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12.6.2011 Imatra 

Järjestäjä: Kaakkois-Suomen Spanielikerho 
Kokeen ylituomari: Martti Hirvonen 
Muut tuomarit: Heikki Vesikko 
Kokeen vastaava 
toimitsija: 

Heli Rummukainen 

Kokeen sihteeri: Tuula Luukkonen 
Kokeen emäntä: Jenni,Tanja, Tuula, Heli 
Sää: Helteinen ja aurinkoinen 

Ylituomarin kertomus 

MEJÄ-kokeen järjesti Kaakkois-Suomen Spanielikerho. Tukikohtana käytettiin metsästysseura Kyttäpoikien 
majaa Imatran Oritlammella. Pääasiassa piilomerkatut jäljet oli sijoitettu kokeeseen sopiviin maastoihin. 
Kaatoina käytettiin hirven sorkkia. Kokeen ylituomarina Martti Hirvonen arvosteli jäljillä VOI 5-9. Toisena 
tuomarina Heikki Vesikko arvosteli jäljillä AVO 1-4. Laukauksensietotestissä hyväksyttiin kaikki koirat, eikä 
tunnistusmerkinnöissä ollut huomautettavaa. Riistahavaintoina metson poikasia sekä hirvenjälkiä. Jäljillä 
opastus oli asianmukaista ja kokeen järjestelytkin toimivat moitteetta koetoimikunnan ja vastaavan 
koetoimitsijan Heli Rummukaisen johdolla, unohtamatta Kari Falkenbergin työtä jälkien suunnittelussa. Koe 
päättyi klo 

  

AVO-koirat 

Englanninspringerspanieli, narttu, s.  Rek. no FI17829/10 
Ancer's Perfect Rose AVO 0 
Rummukainen Heli Riikonen Tanja   
Tuomari: Heikki Vesikko, ohjaaja Riikonen Tanja 
Ohjattu lähtö, jäljestää maavainulla reipasta vauhtia kohtuullisesti jälkeä seuraten ja myös jäljen päällä. N. 
100 m jäljestyksen jälkeen ottaa piston oikealle, etenee pois jäljeltä liian kaus, saa hukan. Edetään tästä 
rengastaen jäljen mäkirinteessä ja lähtee lopuksi äsken mainittuun suuntaa, saa 2. hukan. Edetääns siitä n. 
10 m päähän kulmasta, Roosa ottaa siinä vainun jäljen vasemmalle puolelle, etenee sinne liian kauas 
palaamatta jäljelle, tuomitaan 3. hukka. Tällöin koe keskeytettiin. 
  

Kultainennoutaja, narttu, s. 21.11.2004 Rek. no FIN52261/04 
Guldgårdens My Sparrow AVO 0 
Kajasranta Tuija   
Tuomari: Heikki Vesikko, ohjaaja Kajasranta Tuija 
Ohjattu lähtö, etenee suuntakrepiltä n. 50 m jälkitarkasti, mutta poistuu siinä jäljen oikealle puolelle. Etenee 
määrätietoisesti kauemmas, josta jouduin kutsumaan takaisin. 1. hukka. Edetään palautuksen jälkeen 
oikealta koukaten jälkeä n. 100 m. Siinä Åsa ottaa jäljeltä poisumissuunnan vasemmalle ja pysähtyy 
kumpareelle. Jäljestyskehoituksen saatuaan vastaa siihen haukahtamalla, eikä lähde jäljelle. Aikaa kuluu yli 
3 minuuttia, tuomitaan hukka. Palautuksen jälkeen jäljestää n. 20 m ja lähtee siitä oikean kautta kaartaen 
paluujäljelle liian kauas. Siitä tuomitaan kolmas hukka ja koe keskeytettiin. 
  

ESS, uros, s. 25.9.2008 Rek. no FIN56964/08 
Springdale Take This Tango AVO 3 
Sarlomo Jenni 27 pistettä 
Tuomari: Heikki Vesikko, ohjaaja Sarlomo Jenni 

   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 4 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 5 pistettä 



   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 8 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä 
Lähtee ohjatusti, ohittaa suuntakrepin omatoimisesti jäljestäen. Etenee n. 50 m, ottaa riistavainun jonka 
seurauksena lähtee paluu jäljelle, saa hukan. Palautuksen jälkeen jäljestää zik zak kuviolla jäljen päällä, 
ohittaa tällöin kulman, etenee siitä 2 osuuden yli, poistuu jäljeltä, saa hukan. Palautuksen jälkeen jäljestää 
lähes jälkitarkasti kulmalle pysähtyen ja ohittaa kaadon. N. 3 m kuljettuaan metsäkoneen uraa pitkin palataa 
siitä pikaisesti ja oma-aloitteisesti kaadolle jolle pysähtyy, nuuhkii, nuolee ja jää paikoilleen. 
  

Karkeakarvainen kääpiömäyräkoira, narttu, s. 31.3.2008 Rek. no FIN27037/08 
llometsän Aurinko AVO 1 
Kosonen Hanna 40 pistettä 
Tuomari: Heikki Vesikko, ohjaaja Kosonen Pekka 

   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 8 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 10 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä 
Lähtee nuuhkaisun jälkeen etsi kehoituksella. Etenee maavainulla lähes tarkasti jäljen päällä. 50 m 
jäljestettyä lähtee metsäkoneen pyöräuralle palaten jäljelle ilman kehoitusta. Saapuu 1. kulmalle, ohittaa sen 
oikaisemalla n. 1 m ennen olevaa poluntapaista pitkin. Jäljestää 2. ja 3. osuuden jälkitarkasti. Rengastaa 2. 
kulmauksen n. 1 m säteellä, osoittaa kulman ennen lähtöään pysähtymällä. Saapuu kaadolle, pysähtyy, 
nuuhkii, nuolee ja peittää lopuksi. Vaikka jäljestysaika ylittyi, jonka uskon johtuvan matalalle koiralle 
kohtuuttomasta kanervikkoisesta maastosta, päädyn antamaan 1. palkinnon 
  

  

VOI-koirat 

Pitkäkarvainen mäyräkoira, uros, s. 26.6.2006 Rek. no FIN39320/06 
Sagotax Bertil VOI - 
Häyhä Helena ja Sakari   
Tuomari: Martti Hirvonen, ohjaaja Häyhä Helena 
Alkumakaus tutkitaan ja siitä innokkaasti jäljelle. Ensimmäinen osuus tarkasti, samoin kulma. Toisen 
osuuden alkupuoli tarkasti, mutta kohta makauksen jälkeen lähtee hirvenjäljille, josta hukka. Loppuosuus 
hyvin. Selvittää katkon vaivattomasti. Kohta kolmannen osuuden alussa lähtee taas hirvenjäljille aina 
hukkaan asti. Palautuksen jälkeen ei koiraa enää kiinnostanut verijälki ja ohjaaja keskeyttää kokeen. 
Makauksista osoittaa yhden ja toisen heikosti. 
  

ESS, uros, s. 30.4.2007 Rek. no 28860/07 
Ancer's Innocent Vili VOI 2 
Laukkanen Jukka 37 pistettä 
Tuomari: Martti Hirvonen, ohjaaja Laukkanen Jukka 

   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 8 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 8 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 11 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä 
Koira rauhoitetaan ja siitä opastettuna jäljelle. Jäljestää melko tarkasti jäljen päällä kaikki osuudet, paitsi heti 
ensimmäisen kulman jälkeen sivulle riistan hajuille aina hukkaan asti. Ensimmäinen ja kolmas kulma tarkasti, 
toisella olleen katkon selvittää hyvin. Makauksista yhden osoittaa hyvin, kolme heikommin. Jää nuuhkimaan 
kaatoa. Tarkkaa jäljestystä tekevä koira. 



  

ESS, narttu, s. 30.4.2007 Rek. no FIN28863/07 
Ancer's Incredible Ida VOI 1 
Riikonen Tanja 40 pistettä 
Tuomari: Martti Hirvonen, ohjaaja Rummukainen Heli 

   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 8 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 11 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä 
Alkumakaus tutkitaan. Aloittaa vauhdikkaan jäljestyksen. Ensimmäisellä ja toisella osuudella muutamia 
lyhyehköjä tarkistuksia. Kolmannella osuudella yksi pitempi ja pari lyhyempää tarkistuksia, samoin 
neljännelläkin osuudella. Kolmannella osuudella lähtee metson poikanen aivan jäljen vierestä ja ohjaaja 
joutuu käskemään, ettei koira saa sitä. Ensimmäinen ja kolmas kulma tarkasti, toisen, katkokulman selvittää 
lenkittämällä. Makauksista osoittaa kaksi ja kaksi ylittää. Jää nuuhkimaan kaatoa. Koira työskentelee 
pääasiassa ilmavainulla, joka aiheuttaa polveilun hajuvanalla. Useista tarkistuksista huolimatta koira palaa 
omatoimisesti takaisin jäljelle. 
  

ESS, narttu, s. 13.2.2001 Rek. no FIN13057/01 
Mistily's Highland Tribute VOI 1 
Rummukainen Heli 46 pistettä 
Tuomari: Martti Hirvonen, ohjaaja Rummukainen Heli 

   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 13 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä 
Alkumakaus tutkitaan ja siitä rauhallisesti jäljelle. Melko tarkkaa jäljestystä toisen osuuden lopulle, jossa 
lähtee sivulle, palaa kuitenkin ohjaajan kehoituksella takaisin jäljelle. Jäljen koko loppuosuus tarkasti, katkon 
selvittää lenkittämällä, toiset kulmat tarkasti. Makauksista kolme osoittaa hyvin, yhden vähän heikommin. 
Omii kaadon. Hieno suoritus jo iäkkäämmältä jäljestäjältä. 
  

ESS, uros, s. 6.2.2005 Rek. no FIN16632/05 
Ancer's Dynamite Charm VOI 1 
Luukkonen & Rummukainen Tuula & Heli 48 pistettä 
Tuomari: Martti Hirvonen, ohjaaja Luukkonen Tuula 

   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 10 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 14 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä 
Alkumakaus tutkitaan. Aloittaa määrätietoisen jäljestyksen. Kaikki osuudet tarkkaa työskentelyä. Kulmat 
tarkasti. Osoittaa makaukset hyvin. Selvittää katkon lenkittämällä. Jää tutkimaan kaatoa. Toisen osuuden 
puolivälissä lentokyvytön metson poikanen oli kyyhistynyt aivan jäljen päälle ja jouduttiin vetämään koira 
pois, ettei linnulle käy huonosti. Vaati vielä ohjaajalta muutaman lisäkäskyn, jotta koira unohti linnun. 
Erinomainen jäljestäjä. 
  

 


