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POHJOIS-POHJANMAAN KENNELPIIRIN ALUEEN ENGLANTILAISTEN KANAKOIRIEN HARRASTUSTOIMINTAA VUOSIEN 

SAATOSSA 

 

Ennen ja nyt 

Englantilaisten kanakoirien harrastustoiminnan voidaan katsoa käynnistyneen Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin 

alueella heti Oulun Erä-ja Kennelkerho Ry:n (OEK) nimenmuutoksen jälkeen vuonna 1948, jolloin teknikko Antti 

Anttilan opastuksella järjestettiin kanakoiraharrastusta käsittelevät luentopäivät 9.-10.8.1948. Teoriapuolen 

opiskelun ja harjoitusten jälkeen osanottajat, joita oli 6-7 henkeä ja 4 koiraa, kävivät Tupoksen kentällä 

kouluttamassa koiria ja seuraamassa Antti Anttilan pointterin esityksiä. 

Tämän tapahtuman jälkeen OEK:n kanakoirajaos järjesti vuosittain tottelevaisuusharjoituksia  luutnantti Heikki 

Sarparannan johdolla mm. Intiönkankaalla sekä luentoja ja muuta opastusta kanakoirien kasvatuksesta ja 

harjoittamisesta Antti Anttilan johdolla. 

Sittemmin on englantilaisten kanakoirien harrastustoiminta ollut milloin voimakkaampaa milloin taas hieman 

laimeampaa. Kuusikymmentäluvun alusta n. 10 vuoden ajan toiminta oli melko vilkasta, johtuen muutamasta 

innokkaasta pointteri- ja setterikasvattajasta, jotka osallistuivat aktiivisesti niin kasvatus- kuin näyttely- ja 

koetoimintaankin. 80-luvun puolenvälin jälkeen on harrastustoiminta hiljalleen virinnyt uudelleen. Nyttemmin 

englantilaisten kanakoirien suosio käyttö-ja koekoirana on vilkastunut siinä määrin, että OEK:n rinnalle perustettiin 

vuonna 1993 englantilaisten kanakoirien harrastajille oma Pohjois-Pohjanmaan Kanakoiraharrastajat Ry (PPKH) 

niminen yhdistys. PPKH:n jäsenmäärä vuoden 1996 alussa oli jo 75 henkeä (perheenjäsenet mukaan lukien). 

PPKH:n toiminta on keskittynyt talviaikaan ensisijaisesti Lumijoen, Limingan ja Temmeksen suunnalla viikoittain 

pidettäviin maastotreeneihin ja kesäisin ampumaradalla järjestettyihin haulikkoampumaharjoituksiin. Yhdistys on 

järjestänyt erilaisia luento-, teema- ja koulutuspäiviä ja harjoittanut fasaanien istutusta sekä jonkin verran myös 

peltopyiden ja fasaanien riistapelto- ja ruokintatoimintaa. Erilaiset harjoitusmatkat Lapin tuntureille tai Pohjanmaan 

lakeuksille ovat monina vuosina sisältyneet PPKH:n toimintaohjelmaan. 

 

Koetoiminta 

Ensimmäiset kanakoirien kenttäkokeet (kanakoirakokeet ylipäänsä) Oulun Erä-ja Kennelkerho Ry järjesti kennelpiirin 

alueella syyskuun loppupuolella vuonna 1950 Limingassa. Ne olivat laatuaan ensimmäiset koko Pohjois-Suomessa. 

Kolmen vuoden harjoitusjakson jälkeen kerhon kanakoirajaos rohkeni ryhtyä johtaja Y. Rautakouran ja luutnantti H. 

Sarparannan johdolla koejärjestelyihin. Noihin kokeisiin osallistui neljä koiraa; kaksi englanninsetteriä ja kaksi 

saksanseisojaa. Toinen englanninsettereistä osallistui nuorten luokkaan ja loput kolme koiraa kilpailivat avoimessa 

luokassa. Kokeiden ylituomariksi oli saatu kokenut kanakoiramies tohtori W. Ekman Seinäjoelta. 

Ainoa koira, joka selviytyi palkinoille, oli luutnantti Heikki Sarparannan omistama ja ohjaama saksanseisojauros Falk. 

Se sai avoimen luokan 3. palkinnon ja palkittiin myös kokeiden parhaana koirana. Erikoispalkinnon hyvistä 

koesuorituksista saivat avoimessa luokassa kilpaillut Y. Rautakouran omistama saksanseisojanarttu Viri ja nuorten 

luokassa erittäin lupaava englanninsetterinarttu Tuuli, jonka omisti ja ohjasi ekonomi L. Rautio. Lisäksi parhaan 

ohjaajan erikoispalkinnon sai Heikki Sarparanta, joka osoitti hallitsevansa täydellisesti kanakoiraohjauksen 

kenttäkokeissa. Riistaa koemaastossa oli ollut runsaasti, mutta kova tuuli oli pilannut enemmät palkintoon 

oikeuttavat lintutyöt. 



Tämän jälkeen kokeita järjestettiin 60-luvun alusta vuoden parin välein ensin kenttäkokeina 70-luvun alkupuolelle 

saakka ja sittemmin metsäkokeina 70-luvun loppupuolen ajan, kunnes koetoiminta hiipui melkein kymmenen 

vuoden ajaksi viritäkseen 80-luvun puolessa välissä taas uudelleen. Oheisena liite (3) alueella järjestetyistä kenttä- ja 

metsäkokeista. 

Perustamisensa jälkeen Pohjois-Pohjanmaan Kanakoiraharrastajat Ry on järjestänyt vuosittain yhteistyössä Limingan 

- Temmeksen metsästysyhdistys ry:n kanssa kanakoirien metsäkokeita (KAME). Kenttäkokeet (KAKE) ovat saaneet 

toistaiseksi odottaa peltoriistan vähyyden vuoksi parempia riistarikkaampia aikoja. 

 

Kouluttajat/Ylituomarit 

Oulun Erä-ja Kennelkerhon puitteissa mainittakoon jo aiemmin esille tulleet tottelevaisuus-ja 

kenttäkoulutusharjoituksia vetäneet Heikki Sarparanta, joka toimi myös SKL:n koulutuspäällikkönä ja Antti Anttila, 

joka luennoi usein kanakoirien kasvattamisesta ja harjoittamisesta. Lisäksi muistetaan aktiivinen 

englanninsetteriharrastaja ja kasvattaja läänineläinlääkäri Erkki Forsberg, joka osallistui usein asiantuntijan 

ominaisuudessa mm. jalostusta ja kasvatusta käsitteleviin koulutustilaisuuksiin. 

Englantilaisten kanakoirakokeiden ylituomareina kennelpiirin alueella vaikuttaneista voidaan mainita ainoastaan 

Erkki Kurvinen, joka harrasti aluksi saksanseisojia ja siirtyi sittemmin englanninsetterikasvattajaksi sekä tunnettu 

pointterikasvattaja Iikka Karjarinta, joka oli hyvin aktiivinen toimija niin kokeiden järjestelijänä kuin kilpailijanakin. 

Iikka Karjarinta toimi koetuomarina monien tunturi- ja metsäkokeiden lisäksi hyvin usein myös Eteläpohjanmaan 

kenttäkokeissa. Molemmat em. herrat toimivat aktiivisesti myös kanakoiranäyttelyiden ulkomuototuomareina. 

Lisäksi muistetaan englantilaisten kanakoirien kokeissa usein ylituomarina toiminut Eero Salovaara, joka harrasti 

ensin saksanseisojia ja sittemmin pointtereita. 

Nykyisin kennelpiirin alueelta ei löydy ainuttakaan englantilaisten kanakoirakokeiden ylituomaria. 

 

Edustukset 

Monella tasolla eri järjestöissä vaikuttaneista pohjois-pohjanmaalaisista englantilaisten kanakoiraharrastajien 

edustajista ja edusmiehistä mainittakoon ensimmäisenä Oulun riistanhoitopiirin riistapäällikkö Keijo Kapiainen, jonka 

harrastama kanakoirarotu on englanninsetterit. 

Kanakoirakerho-Hönshundssektionen Ry:n järjestötehtävissä Ahti Heikka on toiminut monien vuosien ajan mm. 

irlanninsettereiden jalostustoimikunnan jäsenenä. Lisäksi Markku Parviainen ja Anneli Törrönen (gordoninsetterit) 

sekä Heikki Merviö (pointterit) toimivat tällä hetkellä em. kanakoirakerhon (KKK-HHS RY) jalostustoimikunnissa 

omien rotujaostensa edustajina/jäseninä. 

Maajoukkuetason edustuksista on syytä mainita mm. Markus Remes, joka aikanaan edusti Suomea olympialaisissa 

haulikkoampujana.  Markuksen ja isänsä Matti Remeksen englantilaiset kanakoirat ovat olleet englannin- ja 

irlanninsettereitä.  

 

Pohjoismainen yhteistyö 

Pohjoismaiden välinen yhteistyö on suurelta osin painottunut siihen, että kennelpiirin alueen kanakoiraharrastajat 

ovat tuoneet koiria niin Ruotsista, Norjasta kuin Tanskastakin. Tämä pääosin siitä syystä että populaatio Suomessa 

on turhan pieni, eikä Suomesta ole välttämättä ollut saatavilla pentuja juuri sillä hetkellä kuin tarvetta olisi ollut.  



Toinen merkittävä yhteistyömuoto oli maiden välinen näyttelytoiminta siihen saakka, kun rajat v. 1988 sulkeutuivat 

Suomessa ilmenneiden rapies-tapausten vuoksi. Tuomaritoimintaan tämä ei kuitenkaan vaikuttanut mitenkään. 

Koiranäyttelyissä nähdään edelleen usein pohjoismaalainen ulkomuototuomari englantilaistenkin kanakoirien 

kehässä. 

Kolmantena mainittakoon maiden välinen koetoiminta. Kennelpiirin alueen kanakoiraharrastajista aikanaan Iikka 

Karjarinta osallistui mm. vuonna 1963 Suomen Kanakoirakerho ry:n ja Hönshundssektion rf:n lähettämässä 

joukkueessa pohjoismaiseen pointteriotteluun, joka pidettiin Öölannissa Ruotsissa. Lisäksi Karjarinta osallistui 

lukuisiin Norjan ja Ruotsin puolella järjestettyihin tunturikokeisiin sekä avoimessa että voittajaluokassa. 

Myöhemmin 80-luvun lopun ja 90-luvun alun aikana Ahti Heikka osallistui kolme kertaa Tanskassa Tanska-Suomi ja 

Saksa maaotteluihin ja kenttäkokeisiin sekä v. 1995 Etelä-Ruotsissa järjestettyihin irlanninsettereiden Tanska-Suomi-

Ruotsi maaotteluun Suomen edustusjoukkueessa ja seuraavana päivänä järjestettyyn avoimen luokan 

kenttäkokeeseen, saaden AVO2-palkinnon.  

Kilpailupaikalla tuli myös ilmi kuinka tunnettu kanakoiramies Iikka Karjarinta oli Suomen rajojen ulkopuolellakin. 

Vielä 30 vuotta myöhemmin, kun tuli tietoon, että Ahti Heikka on kotoisin Oulun seudulta, niin häneltä tultiin 

kysymään, josko Iikka Karjarinta olisi ollut tuttu mies hänellekin. 

 

P-Pohjanmaan kennelpiirin kasvattajia 

Iikka Karjarinta 

- Liite 1: Saksanseisoja-lehden nro 2/95 lähikuva-juttu ”Kuka oli Iikka Karjarinta” 

- Liite 2: Luettelo Iikka Karjarinnan koirien voittamista Suomen Kanakoirakerho ry:n kiertopalkinnoista 

 

Erkki Forsberg 

Läänineläinlääkäri Erkki Forsbergin kanakoiraharrastus alkoi 50-luvun lopulla. Ensimmäiset englantilaiset 

kanakoirat hän hankki vuonna 1957, jolloin hän sai kasvatettavaksi ja koulutettavaksi kaksi englanninsetteriä. 

Toinen oli Urho Perkon kasvattama uros Priima Billy-Boy ja toinen kapteeni R.W. Stewen kasvattama narttu 

Huntingfield Molly. Näitä kahta setteriä hän koulutti ja kilpailutti, kunnes teetti vuonna 1961 pentueen 

niiden kesken ja jätti itselleen urospennun, jolla jatkoi harrastustaan edelleen. Erkki Forsberg jatkoi aktiivista 

kanakoiraharrastustaan aina 80-luvun puoleen väliin saakka, jolloin hän oli vielä järjestämässä metsäkokeita 

Oijärven maastossa. 

Nykyisin kennelpiirin alueella on englantilaisia kanakoiria arviolta 70-80, joista noin 60 koiraa on Pohjois-

Pohjanmaan Kanakoiraharrastajat Ry:n jäsenistöllä metsästys- ja kilpailukäytössä. Näistä muutamalla jäsenellä 

on myös kennelnimi ja omia kasvattipentuja tuotettuna alan harrastajille. Esimerkiksi Ahti Heikan Douedal’s-

kennelissä kasvatetaan irlanninsettereitä ja Markku Parviaisen Opendora’s-kennelissä gordoninsettereitä. 

 

Muistio / 21.5.1996 

Laatijat: 

- Markku Parviainen 

-  Ahti Heikka 

Liite 3: Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin alueella v. 1950-1995 järjestettyjä kenttä- ja metsäkokeita 

englantilaisille kanakoirille. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


