
MEJÄ-kokeen tulokset
1.5.2008 Ylämää, Sirkjärvi

   
Järjestäjä:   

Kaakkois-Suomen Spanielikerho ry

   
Kokeen ylituomari:   

Marko Saarni

   
Muut tuomarit:   

Kati Huovila

   
Kokeen vastaava 
toimitsija:   

Kari Falkenberg

   
Kokeen sihteeri:   

Virpi Kouvo

   
Kokeen emäntä:   
   
Sää:   

Aurinkoinen, lämmin

Ylituomarin kertomus

Metsästyskoirien jäljestämiskokeet järjestettiin 1.5.2008 Ylämaalla. Koepaikkana toimi Sirkjärven 
Metsästysseuran maja ja maastoina ko. metsästysseuran metsästysalue. Kokeen ylituomarina toimi Marko 
Saarni Porvoosta, arvostellen avokoirat 2-5 ja voikoirat 7-8. Sekä Kati Huovila Miehikkälästä arvostellen avo 1 
ja voi 6. Maastot olivat koemuotoon sopivat ja sää aurinkoinen ja lämmin. Jäljet olivat hyvin maastoon 
sijoitettuja ja pääosin piilomerkatut. Vastaava koetoimitsija Kari Falkenberg suoriutui kokeen järjestelyistä 
hyvin. Opastuksen taso oli hyvä. Riistahavaintoina metsäkanalintuja sekä sorkkaeläinten jälkiä ja jätöksiä. 
Laukauksensitotesti suoritettiin haulikolla ja kaikki koirat läpäisivät sen. Ylituomari päätti kokeen klo.

 

AVO-koirat

   
Cockerspanieli, uros, s. 30.4.2007   

Rek. no FIN30780/07

   
Muskettikoiran Robin Hood   

AVO -

   
Patrikainen Helena   

 

Tuomari: Marko Saarni, ohjaaja Helena Patrikainen
Vauhdilla jälkityöhön. 1-osuudella lukuisat pysähtelyt, sekä riistan jälkien tarkastukset häiritsevät etenemistä. 
Lopulta metsä vie voiton ja koira eksyy jäljeltä. Osoitetaan uusi jälki, jota jatkaa 1. kulmalle asti, josta ei enää 
löydä jäljen suuntaa, 2. hukka. Tämän jälkeen Robin parantaa vauhtiaan selvästi, ja 2-osuus ja lähes koko 3-
osuus jäljestetään reippaasti. Hieman ennen kaatoa koira kuitenkin eksyy jäljen sivuun ja koe keskeytetään. 
Harjoitellen kaadolle joka kiinnostaa. Makaukset tänään erinomaisesti. Hyvää jäljestäjä, joka kaipaa lisää 
harjoitusta.
 
   
cockerspanieli, narttu, s. 16.7.2006   

Rek. no FIN39787/06

   
Loitsutuulen Witchery   

AVO -

    



Helle Riitta   
Tuomari: Marko Saarni, ohjaaja Riitta Helle
Unna ohjataan nopeasti jäljelle. Alussa jäljestäminen sujuu hyvin, eikä edes jäljeltä lentoon pyrähtävä kanalintu 
häiritse. Juuri ennen 1. kulmaa harhautuu jäljen sivuun ja aina hukkaan asti. Tämän jälkeen jälkityö häiriintyy, 
ja muuttuu epätarkaksi. Ennen 2-kulmaa, ajautuu jäljen sivuun ja ohjaaja keskeyttää. Harjoitellaan kaadolle. 
Alku hyvin, mutta tänään lämmin metsä vie Unnasta voiton, liää harjoitusta ja hyvää tulee.
 
   
Englanninspringerspanieli, uros, s. 17.4.2003   

Rek. no FIN26827/03

   
Ancer's Braveheart   

AVO -

   
Heli Rummukainen  ja Tuula Luukkonen    

 

Tuomari: Marko Saarni, ohjaaja Tuula Luukkonen
Hero löytää alkumakuun itse ja aloittaa vauhdikkaan jäljestyksen. 1-osuuden ½ välissä ollut puro  sekoittaa 
kuitenkin suuntavaiston ja Hero ajautuu jäljen sivuun. 
1. hukka, osoitetaan uusi jälki,  joka ei juuri kiinnosta vaan seuraa lähes välittömästi toinen hukka, osoitetaan 
puhdas jälkiura,  joska koira kieltäytyy määrätietoisesti. Koe keskeytetään.  Koira osoittaa alussa osaavansa 
jäljestää, mutta tänään riistan hajut kiinnostavat verijälkeä enemmän. Lisää harjoitusta, ja Herosta tulee vielä 
kelpo jäljestäjä.
 
   
Englanninspringerspanieli, uros, s. 30.4.2007   

Rek. no FIN28861/07

   
Ancer´s Inspiration   

AVO 3

   
Lonka Janne   

24 pistettä

Tuomari: Kati Huovila, ohjaaja Janne Lonka
   Jäljestämishalukkuus (6) 2 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 5 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 4 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 8 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 2 pistettä
Nuori, vuoden täyttänyt Pate haistelee alkumakauksen ja ohjauksesta aloittaa jälkityön hieman ihmetellen. 
Ohjaa kehoittaa ja jäljestys jatkuu, samoin oli osuuden lopulla ja toisen alussa.  Pate aaltoilee jäljen molemmin 
puolin koko jäljen ajan maa- ja ilmavainua käyttäen.  Sorkan jäjet haistellaan 1-osuuden lopulla. johtaen 
makauksen jälkeen hukkaan.  Makaus nopeasti haistaen, kulma takaa kaartaen. 2-osuus ja pusikko oli täynnä 
riistan jälkiä ja yleinen metsäneläimien käymälä, ja Pate harhautui verijäljeltä, hukka. Kulma tarkasti ja makaus 
yli kävellen. Kaadolle ilmavainulla. Sorkkaa haisteli. Nuori jäljestäjä, jolle saa lisää verijäljen varmuutta 
harjoittellen.
 
   
Kultainen noutaja, uros, s. 3.4.2006   

Rek. no FIN24646/06

   
Roswin Elmar   

AVO 2

   
Oinonen-Kuolimo Marjo ja Kuolimo Ari    

35 pistettä

Tuomari: Kati Huovila, ohjaaja Marjo Oinonen -Kuolimo
   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 7 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 7 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 10 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä



Ohjaaja rauhoittaa hetken pysähtymisellä koiran ja itsensä ennen alkumakausta.  Elvis haistelee rauhallisesti 
näytetyn makauksen ja krepitykselle ohjauksen jälkeen aloittaa reippaasti etenevän jälkityön maavainulla 
ohjaajan reilusti jarruttaessa.  Koko jälki kuljetaan jarrutetusti ilma- ja maavainua käyttäen  ja ilmavainulla 
edetään jäljen sivulla.  Kaksi ensimmäistä osuutta jäljellä tai aaltoillen ja ensimmäinen kulmamakaus oikaistiin. 
Toinen kulma tarkasti haistellen ja läheltä lähti metsäkanalintu lentoon. Elvis lähti 3-osuudelle , mutta kiersi 
kulman uudelleen laajemmin ympäri, jatkaen toisen kerran osuudelle. Maa ja ilmavainulla kaarrettiin jäljeltä 
liikaa sivuun, hukka. Aaltoillen kaadolle, sorkkaa nuoli ja haisteli. Vauhtia vielä rauhallisemmaksi.
 
   
Cockerspanieli, narttu, s. 4.4.2006   

Rek. no FIN31322/06

   
Attenborough April Donation   

AVO 1

   
Huovila Kati   

47 pistettä

Tuomari: Marko Saarni, ohjaaja Riitta Helle
   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 14 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Koira aloittaa itsenäisesti jäljestämään alkumakaukselta. Eteneminen on rauhallista aina 1. osuuden 
vaikekulkuiseen osuuteen asti, mistä pienen arpomisen jälkeen puskee voimalla läpi. 2-osuudella riistan jäljet 
teettävät hetken töitä , löytää kuitenkin itsenäisesti jäljelle. 3-osuudella hetkeksi ojaan vilvoittelemaan jäljen 
sivuun. Lopussa maasto paranee ja koiran vauhti kasvaa. Makaukset merkkaa loistavasti ja kulmat 
tarkasti.  Kaato kiinnostaa. Hyvä jälki koira, jonka suoritusta ei edes raskas maasto häirinnyt
 

 

VOI-koirat

   
englanninspringerspanieli, uros, s. 12.4.2004   

Rek. no FIN26564/04

   
Sweetie-Pie Fly Me To The Moon   

VOI -

   
Raatikainen Ossi   

 

Tuomari: Marko Saarni, ohjaaja Ossi Raatikainen
Pepille osoitetaan jälki voimakkaalla " jälki" kehoituksella, ja siitä alkaa vauhdikas jälkityö. Pepi käyttää 
tehokkaasti sekä maa- että ilmavainua. Tuuli painaa välillä koiran jälkiuran sivuun, mutta koira tietää koko ajan 
sen sijainnin. 1-kulma pienellä tarkistuksella, katko-kulma yli ja aina hukkaan asti. 3-kulma yli ja taas hukka. 
Hieman ennen kaatoa ajautuu taas jäljen sivuun, eikä löydä takaisin. Koe keskeytetään ja harjoitellaan 
kaadolle, joka kiinnostaa. Makaukset ylitetään/ohitetaan: mainio jälkipari jonka vauhtia voisi hiemen hillitä, 
tällöin myös jälkiuskollisuus myös paranee.
 
   
walesinspringerspanieli, uros, s. 7.5.1999   

Rek. no FIN23631/99

   
Milfeddyg Ffortunus   

VOI -

   
Falkenberg Ilkka   

 

Tuomari: Marko Saarni, ohjaaja Kari Falkenberg
Eka aloitti rauhallisesti, ja jäljestää aivan jälkiuran tuntumassa 1.kulmalle asti.  Siellä metsäkanalintu sekoittaa 
Ekan ajatukset aina hukkaan asti. Osoitetaan puhdas jälki, joka ei juuri kiinnosta. Katkokulma oikaistaan 



uudelle osuudelle. Raskas maasto vaatii veronsa ja tämän jälkeen koira ajautuu jatkuvasti jäljen sivuun, ja 
tuomitaan 2. hukkaa. Koe keskeytetään. Hyvä jälkikoira, jolle lämmin sää ja rankka maasto koitui tänään 
ylivoimaiseksi.
 


