = TURVALLISUUS



Liina tai naru 6-12 m 



Valjaat tai leveä panta



Yhteydenpito- ja paikannusvälineitä



Kirves, saha, narua…



Ensiapu, ihmisille ja koiralle



Valoa



Koiratutka tai kaksi



Muuta varustusta
 Kartat, 
 Puhelinnumerot, poliisi, mets.seuran hlöt, ensiapu jne.
 Tulentekovälineet
 Narua eläimen poisvetämiseen
 Puukko
 Vessapaperia tms maatuvaa, jolla jälkeä/veriroiskeita voi 

merkitä
 Ase, patruunat ja luvat
 Juomista itselle ja koiralle
 Evästä
 Varavaatetus (Jäljellä tulee hiki…)
 Huumoria ja avointa mieltä!
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