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Ylituomarin kertomus

Spanielien taipumuskoe pidettiin Muurikkalassa, Muurikkalan Metsästysyhdistyksen majalla ja sen maastoissa. 
Ylituomarina toimi Meerit Kuparinen Helsingistä, arvstellen koirat 1-8 ja toisena tuomarina toimi Kati Huovila 
Miehikkälästä, arvostellen koirat 9-16. Vastaavana koetoimitsijana oli Heli Rummukainen. Aseena käytettiin 
haulikkoa ja haku- ja jälkiosuus suoritettiin sekämetsässä. Kaatoina käytettiin tuoreina pakastettuja ja 
sulatettuja kaneja. Vesityö suoritettiin Suurijärven kallioisella rannalla. Koirat noutivat vedestä järjestäjän omia 
pukkeja. Riistahavaintona tuoeita sorkkaeläimen jälkiä.  Kaakkois-Suomen Spanielikerhon koemaastot sopivat 
kokeen järjestelyihin hyvin. Koevastaava toimikuntineen selviytyi hyvin järjestelyistä.

Koetulokset

   
Englanninspringerspanieli, uros   

Rek. no FIN28860/07

   
Ancer´s Innocent Vili   

Hyväksytty

   
Laukkanen Jukka   

Tuomari: Meerit Kuparinen

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Iloinen ja ystävällinen nuori uros. Suhtautuu ihmisiin ja toisiin koiriin ystävällisesti. 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Innokasta suppeahkoa, kuitenkin riittävän ilma- ja maavainuista laajaa hakua. Laukausta hätkähtää, mutta jatkaa kuitenkin samanlaista 
hakua. Hyvää yhteistyötä koiran ja ohjaajan välillä. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Maavainuista rauhallista kävelyvauhtia etenevä jäljestys.  Vili pysyy jäljen päällä alusta loppuun. Kaatoa nuoli ja nuuski. Hieno suoritus. 

Vesityö: Hyväksytty 
Luvan saatuaan Vili lähtee uimaan innokkaasti, ja tuo pukin ohjaajalle. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Koulutettu koira 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Miellyttävä pari, jonka yhteistyötä oli mukava seurata. 

   
Englanninspringerspanieli, narttu   

Rek. no FIN23411/04

   Hyväksytty



Ancer´s Charlotta   
   
Kaasinen Maria   

Tuomari: Meerit Kuparinen

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Rauhallinen ja ystävällinen koira, joka suhtautuu välinpitämättömästi vieraisiin ihmisiin. 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Itsenäinen maa- ja ilmavainuinen käsimerkein ohjattu haku. Laukauksesta istuu ja jatkaa saatuaan luvan. Hyvää yhteistyötä. Hieno 
suoritus. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Maavainuinen tarkka rauhallinen jäljestäjä, joka eteni jäljen päällä kulmalle. Kulmalla pientä pyörimistä, mutta koira ottaa jäljen ilmasta ja 
jatkaa suoraan kanille. Hieno suoritus ! Kania nuuski kiinnostuneena. 

Vesityö: Hyväksytty 
Parilla loikalla veteen. Ui halukkaasti, ja tuo pukin ohjaajalle. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Tottelevainen hyvin koulutettu koira 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Mukavan tuntuinen pari, jonka yhteistyö toimii hyvin, koko päivän ajan. 

   
Englanninspringerspanieli, narttu   

Rek. no FIN16639/05

   
Ancer´s Dream  and Like   

Hyväksytty

   
Harju Sakari   

Tuomari: Kati Huovila

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Nuori tasaisen rauhallinen narttu. 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Doris etenee ja irtautuu ohjaajastaan sopivasti. Vastatuuleen ilmavainulla, muutoin paljon maavainulla. Jatkaa laukauksesta. Antaa 
kytkeä luokse tultua. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Reipasta ja innokasta jäljestystä maa ja ilmavainulla. Ohjaaja sai reilusti jarruttaa. Kulma kaartaen takaa, kania haisteli. 

Vesityö: Hyväksytty 
Vauhdilla veteen, riistapukki suuhun ja ohjaaja otti sen käteensä. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Reipas parivaljakko, jonka vauhtia voisi hidastaa 

   
Englanninspringerspanieli, narttu   

Rek. no FIN14520/06

   
Ancer´s Fantastic Finn   

Hyväksytty

   
Hatakka Maarit   

Tuomari: Kati Huovila

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Rauhallinen ja "eleetön" Lissu ei juurikaan innostunut muista ihmisistä tai koirista. 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Haku on tasaisen rauhallista maa- ja ilmavainua käyttävää. Sorkan jäljet kiinnostivat laukauksen jälkeen, jolloin eteneminen muuttui 
maavainuiseksi ja tarkaksi.  Kiinni kutsusta. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Rauhallisesti edeten alussa maavainulla, kunnes säpsähtää jotakin edessä olevaa, kivi (?) ja perääntyy. Uudelta aloitukselta jatkaa 
kulma tarkasti ja kania haisteli 

Vesityö: Hyväksytty 
Lissu nouti ja toi ohjaajalle käteen riistapukin. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Lissu tarvitsee innostusta ja harjoittelua yhteistyön toimimiseksi jatkossakin 

   Rek. no FIN14524/06



Englanninspringerspanieli, uros   
   
Ancer´s Fantastic Flyer   

Hyväksytty

   
Sopanen Mia   

Tuomari: Meerit Kuparinen

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Kovaääninen tervehtijä, joka kuitenkin suhtautuu ystävällisesti tuomariin ja ympäristöönsä. 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Reipas, itsenäinen ja todella ilmavainuinen haku. Riittävän laaja. Laukausta hätkähtää ja käy katsomassa ohjaajaa ja jatkaa sen jälkeen 
yhtä hyvää hakua. Hieno suoritus. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Rauhallista kävelyvauhtia etenevää maavainuista jäljestystä. Koko ajan Vili etenee jäljen päällä ja heiluttaa häntäänsä. Kulma oikaistiin ja 
jatkettiin kaadolle, joka kiinnosti. 

Vesityö: Hyväksytty 
Innolla veteen. Ui halukkaasti ja tuo riistapukin rannalle. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Koira tottelee hyvin ohjaajaansa 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Mukavaa työskentelyä 

   
Englanninspringerspanieli, narttu   

Rek. no FIN28863/07

   
Ancer´s Incredible Ida   

Hyväksytty

   
Mikkonen Tanja   

Tuomari: Kati Huovila

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Innokas nuori Iita on sosiaalinen muita kohtaan. 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Iita lähti innolla ja vauhdilla erittäin nopeatempoiseen hakuun, edeten ohjaajan molemmin puolin, melko kaukanakin. Kutsusta luokse. 
Laukauksesta jatkoi innolla. Antoi kytkeä. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Vauhdikasta jäljestystä alusta makaukselle ilma ja maavainulla edeten. Kania nuoli, kanto 

Vesityö: Hyväksytty 
Iita ui, nouti ja toi riistapukin rantaveteen, mistä ohjaaja otti sen käteensä. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Innokasta Iitaa on hyvä jarruttaa, niin jäljellä kuin haussa, jotta koira ei jatkossa karkaa käsistä. Hyväksytty. 

   
Espanjanvesikoira, uros   

Rek. no ER11073/05

   
Zorrazo Iznatoral   

Hyväksytty

   
Metelinen Niina   

Tuomari: Kati Huovila

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Iloinen ja sosiaalinen pörröinen uros. 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Vapaaksi päästyä Ossi pomppi hekeästi ja vauhdilla, maa- ja ilmavainulla välillä nuuhkien. Laukauksesta ihmettelee, jatkaa ja odottaa 
jotakin.  Kutsusta kytkettäväksi. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Varmaa ja määrätietoista, maavainuista jäljestystä alkumakaukselta, kulman kautta kaadolle. Kania haisteli. 

Vesityö: Hyväksytty 
Reippaasti veteen, toi riirstapukin rantaan ohjaajalle. . 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Miellyttävää 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Miellyttävä seurata toimivaa yhteistyötä. 



   
Fieldspanieli, uros   

Rek. no FIN55204/06

   
Goloworez Technicolor   

Hyväksytty

   
Nikkanen Sari/ Reväsmäki Juha   

Tuomari: Meerit Kuparinen

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Rauhallinen miellyttävä uros. Suhtautuu sekä koiriin, että ihmisiin ystävällisesti. 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Innokasta hössöttävää ja itsenäistä hakua. Riittävän laaja, maa- ja ilmavainuinen, ohjaajaan hyvin yhteyttä pitävä suoritus. Hyvää 
yhteistyötä !! 

Jäljestys: Hyväksytty 
Varovaista maavainuista jäljen päällä etenevää työskentelyä. Kulma hienosti. Kaatoa nuuhki. 

Vesityö: Hyväksytty 
Halukkaasti veteen. Ui reippaasti hakemaan pukin, jonka tuo rannalle. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Tottelevainen koulutettu koira 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Miellyttävä pari, jonka yhteistyö toimii. 

   
Walesinspringerspanieli, uros   

Rek. no FIN16805/07

   
Benton Under Oath   

Hyväksytty

   
Torniainen Henna   

Tuomari: Kati Huovila

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Rauhallinen uros, jota ei kiinnostanut muut koirat tai juuri ihmisetkään. 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Alussa Jaffa ihmetteli tuomaria, mutta irti päästyään maa- ja ilmavainulla löydetyt hajut kiinnostivat ja haku oli miellyttävää. Hetki 
laukauksen jälkeen haku hieman suppeni. Kutsusta luo ja kytkettäväksi. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Jaffa ihmetteli alkumakausta ja lähti ilmavainulla jäljestämään. Kulma tarkasti. Kania haisteli ja töni. 

Vesityö: Hyväksytty 
Rohkeasti veteen, tuo riistapukin ohjaajalle. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Miellyttävää yhteistyötä. Hyväksytty. 

   
Walesinspringerspanieli, uros   

Rek. no FIN40104/07

   
Milfeddyg Ofer   

Hyväksytty

   
Pitkänen Panu   

Tuomari: Kati Huovila

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Nuori, innokas uros, jonka suhtautuminen toisiin on välinpitämätöntä. 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Irtipäästyään Tipe lähti innokkaasti ja iloisesti hakuun, mitä tapahtui ohjaajan molemmin puolin. Laukauksesta jäi haistelemaan maata. 
Luoksetulossa haisteli ja haahuili, "kiusasi ohjaajaa". Tuli kuitenkin usean kutsun jälkeen ja antoi kytkeä. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Rauhallisesti Tipe haisteli alkumakauksen ja eteni ilmavainulla aaltoillen, kunnes pysähtyi kanille, mitä haisteli ja nuoli. 

Vesityö: Hyväksytty 
Tipe menee veteen pienen kannustuksen jälkeen ja tuo riistapukin ohjaajalle rantaan. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Tipe hieman "kokeilee" välillä ohjaajaansa. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 



Nuori Tipe tarvitsee vielä kannustusta. Yhteistyö jo melko hyvällä mallilla. Hyväksytty. 
   
Walesinspringerspanieli, narttu   

Rek. no FIN40113/07

   
Milfeddyg Organydd   

Hyväksytty

   
Laamanen Jouko   

Tuomari: Kati Huovila

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Rauhallinen ja nuori, iloinen narttu 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Sohvi irtautuu iloisesti häntä heiluen ja hakee riistaa pääosin ohjaajan oikealta puolelta maa- ja ilmavainulla. Laukauksesta pysähtyy, 
katsoo ohjaajaa ja hetken ihmettelyn jälkeen haku jatkuu. Pillin vihellyksestä luokse kytkettäväksi. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Nopeaa jäljestystä pääosin maavainulla. Kulma tarkasti, kania haisteli ja jäi viereen. 

Vesityö: Hyväksytty 
Sohvi tarvitsi paljon kannustusta ja heitettyjä kiviä, ennenkuin " itkujen" jälkeen ui ja toi riistapukin. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Sohvin ja ohjaajan yhteistyö on jo melko toimivaa koiran nuoresta iästä huolimatta.  Hyväksytty. 

   
Cockerspanieli, narttu   

Rek. no FIN31322/06

   
Attenborough April Donation   

Hylätty

   
Huovila Kati   

Tuomari: Meerit Kuparinen

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Iloisestisähläävä cockeri, joka suhtautuu ystävällisesti ihmisiin ja tulee hyvin toimeen toisten koirien kanssa. 

Haku ja laukaus: Hylätty 
Innotonta ja halutonta menoa. Dotska pyörii ohjaajan jaloissa, eikä irtoa tarpeeksi kehoituksista huolimatta. Edes laukaus ei saa koiraa 
innostumaan. Seuraa kyllä ampujaa, joten tietää ketä metsässä kannattaa seurata. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Reipas maavainuinen jäljestys. Dotska jäljestää jäljen päällä reipasta vauhtia alusta kaadolle. Kaatoa nuuhki innolla. 

Vesityö: Hyväksytty 
Aikansa mietittyään Dotska lähtee kuin lähteekin hakemaan pukkia. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Iloinen tottelevainen koira 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Mukavaa yhteistyötä koko päivän ajan. 

   
Fieldspanieli, narttu   

Rek. no FIN55207/06

   
Goloworez The Heat Is On   

Hylätty

   
Nikkanen Sari / Koikkalainen Mika   

Tuomari: Meerit Kuparinen

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Ystävällinen, nuori koira, joka suhtautuu rauhallisesti ympäristöönsä ja tulee hyvin toimeen koirien ja ihmisten kanssa. 

Haku ja laukaus: Hylätty 
Hyvää, riittävän laajaa, maavainuista ja itsenäistä työskentelyä. Pitää hyvin yhteyttä ohjaajaan. Laukausta pelästyy ja jää seisomaan. 
Ohjaaja saa kuitenkin Mokan jatkamaan,  mutta hauste tulee halutonta ja epävarmaa ja jaloissa pyörivää. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Aluksi ihmetellään uutta hajua ja edetään merkkauksen loppuun hyvin varovaisesti. Sitten Mokka ottaa uuden vaihteen, ja etenee jäljen 
loppuun mukavaa kävelyvauhtia. Kania nuuskii, mutta ei juurikaan innostu siitä. 

Vesityö: Hyväksytty 
Aikansa hyvää lähtöpaikkaa etsittyään Mokka lähtee uimaan ja tuo pukin rannalle. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 



Tottelevainen koira. 
Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 

Hyvin toimivaa yhteistyötä. 
   
Walesinspringerspanieli, narttu   

Rek. no FIN40110/07

   
Milfeddygg Ornest   

Hylätty

   
Keskinen Hanna   

Tuomari: Meerit Kuparinen

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Viehko nuori narttu. Ystävällinen ja rauhallinen suhtautuminen ihmisiin ja koiriin. 

Haku ja laukaus: Hylätty 
Ohjaajaan tukeutuva koira, joka tekee pikkupistoja ja palaa ohjaajan jalkoihin. Varjoisissa paikoissa koira innostuu enemmän, mutta 
hausta ei kuitenkaan tule riittävän laajaa. Laukausta ensin ihmettelee ja jatkaa sitten samalla tyylillä 

Jäljestys: Hyväksytty 
Aluksi Tiuhti ihmettelee, mutta lähtee seuraamaan verijälkeä lähe jäljen päällä.  Kulma pikkuisen oikaisten. Kulman jälkeen ihmettelee 
hetken, mutta jatkaa sitten ja tulee suoraan kanille, jota nuuski kiinnostuneena. Hieno suoritus. 

Vesityö: Hyväksytty 
Halukkaasti uimaan. Tuo pukin rantaan 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Tottelevainen nuori koira 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Mukavaa yhteistyötä koiran ja ohjaajan välillä 

   
Walesinspringerspanieli, uros   

Rek. no FIN50819/06

   
Geltman´s Gold Standard   

Hylätty

   
Väisänen-Hostikka Kirsi, Suvi ja Sami   

Tuomari: Kati Huovila

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Redi seurailee mieluummin hieman sivusta kuin tulee innolla ihmisen luokse. Muihin koiriin on välinpitämätön. 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Redin aloitus on tukea tarvitsevaa ohjausta.  Tuulen tuodessa hajuja, Redi irtoaa ajoittain kivasti ja laukauksen jälkeen välillä on 
hetkittäin hakemassa kannustusta. Loppua kohti paranee. Kutsuttaessa luokse. 

Jäljestys: Hylätty 
Redi on pelokas tieltä alkumakaukselle mennessä ja ennen kulmaa tarvitsee paljon kehuja, eikä jäljestys etene. Uuden aloituksen 
jälkeen kulma tarkasti ja reiippaasti n. 10 m ennen kania, kunnes "pysähtyy kuin seinään" ja rimpuilee hihnassa. Jäljestystä ei saatu 
päättymään kaadolle. 

Vesityö: Hyväksytty 
Ensimmäisen pukin koira jätti hakematta. Toisen riistapukin Redi nouti nopeasti ja toi rantaan. 

Tottelevaisuus: Hylätty 
. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
tänään Redi oli varautunut ja pelokas niin metsässä kuin vedessäkin. Osa suorituksista kuitenkin onnistui. 

   
Walesinspringerspanieli, narttu   

Rek. no FIN40111/07

   
Milfeddyg Osgo   

Hylätty

   
Back-Martin Tiina ja Ulla   

Tuomari: Meerit Kuparinen

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Rauhallinen ja mukava nuori koira. Suhtautuu ystävällisesti ihmisiin ja toisiin koiriin. 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Aluksi liian suppeaa ja ihmettelevää hakua. Laukausta hätkähtää ja jää katselemaan ampujaa. Jatkaa sitten hakua tehden muutamia 
hyviä pistoja. Loppua kohden suoritus paranee riittävän laajaksi hauksi. 

Jäljestys: Hyväksytty 



Epävarman alun jälkeen Miinalle selviää mitä ollaan tekemässä. Miina etenee maavainulla ensin varovasti ja loppua kohden varmasti 
kaadolle. Kani ensin arvelutti Miinaa, mutta uskaltautuu kuitenkin haistelemaan pupua. 

Vesityö: Hylätty 
Miina menee veteen mahaansa myöten ja kahlailee rannassa ajan täyteen, mutta ei ui. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Tottellee hyvin ohjaajaansa. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Iloinen pari, jolla yhteistyö toimii. 


