
MEJÄ-kokeen tulokset 
24.7.2011 Lieksa, Vuonislahti 

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

Tanja Riikonen 

Kokeen sihteeri: Tanja Riikonen 
Kokeen emäntä: Riikonen Tanja 
Sää: Helteinen 

Ylituomarin kertomus 

Kaakkois-Suomen Spanielikerho toimi MEJÄ-kokeen järjestäjänä Lieksan Vuonislahdessa, keskuspaikkana 
Riikosen kotitila. Jäljet oli piilomerkatut ja muutenkin sääntöjen mukaiset. Sijoittelu maastoon sopi hyvin 
kokeen luonteeseen. Tunnistusmerkinnöissä ei ollut huomautettavaa ja kaikki koirat hyväksyttiin 
laukauksensietotestissä. Kaatoina käytettiin hirvensorkkia. Riistahavaintoina metsäkanalintuja sekä 
hirvenjälkiä. Opastus ja järjestelyt toimivat hyvin koetoimikunnan ja vastaavan koetoimitsijan Tanja Riikosen 
johdolla. Kokeen AVO 1-2 ja VOI 3-6 koirat arvosteli Martti Hirvonen. Koe päättyi klo 19.35. 

  

AVO-koirat 

Englanninspringerspanieli, uros, s. 25.9.2008 Rek. no FIN56964/08 
Springdale Take This Tango AVO 0 
Sarlomo Jenni   
Tuomari: , ohjaaja Sarlomo Jenni 
Koira rauhoitetaan ja siitä ohjatusti jäljelle. Vähän matkaa jäljestettyään lähtee sivulle tehden laajan lenkin ja 
suuntaaa alkumakauksen taakse, tuomitaan hukka. Palautuksen jälkeen tarkkaa jäljestystä osuuden 
loppupuolelle, jossa viistosti sivulle ylittäen toisen osuuden ja kiertää kulman taakse, siitä hukka. 
Palautuksen jälkeen tarkkaa jäljestystä toiselle kulmalle, jossa ohittaa makauksen vierestä ja jatkaa 
suoraviivaisesti eteenpäin. Koe keskeytetään. Tänään koira ei ole kovin kiinnostunut verijäljestä. 
  

Espanjanvesikoira, narttu, s. 14.10.2008 Rek. no FIN57387/08 
Hapiberg's Anni-Frid AVO 3 
Rintala Titta ja Jarkko 26 pistettä 
Tuomari: , ohjaaja Rintala Jarkko 

   Jäljestämishalukkuus (6) 3 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 5 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 3 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 10 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 2 pistettä 
Ohjattu aloitus. Alussa koiran itseluottamus ei riittänyt etenemiseen ja ohjaaja joutui kehottamaan 
useamman kerran. Alkupuolella yksi lyhyehkö tarkistus ja osuuden loppupuolella hakemista jäljen 
tuntumassa. Ensimmäinen kulma lenkillä, osoittaa makauksen hyvin. Toisella osuudella kaksi tarkistusta, 
muuten hyvin. Toinen kulma tarkasti, osoittaa makauksen hyvin. Heti kolmannen osuuden alussa lähtee 
polulle jatkaen hukkaan asti. Yksi tarkistus palauksen jälkeen, muuten hyvin kaadolle, jonka ohittaa ensin, 
mutta palaa heti omatoimisesti jääden nuuhkimaan sitä. Tänään ei vielä aivan itsenäistä suoritusta. 
  

  



VOI-koirat 

Englanninspringerspanieli, narttu, s. 30.4.2007 Rek. no FIN28863/07 
Ancer's Incredible Ida VOI - 
Riikonen Tanja   
Tuomari: , ohjaaja Rummukainen Heli 
Alkumakaus tutkitaan ja siitä innokkaasti jäljelle. Yksi lyhyt tarkistus ensimmäisellä osuudella ja ylittää 
makauksen, muuten hyvin. Ensimmäisellä kulmalla katkon selvittää lenkillä. Toinen osuus tarkasti aivan 
lopulle asti, missä jää tarkistamaan lintujen jälkiä, ylittää makauksen. Kulmalla lyhyt lenkki. Kolmannella 
osuudella useita poistumia jäljiltä, johtavat lopulta hukkaan. Ohittaa myös makauksen vierestä. Kolmas 
kulma tarkasti, mutta heti osuuden alussa lähtee etsimään vettä, eikä verijälki näytä enää kiinnostavan 
koiraa, niin ohjaaja keskeyttää kokeen. 
  

Englanninspringerspanieli, narttu, s. 21.2.2009 Rek. no FI19296/09 
Ancer's One More Time VOI 2 
Sarlomo Jenni ja Rummukainen Heli  35 pistettä 
Tuomari: , ohjaaja Sarlomo Jenni 

   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 8 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 8 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 8 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä 
Ohjatusti jäljelle. Melko tarkkaa jäljestystä ensimmäisen osuuden loppupuolelle, jossa tekee tarkistukset 
jäljen molemmille puolille. Katkokulmalla lähtee etsimään jatkoa kulman takaa ja lähtevät linnut vievät koiran 
mielenkiinnon, josta lopulta hukka. Toinen osuus tarkasti, kolmannella useita tarkastuksia. Neljäs osuus 
melko tarkasti. Toinen kulma tarkasti, kolmas lenkillä. Makauksista osoittaa kolme hyvin, yhden heikommin. 
Jää nuuhkimaan kaatoa. 
  

Saksanpaimenkoira, narttu, s. 7.7.2007 Rek. no FIN38712/07 
Brenda VOI 1 
Nikunen Heikki 43 pistettä 
Tuomari: , ohjaaja Nikunen Heikki 

   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 10 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 9 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä 
Alkumakaus tutkitaan ja siitä määrätietoisesti jäljestämään. Ensimmäinen osuus tarkasti, toisella yksi 
lyhyehkö tarkistus. Kolmannella kaksi tarkistusta ja neljännellä myös kaksi tarkistuslenkkiä. Kulmat tarkasti, 
katkokulman selvittää lenkillä. Makauksista osoittaa yhden nopeasti, kaksi yli ja yksi ohi. Jää nuuhkimaan 
kaatoa. Hyvä jäljestäjä, vielä kun kiinnostuu makauksista, niin tuloskin paranee. 
  

Englanninspringerspanieli, narttu, s. 13.11.2000 Rek. no FIN13057/01 
Mistily's Highland Tribute VOI 1 
Rummukainen Heli & Luukkonen Tuula  50 pistettä 
Tuomari: , ohjaaja Rummukainen Heli 

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



Alkumakaus tutkitaan ja siitä määrätietoisesti jäljelle. Kaksi lyhyttä tarkistusta koko jäljen matkalla. Kulmat 
tarkasti, katkokulman selvittää tekijän jälkiä apuna käyttäen. Osoittaa makaukset. Tuo kaadon ohjaajalle. 
Sopivalla vauhdilla työskentelevä erinomainen jäljestäjä. 
  

 


