
MEJÄ-kokeen tulokset 
9.9.2012 Hollola 

Järjestäjä: Salpausselän kennelpiiri 
Kokeen ylituomari: Kati Huovila 
Muut tuomarit:  
Kokeen vastaava 
toimitsija: 

Karoliina Viitamäki 

Kokeen sihteeri: Päivi Katajisto 
Kokeen emäntä: Sini Kivistö 
Sää: Aurinkoinen 

Ylituomarin kertomus 

Piirimestaruuskokeen järjesti Salpausselän kennelpiiri. Kokeet pidettiin Varuskunnan, Kutajoennimen, Uskilan ja 
Länsi-Hollolan metsästysseurojen maastoissa, tukikohtana oli Kutajoenniemen metsästysseuran maja. 
Ylituomarina oli Kati Huovila Pielavedeltä.Hän arvosteli koirat jäljillä VOI 1-7. 
Vastaavana koetoimitsijana oli Karoliina Viitamäki, joka koetoimikuntineen onnistui tehtävässään. Maastot olivat 
monipuolisia, kokeeseen sopivia. Jäljet oli tehty kokeen vaatimalla tavalla ja pääosin piilomerkityt.  
Oppaiden työskentely oli erinomaista. Kaatona käytettiin koeaamuksi sulatetta peuransorkkaa. Riistahavaintona oli 
metsäkanalintuja ja tuoreita peuran jälkiä. 
Sää oli aurinkoinen ja ajoittain tuulinen. 
Kaikki koirat läpäisivät laukauksensietotestin hyväksyttävästi. Testi ammuttiin 12 kaliiperin haulikolla. 
Piirimestariksi jäljesti pitkäkarvainen kääpiömäyräkoira Aavistuksen Uroteko. 

Koe päättyi kello  

VOI-koirat 

Kiharakarvainen noutaja, uros, s. 31.7.2010 Rek. no FI48328/10 
Lindbiski Rantarentukka VOI 0 
Kaikkonen Ulla & Olli   
Tuomari: Kati Huovila, ohjaaja Olli Kaikkonen 
Vilille näytetään makaus, minkä haisteltuaan ohjaten jäljelle.  
Työskentely tarkaa, reipasta kävelyvauhtia etenevää, maa- ja ilmavainuista. 
Kulmista 1. tarkasti. Katkolle Vili tulee sivupiston jälkeen, oikaisee kulman, mutta lähteekin jäljen sivuun, hukka. 
Veretyksen alusta uudelleen jäljelle, mutta kaartaa katkon sivuun, hukka. 3. osuus tarkasti, kunnes pyy sekoittaa 
Vilin ja seuraamisen kohden vaihtuu. Koe keskeytyy 3. hukkaan. 
Nuorelle koiralle varmuutta harjoituksella. 
  
Sileäkarvainen noutaja, narttu, s. 30.12.2006 Rek. no FIN13230/07 
Pepperment Tempers Temora VOI 0 
Koskinen Anneli   
Tuomari: Kati Huovila, ohjaaja Anneli Koskinen 
Tarkasti, ohjatusti naru pidentyen ohjaajalta Ninni lähtee ilmavainulla jäljelle. Tuuli, plout, supat ja jokin haju 
vaikuttivat ja vaikeuttivat tänään Ninnin etenemistä.  
1. osuuden puolivälistä ilmavainulla oikomaan kulmaa, mistä palasi. Merkkasi makauksen ja kulmalta kirsu ilmaan 
vetäen kulman ohi ja taakse, hukka. Makaus hidastaen. Uudelleen ihmetellen ja ilmavainulla pois jäljeltä, hukka. 
Katko tarkasti kaartaen. Pisto sivulle, itsenäisesti jäljelle ja kolmas hukka, taas samaan suuntaan kuin kaksi 
ensimmäistä. Aika oli myös lähes täynnä. 
  
Englanninsringerspanieli, uros, s. 30.7.2001 Rek. no FIN35850/01 
Coco Hit´s Brown Chocolate VOI 3 
Koivula Hanne 21 pistettä 
Tuomari: Kati Huovila, ohjaaja Hanne Koivula 
   Jäljestämishalukkuus (6) 2 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 2 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 3 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 9 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 2 pistettä 
Innokas ikämies rauhoitetaan ja valjaista kiinnipitäen ohjataan alkumakaukselle ja krepityksen loppuun.  
Työskentely on pääosin maavainuista, aaltoilevaa ja innokkaasti etenevää.  
1. osuuden puolivälissä ja lopussa Doni innostui hyppimään ja vetämään - peurojen ruokintapaikalta tuli tuoreet 
jäljet. Kaksi hukkaa lähes peräkkäin ja katkokulma jäi suorittamatta. Muut kulmat tarkasti, kuten muutkin osuudet.  
Makuista 1 yli, 2 ohi, 1 hidastaen. Sorkkaa kantoi. 



  
Sileäkarvainen noutaja, narttu, s. 30.12.2006 Rek. no FIN13232/07 
Pepperment Tempers Tifani VOI 2 
Koskinen Anneli 34 pistettä 
Tuomari: Kati Huovila, ohjaaja Anneli Koskinen 
   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 7 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 6 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 11 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä 
Ohjaten jäljelle. Pipsa etenee tuulisesssa maastossa aaltoillen.  
Katkokulman oikaisee, toinen kulma tarkasti. Kolmannelta myös tarksti, kun peuran jälkien tarkastelusta selviää. 
Makauksista kaksi merkiten huolellisesti, kahdelle hidastaen. 
4. osuuden lopussa Pipsa lähtee peuran polulle, haistelee kuopimisjäljet ja ylittää verijäljen siitä kiinnostumatta, 
hukka.  
Kaadolle jäi ja kantoi sorkkaa. 
  
Sileäkarvainen noutaja, uros, s. 21.6.2005 Rek. no FIN34179/05 
Pepperment DeeDee Depussy VOI 1 
Koskinen Anneli 43 pistettä 
Tuomari: Kati Huovila, ohjaaja Anneli Koskinen 
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 10 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä 
Veeti ohjataan jäljelle, mitä etenee pääosin maavainulla, tarkasti ja tasaisen reippaasti.  
Alussa nopeat pyörähdykset lähes jäljen päällä ja katkolla kahdella kaarroksella veretyksen alkuun. 2. kulmalta 
viereiseen sammalojaan uimaan, jatkoi 3-osuudelle uituaan ja odotettuuan ohjaajaa. 3. kulma tarkasti. 
Makauksista yksi merkaten, muut yli nopeasti hidastaen ja yksi ohi. Kaadolla häntä vispasi ja kantoi sorkkaa. 
  
Labradorinnoutaja, narttu, s. 23.3.2004 Rek. no FIN23901/04 
Saskian Violet VOI 1 
Terho Outi 48 pistettä 
Tuomari: Kati Huovila, ohjaaja Outi Terho 
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 14 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä 
Tarkasti haistellen Lettu aloittaa jäljestyksen. Naru ohjaajalta pidentyen antaa Letulle käskyn itsenäiseen työhän, 
mitä jatkuu kaadolle saakka.  
Kaikki kulmat tarkasti, samoin makaukset, joista yhden ilmasi samalla mustikoita syöden. Mustikoiden syönti hidasti 
välillä etenevyyttä. Kolmella ensimmäisellä osuudella jokaisella pieni pyörähdys. 
Kaadolle jäi, nuoli sorkkaa. 
  
Pitkäkarvainen kääpiömäyräkoira, uros, s. 3.3.2003 Rek. no FIN18086/03 
Aavistuksen Uroteko VOI 1 
Vaittinen Elina ja Wright Simo 49 pistettä 
Tuomari: Kati Huovila, ohjaaja Elina Vaittinen 
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 10 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 14 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä 
Näytetyn makauksen Eetu haistelee ja ohjauksesta jäljelle. Maa- ja ilmavainulla Eetu etenee rauhallisesti ja 
tarkasti, vain jäljen päällä pyörähdykset. 4. osuudella Eetu innostuu , häntää vispaa ja kuuluu kuusikosta kiljahdus - 
lintu lentoon ja Eetu hetken tarkastaa alueen ja palaa itsenäisesti jäljelle. Kaikki kulmat ja makauset tarkasti 
merkaten. Ilmavainulla kaatoa kohti, mitä ennen jäi haistelemaan ja sorkkaa nosteli. 
  
 


