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Sää: 
 

Ylituomarin kertomus 

Kokeen järjestäjänä oli Länsi-Uudenmaan mäyräkoirat ry. Jälkimaastot antoivat käyttöön Pusulan 
Hirvimiehet ja Kappelipojat, tukikohtana oli Pusulan Urheilijat -hiihtomaja, Keräkankare, Veikontie 100, 
03850 Pusula. 
 
Ylituomarina oli Satu Koski (Helsinki). Hän arvosteli koirat jäljillä AVO 4-5, VOI 10-12 ja VOI 14. 
 
Muut tuomarit olivat Anu Härkönen (Joutseno) arvostellen koirat jäljillä AVO 6-7 ja Esa Pekkarinen 
(Ruotsinpyhtää) arvostellen koirat jäljillä AVO 1-3, VOI 8-9 ja VOI 13. 
 
Vastaavana koetoimitsijana oli Hanna Taka-Sihvola (Lohja), joka koetoimikuntineen selviytyi tehtävästään 
hyvin. Maasto oli koemaastona sopivaa ja jäljet hyvin sijoitettu. Jälkien pituudet olivat riittävät ja ne oli 
riittävän hyvin piilomerkatut. 
 
Sää oli poutainen. 
 
Oppaiden työskentely oli erinomaista. Kaatoina käytettiin tuoreena pakastettuja, koeaamuksi sulatettuja 
peuransorkkia. Riistahavaintoina metsäkanalintuja ja kauriita. 
 
Kaikki koirat läpäisivät laukauksensietotestin hyväksyttävästi. Tunnistusmerkinnät tarkastettiin pistokokeena, 
näissä ei huomautettavaa. 
 
Koe päättyi kello 19:00. 

AVO-koirat 

mäyräkoira, pitkäkarvainen, narttu, s. 30.05.2016 Rek. no FI38774/16 
BADAMTAM'S OH MEIN SCHATZ AVO - 
Kokkonen Ilse 0 pistettä 
Tuomari: Koski Satu (782997), ohjaaja Ilse Kokkonen 
Koira tutkii alkumakauksen, krepitys edetään ohjatusti. Koira jäljestää vaihdellen maa- ja ilmavainun välillä. 
Etenemisvauhti on maastoon sopivaa. 1. osuus aloitetaan jälkitarkasti, ajoittain koira etenee myös jäljen 
sivussa, mutta sen suuntaisesti. 1. makaus osoitetaan, kulma selviää pienellä taustalenkillä. 2. osuudella 
saavutaan tiheämpään maastoon, ja riistanjäljet kiinnostavat koiraa siihen malliin, että päivän alkuperäinen 
tehtävä näyttää unohtuvan, ja ohjaaja keskeyttää kokeen. 
 
Mäyräkoira, pitkäkarvainen, narttu, s. 04.06.2017 Rek. no FI36315/17 
BATTABI'S FELIZIA FEUILATTE AVO 0 
Taavila Kari 0 pistettä 
Tuomari: Pekkarinen Esa (717282), ohjaaja Kari Taavila 
Nuori koira on ensimmäisessä kokeessaan hieman ihmeissään ja palaa ohjausalueelta vielä uudestaan 
tarkistamaan lähtömakuun. Ohjaajan runsaalla tuella viimein liikkeelle ja 1. osuus pienin tarkistuksin. Kulma 



tarkasti, mutta heti kulman jälkeen sivuun riistajälkiä pitkin, josta palaa ja paluujäljelle hukkaan asti. Uusi alku 
ja hetken osaavaa jäljestystä, mutta sitten eteneminen seisahtuu ja koiraa vaatii runsasta ohjaajan tukea 
liikkeellelähtöön. Kun itsenäinen työskentely ei onnistu, niin koesuoritus keskeytetään ja jatketaan loppujälki 
harjoitellen. Oikein lupaava nuori ensikertalainen, joka tarvitsee aikaa ja kokemuksen tuomaa varmuutta. 
 
mäyräkoira, pitkäkarvainen, narttu, s. 28.04.2017 Rek. no FI32895/17 
CATILE'S RHYTHM IS A DANCER AVO 0 
Pietilä Helena 0 pistettä 
Tuomari: Pekkarinen Esa (717282), ohjaaja Katri Salokoski 
Alkumakuu tutkitaan, ja jäljelle. Edetään pääosin ilmavainulla aivan jäljen lähituntumassa. Kulmalla makuun 
nopea nuuhkaisu ja jatkon etsiminen rengastamalla, mutta haksahtaa paluujäljelle, mistä hukka. Toinen 
osuus etenee riistarikkaassa tiheikössä ja koiran kiinnostus jälkeen vaihtuu riistaan, ja kaksi hukkaa tulevat 
suht' nopeasti, jolloin tuomari keskeyttää kokeen. Harjoitellen kaadolle, joka kiinnostaa koiraa 
suunnattomasti. Lupaava koira, joka tarvitsee varmuutta, joka tulee harjoituksen ja kokemuksen myötä. 
 
Mäyräkoira, lyhytkarvainen, narttu, s. 17.12.2017 Rek. no FI13374/18 
HÄNNÄNHUIPUN VAIN MUUTAMAN 
DOLLARIN TÄHDEN 

AVO 0 

Tuokko Jesse 0 pistettä 
Tuomari: Härkönen Anu (4047803), ohjaaja Jesse Tuokko 
Alkumakuu tutkitaan yhdessä ja ohjaten matkaan. Alkaa mukavavauhtinen ja tarkka jäljestys, jossa 
käytetään maavainua. 1. osuudella luonnonmakuu merkataan hyvin, mutta itsenäisesti jatketaan jäljestystä. 
1. kulma merkataan erinomaisesti ja kulma tarkasti. 2. kulma myös tarkasti ja samoin ympäristö nuuhkitaan 
huolella. 2. osuuden alussa runsaat riistan jäljet houkuttavat ja jäljeltä poistutaan määrätietoisesti: 1. hukka. 
Loppuosuus tarkasti. 3. osuudella jäljestys vaihtuu ajohommiksi ja tulee 2 määrätietoista jäljeltä poistumista. 
Hukkia on siis 3 ja koe keskeytyy. Tarkka ja innokas jäljestäjä, joka valitettavasti hairahti tuoreen riistan 
jäljille. Lisää harjoitusta, niin tuloksia tulee varmasti. 
 
mäyräkoira, lyhytkarvainen, uros, s. 08.03.2016 Rek. no FI21649/16 
TAXGEMENA HEAVY METAL HERO AVO 0 
Arkko Suvi 0 pistettä 
Tuomari: Härkönen Anu (4047803), ohjaaja Suvi Arkko 
Alkumakaus tutkitaan yhdessä ja kehuin matkaan. Vili aloittaa rauhallisen jäljestyksen, jossa käyttää 
maavainua. 1. osuudella kuunnellaan kaukaa kantautuvia kolahduksia ja ihmetellään metsän tuoksuja. Joka 
osuudella mennään tarkasti jäljen päällä tai sen välittömässä läheisyydessä, narunmittaisia tarkastuksia 
tehden. 1. kulma ensin ohi, palataan merkkaamaan se ja taustatarkistukselta paluujälki: hukka. Toinen kulma 
pikaisesti merkaten ja kulma kulman mukaisesti. Koira jäljestää tarkasti, mutta aikaa käytetään liikaa tehden 
liian tarkkaa työtä ja aika ylittyy. Harjoitellen sorkalle, joka kiinnosti. Osaava jäljestäjä ja koirakolla hyvä 
yhteistyö. Tästä on hyvä jatkaa. 
 
borderterrieri, uros, s. 06.07.2017 Rek. no FI41858/17 
TERRARM THIRD TIME LUCKY AVO 0 
Källi Carita 0 pistettä 
Tuomari: Koski Satu (782997), ohjaaja Carita Källi 
Koira tutkii alkumakauksen, krepitys ohjatusti. Koira on energinen ja ohjaaja päättää ottaa ohjausalueen 
uusiksi. Tämän jälkeen alkaa maastoon sopivaa vauhtia ja ilmavainulla etenevä jälkityö. 1. osuutta edetään 
ajoittain jälkitarkasti, ajoittain pyörähdyksin veriuran molemmin puolin. Hieman ennen 1. kulmaa koira 
poistuu määrätietoisesti jäljeltä, tästä hukka. Jatketaan puhtaalta jäljeltä kulmalle. Makaus osoitetaan. Koira 
jatkaa kulmasta yli, 2. hukka. Palautetaan makaukselle, jolta puhtaalle verelle. Edetään mallikkaasti osuuden 
puoliväliin, jossa koira poistuu riistan jäljille, josta 3. hukka ja koe keskeytyy. Harjoitellen kaadolle, sorkka 
kiinnostaa. 
 
parsonrussellinterrieri, narttu, s. 30.08.2017 Rek. no FI48695/17 
TUPLA-TÄPLÄN LIEVE-ILMIÖ AVO 1 
Kiri Tarja ja Marju 43 pistettä 
Tuomari: Pekkarinen Esa (717282), ohjaaja Tarja Kiri 



   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 10 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 10 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä 
   
Alkumakaus tutkitaan, alkaa itsenäinen, innokas ja vetävä ilmavainuinen jäljestys, joka etenee pienin 
tarkistuksin aivan jäljen tuntumassa. 1. osuuden koneurilla suuntaa haetaan rengastamalla. Kulma, jolla 
makuu, oikaistaan. Toinen osuus pienin tarkistuksin, kulma tarkasti, makuu osoitetaan. Viimeisellä osuudella 
myös usea pieni tarkistus ja kaadolle tullaan suoraan ja sitä jäädään tutkimaan. Osaava, itsenäinen 
jäljestäjä. 

VOI-koirat 

Mäyräkoira, lyhytkarvainen, uros, s. 26.04.2017 Rek. no fi30369/17 
HÄNNÄNHUIPUN SATA SALAMAA VOI 0 
Huunonen Harri 0 pistettä 
Tuomari: Koski Satu (782997), ohjaaja Harri Huunonen 
Koira tutkii alkumakauksen, krepitys ohjatusti. Koira jäljestää pääosin ilmavainulla ja etenee maastoon 
sopivaa kävelyvauhtia. 1. osuus jälkitarkasti kulmalle, joka selviää tarkasti. 2. osuudella myös riistanhajut 
kiinnostavat kahden hukan arvoisesti. 2. kulma, jolla katko, selviää laajalla kaarroksella veretyksen alkuun. 1. 
ja 2. makaus osoitetaan nopeasti, ja 3. makaus palataan merkkaamaan esimerkillisesti. 3. osuuden lopulla 
koira poistuu määrätietoisesti jäljeltä, tästä 3. hukka, ja koe keskeytyy. Harjoitellen kaadolle, joka kiinnostaa. 
 
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira, pitkäkarvainen uros, s. 
18.09.2016 

Rek. no FI48909/16 

METAL MAIDEN'S HAPPY LITTLE WIENER VOI 3 
Savolainen Emmi 24 pistettä 
Tuomari: Pekkarinen Esa (717282), ohjaaja Irene Savolainen 

   Jäljestämishalukkuus (6) 2 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 4 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 3 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 10 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 2 pistettä 
   
Alkumakuu tutkitaan ja innokkaasti liikkeelle ilmavainuiseen jälkeä pitkin etenevään jäljestykseen, jonka 
vauhti pian rauhoittuu sopivaksi. 1. kulma on katkokulma, jossa koira aloittaa rauhallisen, aikaavievän 
rengastuksen, uusi osuus ei löydy lukuisista yrityksistä huolimatta, ja siitä hukka. 2. osuus tarkasti, kulma 
rengastaen. 3. ja 4. osuus ja niiden välinen kulma tarkasti. Makuut kaikki osoitetaan erinomaisesti. Kaadolle 
tullaan reilulla yliajalla, mikä pudottaa hukan lisäksi muuten hyvän suorituksen palkintosijaa. 
 
kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen, narttu, s. 15.01.2010 Rek. no FI17099/10 
PIKKUVILHIN BIANCA VOI 2 
Härkönen Anu 30 pistettä 
Tuomari: Pekkarinen Esa (717282), ohjaaja Anu Härkönen 

   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 6 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 7 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 7 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä 
   
Alkumakuu tutkitaan ja innokkaasti jäljelle ilmavainuiseen työskentelyyn. Eteneminen on reipasta ja 
jälkitarkkaa ja jäljellä tehdään jokunen pienehkö tarkistus. 1. kulma tarkasti. Toisella kulmalla on katko, jota 
koira alkaa rengastamalla selvittämään. Valitettavasti koira haksahtaa kuitenkin riistapolulle, jota seuraa 



hukkaan asti. Uusi alku, kolmas osuus pienin tarkistuksin ja kulma rengastaen. Viimeinen osuus tarkasti. 
Kaatoa jäädään tutkimaan. Makuista yksi ohitetaan, kaksi osoitetaan lennosta ja yksi riittävän hyvin. Osaava 
koira, jolle tuli katkolla työtapaturma. 

 
mäyräkoira, pitkäkarvainen, uros, s. 17.05.2011 Rek. no FI35302/11 
MAXI-TAX OFFSPRING VOI 1 
Metsä Tomi 40 pistettä 
Tuomari: Koski Satu (782997), ohjaaja Tomi Metsä 

   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 8 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä 
   
Koira tutkii alkumakauksen, krepitys edetään ohjatusti. Koira jäljestää pääosin ilmavainulla ja etenee 
maastoon sopivaa kävelyvauhtia. Suorat osuudet edetään veriuran päällä tai välittömässä läheisyydessä, 
poislukien 3. ja 4. osuudella tehdyt laajat lenkit jäljen sivuun. Näiltä lenkeiltä palataan jälkityöhön ohjaajan 
oikea-aikaisen kehotuksen saattelemana. 1. ja 3. kulma tarkasti. 2. kulma, jolla katko, selviää 
taustantarkistuspyörähdyksillä. Makauksista 1., 2. ja 4. osoitetaan vauhdista nyökkäämällä, ja 3. makaus 
ohitetaan sivusta. Kaadolle suoraan, koira jää tutkimaan sorkkaa. 

 
lyhytkarvainen kääpiömäyräkoira, narttu, s. 18.03.2013 Rek. no FI28305/13 
FREUNDS SPANISH ROSE VOI 1 
Harju Iiris 41 pistettä 
Tuomari: Pekkarinen Esa (717282), ohjaaja Markku Mikkonen 

   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 10 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 8 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä 
   
Alkumakuulta liikkeelle. Jäljestys on ilmavainuista ja etenee aaltoillen reipasta vauhtia. Ojanylitys 
tarkistusrengastuksella. Katkokulma rengastaen ja jalanjälkiä hyväksikäyttäen, ja muut kulmat 
tarkastusrengastuksin. Makuista yksi osoitetaan pysähtymällä, muut noteerataan lennosta. Kaatoa jäädään 
tutkimaan. Tänään suuri into hieman kostautui, kun makuille ei maltettu pysähtyä ja kulmilla suunta piti 
tarkistaa rengastuksin. 

 
mäyräkoira, lyhytkarvainen, uros, s. 14.04.2014 Rek. no FI26784/14 
KESKI-MAAN HIRMUVALTIAS VOI 1 
Kuisma Inari 47 pistettä 
Tuomari: Koski Satu (782997), ohjaaja Inari Kuisma 

   Jäljestämishalukkuus (6) 5 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 
   
Koira tutkii alkumakauksen, ja alkaa pääosin maavainuinen ja sopivavauhtinen jälkityö. Suorat osuudet 
edetään jälkitarkasti, poislukien 1. osuudella makaus ohitetaan sivusta sekä 2. osuudella tehdyt 
pyörähdykset riistanjäljille veriuran molemmin puolin. Tästä palataan jälkityöhön ohjaajan oikea-aikaisen 
kehotuksen saattelemana. 2., 3. ja 4. makaus osoitetaan pysähtymällä ja nuuhkimalla. 1. kulma 
hiuksenhienosti alakautta oikaisten. 2. kulma, jolla katko, selviää jäljentekijöiden jälkien avulla. 3. kulma 
pienellä taustalenkillä. Kaadolle suoraan, nuuhkii sorkan ja nappaa sen suuhunsa. 



 

englanninspringerspanieli, narttu, s. 29.07.2012 Rek. no FI45931/12 
DINGOLINA'S YOU WAIT I FETCH VOI 1 
Järviniemi Jessica 48 pistettä 
Tuomari: Koski Satu (782997), ohjaaja Jessica Järviniemi 

   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 12 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 14 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä 
   
Koira tutkii alkumakauksen, krepitys ohjatusti. Koira etenee pääosin maavainulla. Etenemisvauhti jarrutetaan 
sopivaksi tarvittaessa. 1. osuus edetään jälkitarkasti kulmalle, jolla katko. Se selviää muutamilla laajahkoilla 
lenkeillä jäljen taustalla. 2. osuuden lopulla jäljen sivusta siivittää koppelo, koira tutkii sen jäljet ja ohjaajan 
oikea-aikaisen kehoituksen saattelemana jälkityö jatkuu. 2. ja 3. kulma tarkasti. Koira osoittaa kaikki 
makaukset hyvin pysähtyen ja nuuhkien. Viimeisellä osuudella koira vaihtaa jäljestystyylin ilmavainuun. 
Sorkalle suoraan, koira jää tutkimaan sitä ja nappaa sorkan suuhunsa. 

  

 


