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MEJÄ-kokeen tulokset
9.8.2020 Keuruu

Järjestäjä: Novascotiannoutajat ry
Kokeen ylituomari: Mikko Ahti
Muut tuomarit: Kalle Järvinen

Marko Saarni
Marika Raittinen
Mari Mamia

Kokeen vastaava
toimitsija:

Arto Kylmälä

Kokeen sihteeri: Ville-Pekka Koto
Kokeen emäntä:
Sää:

Ylituomarin kertomus

Novascotiannoutajat ry. järjesti metsästyskoirien jäljestämiskokeen 9.8.2020 Keuruulla.
Kokeen keskuspaikkana toimi Keurusselän liikuntapuisto Jäljet oli tehty Murtomäki yhtymän,
Varuskunnan eränkävijöiden, Kalikan erän sekä MetsäGroup:in maille. Koe oli samalla
yhdistyksen mestaruuskoe VOI-luokassa. Yhdistyksen mestaruuden voitti Tollerbay Dallas
Texas ohjaajana Kati Koto. 
Kokeen ylituomarina toimi Mikko Ahti Vartsalasta arvostellen koirat VOI 25-31. Muina
tuomareina toimivat Kalle Järvinen Ilmajoelta arvostellen koirat AVO 1-6, Marko Saarni
Söderkullasta arvostellen koirat AVO7-8 sekä VOI 9 -12, Mari Mamia Söderkullasta
arvostellen koirat AVO 13 - 14 ja VOI 15 - 18, sekä Marika Raittinen Oripäästä arvostellen
koirat VOI 19 - 24.
Kokeen vastaava koetoitoimitsija Arto Kylmälä ammattitaitoisine koetoimikuntineen olivat
luoneet hienot puitteet mestaruuskokeelle. Jäljet olivat oikean mittaisia, hyvin maastoon
sijoitettuja ja sääntöjen mukaisia sekä hyvin piilomerkattuja. Opastuksen taso oli erinomainen.
Kaatoina käytettiin tuoreena pakastettuja ja koeaamuksi sulatettuja hirvensorkkia.
Laukauksensietotesti suoritettiin 9mm starttipistoolilla ja kaikki koirat läpäisivät testin.
Tunnistusmerkinnät tarkastettiin pistokokein.
Sää oli koepäivänä lämmin ja aurinkoinen. Riistahavaintoina metsäkanalintuja, lisäksi jäljillä
todettiin runsaasti hirvieläinten jälkiä ja jätöksiä.
Koe päättyi klo.

 

AVO-koirat

Novascotiannoutaja, uros, s. 11.11.2018 Rek. no FI55762/18
Burning Red´s Created With Myrock´s AVO -
Lumme Johanna  

Tuomari: Mari Mamia, ohjaaja Johanna Lumme
Koira nuuhkii alkumakuun, ohjatusti jäljelle. Koira jäljestää maavainuisesti ja
ripeää vauhtisesti ensimmäiselle kulmalle. Makaus nopeasti nuuhkaisten.
Kulma todella laajalla lenkillä kauas uudelle osuudelle. Osuuden loppupuolella
harhaudutaan tutkimaan riistan jälkiä pitkälle jäljen sivuun, hukka. Toiselle
kulmalle hiukan sivusta, makaus nopeasti nuuhkaisten. Heti kolmannen
osuuden alussa pyörähdetään taas riistan jäljille ja kauas kakkos osuuden yli.
Toinen hukka. Uusi alku, mutta nyt koiran fokus on täysineden etsimisessä, eikä
jäljestyksessä. Ohjaaja keskeyttää kokeen. Harjoitellen kaadolle, sorkka
kiinnostaa. Loppumatkalla merkataan hyvin myös aito hirven makuu.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 10.10.2018 Rek. no FI52646/18
Maplefox Hey Crazy Redwing AVO 0
Collin Kaija  

Tuomari: Marko Saarni, ohjaaja Kaija Collin
Koira ohjataan jäljelle. Edetään hyvää marssivauhtia jälkiuralla. Ojien ylitykset
teettävätyötä ja vilvoittelu hidastaa etenemistä. Lopulta eksyy veden haussa
liian kauas, hukka. Palautuksen jälkeen hetki hyvin, sitten oikaistaan kulma,
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taas etsii vettä ja toinen hukka. Into jäljestykseen lopahtaa ja tehtävä jää
suorittamatta. Harjoitellen kaadolle, joka kiinnosti. Koira osaa jäljestää, mutta
tänään motivaatio ei riitä.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 9.6.2014 Rek. no FI37929/14
Siipiveikon Hakee Hakkuulla AVO 3
Tutta Ojansuu & Tuuli Jauhiainen 28 pistettä

Tuomari: Kalle Järvinen, ohjaaja Tutta Ojansuu
   Jäljestämishalukkuus (6) 2 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 4 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 3 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 14 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 2 pistettä
Inkerille näytetään alkumakuu ja rauhallisesti päästetään jäljelle. Ensimmäisen
osuuden tuuli painaa koirakkoa vahvasti jäljen sisään ja osuuden puolessa
välissä riistapolku vie koirakon jäljen yli ja suoraviivaiseen hukkaan.
Loppuosuus hyvin. Ensinmäinen kulma tarkasti ja makuu vahvasti merkaten.
Toisen osuuden alussa tulee uusi sivulle lähtö aina hukkaan asti. Osuudella
vielä pitkä tarkistus. Toinen kulma tarkasti, makuu vahvasti merkaten. Kolmas
osuus jälkitarkasti sorkalle sivusta ja sen nosti. Nuo hirmuiset metsän tuoksut
veivät tänään muutamaan otteeseen. Nyt hakemaan varmuutta riistarikkaisiin
metsiin niin saadaan turhat hukat pois koska koira osaa jäljestää.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 11.11.2018 Rek. no FI55760/18
Burning Red´s Can´t Keep Calm It´s A Duck AVO 3
Jauhiainen Tessa 29 pistettä

Tuomari: Kalle Järvinen, ohjaaja Tessa Jauhiainen
   Jäljestämishalukkuus (6) 2 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 4 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 4 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 14 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 2 pistettä
Roosalle näytetään alkumakuu ja krepitys osuus. Tästä alkoi mukavavauhtinen
jäljestys. Ensimmäinen osuus jälkiuskollisesti, muutamalla pyörähdyksellä
vaikka jäljen ulkopuolella moottorisaha lauloi. Ensimmäinen kulma tarkasti,
makuu hienosti merkaten. Toisen osuuden puolessa välissä koirakko alkoi
pyöriä laajasti ja pyöriminen vei hukkaan asti. Loppuosuus hyvin. Toinen kulma
tarkasti ja makuu hienosti merkatien. Kolmannen osuuden loppupuolella lähtee
teeri aivan vierestä ja sitten koirakko lähti seuraamaan hukkaan asti. Sorkalle
suoraan ja se kiinnosti. Koirakolle treenia ja kokemusta, näin nuo julmat metsän
elukat eivät enää koirakkoa häiritse.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 10.10.2018 Rek. no FI52647/18
Maplefox Hey Crazy Rainmaker AVO 2
Oikari Katja 33 pistettä

Tuomari: Mari Mamia, ohjaaja Aija Pekkanen
   Jäljestämishalukkuus (6) 3 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 6 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 5 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 13 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä
Koira osoittaa hyvin alkumakuun, tarkka hyvä ohjaus jäljelle. Koira jäljestää
pääosin maavainulla ja pyrkii jälkitarkkaan etenemiseen. Kuitenkin nuoren
koiran epävarmuus näkyy suorituksessa. Jonkin verran tehdään
tarkistuslenkkejä, josta toisella osuudella tuomitaan hukka. Muutaman kerran
jäädään sammaleelle makaamaan. Etenevyys ja varmuus kärsivät. Matkan
aikana tarvitaan myös paljon kehottamistam jotta joira saadaan jatkamaan
jäljestystä. Jäljestysliinan sotkeutuminen oksiin myös häiritsee koiraa ja
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vaikuttaa etenemiseen. Kulmat koira suorittaa tarkasti, makaukset merkataan
hyvin nuuhkien ensimmäinen ja nopeasti nopaten toinen. Kaadolle suoraan, jää
sorkalle. Nuori, vielä hieman epävarma, mutta tarkka jäljestäjän alku.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 20.3.2017 Rek. no FI24197/17
Musamäen Vuonoraita AVO 1
Kallström Päivi 41 pistettä

Tuomari: Kalle Järvinen, ohjaaja Susanna Kallström
   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 7 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 12 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä
Juksulle osoitetaan alkumakuu ja krepitetty osuus. Ensimmäinenosuus yhdellä
pidemmällä tarkistuksella. Ensimmäinen kulma tarkasti ja makuu hyvin
merkaten. Toinen osuus muutamalla onnettoman pienellä pistolla. Toinen kulma
oikaisten ja makuu samalla ohi. Kolmannella osuudella muutama tarkistus jäljen
sivulla. Sorkalle suoraan ja se nuuskittiin tarkasti ja napattiin suuhun. Koiralle
lisää kokemusta niin saadaan lapsukset pois, näin saadaan loput pisteet
talteen. Hieno suoritus ohjaajalta, joka osasi tukea kokematonta koiraa.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 25.5.2017 Rek. no FI36555/17
Toihan On Suolammessa Sukeltelija AVO 1
Soini Satu & Sauli 44 pistettä

Tuomari: Marko Saarni, ohjaaja Satu Soini
   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 12 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Koira huolellisesti jäljelle, edetään voimakkaasti ilmavauinulla. Koiran jäljestys
aaltoilee veriuran molemmin puolin. Jos ajautuu jäljeltä, ilmavainulla takaisin.
Lämpimässä kelissä myös ojat houkuttavat, palaa kuitenkin itsenäisesti takaisin.
Makuut merkataan molemmat, toinen nopeasti. Ensimmäinen kulma tarkkaan,
toiselta yli ja kehoituksella takaisin. Kaato löytyy lopulta vapaalla haulla, tuuli
auttaa. Kaato kiinnostaa! Hyvä jälkikoira, toimii hyvässä yhteistyössä
omistajansa kanssa.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 7.12.2015 Rek. no FI11878/16
Tinderfox Be Bop A Lula AVO 1
Kylmälä Elina & Arto 44 pistettä

Tuomari: Kalle Järvinen, ohjaaja Elina Kylmälä
   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 8 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 12 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Mokalle näytetään alkumakuu ja alkukrepitys. Tästä alkoi maastoon sopiva
reipas jäljestys. Ensimmäisen osuden alussa mietitään, että mitäs täällä
tehtiinkään, mutta siitä sitten lähdettiin kehoituksella. Ensimmäinen kulma
pienellä tarkistuksella, makuu hyvin merkaten. Toisella osuudella muutama
tarkistus jäljen sivussa. Toinen kulma takalenkillä, makuu merkaten.
Kolmannella osuudella yksi tarkistuslenkki. Sorkalle suoraan ja se tutkittiin
tarkasti. Mokan ilmavainu vei muutamalle tarkistukselle, mutta hieno suoritus
koirakolta. Lisää kokemusta ja saadaan turhat lenkit pois.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 26.3.2019 Rek. no FI24462/19
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Dragonflame´s Four Million AVO 1
Heino Enni 47 pistettä

Tuomari: Kalle Järvinen, ohjaaja Enni Heino
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 8 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 14 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Leevi pysäytetään alkumakuulle ja hidastetaan krepitys. Tästä alkaa ripeä
maastoon sopiva vauhtinen jäljestys. Ensimmäinen osuus jäljen mukaisesti,
ensimmäinen kulma tarkasti ja makuu hyvin merkaten Toisella osuudella
muutama tarkistuslenkki. Toinen kulma tarkasti, makuu hyvin merkaten.
Kolmannen osuuden puolessa välissä yksi pidempi tarkistuslenkki. Sorkalle
suoraan ja kiinnosti. Hieno suoritus. Tästä on hieno jatkaa hieman säätöä
vauhtiin niin saadaan varmasti turhat tarkastelut pois.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 20.3.2017 Rek. no FI24198/17
Musamäen Metsäraita AVO 1
Kallström Susanna 48 pistettä

Tuomari: Kalle Järvinen, ohjaaja Susanna Kallström
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 12 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 13 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Pajulle näytetään alkumakuu ja himmaillaan alku. Ensimmäinen osuus jäljen
mukaisesti. Ensimmäinen kulma tarkasti, makuu hienosti merkaten. Toisella
osuudella pari lenkkiä jäljen sivussa. Toinen kulma pieni takalenkki, makuu
hyvin merkaten. Kolmas osuus jäljen mukaisesti. Sorkalle suoraan ja se
kiinnosti. Hieno suoritus koirakolta jossa ohjaaja tuntee koiransa.
 

 

VOI-koirat

Novascotiannoutaja, uros, s. 22.3.2019 Rek. no FI25128/19
Belle Fox Twin Win VOI 0
Turpeenoja Mari & Vesa  

Tuomari: Mari Mamia, ohjaaja Mari Turpeenoja
Koira tutkii hyvin alkumakuun, ohjatusti jäljelle. Pian ohjauskrepin jälkeen koira
nostaa kirsun ylös ja lähtee jäljen sivuun. Palaa jäljelle, mutta vain ylittääkseen
sen toiselle puolelle. Vielä palataan veriuralle, mutta taas suoraan yli ja kauas,
hukka. Uuden alun jälkeen pätkä veriuralla ja taas kuono ylös ja kauas jäljen
sivuun. Uusi alku ja nyt hyvää jäljestystä kulmalle. Tiheikössä ylös pyrähtävät
pyyt eivät häiritse jäljestystä. Makaus merkataan erinomaisesti. Kulmalla
tarkasti jäljen mukaan, mutta sitten into jälkeen sammuu totaalisesti. Jäädään
makaamaan heinikkoon, heinänkorsia syöden. Kehotukset eivät auta, tuomati
keskeyttää kokeen.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 12.8.2015 Rek. no FI46439/15
Siipiveikon Vahva Vainu VOI 0
Hämäläinen Riitta  

Tuomari: Marika Raittinen, ohjaaja Tiina Lehtinen
Ohjaaja osoittaa koiralle lähtömakauksen, nuuhkaisu ja ohjaajan kannustama
jäljelle, jota koira etenee hetken matkaa jälkitarkasti ja maastoon sopivaa
vauhtia. Jäljen tullessa metsäkoneen uralle koira aloittaa edestakaisin risteilyn
jälkiuran molemmin puolin. Näin edetään ensimmäiselle kulmalle, joka selviää
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useiden tarkistuspistosten jälkeen, koiran työskentely jatkuu toisella osuudella
edelleen jäljen molemmilla puolilla tarkistellen, eikä jäljestys etene, tästä hukka.
Uuden aloituksen jälkeen jatketaan edelleen jäljen molemmin puolin tarkistellen
ja juodutaan tuomitsemaan toinen hukka. Koiran koe keskeytyy kolmannen
osuuden alussa kolmanteen hukkaan, kun jäljestys ei jostain syystä
edelleenkään etene. Ensimmäisen ja toisen osuuden makaukset koira osoittaa
pysähtyen ja nuuhkien.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 10.7.2016 Rek. no FI41426/16
Evessin Spa VOI 3
Häyrinen Kati 22 pistettä

Tuomari: Mari Mamia, ohjaaja Kati Häyrinen
   Jäljestämishalukkuus (6) 2 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 4 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 4 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 7 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 2 pistettä
Koira ja ohjaaja tutkivat yhdessä alkumakuun, ohjatusti jäljelle. Koira lähtee
jäljestämään hyvin jälkitarkasti, mutta pian läheinen tie vetää koiran puoleensa,
kehoittamalla takaisin, mutta jäljen yli ja kauas. Hukka. Uusi alku ja varmaa
jäljestystä katkokulmalle, joka selviää ensin rengastaen, sitten jäljentekijöiden
jälkiin tukeutuen. Jäljestys muuttuu hieman epävarmemmaksi maaston
vaikeutuessa ja koira tarkastelee lenkein jäljen sijaintia toisella ja kolmannella
osuudella. Toinen kulma yli, ensin tarkastaen jäljentekijöiden suunnistusharha ja
edeten sitten kauas, toinen hukka. Ennen kolmatta kulmaa vilvoittelee suo-
ojassa. Kolmas kulma laajalla varmistuslenkillä, Makauksista ensimmäinen ohi,
toinen ja kolmas hyvin pysähtyen ja nuuhkien, neljäs yli. Kaadolla suoraan, jää
sorkalle.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 29.9.2014 Rek. no FI51845/14
Reponi Syysunelma VOI 3
Tetri Riikka 22 pistettä

Tuomari: Marko Saarni, ohjaaja Riikka Tetri
   Jäljestämishalukkuus (6) 2 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 4 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 4 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 6 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä
Koira kutsutaan jäljelle. Alkaa ripeä jälkityö. Ensimmäinen makuu ohitetaan.
Ensimmäinen kulma, jolla katko, koira kääntyy väärään suuntaan ja eksyy,
ensimmäinen hukka. Palautuksen jälkeen hyvin, makuu nopeasti nuuhkien.
Kulmalta taas väärään suuntaan, toinen hukka. Palautuksen jälkeen taas hyvin,
makuu nopeasti nuuhkien. Hieman ennen kulmaa lähtee seuraamaan jotain
vasemmalle ja palaa lopulta itsenäisesti. Kulmalla lenkit, lopulta oikea suunta
löytyy. Makuu ohi. Ennen sorkkaa lenkki, sitten suoraan sorkalle, joka
kiinnostaa. HUH HUH.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 30.6.2010 Rek. no FI44786/10
Redadict Cowboy With Boots VOI 2
Nina Salo & Janne Vuorinen 34 pistettä

Tuomari: Mikko Ahti, ohjaaja Janne Vuorinen
   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 9 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 8 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 7 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä
Koira kuopii alkumakauksen ja hyvässä yhteistyössä ohjaajansa kanssa aloittaa
jälkityön. Työskentely on sopivavauhtista ja pääosin jälkitarkkaa, mutta
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ensimmäisen osuuden lopulla pidempi tarkastuslenkki, jolta itsenäisesti takaisin.
Lisäksi viimeisellä osuudella muutama lyhyempi tarkistus. Ensimmäisellä
kulmalla ollut katko selviää vaivatta jäljentekijän jalanjälkiin tukeutuen. Toiselta
kulmalta pitkälti yli, josta selviää kuitenkin itsenäisesti takaisin, mutta sen
jälkeen vielä lenkit veretyksen molemmin puolin. Kolmannelta kulmalta myös yli,
lopulta aina hukkaan asti. Makauksista merkattiin kaksi, muut ohitettiin.
Kaadolle takaa kiertäen ja sorkka kiinnosti. Tänään kokeneella veteraanilla ei
ollut hyvä jäljestyspäivä, mikä näkyi kulmatyöskentelyn suurissa vaikeuksissa!
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 5.7.2015 Rek. no FI44749/15
Maplefox Crazy Love VOI 1
Pekkanen Aija 40 pistettä

Tuomari: Mari Mamia, ohjaaja Katja Oikari
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 9 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 10 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 8 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä
Koira nuuhkaisee nopeasti alkumakuun ja osoittaa sen myös tassulla. Ohjatusti
hyvin etenevään maavainuiseen ja täysin jälkitarkkaan jälkityöhön.Kaikki
osuudet tarkasti, kulmat täysin jäljen mukaisesti. Katkokulma hienosti kahdella
laajenevalla rengastuksella. Kaadolle suoraan, jää tutkimaan sorkkaa.
Valitettavasti koira ei tänään merkkaa yhtään makausta. Tästä
pistevähennykset muutoin upeasta jälkityöstä.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 15.11.2015 Rek. no FI10013/16
Belle Fox Playmaker Zara VOI 1
Taskinen Tuula 40 pistettä

Tuomari: Mikko Ahti, ohjaaja Juha Holopainen
   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 9 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä
Koira kuopii alkumakauksen ja ohjataan huolellisesti jälkityöhön, jossa
verijälkeä seurataan pääosin maavainulla, edeten maastoon sopivaa vauhtia.
Jälkitarkkuus on pääosin hyvää ja muutamalta sivussaolokerralta itsenäisesti
takaisin. Poikkeuksena kolmannen osuuden alussa jäljen sivulta lähtevä
pyypoikue, jota lähdetään tutkimaan ja ajaudutaan kauemmas. Kokeneen
ohjaajan oikea-aikainen kehoitus kuitenkin tehoaa ja palataan jäljelle.
Ensimmäinen kulma menee reilusti pitkäksi, mutta koira kuitenkin löytää toiselle
osuudelle. Toisella kulmalla ollut katko ensin lenkittämällä ja loput jäljentekijän
saappaan jälkiin tutkeutuen. Kolmas kulma ok, pienellä suunnantarkistuksella.
Makauksista merkataan kaksi, loput läheltä ohi. Kaadolle suoraan ja jäädään
sorkkaa tutkimaan. Tänään hyvää jälkityöskentelyä, mutta pistemenetyksiä
kulmalla ja makauksilla sekä pyypoikueen kohdalla.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 4.3.2014 Rek. no FI27269/14
Hillitön Tulenleikki VOI 1
Turpeenoja Mari & Vesa 41 pistettä

Tuomari: Mikko Ahti, ohjaaja Vesa Turpeenoja
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 8 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä
Koira merkkaa alkumakauksen ja ohjataan jäljelle. Työskentely on pääosin
jälkitarkkaa, maavainuista, maastoon sopivaksi jarrutettua vauhtia etenevää.
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Jäljen aikana kuitenkin muutamia tarkastuspyörähdyksiä ja -pistoja, joilta
itsenäisesti takaisin. Vastaantulevissa ojissa koira hyödyntää järkevästi kylpy- ja
juomatauot. Ensimmäisellä kulmalla oleva katko oikaistaan. Toisella kulmalla
lenkki ja kolmannella hieman pidempi lenkki. Makauksista merkataan kaksi
hieman hätäisesti ja yksi erinomaisesti. Yksi makaus ohitettiin kahdella metrillä.
Kaadolle suoraan ja sorkkaa jäätiin nuuhkimaan. Innokas jälkikoira, jonka
pistesaalista tapahtumat tänään veroittivat.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 22.7.2012 Rek. no FI46439/12
Höpöhännän Hulvattoman Hassu VOI 1
Koski Anna & Mikko 41 pistettä

Tuomari: Mikko Ahti, ohjaaja Anna Koski
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 9 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä
Koiralle näytetään alkumakaus ja ohjataan perusteellisesti jäljelle. Työskentely
on jälkitarkkaa ja maastoon sopivaa vauhtia etenevää. Kolmannen osuuden
lopussa pari tarkastusta, joilta itsenäisesti takaisin. Muuten pari pientä
tarkastuspistoa jäljen alussa ja lopussa. Ensimmäisellä kulmalla ollut katko
selviää tehokkaasti hakemalla. Toisella kulmalla ongelmia ja vaatii paljon hakua
löytää jatko, samoin kolmannella kulmalla, mutta haku tuottaa siellä nopeammin
tulosta. Makauksista kaksi merkataan hienosti ja yksi niukasti. Yksi makaus
ylitettiin ilman reagointia. Kaadolle suoraan ja jäädään sorkkaa tutkimaan.
Tänään koiran pistesaalista verottivat ongelmat kulmilla.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 8.4.2017 Rek. no FI39547/17
Hillitön Ilosilmä VOI 1
Kuorelahti Matti & Heli 42 pistettä

Tuomari: Mari Mamia, ohjaaja Matti Kuorelahti
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 10 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 8 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Koira nuuhkii alkumakuun, ohjatusti jäljelle. Koira jäljestää maa- ja ilmavainulla,
reipasta vauhtia jälkitarkasti kaikki osuudet, vain pari pientä pistoa tehdään
jäljen sivuun. Katkokulma yhdellä kaarrolla veretyksen lopusta uuden osuuden
alkuun. Toinen ja kolmas kulma melko laajoin varmistuslenkein. Makauksista
käyttää kirsua vauhtia hidastaen kolmella ensimmäisellä, viimeinen vierestä
vilkaisten ohi. Kaadolle suoraan, nuuhkii sorkan. Hieno jäljestys, jossa pisteitä
laskee laimea kiinnostus makauksista.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 16.1.2018 Rek. no FI16606/18
Magicfox´s Amarone VOI 1
Hanna Helin & Jarno Niemi 42 pistettä

Tuomari: Marika Raittinen, ohjaaja Hanna Helin
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 9 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Koiralle osoitetaan lähtömakaus, nopea nuuhkaisu ja ohjaajan suullisin ohjein
jälkityöhön, jota koira tekee pääosin ilmavainuisesti ohjaajan jarruttaessa
vauhdin maastoon sopivaksi kävelyvauhdiksi. Koira työskentelee pääasiassa
jäljen molemmin puolin aaltoillan tai jäljen jommallakummalla sivulla edeten.
Ensimmäinen kulma, jolla katko, koira etenee jäljen sivulla noin liinan mitan ja



1.9.2021 9.8.2020

https://1578867.167.directo.fi/@Bin/d7db3cb2422a22df3cd64732441602d9/1630484095/text/html/1759989/MEJA_9.8.2020.html 8/11

kulma ohittuu sisäkautta. Toinen kulma huolellisesti työskennellen ja pienellä
lenkillä ulkokautta uudelle osuudelle. Kolmannen kulman koira oikaisee niin
ikään sisäkautta. Makauksista koira osoittaa kolme pysähtyen ja nuuhkien ja
yhden pysähtyen ja nopeasti nuuhkaisten. Kaadolle suoraan ja jää sitä
nuuhkimaan. Hieno suoritus, jonka pisteisiin vaikuttavat kulmien typistäminen ja
epätarkkuudet jälkityössä.
 

Englanninspringerspanieli, uros, s. 11.6.2013 Rek. no FI36850/13
Saraki´s Attractive Tempation VOI 1
Mäkinen Päivi 43 pistettä

Tuomari: Marko Saarni, ohjaaja Jani Mökinen
   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 10 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Koira ohjataan hyvin jäljelle ja edetään rauhalista kävelyvauhtia. Suorat osuudet
hyvin, vain viimeisellä osuudella ollut suo-oja pysäyttää koiran ja se on haluton
jatkamaan, lopulta matka jatkuu. Kulmat hienosti ja katko kulma ilmavainulla
nopeasti uudelle osuudelle. Makuut tänään kompastuskivenä, vain yhdellä
malttaa pysähtyä. Kaato löytyy ja kiinnostaa. Hyvää jäljestystä raskaassa
kelissä.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 1.6.2018 Rek. no FI41957/18
Arbetsviljans Kokostopp VOI 1
Lehtinen Tiina & Rajala Juha 46 pistettä

Tuomari: Marika Raittinen, ohjaaja Tiina Lehtinen
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 12 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Koira nuuhkii lähtömakauksen, josta ohjatusti jäljelle. Koira etenee ohjaajan
jarruttamana reipasta kävelyvauhtia käyttäen maa- sekä ilmavainua.
Ensimmäinen kulma, jolla katko, veritys loppuun, noin liinan mittainen
kahdeksikko kulman takana ja kaartaen uuden verityksen alkuun. Toinen kulma,
ensin kulmata yli, tuumaustauko kulman takana metsäkoneen urilla ja kaartaen
uudelle osuudelle. Kolmas kulma alta liinan mittaisella lenkillä. Makauksista
koira osoittaa ensimmäisen ja neljännen hyvin pysähtyen, toisen pysähtyen ja
nopeasti nuuhkaisten, kolmannen pysähtymällä nopeasti. Ensimmäisen ja
neljännen osuuden koira etenee tasaisesti jäljen päällä tai sen välittömässä
läheisyydessä. Toisella ja kolmannella osuudella koira tekee muutamia alle
liinan mittaisia tarkistuksia, edeten muuten tasaisesti jäljen tuntumassa tai sen
päällä. Kaadolle koira tulee vähän sivusta ja pysähtyy nuolemaan sorkkaa.
Hieno jälkityö nuorelta koiralta.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 4.3.2014 Rek. no FI52893/14
Hillitön Tulenlento VOI 1
Saarela Sanni 46 pistettä

Tuomari: Mikko Ahti, ohjaaja Sanni Saarela
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 8 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 13 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Koira merkkaa alkumakauksen ja ohjataan jäljelle. Työskentely on jälkitarkkaa ja
sopivavauhtista, mutta ajoittain eteneminen hieman kärsii koiran tehdessä
pyörähdyksiä, jatkaen kuitenkin itsenäisesti. Vastaantulevat ojat tutkitaan
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tarkasti. Kaikki makaukset merkataan. Ensimmäisellä kulmalla ollut katko
teettää töitä koiran tehdessä useita lenkkejä, kuitenkin koko ajan innokkaasti ja
lopulta uuden osuuden alun löytäen. Toinen kulma ok, pienellä
suunnantarkistuksella. Kolmannella kulmalla lyhyt lenkki. Kaatoa lähestyttäessä
saa sorkasta ilmavainun jo kaukaa ja kaadon löytäessään nappaa sorkan
suuhun. Koira on taitava jäljestäjä ja kokemuksen lisääntyessä etenevyyskin
paranee. Ohjaaja luotti sataprosenttisesti koiraansa.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 3.4.2013 Rek. no EJ26120/13
Belle Fox Chicago Justine VOI 1
Taskinen Tuula 46 pistettä

Tuomari: Marko Saarni, ohjaaja Juha Holopainen
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 12 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Koira ohjatusti jäljelle. Edetään ripeästi maa/ilmavainulla. Kaikilla osuuksilla
pienet lenkit riistan jäljille, palaa ilman kehoituksia. Makuista kolme hyvin, yksi
nopeasti. Ensimmäinen kulma lenkillä, toinen tarkkaan, katko ripeästi
ilmavainulla. Kaato löytyy ja kiinnostaa. Hyvä suoritus raskaassa kelissä.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 21.2.2012 Rek. no FI21698/12
Magicfox´s Malvira VOI 1
Hanna Helin & Jarno Niemi 46 pistettä

Tuomari: Marika Raittinen, ohjaaja Hanna Helin
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 10 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 11 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Ohjaaja osoittaa koiralle lähtömakauksen. Nopea nuuhkaisu ja ohjaajan
ohjaamana jälkityöhön. Koira työskentelee ilma- ja maavainua käyttäen edeten
maastoon hyvin sopivaa kävelyvauhtia. Ensimmäinen kulma, jolla katko, veritys
loppuun ja reilu liinan mittaisilla lenkeillä löytyy uuden osuuden veritys. Toinen
kulma jäljen mukaisesti ja kolmannen kulman koira selvittää laajoilla lenkeillä
Makauksista koira osoittaa kolme ensimmäistä hyvin pysähtyen ja nuuhkien,
neljäs ylittyy huomiotta. Kaikilla jäljen osuuksilla koira seuraa jälkeä jälkiuran
moleminpuolin aaltoillen ja muutaman alle liinan mittaisen tarkistuspiston
tehden. Kaadolle suoraan ja pysähtyy sitä nuuhkimaan. Hieno rauhallinen
jälkityö, jonka pisteisiin vaikuttavat kolmannen kulman selvittelyyn tarvittavat
lenkit ja yhden makauksen ohittaminen.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 10.7.2016 Rek. no FI41430/16
Evessin Trappist VOI 1
Heldoorn Auli 47 pistettä

Tuomari: Mikko Ahti, ohjaaja Auli Heldorn
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 13 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Koira kuopii ja syö alkumakauksenja ohjataan jälkityöhön hyvässä yhteistyössä
ohjaajan kanssa. Koira etenee sopivaa vauhtia ja seuraa verijälkeä tarkasti.
Koko jäljen aikana vain pari lyhyttä tarkastuspistoa, joilta nopeasti ja itsenäisesti
takaisin. Ensimmäisen osuuden loppupuolella on jäljentekijöiden
suunnistusvaiheen harha-askeleet, joita koira käy tarkastamassa, palaten
itsenäisesti takaisin jälkityöhön. Ensimmäinen kulma on katkokulma, joka
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selviää helposti ensin lenkillä ja loput jäljentekijöiden jalanjälkiä seuraten.
Toisella kulmalla tarvitaan muutama suunnantarkistus, ennen uuden osuuden
löytymistä. Kolmas kulma jälkitarkasti. Kaikki makaukset merkataan
erinomaisesti, alkumakauksen tyyliin. Kaadolle suoraan ja jäädään sorkkaa
tutkimaan. Erinomainen suoritus jälkiliinan kummassakin päässä.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 15.11.2015 Rek. no FI10008/16
Belle Fox Playboy Leonheart VOI 1
Sahrqvist Lotta 47 pistettä

Tuomari: Marko Saarni, ohjaaja Lotta Sahrqvist
   Jäljestämishalukkuus (6) 5 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
Koira ohjataan hyvin jäljelle, edetään rauhallisesti maa/ilmavainulla. Makuut
löydetään ja merkataan kaikki. Kulmat tarkkaan, katkolla rengstaa ja sitten
ilmavainulla uudelle osuudelle. Jokaisella osuudella ylimääräisiä lenkkejä ja
pistoja jotka vaikuttavat etenemiseen. Kaato löytyy ja kiinnostaa. Sitkeä
jälkikoira, joka jaksaa hyvin raskaassa kelissä.
 

Labradorinnoutaja, narttu, s. 23.11.2016 Rek. no FI10682/17
Vimpulan Dominica VOI 1
Jenni Smeds & Kalle Järvinen 49 pistettä

Tuomari: Marika Raittinen, ohjaaja Jenni Smeds
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 10 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 14 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Koira syö lähtömakauksen verityksen, jonka jälkeen ohjatusti ja ohjaajan
jarruttamana maavainuiseen jälkityöhön. Jäjestys etenee koko jäljen matkan
jälkiuralla tai aivan sen välittömässä tuntumassa. Ensimmäisen kulman, jolla
katko, veritys loppuun ja uuden osuuden aloituskohta selvittää parilla lenkillä.
Toinen kulma kahdella alle liinan mittaisella lenkillä ja kolmas kulma aivan
jälkiuran päällä kääntyen. Makaukset koira osoittaa kaikki erinomaisesti
pysähtyen ja nuuhkien. Sorkalle suoraan ja jää sita nuolemaan. Koira, joka on
koko ajan tietoinen tehtävästään ja erittäin hyvin käytännön
jäljestämistehtävään soveltuva. Erinomainen suoritus niin koiralta kuin
ohjaajalta.
 

Labradorinnoutaja, narttu, s. 11.2.2009 Rek. no FI18203/09
Vimpulan Fiina Irmeli VOI 1
Jenni Smeds & Kalle Järvinen 49 pistettä

Tuomari: Marika Raittinen, ohjaaja Jenni Smeds
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 10 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 14 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Koira syö veret alkumakaukselta, jonka jälkeen se aloittaa itsenäisesti
jäljestämisen. Kaikki osuudet koira etenee maastoon hyvin sopivaa
kävelyvauhtia käyttäen pääasiassa maavainua. Työskentely on jälkitarkkaa ja
poikkeamia koira tekee vain valitessaan oikeutetusti helppokulkuisemman
kohdan jäljen seuraamiseksi. Ensimmäinen kulma, jolla katko, veritys loppuun ja
kahdella lenkillä uudelle osuudelle. Toinen kulma takakautta lyhyellä
tarkistuksella ja kolmas kulma jäljenmukaisesti. Kaikki makaukset koira osoittaa
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hyvin pysähtyen ja nuuhkien. Kaadolle suoraan ja pysähtyy nuolemaan.
Erinomainen jäljestys kokeneelta koiralta, johon ohjaajan on helppo luottaa.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 14.7.2014 Rek. no FI44522/14
Tollerbay Dallas Texas VOI 1
Koto Kati 49 pistettä

Tuomari: Mikko Ahti, ohjaaja Kati Koto
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 10 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 14 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Koira kutsutaan alkumakaukselle, jota syödään hartaasti. Ohjataan
ammattitaitoisesti jäljestyksen alkuun. Verijälkeä seurataan jälkitarkasti,
maastoon sopivaksi jarrutettua vauhtia. Ensimmäisellä kulmalla on katko, joka
selvitetään tehokkaasti parilla lenkillä. Toinen kulma ok, pienellä
suunnantarkastuksella. Kolmas kulma jälkitarkasti. Koira merkkaa kolme
makausta erinomaisesti ja neljännenkin riittävästi. Kaatoa lähestyttäessä saa jo
kauempaa sorkasta ilmavainun ja löytää sorkalle, jonka nappaa suuhunsa.
Tänään täydellistä jälkityötä, mutta yksi pistevähennys toisen osuuden
muutamasta lyhyestä tarkistuspyörähdyksestä. Onnittelut tollereiden MEJÄ-
mestarille 2020!
 


