
Spanieleiden taipumuskokeen (SPA) tulokset 
6.8.2010 Miehikkälä Muurikkala 

Järjestäjä: Kaakkois-Suomen Spanielikerho ry 
Kokeen ylituomari: Veli Nurminen 
Muut tuomarit:  
Kokeen vastaava 
toimitsija: 

Virpi Kouvo 

Kokeen sihteeri: Virpi Kouvo 
Kokeen emäntä:  
Sää: Aurinkoinen ja helteinen + 30 C astetta 

Ylituomarin kertomus 

Spanieleiden taipumuskokeen järjestänä oli Kaakkois-Suomen 
Spanielikerho ry. Kokeet pidettiin Miehikkälän Muurikkalassa. Tukikohtana 
oli Muurikkalan Metsästysyhdistyksen maja ja maastot.  
Kokeen ylituomarina oli Veli Nurminen 45872,Kouvolan Elimäeltä, 
arvostellen koirat 1-6. Vastaavana koetoimitsijana oli Virpi Kouvo 806246, 
maastovastaavana Kati Huovila 633379. Maasto oli koemaastoksi sopivaa 
kangas ja suomaastoa.  
Sää oli Aurinkoinen ja helteinen + 30 C astetta. 
Jälkiosuudet tehtiin koepäiväksi sulatetuilla kaneilla. Riistahavaintona 
metsäkanalintuja . Vesityö suoritettiin loivasti laskeutuvalla kalliorannalla, 
noudot suoritettiin riistapukeilla. 5 koiraa läpäisi kokeen hyväksytysti, koe 
päättyi klo 19.30 

Koetulokset 

Barbet, uros Rek. no FIN59271/07 
Karvasan´s Tomentosus Hyväksytty 
Lahtela Vesa 

 

Tuomari: Veli Nurminen 

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Iloinen ja utelias, vaivatta koirien ja ihmisten kanssa toimeen tuleva 
uros. 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Erinomaista hakua, innokas hakija, käyttää ilmavainua. Hyvin 
ohjattavissa oleva koira. Laukauksesta säpsähtää, käy ohjaajan 
luona ja jatkaa heti . 

Jäljestys: Hyväksytty 
Nopeavauhtista jäljestystä. Kulmassa pieni oikaisu, josta varmasti 
kaadolle, jonka kantoi autolle. 

Vesityö: Hyväksytty 
Innokkasti hypäten veteen. Tuo pukin rantaan. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Hyvä tottelevainen ja ohjattavissa oleva vauhdikas koira. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Erinomaista työskentelyä kautta linjan 

Englanninspringerspanieli, narttu Rek. no FI19296/09 
Ancer´s One More Time Hyväksytty 
Jenni Sarlomo ja Heli Rummukainen 

 

Tuomari: Veli Nurminen 

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Ystävällinen ja kaikkien kanssa vaivattomasti toimeen tuleva narttu. 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 



Sopivan laajuista hakua. Liikkuu innokkaasti ja käyttää maa- ja 
ilmavainua. Hyvin ohjattavissa oleva koira. Laukauksesta säpsähtää 
ja jatkaa heti.I 

Jäljestys: Hyväksytty 
Sivulenkkejä tehden kaadolle, joka kiinnostaa. Ilma- ja maavainua 
käyttävä jäljestys. 

Vesityö: Hyväksytty 
Innokas uimari, pukin tuonti vähän kangertelee, lopuksi työntää pukin 
lähelle rantaa. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Tottelee maastossa hyvin, uinti vähän riehaannutti ja koetteli 
ohjaajaansa 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Kaikki muu toimii hyvin, mutta vesi riehaannutti koiran niin, ettei 
pukin tuonti rantaan meinaa onnistua. Uimalla pukkia päin saa sen 
tulemaan rantaan 

Englanninspringerspanieli, narttu Rek. no FIN14441/08 
Peurakankaan Pikku Myy Hyväksytty 
Heikkinen Saara 

 

Tuomari: Veli Nurminen 

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Iloinen tutustuja. Hyvin ja asiallisesti koiriin, ja ihmisiin suhtautuva 
narttu. 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Sopivavauhtista ja - laajuista innokasta hakua. Käyttää hyvin koko 
maaston. Hyvin toimiva ja ohjattavissa oleva tottelevainen koira. 
Laukauksesta istuu ja käskystä jatkaa. Erinomaista työtä. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Siksak kuviota jäljestävä koira. Kulma tarkasti. Loppu hyvin jäljen 
päällä. Ottaa kanin suuhun ylpeänä, esitellen sitä. 

Vesityö: Hyväksytty 
Hyvä uimari, tuo pukin käteen. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Erinomaista tyoskentelyä. Hyvä ohjattavuus, tottelee hyvin. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Erinomaista työskentelyä. Kaikki toimii moitteetta. Koiraa on selvästi 
koulutettu metsästykseen. 

Walesinspringerspanieli, narttu Rek. no FI50919/09 
Ruustiinas Ariel Hyväksytty 
Mannila-Mäkinen Mari 

 

Tuomari: Veli Nurminen 

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Rauhallinen ja ystävällinen tutustuja, tulee vaivatta toimeen koirien ja 
ihmisten kanssa. 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Aluksi laajaa hyvävauhtista hakua. Toimii innokkaasti maa- ja 
ilmavainua käyttäen. Tottelevainen koira. Laukausesta pysähtyy 
hetkeksi. Haku supistuu, 

Jäljestys: Hyväksytty 
Hyvin jäljen päällä. Pieniä sivulenkkejä tehden kulmalle, jossa lenkin 
kautta uudelleen jäljelle. Ohjaajan pitää luottaa koiraansa 

Vesityö: Hyväksytty 
Hyvä uimari. Tuo riistapukin käteen. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Hyvä, tottevainen ja ohjattavissa oleva koira. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Kaikki osa-alueet toimii, ohjaaja voisi luottaa koiraansa enemmän. 

Walesinspringerspanieli, narttu Rek. no FI50916/09 
Ruustiinas Arabella Hyväksytty 
Viivi Kosonen ja Leena Rask 

 

Tuomari: Veli Nurminen 

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Iloinen tutustuja. Iloisesti koiriin ja ihmisiin suhtautuva narttu. 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 



Sopivan laajuista ja hyvää hakua. Innostuu enemmin erän 
vanhetessa. Käyttää maa- ja ilmavainua. Hyvin ohjattavissa oleva 
tottelevainen koira. Laukauksesta ensin pysähtyy. Haulien ropistessa 
maahan innostuu. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Aluksi varmasti jäljen päällä. Kulma hyvin. Vähän ennen kaatoa pisto 
sivulle, josta palaa heti ja kaadolle, joka kiinnostaa. 

Vesityö: Hyväksytty 
Ui hyvin. Tuo riistapukin rantaan. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Hyvä tottelevainen koira 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Hyvä pari, kaikki osa-alueet toimii 

Walesinspringerspanieli, narttu Rek. no FI50915/09 
Ruustiinas Adalmiina Hylätty 
Tiina Back-Martin ja Suzette Martin 

 

Tuomari: Veli Nurminen 

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Rauhallinen tutustuja. Asiallisesti koiriin ja ihmisiin suhtautuva narttu. 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Aluksi suppeaa, ja tukea vaativaa hakua, paranee laukauksesta. 
Käyttää lähinnä maavainua. Ohjattavissa oleva tottelevainen koira. 
Laukauksesta hypähtää, ja jatkaa heti. 

Jäljestys: Hylätty 
Sivulenkkejä tehden, kulmasta suoraan, josta palutettiin jäljelle. 
Toinen hukka heti uudelleen, josta palautus jäljelle. Harjoitellen 
loppuun. 

Vesityö: Hyväksytty 
Hyvä uimari, tuo pukin rantaan. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Tottelevainen, mutta vielä lisää itseluottamusta kaipaava koira. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Hieman aran oloinen, mutta kuitenkin tehtäväänsä hyvin tekevä 
koira. Ohjaaja pitää luottaa koiraansa, eikä katsella jälkimerkkejä, 
niin hyvää tulee. L 


