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Ylituomarin kertomus 

Lahden seudun mäyräkoirakerhon mejä-koe pidettiin 20.5.2012 Hollolassa. Kokeen keskuspaikkana oli 
Kutajoenniemen metsästysseuran maja. 
Maastoina käytettiin Kutajoenniemen metsästysseuran maita. Ylituomarina kokeessa oli Ilkka Niemi arvostellen 
jäljet AVO 5-7 ja VOI 23-25 ja toisena tuomarina Tuija Räisänen 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 aurinkoisessa lämpimässä säässä ja mukavan leppoisassa ilmapiirissä. 

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: Tuija Räisänen, ohjaaja Jarmo Pyyhtiä 
Rauhallinen ohjattu lähtö. Tinka jäljestää maavainuisesti ohjauskrepit loppuun, jonka jälkeen poistuu vasemmalle 
palaten autoja kohti. Tuomitaan hukka ja osoitetaan puhdas jälki. Tinka jäljestää lähelle kulmaa jäljen sivussa 
kulman ohi hukkaan saakka. Osoitetaan kulmalta puhdas jälki. Toinen osuus ajoittain jäljen päällä tehden 
tarkistuslenkkejä oikealle. Lähellä toista kulmaa koira ajautuu kolmanteen hukkaan ja tuomari keskeyttää kokeen. 
Harjoitellen loppuun. Tänään Tinkalla ei motivaatio riittänyt annettuun tehtävään. 
  
lyhytkarvainen mäyräkoira, narttu, s. 25.6.2009 Rek. no FI39886/09 
Kuokkavieraan Neiti Näpsä AVO 0 
Lehtinen Joonas   
Tuomari: Ilkka Niemi, ohjaaja Joonas Lehtinen 
Nuuhkittuaan alkumakauksen Käpy aloittaa pääosin maavainuisen jäljestyksen rauhallista vauhtia. Ensimmäisen 
osuuden alkupuoli edetään pysähdellen ja puolivälissä pysähdytään niin perusteellisesti, että tuomitaan hukka. 
Palautuksen jälkeen vauhti paranee. Ensimmäisellä kulmalla makaus merkataan hyvin, mutta sen jälkeen 
poistutaan riistan jäljille, 2. hukka. 2. osuuden alkupuoli on tarkkaa sopivavauhtista hyvää jäljestystä, mutta 
puolivälissä osuutta Käpy pysähtyy ja lopettaa jäljestyksen, 3. hukka ja koe keskeytetään. Tullaan harjoitellen 
kaadolle. 2. osuuden alkupuolella Käpy osoitti osaavansa jäljestää hienosti, kun vaan haluaa. 
  
Pitkäkarvainen kääpiömäyräkoira, uros, s. 21.11.2009 Rek. no FI60357/09 
Dachswagen Sleepy AVO 0 
Rehn Krister   
Tuomari: Ilkka Niemi, ohjaaja Krister Rehn 
Rolle nuuhkii alkumakauksen ja lähtee jäljelle maavainuisesti rauhallista vauhtia. Näyttää, että Rolle saa hyvän 
lähdön, mutta pian se alkaa tutkia riistan hajuja jäljen vierestä. Tuomitaan hukka ja palautetaan jäljelle. Hetki hyvää 
jäljestystä, mutta pian riista alkaa kiinnostaa taas. 2. palautuksen jälkeen tullaan jäljen sivusta kaartaen kulmalle, 
jossa Rolle merkkaa makauksen hyvin ja palaa jäljestämätöntä jälkeä takaisin vähän matkaa. Siellä taas riistan 
jäljille. 3. hukka ja koe keskeytetään. Tullaan harjoitellen kaadolle, joka kiinnostaa. Harjoittelemalla Rollesta voi 
tulla hyvä jäljestäjä, niin innokkaasti ja hyvin se jäljestää, kun kehuttuna tietää mitä siltä odotetaan. 
  

 

 



Pitkäkarvainen mäyräkoira, uros, s. 10.5.2011 Rek. no FI35908/11 
Käpälämäki Mertsi Mestari AVO 0 
Rintanen Suvi   
Tuomari: Tuija Räisänen, ohjaaja Suvi Rintanen 
Rauhallinen ohjattu lähtö. Merri jäljestää maavainuisesti. Jäljestetään ohjauskrepit loppuun, jonka jälkeen koira 
poistuu oikealle tutkimaan hajuja. Palaa melkein jäljelle, mutta hajut ovat mielenkiintoisempia. 1. hukka. Osoitetaan 
puhdas jälki, joka jaksaa kiinnostaa vain vähän aikaa. Merri koukkaa jäljen vasemmalle puolelle palaten jäljelle ja 
alkaa kulkea sitä takaperin. 2. hukka. Osoitetaan puhdas jälki ja kulma ohitetaan noin 1 m. Toiselle osuudelle 
takakautta ja alkaa hyvä jäljestys kunnes mielenkiinto jälleen sammuu ja koira alkaa jäljestää takaperin. 3. hukka ja 
tuomari keskeyttää kokeen.  
Nuori koira, joka jäljestää ajoittain todella mallikkaasti. 
  
Karkeakarvainen mäyräkoira, narttu, s. 27.5.2010 Rek. no FI39329/10 
Taxette´s Private Collection AVO 2 
Saarinen Tuija 34 pistettä 
Tuomari: Ilkka Niemi, ohjaaja Tuija Saarinen 
   Jäljestämishalukkuus (6) 3 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 6 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 5 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 14 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä 
Elsa tonkii alkumakausta ja lähtee jäljestämään sopivan reipasta vauhtia. Edetään suoraviivaisesti jäljellä sekä 
maa- että ilmavainua käyttäen. Yhtä suoraviivaisesti jäljellä vaihdetaan riistan jälkeen ensimmäisellä osuudella 
neljä kertaa ja viimeisellä yhden kerran. Kuitenkin, kun Elsa pysähtyy ja kehoitus tulee oikea-aikaisesti se tehoaa ja 
Elsa löytää takaisin jäljelle kaukaakin. Toisen osuuden alkupuolella jäljen sivusta löytyy kaksi luolan suuaukkoa. 
Siinä tuomitaan hukka ja palautetaan jäljelle. Viimeisen osuuden alussa oli myös luolan suu. Siitä Elsa jatkaa 
kehtotuksella. Molempien kulmien makaukset merkataan hyvin. Elsa jää kaadolle. 
  
Pitkäkarvainen mäyräkoira, narttu, s. 29.3.2009 Rek. no FI28175/09 
Käpälämäki Zola AVO 2 
Lindholm Tuija & Ottilia & Leikkonen Ilmari 36 pistettä 
Tuomari: Tuija Räisänen, ohjaaja Tuija Lindholm 
   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 
Hätäisesti liikkeelle. Zola jäljestää maavainuisesti pääasiassa. Ensimmäinen osuus lukuisia tarkistuslenkkejä 
tehden lähelle kulmaa, jonka oikaisee sisäkautta toiselle osuudelle. Kääntyy kuitenkin takaisin ja jäljestää kulmalle 
käymätöntä jälkeä pitkin ja kulmasta yli ja alkaa todellinen pyöriminen jäljen molemmin puolin. Lukuisilla 
kehoituksilla Zola palaa jäljelle, mutta jättää kulman noteeraamatta ja jatkaa toiselle osuudelle. Toinen osuus 
samoin kuin ensimmäinen tarkistuslenkkejä tehden. Kulmalle suoraan, johon pysähtyy merkkaamaan. Pienen 
matkan edettyään 3. osuuttaa koira poistuu jäljeltä, tulematta takaisin. Tuomitaan hukka. Loppu osa 
tarkistuslenkkejä tehden. Kaadolle tulee takakautta ja ottaa sorkan suuhunsa. 
  
Pitkäkarvainen mäyräkoira, narttu, s. 9.1.2005 Rek. no FIN13846/05 
Maxi-Tax Hestia AVO 2 
Kokkonen Ilse 37 pistettä 
Tuomari: Tuija Räisänen, ohjaaja Ilse Kokkonen 
   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) 4 pistettä 
Hieman hätäinen lähtö. Siiri jäljestää pääsääntöisesti maavainulla jäljen molemmin puolin aaltoillen. 1. osuudella 
monia tarkistuspistoja kulmalle saakka, jonka osoittaa nopeasti nuuhkaisten jatkaa kulman yli kaartaen toiselle 
osuudelle. Törmättyään jälkeen kääntyy kuitenkin takaisin kaartaen kulman takaa paluujäljelle, josta poistuu 
määrätietoisesti jäljeltä. Tuomitaan 1. hukka ja osoitetaan puhdas jälki. 2- osuus ensimmäisen toisinto, kunnes 
törmätään jäljen sivussa riistan perkeisiin, joka aiheuttaa Siirille päänvaivaa. Lukuisten kehotusten jälkeen matka 
jatkuu. Toinen kulma pysähtyen hyvin merkaten ja nauhan verran yli palaten kulmalle ja 3- osuudelle. 3 osuus 
hyvin kaadolle, jonka Siiri omii ja tuo ohjaajalle. 
  



  

VOI-koirat 

lyhytkarvainen mäyräkoira, narttu, s. 29.4.2003 Rek. no FIN25438/03 
Mikromanian Miraakkel VOI - 
Viitamäki Karoliina   
Tuomari: Ilkka Niemi, ohjaaja Karoliina Viitamäki 
Muusa nuukaisee alkumakauksen ja aloittaa sopivavauhtisen maavainuisen jäljestyksen. Ensimmäisen osuuden 
alkupuolella tehdään aivan pieni rengastus, muutoin edetään aivan jäljellä ensimmäiselle kulmalle, joka on katko. 
Jatketaan suoraan kulman yli aina hukkaan asti. Palautuksen jälkeen pieni kaarros jäljen sivuun, sitten hyvää 
jäljestystä loppupuolelle toista osuutta, jossa ajoura alkaa kovasti kiinnostaa eikä jäljestys oikein maistu. 
Osoitetaan jälki uudestaan, mutta seuraava ajoura tarjoaa Muusalle taas tekosyyn muuhun toimintaan. Ohjaaja 
keskeyttää kokeen. Ensimmäisen makauksen Muusa nuuhkii hidastaen ja nopeasti pysähtyen. 
  
Pitkäkarvainen kääpiömäyräkoira, uros, s. 3.3.2003 Rek. no FIN18086/03 
Aavistuksen Uroteko VOI - 
Vaittinen Elina ja Wright Simo   
Tuomari: Ilkka Niemi, ohjaaja Elina Vaittinen 
Eetu nuuhkaisi alkumakauksen ja lähti jäljestämään maavainuisesti. Edettiin aluksi hitaasti, mutta loppua kohden 
vauhti nopeutui sopivaksi. Muutoin edettiin tarkasti jäljellä, mutta välillä haisteltiin muita metsän hajuja jäljen 
vierestä. Aluksi koukittiin aivan vähän jäljen sivuun. Näin 1. makaus ohittui. Kaksi seuraavaa merkattiin nopeasti 
pysähtyen, viimeinen erittäin selkeästi. Kaiken kaikkiaan hieman enemmän aikaa vieviä metsän hajujen 
tarkasteluja tuli puolisen tusinaa. Yksi johti hukkaan viimeisellä osuudella. Ensimmäisellä kulmalla ensin pieni 
tarkistusrengastus ja sen jälkeen vielä laajahko rengastus. Katkokulmalla laajahko kaarros kulman taakse, josta 
suoraan seuravalle osuudelle. Kolmannella kulmalla pieni rengastus. Viimeisen osuuden loppupuolella Eetu lähtee 
taas kerran tutkimaan metsän hajuja ja ohjaaja keskeyttää kokeen. 
  
Pitkäkarvainen mäyräkoira, uros, s. 2.2.2007 Rek. no FIN20525/07 
Reinteckel’s Heremano VOI 0 
Kataja Aija   
Tuomari: Tuija Räisänen, ohjaaja Aija Kataja 
Hätäinen lähtö. Manu jäljestää maavainuisesti. Ensimmäinen osuus hyvin makaukselle asti, jonka hätäisesti 
nuuhkaisee ja jatkaa matkaa. Pian jäljen vasemmalla puolella on mielenkiintoisemmat tuoksut, jotka johdattaa 
Manun hukkaan saakka. Osoitetaan puhdas jälki, tullaan kulmalle, jonka Manu merkkaa jatkaen matkaa 2. 
hukkaan saakka. Osoitetaan puhdas jälki, jota mennään hyvin katkokulmalle saakka. Veretetty osuus hyvin 
loppuun ja alkaa laajat rengastukset, jotka eivät tuota tulosta ja Manu vaihtaa jäljentekijöiden jälkiin ja pääsee 
lähelle veretyksen alkua, mutta hylkää jäljen ja poistuu verivanan yli toiselle puolelle ajautuen hukkaan 
jäljestäessään jälkeä taaksepäin. 3. hukka ja tuomari keskeyttää kokeen. 
  
sileäkarvainen kettuterrieri, narttu, s. 10.1.2010 Rek. no FI42266/10 
Avatar Na'vi Neytiri VOI 0 
Arminen Krista ja Sjöberg Johanna   
Tuomari: Ilkka Niemi, ohjaaja Krista Arminen 
Aava nuuhkaisee alkumakauksen ja aloittaa jäljestyksen, mutta pian ohjausosuuden loputtua alkaa tutkia 
mielenkiintoisia hajuja jäljen vierustoilta. Välillä jäljestys etenee pienen matkaa hyvin. Puolivälissä ensimmäistä 
osuutta jäljestys pysähtyy niin että tuomitaan hukka. Palautuksen jälkeen edetään hetki hyvin ja osoitetaan 1. 
makaus selkeästi. Vähän sen jälkeen käännytään ajouralle, 2. hukka. 1. kulman sisäpuolella on lampi ja vesi 
kiinnostaa. Päästään kuitenkin kulmalle, jonka takana pieni rengastus. 2. osuuden alkupuolella Aava poistuu 
suoraviivaisesti linnun raadolle. 3. hukka ja koe keskeytetään. Aava selvästikin tietää, missä jälki on, mutta tänään 
muut hajut kiinnostivat liikaa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



rhodesiankoira, uros, s. 1.12.2006 Rek. no FIN12199/07 
Harjaselän Peto VOI 2 
Lindqvist Nina 37 pistettä 
Tuomari: Tuija Räisänen, ohjaaja Nina Lindqvist 
   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 8 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 8 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 9 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä 
Rauhallinen hyvä lähtö. Edie jäljestää rauhallisesti sekä maa- että ilmavainulla. Ensimmäinen osuus hyvin puoleen 
väliin, josta Edie poistuu määrätietoisesti jäljeltä. 1. hukka. Osoitetaan puhdas jälki, jota jatketaan hyvin lähelle 
kulmaa. Ensimmäisellä osuudella katkokulma, jolle tullaan n. 1 m sivusta ja veretyksen loppukohta ohitetaan. Alkaa 
laajat lenkitykset, jotka johtavat lopulta veretyksen alun löytymiseen. Toinen osuus hyvin. Kolmannella osuudella 
tarkistuslenkkejä alussa, loppu hyvin. 4. osuus hyvin. Makauksista 1. ja 4. hyvin pysähtyen, 2. nopeasti 
nuuhkaisten ja 3. ohi. 
  
 


