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Ylituomarin kertomus 

Kokeen järjestäjänä oli Lahden Seudun Mäyräkoirakerho ry. Jälkimaastot olivat Nastolan Jahti ry ja 
Vuolenkosken metsästysseuran alueella, tukikohtana oli Myllylammen urheilijoiden maja. 
Ylituomarina oli Karla Sohlman Tampereelta. Hän arvosteli koirat jäljillä AVO 7-9 VOI 27-19. Muina 
tuomareina olivat Anne Viitanen, Sastamalasta arvostellen koirat jäljilla AVO 1-6 ja Jarno Hynninen, 
Porvoosta arvostellen koirat jäljillä VOI 21-26. 
Vastaavana koetoimitsijana oli Elina Vaittinen, joka koetoimikuntineen selviytyi tehtävästään erittäin hyvin. 
Maasto oli koemaastona sopivaa ja jäljet hyvin sijoitettu, sekä sääntöjen mukaiset.  
Sää oli vaihteleva loppukesän sää. 
Oppaiden työskentely oli erittäin hyvää. Kaatoina käytettiin peuran sorkkia. Riistahavaintoina oli 
metsäkanlintuja ja hirvieläinten jälkiä ja jätöksiä. 
Kaikki koirat läpäisivät laukauksensietotestin hyväksyttävästi. 
Kokeessa ratkaistiin Lahden Seudun Mäyräkoirakerhon MEJÄ-mestari ja MEJÄ-kisälli. Kerhon MEJÄ-
mestariksi jäljesti pitkäkarvainen kääpiömäyräkoira Aavistuksen Lemmen-Liekki ja MEJÄ-kisälliksi 
pitkäkarvainen mäyräkoira Käpälämäen Hiltun Alfa. 
Koe päättyi kello 

 AVO-koirat 

Karkeakarvainen mäyräkoirauros, s. 
28.01.2011 

Rek. no FI19362/11 

Flagman AVO 0 
Hirvonen Kirsi ja Sorsa Petri & co 0 pistettä 
Tuomari: Sohlman Karla (990438), ohjaaja Petri Sorsa 
Flägi tutkii lähtömakauksen hyvin ja saatetaan päivän työtehtävään mallikkaasti. Alkaa reipasta vauhtia 
etenevä jäljestys, jossa käytetään pääosin maavainua. 1. osuus liki loppua hienosti jäljen päällä, sitten aivan 
jäljen vierestä olevan kuusen alta löytyy jotain ja häntä nousee aivan ylös sekä lähdetään reippaasti muihin 
hommiin. 1. hukka. Uusi yritys ja sama toistuu melkein, 2. hukka. Vielä kerran koitetaan kertoa Flägille mitä 
tänään toivottaisiin tekevän, mutta se on turhaa. Se jokin on nyt mielenkiintoisempi ja vilkku vasemmalle 
hukkaan asti. Koe keskeytyy, Harjoitellen kaadolle, joka kiinnosti. Flägi osoitti osaavansa jäljestää ja vieläpä 
hyvin. Tänään metsän hajut veivät voiton verijäljestä ja se jokin muuttui mielenkiintoisemmaksi valitettavasti. 
  



 

 Pitkäkarvainen kääpiömäyräkoiranarttu, s. 

27.08.2015 
Rek. no 
DK16864/2015 

Opalina's Isabeli Fontana AVO 0 
Smahl Susanna 0 pistettä 
Tuomari: Viitanen Anne (860942), ohjaaja Susanna Smahl 
Bella nuuskii alkumakauksen ja kannustaen jäljelle. Jäljestys alkaa maavainulla, mutta pian tulee myös 
ilmavainu käyttöön. Ensimmäisellä osuudella yksi pisto jäljen sivuun ja kakalla käynti. 1. kulman oikaisee 
niukasti, jolloin makuu jää huomioimatta. 2. osuus alkaa heti tarkastuslenkillä ja parilla pistolla jäljen sivuun. 
Noin puolivälin jälkeen koira alkaa tarkastella enemmän jäljen sivuun ja ei kestä kauankaan kun tuomitaan 
hukka. Uusi alku ja kulmalle hyvin, jossa merkkaa myös makauksen. Kulmalta matka jatkuu väärään 
suuntaan ja joudutaan tuomitsemaan toinen hukka. 3. hukka tulee melkein heti perään kun mielenkiinto 
verijälkeen on mennyt. Koe keskeytetään ja harjoitellen kaadolle.  
Bella osoitti osaavansa käyttää hyvin nenäänsä ja jatkossa varmasti hyviä tuloksia tulee. Tänään metsä vei 
voiton. 

  
Karkeakarvainen mäyräkoiranarttu, s. 
23.07.2015 

Rek. no FI44825/15 

Mikromanian Unelma AVO 0 
Viitamäki Karoliina 0 pistettä 
Tuomari: Viitanen Anne (860942), ohjaaja Karoliina Viitamäki 
Nyytti pakotetaan nuuskimaan alkumakaus ja ohjataan huolellisesti jäljelle. Alkaa lennokas 
ilma/maavainuinen jäljestys. Vähän ennen puolimatkaa koira tarkastusten päätteeksi lähtee paluujäljelle ja 
tuomitaan hukka. Uusi alku ja huikenteleva jäljetys jatkuu pompotellen molemmin puolin. Vähän yli puoli 
välin määrätietoinen poistuminen hukkaan asti. Uusi alku ja jäljestys kulkee hetken jäljen sivulla jäljen 
suuntaisesti. Palaa itsenäisesti jälkiuralle ja kulmalle saakka. Kävelee makuun yli, mutta palaa sen 
tarkastamaan ja rengastaa kulman suunnan löytymiseksi. 2. osuus hyvin aina puoliväliin saakka. Siellä ensin 
pyörimistä ja sitten mulkaisu omistajaan ja menoksi. Kolmas hukka. Koe keskeytetään ja harjoitellen 
kaadolle. Nuori koira osoitti tietävänsä miten työ olisi pitänyt hoitaa, mutta maltti ei vaan riittänyt vielä tänään. 

 

 Pitkäkarvainen kääpiömäyräkoirauros, s. 

07.09.2006 
Rek. no NO21331/06 

Storfoten´s Cliff AVO 0 
Hulkkonen Annukka 0 pistettä 
Tuomari: Sohlman Karla (990438), ohjaaja Annukka Hulkkonen 
Cliff tutkii alkumakauksen ja saatetaan hyvin veriuralle. Alkaa iloisesti pomppiva, eteenpäin vievä jäljestys, 
jossa käytetään sekä maa- että ilmavainua sekaisin. 1. osuudella kaasu hirttää kiinni, pyöritään ja hyöritään 
jäljen molemmin puolin matkan aikana. Yksi näistä pyörähdyksistä johtaa 1. hukkaan. Uuden yrityksen 
jälkeen kulmalle, joka oikaistaan sisäkautta 2.lle osuudelle. Makuu jää osoittamatta. 2. osuus hienoa 
jälkitarkkaa työtä vain puolivälissä isommat rengastukset jäljen molemmin puolin. 2. kulma ensin tarkasti, 
makuu hyvin tutkien, sitten alkaa pyöritys takana ja sivulla, eikä matka etene oikeaan suuntaan. Tuomitaan 
toinen hukka. Yritetään vielä, mutta melkein heti alkaa sama pyöriminen ja aikaa on jo kulunut niin paljon, 
että koe keskeytyy. Harjoitellen kaadolle, joka kiinnosti. Tämä ihana metsien veteraani osoitti osaavansa 
jäljestää hyvin. Se riemu ja ilo annetusta tehtävästä välittyi koko metsäseurueelle. Tänään oli vain liikaa 
muutakin nuuskuteltavaa, että veri unohtui, jäljestää Cliff kyllä osaa. 
  



 

 Pitkäkarvainen mäyräkoirauros, s. 21.03.2014 Rek. no FI45087/14 

Kalyanas Stormy Weather AVO 0 
Salokoski Katri 0 pistettä 
Tuomari: Viitanen Anne (860942), ohjaaja Katri Salokoski 
Tomi nuuhkii/syö alkumakauksen ja lähtee lopulta kannustuksen kera jäljelle. Jäljestys alkaa maavainulla 
hyvin jäljen päällä edeten. Melko pian krepityksen jälkeen lähtee lintu koiran takaa, mutta koira näytteli, ettei 
huomannut sitä ja jatkaa matkaa. Pääsimme noin 20 metriä kun totuus paljastui ja määrätietoinen 
poistuminen. HUKKA takaisin päin linnun suuntaan. Uusi alku ja tovi hyvin, kunnes taas määrätietoinen 
poistuminen linnun suuntaan. HUKKA. Uusi alku hieman kauempaa, mutta mielenkiinto jälkeä kohtaan on 
mennyt ja jälleen poistuminen määrätietoisesti. Koe keskeytetään ja harjoitellen oppaan kanssa kaadolle.  
Tomi kerkesi väläyttämään lyhyessä hetkessä oivaa osaamistaan maavainun ollessa käytössä, mutta tänään 
ilmavainu ja metsän muut hajut veivät voiton. 

 

 Lyhytkarvainen mäyräkoiranarttu, s. 

25.03.2014 
Rek. no FI30635/14 

Trollkraft´s Gabriela AVO 0 
Torssonen Orvokki 0 pistettä 
Tuomari: Viitanen Anne (860942), ohjaaja Orvokki Torssonen 
Lumi nuuskii hyvin alkumakuun ja kannustetaan jäljelle. Alkaa maavainuinen ja rauhallinen eteneminen jäljen 
päällä. Puoliväliin mennessä pari tarkastuslenkkiä ja yksi pidempi pisto. Nenä nousee hieman ja koira 
suuntaa väärille urille. HUKKA. Uusi alku, eikä päästä kovinkaan pitkälle kun uudestaan koira lipuu hukkaan 
asti. Metso ja pari teertä lähtee edeltämme, mikä ei helpota jäljestys tehtävää. Uudelta alulta Lumi malttaa 
kuitenkin jäljestää aina kulmalle saakka, jossa pysähtyy makuulle ja ilmeisesti toteaa samalla, että muut 
hajut on toisessa suunnassa kuin verijälki ja tuomitaan 3. hukka. Koe keskeytetään ja oppaan kanssa 
harjoitellen kaadolle,  
Jos Lumi vain malttaisi pitää nenän maassa ja unohtaisi muut herkulliset hajut metsässä, niin tämäkin 
homma luonnistuisi varmasti. 

 

 Lyhytkarvainen mäyräkoirauros, s. 25.04.2013 Rek. no FI30408/13 

Hallamaan Avalon AVO 2 
Lahtinen Paul 35 pistettä 
Tuomari: Sohlman Karla (990438), ohjaaja Sanna Lahtinen 

   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 7 pistettä 
   Työskentelyn 
etenevyys 

(10) 6 pistettä 

   Lähtö, kulmat, 
makaukset 

(14) 10 pistettä 

   Käyttäytyminen 
kaadolla 

(3) 3 pistettä 

   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä 
Aatu tutkii lähtömakauksen ja saatetaan hyvin päivän tehtävään. Alkaa reipasta vauhtia etenevä, jossa 
käytetään maavainua. 1. osuus hienosti melkein jäljen päällä parin pikku pyörähdyksen saattelemana. 1. 
kulmalle. Makuun yli kävellään ja vauhdista nuuhkaistaan se. Pienellä rengastuksella takaa kulma uudelle 
osuudelle. Se taas hyvin kulmalle, samalla tyylillä kuin 1. osuus. Aatu suoritti tien ylityksen mallikkaasti 
hakeutuen veriuralle, jäljen suuntaisesti edeten jonkin matkaa. Hyvä 2. kulma, makuu tutkitaan, mutta sitten 
alkaa pyöriminen kulman takana ja jatko ei selviä. 1. hukka. Uusi yritys 2.lta kulmalta ja 3. osuus edetään 
jäljen päällä, jäljen sivulla sen suuntaisesti sekä parilla laajalla lenkillä molemmin puolin jälkeä. Kaadolle 
suoraan ja se kiinnosti. Aatu osoitti omistavansa jälkikoiran nenän. Vauhtia hieman pois niin jää energiaa 
aivan loppuun asti. Jäljestää Aatu kyllä osaa ja tästä on hyvä jatkaa. 

  

  



Pitkäkarvainen mäyräkoiranarttu, s. 
12.08.2010 

Rek. no FI50986/10 

Happy Pop´s Favor With Finn AVO 1 
Ollilla Susanna 41 pistettä 
Tuomari: Viitanen Anne (860942), ohjaaja Susanna Ollila 

   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä 
   Työskentelyn 
etenevyys 

(10) 9 pistettä 

   Lähtö, kulmat, 
makaukset 

(14) 9 pistettä 

   Käyttäytyminen 
kaadolla 

(3) 3 pistettä 

   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä 
Fanni pakotetaan nuuhkimaan alkumakuun ja kehotetaan jäljelle. Jäljestys on ilmavainuista ja aaltoilleen 
molemmin puolin jälkeä. 1.llä osuudella vain 1 tarkastus jäljen sivuun. 1.n kulman oikaisee reilusti ja melkein 
toiselle osuudelle päästyään pelottava tuomari seisoo metsässä ja se on tullut varastamaan Fannin mielestä 
hänen jälkensä. Koira jäykistyy ja jää tuijottelemaan. Tilanne laukeaa muutamalla kehotuksella ja 
moikkaamalla. Jälki löytyy lopulta itsenäisesti ja loppu osuus hyvin. 2.n makuun kävelee yli, kulma tarkasti. 
3.s osuus yhdellä tarkastuspyörähdyksellä. Kaadon omii nuuhkaisemalla ja nuolemalla. Pieni 
epävarmuuskohtauksen jälkeen Fanni keräsi itsensä hienosti kokoon. 

 

 Pitkäkarvainen mäyräkoirauros, s. 08.04.2015 Rek. no FI28361/15 

Käpälämäki Hiltun Alfa AVO 1 
Humalisto Hanna-Kaisa 41 pistettä 
Tuomari: Viitanen Anne (860942), ohjaaja Hanna-Kaisa Humalisto 

   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 8 pistettä 
   Työskentelyn 
etenevyys 

(10) 7 pistettä 

   Lähtö, kulmat, 
makaukset 

(14) 14 pistettä 

   Käyttäytyminen 
kaadolla 

(3) 3 pistettä 

   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä 
Aapo nuuhkii alkumakauksen ja syö osan. Ohjataan jäljelle. Aapo on selvä sekakäyttäjä, jolla nenä järkevästi 
käytössä. 1. osuuteen mahtuu useita jäljen molemmin puolin tehtyjä pyörähdyksiä ja pistoja pysyen kuitenkin 
koko ajan lähellä jälkeä. 1. makuun merkkaa makoilemalla hetken ja peittäen. 2. osuus hieman vähemmillä 
pyörähdyksillä ja koko ajan edeten. 2. makaus ensin yli, mutta palaa merkkaamaan hyvin. Koira oli myös sitä 
mieltä, että tämä oli nyt tässä. Kun kukaan ei reagoinut, niin koira aloitti taas työn. 3. osuus 2.n kaltaisesti. 
Kaadon omii nuollen ja nyppien. Nuoresta koirasta näki jo 1. osuuden lopussa, että voimat ovat 
loppumaisillaan, mutta jatkoi sitkeästi loppuun. Hieno suoritus, jossa koira sai ratkoa itse ongelmat. 

 VOI-koirat 

Pitkäkarvainen kääpiömäyräkoiranarttu, s. 
10.04.2011 

Rek. no FI28238/11 

Dachswagen Dona Victoria VOI 0 
Vaittinen Elina 0 pistettä 
Tuomari: Hynninen Jarno (366002), ohjaaja Elina Vaittinen 
Ohjattu alku ja makauksen nuuhkaisu. Ripeä aloitus suoraviivaisesti jäljellä 1. makaukselle saakka. Koira 
osoittaa makauksen ja sen jälkeen muut metsän jäljet alkavat viedä koiraa ympäri ja ympäri. Verijäljellä 
eteneminen pysähtyy. Kaksi kertaa koira palautetaan verijäljelle, mutta etenemistä ei tapahdu ja tuomari 
keskeyttää, koska ei ole edellytyksiä ehtiä perille sallitussa ajassa- Alku hyvä ja tehokas, sen jälkeen lenkkiä 
lenkin perään. 

  



Pitkäkarvainen mäyräkoirauros, s. 10.05.2011 Rek. no FI35909/11 
Käpälämäki Mokke Mestari VOI 0 
Lindholm Tuija & Leikkonen Ottilia & Ilmari 0 pistettä 
Tuomari: Hynninen Jarno (366002), ohjaaja Tuija Lindholm 
Alkumakaus näytetään ja nuuhkitaan. Alun vauhti on reipas, mutta työskentely muuttuu pian puurtavaksi, eli 
edetään vähän ja kierretään jäljen sivussa takaisin miltei sama matka. Pian tämän jälkeen koira ottaa 
paluujäljen, hukka 1. Kulma selviää lenkillä takaa. Pian koira poistuu verijäljeltä pitkän pyörimisen jälkeen 
hukka. Edetään suuntaa tarkastellen 2. kulmalle, joka on katkokulma. Koira selvittelee katkoa ahkerasti ja 
pitkään. ei selviä ja hukka ja tuomari keskeyttää. Yhden makauksen koira osoittaa. Tänään kovaa työntekoa, 
mutta vähän laihoin tuloksin. 

 

 Karkeakarvainen mäyräkoiranarttu, s. 

14.05.2014 
Rek. no FI35038/14 

Tiny Trotter`s Fantastic Four Feet VOI 0 
Saarinen Tuija & Kiiskilä Taia 0 pistettä 
Tuomari: Hynninen Jarno (366002), ohjaaja Tuija Saarinen 
Alkumakaus näytetään ja nuuhkaistaan. Erittäin innokkaasti ja vauhdilla matkaan. Alku mennään hyvin 
verijäljellä suuntaan tarkastellen. Makauksesta koira painelee ohi ja työskentely muuttuu hetkessä 
puurtavaksi. eli vähän eteenpäin ja kummallakin sivulla kiertäen taaksepäin. Näin osuus loppuun 
katkokulmalle, joka ei kovasta yrityksestä huolimatta selviä. Tuomari keskeyttää koesuorituksen, koska 
sorkalle pääsyn edellytyksiä annetun ajan puitteissa ei ole. Kovaa työntekoa ei tänään palkittu. 

 

 Pitkäkarvainen kääpiömäyräkoiranarttu, s. 

23.08.2012 
Rek. no FI51289/12 

Dachswagen My Mermaid VOI 0 
Vaittinen Elina 0 pistettä 
Tuomari: Hynninen Jarno (366002), ohjaaja Elina Vaittinen 
Ohjattu alku ja makuun tutkiminen. Mukavasti etenevää vauhtia matkaan. Homma sujuu ensimmäiselle 
makaukselle saakka, joka mennään sivulenkillä ohi. Sen jälkeen osuus mennään loppuun pyörimällä jäljen 
molemmilla puolilla. Etenevyys kärsii pahasti. 1. kulma eli katkokulma selviää isolla kaarrolla veretyksen 
jatkon taakse, mutta tuumaustauot ja sivulenkit jatkuvat 2. osuuden alussa. Tuomari keskeyttää, koska 
edellytykset ehtiä sorkalle sääntöjen sallimassa ajassa ovat menneet. Muut metsän jäljet olivat 
vastustamattomia tänään. 

 

 Lyhytkarvainen mäyräkoiranarttu, s. 

19.09.2014 
Rek. no FI51443/14 

Aavanmeren Liplatus VOI 0 
Saavelainen Joanna 0 pistettä 
Tuomari: Sohlman Karla (990438), ohjaaja Johanna Saavelainen 
Vilma tutkii lähtömakauksen hyvin ja saatetaan päivän työtehtävään mallikkaasti. Alkaa verkkaista vauhtia 
etenevä jäljestys, jossa käytetään maavainua. Pätkä alkua hienosti, jälkitarkasti, Sitten alkaa pyöriminen 
jäljen molemmin puolin ja lähdetään muihin nuuskutuksiin. 1. hukka. Uusi yritys ja työskentely muuttuu 
pistoja ja rengastuksia tekeväksi. 1. kulmalle lopulta päästään ja siinä on katko. Veretyksen lopusta 
rengastus takana ja lähtee väärään suuntaan etsimään jatkoa, ajautuen niin kauaksi, että tuomitaan 2. 
hukka. Uusi yritys 2. osuuden alusta. Koko 2.n ja puoliväliin 3:tta osuutta edetään tarkistuksia tehden. Sitten 
löytyy oikea työvaihde ja siitä koko loppu 3.tta ja 4. osuus jälkitarkasti aina kaadolle saakka. Se kiinnosti ja 
paljon. 2.n kulma mentiin pienellä taustan tarkastuksella ja 3.s tarkasti. Makauksista osoitettiin 2.n hyvin, 
muut käveltiin päältä yli ja vahdista nuuhkaistiin. Vilman lopun työskentely oli erinomaista. Jälkikoiran nenän 
se omistaa varmasti. Tänään vain kaikkeen tarkasteluun kului niin paljon aikaa, että se ei riittänyt ja työstä ei 
voi antaa tulosta. Harmittavaa, mutta tämä tyttö on hyvä ja uskon, että kun kokemusta karttuu lisää, 
päästään alusta loppuun virheittä. 

  

  



Karkeakarvainen kääpiömäyräkoiranarttu, s. 
03.11.2012 

Rek. no FI58993/12 

Tiny Trotter's Afrodite VOI 0 
Hirsimäki Johanna 0 pistettä 
Tuomari: Hynninen Jarno (366002), ohjaaja Johanna Hirsimäki 
Ohjattu alku ja makauksen tutkiminen. Rauhallista ja hyvin verijäljen päällä etenevää vauhtia matkaan. 1. 
osuus hyvin jäljellä jotain suunnantarkastuspistoja tehden. Tuumaustaukojen pitäminen alkaa. 1. kulma eli 
katkokulma ei selviä, seurauksena hukka. 2. osuudella vauhti hidastuu ja suunnantarkastelulenkit 
lisääntyvät. 2. kulma selviää isolla lenkillä. 3. osuudella vauhti ei parane ja tuomari keskeyttää 
koesuorituksen, koska sorkalle ei päästä sallitun ajan puitteissa. Makaukset koira osoittaa hyvin. Aika ajoin 
edettiin hyvin ja tarkasti jäljellä. 

 

 Englanninspringerspanieliuros, s. 30.10.2012 Rek. no FI59369/12 

Wishingspring's Kindest Charmer VOI 0 
Öysti-Lehtinen Marja-Liisa 0 pistettä 
Tuomari: Sohlman Karla (990438), ohjaaja Iida Lehtinen 
Valto puhkuu intoa tiellä. Malttaa kuitenkin nuuhkia alkumakuun ja saatetaan hyvin verijäljelle. Alkaa 
sopivavauhtinen jäljestys, jossa käytetään pääosin ilmavainua. 1. osuus edetään pienten ja isompien 
pyörähdysten saattelemana. 1. kulma pienellä rengastuksella takaa 2.lle osuudelle. Sama aaltoileva ja 
pyörähdyksiä tekevä jäljetys jatkuu ja yhden kaarroksen aikana löytyy luita ja ne ihmetyttävät Valtoa. Ajatus 
katkeaa ja lähdetään paluujäljelle. 1. hukka. Uusi yritys ja loppu 2. osuudesta sekä kolmas ja puoleen väliin 
4.ttä osuutta työskentely hieman rauhoittuu. Rengastukset ja pistot pienenevät ja väillä mennään jäljen 
päälläkin. Sitten Valto saa nenään jonkun muun hajun ja määrätietoinen poistuminen jäljeltä. 2. hukka. Vielä 
yritys, mutta se ”jokin” jäi nenään askarruttamaan ja sama toistuu. 3. hukka ja koe keskeytyy. Harjoitellen 
kaadolle, joka kiinnosti. 2. kulma pieni taustatarkastus ja 3., jolla katko veretyksen lopusta jalanjälkiä pitkin 
jatkoon. Makauksista 2. ja 4. osoitetaan, muut yli tai ohi. Valto osoitti osaavansa jäljestää ja annettu 
työtehtävä oli mieluinen, tänään harmittavasti metsän muut hajut veivät voiton verijäljestä. 

 
Pitkäkarvainen kääpiömäyräkoirauros, s. 
09.02.2012 

Rek. no FI19166/12 

Dachswagen Hey Ho Herbie VOI 3 
Kaikkonen Ulla 23 pistettä 
Tuomari: Sohlman Karla (990438), ohjaaja Olli Kaikkonen 

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

(10) 3 pistettä 

   Lähtö, kulmat, 
makaukset 

(14) 8 pistettä 

   Käyttäytyminen 
kaadolla 

(3) 3 pistettä 

   Yleisvaikutelma (5) 2 pistettä 
Pekko tutkii alkumakauksen ja saatetaan hyvin päivän tehtävään. Alkaa sopivavauhtinen jäljestys, jossa 
käytetään sekä ilma- että maavainua vaihdelleen. Kaikki osuudet edetään iloisesti pomppien jäljen päällä, 
jäljen jommalla kummalla puolella pieniä ja isompia rengastuksia sekä pistoja tehden. Välillä ollaan melko 
kaukanakin, mutta tullaan itsenäisesti verijäljelle tarkastusten jälkeen. Muutama kymmenen metriä ennen 
kaatoa Pekko ajautuu jäljen sisäpuolelle rengastamaan. Palaa takan jäljentekijöiden jalanjäljille ja matka 
jatkuu poispäin. 1. hukka. Uusi yritys ja opastusmatkan jälkeen kääntyy ulkopuolelle ja sama homma. 2. 
hukka. Vielä yritetään ja kaadolle, joka kiinnosti. 1. ja 3. kulma tarkasti, 2:n, jolla katko, veretyksen lopusta 
jalanjälkiä jatkoon. Kaikki makuut käveltiin yli eikä noteerattu mitenkään. Pekko osoitti osaavansa jäljestää ja 
vaikka tänään oli paljon pyöritystä oli veri kuitenkin mielessä koko ajan ja työtehtävä suoritettiin itsenäisesti. 
Harmittavat ajatuskatkot aivan lopussa himmensi työn tuloksen. 

  

  



Pitkäkarvainen kääpiömäyräkoiranarttu, s. 
25.02.2013 

Rek. no FI20716/13 

Aavistuksen Lemmen-Liekki VOI 3 
Kähkönen Taru 26 pistettä 
Tuomari: Hynninen Jarno (366002), ohjaaja Taru Kähkönen 

   Jäljestämishalukkuus (6) 2 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 4 pistettä 
   Työskentelyn 
etenevyys 

(10) 4 pistettä 

   Lähtö, kulmat, 
makaukset 

(14) 11 pistettä 

   Käyttäytyminen 
kaadolla 

(3) 3 pistettä 

   Yleisvaikutelma (5) 2 pistettä 
AAlkumakaus näytetään ja nuuhkitaan. Ripeästi matkaa ja pian alun jälkeen poistuminen muille jäljille, 
hukka. Sama toistuu 2. osuuden alussa, hukka nro 2. 1. ja 2. osuus edetään jäljellä, mutta verkkaisesti ja 
sijaistoimintoja tehden. Puolivälissä tahti muuttuu ja sorkalle asti tullaan hyvää vauhtia. Sorkka piilotetaan. 
Kulmista oikaisee katkon, 2. kulma selviää käännöksellä, 3. suunnan tarkastuksella. Makauksista osoittaa 
kolme. Kahtiajakoinen suoritus: alkupuoli halutonta, loppupuoli innokasta jäljestystä. 

  

 


