
MEJÄ-kokeen tulokset 
15.8.2010 Ylämaa, Sirkjärvi 

Järjestäjä: Kaakkois-Suomen Spanielikerho r.y. 
Kokeen ylituomari: Markku Hassinen 
Muut tuomarit: Pasi Kemppainen 
Kokeen vastaava 
toimitsija: 

Tuula Luukkonen 

Kokeen sihteeri: Tuula Luukkonen 
Kokeen emäntä: Luukkonen Tuula 
Sää: Sää oli helteinen ja aurinkoinen (+28 C). 

Ylituomarin kertomus 

Kaakkois-Suomen Spanielikerhon järjestämät Mejä-kokeet pidettiin 
Ylämaalla, Sirkjärven Metsästysseuran maja tukikohtana sekä alueet 
maastoina. Vastaava koetoimitsija Tuula Luukkonen Imatralta 
koetoimikuntineen oli onnistunut laatimaan hyvät kokeet. Kokeen 
ylituomarina toimi Markku Hassinen Liperistä arvostellen koirat AVO 1-2 ja 
VOI 7-10. Toisena tuomarina Pasi Kemppainen Porvoosta arvostellen koirat 
AVO 3-5 ja VOI 6, 11-12. Koemaastot olivat hyvin kyseiseen koemuotoon 
soveltuvia, jäljet sopivan mittaisia sekä piilo/avomerkattuja. Opastuksen 
taso oli sujuvaa. Riista havaintoina kanalintuja sekä hirven jälkiä. 
Laukauksensietotesti suoritettiin haulikolla ampuen ja tunnistusmerkintöjä 
tarkistettiin pistokokein, eikä niissä ollut huomauttamista. Kaatoina käytettiin 
koeaamuksi sulatettuja hirven sorkkia. Koe päättyi klo 18.25. 

  

AVO-koirat 

cockerspanieli, uros, s. 5.7.2008 Rek. no FIN45430/08 
Vikatikin Cha Cha Cha AVO 0 
Vihavainen Juhani   

Tuomari: Markku Hassinen, ohjaaja Juhani Vihavainen 
Lähtömakauksesta koira on alussa lievästi kiinnostunut. 
Ohjataan jäljelle sallittu osuus, josta koira aloittaa haun ja 
käy tarkistamassa vielä lähtömakauksen. Jäljestää hiukan 
ja siitä sitten taas sivulle hakuun, josta palaa takaisin. 
Mennään jäljen tuntumassa jonkin matkaa ja sitten taas 
sivulle hakuun, joka vie koiran 1- hukkaan. Osoitetaan 
puhdas jälki, jota edetään 20 m ja sitten taas sivulle hakuun 
aina 2-hukkaan. Taas mennään puhtaalle osuudelle, jota 
jatketaankin kulmalle ja makaus osoitetaan. Kulmalta 
jatketaan hakua tehden siten, että koira etenee 3-hukkaan. 
Tuomari keskeyttää tänään kokeen 
  

walesinspringerspanieli, narttu, s. 20.6.2007 Rek. no FIN40111/07 
Milfeddy Osgo AVO 0 
Tiina Back-Martin Ulla Back-Pesonen   

Tuomari: Pasi Kemppainen, ohjaaja Ulla Back-Pesonen 
Hyvin ohjattu alku, sitten erinomaista, pääosin 
maavainuista, sopivaa vauhtia etenevää työtä 1. kulmalle 
joka jäljen mukaisesti. Makuu erinomaisesti osoittaen. 2. 



osuutta edetään jälkitarkasti noin puolet jolloin risteävän 
ojan ylitys sekoittaa koiran ajatukset ja jälki unohtuu - 1. 
hukka. Palautus ja hyvää työtä lähes kulmalle jonka 
oikaisee reilusti sisä kautta. Seuraa hetken jälkeä, mutta 
sitten jäljen päällä ja sivulla olevat marjastajat saavat 
etenemisen unohtumaan - 2. hukka. Palautus - vain hetki 
jälkeä - sitten mielenkiinto loppuu - 3. hukka Harjoitellen 
kaadolle joka kiinnosti. Erinomaisen lupaava jäljestäjä jolla 
oli tänään epäonnea marjastajien muodossa. 
  

lyhytkarvainen collie, uros, s. 16.7.2004 Rek. no FIN 39442/04 
Tanning Portfolio AVO 2 
Tykkyläinen Marjaana 34 pistettä 

Tuomari: Markku Hassinen, ohjaaja Marjaana Tykkyläinen 

   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) 3 pistettä 
Hyvä rauhallinen lähtö, jossa makausta tutkitaan. Koira 
etenee 1-osuuden vain pienin tarkistuksin erinomaisesti 1-
kulmalle, joka tarkasti. Makaus osoitetaan. 2-osuus 
aloitetaan hyvin, mutta sitten hirven jäljet vievät koiran 
sivulle ja siellä edetään jonkin matkaa etsien hajuja. 
Ohjaajan kehoituksella taas takaisin jäljelle. Sitten kohta 
taas sivulle kauas 1-hukkaan, 2-kulma ja 2-makaus 
ohitetaan samalla. 3-osuudelle osoitetaan puhdas jälki, jota 
edetään taas hyvin. Välillä pidetään tuumaustauko jäljen 
tuntumassa, ja siitä kehoituksella taas jäljelle, jota 
erinomaisesi aina kaadolle saakka. Sorkalle jää 
nuuhkimaan. Tänään rauhallista tahtia edennyt koira 
ohjattiin miellyttävästi. 
  

englanninspringerspanieli, narttu, s. 21.2.2009 Rek. no FI19296/09 
Ancer's One More Time AVO 1 
Sarlomo Jenni Rummukainen Heli 42 pistettä 

Tuomari: Pasi Kemppainen, ohjaaja Jenni Sarlomo 

   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 8 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 10 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä 
Tarkka alun nuuskinta ja itsenäisesti jäljelle. 1. osuus 
erinomaista työtä, matkalla vain pari pientä tarkistusta. 1. 
kulma metrin sisäkautta oikaisten, makuu huomiotta. Myös 
2. osuus erinomaisesti, vain pari pientä tarkistusta. Kulma 
sisäkautta taas metri oikaisten, makuu huomiotta. 3. osuutta 
reilu puolet erinomaisesti, sitten poikkeava koneura, jolla 
runsaasti hirven sorkan jälkiä, teettää töitä lähes hukan 
rajoille, mutta viimein oikea suunta löytyy ohjaajan 
muistutettua tehtävästä. Osuuden lopulla pari sivulenkkiä, 
kaadolle suoraan sitä tutkimaan jääden. Erinomainen 
suoritus kuumassa säässä maavainulla sopivavauhtiselta 
jäljestäjältä. 



  

englanninspringerspanieli, uros, s. 21.2.2009 Rek. no FI19289/09 
Ancer's One Way Ticket AVO 1 
Pirhonen Jouni 48 pistettä 

Tuomari: Pasi Kemppainen, ohjaaja Jouni Pirhonen 

   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 10 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 13 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä 
Tarkka alun tutkinta ja hyvin ohjaten jäljelle. Työskentely on 
itsenäistä, maavainuista ja ripeä vauhtista. 1. osuuden 
alkupuolella laaja tarkistuslenkki pellon laitaan, palaa 
itsenäisesti. Muuten erinomaisesti, vain pari pientä 
tarkistusta. 1. kulma narun mitan takalenkillä, makuun 
osoittaa hetkeksi nuuhkimaan pysähtyen. 2. osuus 
jälkitarkasti, 2. kulma narun mitan takalenkillä ja makuun 
osoitus hetken pysähtymällä ja sitä nuuhkien. 3. osuus 
erinomaisesti, kaadolle suoraan sitä tutkimaan jääden. 
Erinomainen suoritus. 
  

  

VOI-koirat 

saksanpaimenkoira, narttu, s. 7.7.2007 Rek. no FIN38712/07 
Brenda VOI - 
Nikunen Heikki   

Tuomari: Pasi Kemppainen, ohjaaja Heikki Nikunen 
Hyvin ohjattu lähtö josta itsenäiseen, pääosin 
maavainuiseen rauhallista vauhtia etenevään jäljestykseen. 
1. osuus tarkkaa työtä jälkiuralla. Katkokulma hienosti veren 
lopusta hakien. 2. osuus "hajutunnelissa" aaltoillen, 
matkalla pari veden etsintälenkkiä jäljen sivuun. 2. kulma 
narun mitan taustalenkillä. 3. osuudella ensin veden haku 
lenkki, sitten määrätietoisesti pois 1. hukkaan saakka. 
Palautus ja hyvää työtä 3. kulmalle joka yli aina 2. hukkaan 
saakka. Palautus 4. osuuden alkuun, sitten tovi hyvää työtä 
kunnes läheinen tie ja vesi vie koiran kiinnostuksen ja 
ohjaaja keskeyttää kokeen. Harjoitellaan kaadolle joka 
kiinnosti. Makuut eivät tänään kiinnostaneet. Oiva jäljestäjä 
mutta tänään helle vei paksuturkkisen koiran suorituksesta 
parhaan terän. 
  

novascotiannoutaja, narttu, s. 12.2.2005 Rek. no FIN16758/05 
Tollerbay Great Esther VOI 2 
Saimanen Eija & Riku 33 pistettä 

Tuomari: Pasi Kemppainen, ohjaaja Eija Saimanen 

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



   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä 
Hyvin ohjattu lähtö, josta alkaa pääosin maavainuinen, 
rauhallista vauhtia etenevä jälkitarkka työskentely. 
Ensimmäisellä osuudella kolme pientä sivupistoa, joilta 
palaa ohjaajan kehoituksin. 1.kulma, jolla katko selviää 
nopeasti veren lopusta hakien. 2.osuus erinomaisesti, 
kulma n. 10 m takalenkillä. 3.osuudella yksi tarkistus, palaa 
ohjaajan kehoituksin. 3-kulma n. 15 m. takalenkillä 4.osuus 
tarkkaa työtä n.2/3, jolloin koira lähtee tutkimaan muita 
tuoksuja jäljen tuntumaan, eikä enää palaa jäljelle - 1 
hukka. Palautus ja tarkkaa työtä kaadolle, jota jäi tutkimaan. 
Makuista osoitti yhden erinomaisesti, yhden nopeasti 
pysähtyen, yhden nuuhki vauhdista, yksi huomiotta. Tarkka 
jäljestäjä, joka kaipaa vielä ohjaajan tukea. 
  

englanninspringerspanieli, uros, s. 6.2.2005 Rek. no FIN16632/05 
Ancer's Dynamite Charm VOI 2 
Luukkonen Tuula Rummukainen Heli 34 pistettä 

Tuomari: Pasi Kemppainen, ohjaaja Tuula Luukkonen 

   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 7 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 7 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 9 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 2 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä 
Hyvin ohjattu lähtö, josta innokkaasti pääosin 
maavainuiseen sopivavauhtiseen jälkityöhön.1.osuutta 
edetään jälkiuralla n.2/3, jolloin sorkkajälkien tutkinta johtaa 
lentoon lähtevään teeripoikueeseen, joka on niin 
vastustamaton, että syntyy hukka. Palautus ja tarkkaa työtä 
katkokulmalle, joka selviää hienosti rengastaen. 2.osuus 
erinomaista työtä, 2.kulma narun mitan tarkistuksella. 
3.osuus myös jälkitarkasti ja teerikin jätetään nyt rauhaan. 
3.kulma kahdella laajalla lenkillä. 
4 osuudelle, jolla pari pientä tarkistusta. Kaadon koira ensin 
ohittaa, mutta palaa kehoituksella vienti jäljeltä ja 
nuuhkaisee sorkan pikaisesti.- se saisi kiinnostaa 
enemmän. Makuista osoitti kaksi nopeasti pysähtyen ja 
nuuhkien, yhden nuuhki vauhdista, yhden ohitti. Hieno 
jäljestäjä, jolle riista teki tänään tepposen. 
  

fieldspanieli, narttu, s. 7.11.2006 Rek. no FIN55208/06 
Goloworez Temptation VOI 2 
Kouvo Virpi 38 pistettä 

Tuomari: Markku Hassinen, ohjaaja Virpi Kouvo 

   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 6 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 8 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 14 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä 
Hyvä ohjattu lähtö, makaus tutkitaan.1-osuus erinomaista 
jälkitarkkaa työtä, 2-osuudella 1-laajempi n 25 m 
tarkistuslenkki sivulle. 3-osuudella tien ylitys tuottaa 
ongelmaa, mutta löytää viimein jatkon. Loppuosalla 
muutama sivutarkistus, muuten hyvää jäljestystä. 4-



osuudella samoin tien ylitys ongelmia ja sen takana käy n. 
50 m tienlaitaa seuraten ja ohjaajan kehoituksella palaa 
taas jäljelle. Loppuosa hyvää jäljestystä. Makaukset koira 
kaikki osoittaa. 1- osuudella ollut katko selvitetään haulla. 2- 
ja 3:s kulma selvitetään tarkasti. Kaadolle tullaan jäljen 
suunnasta ja sorkkaa jää nuuhkimaan. Jäljestysaika täyttyy 
tänään, muuten mukavaa työtä tehneellä rauhallisesti 
edenneellä koiralla. Vauhtia lisää niin hyvää tulee. 
  

cockerspanieli, uros, s. 16.7.2006 Rek. no FIN39782/06 
Loitsutuulen Wizard VOI 1 
Helle Riitta 40 pistettä 

Tuomari: Markku Hassinen, ohjaaja Riitta Helle 

   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 
Reippaasti liikkeelle lähtömakausta tutkien. 1.llä osuudella 
2-laajaa tarkistuslenkkiä. 2:lla osuudella lähtee teeri 
rypykuopasta edestä aiheuttaen laajaa hakua ja 
ohj.muistutuksella (2) löytää jäljelle. Kohta mennään taas 
sivulle pitkälle, josta ohjaaja taas muistuttaa koiraa ja 
palataan takaisin Vielä 1 laaja tarkistus ja muutama pyörintä 
sivulla. 3:lla osuudella 2-laajaa hakulenkkiä, josta kuitenkin 
taas palaa takaisin. 4-osuudella sama toistuu 3:sti . 1-kulma 
pitkäksi n. 50 m, 2:lla olleelle katkokselle veretetty osuus 
loppuun ja siitä hakee jatkon selvittäen katkon. 3-kulma 
mennään taas pitkäksi n. 60 m. Makauksista ohittaa 1 ja 3 
ja ylittää 2 sekä osoittaa 4:en. Kaadolle tullaan jälkeä 
myöten ja sorkkaa jäädään nuuhkimaan. Saisi olla 
makauksista kiinnostuneempi. Tänään vaikeusia riistan 
hajujen kanssa. 
  

cockerspanieli, narttu, s. 17.8.2003 Rek. no FIN40460/03 
Jenlin Love Letter VOI 1 
Helle Riitta 43 pistettä 

Tuomari: Markku Hassinen, ohjaaja Riitta Helle 

   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 10 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 8 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä 
Lähtömakausta nuuhkaisten reipasta vauhtia jäljelle. 1-
osuus hyvää jäljestystä vain 1-tarkistuslenkki jn-verran 
sivuun. 2-osuuden alussa käy n. 15m sivulla ja palaa jäljelle 
ja ennen makausta tekee hakua molemmin puolin jälkeä. 3-
osuus alku hyvää jäljestystä aina ojalle , jossa käy sivulla n. 
20 m etsimässä vilvoitusta. Loppuosalla käy n. 20 m. 
päässä aukon reunassa. 4-osuus vaivattoman näköistä 
hyvää jälkityötä. Makauksista ohittaa 1 ja 3, sekä on lievästi 
kiinnostunut 2 ja 4 pikaisesti pysähtyen niille. 1-kulma 
tarkistaen helposti. 2:lla kulmalla olleelle katkokselle 
veretetty osuus loppuun. Koira hakee lenkeillä jatkon 
selvittäen katkon. 3:lla kulmalla vaikeuksia ja sen takana 



laajat hakulenkit. Kaadolle jälkeä pitkin ja sorkkaa jää 
katsomaan. Saisi osoittaa makaukset paremmin. Ohjataan 
mukavalla tavalla maastoon sop. Vauhdilla. 
  

pitkäkarvainen mäyräkoira, uros, s. 3.9.1998 Rek. no FIN40408/98 
Grand Dame's Quartus VOI 1 
Pasi Kemppainen Päivi Lukkari 45 pistettä 

Tuomari: Markku Hassinen, ohjaaja Päivi Lukkari 

   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 10 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 10 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä 
Hyvä, ohjattu lähtö, jossa makaus tutkitaan. 1:llä ja 2:lla 
osuudella vain muutama sivutarkistus n. jälkinarun verran. 
3-osuuden alussa pyörähtää sivulle ja 4:n osuuden 
loppupuolella käy n. 10 m sivulla ojan reunassa sekä 
loppuosassa taas jälkinarun verran sivulla. Muuten koira 
jäljestää jälkitarkasti. 1:n ja 2:n makaus sivusta ohitse, 3:s 
makaus mennään ylitse ja 4:s makaus ollaan osoittavinaan, 
1-kulmalla käy takana jälkinarun verran. 2-kulmalla olleelle 
katkolle veretetty osuus loppuun ja aloittaa haun ja löytää 
jäljen jatkon selvittäen katkon. 3:lla kulmalla pyörähtää taas 
sen takana tarkastuslenkin. Kaadolle tullaan jäljen 
suuntaisesti ja sorkkaa koira jää näykkimään. Koira saisi 
olla makauksista kiinnostuneempi ja sitä ohjataan 
miellyttävästi. 
  


