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MEJÄ-kokeen tulokset
14.06.2020 Söderkullantie 96, Lohja.
Koesihteeri 5.1.0 Build Alf.2

Järjestäjä:
Kokeen ylituomari:
Muut tuomarit:
Kokeen vastaava
toimitsija:
Kokeen sihteeri:
Kokeen emäntä:
Sää:

Länsi-Uudenmaan Mäyräkoirat ry
Savolainen-Pulli Satu (861123)
Muje Kari (350443)
Henttu-Torckell Tuovi (614343)
Mikkonen Markku ()
Koskenkorva Kirsi ()

Ylituomarin kertomus
Kokeen järjestäjänä oli Länsi-Uudenmaan Mäyräkoirat ry. Jälkimaastot olivat Osuniemen –
Kirkniemen metsästysseura ry.:ltä sekä Vassböle jaktförening:ltä. Tukikohtana oli OsuniemenKirkniemen metsästysseuran maja.
Ylituomarina oli Satu Savolainen-Pulli (Vantaa). Hän arvosteli koirat jäljillä AVO 1 - 2, 4 ja 6 ja
VOI 3.
Muut tuomarit olivat Kari Muje (Jyväskylä) arvostellen koirat jäljillä AVO 3 ja 5 ja VOI 4 - 6 ja
Tuovi Henttu-Torckell (Martinkylä) arvostellen koirat jäljillä VOI 1 - 2.
Vastaavana koetoimitsijana oli Markku Mikkonen (Rajamäki), joka koetoimikuntineen selviytyi
tehtävästään hyvin. Maasto oli koemaastona sopivaa ja jäljet hyvin sijoitettu. Jälkien pituudet
olivat riittävät ja ne oli riittävän hyvin piilomerkatut.
Nynnen kipon voitti Taxstorm Get Rhythm tuloksella VOI 1 46p, omistaja Markku Mikkonen.
Sää oli poutapilvinen ja lämmin.
Oppaiden työskentely oli erinomaista. Kaatoina käytettiin koeaamuna sulatettuja
peuransorkkia. Riistahavaintoina ei ollut, mutta sen sijaan oli paljon hirvieläinten jälkiä ja
jätöksiä..
Kaikki koirat läpäisivät 9mm starttipistoolilla tehdyn laukauksensietotestin hyväksyttävästi.
Koe päättyi kello

AVO-koirat
mäyräkoira, karkeakarvainennarttu, s. 29.04.2012

CHOIRAN LULLABY
Norrgård Mia

Rek. no FI32616/12

AVO 0
0 pistettä

Tuomari: Muje Kari (350443), ohjaaja Mia Norrgård
Ohjattu, rauhallinen lähtö.Thelma merkkaa makuun ja maavainulla matkaan.
Jäljestys etenee hyvin jälkiuraa 2.osuuden alkuun. Hyvän kulman merkkauksen
jälkeen Thelma tekee 2 päättäväistä riistahukkaa.Niiden välillä ja jälkeen työ on
tarkkaa. 2. kulma tarkasti ja samoin 3.osuus lähes loppuun.Riista-jälki vie vielä
3.hukkaan ja koe keskeytetään. Harjoitellen sorkalle, se maistui.

bordercollieuros, s. 07.08.2018

HAKUKAAREN ALEC
Kiri Tarja ja Marju

Rek. no ER44239/18

AVO 0
0 pistettä

Tuomari: Savolainen-Pulli Satu (861123), ohjaaja Tarja Kiri
Ohjattu lähtö. Kohta ohjausalueen jälkeen Äly lähtee seuraamaan parempia
hajuja. Hukka. Palautuksen jälkeen löytyy jäljestysvaihe ja jälkeä edetään
maavainulla aina 3. osuuden loppupuolelle, jossa jälleen paremmat hajut vievät
Älyä mennessään. Hukka. Hieman ennen kaatoa olevalla oja-kosteikolla on
paljon sorkan jälkiä ja Äly harhautuu jälleen jäljeltä ja koe keskeytyy. 1. kulma
kaarretaan ulkokautta ja 2. tarkasti makauksen ohittaen. Mennään harjoitellen
kaadolle. Äly jäljesti hienosti suurimman osan jäljkeä mutta paremmat hajut
vievät tavaan koiran liian usein mennessään.
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mäyräkoira, karkeakarvainenuros, s. 26.02.2019

JERRIMAN DEAVER BEAVER
Hankkila Tuire

Rek. no FI22641/19

AVO 0
0 pistettä

Tuomari: Savolainen-Pulli Satu (861123), ohjaaja Tuire Hankkila
Ohjattu lähtö.Majuri aloittaa mukava vauhtisen jälkityön. 1.osuudella risteävä
polku kiinnostaa mutta jälkityönpariin palataan ohjaajan kehotuksella. Pian
kuitenkin paremmat hajut vievät Majurin läheiselle tielle. 1.hukka. Palautuksen
jälkeen pian 2 hukkaa seuraavat toinen toistaan ja koe keskeytettiin. Mennään
harjoitellen loppuun. Majuri osoitti jälkikoiran taipumuksia, mutta tarvitsee vielä
lisää harjoitusta riista- ja polkurikkaassa maastossa.

mäyräkoira, lyhytkarvainenuros, s. 26.05.2016

Rek. no FI34988/16

VIRSTANPYLVÄÄN BAD ONE GENERAL HUX AVO 0
Elf Anna ja Joni
0 pistettä

Tuomari: Savolainen-Pulli Satu (861123), ohjaaja Anna Elf
Lenni syö alkumakauksen, josta ohjattuna jäljelle. Alkaa maastoon
sopivavauhtinen jälkityö. 1 osuudella paremmat hajut vievät Lennin hukkaan
kolme kertaa ja koira menettää mielenkiintonsa verijälkeä kohtaan
kokonaan.Lenni osoitti osaavansa jäljestää, mutta tarvitsee vielä harjoitusta
riistarikkaassa maastossa jälkiuskollisuuden saavuttamiseksi.

mäyräkoira, karkeakarvainenuros, s. 28.02.2019

CHOIRAN FANFAARI
Fabritius Laura

Rek. no FI21061/19

AVO 0
0 pistettä

Tuomari: Muje Kari (350443), ohjaaja Laura Fabritius
Hyvin ohjattu lähtö. Sisu merkkaa makuun pikaisesti ja alkaa rauhallinen, tarkka
ja hyvin etenevä maavainuinen jäljestys.Alkuosuuden puolivälissä riistatarkistus
oikealle ja takaisin jäljen yli hukkaan. Palautus, hetken aikaa tarkasti, ja taas
päättäväisesti maavainulla hukkaan. Vielä yritetään ja kohta Sisu siirtyy
seuraamaan jäljen sivua, merkkaa peuran makuun ja jatkaa jäljen yli
hukkaan.Koe keskeytetään. Harjoitellen loppuun, sorkka maistui.

mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainenarttu, s.
23.03.2019

PELIZAR PIKKU-RUU
Hynninen Petra

Rek. no FI24109/19

AVO 0
0 pistettä

Tuomari: Savolainen-Pulli Satu (861123), ohjaaja Laura Uusitalo
Ohjattu lähtö, Ruu jäljestää rauhallisesti ja jälkitarkasti, 1. makaus merkaten
hyvin ja kulma pienellä tarkastuksella. 2. osuuden alussa runsaasti tarkistuksia
mutta jäljestys jatkuu itsenäisesti. Osuuden lopulla kallion alastulossa koira
lähtee etsimään parempaa reittiä ja ajautuu hukkaan.Palautuksen jälkeen
jäljestysvarmuus löytyy. Kulma tarkasti ja makaus nopeasti merkaten. 3.
osuuden lopussa pyöritään jäljen sivussa aina hukkaan asti. Palautuksen
jälkeen kaadolle, joka kiinnosti. Palkintosijaa laskee tänään hukkien lisäksi
maksimi jäljestysajan ylitys.Ruu jäljestää hienosti mutta tarvitsee vielä lisää
kokemusta, jotta jäljestysvauhti riittää.

VOI-koirat
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainenuros, s.
29.04.2016

Rek. no FI31314/16
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TINY TROTTER'S RASPUTIN
Hirsimäki Johanna

VOI 0
0 pistettä

Tuomari: Henttu-Torckell Tuovi (614343), ohjaaja Johanna Hirsimäki
Alkumakuu osoitetaan ja ohjattuna jäljelle. Fasse jäljestää maa- ja ilmavainua
vaihdellen, suoraviivaisesti jäljen päällä,1. osuus hyvää jälkityötä, 1. makuu
merkataan erinomaisesti. Kulmalla pisto taakse, samalla tarkastetaan
muutakin.2. osuudella hyvä jälkityö jatkuu, 2. makuulle, jossa taas erinomainen
merkkaus.Sen jälkeen alkaa metsän muut hajut viedä ja 3 hukkaa tulee 2.
kulman luona. Hyvänenäinen jäljestäjä, joka tarvitsee lisää motivaatiota jäljen
seuraamiseen.

mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainenarttu, s.
26.02.2018

PELIZAR ADRIENNE

Henttu-Torckell Tuovi Hynninen Petra

Rek. no FI21211/18

VOI 0
0 pistettä

Tuomari: Savolainen-Pulli Satu (861123), ohjaaja Tuovi Henttu-Torckell
Ohjattu lähtö. Nasta jäljestää rauhallista kävelyavauhtia jälkitarkasti.1.makaus
merkataan erinomaisesti ja kulmasta yli eikä jatko löydy. Palalutus 2.osuuden
alkuun. 2. osuus hyvää jäljestystä makaus nopeasti merkaten. 2.kulmalla oleva
katko ratkeaa hakemalla ja ihmisjälkeen tukeutuen. 3. osuus hyvää jäljestystä ja
makaus merkataan nopeasti. Osuuden loppupuolella tuomari keskeyttää
kokeen kun 45 minuuttia tulee täyteen. Mennään harjoitellen loppuun. Nasta
osaa jäljestää, mutta tarvitsee lisää harjoitusta ja kokemusta, jotta
jäljestysvauhti kasvaa.

mäyräkoira, lyhytkarvainenuros, s. 21.02.2017

SANETTE'S STRIPES AND STARS
Kymäläinen Sami ja Laura

Rek. no FI19853/17

VOI 3
22 pistettä

Tuomari: Muje Kari (350443), ohjaaja Laura Kymäläinen
Jäljestämishalukkuus
(6)
3 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
4 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
4 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
7 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
2 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
2 pistettä
Hyvin ohjattu lähtö. Rane jäljestää rauhallisesti ja tarkasti kaikki suorat. 1.
kulmalla taustan tarkastus vie riistajäljelle ja hukkaan. 2. osuus hyvin ja ja katko
varmasti rengastaen. 3.kulma tarkasti ja loppuosuus sujuu hyvin kaadon
lähelle.Tuulen myötä kaato kierretään ja poistumisjälki kiinnostaa hieman
väsynyttä jäljestäjää. Se yrittää paluuta kehoituksella, mutta päätyy 2.
hukkaan.Palautus ja sorkka haltuun. Makuista Rane merkkaa vain yhden.
Jäljestys oli pitkälti erittäin hyvää ja sopivan rauhallista. Kuuma ja tuulinen sää
verotti pisteitä.

PK MÄYRÄKOIRAuros, s. 17.05.2011

MAXI-TAX OFFSPRING
Metsä Tomi

Rek. no FI35302/11

VOI 2
31 pistettä

Tuomari: Muje Kari (350443), ohjaaja Tomi Metsä
Jäljestämishalukkuus
(6)
4 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
6 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
7 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
8 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
3 pistettä
Hyvin ohjattu ja merkattu lähtö.Bruce jäljestää koko matkan rauhallisesti
maavainulla.1. osuudella pari nopeaa tarkistusta.1. kulma tarkasti, samoin
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2.osuus lähes loppuun.Sitten Bruce ottaa ilmavainun ja pyrkii ripeästi sen
perässä hukkaan. Palautus, katko varmasti . Loppupuoli erittäin tarkkaa
jäljestystä, mutta kaikki makuut yli tai läheltä ohi.Sorkalle suoraan ja sitä Bruce
jää tutkimaan. Hyvä jäljestys.

mäyräkoira, lyhytkarvainennarttu, s. 17.12.2017

HÄNNÄNHUIPUN VAIN MUUTAMAN
DOLLARIN TÄHDEN
Tuokko Jesse

Rek. no FI13374/18

VOI 2
32 pistettä

Tuomari: Muje Kari (350443), ohjaaja Jesse Tuokko
Jäljestämishalukkuus
(6)
4 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
10 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
8 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
4 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
3 pistettä
Hyvin ohjatusti ja merkkaten matkaan. Koira jäljestää ripeästi ja tarkasti
maavainulla 1. osuuden. Sen lopulla pari nopeaa tarkastusta. Katkolla laaja
rengastus tuo veren alkuun, mutta koira käy vielä riistatarkastuksella , joka vie
tulojäljelle.Lopulta sitä myöten paluuhukkaan. Veren alusta palautus ja koko
loppu jälki tarkasti. Tosin makuista merkattiin vain 1. Sorkalle suoraan ja sitä
koira tutkii tovin. Hyvä jäljestys varsin haastavissa oloissa.

mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainenuros, s.
19.04.2018

TAXSTORM GET RHYTHM
MIkkonen Markku

Rek. no FI30749/18

VOI 1
46 pistettä

Tuomari: Henttu-Torckell Tuovi (614343), ohjaaja Markku Mikkonen
Jäljestämishalukkuus
(6)
5 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
12 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
9 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
12 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Ohjattuna jäljelle. Niilo jäljestää pääosin suoraviivaisesti maastoon sopivaa
vauhtia. Koira käyttää maa - ja ilmavainua.Työote on erinomainen koko jäljen
ajan.Tavanomaiset kulmat pienellä tarkastuspistoilla katkokulma yhdistellen
rengastusta ja jäljentekijöiden jälkiä. Lopussa jälkiura nousee kallion sivulle,
jossa Niilo kaipaa ohjaajan tukea ja kehotuksia jatkaakseen. Sorkka löytyi ja se
kiinnosti. Makuista 1. merkataan erinomaisesti pysähtyen ja nuuskien, loput
makuut aavistuksen liian nopeasti. Hieno suoritus aamun lämpenevässä
kelissä.
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