
MEJÄ-kokeen tulokset 
2.6.2011 Lappeenranta, Ylämaa 

Järjestäjä: Kaakkoissuomen Spanielikerho 
Kokeen ylituomari: Marko Saarni 
Muut tuomarit: Mari Mamia 
Kokeen vastaava 
toimitsija: 

Kari Falkenberg 

Kokeen sihteeri: Tuula Luukkonen 
Kokeen emäntä: Kati Huovila 
Sää: Aurinkoinen, helteinen. 

Ylituomarin kertomus 

Metsästyskoirien jäljestämiskokeet järjestettiin Lappeenrannassa (Ylämaa). Kokeen järjesti Kaakkois-
Suomen Spanielikerho Sirkjärven metsästysseuran maastoissa, seuran metsästysmajan toimiessa kokeen 
keskuspaikkana. Kokeen ylituomarina toimi Marko Saarni Porvoosta arvostellen koirat jäljillä AVO 5-6 ja VOI 
7-10. Toisena tuomarina Mari Mamia arvostellen AVO 1-4 ja VOI 11-12. Vastaavana koetoimitsijana toimi 
Kari Falkenberg joka toimikuntineen suoriutui tehtävästä hyvin. Maastot olivat koemuotoon sopivaa 
suomalaista sekametsää, johon jäljet oli sijoiteltu sääntöjenmukaisesti. Jäljet oli pääosin piilomerkattuja. 
Oppaat suoriutuivat tehtävästään hyvin. Riistahavaintoina paljon jälkiä ja jätöksiä. Kaatoina käytettiin 
pakasteesta koeaamuksi sulatettuja hirven sorkkia. Laukauksensietotesti suoritettiin haulikolla, kaikki koirat 
läpäisivät testin. Koe päättyi klo 

  

AVO-koirat 

Espanjanvesikoira, narttu, s. 14.10.2008 Rek. no FIN57387/08 
Hapiberg Anni-Frid AVO 3 
Rintala Titta ja Jarkko 28 pistettä 
Tuomari: Mari Mamia, ohjaaja Jarkko Rintala 

   Jäljestämishalukkuus (6) 3 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 3 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 4 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 13 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 2 pistettä 
Hyvä ohjattu lähtö. Koira jäljestää sopivaa vauhtia maa- ja ilmavainua käyttäen. Ensimmäinen osuus aivan 
jälkitarkasti, toisella ja kolmannella osuudella pieniä tarkastuksia ja pyörähtelyjä. 1-kulma laajalla 
tarkastuslenkillä, makaus hyvin pysähtyen ja nuuskien. Toinen kulma tarkasti, makaus merkitään 
erinomaisesti pysähtyen. Toisella osuudella tarkastuslenkiltä palatessa koira lähte seuraamaan paluujälkeä, 
hukka. Valitettavasti 5 m ennen kaatoa koira koukkaa jäljen sivuun ja kiertää sorkan. Palautetaan ja nyt 
suoraan kaadolle. Sorkan nuolee ja nuuhkii. Hyvä suoritus ensikertalaiselta! 
  

ESS, uros, s. 25.9.2008 Rek. no FIN56964/08 
Springdale Take This Tango AVO 3 
Sarlomo Jenni 29 pistettä 
Tuomari: Marko Saarni, ohjaaja Jenni Sarlomo 

   Jäljestämishalukkuus (6) 2 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 4 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 5 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 12 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä 



Koiralle osoitetaan jälki huolellisesti ja alkaa rauhallisesti etenevä jälkityö. Jäljestetään sekä maa- että 
ilmavainulla reipasta kävelyvauhtia. 1-osuuden puolivälissä määrätietoinen poistuminen ojaan ja jatkaa aina 
hukkaan asti. Palautuksen jälkeen hyvin aina makaukselle asti, jonka merkkaa hienosti. Kulma tarkasti 
uuteen suuntaan. Toinen osuus hienosti vain pari pientä tarkistusta jäljen sivuun, toinen makuu merkataan, 
kulma lenkillä. Viimeinen osuus teettää työtä. Koira väsyy ja vaatii runsaasti kehoituksia. Lopulta hieman 
ennen kaatoa eksyy jäljeltä, toinen hukka. Palautuksen jälkeen hienosti kaadolle, jonka omistaa. Kelpo 
suoritus. 
  

ESS, uros, s. 21.2.2009 Rek. no FI19289/09 
Ancer's One Way Ticket AVO 2 
Pirhonen Jouni 37 pistettä 
Tuomari: Mari Mamia, ohjaaja Jouni Pirhonen 

   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 7 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 7 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 11 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä 
Rauhallinen lähtö, alkumakaus nopeasti nuuhkaisten. Koira jäljestää mukavalla vauhdilla melko jälkitarkasti. 
1. makaus aivan vierestä sisäkautta ohi suoraan uudelle osuudelle. Osuuden loppupuolella tuore riistan jälki 
sekoittaa hyvää jälkityötä. Lähdetään vauhdilla riistan perään. Hukka. Uusi alku ennen makausta, joka 
nopeasti nuuhkien, kulma takaa varmistaen. Kolmannella osuudella riistan hajut vetävät koiraa useaan 
kertaan jäljen sivuun, mutta omistaja tuntee koiransa ja kehottaa sopivasti. Kaadolle suoraan, sorkan nuolee 
ja nuuhkii. Erinomainen, helposti luettava jäljestäjä. 
  

ESS, uros, s. 30.4.2007 Rek. no 28860/07 
Ancer's Innocent Vili AVO 1 
Laukkanen Jukka 43 pistettä 
Tuomari: Mari Mamia, ohjaaja Jukka Laukkanen 

   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 8 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 12 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä 
Raju lähtö, alkumakaus jää tutkimatta. Koira jäljestää maa- ja ilmavainua käyttäen aaltoillen jäljen päällä. 
Jokaisella osuudella pistoja ja lenkkejä jäljen sivuun. Pari laajempaakin tarkastusta tehdään. Ensimmäinen 
makaus nuuskitaan nopeasti pysähtyen, kulma takaa varmistaen lenkillä. Toinen makaus vierestä ohi, kulma 
takalenkillä. Kaadolle tullaan sivusta laajalta tarkistuslenkiltä palatessa. Sorkan nuolee ja nuuhkii. 
Suorituksessa on säheltävä leima joka hiukan häiritsee. Muutoin mallikasta työtä. 
  

WSS, narttu, s. 20.6.2007 Rek. no FI40111/07 
Milfeddyg Osgo AVO 1 
Back-Pesonen Ulla 43 pistettä 
Tuomari: Marko Saarni, ohjaaja Ulla Back-Pesonen 

   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 11 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä 
Koiralle osoitetaan jälki huolellisesti ja alkaa varsin ilmavainuinen jälkityö. Edetään loivaa ja välillä aika laajaa 
sik-sak kuviota jälkiuran tuntumassa. 1-kulma kuitenkin löytyy ja makuu merkataan. Uudelle osuudelle 
rengastaen. 2-osuudella viihtyy myös paljon jäljen sivustalla, palaa kuitenkin aina takaisin jäljelle. Toinen 
kulma tarkasti, makuu merkataan. Viimeinen osuus tänään parasta jäljestystä, ylimääräiset lenkit vähenevät 
ja jälkitarkkuus paranee. Kaadolle suoraan ja sorkka kiinnostaa. Lupaava jälkikoira. 



  

Lyhytkarvainen collie, uros, s. 16.7.2004 Rek. no FIN39442/04 
Tanning Portfolio AVO 1 
Tykkylänen Marjaana 45 pistettä 
Tuomari: Mari Mamia, ohjaaja Marjaana Tykkyläinen 

   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 13 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä 
Rauhallinen lähtö, alkumakaus laimeasti nuuhkaisten. Koira jäljestää verkkaisesti ja pysähdellen. 
Ensimmäisen osuuden loppua kohti etenevyys (ja maasto) paranee. Jäljestys on täysin itsenäistä ja 
eleetöntä, jäljen päällä tai sen välittömässä läheisyydessä etenevää. Ensimmäinen makaus merkataan 
pysähtyen ja nuuskien, kulma tarkasti. Toinen makaus pysähdytään makauksen viereen, mutta makaus ei 
kiinnosta. Kulma takalenkillä. Kaadolle suoraan, sorkan nuuhkii ja nuolee. Muutoin erinomaista suoritusta 
himmentää alun laiskahko eteneminen ja toisen makuun merkkaamattomuus. 
  

  

VOI-koirat 

Cockerspanieli, narttu, s. 4.4.2006 Rek. no FIN31322/06 
Attenboroug April Donation VOI  
Huovila Kati   
Tuomari: Mari Mamia, ohjaaja Kati Huovila 
Hyvä ohjattu lähtö. Koira jäljestää pääosin maavainulla jälkitarkasti koko jäljen. Eteneminen on hyvin 
rauhallista. Makauksista koira merkkaa hyvin pysähtyen I, II ja IV. Kolmas nuuhkaistaan yli kävellessä. 
Kulmista I pienellä lenkillä, toinen laajahkoilla lenkeillä tuulen alapuolelta. Kolmas kulma, jolla katko, teettää 
runsaasti töitä. Välillä levätään ja jatketaan taas, viimein jatko löytyy. Viimeisen osuuden lopulla hirven jäljet 
viekottelevat koiran veriuralta aina hukkaan asti. Hieman ennen sorkkaa koira jää uudelleen jäljen sivuun 
makaamaan. Koska maximiaika ylittyy, tuomari keskeyttää kokeen. 
  

ESS, narttu, s. 30.4.2007 Rek. no FIN28863/07 
Ancer's Incredible Ida VOI 0 
Riikonen Tanja   
Tuomari: Marko Saarni, ohjaaja Heli Rummukainen 
Jäljestys aloitetaan huolimattomasti ja koira jäljestää ilmavainulla jäkiuran molemmin puolin. Sik-sak kuvio on 
laajaa, mutta vauhdikas koira palaa takaisin jäljelle nopeasti. Ensimmäinen kulma, jolla katko, ensin 
raikkaasti yli, sitten palaa takaisin ja selvittää. Toisella osuudella vaikeudet jatkuvat ja paljon aikaa vietetään 
jäljen sivulla. Toinen kulma teettää paljon työtä, lopulta suunta löytyy. Hieman ennen viimeistä kulmaa hirven 
jäljet vievät mennessään, 1. hukka ja heti kulmalta perään toinen. Viimeisen osuuden puolivälissä poistuu 
viimeisen kerran jäljeltä, koe keskeytetään. Makuista löytää tänään yhden, muut ohittaa. Ajoittain hyvää 
jälkityötä, tänään riista voittaa. 
  

Fieldspanieli, narttu, s. 7.11.2006 Rek. no FIN55208 
Goloworez Temptatation VOI 0 
Kouvo Virpi   
Tuomari: Marko Saarni, ohjaaja Virpi Kouvo 
Koiralle osoitetaan jälki huolellisesti. Jäljestää rauhallista kävelyvauhtia aivan jälkiuralla, maavainulla. 
Hitaasta vauhdista huolimatta ensimmäinen makuu ylitetään. Katkokulmalta lähtenyt lintu saa koiraan 
yllättävästi liikettä, se karkaa linnun perään. Katkokulma selvitetään silti hienosti jäljentekijän jälkiä. Toinen 
makuu merkataan hienosti. 2-kulmalta yli, aina hukkaan asti. Palautuksen jälkeen makaus hyvin, mutta sitten 



taas harhautuu, tuomitaan toinen hukka. Tässä vaiheessa koe keskeytetään koska on jäljestetty 
maksimiaika. 
  

Cockerspanieli, narttu, s. 16.7.2006 Rek. no FIN39782/06 
Loitsutuulen Wizard VOI 1 
Helle Riitta 43 pistettä 
Tuomari: Marko Saarni, ohjaaja Helle Riitta 

   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 10 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 10 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä 
Koiralle osoitetaan jälki huolellisesti ja alkaa todella nopeavauhtinen jälkityö. Koira sinkoilee jäljen päällä 
ilma/maavainulla. Ensimmäinen makuu merkataan hyvin vauhdista ja kulma tarkistus lenkillä. Toisella 
osuudella tarkkuus kärsii mutta makuu löytyy ja merkataan. Katkokulma selvitetään vauhdilla (tuurilla) ja 
seuraava makuu ylitetään. Viimeinen kulma teettää työtä, lopulta suunta löytyy. Viimeinen makuu ohitetaan, 
kaadolle suoraan, jota nuuhkii. Vauhdikas koira jota ei lämmin sää häiritse. 
  

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

   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 10 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 11 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä 
Koiralle osoitetaan jälki huolellisesti ja alkaa rauhallisesti etenevä, maa-/ilmavainuinen jälkityö. 1-osudella 
pari pistoa jäljen sivuun, muuten hienosti, kulma pienellä kaarella. 2-osuus tarkasti ja katkokulma 
jäljentekijän jälkiä. 3-osuus myös hienosti, kulma ylitetään, löytää lopulta. Väsyy viimeisellä osuudella ja 
jälkitarkkuus hieman kärsii. Kaato löytyy ja kiinnostaa. Makuista kolme ensimmäistä hyvin, viimeinen 
nopeasti nuuhkaisten. Hieno, eleetön suoritus veteraanilta. 
  

ESS, uros, s. 6.2.2005 Rek. no FIN16632/05 
Ancer's Dynamite Charm VOI 1 
Luukkonen & Rummukainen Tuula & Heli 46 pistettä 
Tuomari: Mari Mamia, ohjaaja Tuula Luukkonen 

   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 12 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä 
Ohjattu lähtö, alkumakaus nuuskitaan hyvin. Koira jäljestää reipasta vauhtia pääosin maavainulla, tehden 
pientä aaltoa jäljen päällä. Makauksista merkkaa ensimmäisen hyvin pysähtyen ja nuuskien. Toisen 
nuuskien, kolmannen nuuhkaisten ja neljännen ylittää. Kulmista ensimmäinen tarkasti, toinen, jolla katko 
laajenevin lenkein. Kolmas usealla pienellä lenkillä kulman takaa varmistaen. Kaadolle suoraan, sorkan 
nappaa suuhunsa. Ripeä vauhtinen jälkipari, jolla toisiinsa luottava yhteistyö. 
  

 


