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Ylituomarin kertomus 

Kokeen järjestäjänä oli Lahden Seudun Mäyräkoirakerho ry. Jälkimaastot olivat Nastolan Jahti Ry;n ja 
Vuolenkosken metsästysseuran, tukikohtana oli Myllylammen urheilijoiden maja. 
Ylituomarina oli Anne Viitanen Sastamalasta. Hän arvosteli koirat jäljillä AVO 1-4 VOI 21-22. 
Muut tuomarit olivat Satu Savolainen-Pulli (Vantaa) arvostellen koirat jäljillä AVO 8-10 ja VOI 26-28 ja 
Karoliina Viitamäki (Nastola) arvostellen koirat jäljillä AVO 5-7 ja VOI 23-15. 
Vastaavana koetoimitsijana oli Karoliina Viitamäki (Nastola), 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 aurinkoinen ja tuulinen. 
Oppaiden työskentely oli erinomaista. Kaatoina käytettiin tuoreena koeammuksi sulatettuja peuran sorkkia. 
Riistahavaintoina sorkan jälkiä, jätöksiä ja kanalintuja. 
Yksi koira ei läpäissyt laukauksensietotestiä. 
Koe päättyi kello 

 AVO-koirat 

Pitkäkarvainen mäyräkoirauros, s. 23.04.2015 Rek. no FI30255/15 
Käpälämäki Lulun Andante AVO 0 
Villa Mira 0 pistettä 
Tuomari: Viitamäki Karoliina (453974), ohjaaja Mira Villa 
Koiralle osoitetaan jäljen alku ja osin ohjatusti jäljen alkuun. Alkaa maa- ja ilmavainua yhdistelevä jälkityö. 1. 
osuus mukavan ja tarkan oloista työtä jäljen ylittävälle metsäkoneuralle saakka, joka aiheuttaa hieman 
mietintää ja vessatauon., mutta työ jatkuu jäljen johtaessa pienelle aukolle. Aukolla koira alkaa pyörimään ja 
empimään tarviten kehotuksia. Ne eivät kuitenkaan auta koira joudutaan palauttamaan ja ohjamaan 
jälkityöhän 2 kertaa. Toisen palautuksen jälkeen jälki siirtyy takaisin metsään ja matka jatkuu hetken. Jäljellä 
oleva puunrunko aiheuttaa sen, että koira pyörii hetken ja jää lopulta istumaan. Lämpimäksi muuttunut sää 
väsytti koiran 1. osuudella ja koe keskeytettiin tuomarin toimesta. Harjoitellen kaadolle, jonka koira omii. 
Nuori koira, jolla on osaamista. Tänään sää vaan vei voiton. 
  



 

 Karkeakarvainen kääpiömäyräkoirauros, s. 

30.05.2013 
Rek. no FI38661/13 

Pilli Piiparin Gangster AVO 0 
Hirvonen & Sorsa Kirsi & Petri 0 pistettä 
Tuomari: Viitanen Anne (860942), ohjaaja Petri Sorsa 
Gangsteri pakotetaan nuuhkimaan alkumakaus. Alkaa pääsääntöisesti ilmavainuinen jäljestys. Hetken 
menytämme jäljestys siirtyy metsäautouralle jäljen sivuun, edeten kuitekin jäljen suuntaisesti parikymmentä 
metriä. Täältä koira palaa jäljelle itsenäisesti. Hetken mentyään jäljestys siirtyy leveälle polulle, jossa on 
mukava ja helppo mennä. Ylitää jopa seuraavan osuuden jälkiuran, mutta se ei hetkauta työhommiin 
takaisin. 1. hukka. Uusi alku kulman tuntumasta: makuusta ei juurikaan välitä vaan pyörii kulman tuntumassa 
ja haaveilee jostain muusta. Transsista selvittyään jatkaa jäljestystä aina välillä kehotuksia tarviten aina 2. 
kulmalle saakka. Makuu ei kiinnosta ja kulman ympärillä pyörii vain etsien lähdettä josta höyhenet ovat 
maahan pudonneet. 2. hukka. Uusi alku. Kehotuksia tarvitsee paljon, koska haaveiluhektiä on koko ajan 
tiuhempaan. 3. hukka tulee melko pian. Koe keskeytetään. Harjoitellen kaadolle, jonka omii nuollen ja 
nuuhkien. Gangsterilla ei tänään ollut paras mahdollinen päivä, mutta hyviä pätkiäkin nähtiin paljon. 

 

 lyhytkarvainen mäyräkoiranarttu, s. 

31.05.2016 
Rek. no FI36541/16 

Kuokkavieraan U AVO - 
Lehtinen Joonas 0 pistettä 
Tuomari: Viitamäki Karoliina (453974), ohjaaja Joonas Lehtinen 
Koiralle osoitetaan jälki ja alkumakuu nuuhkitaan. Rauuhallisesti jäljelle. Alkaa rauhallista vauhtia etenevä 
maa- ja ilmavainua käyttävä jälkityö. 1. osuus jälkitarkkaa jälkityötä. 2. osuus alkaa tarkasti, mutta noin 
puolivälissä alkaa jäljen molemmin puolin ulottuva tarkastelu. Matkan edetessä tarkastelu johtaa 
suoraviivaiseen postumiseen -> hukka. Palautetaan ja edetään pieni matka puhdasta jälkeä, jonka jälkeen 
koira poistuu taas määrätietoisesti jäljeltä hukkaan saakka. Palautetaan ka matka etenee taas hiukan, 
kunnes koira päättää tarkastaa ison kiven ympäristöä turhankinn tarkkaan ja ohjaaja keskeyttää kokeen. 
Nuoruus ja kokemattomuus näkyvät tänään, mutta iän ja harjoittelun avulla lahjakas koira etenee varmasti 
tässä lajissa. 

  
Pitkäkarvainen mäyräkoirauros, s. 28.01.2014 Rek. no FI17878/14 
Maxi-Tax Rainbow AVO 0 
Metsä Tomi 0 pistettä 
Tuomari: Viitanen Anne (860942), ohjaaja Tomi Metsä 
Steve nuuskii alkumakuun. Rauhalisesti ja ohjaten kannustetaan jäljelle. Jäljestys alkaa ilmavainulla 
rauhallista kävelyvauhtia. n. 50 metria edettyämme jäljen poikki menee metsäautotie, josta ei heti jatko 
löydy. Kehoituksilla jäljestys jatkuu, mutta väärään suuntaan. Tuomitaan hukka. Uudella alulla ei päästä 
kovinkaan pitkälle kun muut hajut vievät mennessään. Taas uusi alku ja päästään ensin kulmalle saakka, 
josta kävelee makuun yli aina hukkaan asti, 3. hukka ja koe keskeytetään. Harjoitellen kaadolle, jonka omii 
jääden paikalle. Steve osoitti muuten , mutta se ei tänään riittänyt. 

  
pitkäkarvainen mäyräkoiranarttu, s. 20.05.2015 Rek. no FI49991/15 
Red Top's Oh' Blaq Betty AVO 0 
Salokoski Katri 0 pistettä 
Tuomari: Savolainen-Pulli Satu (861123), ohjaaja Katri Salokoski 
Laukauksensieto: Hylätty 

 
karkeakarvainen mäyräkoirauros, s. 
04.12.2015 

Rek. no FI17617/16 

Vandhøjens Caesar AVO 0 
Kivistö Pia ja Mauri 0 pistettä 
Tuomari: Savolainen-Pulli Satu (861123), ohjaaja Mauri Kivistö 
Ohjattuna jäljelle. Heti opastuksen jälkeen koira löytää hirven jäljet ja lähtee ajohaukkua tapaillen niille. 
Kehoituksesta huolimatta jälkityö ei enää kiinnosta. Hukka. Palautuksen jälkeen sama toistuu kahdesti ja koe 
keskeytetään. Tänään Cesaria ei verijälki kiinnostanut vaan metsästä löytyi parempia hajuja. Lisää 
harjoitusta riistarikkaassa maastossa. 



  

lyhytkarvainen mäyräkoiranarttu, s. 01.05.2016 Rek. no FI32459/16 
Tussarin Justinna AVO 3 
Ilonen Riikka 23 pistettä 
Tuomari: Viitamäki Karoliina (453974), ohjaaja Riikka Ilonen 

   Jäljestämishalukkuus (6) 3 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 4 pistettä 
   Työskentelyn 
etenevyys 

(10) 4 pistettä 

   Lähtö, kulmat, 
makaukset 

(14) 5 pistettä 

   Käyttäytyminen 
kaadolla 

(3) 3 pistettä 

   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä 
Koiralle osoitettiin jälki, ohjatusti jäljelle. Alkaa rivakkavauhtinen jäljestys, jossa käytetään pääosin 
ilmavainua. 1. ja 2. osuus mallikasta jäljestystä, kummallekin osuudelle tulee ainoastaa yksi havaittavampi 
jäljen sivussa tehty kaarros. 3. osuudella koira alkaa tehdä tarkasteluja jäljen sivuun ja ne laajenevat kierros 
kierrokselta. Ohjaaja kehoittaa pari kertaa tuloksetta ja tarkastelu johtaa ajoääneen, josta joudutaan 
palauttamaan -> hukka. Osoitetaan puhdas jälki, jota koira malttaa hetken seurata, mutta koira ei ole päässy 
äskeisestä hajusta irti ja kääntyykin sinne takaisin ja joudutaan palauttamaan -> 2. hukka Osoitetaan puhdas 
jälki, jonka ottaa haltuun ja jäljestää suoraan sorkalle, osoittaa nuuhkimalla ja jäämällä luo. 
1. kulma tarkasti, makuu yli. 2. kulma ohitetaan takakautta, makuu yli. Vauhtia jarrutamalla tapahtumien 
osoittaminen tarkentuisi. 

  
labradorinnoutajanarttu, s.  Rek. no FI47652/14 
Hulvaton Heinähattu AVO 3 
Liski Laura 26 pistettä 
Tuomari: Viitanen Anne (860942), ohjaaja Laura Liski 

   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 5 pistettä 
   Työskentelyn 
etenevyys 

(10) 6 pistettä 

   Lähtö, kulmat, 
makaukset 

(14) 6 pistettä 

   Käyttäytyminen 
kaadolla 

(3) 3 pistettä 

   Yleisvaikutelma (5) 2 pistettä 
Heinis nuuhkii alkumakauksen ja ohjataan jäljelle. Jäljestys alkaa heti maavainulla aivan jäljen tuntumassa. 
N. 50 metrin päästä koira ajautuu jäljen sivuun tarkastamaan tuoreita sorkan jälkiä ja jatkaa samalla 
jäljestystä jäljen suuntaisesti välillä käyden lähillä jälkeä. Näin mentiin melkein kulmalle saakka, jossa yli 
jäljen ja jatkaa sorkan jälkiä pitkin. Tuomitaan hukka. Uusi alku ennen kulmaa. Makuulle pysähtyy nopeasti ja 
jatkaa takaa kaartaen uudelle osuudelle. Tovi hyvin ja jälleen tuoreet jäljet vievät hukkaan asti. Uusi alku ja 
nyt alkaa hieno jäljestys aina kaadolle saakka. Loppumatkaan mahtuu vain muutama tarkastus jäljen sivuun. 
2. kulma tarkasti ja makuun nopeasti nuuhkaisten. Kaadon omii nuolemalla ja nyppimällä. Heinis osoitti 
todelliset mestarin elkeet, mutta tuoreet papanat ja jäljet olivat mestarillekin liikaa. 
  



  
Karkeakarvainen mäyräkoirauros, s. 
28.01.2011 

Rek. no FI19362/11 

Flagman AVO 2 
Hirvonen Kirsi ja Sorsa Petri & co 30 pistettä 
Tuomari: Viitanen Anne (860942), ohjaaja Petri Sorsa 

   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 7 pistettä 
   Työskentelyn 
etenevyys 

(10) 5 pistettä 

   Lähtö, kulmat, 
makaukset 

(14) 10 pistettä 

   Käyttäytyminen 
kaadolla 

(3) 2 pistettä 

   Yleisvaikutelma (5) 2 pistettä 
Fläki pakotetaan nuuhikmaan makuuta edes hetki. Alkaa vauhdikas pääsääntöisesti ilmavainuinen jäljestys. 
1. osuus on aukealla ja "kova" tuuli teettää pojalle hieman lisätyötä ja eteneminen on hidasta. Päästään 
aukealta kulmalle, jonka rengastaa. Makuun nuuhkaisee vain nopeasti. 2. osuus hyvin, vain parilla 
tarkastuksella jäljen sivuun. Toisen kulman kävelee suoraan yli niin pitkälle, ettei löydä enää kehotuksesta 
huolimatta jatkoa jäljelle. Tuomitaan hukka. Uusi alku kulmalta ja 3. osuus hyvä meno. Kaadolel tulee 
suoraan ja omi nuuhkimalla sen. Alun tuulen kanssa työskentely vaikutti hieman lopun jaksamiseen, mutta 
hyvin pieni poika jaksoi pakertaa loppuun asti. 

  
labradorinnoutajauros, s. 20.10.2015 Rek. no FI53889/15 
Jenzkun Popkuningas AVO 2 
Veitonmäki Jenniina 32 pistettä 
Tuomari: Savolainen-Pulli Satu (861123), ohjaaja Jenniinna Veitonmäki 

   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 7 pistettä 
   Työskentelyn 
etenevyys 

(10) 5 pistettä 

   Lähtö, kulmat, 
makaukset 

(14) 10 pistettä 

   Käyttäytyminen 
kaadolla 

(3) 3 pistettä 

   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä 
Koira ja ohjaaja tutkivat huolellisesti lähtömakauksen, josta ohjattuna jäljelle. Jumbo jäljestää jälkitarkasti 
maavainulla mukavaa kävelyvauhtia. 1. kulma pienellä kaarroksella toiselle osuudelle. 2. osuuden 
loppupuolella Jumbo yhden tarkastuslenkin jäljen sivuun, mutta palaa itsenäisesti jälkityöhön. 2. kulma 
pienellä kaarroksella. Heti kulman jälkeen koira ajautuu jäljen sivuun parempien hajujen perässä. Jälkityö ei 
jatku kehoituksesta huolimatta. Hukka. Palautuksen jälkeen hyvää jälkityötä kaadolle asti. Kaatoa jäi 
nuuhkimaan. Makauksia Jumbo ei tänään merkannut. Hyvä koiran ja ohjaajan yhteistyö. 

  

 

 

 

 

 

 



VOI-koirat 

Pitkäkarvainen mäyräkoirauros, s. 10.05.2011 Rek. no FI35909/11 
Käpälämäki Mokke Mestari VOI 0 
Lindholm Tuija & Leikkonen Ottilia & Ilmari 0 pistettä 
Tuomari: Viitamäki Karoliina (453974), ohjaaja Tuija Lindholm 
Koiralle osoitetaan jälki ja ohjaten ja rauhallisesti jäljelle. Alkaa mukavavauhtinen jäljestys, jossa käytetään 
sekä maa- että ilmavainua. 1. osuus todella mallikasta jäljestystä, toisella osuudella koira alkaa tehdä 
tarkasteluja jäljen sivuun ja pienellä suolla tarkastelut vievät jo aikaa. Eteenpäin päästään ohjaajan 
usemamman kehotuksen avulla. 1. kulmalla, jolla katko, koira oikaisee ensin kulman sisäkautta ohi ja takaa 
laajalla kaarrolla takaisin 1. osuudelle ja veretyksen päähän. Tästä uudelle lenkille ulkokautta ja lopulta 
jäljentekijöiden jälkien avulla 2. souudelle. 2. kulma suoraan yli ja laajalla kaarroksella ajautuu toisen 
osuuden sivuun aina hukkaan saakka. Puhdas jälki 3. osuuden alusta. 3.osuudella tarkastelut jatkuvat ja 
laajenevat ja ohjaaja kehottaa runsaasti. Nekään eivät auta ja koira ajautuu hukkaan saakka. Palautetaan ja 
jatketaan tarkastellen 3. kulmalle, josta suoraan yli. Kaartaa 3. ja 4. osuuden yli ja kaartelut eivät tuota 
tulosta eikä jälki jatku. 3. hukka ja tuomari keskeyttää kokeen. Makauksista merkkaa 1., 2. kävelee yli ja 3. 
ohittaa. Osaava koira, jonka työn riistan hajut tänään sotkivat. 

 

 pitkäkarvainen kääpiömäyräkoirauros, s. 

27.06.2008 
Rek. no FI41181/08 

Luchshügel Party Tiger VOI 0 
Savolainen Emmi 0 pistettä 
Tuomari: Savolainen-Pulli Satu (861123), ohjaaja Emmi Savolainen 
Viktor haistelee lähdön, josta ohjattuna jäljelle. Jälkeä edetään rauhallista vauhtia. 1. osuudella koira poistuu 
jäljeltä kolme kertaa määrätietoisesti hukkaa asti ja koeskeytyy. Mennään jarjoitellen loppuun. Viktor osaa 
jäljestää niin halutessaan, mutta tänään metsän muut hajut vievät voiton verijäljestä. 

 

 labradorinnoutajanarttu, s. 18.11.2014 Rek. no FI56009/14 

Stronglines Kissy VOI 3 
Rantanen Tiina 22 pistettä 
Tuomari: Viitamäki Karoliina (453974), ohjaaja Pauliina Saarinen 

   Jäljestämishalukkuus (6) 3 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 4 pistettä 
   Työskentelyn 
etenevyys 

(10) 4 pistettä 

   Lähtö, kulmat, 
makaukset 

(14) 5 pistettä 

   Käyttäytyminen 
kaadolla 

(3) 3 pistettä 

   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä 
Koiralle osoitetaan lähtö, joka nuuhkitaan ja osin itsenäisesti jäljelle. Alkaa mukava vauhtinen pääosin 
ilmavainuinen, mutta maavainuakin käytetään, jäljestys. 1. osuus hienoa, jäljen päällä ja välittömässä 
läheisyydesä etenevää jäljestystä. 2. osuudella tehdään laajoja tarkaslenkkejä, joista 1. ajautuu hukkaan 
asti. Palautetaan ja aaltoilleen eteenpäin. 3. osuulla laajat tarkastukslenkit jatkuvat ja näistä 1. päättyy 
kylpyhetkeen, josta ei enää itsenäisesti tulla jäljelle. 2. hukka. Palautetaan ja puhtaalta jatketaan laajoin 
tarkastuslenkein. 4. osuus kulkee ajoittain kohtuullisen kaukaa j'äljen sivussa, mutta täältä koira tulee 
itsenäisesti takaisin jäljelle. 1. kulma, jossa katko, veretyksen päähän ja ulkokautta kaartaen 1. osuuden yli 2 
osuudelle. 2. ja 3. kulma laajoilla taustan tarkastuslenkeillä. Makuista 2 kävelee vienosti nyökäten yli, 2 
ohittaa. Kaadolle hieman sivusta, jää luo ja ottaa suuhun. 
  



  
Cockerspanielinarttu, s. 08.03.2013 Rek. no FI23260/13 
Davico Whirling Snow VOI 3 
Pollari Merja 23 pistettä 
Tuomari: Savolainen-Pulli Satu (861123), ohjaaja Merja Pollari 

   Jäljestämishalukkuus (6) 2 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 3 pistettä 
   Työskentelyn 
etenevyys 

(10) 3 pistettä 

   Lähtö, kulmat, 
makaukset 

(14) 9 pistettä 

   Käyttäytyminen 
kaadolla 

(3) 3 pistettä 

   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä 
Seela ohjataan jäljelle. Alkaa hyvin jarrutettu jälkitarkka jälkityö. Toisella osuudella yksi tarkastus jäljen ja 
kolmannella osuudella kaksi. Viimeisellä osuudella koiran työskentely muuttuu täysin: hirven jäljet pyörittävät 
koiraa ja tarvitaan kehotuksia tehtävän mielessä pysymiseen. Osuudella tulee kuitenkin kaksi hukkaa. 1. 
kulmalla oleva katko ratkeaa ihmisjälkeä pitkin, 2. kulma tarkasti, 3. kulma pienellä kirroksella. Makauksista 
Seela merkkaa yhden. Kaadosta mennään ensi yli, mutta pyörähdyksen jälkeen sorkka löytyy ja koira jää 
sitä haistamaan. 

  
Pitkäkarvainen mäyräkoirauros, s. 08.04.2015 Rek. no FI28361/15 
Käpälämäki Hiltun Alfa VOI 3 
Humalisto Hanna-Kaisa 26 pistettä 
Tuomari: Viitanen Anne (860942), ohjaaja Hanna-Kaisa Humalisto 

   Jäljestämishalukkuus (6) 3 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 6 pistettä 
   Työskentelyn 
etenevyys 

(10) 5 pistettä 

   Lähtö, kulmat, 
makaukset 

(14) 8 pistettä 

   Käyttäytyminen 
kaadolla 

(3) 2 pistettä 

   Yleisvaikutelma (5) 2 pistettä 
Aapo nuuhkii hyvin alkumakauksen ja ohjataan kannustaen jäljelle. Alkuun ilma-maavainuinen jäljestys 
sopivalla vauhdilla. 1. osuudella vain 1 tarkastus jäljen sivuun. Kulman oikaisee ja samalle ajautuu pitkälle 2. 
osuuden yli aina hukkaan asti. 2. osuus hyvin, siellä myös yksi tarkastus jäljen sivuun. Katkon selvittää ensin 
veretyksen loppuun, sieltä rengastaen ja lopulta saappaan jälkiä veretyksen alkuun. 3. osuudella alkaa pojan 
jalka painaa ja levähdyshetkiä on muutama. 3:lta makuulta ei meinaa lähteä ollenkaan liikkeelle 
kehoituksesta huolimatta. Tarvitaan kunnon apu ja hertäys töihin ennen kuin matka jatkuu. Loppu osuus 
hyvin. 3. kulman oikaisee ja . 4. osuuden lopussa pari tarkastusta ja kaadolle tulee sivusta. Omii sen 
nuuhkien ja jäämällä luokse. Makuista merkkaa 2 yli kävellen ja 2 hyvin.  
Extra-apu 3:lla makuulla ja muutamat pidemmät tarkastukset vaikuttavat myös pisteisiin. Muuten hyvä 
suoritus. 
  



  
Karkeakarvainen mäyräkoiranarttu, s. 
14.05.2014 

Rek. no FI35038/14 

Tiny Trotter`s Fantastic Four Feet VOI 1 
Saarinen Tuija & Kiiskilä Taia 41 pistettä 
Tuomari: Viitanen Anne (860942), ohjaaja Tuija Saarinen 

   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä 
   Työskentelyn 
etenevyys 

(10) 8 pistettä 

   Lähtö, kulmat, 
makaukset 

(14) 10 pistettä 

   Käyttäytyminen 
kaadolla 

(3) 2 pistettä 

   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä 
Helmi pakotetaan nuuhkimaan alkumakaus ja ohjataan jäljelle. Alkaa pääsäänöisesti ilmavainuinen jäljestys 
vauhdikkaasti töpsötellen. 1. osuudella pari tarkastuspyörähdystä muuten jälkiuran tuntumassa. 2. oussu 
myös parilla pienellä tarkastuksella, 3. ja 4. hyvää suoraviivista menoa. 1. kulma, jossa katko, veretyksen 
lopusta ilmavainulla höyryten rengastamaan.... ei löydy. Takaisin kulmalle ja maavainulla tarkasti veretyksen 
alkuun. 2. ja 3. kulma tarkasti. 1. makaus ohi, 2. vauhdilla yli, 3. kävellen yli, 4. vauhdilla yli. Kaadolel tulee 
pieni väsynyt tyttö, joka toteaa työnsä olevan valmis jäämällä kaadolle, Makauksin piittaamattomuus 
pudottaa pisteitä, muuten hieno suoritus. 

  
pitkäkarvainen mäyräkoiranarttu, s. 07.06.2015 Rek. no FI37077/15 
Dachswagen La Campanula VOI 1 
Vaittinen Elina 43 pistettä 
Tuomari: Viitamäki Karoliina (453974), ohjaaja Elina Vaittinen 

   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 
Koiralle osoitetaan jälki ja itsenäisesti jäljelle, joka on maa- ja ilmavainua sopivasti yhdistelevää. 1., 2. ja 3. 
osuus jälkitarkkaa työtä, Ainoastaa aivan pientä tarkastelua 1. osuuden makuun läheisyydessä, josta lähti 
kanalintu. Tarkastus oli nopea. 4. osuudella tarkasteluja tuli enemmän ja ne veivät hiukan enemmän aikaa, 
mutta niiltä päästää itsenäisesti jäljelle. 1. kulma, jolla katko, veretyksen loppuun takaa pienesti tarkastaen ja 
jäljentekijöiden jälkiä 2. osuuden alkuun. 2. kulma oikaistaan sisäkautta 3. osuudelle. 3. kulma aivan 
minirengastuksella 4. osuudelle. 1. ja 2. makaus kävellään nyökäten yli, 3. ja 4. merkataan nuuhkien ja 
pysähtyen. Kaadolle suoraan, jonka omii nuuhkien ja jääden luo. Mallikkaan työn pisteisiin vaikuttavat 2 
makauksen merkkaamattomuus ja erityisesti 4. osuuden tarkastelut. Hieno eleetön ja äänetön suoritus 
ohjaajalta. 
  



  
Pitkäkarvainen kääpiömäyräkoiranarttu, s. 
25.02.2013 

Rek. no FI20716/13 

Aavistuksen Lemmen-Liekki VOI 1 
Kähkönen Taru 44 pistettä 
Tuomari: Savolainen-Pulli Satu (861123), ohjaaja Taru Kähkönen 

   Jäljestämishalukkuus (6) 5 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 
Martta ohjataan jäljelle ja lakaa rauhallinen jälkityö. Koira käyttää sujuvasti sekä maa- että ilmavainua. 1. 
osuudella ohjaajalta tarvitaan pari kertaa tukea tehtäväänlaadun varmistamiseen. 1. ja 3. kulma tarkasti ja 2. 
kulmalla oleva katko ratkeaa ihmisjälkeen tukeutuen. Makauksista Martta merkkaa kaksi hyvin pysähtyen, 
yhdellä hiljentää ja yhden kiertää. Jäljestys on melko jälkitarkkaa ja jäljen päältä poistutaan lähinnä 
parempaa reittiä etsiessä. Kolmannella osuudella tehdään kuitekin yksi tarkastus jäljen sivuun. Erinomainen 
jälkityö pieneltä koiralta. 

  

 


