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MEJÄ-kokeen tulokset
26.09.2020 Pusula, 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
Pekkarinen Esa (717282)
Henttu-Torckell Tuovi (614343)
Pelkonen Petri (428014)
Mikkonen Markku (4331117)
Harju Iiris (331609)

Ylituomarin kertomus
Kokeen järjestäjänä oli Länsi-Uudenmaan mäyräkoirat ry. Jälkimaastot antoivat käyttöön Pusulan Riistamiehet Metsästysyhdistys ry ja
Kappelin Pojat ry, tukikohtana oli Pusulan Urheilijat -hiihtomaja, Keräkankare, Veikontie 100, 03850 Pusula. Ylituomarina oli Esa
Pekkarinen (Ruotsinpyhtää). Hän arvosteli koirat jäljillä AVO 5-9 ja VOI 10. Tuomari Tuovi Henttu-Torckell (Sipoo) arvosteli koirat jäljillä
AVO 1-4. Tuomari Petri Pelkonen (Heinola) arvosteli koirat jäljillä VOI 11-16.
Vastaavana koetoimitsijana oli Markku Mikkonen (Nurmijärvi), 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 poutainen.
Oppaiden työskentely oli erinomaista. Kaatoina käytettiin tuoreena pakastettuja, koeaamuksi sulatettuja kauriinsorkkia.
Riistahavaintoina metsäkanalintuja. Kaikki koirat läpäisivät laukauksensietotestin hyväksyttävästi.
Koe päättyi kello

AVO-koirat
pitkäkarvainen mäyräkoiranarttu, s. 11.01.2018

KÄPÄLÄMÄKI VIUHTI
Leikkonen Aurora ja Ilmari

Rek. no FI18105/18

AVO 0
0 pistettä

Tuomari: Pekkarinen Esa (717282), ohjaaja Tuija Lindholm
Alkumakuulta liikkeelle. Eteneminen on hyvin ilmavainuista ja tarkastelevaa, joka vaikuttaa etenevyyteen. Kulmalla
suuntaa haetaan runsaalla rengastuksella, kunnes haksahdetaan paluusuuntaan. Hukka. Uusi alku, toinen osuus runsain
tarkistuksin. Toinen kulma myöskin saa koiran tekemään runsaasti aikaavieviä rengastuksia ja koira ajautuu sivuun ja
toiseen hukkaan. Kolmannella osuudella myös runsaasti tarkistuksia, joilta koira harhautuu kolmanteen hukkaan ja
tuomari keskeyttää jo muutenkin juuri yliajalle menneen suorituksen. Harjoitellen kaadolle.

bretagnenbassettinarttu, s. 19.09.2018

OGAPOGAS AMALTHEA
Tuomisto Anna-Stiina

Rek. no FI48528/18

AVO 0
0 pistettä

Tuomari: Henttu-Torckell Tuovi (614343), ohjaaja Anna-Stiina Tuomisto
Alkumakuu osoitetaan ja ohjattuna jäljelle. Ruska aloittaa vahvasti ilmavainuisen, rauhallisesti etenevän jälkityön. Koira
etenee välillä suoraviivaisesti, välillä aaltoillen tuulen siirtäessä jälkivanaa. Ensimmäinen osuus hyvää jälkityötä. Ruska
ohittaa makuun sisäkautta ylittäen uuden sivun. Koira näyttää eleillään jäljen sijainnin, mutta seuraa hetken muita hajuja,
palaa itsenäisesti takaisin. Edetään hyvin, sitten muut metsän hajut vievät määrätietoiseen poistumiseen, ensimmäinen
hukka. Uusi alku ja edetään taas hyvin. Osuuden loppupuolella taas määrätietoinen poistuminen, toinen hukka.
Ilmavainulla kulmalle takaa sivusta, 2. makuu merkataan erinomaisesti pysähtyen. Kulma pienellä tarkistuksella. 1)
Edetään hyvin melkein loppuun, pyörimistä jäljen reunoilla, taas poistuminen määrätietoisesti, kolmas hukka. Ja koe
keskeytyy. Harjoitellen loppuun ja kaato kiinnosti. Ruskalla on lahjoja jälkityöhön, kunhan motivaatio riittää.

barbeturos, s. 06.02.2019

NUUTUKSEN IIVO
Grönholm Jan

Rek. no FI21465/19

AVO 0
0 pistettä

Tuomari: Henttu-Torckell Tuovi (614343), ohjaaja Jan Grönholm
Iivo syö alkumakausta ja ohjataan jäljelle. Jotain jäi syömättä, sillä alku syödään ja ohjataan uudestaan. Alussa Iivo ei ole
selvillä tehtävästään ja pyörii ja tarkkailee ympäristöä, lopulta 1. hukka. Uusi alku ja nyt Iivo seuraa hetken jälkeä, mutta
taas tähtävä hukkuu ja tarkastelut alkavat. 2. hukka. Uusi alku ja nyt Iivo seuraa jälkeä ilmavainulla. 1. makuu syödään ja
suoraan seuraavalle osuudelle. Iivo seuraa jälkeä, toki hieman tarkastellen, ilmavainulla jäljen sivussa. Osuuden lopussa
lintujen "kiljunta" sekoittaa Iivon ajatukset, halu lintujen luo on kova. 3. hukka ja koe keskeytyy. Harjoitellen kaadolle, joka
kiinnosti. Tänään ei ollut Iivon päivä.

parsonrussellinterrierinarttu, s. 01.12.2017

TAMMENKOLON TIUKU
Virtanen Anu

Rek. no ER14453/18

AVO 0
0 pistettä

Tuomari: Pekkarinen Esa (717282), ohjaaja Anu Virtanen
Alkumakuu tutkitaan ja liikkeelle ja varusteiden korjaamisen ja säätämisen jälkeen alkaa rauhallinen, ilmavainuinen, jäljen
tuntumassa etenevä työskentely. Hieman ennen kulmaa koira ajautuu sivuun, jossa hukka. Uusi alku, kulma tarkasti,
makuu osoitetaan. Toisella osuudella tarkistus sivuun, josta palataan omatoimisesti. Kulmalla makuu nuuhkaistaan, mutta
sitten koira jatkaa suoraan toiseen hukkaan asti. Uusi alku ja edetään osuuden loppupuolelle, kun koira ajautuu jäljeltä ja
tuomari keskeyttää kokeen. Harjoitellen kaadolle.
Lupaava koira, jolle kokemus tuo varmuutta.
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parsonrussellinterrieriuros, s. 16.09.2015

TUPLA-TÄPLÄN REVONPAPU
Seppä Teija

Rek. no FI54687/15

AVO 0
0 pistettä

Tuomari: Pekkarinen Esa (717282), ohjaaja Teija Seppä
Alkumakuulta jäljelle. Eteneminen on innokasta ja ilmavainuista jäljen tuntumassa aaltoilevaa. Edetään kulmalle, jossa
suuntaa haetaan rengastaen. Makuu ylitetään. Toisella osuudella into vain kasvaa ja etenemisestä tulee poukkoilevaa ja
tarkistukset lisääntyvät ja suurenevat. Koira ajautuu toisella osuudella kolmesti sivuun jäljestä hukan arvoisesti ja tuomari
keskeyttää kokeen. Harjoitellen kaadolle, joka otetaan kantoon.
Tänään toisen osuuden kiusaukset olivat liikaa innokkaalle jäljestäjälle.

sileäkarvainen kettuterrieriuros, s. 12.03.2015

METAKAN KELEMI
Mäki Jenni

Rek. no FI26212/15

AVO 2
35 pistettä

Tuomari: Henttu-Torckell Tuovi (614343), ohjaaja Jenni Mäki
Jäljestämishalukkuus
(6)
3 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
8 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
6 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
12 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
3 pistettä
Alkuumakuu osoitetaan ja ohjattuna jäljelle. Kelmi jäljestää ilma- ja maavainua vaihdellen reipasta vauhtia. Eteneminen
on osin suoraviivaista, osin aaltoilevaa. Jokaisella osuudella Kelmin on ihan pakko tehdä riistatarkistuksia, monta pientä,
pari isompaa, joilta palaa itsenäisesti. Mutta 2. osuuden loppupuolella Kelmi poistuu määrätietoisesti jäljeltä, 1. hukka. 1.
makuu sivuutetaan sisäkautta, kulma tarkistuslenkillä jatkoon. 2. osuuden alussa koira herkuttelee kauriin papanoilla,
jatkaa itsenäisesti. 2. kulma ennakoidaan ilmavainulla nousten seisomaan, makuu merkataan tarkkaan ja kulma lenkillä.
Samoin kaato haistetaan kaukaa ilmavainulla sivusta. Kaato kiinnosti. Hieno jälkipari.

kkk mäyräkoiranarttu, s. 03.12.2013

CHOIRAN NYANSSI
Norrgård Mia

Rek. no F10833/14

AVO 1
41 pistettä

Tuomari: Pekkarinen Esa (717282), ohjaaja Mia Norrgård
Jäljestämishalukkuus
(6)
5 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
10 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
9 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
10 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Alkumakuulta liikkeelle. Jälkityö on lievästi jäljen tuntumassa aaltoilevaa. 1. osuudella koira tekee useamman
suunnantarkistusrengastuksen, jolloin ohjaaja muistuttaa koiraa annetusta tehtävästä. Kulma, jolla makuu, oikaistaan ja
koira etenee toiselle osuudelle, jolla edetään hyvin jäljen mukaisesti. Toinen kulma tarkasti ja makuu osoitetaan.
Viimeisellä osuudella pari pientä tarkistusta, kaadolle suoraan ja se kiinnostaa.
Osaava koira, joka oli selvästi kiinnostunut annetusta tehtävästä.

labradorinnoutajauros, s. 09.04.2016

YABORINA BRONTO

Rek. no FI27116/16

AVO 1
44 pistettä

Tuomari: Pekkarinen Esa (717282), ohjaaja xx
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
11 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
9 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
11 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Alkumakuu tutkitaan ja liikkeelle rauhalliseen, tarkkaan, ilmavainuiseen jälkityöhön. 1. osuus tarkasti, mutta kulma ja
makuu hiuksenhienosti oikaistaan. Toinen osuus tarkasti osuuden loppupuolelle, jossa pari tarkistusta sivuun, joilta
palataan itsenäisesti. Toinen kulma tarkasti, makuu osoitetaan. Viimeinen osuus myös hyvin jäljen mukaisesti ja kaato
kiinnostaa koiraa.

Osaava, varma jäljestäjä.

mäyräkoira, lyhytkarvainennarttu, s. 22.01.2019

HÄNNÄNHUIPUN HAUSKUUKSIA
HORISONTISSA
Hyttinen Sonja

Rek. no FI16290/19

AVO 1
48 pistettä

Tuomari: Henttu-Torckell Tuovi (614343), ohjaaja Sonja Hyttinen
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
11 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
9 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
14 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
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Alkumakuu osoitetaan ja ohjattuna liikkeelle. Luna jäljestää maa- ja ilmavainua käyttäen edeten suoraviivaisesti ja
toisinaan loivasti aaltoillen reipasta vauhtia. Meno on iloista ja hyvin etenevää. Molemmat makuut merkataan
erinomaisesti pysähtyen ja 1. kulma tarkkaan jäljen mukaan ja 2. kulma rengastaen. Kaadolle suoraan ja se kiinnosti.
Pistevähennykset tänään muutamasta tarkistuspistosta. Hieno aloittelijapari, tästä on hyvä jatkaa.

VOI-koirat
lyhytkarvainen mäyräkoirauros, s. 13.08.2019

HÄNNÄNHUIPUN SO NOT
Lehtonen Jonni

Rek. no FI46192/19

VOI 0 pistettä

Tuomari: Pelkonen Petri (428014), ohjaaja Jonni Lehtonen
Innokkaasti liikkeelle alkumakuulta. Krepitetty osuus lyhyellä hihnalla. Reipasvauhtista, välillä hyvinkin jälkitarkkaa
etenemistä. Katkokulmalla veretyksen lopusta hyvin laajoilla rengastuksilla ja lopulta uusi osuus löytyi. Toinen kulma
taustanvarmistuksella, 3. kulma oikaistaan. Makuista yksi ohitettiin ja kolme nuuhkaistiin vauhdista. Neljännen osuuden
lopulla hyvin selkeä poistuminen pois jäljeltä. 1. hukka. Samalla ohjaaja keskeyttää kokeen.

cockerspanieliuros, s. 04.08.2015

FRIISIN METSÄLÄINEN
Ala-Könni Elina

Rek. no FI45791/15

VOI 2
30 pistettä

Tuomari: Pelkonen Petri (428014), ohjaaja Elina Ala-Könni
Jäljestämishalukkuus
(6)
4 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
6 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
6 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
7 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Alkumakuu nuuhkitaan nopeasti. Opastetusti krepitetty osuus. Reipasvauhtista jäljen molemmin puolin luovivaa
jäljestystä. Suorat osuudet hyvin. Katkokulmalla rengastetaan useita ympyröitä, jotta uusi osuus löytyisi, mutta se ei vaan
löydy ja tuomitaan 1. hukka. 2. kulmalla rengastellaan taustan tarkistuksen yhteydessä, kuitenkin uusi osuus löytyy omaaloitteisesti. 3. kulma nopealla suunnantarkastuksella. Makuista yksi pikaisesti, muut ylittäen tai vierestä ohittaen. Sorkalle
suoraan ja se kiinnosti.

leonberginkoirauros, s. 15.09.2014

ZAPPARAL'S HE IS A TRAMP
Yrttimaa Heli

Rek. no FI49617/14

VOI 2
32 pistettä

Tuomari: Pelkonen Petri (428014), ohjaaja Heli Yrttimaa
Jäljestämishalukkuus
(6)
3 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
6 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
5 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
12 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
3 pistettä
Alkumakuulta nopeasti liikkeelle. Verkkaista vauhtia etenevä koira. Suorilla osuuksilla tehdään useita pieniä pysähdyksiä,
jotka veloittavat etenevyyttä huomattavasti. 1. kulma taustan varmistuksella. Katkokulma kahdella laajenevalla
rengastuksella, 3. kulma yhdellä isolla tarkistuslenkillä. Makuista kolme hyvin, yksi pikaisesti nuuhkaisten. Juuri ennen
sorkkaa jäljen sivuun ja sorkka ohitetaan. Useat kehoituksetkaan eivät auta, joudutaan tuomitsemaan 1. hukka.
Palautuksen jälkeen sorkka löytyy ja se kiinnosti.

parsonrussellinterrierinarttu, s. 13.06.2019

TAMMENKOLON ÄMMÄ
Räty Hanna

Rek. no ER42283/19

VOI 2
34 pistettä

Tuomari: Pelkonen Petri (428014), ohjaaja Hanna Räty
Jäljestämishalukkuus
(6)
3 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
6 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
7 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
11 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Alkumakuulta nopeasti liikkeelle. Tehtävä jäi koiralle hiukan epäselväksi, niin otetaan uusintastartti ja tämän jälkeen
aloitetaan hyvin määrätietoinen jälkitarkka jäljestys. Ensimmäisellä osuudella yksi aikaa vienyt tarkistuslenkki, josta
palataan kehoituksin jäljelle. 2. ja 3. osuus tarkasti. 4. osuuden puolessa välin hirven jäljet vievät koiraa aina hukkaan asti.
Loppu taas hyvin sorkalle, joka kiinnosti. Makuista kaksi hyvin, yksi pikaisesti ja yksi ohittaen. Normikulmat jälkeä pitkin,
katkokulma nopealla suunnantarkistuksella uuden osuuden alkuun.
Tänään koira selvitti yhdet hirven jäljet, mutta toiset olivat liikaa. Koiralla ja ohjaajalla hyvä yhteistyö.

kääpiömäyräkoira karkeakarvainennarttu, s. 26.02.2018

PELIZAR ADRIENNE
Henttu-Torckell Tuovi

Rek. no FI21211/18

VOI 2
36 pistettä

Tuomari: Pekkarinen Esa (717282), ohjaaja Tuovi Henttu-Torckell
Jäljestämishalukkuus
(6)
5 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
9 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
7 pistettä
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Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
9 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
3 pistettä
Alkumakuu tutkitaan ja liikkeelle. Eteneminen on tarkkaa ja jäljenmukaista ja hyvin määrätietoista. 1. osuuden lopulla
suuntaa haetaan rengastamalla. Katkokulma rengastaen ja jalanjälkiin tukeutuen. Toinen osuus tarkasti ja kulma hyvin.
Kolmas osuus pienellä sivutarkistuksella, mutta kulmalla koira hakee jatkoa runsailla rengastuksilla, joihin kuluu aikaa
runsaasti. Viimeinen osuus myös hyvin jäljen mukaisesti. Makuista yksi osoitetaan hyvin, kaksi aavistuksen turhan
nopeasti ja yksi ylitetään. Kaadolle tullaan valitettavasti selkeästi yliajalla, joka pudottaa muuten mallikkaan suorituksen
palkintosijaa.

kääpiömäyräkoira lyhytkarvainenuros, s. 19.04.2018

TAXSTORM GET RHYTHM
Mikkonen Markku

Rek. no FI30749/18

VOI 1
44 pistettä

Tuomari: Pelkonen Petri (428014), ohjaaja Markku Mikkonen
Jäljestämishalukkuus
(6)
5 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
11 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
10 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
10 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Hyvin opastetusti liikkeelle. Sopivavauhtista, hyvin määrätietoista jälkitarkkaa etenemistä koko matka. Suorilla osuuksilla
yksi isompi lenkki. Molemmat kulmat taustantarkistuksilla. Katkokulma veretyksen lopusta suunnantarkistuksilla ja lopulta
vaivattomasti uuden osuuden alkuun. Kaikki makaukset koira huomioi, mutta ei itsenäisesti niitä osoita. Sorkalle tullaan
ilmavainulla hiukan hakien, mutta se löytyy ja se kiinnostaa.
Tänään muutoin mallikasta työskentelyä, mutta makuiden osalta putoaa paljon pisteitä.

bordercollieuros, s. 07.08.2018

HAKUKAAREN ALEC
Kiri Tarja ja Marju

Rek. no ER44239/18

VOI 1
48 pistettä

Tuomari: Pelkonen Petri (428014), ohjaaja Tarja Kiri
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
11 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
10 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
13 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Opastetusti liikkeelle alkukrepityksen matka. Sopivavauhtista, hyvin jälkitarkkaa etenemistä koko matka. Suorat osuudet
jälkitarkasti. Katkokulma veretyksen lopusta yhdellä kaarroksella uuden osuuden alkuun. Muut kulmat taustatarkistuksilla.
Makuista kaksi hyvin ja kaksi pikaisesti huomioiden. Sorkalle suoraan ja se kiinnosti. Hyvin parivaljakko.
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