MEJÄ-kokeen tulokset
12.8.2012 Iitti, Perheniemi
Järjestäjä:
Kokeen ylituomari:
Muut tuomarit:
Kokeen vastaava
toimitsija:
Kokeen sihteeri:
Kokeen emäntä:
Sää:

Länsi-Kymen Kennelyhdistys ry
Karla Sohlman
Pasi Kemppainen
Jonna Pehkonen
Heidi Nevander
Mirja Mäkelä

Ylituomarin kertomus
Kokeen järjestäjänä oli Länsi-Kymen Kennelyhdistys ry. Kokeet pidettiin Iitin Erän ja
Kuusankosken Riistamiesten metsissä, tukikohtana oli Iitin Erän metsästysmaja.
Ylituomarina oli Karla Sohlman Tampereelta. Hän arvosteli koirat jäljillä Voi 7-12.
Toisena tuomarina oli Pasi Kemppainen Porvoosta arvostellen koirat jäljillä Avo 1-3 ja
Voi 4-6.
Vastaavana koetoimitsijana oli Jonna Pehkonen, joka koetoimikuntineen selviytyi
tehtävästään erittäin hyvin. Maasto oli koemaastona sopivaa ja jäljet hyvin sijoitettu.
Jälkien pituudet olivat riittävät ja ne oli pääosin piilomerkatut.
Sää oli kaunis aurinkoinen kesäsää.
Oppaiden työskentely oli erinomaista. Kaatoina käytettiin tuoreena pakastettuja ja
koepäiväksi sulatettuja hirvensorkkia.
Laukauksensietotesti tehtiin 12 cl haulikolla, ja kaikki koirat läpäisivät
laukauksensietotestin hyväksyttävästi. Riistahavaintoina nähtiin rusakko, vesi- ja
metsäkanalintuja, sekä hirvieläinten jälkiä ja jätöksiä. Koe oli Länsi-Kymen
Kennelyhdistyksen MEJÄ-mestaruus koe ja AVO-luokassa ei palkintoa jaettu. VOIluokan mestari oli novascotiannoutaja Hedera´s Come Undone.
Koe päättyi kello 18.27.

AVO-koirat
karkeakarvainen mäyräkoira, uros, s. 24.3.2007

Rek. no FIN24019/07

Tappijalan Sibelius

AVO 0

Leena Jokela
Tuomari: Pasi Kemppainen, ohjaaja Riitta Leino-Malmgren
Hyvä alun osoitus ja jäljelle ohjaus. 1.osuus täydellistä pääosin
maavainuista työtä jälkiuralla 1. kulmalle, jolla osoittaa makuun hyvin.
Sitten jatkon haku kohdistuu väärälle puolelle eikä suunta selviä sallitussa
ajassa - 1.hukka. Uusi alku kulmalta, pari pientä tarkistusta ja hyvin lähes
2. kulmalle, jonka tuntumassa määrätietoinen hukka ohjaajan kehoituksista
piittaamatta. Uusi alku kulmalta, hetki hyvää työtä, sitten tarkistus, jolta
palaa kehoituksella, mutta mielenkiintoinen haju jää painamaan mieltä ja
hetken päästä määrätietoisesti 3. hukkaan ja tuomari keskeyttää kokeen.
Harjoitellen kaadolle, joka kiinnosti.
Lupaava suoritus avo-luokan noviisilta. -Kun jälkiuskollisuus löytyy
kokemuksen myötä, syntyy huipputuloksia.

parsonrusselinterrieri, narttu, s. 8.11.2011

Rek. no FI60570/10

Precious Pearl Femme Fatale

AVO 0

Kirsi Neuvonen
Tuomari: Pasi Kemppainen, ohjaaja Kirsi Neuvonen
Hyvin ohjattu lähtö. Sitten innokasta, reipasvauhtista maa- ja ilmavainuista
työtä n. 1/3 osuutta, jolloin jäädään tutkimaan myyrän koloa ja eteneminen
vaatii ohjaajan kehoitukset ja eteepäin menon. Sitten useiden ohjaajan
kehotusten vaatineiden tarkistuksien kera 1.kulmalle, jolla makuu yli ja

narun mitan lenkillä 2. osuudelle. Pian kulman jälkeen määrätietoisesti 1.
hukkaan saakka. Palautus ja hyvin n. 100m, sen jälkeen useiden
tarkistusten ja kehoitusten voimin 2. kulmalle, jonka oikaisee reilusti ja
poistuu pian 3. osuudelta 2. hukkaan saakka. Palautus ja tarkistuksia ja
niihin liittyneitä kehoituksia saaden edetään, kunnes koeaika ylittyy ja
tuomari keskeyttää kokeen. Harjoitellen kaadolle.
Eloisa ja innokas koira, joka osaa jäljestää, mutta jälkiuskollisuutta
koettelee kiinnostus muihin tuoksuihin.

englanninspringerspanieli, uros, s. 13.2.2011

Rek. no FI21485/11

Sweetie-pie Fifth Avenue

AVO 2
38 pistettä

Katja Järventausta

Tuomari: Pasi Kemppainen, ohjaaja Katja Järventausta
Jäljestämishalukkuus
(6)
5 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 10 pistettä
(10)
8 pistettä
Työskentelyn etenevyys
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
8 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
(5)
4 pistettä
Yleisvaikutelma
Tarkka alun tutkinta, ja hyvin ohjaten jäljelle. Sitten erinomaista, innokasta
ja ripeävauhtista pääosin maavainuista työtä jälkiuralla, kunnes osuuden
puolivälissä laaja lenkki jäljen sivuun -palaa ohjaajan muistutettua
tehtävästä. Sitten hyvin 1. kulmalle, jonka oikaisee ja tekee laajan
tarkistuksen kulman taakse -palaa ohjaajan muistutuksella. Osuuden alku
jäljen sivua tuulen alla, sitten hetki jälkiuralla ja laaja tarkistuslenkki, jolta
palaa ohjaajan muistutuksella. Loput 2. osuudesta hyvää työtä. 2. kulma
oikaistaan ja myös tämän makuu jää osoittamatta. Heti osuuden alussa
muistutuksen vaatinut tarkistus, sitten osuuden puolivälin tuntumassa kaksi
laajahkoa takistusta ja muistutus tehtävästä. Kaadolle suoraan ja sorkka
suuhun kopaten. Koira tietää missä jälki kulkee, mutta myös muut tuoksut
kiinnostavat.
Tänään makuiden merkkaamattomuus, kulmat sekä tarkistuslenkit
pudottavat palkintosijaa.

VOI-koirat
rhodesiankoira, uros, s. 13.4.2008

Rek. no FIN35237/08

Murumbi's Bright Brolle For You

VOI 0

Liisa Hartikka
Tuomari: Karla Sohlman, ohjaaja Liisa Hartikka
Pellelle näytetään alkumakaus ja se ohjeistetaan hyvin työtehtävään. Se
aloittaa sopivavauhtisen jäljestyksen käyttäen ilmavainua. 1. ja 2. osuus
pientä aaltoilevaa jäljestystä jäljen molemmin puolin, kuitenkin jäljen
suuntaisesti edeten. Näillä osuuksilla Pelle tekee vain pari pistoa jäljen
sivuun. 1. kulma oikaistaan sisäkautta jatkoon. 1. makuun merkkaa hyvin,
samoin toisen. 2. kulma, jolla katko, Pelle jatkaa veretyksen lopusta aina yli
niin kauaksi, että tuomitaan 1. hukka. Uusi yritys 3. osuuden alusta ja koko
matka hyvin 3. kulmalle, jonka oikaisee ulkokautta 4. osuudelle. 3.
osuuden makuun merkkaa hyvin. 4. osuutta hyvin puoleen väliin, mutta
sitten Pelle lähtee määrätietoisesti jäljeltä. 2. hukka. Tässä
pyörähdyksessä jäi makuu merkkaamatta. Uuden alun jälkeen mennään
hetki hyvin, mutta siteen taas saa metsän muut hajut Pellestä vallan ja
lähdetään 3. hukkaan asti ja koe keskeytetään. Harjoitellen kaadolle, joka
kiinnostaa, ja jää.
Pellen alku lupaili hienoa työpäivää, tänään valitettavasti ajatus katkesi ja
verijälki unohtui. Koiran ja ohjaajan yhteistyö oli saumatonta.

labradorinnoutaja, uros, s. 28.3.2009

Rek. no FI25933/09

Saskian Jazzy Joe

VOI 3
28 pistettä

Sari Kaplas-Rossi

Tuomari: Pasi Kemppainen, ohjaaja Sari Kaplas-Rossi
Jäljestämishalukkuus
(6)
2 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
5 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
4 pistettä
(14) 12 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
2 pistettä
Pikainen alun nuuhkaisu ja hyvä jäljelle ohjaus. Sitten reipasta vauhtia
jälkiuralla tai sen välittömässä tuntumassa etenevää maavainuista työtä
kaadolle saakka. Sitä ennen kuitenkin hukat aiheuttaneet määrätietoiset
poistumiset 2. osuuden alussa ja 3. osuuden lopulla. Kaadolle takakautta
koukaten ja tutkimaan jääden. Makuista osoitti yhden pikaisesti pysähtyen,
kaksi silmänräpäykseksi pysähtyen ja yhden erinomaisesti. 1. kulma jäljen
mukaisesti, samoin 3. kulma. Katkon selvitti suoraan veren lopusta uuden
alkuun kaartaen.
Hieno jäljestäjä, jälkiuskollisuus kuntoon, niin tulee huippupisteitä.

lyhytkarvainen mäyräkoira, narttu, s. 24.12.2007

Rek. no FIN13366/08

Taxiaseman Ellen

VOI 1
44 pistettä

Marjaana Uski

Tuomari: Karla Sohlman, ohjaaja Marjaana Uski
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 11 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10) 10 pistettä
(14)
9 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Ellen tutkii lähtömakauksen ja aloittaa sopivavauhtisen jäljestyksen
käyttäen maavainua. Kaikki osuudet se kulkee iloisesti pompotellen
jälkitarkasti tehden vain pari pyörähdystä jäljen jommallekummalle puolelle.
1. kulma, jolla katko, takaa rengastaen ja siitä kaarroksella seuraavalle
osuudelle. 2. kulma tarkasti, ja 3. kulma takaa rengastaen jatkoon.
Makauksista 1. vauhdista nuuhkaisten, ei hidasta. 2. hidastaa hieman ja
vauhdista nuuhkaisee. Samalla tavalla 3., ja 4. taas vauhdista
hidastamatta nuuhkaisee. Kaadolle tullaan ja se kiinnostaa, ja jää.
Hienoa jäljestystä Elleniltä tänään. Pisteisiin vaikuttaa makausten lievä
merkkaaminen kahdella ja kahden merkkaamattomuus.
Koirakon työskentelyä oli ilo seurata. Ei edes risukasat saaneet Elleniä
jättämään jälkeä. Hyvä Ellen:)

parsonrusselinterrieri, uros, s. 1.9.2004

Rek. no ER45544/04

Kinapak Saf Marston

VOI 1
44 pistettä

Jarmo Karvonen ja Nina Godenhjelm

Tuomari: Karla Sohlman, ohjaaja Jarmo Karvonen
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 11 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10) 10 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
9 pistettä
(3)
3 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Neolle näytetään lähtömaksus ja ohjataan hyvin työtehtävään. Ohjaaja
jarruttaa hyvin innokkaan koira työskentelyvauhdin sopivaksi. Neo käyttää
jäljestykseen pääosin maavainua. Kaikki osuudet se kulkee jälkitarkasti
tehden vain pari todella pientä pyörähdystä koko jäljestyksen aikana. 1. ja
2. kulma pienen pienellä rengastuksella. 3. kulma, jolla katko, veretyksen
loppuun, sieltä parilla rengastuksella jatkoon. 1. makaus hieman hidastaen

vauhdista nuuhkaistaan. 2. ja 3. vauhdista yli, ei hidasteta edes. 4.
samankaltainen kuin 1. Kaadolle tullaan ja se kiinnostaa, ja jää.
Hienoa jäljestystä Neolta. Koirakon työskentelyä oli ilo seurata ja ohjaaja
oli hienon eleetön koko jäljestyksen ajan jarruttaessaan koiran vauhdin
sopivaksi, ja se jatkui kaadolle asti.
Pisteisiin vaikuttaa tänään makausten puutteellinen merkkaaminen. Hyvä
Neo:)

lyhytkarvainen mäyräkoira, narttu, s. 21.9.2005

Rek. no FIN48689/05

Myrskynmerkki

VOI 1
46 pistettä

Jonna Pehkonen

Tuomari: Karla Sohlman, ohjaaja Jonna Pehkonen
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 11 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
9 pistettä
(14) 12 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
(5)
5 pistettä
Yleisvaikutelma
Hyvä ohjattu lähtö. Erkki aloittaa sopivavauhtisen jälkityön käyttäen
pääosin maavainua. 1. ja 2., ja puoleen väliin 3. osuutta jälkitarkasti. 3.
osuuden loppupuolella laajemmat tarkastelut jäljen ulkopuolella.
Loppuosuus hyvin. 4. osuuden loppupuolelle taas hienosti, mutta sielläkin
laajemmat tarkastelut jäljen molemmmin puolin, mutta kehoituksin jatkaa.
Kaadolle suoraan ja jää. 1.kulma pienellä rengastuksella. 2. kulma, jolla
katko, ensin rengastus ja loppu jalanjälkiin tukeutuen jatkoon. 3. kulma
tarkasti. Makauksista 1. ja 2. nopeasti merkaten. 3. yli kävellen ja 4.
merkkaa hyvin.
Hienoa jäljestystä Erkiltä tänään. Pisteisiin vaikuttaa makausten nopea
merkkaaminen ja yhden merkaamattomuus. Sekä 3. ja 4. osuuden
pyörähtelyt. Erkin ja ohjaajan työskentelyä oli ilo seurata. Hyvä Erkki :)

saksanpaimenkoira, uros, s. 8.10.2006

Rek. no FIN11328/07

Graugeboren Odin

VOI 1
46 pistettä

Auli Raussi

Tuomari: Pasi Kemppainen, ohjaaja Auli Raussi
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 11 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10) 10 pistettä
(14) 11 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Ohjaaja rauhoittaa intoa puhkuvan koiran tarkkaan alun tutkintaan, sitten
hyvä jäljelle ohjaus. Koko jälki edetään veriuralla pääosin maavainulla
ohjaajan jarruttamaa, silti reipasta vauhtia edeten. Matkalla vain kaksi
pientä, tosin ohjaajan kehoitukset vaatinutta tarkistusta, lisäksi 1. kulma,
jolla katko, oikaistaan 2. osuudelle hirven jälkiä seuraten. Kaadolle
suoraan sitä tutkimaan jääden. 2. ja 3. kulma jäljen mukaisesti. Makuista
kaksi osoitti hiukan hätäisesti, kaksi hyvin. Erinomainen suoritus.

lyhytkarvainen mäyräkoira, uros, s. 2.5.2009

Rek. no FI32138/09

Hakiavan Hattivatti

VOI 1
48 pistettä

Päivi Tahvanainen
Tuomari: Karla Sohlman, ohjaaja Päivi Tahvanainen
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 12 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10) 10 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 12 pistettä

Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
(5)
5 pistettä
Yleisvaikutelma
Kessulle näytetään lähtömakaus ja se tutkii sen hyvin. Kessu aloittaa
sopivavauhtisen jälkityön käyttäen maavainua. Kaikki osuudet se kulkee
jälkitarkasti, paitsi 1. osuuden makuun kohdalla Kessu siirtyy n. puoli
metriä jäljen sivuun ja ohittaa 1. makuun. Kaikki muut makuut se merkkaa
pysähtyen nopeasti mutta riittävästi. 1.kulma, jolla katko, veretyksen
lopusta jalanjälkiä pitkin jatkoon, 2. ja 3. tarkasti.
Tänään muuten liki täydellisen työtehtävän pisteitä pudottaa yhden
makuun kiertäminen. Koirakon työskentely oli äänetön, hieno suoritus :)

novascotiannoutaja, uros, s. 18.3.2005

Rek. no FIN20480/05

Hedera's Come Undone

VOI 1
48 pistettä

Heidi Nevander

Tuomari: Karla Sohlman, ohjaaja Heidi Nevander
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 12 pistettä
(10) 10 pistettä
Työskentelyn etenevyys
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 12 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
(5)
5 pistettä
Yleisvaikutelma
Caseylle näytetään lähtömakaus ja se opastetaan hyvin jälkityöhön. Alkaa
maavainuinen sopivavauhtinen jäljestys. Kaikki osuudet se kulkee jäljen
päällä jälkitarkasti. Casey poistuu vain pari kertaa siltä, joko etsien
helpompaa kulkureittiä tuulen kaatamien puiden seassa, ja 3. osuudella
puolessa välissä etenee jäljen suuntaisesti, jäljen sivussa pikku pätkän
matkaa. Tässä kohtaa oli 3. makaus ja se jää huomiotta. Muut makuut
osoitetaan hyvin. 1. kulma pienellä tarkastuksella. 2. kulma, jolla katko,
rengastaen takaa, loppu jalanjälkiä pitkin. 3. kulma tarkasti. Kaadolle
tullaan ja se kiinnostaa, ja jää.
Erinomaista jäljestystä Caseyltä tänään. Harmittava pieni työtapaturma 3.
makuun kohdalla pudottaa pisteitä muuten niin mainiosta jäljestyksestä.
Hyvä Casey!

novascotiannoutaja, narttu, s. 12.2.2005

Rek. no FIN16758/05

Tollerbay Great Esther

VOI 1
49 pistettä

Iina ja Riku Saimanen

Tuomari: Pasi Kemppainen, ohjaaja Eija Saimanen
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 12 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10) 10 pistettä
(14) 13 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Koiran istutus alkuun, pikainen alun tutkinta ja hyvä jäljelle ohjaus. Tehtävä
on selvä alusta lähtien ja koko jälki edetään miellyttävää kävelyvauhtia
jälkiuralla maavainua käyttäen. 1. ja 3. kulma tarkasti, katko selviää
nopeasti veren lopusta parilla rengastuksella. Kaadolle suoraan ja
tutkimaan jääden. Makuista osoitti kolme ensimmäistä aavistuksen
pikaisesti pysähtyen ja nuuskien, viimeisen erinomaisesti.
Lähes täydellinen, itsenäisen varma suoritus.

