MEJÄ-kokeen tulokset
15.7.2007 Joutseno
Kaakkois-Suomen Spanielikerho
Järjestäjä:
Heikki Vesikko
Kokeen ylituomari:
Kerttu Lampinen
Muut tuomarit:
Ossi Raatikainen
Kokeen vastaava
toimitsija:
Johanna Kääriäinen
Kokeen sihteeri:
Kokeen emäntä:
pilvipoutainen
Sää:

Ylituomarin kertomus
Kokeen jäjestäjänä toimi Kaakkois-Suomen Spanielikerho ry. Vastaavana koetoimitsijana toimi Ossi
Raatikainen, apuna Kimmo Kääriäinen, saaden kokeen omalta osaltaan kulkemaan joutuisasti. Arvostelin itse
Voi 7-12 koirat ja Kerttu Lampinen Avo 1-6. Koetoimikunta oli hyvin tehtäviensä tasolla. Maasto oli hyvin
jäljestykseen sopivaa osin suo- ja kumpuilevaa kangasmaastoa, jonne jäljet olivat taitavasti oikeanmittaisina
sijoitetut, sekä tarpeellisin osin tuki- ja piilomerkitty. Oppaat osasivat hyvin tehtävänsä. Kaatona käytettiin
tuoreena pakastettuja hirvensorkkia. Riistahavaintoina teimme, jätöksinä, jälkinä ja kanalinnun lentoonlähtönä.
Kaikki koirat läpäisivät haulikolla suoritetun laukauksensietotestin hyväksyttävästi. Keskuspaikkana toimi
Joutsenon Vilkkumäen Erämiehet ry:n metsästysmaja.

AVO-koirat
englanninspringerspanieli, narttu, s. 29.3.2005

With Touch Juicy Lucy

Rek. no FIN40480/05

AVO 0
pistettä

Rummukainen Heli ja Mäkelä Ari
Tuomari: Kerttu Lampinen, ohjaaja Ari Mäkelä
Lähtömakaus huolellisesti merkattu. Koira jäljestää suurilla lenkeillä ilmavainuun luottaen. Osoittaa kuitenkin
jälkivarmuutta tullen lenkeiltä jäljen päälle. Ens. osuuden puolivälissä lenkit johtavat hukkaan. Ensimmäinen
kulma ohi, toinen merkataan. Jäljestys jatkuu kaarrellen ja 3. osuudella joudutaan taas tuomitsemaan hukka.
Koira lähtee jäljeltä n. 20m ennen kaatoa ja palautuksen jälkeen ei mene itsenäisesti kaadolle vaan ohjaajan
avulla. Tänään ei voida palkita

englanninspringerspanieli, narttu, s. 7.1.2006

Ancer's Fortunate Girl

Rek. no FIN14518/06

AVO 0
pistettä

Keskimäki Janne ja Kirsi
Tuomari: Kerttu Lampinen, ohjaaja Janne Keskimäki
Innostunut, nopea lähtö. Jäljestää suurelta osin maavainulla, mutta poistuessaan jäljeltä myös ilmavainu toimii.
Tekee laajahkon kaarron ensimmäisellä osuudella, palaa mutta lähtee uudelleen samoihin maisemiin ja
tuomitaan hukka. Kulmaa ei merkitse vaan menee läheltä ohi. 2. osuudella joutuu tuulen vuoksi mäen
harjanteella myös niin kauas, että tulee hukka. 2. kulma jää myös merkkaamatta. 3. osuudella lähtee
paluujäljelle aivan osuuden alussa ja tulee keskeytys. Loppu harjoitellen. Sokka ei tunnu koirasta
kiinnostavalta. Nuori koira, jolla on vielä liikaa intoa.

fieldspanieli, uros, s. 20.5.2004

Accounts Aragon

Rek. no FIN40624/04

AVO 0
pistettä

Kouvo Virpi
Tuomari: Kerttu Lampinen, ohjaaja Virpi Kouvo
Alkumakaus nuuhkitaan ja rauhallisesti jäljelle. Noin puolessa välissä 1. osuutta poistuu jäljen vieressä olevalle
aukolle eikä palaa. Hukka. 1. kulma merkataan. 2. osuudella taaskin aukon läheisyydessä koira lähtee jäljeltä
ja hukka. 2. kulma jää merkkaamatta. Aivan 3. osuuden lopussa koiran mielenkiinto kohdistuu metsässä
kulkevaan mieheen ja jäljestys unohtuu. Mutakuopassa käydään vielä juomassa. Ohjaten sorkalle. Tänään oli
häiritseviä tekijöitä liikaa, vieden mielenkiinnon jälkeä kohtaan.

englanninspringerspanieli, narttu, s.

Ancer's Carina

Rek. no FIN23416/04

AVO 2
36 pistettä

Heinonen Mailis ja Lajunen M.
Tuomari: Kerttu Lampinen, ohjaaja Mailis Heinonen
Jäljestämishalukkuus
(6)
4 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
8 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
8 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 10 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
3 pistettä
Alkumakaus huomioidaan. Jäljestys on reipasvauhtista, ilmavainuista, jäljen kahden puolen aaltoilevaa. 1.
osuudella lintuparvi houkuttelee koiran pois jäljeltä hukkaan asti. Kumpikin kulma jää huomioimatta,
ensimmäinen yli pyyhkäisten ja toinen ohi. Toisen osuuden keskivaiheilla laajahko kierros, jälki löytyy
omatoimisesti. 3. osuus samoin yhdellä kierroksella. Kaato löytyy suoraan , ensin vähän arastellen nuuhkien,
mutta heti myös reipastuen, pelkäämättä. Miellyttävä parivaljakko.

cockerspanieli, uros, s. 10.4.2004

Raccoon's Victorious Step

Rek. no FIN27332/04

AVO 2
37 pistettä

Patrikainen Helena
Tuomari: Kerttu Lampinen, ohjaaja Helena Patrikainen
Jäljestämishalukkuus
(6)
4 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
8 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
7 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 12 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
3 pistettä
Ohjattu lähtö. Nuuhkii makauksen. Jäljen kahta puolta aaltoilevaa työskentelyä. Ensimmäinen kulma
merkataan ja ympäristö tarkistetaan. Toinen osuus mennään tarkemmin. Toinen kulma ensin vähän ohi, sitten

kulmalle joka nuuhkitaan. 3. osuudella koiran meno "jumittuu" kohtaan, jossa marjastajat ovat pyörineet.Tulee
hukka, jonka jälkeen koira jäljestää vähän pyörähdellen kaadolle. Se kiinnostaa ja sorkka nuuhkitaan huolella.

novascotiannoutaja, narttu, s. 30.5.2004

Korpikallion Kiljuhanhi

Rek. no FIN31867/04

AVO 1
44 pistettä

Järvenkylä-Hämäläinen Anne
Tuomari: Kerttu Lampinen, ohjaaja Anne Järvenkylä-Hämäläinen
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 10 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
9 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 12 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Lähtö nopealla merkkauksella. Koira jäljestää enimmäkseen ilmavainulla. Ensimmäisellä osuudella n. 20m.
kaarros hirvenjälkiä tutkimaan. Palaa itsenäisesti. Pieniä aaltoilevia poikkeamia koko osuuden ajan. 1. kulma
tarkistetaan taustalta, toinen kulma ilman tarkistusta. Jäljestys muuttuu maavainuisemmaksi ja kolmas osuus
hyvin tarkkaa työskentelyä. Suoraan sorkan luo. Sen koira tutkii hyvin. Sopivavauhtinen hyvä suoritus.

VOI-koirat
cockerspanieli, narttu, s. 13.3.2002

Raccoon's Hip Hip Hurraa

Rek. no FIN23464/02

VOI 0
pistettä

Kääriäinen Johanna
Tuomari: Heikki Vesikko, ohjaaja Kimmo Kääriäinen
Lähtee oma-aloitteisesti, etenee suuntakrepiltä n. 2m lähtee siinä määrätietoisesti kohti ampumaradan
pauketta, saa hukan. Palutuksen jälkeen etenee 20m ja lähtee uudelleen kohti pauketta, saa toisen hukan.
Palautuksen jälkeen pauke lakkaa ja työskentely muuttuu jälkityöskentelyksi, joskin ajoittain tarkistuksia
tekeväksi. Katkokulma selvitetään 2 rengastuksella. Edetään siitä tarkistuksia tehden 2. kulmalle, jonka
saavutettuaan lähtee paluujäljelle, saa siitä 3. hukan. Tällöin koe keskeytettiin.

cockerspanieli, narttu, s. 25.2.2005

Crab Apple's Apple Fizz

Rek. no FIN19860/05

VOI 0
pistettä

Kääriäinen Johanna
Tuomari: Heikki Vesikko, ohjaaja Kimmo Kääriäinen
Lähtee omatoimisesti, etenee maavainulla jälkitarkasti, makuun osoittaen lähes 1. kulmalle asti. Tekee siinä
laajahkoja tarkistuslenkkejä edeten/palaten paluujäljen suuntaan, saa hukan. Oikaisee katkokulman, osoittaa
taas makuun.. Jatkossa lähtee hyvin 3 osuudelle, palaten sieltä paluujälkeä, saa toisen hukan. Ennen 3.
kulmaa ottaa voimakkaan hirvivainun. Lähtee jotokselle, saa siitä kolmannen hukan. Tällöin koe keskeytyi.

englanninspringerspanieli, uros, s. 12.4.2004

Rek. no FIN26564/04

VOI 0

Sweetie-Pie Fly Me To The Moon
pistettä

Raatikainen Ossi
Tuomari: Heikki Vesikko, ohjaaja Ossi Raatikainen
Lähtee nopeasti, etenee jälkitarkasti alun 100m maavainulla. Nostaa siinä kirsun ylös, ottaa riistan ilmavainun
(voimakkaan). Edetään jälkeä tehden tarkastuspistoja jäljen sivulle. Yksi niistä oli kanalinnun lentoonlähtö.
Edettiin katkokulmalle, jota jatkettiin (etenemistä) yli määrätietoisesti. Tuomittiin hukka. Seuraavalla osuudella
pyrkii etenemään katkokulman "hukan" suuntaan. Palaa sieltä (haaskamökin suunnasta) jäljen tuntumaan,
mutta poistuu siltä kuitenkin määrätietoisesti. Saa hukan. Ylittää vielä viimeisen kulman katkokulman tavoin.
Tällöin koe keskeytyi kolmannen hukan jälkeen.

walesinspringerspanieli, uros, s. 7.5.1999

Milfeddyg Ffortunus

Rek. no FIN23631/99

VOI 0
pistettä

Falkenberg Ilkka
Tuomari: Heikki Vesikko, ohjaaja Kari Falkenberg
Omatoiminen lähtö. Etenee maavainulla alun 100m jälkitarkasti. Erkanee siitä vasemmalle pitkin hirvenjälkiä
palaamatta. Saa hukan. Palautuksen jälkeen vainuaa äskeiset hirvenjäljet ja lähtee paluujäljelle, koska sitä
pitkin hirvi oli tullut. Saa toisen hukan. Palautuksen jälkeen jatkaa jälkitarkkaa työskentelyä. Osoittaa makuun
pysähtymällä. Rengastaa kulman, pysähtyy seuraavalle makuulle. Etenee lähes kulmalle, tavoittaa siinä taas
hirvenjäljet. Lähtee sille, saa hukan. Tällöin koe keskeytettiin.

cockerspanieli, narttu, s. 22.3.2004

Jenlin Cornflower

Rek. no FIN23440/04

VOI 2
32 pistettä

Helle Riitta
Tuomari: Heikki Vesikko, ohjaaja Riitta Helle
Jäljestämishalukkuus
(6)
3 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
Lähtee määrätietoisesti, etenee maavainulla, ylittää makuut, mutta ei merkkaa niitä riittävän näkyvästi
(hidastaa). Ottaa 1. kulman jälkitarkasti. Rengastaa toisen yhden kerran ja katkokulman rengastaa kahdesti.
Tekee ensimmäisen makuun kohdalla merkittävässä määrin riistanhakua. Toistaa sen voimakkaana 2.
osuuden alkupuolella voimakkaammin, saa siitä hukan. Selvittää jäljen muuten pienin tarkistuksin. Lopussa
menee suoraan kaadolle jolle pysähtyy, nuuhkii osoittaen, sekä pienen odotuksen jälkeen halusi poistua.

cockerspanieli, narttu, s. 17.8.2003

Jenlin Love Letter
Helle Riitta
Tuomari: Heikki Vesikko, ohjaaja Riitta Helle
Jäljestämishalukkuus
(6)
4 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
8 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
7 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 10 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
2 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä

Rek. no FIN40460/03

VOI 2
35 pistettä

Ohjattu lähtö. Etenee maavainulla. Rengastaa 1. kulman, kääntyy jälkitarkasti. 2 kulman rengastaa.
Katkokulmalla ei löydä kuitenkaan seuraavaa osuutta, saa hukan. Osoittaa makuista 2 muut ylittää hiukan
hidastaen. Tekee 2 selkeää tarkistusta jäljestyksen aikana. Etenee muuten jälkitarkasti. Lopussa menee
suoraan kaadolle, pysähtyy, nuuhkii ja poistuu kaadolta.

