
MEJÄ-kokeen tulokset 
19.8.2012 Hollola 

Järjestäjä: Lahden Seudun Mäyräkoirakerho ry 
Kokeen ylituomari: Anne Viitanen 
Muut tuomarit: Karla Sohlman 
Kokeen vastaava 
toimitsija: 

Karoliina Viitamäki 

Kokeen sihteeri: Päivi Katajisto 
Kokeen emäntä: Sini Kivistö 
Sää: Pilvinen, sateinen 

Ylituomarin kertomus 

Lahden seudun mäyräkoirakerhon mejä-koe pidettiin 19.8.2012 Hollolassa. Kokeen keskuspaikkana oli 
Kutajoenniemen metsästysseuran maja. 
Maastoina käytettiin Kutajoenniemen metsästysseuran maita. Ylituomarina kokeessa oli Anne Viitainen arvostellen 
jäljet AVO 5-6 ja VOI 23-26 ja toisena tuomarina Karla Sohlman arvostellen jäljet AVO 1-4 ja VOI 21-22. 
Koevastaavana toimi Karoliina Viitamäki. Maastovastaavana Karoliina Viitamäki. 
Koetoimikunta oli onnistunut hyvin koejärjestelyissä. Jäljet olivat pääosin piilomerkittyjä ja hyvin maastoihin 
sijoitettuja. Oppaat selvisivät tehtävistään hyvin. 
Riistahavaintoina sorkan jälkiä ja jätöksiä. Kaatoina käytettiin tuoreena pakastettuja, koeaamuksi sulatettuja 
peuransorkkia.  
Laukauksensieto testattiin 12 kal haulikolla ja kaikki koirat hyväksyttiin maastoon.  
Koe vietiin läpi sateisessa lämpimässä säässä ja mukavan leppoisassa ilmapiirissä. Koe oli samalla Lahden sudun 
Mäyräkoirakerhon mestaruuskoe ja AVO-luokan mestaruuden vei Dachswagen Dona Victoria ja VOI-luokan 
mestaruuden Mikromanian Miraakkel.  

Koe päättyi  

AVO-koirat 

Karkeakarvainen mäyräkoira, narttu, s. 5.7.2011 Rek. no FI43753/11 
CurlyCo That´s My Fox AVO 0 
Pyyhtiä Jarmo & Vottonen Sari   
Tuomari: Karla Sohlman, ohjaaja Nina 
Tinkalle näytettään lähtömakaus hyvin ja se ohjataan erittäin hyvin työtehtäväänsä. Alkaa iloisesti pomppiva 
jäljestys, jossa käytettän maa- ja ilmavainua. Melkein heti 1. osuuden alussa on jäljen sivussa metsämiesten 
"roipe-kasa", joka saa Tinka tutkimaan aluetta tarkemmin. Jatkaa kuitenkin jäljestystä tästä houkutuksesta, mutta 
sitten tuoreet sorkan jäljet saavat Tinkan lähtemään määrätietoisesti jäljeltä. 1. hukka. 1. osuus loppuun hyvin 
kulmalle, makuun merkkaa ja kulman takana rengastus ja 2. osuus hyvin toiselle kulmalle asti tehden vain pari 
pientä pyörähdystä osuudella. Toisen kulman ohi ulkokautta ja takana laajat tarkastuslenkit, mutta selvittää tiensä 
takaisin kulmalle hyvin. 2. makuu jää merkkaamatta. Melkein heti toisen kulman jälkeen metsän muut hajut saavat 
vallan ja lähdetään 2. hukkaan asti. Uusi yritys ja pätkä kolmatta osuutta hyvin, mutta sitten ne tuoreet sorkat taas 
tulevat nenuun ja Tinkaa viedään. 3.s hukka ja koe keskeytetään. Harjoiteltiin kaadolle ja se kiinnostaa. Tinka 
osoitti osaavansa jäljestää. Tänään metsän muuta hajut saivat voiton työtehtävästä. Kokemuksen myötä 
todennäköisesti jälkiuskollisuus lisääntyy. 
  
Suomenlapinkoira, narttu, s. 3.7.2007 Rek. no FIN42276/07 
Vehkaliinan Suomyrtti AVO 0 
Pesonen Tiina   
Tuomari: Anne Viitanen, ohjaaja Tiina Pesonen 
Myrtti tutkii huolellisesti alkumakauksen ja ohjataan jäljelle. Koira tekee pari laajaa tarkastusta jäljen sivuun heti 
krepityksen loputtua, mutta palaa vielä itsenäisesti. Hetken hyvin ja sitten ilmavainuinen nenä ajautuu jäljen sivuun 
hukkaan asti. 1. osuuden loppu hyvin, kulman oikaisee, jolloin makuu jää huomioimatta. Heti 2. osuuden alusta 
koiran nenään tulee ilmasta paremmat tuoksut ja taas ajautuu jäljen sivuun hukkaan asti. Mielenkiinto on nyt jo 
lopahtanut ja 3. hukka tulee ennen 2. osuuden loppua. Koe keskeytetään ja harjoitellen kaadolle. Koira jäljestää 
aika ajoin todella hyvin, mutta ne metsän muut hajut vievät tänään voiton. 
  
 
 
 
 
 
 

Rek. no FI35302/11 



Pitkäkarvainen mäyräkoira, uros, s. 17.5.2011 
Maxi-Tax Offspring AVO 2 
Metsä Tomi 39 pistettä 
Tuomari: Karla Sohlman, ohjaaja Tomi Metsä 
   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 8 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 6 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 14 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä 
Bruce tutkii lähtömakauksen hyvin ja se ohjataan hyvin jälkityötehtävään. Alkaa verkkainen tarkka jäljestys, joka 
tapahtuu maavainua käyttäen ja se jatkuu liki 1. kulmaan, jossa Bruce tekee parit tarkastuspistot jäljen molemmin 
puolin. 1. kulmalle, joka mennään tarkasti ja makuu hyvin tutkien. 2. osuuden alkua hyvin, mutta sitten Bruce 
nostaa nenun ylös ja alkaa ilmavainuisesi pomppimaan ja tekee pienen rengastuksen jäljen ulkopuolella ja tulee 
jäljelle, mutta lähtee paluujälkeä ja tuomitaan 1. hukka. Uusi yritys puhtaalta vereltä ja 2.n osuuden loppu ja 3. 
osuus jälkitarkasti ja maavainuisesti kaadolle asti, joka kiinnostaa ja jää. 2. kulma tarkasti ja makuu hyvin merkaten. 
Puolesta välistä jälkeä Brucen työskentelykin muuttui reippaaksi ja parani loppua kohden hyvin. Harmittava 1. 
ajatuskatko pilasi muuten niin mainion työtehtävän tänään. Bruce osoitti hienoa jäljestystä ja uskon, että tästä 
koirasta vielä kuullaan kun kokemusta tulee lisää. 
  
Lyhytkarvainen mäyräkoira, narttu, s. 19.7.2008 Rek. no FIN50447/08 
Tilda AVO 1 
Auvinen Juhani 47 pistettä 
Tuomari: Anne Viitanen, ohjaaja Ida 
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 13 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä 
Tilda nuuhkii alkumakauksen ja lähtee varman oloisesti jäljelle. 1:llä osuudella vain 1 tarkastuspisto jäljen sivuun. 
Koira jäljestää muuten aivan jälkiuran päällä maavainua käyttäen. 1. makaus hyvin pysähtyen ja kulma pienellä 
tarkastuspistolla uuden suunnan varmistamiseen. 2. osuudella ilmavainu nostaa päätään ja jäljestys muuttuu 
enemmän aaltoilevaksi molemmin puolin jälkeä, mutta pysyy koko ajan 2-4 metrin tuntumassa jälkiurasta. 2. 
makuun hyvin pysähtyen ja kulma tarkasti. 3. osuus 2. kaltainen, vain 1 laajempi tarkastuslenkki. Kaadolle tulee 
suoraan ja omii nuuhkaisemalla ja jäämällä luokse. Hieno suoritus koiran ensimmäisestä jälkikokeesta ja loistava 
yhteistyö koiralla ja ohjaajalla. 
  
Pitkäkarvainen kääpiömäyräkoira, narttu, s. 10.4.2011 Rek. no FI28238/11 
Dachswagen Dona Victoria AVO 1 
Vaittinen Elina 48 pistettä 
Tuomari: Karla Sohlman, ohjaaja Elina Vaittinen 
   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 
Vickanille osoitetaan lähtö ja se tutkii sen hyvin. Alkaa iloisesti pomppiva jäljestys, jossa käytetään pääosin 
maavainua. Kaikki osuuden Vickan etenee jälkitarkasti tehden vain pari todella pientä pyörähdystä jäljen sivuun 
jäljestyjksen aikana. Noin 30 metriä ennen kaatoa Vickan ajautuu jäljen sisäpuolelle aukkoon, jossa pöyritään ja se 
tuottaa hieman päänvaivaa, mutta kehoituksen turvin palataan jäljelle ja kaadolle, joka kiinnostaa ja jää. 1. ja 2. 
kulma tarkasti, makuut tutkii. Erittäin lupaava nuori jäljestäjän alku, jonka menossa oli tekemisen meninkiä. Tänään 
pisteisiin vaikuttaa viimeisen osuuden lopussa pyörähtelyt. Hyvä Vickan. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Kiharakarvainen noutaja, uros, s. 31.7.2010 Rek. no 
FI48328/10 
Lindbiski Rantarentukka AVO 1 
Kaikkonen Ulla & Olli 49 pistettä 
Tuomari: Karla Sohlman, ohjaaja Olli Kaikkonen 
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 12 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 10 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 13 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä 
Alkumakauksen tutkimisen jälkeen Vilille osoitetaan hyvin työtehtävä ja se aloittaa sopivavauhtisen jäljestyksen, 
joka säilyy lähdöstä kaadolle. Vili tekee koko aikana vain pari todella pientä pistoa jäljen sivuun. 1. kulma tarkasti, 
makuun merkkaa vauhdista nuuhkaisten. 2. kulma myös tarkasti, makuun hyvin merkaten pysähtyen. Kaadole 
tullaan ja se kiinnostaa ja jää. Erinomaista jäljestystä Vililtä tänään. Koirakon työskentely oli eleetöntä ja sitä oli ilo 
seurata. Pisteen pudotus tulee 1. makuun hätäisestä osoittamisesta. Hyvä Vili. 
  

VOI-koirat 
lyhytkarvainen mäyräkoira, narttu, s. 12.12.2008 Rek. no FI10559/09 
Bella VOI 3 
Ilonen Riikka 25 pistettä 
Tuomari: Anne Viitanen, ohjaaja Riikka Ilonen 
   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 5 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 5 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 5 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä 
Iitu nuuhkii alkumakauksen ja lähtee kannustaen jäljelle. Mennään ilma- sekä maavainua käyttäen vauhdikkaasti 
eteenpäin aivan jäljen päällä. 1. osuudella vain yksi tarkastuspisto jäljen sivuun. 2. osuudella sama vauhti jatkuu, 
pieni tarkastuslenkki ja yksi määrätietoinen poistuminen häntä vipottaen. 1. hukka. Osuuden loppu hyvin, 3. osuus 
pari pientä tarkastuspistoa ja 1 määrätietoinen poistuminen riistapolulle ennen makuuta. 2. hukka. Loppuosuus 
hyvin ja 4:s osuus myös hyvin. Vähän ennen kaatoa tarkastus vielä jäljen sivuun, mutta kaato löytyy ja omisti sen 
nuollen ja nyppien. Makuista merkkaa 2 selvästi hidastaen, muttei pysähtyen, 1 juosten yli ja 1 ohi. Katkokulma 
kahdella laajalla tarkastuksella ja muut takaa tarkastuspistolla. Iitu jäljestää vauhdikkaasti, mutta hyvin jäljen päällä. 
Tänään sattui pari pientä tapahtumaa vauhdin hurmassa. 
  
Karkeakarvainen mäyräkoira, uros, s. 16.4.2011 Rek. no FI53173/11 
O Sole Mio Della Val Vezzeno VOI 2 
Kivistö Pia 36 pistettä 
Tuomari: Anne Viitanen, ohjaaja Mauri Kivistö 
   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 6 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 8 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 10 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä 
Sulo nuuhkii alkumakauksen ja ohjataan jäljelle. Koira etenee aivan jäljen päällä tai tuntumassa iloisesti pomppien. 
1. osuus hyvin ja n. 350 m päässä kallionrinne aiheuttaa pyörimistä, mutta jälki löytyy itsenäisesti. Kulmalle tulee 
vauhdilla, mutta vauhti vie kulman pitkäksi hukkaan asti. Uusi alku ja loppu hyvin aina kaadolle saakka matkalla 
vain pari pientä tarkastuspistoa. Makuista merkkaa 2 hyvin pysähtyen ja 2 yli kävellen. Katkokulma ilmavainulla 
veretyksen lopusta suoraan veretyksen alkuun. 2. kulma tarkasti. Kaadon omii ottamalla suuhun. Hieno suoritus 
nuorelta koiralta, jolle sattui yksi pieni haksahdus riistapolulle. 
  
karkeakarvainen mäyräkoira, narttu, s. 17.10.2008 Rek. no FIN59273/08 
CurlyCo Singing Fox VOI 2 
Pyyhtiä Jarmo ja Vottonen Sari 38 pistettä 
Tuomari: Karla Sohlman, ohjaaja Jarmo Pyyhtiä 
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 8 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 8 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 



   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä 
Hyvä ohjattu lähtö ja alun makuun tutkiminen. Skidi aloittaa sopivavauhtisen jälkityön käyttäen pääosin maavainua. 
Kaikki osuuden Skidi etenee jälkitarkasti tehden vain pari pientä pistoa jäljen sivuun tai siirtyen jäljeltä pois 
helpompaa kulkukohtaa etsien paikoin haastavassa maastossa. 1. kulma pienellä taustan tarkastuksella, 2. kulma, 
jolla katko, takaa rengastaen, sitten hakukuviota käyttäen, mutta ottaa sitten paluujäljen ja tuomitaan 1. hukka. 3. 
kulma pienellä rengastuksella. Makuista 1. ja 2. vauhtia hidastaen nuuhkaisee. 3. kiertää ohi ja 4. osoittaa hyvin. 
Kaadolle tullaan ja jää ja se kiinnostaa. Skidi osoitti hyviä jäljestystaipumuksia. Tänään yksi valitettava ajatuskatko 
pudotti palkintosijan. Koirakon työskentelyä oli ilo seurata. 
  
Lyhytkarvainen mäyräkoira, uros, s. 21.7.2005 Rek. no FIN40070/05 
Tussarin Eetwartti VOI 1 
Ilonen Riikka 45 pistettä 
Tuomari: Anne Viitanen, ohjaaja Riikka Ilonen 
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 11 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä 
Eetu nuuhkaisee alkumakuun nopeasti ja lennähtää jäljelle. Jäljellä edetään vauhdikkaasti aivan jälkiuran päällä tai 
heti tuntumassa. Koko matkan aikana koira tekee vain pari tarkastuspyörähdystä ja muutaman lyhyen 
tarkastuspiston. Kaadolle tulee suoraan ja ottaa sen suuhun. Makuista pysähtyy hyvin vain yhdelle, loput selvästi 
vauhtia hidastaen. 1. kulma pistolla ja 2., jossa katko, yhdellä lenkillä ja ilmavainulla veretyksen alkuun. 3. kulma 
takaa laajasti tarkastaen. Vauhdikas suoritus, jota haittasi makuiden hieman hunohko merkkaus 
  
Pitkäkarvainen kääpiömäyräkoira, uros, s. 3.3.2003 Rek. no FIN18086/03 
Aavistuksen Uroteko VOI 1 
Vaittinen Elina ja Wright Simo 45 pistettä 
Tuomari: Karla Sohlman, ohjaaja elina Vaittinen 
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 11 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä 
Eetu tutkii alkumakauksen hyvin ja aloittaa verkkaisen jäljestyksen käyttäen maavainua. 1. osuus jälkitarkasti, 
makuu hyvin tutkien. 1. kulma tarkasti. Toinen osuus myös hyvin, tehden vain pari pienen pientä pyörähdystä jäljen 
sivuun. 2. makuun kohdalla hieman hidastaa ja nuuhkaisee makuuta, ei pysähdy. 2. kulma, jolla katko, teettää 
kovasti töitä. Siinä käytetään rengastusta ja jalanjälkiä ja pyöritään, mutta loppujen lopuksi selvitetään jatko. 3. 
osuus taas hyvin. 3. makaus hieman paremmin kuin toinen makaus, mutta hätäinen. 3. kulma tarkasti, 4. osuus 
hyvin liki kaatoa, jossa parit pikku pyörähdykset jäljen ulkopuolella. 4. makuun merkkaa hyvin. Kaadolle tullaan ja 
se kiinnostaa ja jää. Hienoa jäljestystä veteraani-Eetulta tänään. Pisteisiin vaikuttaa 2. makuun heikko osoittaminen 
ja katkokulmalla työskentely. Koirakko toimi eleettömästi ja sitä oli ilo seurata. Hyvä Eetu. 
  
lyhytkarvainen mäyräkoira, narttu, s. 29.4.2003 Rek. no FIN25438/03 
Mikromanian Miraakkel VOI 1 
Viitamäki Karoliina 47 pistettä 
Tuomari: Anne Viitanen, ohjaaja Karoliina Viitamäki 
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 12 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 12 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä 
Muusa nuuhkii alkumakauksen ja lähtee jäljelle ja ekalla metrillä meinaa tulla haksahdus, mutta onneksi ohjaaja on 
hereillä ja palauttaa koiran alkumakuulle. Nyt jäljestys lähtee käyntiin maavainulla aivan jäljen päällä. Muusa tekee 
koko jäljen aikana vain muutaman piston ja pari pyörähdystä. Kaatoa yritti hakea ilmavainulla, mutta joutui 
kuitenkin palaamaan uralle ja sitä kautta kaadolle, jonka omii ottamalla suuhun. Makauksista merkkasi 2 hyvin 
pysähtyen, 1:n selkeästi hidastaen ja 1:n nopeasti nuuhkaisten. Katkokulma veretyksen loppuun ja lenkillä takaisin 
verelle. Uusi lenkki ja ihmisjälkiä veretyksen alkuun. Muut kulmat tarkasti.Muuten hyvää suoritusta himmensi vain 
parit tarkistukset ja parin makuun huono merkkaus. 
  
 


