
MEJÄ-kokeen tulokset 
6.6.2010 Simpele 

Järjestäjä: Kaakkois-Suomen spanielikerho 
Kokeen ylituomari: Heikki Vesikko 
Muut tuomarit:  
Kokeen vastaava 
toimitsija: 

Heli Rummukainen 

Kokeen sihteeri: Tanja Riikonen 
Kokeen emäntä: Luukkonen, Tuula 
Sää: Aurinkoinen, puolipilvinen 

Ylituomarin kertomus 

Kaakkois-Suomen Spanielikerho ry:n järjestämässä kokeessa vastaavana 
koetoimitsijana toimi Heli Rummukainen (793313) , saaden kokeen omalta 
osaltaan kulkemaan joutuisasti. Kokeeseen osallistui 4 AVO ja 2 VOI koiraa. 
Maasto oli hyvin jäljestykseen sopivaa osin suo- ja kumpuilevaa 
kangasmaastoa, jonne jäljet olivat taitavasti oikeamittaisina sijoitetut, sekä 
tarpeellisin osin tuki- ja piilomerkitty. Oppaat osasivat tehtävänsä hyvin. 
Kaatona käytettiin tuoreena pakastettua hirvensorkkaa. Riistahavainnot tein 
jätöksinä ja hirvieläimen sorkan jälkinä. Kaikki koirat läpäisivät haulikolla 
suoritetun laukauksensietotestin hyväksyttävästi. Keskuspaikkana toimi, 
Kokkolanjoen Erämiesten maja ja metsästysmaastot. Koe päättyi klo 17:45 

  

AVO-koirat 

ESS, uros, s. 21.2.2009 Rek. no 19289/09 
Ancer's One Way Ticket AVO 3 
Pirhonen Jouni 27 pistettä 

Tuomari: Heikki Vesikko, ohjaaja Jouni Pirhonen 

   Jäljestämishalukkuus (6) 3 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 5 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 4 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 9 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä 
Lähtö on nopea ja määrätietoinen, etenee 1. osuuden 
jälkitarkasti, oikaisee kulman, etenee 2. osuutta n. 100 m, 
pysähtyy ja poistuu sivulla olevalle metsätielle. Tutkii tien 
pintaa, tarkistaa tien edestakaisin, menee paluujäljen 
suuntaan liian pitkälle, saa hukan. Palautuksen jälkeen 
edetään leveälle ojalle, tutkitaan siinä jäljistä päätellen 
hirviemän ja vasan jälkiä. Palataan jäljelle kohtuuajassa, 
ylitetään makuu. Edetään 3. osuutta alussa siksak-kuviolla 
30 m matkan, sitten rengastetaan jälkeä, ehkä riistaa 
hakien, sekä poistutaan jäljeltä n. 50 m ennen kaatoa. Saa 
hukan, palautuksen jälkeen menee suoraan kaadolle, 
pysähtyy, nuuhkii ja jää paikoilleen. 
  

ESS, narttu, s. 21.2.2009 Rek. no 19296/09 
Ancer's One More Time AVO 3 



Sarlomo & Rummukainen Jenni & Heli 28 pistettä 

Tuomari: Heikki Vesikko, ohjaaja Heli Rummukainen 

   Jäljestämishalukkuus (6) 3 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 5 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 5 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 9 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä 
Rauhoitettu määrätietoinen lähetö, etenee maavainulla 
lähes tarkasti jäljen päällä 1. kulmalle, jonka ylittää. Aloittaa 
2. osuuden vasemmalta kaartaen jäljestää osuutta n. 100 
m, poistuu tällöin jäljen vasemmalle puolelle, tarkistaa siinä 
hirven jäljet, siirtyy siitä yli jäljen, poistuu kauemmas, saa 
käskyn eikä pysähdy, saa hukan. Palautetuksen jälkeen 
etenee n. 20 m, ottaa uudelleen riistavainun ja poistuu em. 
suuntaan, saa siitä toisen hukan, palautuksen jälkeen 
jäljestää tarkasti kulmalle, ohittaa sen kuitenkin 
myötäpäiväisellä kaarroksella. Jäljestää 3. osuuden lähes 
jälkitarkasti aina kaadolle asti, osoittaa kaadon, nuuhkii ja 
pysähtyy. 
  

ESS, uros, s. 26.2.2008 Rek. no 22606/08 
Ancer's Know How AVO 2 
Siiteri Ulla 39 pistettä 

Tuomari: Heikki Vesikko, ohjaaja Ulla Siiteri 

   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 8 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 7 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 14 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä 
Lähtee määrätietoisesti, etenee maavainulla alun 200 m 
tarkasti jäljen päällä, tekee siinä kaarroksen jäljen oikealle 
puolelle (tarkistaa hirvieläimen sorkan jäljet). Palaa jäljelle 
oma-aloitteisesti, jatkaa tarkkaa jäljestystä 1. kulmalle, 
osoittaa sen nuuhkimalla ja kääntää rintamasuunnan 
ohjaajaan päin. Aloittaa jälkitarkan työskentelyn 2. 
osuudelle, jonka loppupäässä kulkee jäljen tuulen 
alapuolella. Toistaa kulmalla 1. kulman toiminnat. Etenee 3. 
osuuden alun jälkitarkasti, lähtee kuitenkin sen loppupäässä 
riistajäljelle jäljen oikealle puolelle sieltä palaamatta, saa 
hukan. Palautuksen jälkeen menee suoraan kaadolle, 
osoittaa sen nuuhkimalla ja pysähtymällä. 
  

ESS, uros, s. 30.4.2007 Rek. no 28860/07 
Ancer's Innocent Vili AVO 1 
Laukkanen Jukka 45 pistettä 

Tuomari: Heikki Vesikko, ohjaaja Jukka Laukkanen 

   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 8 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 14 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä 
Lähtee rauhallisen määrätietoisena jäljelle. Etenee 
maavainulla. Tarkistaa katsellaan aika ajoin, onko ryhmä 



koossa. Käypä vielä otamassa kirsun päähän tuomarin 
käden tuoksun. Eteneminen on ajoittain tarkistuksia tehden 
sen suuremmin haittaamatta. Kulmista 1 osoittaa 
kävelemällä sen yli edestakaisin tulosuunnasta katsottuna. 
Osoittaa toisen kääntymällä potkitulla alueella nelijaloin 3 
osuudelle. Ensimmäisen syvän ojan ylitys ei aluksi 
onnistunut mutta hiljaisen kehoituksen jälkeen Vili rohakaisi 
mielensä, ylitti ojan. Toinen ylitys suoritui ongelmitta. Menee 
lopussa suoraan kaadolle. Pysähtyy, nuuhkii ja jää jää 
paikoilleen. 
  

  

VOI-koirat 

ESS, narttu, s. 30.4.2007 Rek. no FIN28863/07 
Ancer's Incredible Ida VOI 1 
Riikonen Tanja 40 pistettä 

Tuomari: Heikki Vesikko, ohjaaja Tanja Riikonen 

   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 
Ohjattu lähtö, etenee maavainulla, osoittaa makuista 1 ja 4 
makuut 2 ja 3 ohittaa. Selvittää katkokulman kohtuuajassa 
(1 kulma) hakee lähtöä 3 osuudelle. Toisella kulmalla lähtes 
3 min. Selvittää viimeisen kulman ulkokautta kaartaen. 
Yleisvaikutelma oli lukuisat suoraviivaiset jäljeltä 
poistumiset joskin jäljelle paluu ja jäljestyksen jatkaminen 
määrätietoisesti. Menee lopussa suoraan kaadolle, 
pysähtyy, nuuhkii, nuolee ja jää paikoilleen. 
  

ESS, uros, s. 6.2.2005 Rek. no FIN16632/05 
Ancer's Dynamite Charm VOI 1 
Luukkonen & Rummukainen Tuula & Heli 42 pistettä 

Tuomari: Heikki Vesikko, ohjaaja Heli Rummukainen 

   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 10 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä 
Lähtee määrätietoisesti, etenee maavainulla pääasiassa 
jäljen päällä, selvittää katkokulman rengastaen. Osoittaa 
makuista yhden, yhden ylittää ja 2 ohittaa. Selvittää muut 
kulmat jälkitarkasti. Määrätietoinen eteniä. Välttää turhia 
poikkeamisia jäljeltä. Menee lopussa suoraan kaadolle, 
omistaa sen pysähtymällä nuuhkimalla ja jäämällä 
paikoilleen. 
  


