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Järjestäjä: Lahden Seudun Mäyräkoirakerho 
Kokeen 
ylituomari: 

Pelkonen Petri (428014) 

Muut tuomarit: 
 

Kokeen vastaava 
toimitsija: 

Vaittinen Elina (353677) 

Kokeen sihteeri: Kivistö Sini (4) 
Kokeen emäntä: 

 

Sää: 
 

Ylituomarin kertomus 

Kokeen järjestäjänä oli Lahden Seudun Mäyräkoirakerho ry. Koe oli samalla kerhon mestaruuskoe ja MEJÄ-
Kisälli oli Kalyanas Deep Purple ja MEJÄ-Mestari oli Dachswagen Hey Ho Herbie. Jälkimaastot olivat 
Nastolan Jahti ry.n mailla ja tukikohtana toimi Myllylammen Urheilijoiden maja.  
Ylituomarina toimi Petri Pelkonen Heinolasta. Hän arvosteli koirat jäljillä AVO 1 - 3 ja VOI 21 - 24. 
Vastaavana koetoimitsijana toimi Elina Vaittinen Lahdesta, joka koetoimikuntineen selviytyi tehtävästään 
hyvin. Maasto oli koemaastona sopivaa ja jäljet hyvin sijoitettu. Jälkien pituudet olivat riittävät ja ne olivat 
pääosin piilomerkatut. Sää oli aurinkoinen ja lämmin. 
Oppaiden työskentely oli erinomaista. Kaatoina käytettiin tuoreena pakastettuja, koeaamuksi sulatettuja 
peuran sorkkia. Riistahavaintoina hivieläinten jälkiä ja jätöksiä. Kaikki koirat läpäisivät haulikolla suoritetun 
laukauksensietotestin hyväksyttävästi. Karoliina Viitamäki suoritti harjoitusarvostelun ylituomarille. 
Harjoitusarvostelu hyväksyttiin. 
Koe päättyi kello 

 AVO-koirat 

Lyhytkarvainen mäyräkoiranarttu, s. 
25.03.2014 

Rek. no FI30635/14 

Trollkraft´s Gabriela AVO 0 
Torssonen Orvokki 0 pistettä 
Tuomari: Pelkonen Petri (428014), ohjaaja Kalevi Karttunen 
Alkumakuu hyvin nuuhkaisten. Krepitetty osuus verkkaista vauhtia, jonka jälkeen aloitetaan jälkitarkka 
jäljestys. 1 osuus rauhallista vauhtia osuuden lopullle, jossa metsäkoneen uralla hirenjäljet sekoittivat 
ajatukset, 1 hukka. Palautettuna kulmalle jossa makuu hyvin, mutta kulma suoraan yli, 2 hukka. Toisella 
osuudella yksi isompi tarkistus, josta selvitään takaisin jäljelle omatoimisesti. Heti perään traktoriura, joka vie 
niin kauas pois jäljestä ja tuoitaan 3 hukka. Harjoitellen kaadolle joka kiinnosti. Osaava jäjestäjä, joka 
tarvitsee lisää itsevarmuutta, että pysyy annetussa tehtävässä. 
  



 

 Pitkäkarvainen mäyräkoiranarttu, s. 

23.10.2014 
Rek. no FI54945/14 

Käpälämäki Pikku-Sera AVO 2 
Hannukka Leevi & Leikkonen Ottilia & Lindhom 
Tuija 33 pistettä 

Tuomari: Pelkonen Petri (428014), ohjaaja Ottilia Leikkonen 

   Jäljestämishalukkuus (6) 3 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 7 pistettä 
   Työskentelyn 
etenevyys 

(10) 7 pistettä 

   Lähtö, kulmat, 
makaukset 

(14) 11 pistettä 

   Käyttäytyminen 
kaadolla 

(3) 2 pistettä 

   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä 
Alkumakuu haistellaan ja opastetusti liikkeelle. Sopivaa vauhtia etenevä hyvin jälkitarkasti kulkeva koira. 
Matkan aikana yksi pienempi ja yksi isompi tarkistuslenkki, jossa ei edes kehoituksetkaan auttaneet vaan 
tuomittiin hukka. Esimmäinen kulma laajalla rengastuksella ja kehoituksin uudelle osuudelle. Makaus 
osoittaen. Toinen kulma pienellä kaarroksella uuden osuuden suuntaan. Makauksen yli kävellen. Sorkka 
löytyi jäljen päästä ja se kiinnosti. Osaava koira, joten ohjaajan täytyy luottaa koiraan enemmän. 

 

 Pitkäkarvainen mäyräkoirauros, s. 06.11.2012 Rek. no FI51771/13 

Kalyanas Deep Purple AVO 2 
Salokoski Katri 37 pistettä 
Tuomari: Pelkonen Petri (428014), ohjaaja Katri Salokoski 

   Jäljestämishalukkuus (6) 3 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 7 pistettä 
   Työskentelyn 
etenevyys 

(10) 7 pistettä 

   Lähtö, kulmat, 
makaukset 

(14) 14 pistettä 

   Käyttäytyminen 
kaadolla 

(3) 2 pistettä 

   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä 
Lähtömakuulta nopeasti liikkeelle. Tarkkaa jäljen päällä kulkevaa jäljestystä koko matka vain muutama 
isompi tarkistuslenkki. Ensimmäisellä osuudella tarkistuslenkki toi koiran metsäautotielle, josta selvittiin 
omatoimisesti takaisin. Kolmannen osuuden lopulla ilmeisesti linnun jälkiä etsittiin lopulta niin kauan, että 
tuomitaan hukka. Juuri ennen sorkkaa ajaudutaan jäljen sivuun, josta ilmavainulla sorkan luo. Se kierretään 
ja takakautta tullaan sen luo. Sorkka kiinnosti ja jäätiin sen luo. Hyvää yhteistyötä parivaljakolta, tänään 
harmittava hairahdus linnun jäljille muutoin erinomaisessa työskentelyssä. 

 VOI-koirat 

Pitkäkarvainen kääpiömäyräkoiranarttu, s. 
09.02.2012 

Rek. no FI19168/12 

Dachswagen Hey Ho Haley Long VOI - 
Leino-Malmgren Riitta 0 pistettä 
Tuomari: Pelkonen Petri (428014), ohjaaja Riitta 
Rauhallinen lähtö, koko matka verkkaista vauhtia. Ensimmäisellä osuudella useat metsätraktorinpolut 
aiheuttivat paljon tarkisteluja. Juuri ennen katkokulmaa oikaistaan sivulle ja katko ohitetaan, mutta vaikka 
uusi osuus löytyy se ei enää kiinnosta. Ensimmäinen hukka. Melko pian uudet polut vievät kiinnostuksen 
verijälkeä kohtaan. Toinen hukka ja ohjaaja keskeyttää kokeen. Makaukset ohitettiin molemmat. Harjoitellen 
kaadolle joka kiinnosti. Tänään metsäpolut veivät voiton jäljestyksestä. 

  



Pitkäkarvainen mäyräkoiranarttu, s. 
29.03.2009 

Rek. no FI28175/09 

Käpälämäki Zola VOI 3 
Lindholm Tuija & Ottilia & Leikkonen Ilmari 22 pistettä 
Tuomari: Pelkonen Petri (428014), ohjaaja Ottilia Leikkonen 

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

(10) 4 pistettä 

   Lähtö, kulmat, 
makaukset 

(14) 8 pistettä 

   Käyttäytyminen 
kaadolla 

(3) 2 pistettä 

   Yleisvaikutelma (5) 2 pistettä 
Lyhyellä hihnalla liikkeelle. Verkkaista vauhtia etenevä koira. Suorilla osuuksilla tehdään useita pienempiä 
rengastuksia. Ensimmäisen osuuden lopussa määrätietoinen poistuminen suo-ojien suuntaan ja toisen 
osuuden alussa sama osoite kutsui ja näistä kaksi hukkaa. Ensimmäinen kulma takakautta kiertäen melko 
kaukaa kulmasta. Toisella kulmalla katko, jossa veretyksen lopussa yhdellä rengastuksella uuden osuuden 
alkuun. Kolmas kulma taustan tarkistuksella. Makuista kaksi hyvin, kolmas ohittaen ja yksi ylittäen. Sorkan 
hajun otti ilmavainulla ja sille tullaan sivusta. Hyvä osaava jäljestäjä, joka tarvitsee lisää treeniä niin 
tarkastelujen määrä vähenee. 

 
 Pitkäkarvainen kääpiömäyräkoirauros, s. 

09.02.2012 
Rek. no FI19166/12 

Dachswagen Hey Ho Herbie VOI 2 
Kaikkonen Ulla 34 pistettä 
Tuomari: Pelkonen Petri (428014), ohjaaja Ulla Kaikkonen 

   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 9 pistettä 
   Työskentelyn 
etenevyys 

(10) 8 pistettä 

   Lähtö, kulmat, 
makaukset 

(14) 5 pistettä 

   Käyttäytyminen 
kaadolla 

(3) 3 pistettä 

   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä 
Alku makuu nuuhkaisten ja krepitetty osuus nopeasti. Tämän jälkeen aloitetaan sopiva vauhtinen jälkitarkka 
jäljestys. Ensimmäisellä ja toisella osuuksilla pienet, kolmannella osuudella pari ja neljännellä osuudella 
kaksi isompaa tarkistuslenkkiiä. Ensimmäinen kulma suoraan yli ja sieltä isolla rengastuksella uuden 
osuuden puolle. Toisella kulmalla oli katko, jossa veretyksen lopusta yhdellä rengastuksella jäljentekijöiden 
jäljille ja loppu niitä pitkin veretyksen alkuun. Kolmas kulma oikaisten. Makuista yksi edes vähän 
nuuhkaisten, muut yli kävellen. Sorkalle suoraan jälkeä pitkin ja se kiinnosti. Tänään tapahtumat koituvat 
hyvän tuloksen esteeksi. Hyvä yhteistyö parivaljakolla. 
  



 

 Labradorinnoutajauros, s. 15.01.2014 Rek. no FI15502/14 

Strongline´s Master of Disaster VOI 2 
Rantanen Tiina 37 pistettä 
Tuomari: Pelkonen Petri (428014), ohjaaja Joonas 

   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä 
   Työskentelyn 
etenevyys 

(10) 9 pistettä 

   Lähtö, kulmat, 
makaukset 

(14) 7 pistettä 

   Käyttäytyminen 
kaadolla 

(3) 3 pistettä 

   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä 
Alkumakuulta nopeasti liikkeelle. Reipasta vauhtia etenevä koira. Ensimäinen osuus vauhdikasta menoa 
välillä jäljen toisella ja välillä jäljen toisella puolen. Toisella osuudella vauhti vähän tasoittuu ja jälkitarkkuus 
paranee. Kolmas ja neljäs osuus hyvää jäljestystä. Katkokulma sivuutetaan ulkokautta ja uuden osuuden 
löytyminen kesti hetken. Toinen kulma sivukautta kiertäen, kolmas kulma tarkasti. Makuista kaksi hyvin, yksi 
yli kävellen ja yksi ohittaen. Sorkalle suoraan. Tänään pisteisiin vaikutti ensimmääisen osuuden vauhdikas 
meno ja tapahtumien puutteellinen osoitus ja ne pudotti myös palkintosijan. 

  

 


