
MEJÄ-kokeen tulokset 
7.8.2011 Ylämaa, (Lappeenranta) 

Järjestäjä: Kaakkois-Suomen spanielikerho 
Kokeen ylituomari: Martti Hirvonen 
Muut tuomarit: Markku Hassinen 
Kokeen vastaava 
toimitsija: 

Heli Rummukainen 

Kokeen sihteeri: Virpi Kouvo 
Kokeen emäntä: Virpi Kouvo 
Sää:  

Ylituomarin kertomus 

Mejä-kokeen järjestämisestä Ylämaalla vastasi kaakksoisuomen-spanielikerho ry. Maastot oli hyvät, ja niihin 
sijoitetut jäljet oikean mittaiset, sekä piilomerkatut. Järjestelyt sujuivat hyvin vastaavan koetoimitsijan Heli 
Rummukaisen johdolla. Kaatoina käytettiin hirvensorkkia. Tunnistusmerkinnät tarkastettiin, eikä 
huomautettavaa ollut. Myös laukauksen sietotestissä kaikki koirat hyväksyttiin. Kokeen ylituomarina Martti 
Hirvonen arvostelu jäljillä AVO 6-7 ja VOI 8-11 ja toisena tuomarina Markku Hassinen arvostellen AVO 1-5 ja 
VOI 12-13. Opastus toimi hyvin. Riistahavaintona kanalintuja, jänis ja riistaeläinten jälkiä. Koe päättyi klo. 
(Siirretty koe Simpele, jossa maastot myrsky tuhosi.) 

  

AVO-koirat 

ESS, uros, s. 3.4.2009 Rek. no NO40343/09 
Ingribakkens Ollie AVO - 
Järventausta Katja   
Tuomari: Markku Hassinen, ohjaaja Katja Järventausta 
Hyvä rauhoitettu lähtö, jossa makaus tutkitaan. Ohjataan miellyttävästi jäljelle, jota koira jäljestää hetken 
tuulen alapuolella sivulla. Kaartaa sitten oikealle jäljestä tarkistamaan muita hajuja. Ohjaajan kehoitusten 
jälkeen saadaan koira taas verijäljelle. Hetkittäin erinomaista työtä, kunnes hajut vievät pois jäljeltä aina 1.-
hukkaan. Osoitetaan puhdas jälki, jota edetään lähelle 1-kulmaa ja makausta ohittaen ne vasemmalta. 2-
osuudelle. Hetken taas edettyään suolta tulee paremmat tuoksut, ja ne vievät 2.-hukkaan. Osoitetaan taas 
jälki, jota edeten mennään hiukan, kunnes taas sivulle, jolloin ohjaaja keskyttää kokeen. Nuori koira ei ole 
vielä oikein selvillä tehtävästään verijäljellä. 
  

ESS, uros, s. 25.9.2008 Rek. no FIN56964/08 
Springdale Take This Tango AVO 0 
Sarlomo Jenni   
Tuomari: Martti Hirvonen, ohjaaja Jarno Peitkari 
Alkumakaus tutkitaan tarkasti ja siitä innokkaasti jäljelle. Verijälkeä koira ei malta jäljestää, kuin vähän 
matkaa kerrallaan, vaan muut hajut kiinnostavat enemmän. Kolme hukkaa ensimmäisellä osuudella johtavat 
kokeen keskeyttämiseen. 
  

WSS, uros, s. 22.4.2004 Rek. no FIN26541/04 
Romeo AVO - 
Jalni Elina   
Tuomari: Markku Hassinen, ohjaaja Elina Jalni 
Ohjattu lähtö, jossa lähtömakaus tutkitaan. Koira aloittaa sik-sak tyyppisen jäljestyksen ja käy heti 
vasemmalla sivulla tarkastaen hajut. Edetetään hiukan ja poistutaan oikealle sivulle hajukentän viedessä 
koiran aina ensimmäiseen hukkaan saakka. Osoitetaan jälki, jota edetään kierrellen ja kaarrellen ohjaajan 
useiden kehoitusten avustamana 1-kulmalle, joka tarkasti. Makaus jää osoittamatta. 2-osuus tuottaa heti 
alusta alkaen suuria ongelmia ja laajoja hakuja, sekä kehoituksia ohjaajalta, josta sitten viimein edetään 2-



hukkaan. Osoitetaan jälki, jota jäljestetään hiukan matkaa hyvin siitä sitten sivulle, jolloin ohjaaja päättää 
kokeen. Tänään ei koiraa verijälki innostanut, kun metsän muut hyvät hajut olivat sitiä kiinnostavampia. 
  

WSS, uros, s. 26.6.2002 Rek. no FIN31499/2002 
Twingle Incantation AVO 0 
Pynnönen Pekka ja Leena   
Tuomari: Martti Hirvonen, ohjaaja Pekka Pynnönen 
Alkumakaus tutkitaan ja siitä ohjattuna jäljelle. Ensimmäisellä osuudella useita tarkastuksia, laajojakin ja 
ohjaaja joutuu kehoittamaan useasti. Osuuden loppupuolella ottaa takajäljen ja siitä sivulle hukkaan asti. 
Osoittaa ensimmäisen makauksen, mutta jatkaa kulman pitkäksi, josta lopulta hukka. Toisella osuudella 
pitkä poistuminen sivulle, muuten melko tarkasti toiselle kulmalle, joka tarkasti, osoittaa makauksen. 
Kolmannella osuudella välillä tarkasti ja välillä vaatii ohjaajan tukea. Tänään koira ei vielä pysty täysin 
itsenäiseen suoritukseen. 
  

Espanjanvesikoira, narttu, s. 14.10.2008 Rek. no FIN57387/08 
Hapiberg Anni-Frid AVO 3 
Rintala Titta ja Jarkko 23 pistettä 
Tuomari: Markku Hassinen, ohjaaja Jarkko Rintala 

   Jäljestämishalukkuus (6) 3 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 3 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 4 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 7 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä 
Ohjattu lähtö, jossa alkumakaus tutkitaan. 1-osuuden alkupuolella 2-nopeaa lyhyttä tarkistusta ja n. 30 m 
ennen 1-kulmaa oikealle sivulle metsäuraa pitkin kauas, josta ohjaajan kehoituksella palaa samaa reittiä 
takaisin verijäljelle. Jatketaan 1-kulmalle, jonka ylitse jatketaan n. 20 m ja kaarretaan sieltä 2-osuudelle. 1. 
makaus jää huomioimatta. 2-osuudella useita laajoja tarkistuksia, joista yksi vie koiran aina 1-hukkaan. 
Osoitetaan puhdas jälki, jota edetään hyvin lähelle 2-kulmaa, mutta sitä ennen taas sivulle ja sieltä edetään 
2-hukkaan. Osoitetaan jälki jota edetään 2-kulman ja makauksen ohitse. 3-osuudella useita tarkistuksia 
sivulle, mutta kuitenkin edetään jäljen tuntumassa kaadolle. Sorkka koira jää nuuhkimaan. 
  

Fieldspanieli, uros, s. 29.11.2009 Rek. no FI10671/10 
Bailandos Alegre Alberto AVO 1 
Kotilainen Niina 43 pistettä 
Tuomari: Markku Hassinen, ohjaaja Niina Kotilainen 

   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 10 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä 
Hyvä rauhallinen äänetön lähtö, jossa makaus tutkitaan. Koira aloittaa 1-osuuden erinomaisesti edeten vain 
pienillä nopeilla tarkistuksilla 1-kulmalle, jonka takana käy pyörähtämässä lenkin jatkaen sieltä 2-osuudelle. 
1-makaus merkataan erinomaisesti. 2-osuuden alussa muutama tarkistus pyrähdys ja ½ välissä käy n. 20 m 
sivulla, josta palaa pikaisesti verijäljelle. Loppu mennään hyvää jäljestystä tehden 2-kulmalle, joka tarkasti 
pienellä pyörähdyksellä. 2-makaus osoitetaan pikaisesti nuuhkaisten. 3-osuus alku hyvin ja sitten koira 
poistuu oikealle sivulle, jossa käy tarkistamassa linnun hajut n. 60 m päässä kaartaa sieltä samoja reittejä 
taas verijäljelle. Hajut pyörittävät jäljen tuntumassa vielä, mutta etenee siitä jäljelle ja lopun hyvin aina 
kaadolle saakka, sorkkaa jää nuuhkimaan kiinnostuneena. Mukavaa työtä tehnyt lupaava nuori jäljestäjä 
ohjattiin hyvin maastoon sopivaan vauhtiin. 
  

Cockerspanieli, narttu, s. 17.7.2009 Rek. no FI53910/09 
Mooselake's Eagerto Learn AVO 1 
Lappeteläinen Susanna 46 pistettä 



Tuomari: Markku Hassinen, ohjaaja Susanna Lappeteläinen 

   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 
Rauhallinen, määrätietoinen lähtö, makaus tutkien varmasti jäljelle. Koira aloittaa hyvän jäljestyksen, tehden 
alkuosalla vain peniä tarkistuksia. ½-välin jälkeen hajut pyörittävät koiraa jäljen sivulla sen haittaamatta 
jäljestystä. Koira hakee innokkaasti aina verijäljelle takaisin. Näin edetään aina 1-kulmalle, joka pienellä 
tarkistuksella selvitetään ja makaus osoitetaan erinomaisesti. 2- osuus polveilevaa erinomaista jäljestystä 2-
kulmalle, jonka takana lyhyt tarkistuslenkki. 2-makaus osoitetaan taas erinomaisesti, 3-osuus edetään 
polveillen jäljen tuntumassa edeten aina kaadolle saakka. Sorkkaa koira jäi nuuhkimaan. Tänään 
erinomainen suoritus nuorelta lupaavalta jäljestäjältä ja koira ohjattiin eleettömästi. 
  

  

VOI-koirat 

Saksanpaimenkoira, narttu, s. 7.7.2007 Rek. no FIN38712/07 
Brenda VOI - 
Nikunen Heikki   
Tuomari: Martti Hirvonen, ohjaaja Heikki Nikunen 
Alkumakauksen tutkittuaan määrätietoisesti jäljelle, mutta kohta lähdön jälkeen sivulle hirvenjäljille, löytää 
sieltä myös karhun jätökset ja joudutaan palauttamaan. Kohta palautuksen jälkeen suoraviivaisesti sivulle, 
josta hukka. Palautuksen jälkeen tarkasti loppuosuus, osoittaen myös makauksen. Kulma kuitenkin pitkäksi 
ja ohjaaja katsoo parhaaksi keskeyttää kokeen. 
  

ESS, uros, s. 12.3.2006 Rek. no FIN21296/06 
Quadmir's Noble Idja VOI 3 
Järventausta Katja 22 pistettä 
Tuomari: Markku Hassinen, ohjaaja Katja Jäeventausta 

   Jäljestämishalukkuus (6) 3 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 4 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 4 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 6 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 2 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä 
Lentävä lähtö, jossa alkumakaus nuuhkaistaan, sekä siitä vauhdikkaasti jäljelle. 1-osuus hyvää jäljestystä 
lähelle 1-kulmaa, jota ennen muutama sivutarkistus, joista viimeinen vie ohi kulman 2-osuudelle. 2-osuus 
hyvin yli ½ -välin, sitten oikealle sivulle n. 40 m päähän, jolloin ohjaaja kehoittaa, niin Wallu palaa takaisin 
verijäljelle. Vielä käydään vas. sivulla tarkistuslenkki ja siitä loppu hyvin lähelle 2-kulmaa, jossa katkos. 
Ennen veretyksen loppua Wallu kaartaa jo oikealle sekä ajautuu sieltä 3:lle osuudelle. 3-osuus hyvin lähelle 
makausta, jota ennen oikealle sivulle etsimään vettä ja näin aina 1-hukkaan asti. Osoitetaan jälki ja loppu 
hyvin 3:lle kulmalle, jonka takana laaja hakulenkki vie 4:lle osuudelle. Heti sen alussa vas. sivulle aina 2-
hukkaan asti. Osoitetaan jälki ja loppuosa 4:stä osuudesta hyvää jäljestystä kaadolle saakka. Sorkkaa käy 
nuuhkaisemassa ja jää sille. Makauksista ylittää 1,4 ja ohittaa 2,3. 
  

Cockerspanieli, narttu, s. 16.7.2006 Rek. no FIN39782/06 
Loitsutuulen Wizard VOI 3 
Helle Riitta 25 pistettä 
Tuomari: Markku Hassinen, ohjaaja Riitta Helle 

   Jäljestämishalukkuus (6) 3 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 5 pistettä 



   Työskentelyn etenevyys (10) 4 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 8 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 2 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä 
Lähtömakausta nuuhkaisten ohjatusti jäljelle. Heti 1-osuuden alussa muutama nopea sivutarkistus ja ennen 
½-väliä käy oik. sivulla n. 10 m päässä siitä sitten jäljelle, jota jatkaa hyvin 1-kulmalla olleelle katkokselle 
veret. loppuun. Koira aloittaa määrätietoisen haun ja 3-lenkki vie koiran viimein 2:lle osuudelle, katkos 
selvitetään. 2-osuus aaltoilevaa jäljestystä ja loppuosalla käy oikealla sivulla n. 30 m päässä ja ohjaajan 
kehoittaessa palaa vauhdilla työhönsä. Loppu toisesta osuudesta hyvää jäljestystä. 2-kulma mennään 
pitkäksi ja lenkin kautta sieltä 3-osuudelle. Heti 3:n osuuden alussa etenee määrätietoisesti vas. sivuun 1-
hukkaan. Osoitetaan jälki jota etenee taas hyvin, kunnes taas vas. Sivulle, josta kehoitukset tuovat takaisin 
verijäljelle. 3-kulma aiheuttaa vaikeuksia, siten, että koira ajautuu kauas toiseen hukkaan. Osoitetaan jälki ja 
neljäs osuus hyvää jäljestystä aina kaadolle. Sorkalle jää nuuhkimaan. Makauksista osoittaa 2,3 ja 
ensimmäisen laimeasti sekä neljäs ylitetään. 
  

ESS, uros, s. 12.4.2004 Rek. no FIN26564/04 
Sweetie-pie FlyMeToThe Moon VOI 3 
Raatilainen Ossi 27 pistettä 
Tuomari: Martti Hirvonen, ohjaaja Ossi Raatikainen 

   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 5 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 5 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 8 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 2 pistettä 
Alkumakaus tutkitaan ja siitä määrätietoisesti jäljelle. Ensimmäinen osuus tarkasti. Toisella osuudella ei 
malta jättää lintujen jälkien tutkimista, josta hukka. Vielä yksi laajempi tarkistus ennen kulmaa. Kolmas osuus 
tarkasti, neljännellä useampia lyhyehköjä tarkistuksia. Katkokulman selvittää kahdella lyhyellä lenkillä ja 
loppu tekijän jälkiä pitkin, toinen kulma tarkasti, kolmas pitkäksi ja lähtee sorkanjäljille, siitä hukka. 
Makauksista osoittaa yhden hyvin, yksi heikommin ja kaksi yli. Jää nuuhkimaan kaatoa. Koiran 
jäljestämisessä on tekemisen meininkiä, riistan jäljet viettelevät kuitenkin enemmän. 
  

ESS, uros, s. 30.4.2007 Rek. no 28860/07 
Ancer's Innocent Vili VOI 2 
Laukkanen Jukka 34 pistettä 
Tuomari: Martti Hirvonen, ohjaaja Jukka Laukkanen 

   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 8 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 7 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 9 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä 
Alkumakaus tutkitaan ja siitä innokkaasti jäljelle. Ensimmäisellä osuudella lyhyt tarkistus, muuten tarkkaa 
jäljestystä. Toisella osuudella kaksi laajempaa lenkkiä lintujen hajujen perässä. Kolmannella osuudella yksi 
lyhyt ja yksi laaja tarkistus, neljäs osuus melko jälkitarkasti. Ensimmäinen kulma tarkasti, toinen lyhyellä 
tarkistuksella. Kolmas, katkokulma, pitkäksi hukkaan asti. Makauksista kolme osoittaa heikosti, yhden 
ohittaa. Jää nuuhkimaan kaatoa. Toimintatarmoinen koira, jota riistanhajut viekoittelevat tänään. 
  

ESS, narttu, s. 21.2.2009 Rek. no 19296/09 
Ancer's One More Time VOI 2 
Sarlomo & Rummukainen Jenni & Heli 34 pistettä 
Tuomari: Martti Hirvonen, ohjaaja Heli Rummukainen 

   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 8 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 7 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 9 pistettä 



   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä 
Alkumakaus tutkitaan ja aloittaa innokkaasti jäljestyksen. Ensimmäisellä osuudella kolme lyhyttä tarkistusta, 
toisella kaksi, kolmannella ja neljännellä useita kummallakin. Katkokulman selvittää lenkittämällä. Toisella 
kulmalla paljon pyörittämistä, lintujen jäljillä, josta lopulta hukka ja kolmannella kulmalla tarkistuksia 
jokasuuntaan. Makauksista osoittaa yhden hyvin, kaksi jollakinlailla, yksi yli. Jää tutkimaan kaatoa. Innokas 
koira ei oikein malta keskittyä tehtäväänsä. 
  

 


