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N AGROSOFENS FIINESS 35337/08 s. 02.04.2008 
kasv. Annika Bergquist & Helen Häggström 
om. Marja-Liisa Lindell 
Mjösund 6.10.2013  Ossi Kähärä  ALO0   
Haku: Ei kokeiltu  
Ohjattavuus: Ohjautuu maalla, ei etene tarpeeksi vedessä ja tehtävä jää suorittamatta.  
Paikallistamiskyky: Näkee heitot, hakee viimeksi heitetyn, muistikuva myös ensiksi heitetystä, ei 
kuitenkaan tarkkaa putoamispaikan tietoa ja tehtävä jää suorittamatta.  
Riistan käsittely: Ei ota itsenäisesti fasaania, tarvitsee ohjaajan ja tuomarin tukea sen noutoon.  
Jäljestämiskyky: -  
Muut ominaisuudet: Pientä ääntä tehtävien alkuvaiheessa.  
Yleisvaikutelma: Kiihtyneessä mielentilassa töitä tekevä koira. Epäonnistuminen paikallistamis- ja 
ohjaustehtävässä keskeyttää kokeen.   
  
N AINSTAININ BILDI TEHTY FI19801/11 s. 16.02.2011 
kasv. Hanna-Mari Kinnunen 
om. Riitta Jalonen 
Tammela 29.6.2013  Veli-Erkki Haataja  ALO0   
Haku: -  
Ohjattavuus: Saadaan veteen linjalle, jonka jälkeen ei kontaktia.  
Paikallistamiskyky: Ei onnistu, lähtee paukkuun 2 markkeerauksessa.  
Riistan käsittely: Kieltäytyy tavista.  
Jäljestämiskyky: -  
Muut ominaisuudet: -  
Yleisvaikutelma: Markkeerauksessa koira ei etene riittävästi eikä ohjaustehtävä onnistu. Koiran 
lähdettyä paukkuun tuomari keskeyttää kokeen.   
  
N AINSTAININ BIOS KUNNOSSA FI19799/11 s. 16.02.2011 
kasv. Hanna-Mari Kinnunen 
om. Hanna-Mari Kinnunen 
Uurainen 20.7.2013  Ossi Kähärä  ALO3   
Haku: Kattaa alueen hyvin. Löytää kaikki riistat. Hyvä into haussa.  
Ohjattavuus: Selvittää tehtävän ohjattuna.  
Paikallistamiskyky: Selvittää 1-markkeerauksen hyvin. 2-markkeerauksessa havaitsee kummatkin 
heitot. Lähtee hakemaan viimeksi heitettyä, jota ei kuitenkaan löydä. Noutaa ensiksi heitetyn.  
Riistan käsittely: Pudottelee luovutuksissa. Jättää yhden riistan melko kauas ohjaajasta. Muilta 
osin moitteetonta.  
Jäljestämiskyky: -  
Muut ominaisuudet: Pientä ääntä ajoittain.  
Yleisvaikutelma: Melko nopea koira, jonka pitäisi olla keskittyneempi tehtävien alussa. Ongelmat 
riistankäsittelyssä ja paikallistamistehtävässä vaikuttavat palkintosijaan.   
 
Nastola 31.8.2013  Jyry Tuominen  ALO0   
Haku: 1. Koira löytää melko nopeasti kauimmaisen riistan, jonka koiralla tapahtuva 
riistankäsittelyvirhe keskeyttää kokeen.  



Ohjattavuus: Koiraa ei saada etenemään ohjattuna riistalle, vaan se ainoastaan tarkastelee 
näkemiään lumpeenlehtiä.  
Paikallistamiskyky: -  
Riistan käsittely: Koira rikkoo hakualueelta löytämänsä lokin, joka johtaa kokeen keskeyttämiseen.  
Jäljestämiskyky: -  
Muut ominaisuudet: -  
Yleisvaikutelma: Hiukan rauhattoman vaikutelman itsestään antava koira, jolla valitettavasti sen 
verran puutteita riistankäsittelyssä, että koe keskeytyy.   
  
N ALLYDOR'S POWERFUL BOWL OF BEAUTY FI49821/09 s. 05.07.2009 
kasv. Sofia Fernström & Peter Creutzer 
om. Katja Stoltzenberg 
Salo 13.7.2013  Antti Nurmi  ALO0   
Haku: -  
Ohjattavuus: -  
Paikallistamiskyky: Koira etenee noutoon lokilla, mutta ei nouda sitä. Koe joudutaan tässä 
vaiheessa keskeyttämään.  
Riistan käsittely: Ei huoli lokkia. Ei havaintoja muista riistoista.  
Jäljestämiskyky: -  
Muut ominaisuudet: Pysyy laukauksessa paikallaan.  
Yleisvaikutelma: Kuuliaisen oloinen koira, jonka koe joudutaan valitettavasti keskeyttämään heti 
ensimmäiseen tehtävään sen kieltäydyttyä ottamasta lokkia.   
  
N COPPERFOX'S COLUMBA 41092/08 s. 14.07.2008 
kasv. Riku Rantala 
om. Varpu Kuutti 
Savonlinna 15.6.2013  Ari-Pekka Fontell  ALO0   
Haku: Aloittaa haun reippaasti ja tuo nopeasti 3 varista, jonka jälkeen alueelle lähteminen on 
hitaampaa. Koira palautuu alueen etuosaan eikä etene alueelle.  
Ohjattavuus: Ottaa hienon suoran linjan ja suorittaa tehtävän.  
Paikallistamiskyky: Näkee selvästi 1. markkeerauksen ja noutaa sen helposti. 
Kaksoismarkkeerauksessa koiralla on selvä kuva 1. pudotuksesta, mutta toinen jää hämäräksi. 
Molemmat markkeeraukset jäävät maastoon.  
Riistan käsittely: Hyvä  
Jäljestämiskyky: -  
Muut ominaisuudet: Laukauksien kesto: Pysyy hyvin paikallaan, mutta ääntelee passissa.  
Yleisvaikutelma: Mukavasti työskentelevä koira, selvittää 1 markkeerauksen sekä ohjaustehtävän. 
Koira ei pysty tänään paikallistamaan 2. markkeerausta liian kuumumisen vuoksi. Haun 
tehokkuudessa on myös puutteita.   
 
Nastola 31.8.2013  Jyry Tuominen  ALO3   
Haku: 1. Koira työskentelee tehokkaasti ja löytää riistat nopeasti. 2. Koira työskentelee innokkaasti 
ja tehokkaasti ja löytää molemmat riistat.  
Ohjattavuus: Koira ei etene oletettuun suuntaan ja ohjaaja keskeyttää tehtävän.  
Paikallistamiskyky: Koira näkee hyvin molemmat pudotukset. Unohtaa ensin heitetyn.  
Riistan käsittely: Noutamistaan riistoista hyvät otteet, huolelliset luovutukset.  
Jäljestämiskyky: -  



Muut ominaisuudet: Ammuttaessa hieman rauhaton, pysyy kuitenkin hallinnassa.  
Yleisvaikutelma: Itsenäisessä työssä parhaimmillaan oleva koira, joka tekee mielellään töitä 
löytääkseen riistaa. Puutteet ohjattavuudessa ja paikallistamiskyvyssä pudottavat koiran parhailta 
palkinnoilta.   
  
N FIREHEART MAGICA DE SPELL 59038/08 s. 20.11.2008 
kasv. Anja Rajala 
om. Jenni Rajala 
Tampere 16.6.2013  Tobina Nyman  ALO0   
Haku: Liikkuu helposti alueella, mutta haun tuloksellisuus tänään jää huonoksi.  
Ohjattavuus: -  
Paikallistamiskyky: Näkee molemmat ykköset. Ensimmäiselle etenee ripeästi, miettii melko pitkään 
veteen menoa, tuo kuitenkin lopulta. Toiselle ykköselle ei lähde rannalta, useista yrityksistä 
huolimatta.  
Riistan käsittely: Nähdyistä hyvät otteet, palautukset ja luovutukset.  
Jäljestämiskyky: -  
Muut ominaisuudet: Tarkkaavainen ammuttaessa, uimisesta tänään ei oikein näyttöä.  
Yleisvaikutelma: Ohjaajan hallinnassa oleva koira, jonka työskentely valitettavasti tänään jää 
keskeneräiseksi. Puutteita tänään markkeerauskyvyissä ja haussa, jonka takia koira putoaa 
palkinnoilta.   
  
N FOXGROVE'S NAUGHTY RED ADDICT FI47195/09 s. 10.03.2009 
kasv. Diane & Sue & Kish Loiseau 
om. Annina Nurmikivi 
Raasepori 25.8.2013 Ossi Kähärä AVO2  
Haku: Hakee rauhallisella tyylillä. Kattaa maa-alueen hyvin. Jättää osan kaislikosta tutkimatta. 
Löytää 4/5.  
Ohjattavuus: Selvittää tehtävän ohjattuna, joskin melko raskaasti.  
Paikallistamiskyky: Näkee heitot. Hakee viimeksi heitetyn ensin. Hyvä muistikuva myös ensiksi 
heitetystä. Hyvät suoraviivaiset noudot.  
Riistan käsittely: Moitteetonta.  
Muut ominaisuudet: Rauhallinen passissa, ei häiriinny toisesta koirasta.  
Yleisvaikutelma: Pirteä työhaluinen, mukavasti ohjaajansa hallinnassa oleva koira. Hyvä 
markkeeraaja. Palkintosijaan vaikuttaa puute hakutehtävässä. 
 
Nastola 31.8.2013  Mika Lappalainen  AVO2   
Pöytäkirjan kopio niin heikkolaatuinen, että ei saa selvää.   
  
U GREZAGORD'S TULISUUDELMA FI11551/10 s. 21.12.2009 
kasv. Pia Takkunen 
om. Mari Pohjola 
Hamina 8.6.2013  Raimo Huhtiniemi  ALO0   
Haku: -  
Ohjattavuus: Ei ole ohjattavissa.  
Paikallistamiskyky: Lähtee heti laukauksesta eikä näe heittoa.  
Riistan käsittely: -  
Jäljestämiskyky: -  



Muut ominaisuudet: Koira on niin kuumana ettei kokeen suorittaminen ole mahdollista.  
Yleisvaikutelma: Tänään ylilatautunut koira, joka ei kykene keskittymään.   
 
Lappeenranta 24.8.2013  Mika Lappalainen  ALO0   
Haku: Maa-alue: Koira aloittaa haun mukavalla tavalla löytäen nopeahkosti 3 riistaa. Kaikkien 
palautus jää vähän vajaaksi, mutta viimeinen riista jää niin kauaksi, että tuomari päättää 
keskeyttää kokeen.  
Ohjattavuus: Koira ottaa ohjaajalta ohjeita silloin kun itselle sopii, jolloin riista saadaan ylös toisella 
lähetyksellä ja varsin haunomaisesti. Palautus jää 3m vajaaksi.  
Paikallistamiskyky: -  
Riistan käsittely: Otteet riistasta ok, mutta palautukset jäävät järjestään kesken.  
Jäljestämiskyky: -  
Muut ominaisuudet: Koira vaatii siirtymisen aikana massiivisesti ohjaajan huomiota.  
Yleisvaikutelma: Metsästyskoira, joka suorittaa päivän tehtävistä maaohjauksen ja aloittaa 
tekemään hakua mukavalla tavalla. Koiralla kuitenkin siinä määrin hallinta- ja 
riistakäsittelyongelmia, että tuomari keskeyttää kokeen.   
 
Tampere (Teisko) 21.9.2013  Harri Sivén  ALO-   
Haku: -  
Ohjattavuus: -  
Paikallistamiskyky: Selvittää 1.markkeerauksen hyvin. 2.markkeeraus tilanteen yhteydessä koira 
pyrkii lähtemään ilman lupaa ja ohjaaja keskeyttää kokeen.  
Riistan käsittely: -  
Jäljestämiskyky: -  
Muut ominaisuudet: Lähtee ilman lupaa noutoon, mutta saadaan palamaan takaisin. Liikkuu 
1.markkeerauksen yhteydessä, lähtee myös 2 markkeerauksen yhteydessä ilman lupaa, ja ohjaaja 
keskeyttää kokeen  
Yleisvaikutelma: Erittäin innokas koira, joka ääntelee kokeen alussa jonkin verran. Selvittää 
ykkösmarkkeerauksen. Hallintavaikeudet paikalla pysymisessä saa ohjaajan keskeyttämään 
kokeen.   
  
N HULIVILIN MY HAPPINESS 19121/07 s. 28.02.2007 
kasv. Kirsi Mantilo 
om. Kati & Veli-Matti Häyrinen 
Leppävirta 15.6.2013  Mika Lappalainen  ALO-   
Haku: -  
Ohjattavuus: Maaohjaus: Koira saadaan työvoittona toisella lähetyksellä riistalle vaihtelevien 
kuvioiden jälkeen.  
Paikallistamiskyky: Koira näkee molemmat heitot. Matkalla noutamaan toiseksi heitettyä, koira 
hakeutuu väärään suuntaan mikä saa ohjaajan keskeyttämään.  
Riistan käsittely: Epäröintiä maaohjausriistan ylösotossa. Nouto-ote varma.  
Jäljestämiskyky: -  
Muut ominaisuudet: Laukausten aikana varma paikalla pysyjä.  
Yleisvaikutelma: Kokenut metsästyskoira, joka tänään suorittaa maaohjaustehtävän omien 
koukeroidensa jälkeen. Tämä yhdessä markkeeraustehtävän yhteydessä koiran osoittaman 
omavaltaisuuden innoittamana ohjaaja keskeyttää kokeen.   
  



N HULIVILIN STEPPING ROSE 14923/06 s. 21.01.2006 
kasv. Kirsi Mantilo 
om. Susanna Pajunen & Tero Tyrväinen 
Nastola 31.8.2013  Jyry Tuominen  ALO0   
Haku: 1. Koira aloittaa lupaavasti ja löytää lähimmän riistan nopeasti, minkä jälkeen se ei ota enää 
riittävästi syvyyttä. 2. Koira ei juuri keskity työhönsä, vaan tekee lyhyitä pistoja alueella.  
Ohjattavuus: Koira saisi reagoida ohjaajan merkkeihin herkemmin. Saadaan toisella lähetyksellä 
riistalle.  
Paikallistamiskyky: -  
Riistan käsittely: Noutamansa riistat palauttaa suoraan ohjaajalle.  
Jäljestämiskyky: -  
Muut ominaisuudet: Ohjaajan tuntumassa hankalasti hallittava koira.  
Yleisvaikutelma: Levottoman vaikutelman itsestään antava koira, jolla valitettavasti niin paljon 
puutteita kyvyssä tehdä itsenäistä työtä, ettei sitä palkita.   
  
N HÖPÖHÄNNÄN KEVÄT-HILLA FI38313/09 s. 17.05.2009 
kasv. Niina Roivainen 
om. Reija Siikalampi & Niina Roivainen 
Padasjoki 27.7.13  Raimo Huhtiniemi  ALO0   
Haku: Lähtee melko hyvin hakualueelle, mutta voisi viihtyä siellä paremmin ja olla tehokkaampi.  
Ohjattavuus: Riittävän hyvin ohjattavissa.  
Paikallistamiskyky: Selvittää molemmat markkeeraustehtävät.  
Riistan käsittely: Epäröi joillakin riistoilla, pudottelee riistoja.  
Jäljestämiskyky: -  
Muut ominaisuudet: Epäröi veteen mennessä, vinkuu hieman noutoihin lähtiessään.  
Yleisvaikutelma: Melko hyvässä yhteistyössä ohjaajan kanssa toiminut koira, jonka hakuinto ei 
tänään ole riittävä. Puutteita myös (jotain) niin paljon, että koira putoaa palkintosijalta.   
  
U HÖPÖHÄNNÄN KEVÄT-INTO FI38314/09 s. 17.05.2009 
kasv. Niina Roivainen 
om. Anna Simola 
Raasepori 25.8.2013 Ossi Kähärä AVO3  
Haku: Kattaa maa-alueen hyvin. Löytää riistat nopeasti. Ei tee itsenäistä hakua vesialueella.  
Ohjattavuus: Selvittää tehtävän ohjattuna. Tottelee hyvin ohjaajan signaaleja.  
Paikallistamiskyky: Näkee heitot. Muistikuva kummastakin. Noutaa lokin, tarvitsee allin noutoon 
kaksi lähetystä.  
Riistan käsittely: Moitteetonta.  
Muut ominaisuudet: Pientä ääntä passissa.  
Yleisvaikutelma: Mielellään töitä tekevä koira. Ohjautuu ja markkeeraa hyvin. Puute hakutyössä 
vaikuttaa palkintosijaan. 
 
Nastola 31.8.2013  Mika Lappalainen  AVO3   
Haku: Liikkuu vauhdikkaasti alueella kattaen alueen melko hyvin löytäen riittävästi riistaa.  
Ohjattavuus: Maaohjaus: Helppo, nopea suoritus. Vesiohjaus: Koira on ohjattavissa kaikilla 
etäisyyksillä ja tehtävä saadaan suoritettua.  
 
 



Paikallistamiskyky: Näki molemmat heitot. Haki jälkimmäisen nopeasti ja suoraviivaisesti. Vaikutti 
muistavan myös ensimmäiseksi heitetyn, mutta vaikka meni nopeasti riistan läheisyyteen tulee 
tyhjänä pois.  
Riistan käsittely: ok  
Muut ominaisuudet: Pientä ääntelyä odotustilanteissa. Rauhallinen ja tarkkaavainen laukauksissa.  
Yleisvaikutelma: Työintoinen metsästyskoira, joka onnistuu päivän tehtävistä parhaiten 
ohjaustehtävissä. Lievä tehottomuus hakutehtävässä yhdessä paikallistamistehtävän kanssa 
pudottaa koiran korkeimmilta palkinnoilta.   
  
N JADORED'S BEAUTY BEAN 60693/08 s. 07.11.2008 
kasv. Nina Heitto 
om. Sari Talvenheimo 
Salo 18.8.2013  Ossi Kähärä  ALO3   
Haku: Käyttää sille varatun ajan. Löytää kolme riistaa. Palailee tyhjänä. Hausta tulee tehoton.  
Ohjattavuus: Selvittää tehtävän ohjattuna.  
Paikallistamiskyky: Näkee molemmat heitot. Hakee viimeksi heitetyn suoraviivaisesti. 
Ensimmäiseksi heitetystä hämärä muistikuva, joka vahvistuu ohjaajna toiminnasta ja riista löytyy.  
Riistan käsittely: Kaikilta osin moitteeton.  
Jäljestämiskyky: Ei kokeiltu  
Muut ominaisuudet: Täysin äänetön.  
Yleisvaikutelma: Pirteä, mielellään töitä tekevä, hyvin riistaa käsittelevä koira. Selvittää ohjaus- ja 
paikallistamistehtävät. Tehottomaksi jäänyt haku vaikuttaa palkintosijaan.  
 
Mjösund 15.9.2013 Tobina Nyman ALO0  
 Haku: Lähtee määrätietoisesti hakuun. Tuo yhden riistan, jonka jälkeen käy kanilla ja kieltäytyy 
siitä ja koe keskeytyy.  
Ohjattavuus: Selvittää ohjaustehtävän. On joten kuten hallinnassa.  
Paikallistamiskyky: -  
Riistan käsittely: Lokista ja variksesta ok, kieltäytyy kanista.  
Jäljestämiskyky: -  
Muut ominaisuudet: Tarkkaavainen ammuttaessa.  
Yleisvaikutelma: Ohjaajan hallinnassa oleva koira, joka valitettavasti tänään kieltäytyy kanista ja 
koe keskeytyy. 
 
U JADORED'S CHILI BEAN 60698/08 s. 07.11.2008 
kasv. Nina Heitto 
om. Marja Aspala 
Salo 18.8.2013  Ossi Kähärä  ALO1   
Haku: Kattaa alueen. Löytää riistaa maalta sekä kaislikosta.  
Ohjattavuus: Täyttää luokan vaatimukset.  
Paikallistamiskyky: Näkee molemmat heitot. Hyvä muistikuva kummastakin. Selvittää tehtävän 
itsenäisesti.  
Riistan käsittely: Kaksi pudotusta luovutusvaiheessa. Ei muuta huomautettavaa.  
Jäljestämiskyky: Selvittää jäljen. Noutaa kanin.  
Muut ominaisuudet: Pientä ääntä ajoittain.  
Yleisvaikutelma: Mielellään töitä tekevä riistaintoinen koira. Selvittää kokeen tehtävät.   
  



U JADORED'S MR BEAN 60694/08 s. 07.11.2008 
kasv. Nina Heitto 
om. Heidi Vuoria 
Nastola 31.8.2013  Jyry Tuominen  ALO0   
Haku: 1. Lähimmän riistan koira löytää nopeasti, sen jälkeen alkaa puurtamaan ja teho laskee. 2. 
Tällä osuudella koira tekee hyvin tehokasta työtä ja riistat löytyvät nopeasti.  
Ohjattavuus: Koira noudattaa täsmällisesti ohjaajan ohjeita ja saadaan riistalle.  
Paikallistamiskyky: -  
Riistan käsittely: Palauttaa nopeasti suoraan ohjaajalle, hakutehtävässä valitettavasti yksi riista 
rikkoontuu.  
Jäljestämiskyky: -  
Muut ominaisuudet: -  
Yleisvaikutelma: Hienosti ohjaajan hallinnassa oleva innokas työskentelijä. Riistakäsittelyvirhe 
valitettavasti pudottaa koiran palkinnoilta.   
  
U JONES JUWEL VOM LECH-TOLLER NEST 38099/07 s. 26.03.2006 
kasv. Thomas & Doris Hoffmann, Saksa 
om. Minna Jatkola 
Vilppula 16.6.2013  Petri Tuominen  AVO2   
Haku: Hyvää ja vahvaa hakutyötä tekevä koira, joka kattaa alueen kokonaisuudessaan hyvin.  
Ohjattavuus: Lähtee suoraviivaisesti yhdellä käskyllä, saadaan riista talteen.  
Paikallistamiskyky: Seuraa tarkasti tiputukset. Noutaa 1. Kuva toisesta tiputuksesta unohtuu, koira 
hakeutuu väärälle alueelle ja riista jää nostamatta.  
Riistan käsittely: Hyvät otteet ja luovutukset.  
Muut ominaisuudet: Seuraa tarkasti ampujaa.  
Yleisvaikutelma: Tehokasta hakutyötä tekevä koira. Suorittaa erinomaisen ohjauksen. 
Markkeerauksen harmillinen epäonnistuminen vaikuttaa palkintosijaan.   
 
Nastola 31.8.2013  Mika Lappalainen  AVO0   
Pöytäkirjan kopio niin heikkolaatuinen, että ei saa selvää.   
  
N KILOBYTE VOM LECH-TOLLER NEST 16763/07 s. 17.07.2006 
kasv. Doris & Thomas Hoffmann, Saksa 
om. Annina Nurmikivi 
Nastola 31.8.2013  Mika Lappalainen  AVO3   
Haku: Koira liikkuu rauhallisella vauhdilla alueella löytäen riittävästi riistaa, mutta ylösotot olisivat 
voineet olla spontaanimpia.  
Ohjattavuus: Maaohjaus: Koira saadaan ohjattua helposti riistalle. Koira harkitsee vakavasti 
poistumista paikalta ilman riistaa, mutta tuo sen lopulta itsenäisesti ohjaajan autettua päättelyssä 
riittävästi. Vesiohjaus: Rutinoituneen koiran perussuoritus.  
Paikallistamiskyky: Koira näki molemmat heitot. Tuo jälkimmäisenä heitetyn suoraviivaisesti, 
mutta unohtaa ensimmäiseksi heitetyn.  
Riistan käsittely: Osasta riistaa otteet pinnallisia ja parin riistan kohdalla "päällä roikkumista" eli 
ylösoton hitautta.  
Muut ominaisuudet: Rauhallinen ja tarkkaavainen laukausten aikana.  
 
Yleisvaikutelma: Rauhallisesti työskentelevä kokenut metsästyskoira, joka onnistuu päivän 



tehtävistä parhaiten ohjaustehtävissä. Puutteet riistan käsittelyssä ja markkeeraustehtävässä 
pudottavat sen korkeammilta palkintosijoilta.   
  
U LAPINTÄHTI OLIVER 35279/07 s. 10.06.2007 
kasv. Riitta Kalla 
om. Marianne Aho 
Nastola 31.8.2013  Jyry Tuominen  ALO1   
Haku: 1. Koira työskentelee hyvin itsenäisesti ja löytää molemmat riistat. 2. Koiran teho jonkin 
verran laskee ja osa alueesta jää tutkimatta. 3. Koira löytää riistan erittäin nopeasti.  
Ohjattavuus: Koiraa ohjataan hillitysti ja se saadaan riistalle helposti.  
Paikallistamiskyky: Koira havaitsee hyvin molemmat heitot. Toisen riistan noudossa saa hieman 
apua. Selvittää kuitenkin tehtävän riittävän itsenäisesti.  
Riistan käsittely: Varmat otteet, huolelliset luovutukset.  
Jäljestämiskyky: Selvittää jäljen itsenäisesti.  
Muut ominaisuudet: -  
Yleisvaikutelma: Mukavasti ohjaajan hallussa oleva rauhallinen työskentelijä, jolla on riittävä 
riistanlöytämiskyky kokeen tehtävien selvittämiseen.   
  
U MARIENDAL'S RED NOSE TURBO SIMBA FI57588/09 s. 26.09.2009 
kasv. Grete Munch 
om. Kati Salonen 
Salo 18.8.2013  Ossi Kähärä  ALO2   
Haku: Kattaa alueen hyvin. Tekee työtä hyvällä teholla ja löytää riistat sekä maalta että kaislikosta.  
Ohjattavuus: Täyttää luokan vaatimukset ja selvittää tehtävän ohjattuna.  
Paikallistamiskyky: Näkee molemmat heitot. Hyvä muistikuva. Selvittää tehtävän.  
Riistan käsittely: Moitteetonta.  
Jäljestämiskyky: -  
Muut ominaisuudet: Lähtee ilman lupaa ensimmäisestä laukauksesta. Saadaan palaamaan 
nopeasti takaisin. Täysin äänetön työssä.  
Yleisvaikutelma: Erittäin riistaintoinen, hyvällä teholla töitä tekevä koira. Selvittää kokeen 
tehtävät. Palkintosijaan vaikuttaa ilman lupaa ensimmäisestä laukauksesta lähteminen.   
 
Nastola 31.8.2013  Jyry Tuominen  ALO0   
Haku: 1. Koira löytää nopeasti lähimmän riistan, jonka jälkeen se ei keskity työhönsä toivotulla 
tavalla. 2. Koira tekee pistomaisia käyntejä alueella, mutta se ei enää varsinaisesti etsi riistaa. 
Löytää lähimmän riistan.  
Ohjattavuus: Voisi reagoida paremmin ohjaajan merkkeihin, saadaan kuitenkin riistalle.  
Paikallistamiskyky: Koiralla on koko ajan selvä kuva putoamispaikoista ja se selvittää tehtävän 
varman tuntuisesti. Toisen noudon kohdalla jättää noudon kesken ja tätä lintua koira on nyppinyt.  
Riistan käsittely: Palauttaa suoraan ohjaajalle. Saisi olla varmempi luovutuksissa.  
Jäljestämiskyky: -  
Muut ominaisuudet: Pientä levottomuutta ammuttaessa.  
Yleisvaikutelma: Hienon markkeeraustyön tehnyt koira, jolla puutteita itsenäisen työn 
tehokkuudessa. Puutteet riistankäsittelyssä pudottavat palkinnoilta.   
 
 
Mjösund 5.10.2013  Ossi Kähärä  ALO3   



Haku: Kattaa aluetta. Löytää lokin, variksen. Käy haistelemassa jänistä kaksi kertaa ja varista, joita 
ei nouda itsenäisesti.  
Ohjattavuus: Ohjautuu hyvin maalla ja vedessä.  
Paikallistamiskyky: Näkee heitot, selvittää tehtävät itsenäisesti maalla ja vedessä.  
Riistan käsittely: Ei nouda kania eikä toista varista itsenäisesti.  
Jäljestämiskyky: -  
Muut ominaisuudet: Ui tehokkaasti.  
Yleisvaikutelma: Nopea, hyvin ohjaajan hallinnassa oleva koira. Selvittää ohjaamis- ja 
paikantamistehtävät erittäin hyvin. Puutteet hakutehtävässä vaikuttaa palkintosijaan.   
  
U NOVAMIAN BOOGIE WOOGIE FI51900/09 s. 07.09.2009 
kasv. Miia Tanttu 
om. Jyri Raatikainen 
Vilppula 16.6.2013  Petri Tuominen  AVO2   
Haku: Sitkeää hakua tekevä koira, joka on parhaimmillaan haussa. Kattaa hyvin alueen.  
Ohjattavuus: Ohjataan vahvasti käskien, etenee suoraviivaisesti. Saadaan riista talteen.  
Paikallistamiskyky: Seuraa tarkasti tiputukset. Suorittaan ensimmäisen. Toisesta tiputuksesta kuva 
huono. Markkeeraus jää lyhyeksi ja toinen riista nostamatta.  
Riistan käsittely: Hyvät otteet ja palautukset.  
Muut ominaisuudet: Rauhallinen passissa.  
Yleisvaikutelma: Hyvän työmotivaation omaava koira, joka on sitkeä riistanetsijä. Tekee hyvän 
ohjauksen. Pieni epäonnistuminen markkeeraustehtävässä harmillisesti vaikutta palkintosijaan.   
Leppävirta 6.7.2013  Ossi Kähärä  AVO1   
Haku: Kattaa aluetta melko hyvin, tarvitsee ajoittain motivointia, löytää kaikki riistat.  
Ohjattavuus: Lähtee hyvin ulos, pitää hyvin linjansa, vaatii kuitenkin jatkuvia eteen käskyjä. 
Selvittää tehtävän ohjattuna.  
Paikallistamiskyky: Ykkösmarkkeerauksessa näkee heiton, empii hieman variksella, jonka sitten 
tuo. Kaksoismarkkeerauksessa näkee heitot, hyvä muistikuva, selvittää tehtävän.  
Riistan käsittely: Moitteetonta.  
Muut ominaisuudet: Rauhallinen passissa, ei häiriinny toisesta koirasta.  
Yleisvaikutelma: Tasapainoinen, reipasvauhtinen, mielellään töitä tekevä koira. Selvittää kokeen 
tehtävät erinomaisesti.   
 
Liperi, Kaatamo 17.8.2013  Mika Lappalainen  AVO0   
Haku: -  
Ohjattavuus: Maaohjauksessa ohjaaja osoitti koiran olevan ohjattavissa ja tehtävä suoritettiin 
helpohkosti.  
Paikallistamiskyky: Ykkösmarkk. koira eteni suoraviivaisesti linnulle, vahvaa epäröintiä sen 
ylösotossa, mutta suoritti tehtävän itsenäisesti.  
2. markkeerauksessa koira lukkiutui niin paljon ensimmäiseen heittoon, ettei nähnyt toisen 
pudotusta. Noutaa näkemänsä suoraviivaisesti. Saadaan myös jälkimmäiselle linnulle, jonka se 
jättää jostain syystä noutamatta.  
Riistan käsittely: Vesilinnut ok  
Varisten kanssa ongelmaa alusta asti ylösotossa - jättää 2. markk. variksen noutamatta.  
Muut ominaisuudet: Laukausten aikana käy melko kuumana. Lähtöluvan saadessaan pientä 
ääntelyä.  
Yleisvaikutelma: Metsästyskoira, joka onnistui hienosti päivän maaohjaustehtävässä. Koira osoitti 



myös markkeerauskykyä, mutta tuomari joutui keskeyttämään päivän kokeen riistasta 
kieltäytymisen vuoksi.   
  
U NOVAMIAN JESPER FI12758/11 s. 05.12.2010 
kasv. Miia Tanttu 
om. Heidi Kirvesmäki 
Liperi, Kaatamo 17.8.2013  Jouni Vimpeli  ALO0   
Haku: Koira löytää haun aluksi kaksi riistaa. Toista osaa ei tehdä.  
Ohjattavuus: -  
Paikallistamiskyky: -  
Riistan käsittely: Koiralla riistojen ylösotossa vaikeuksia ja lopulta koira kieltäytyy tuomasta 
paikallistamistehtävässä lokkia. Tuomari keskeyttää kokeen.  
Jäljestämiskyky: -  
Muut ominaisuudet: Koira voisi totella selvästi paremmin ohjaajaa. Koira on hieman kiihtynyt 
laukausten yhteydessä.  
Yleisvaikutelma: Koirasta ei ehdi saada kuvaa, koska koe keskeytyy heti alkuunsa. Koska koira ei 
ota markkeerausriistaa (lokki), tuomari keskeyttää kokeen.   
 
Nastola 31.8.2013  Jyry Tuominen  ALO0   
Haku: -  
Ohjattavuus: Koira lähtee uimaan, mutta ei varsinaisesti linjalle. Uituaan jonkin matkaa, se saa 
havainnon riistasta, mutta ei nouda sitä.  
Paikallistamiskyky: -  
Riistan käsittely: Puutteet noutohalussa keskeyttävät kokeen alkuunsa.  
Jäljestämiskyky: -  
Muut ominaisuudet: -  
Yleisvaikutelma: Koiran riistainto ei tänään riittänyt.   
  
N REDADICT DANDY DUCK 63077/08 s. 20.12.2008 
kasv. Annina Nurmikivi 
om. Annina Nurmikivi 
Salo 13.7.2013  Ossi Kähärä  AVO0   
Haku: Ei kokeiltu.  
Ohjattavuus: Lähtee hyvin ulos, kuuntelee aluksi hyvin. Saa hieman hakua hakualueelta, jonka 
jälkeen ei enää suostu lähtemään ohjaajan vaatimaan suuntaan.  
Paikallistamiskyky: Näkee heiton, hakee viimeksi heitetyn. Unohtaa ensiksi heitetyn.  
Riistan käsittely: Ei puutteita.  
Muut ominaisuudet: Pientä ääntä ja ottaa askeleen paikallistamistehtävän alussa.  
Yleisvaikutelma: Ylivirittynyt koira, joka tänään epäonnistuu paikallistamis- ja ohjaustehtävässä. 
Tuomari keskeyttää kokeen.   
  
  



N REDADICT MEASURE MAID FI26132/11 s. 16.03.2011 
kasv. Annina Nurmikivi 
om. Johanna Nyberg 
Laukaa 2.6.2013  Markku Bräyschy  ALO0   
Haku: -  
Ohjattavuus: -  
Paikallistamiskyky: Ei näe pudotusta, hakee hakuruudusta riistan, jonka noudon jättää kesken.  
Riistan käsittely: Ensimmäisessä osatehtävässä jättää noudon kesken.  
Jäljestämiskyky: -  
Muut ominaisuudet: -  
Yleisvaikutelma: Koesuoritus keskeytetään koiran jätettyä noudon palautuksen kesken.   
 
Karstula 14.7.2013  Vesa Hietikko  ALO0   
Haku: -  
Ohjattavuus: -  
Paikallistamiskyky: -  
Riistan käsittely: Koira kieltäytyy noudosta ensimmäisen paikallistamistehtävän yhteydessä ja koe 
keskeytyy.  
Jäljestämiskyky: -  
Muut ominaisuudet: Ääntelee tehtävän alussa.  
Yleisvaikutelma: Koiran koe keskeytyy ensimmäiseen tehtävän yhteydessä riistasta 
kieltäytymiseen.   
  
N REDADICT ON THE CROCKS FI44789/10 s. 30.06.2010 
kasv. Annina Nurmikivi 
om. Riikka Tarvonen 
Raasepori 25.8.2013  Risto Heikkonen  ALO0   
Haku: -  
Ohjattavuus: Saadaan ohjattua riistalle.  
Paikallistamiskyky: Ykkönen: näkee ja noutaa.  
Riistan käsittely: Hakualueella törmää ensimmäisenä kaniin, josta kieltäytyy ja koe keskeytyy.  
Jäljestämiskyky: -  
Muut ominaisuudet: Innostuu laukauksista.  
Yleisvaikutelma: Vilkkaan oloinen koira, jonka kanista kieltäytyminen keskeyttää kokeen.   
 
Nastola 31.8.2013  Jyry Tuominen  ALO0   
Haku: 1. Koira työskentelee melko itsenäisesti ja tutkii koko alueen. Löytää riistat. 2. Koira tekee 
tosissaan töitä löytääkseen riistaa, mutta sen teho alkaa laskea.  
Ohjattavuus: Koira ottaa riittävästi ohjausta ja se saadaan riistalle.  
Paikallistamiskyky: Koira seuraa pudotustilanteet hyvin ja noutaa viimeksi heitetyn linnun, jonka 
kohdalla tapahtunut riistankäsittelyvirhe keskeyttää kokeen.  
Riistan käsittely: Markkeerauslokilla koira hieman epäröi ylösottoa ja se myöskin rikkoo tämän 
linnun. Luovutukset saisivat myös olla huolellisemmat.  
Jäljestämiskyky: -  
Muut ominaisuudet: -  
Yleisvaikutelma: Hyvän ohjaustyön tehnyt koira, joka tekee myös melko hyvää itsenäistä työtä. 
Puutteet riistankäsittelyssä pudottavat sen palkinnoilta.   



  
N REDADICT SHOE ADDICT FI44788/10 s. 30.06.2010 
kasv. Annina Nurmikivi 
om. Jussi Pyykkönen 
Närpiö 18.5.2013  Vesa Hietikko  ALO-   
Haku: Koira kieltäytyy hakutehtävän yhteydessä lokin noudosta ja koe keskeytyy. Ohjaaja 
keskeyttää kokeen.  
Ohjattavuus: Suorittaa ensimmäisen maaohjauksen mallikkaasti.  
Paikallistamiskyky: -  
Riistan käsittely: Koe keskeytyy lokin hylkäämiseen.  
Jäljestämiskyky: -  
Muut ominaisuudet: Hyvä yhteistyö  
Yleisvaikutelma: Innokas, iloinen koira, jonka koe keskeytyy hakutehtävän yhteydessä riistan 
käsittelyvirheeseen.   
 
Leppävirta 6.7.2013  Ari-Pekka Fontell  ALO0   
Haku: -  
Ohjattavuus: Maaohjaus: Koira saadaan riistalle, mutta se vaatii jonkun verran työtä.  
Vesiohjaus: Ottaa hyvän linjan ja saadaan riistalle, mutta kieltäytyy noutamasta sitä.  
Paikallistamiskyky: 1. markkeeraus: Koira näkee pudotuksen, mutta ei löydä riistaa mennessään 
alueelle.  
Riistan käsittely: Kieltäytyy ohjauslokista (vesi). Variksesta hyvä ote ja palautus käteen.  
Jäljestämiskyky: -  
Muut ominaisuudet: -  
Yleisvaikutelma: Pirteän oloinen koira. Selvittää tänään maaohjauksen. Puutteet 
paikallistamiskyvyssä sekä riistan käsittelyssä johtavat siihen, että tuomari keskeyttää kokeen.  
 
Alavus 31.8.2013 Veli-Erkki Haataja ALO0  
 Haku: 1.haku nopea, 2.osalla tuo kaksi lokkia, jonka jälkeen hakuinto hiipuu totaalisesti.  
Ohjattavuus: Saadaan ohjattua riistalle.  
Paikallistamiskyky: Selvittää tehtävät ohjaajan pienellä avustuksella.  
Riistan käsittely: Ottaa kaikki riistat epäröimättä.  
Jäljestämiskyky: -  
Muut ominaisuudet: Hyvä yhteistyö.  
Yleisvaikutelma: Koira aloittaa kokeen hyvin ja suorittaa tehtävät hienosti, kunnes lähetetään 
kaislikkohakuun, josta koira löytää nopeasti 2 riistaa, jonka jälkeen hakuinto loppuu ja tuomari 
keskeyttää. 
 
U SIIPIVEIKON HANHENHOUKUTTELIJA FI21739/09 s. 28.02.2009 
kasv. Anna & Ville Rantala 
om. Hanna Laasanen 
Nastola 31.8.2013  Jyry Tuominen  ALO1   
Haku: 1. Koira työskentelee erittäin tehokkaasti ja löytää riistat nopeasti. 2. Tällä osuudella koira 
jatkaa edelleen tehokasta työtä ja riistat saadaan talteen. 3. Koira selvittää tehtävän itsenäisesti.  
Ohjattavuus: Koira saadaan lähetettyä haluttuun suuntaan, mutta uiskentelee aika paljon oman 
päänsä mukaan. Saadaan kuitenkin riistalle.  
Paikallistamiskyky: Koiran mielikuva tapahtuneesta hieman hämärtynyt. Selvittää kuitenkin 



tehtävän riittävän itsenäisesti.  
Riistan käsittely: Palauttaa suoraan ohjaajalle, voisi olla varmempi luovutuksissa.  
Jäljestämiskyky: Selvittää tehtävän itsenäisesti.  
Muut ominaisuudet:  
Yleisvaikutelma: Mukavasti ohjaajan hallinnassa oleva hyvä riistanlöytäjä, jolla pieniä puutteita 
riistan käsittelyssä. Ohjaustehtävässä voisi reagoida merkkeihin herkemmin.   
  
U SIIPIVEIKON INTROIKIVIUHKO 10146/07 s. 11.10.2006 
kasv. Anna & Ville Rantala 
om. Riikka Tetri & Pertti Manner 
Nastola 31.8.2013  Jyry Tuominen  ALO0   
Haku: 1. koira työskentelee hyvin itsenäisesti ja melko tehokkaasti. Löytää molemmat riistat. 2. 
Tällä osuudella koira työskentelee hyvin itsenäisesti ja riistat saadaan talteen.  
Ohjattavuus: Koiraa ei saada ohjattua osoitettuun suuntaan eikä se noudata ohjaajan merkkejä.  
Paikallistamiskyky: Koira näkee hyvin molemmat pudotukset, mutta mielikuva ensin heitetystä 
hämärtyy.  
Riistan käsittely: Luovutuksissa koira saisi olla selvästi varmempi.  
Jäljestämiskyky: -  
Muut ominaisuudet: -  
Yleisvaikutelma: Tehokasta itsenäistä hakutyötä esittänyt koira, jonka puutteet ohjattavuudessa ja 
paikallistamiskyvyssä yhdessä huolimattomien luovutusten kanssa pudottavat koiran palkinnoilta.   
  
U SIIPIVEIKON RASMUSREPOHÄNTÄ 10149/07 s. 11.10.2006 
kasv. Anna & Ville Rantala 
om. Päivikki & Timo Seppänen 
Närpiö 18.5.2013  Ossi Kähärä  VOI0   
Haku: Kattaa aluetta. Voisi olla hieman itsenäisempi tehtävässä. Hausta tulee melko tehoton.  
Ohjattavuus: Lähtee ulos, ei ohjaudu tarpeeksi. Tehtävä jää suorittamatta.  
Paikallistamiskyky: Näkee heitot, selvä muistikuva kaikista. Hakee kaksi itsenäisesti, kyselee lupaa 
useasti kolmannen noudossa.  
Riistan käsittely: Moitteetonta.  
Muut ominaisuudet: Rauhallinen passissa, ei häiriinny toisista koirista.  
Yleisvaikutelma: Koira, jolla paljon omaa tahtoa. Liian heikko ohjattavuus ja tehottomaksi jäänyt 
haku sulkee koiran pois palkinnoilta.   
 
Tampere 24.7.2013  Harri Sivén  VOI0   
Haku: -  
Ohjattavuus: Koiraa ei saada tänään juurikaan etenemään ohjauksessa ja tehtävä jää 
suorittamatta.  
Paikallistamiskyky: Seuraa rauhallisesti molemmat heitot. Ensimmäisen noutaa suoraviivaisesti. 
Toista pudotusta koira ei enää pysty muistamaan.  
Riistan käsittely: Hyvää nähdyillä riistoilla. Luovutukset voisivat olla hieman varmemmat.  
Muut ominaisuudet: Suht rauhallinen passissa.  
Yleisvaikutelma: Innokas työskentelijä, joka tänään kuitenkin epäonnistuu ohjaus- ja 
markkeeraustehtävässä, joka sulkee koiran pois palkinnoilta.   
 
Tampere (Teisko) 21.9.2013  Jyry Tuominen  VOI0   



Pöytäkirja puuttuu   
 
Pomarkku, Riuttansalmi 28.9.2013  Pekka Uusimäki  VOI0   
Haku: -  
Ohjattavuus: 1. ohjaus: koiraa ei saada etenemään vesialueelle ja riista jää noutamatta.  
Paikallistamiskyky: 1. markk: Näkee heiton ja noutaa riistan.  
2. markk: koira saa hyvät havainnot molemmista pudotuksista. ensimmäiseksi heitetystä ei 
muistikuvaa ja riista jää noutamatta.  
Riistan käsittely: Hyvää nähdyillä riistoilla.  
Muut ominaisuudet: Rauhallinen passissa.  
Yleisvaikutelma: Miellyttävällä tavalla työskentelevä koira, joka ei ole tänään riittävästi 
ohjattavissa tehtävän suorittamiseen. Linjamarkkeerauksissa markkeerauskyky ei riitä tehtävän 
suorittamiseen ja toinen riista jää noutamatta.   
  
SIIPIVEIKON SORSANSURMA FI21743/09 s. 28.02.2009 
kasv. Anna & Ville Rantala 
om. Anna & Ville Rantala 
Vilppula 16.6.2013  Petri Tuominen  AVO0   
Haku: Koira lähtee tänään hyvin alueelle, mutta tekee pistomaisia pyrähdyksiä hakuun. Haku jää 
tänään kovin tehottomaksi. Riistan löytäminen vaatii paljon aikaa. Koira viihtyy kuitenkin hyvin 
vesialueella.  
Ohjattavuus: Lähtee hyvin rannalta suoraviivaisesti. Ohjauksen loppuosassa hieman raskas. 
Ohjaaja käskyttää vahvasti.  
Paikallistamiskyky: Koira kuulomarkkeeraa 1. heiton, näkee hyvin 2. Selvittää markkeeraukset 
kuitenkin itsenäisesti.  
Riistan käsittely: Pääsääntöisesti hyvät otteet riistasta. Jättää haun viimeisen variksen 5 m 
ohjaajasta, noutaa sen kuitenkin käskyllä.  
Muut ominaisuudet: Rauhallinen passissa ja hyvin ohjaajansa hallinnassa.  
Yleisvaikutelma: Tänään hyvin rauhallisesti työskentelevä koira, jolla pieniä puutteita joka alueella. 
Suorittaa kuitenkin hyvin markkeerauksen ja näyttää hyvän itsenäisyyden itsestään.   
 
Tampere 23.7.2013  Harri Sivén  AVO3   
Haku: Koira työskentelee ajoittain alueella tehokkaasti, mutta voisi osoittaa voimakkaampaa 
halukkuutta edetä alueella löytääkseen riistoja. Tehokkuus alueella jää tänään hieman vähäiseksi.  
Ohjattavuus: Koira saadaan etenemään ohjattuna jonkin matkaa. Tämän jälkeen koira ei suostu 
kuuntelemaan juurikaan ohjaajan ohjausta, vaan pyrkii toistuvasti itsenäiseen ratkaisuun. Lopulta 
koira saa vainun (jotain) sijaitsevasta riistasta ja riista saadaan talteen.  
Paikallistamiskyky: Näkee molemmat pudotukset hyvin. Ensimmäisen noutamistaan noutaa 
suoraviivaisesti. Toiselle lähtiessään pysähtyy alkuvaiheessa ja saa lievän tuen ohjaajalta, mutta 
muistaa kuitenkin pudotukset melko hyvin ja noutaa sen.  
Riistan käsittely: Melko hyvät otteet riistoista. Palautukset voisivat olla vauhdikkaammat. Hyvät 
luovutukset.  
Muut ominaisuudet: Työskentelee vesi- ja kosteikkoalueella mielellään.  
Yleisvaikutelma: Melko hyvin markkeeraustehtävän tänään selvittänyt koira, jolla tänään lievästi 
puutteita ohjaustehtävässä. Tämä yhdessä haun osittaisen tehottomuuden kanssa laskeen koiran 
palkintosijaa.   
  



U SIIPIVEIKON TÄYTTÄ RUUTIA FI34344/10 s. 29.03.2010 
kasv. Anna & Ville Rantala 
om. Samuli Tiirikainen 
Virrat 25.7.2013  Ossi Kähärä  ALO3   
Haku: Kattaa maa-alueen hyvin. Jättää osan kaislikkoalueesta tutkimatta. Hakee 4/6  
Ohjattavuus: Selvittää maaohjauksen melko hyvin, vesiohjauksen haunomaisesti.  
Paikallistamiskyky: Näkee heitot. Selvittää tehtävät itsenäisesti.  
Riistan käsittely: Jättää ohjausvariksen noin kolme metriä ohjaajasta. Pinnalliset otteet. Otteet 
paranee kokeen vanhetessa.  
Jäljestämiskyky: -  
Muut ominaisuudet: Hyvä uimari. Täysin äänetön tehtävissä.  
Yleisvaikutelma: Vauhdikas, mielellään töitä tekevä koira. Hyvä riistainto. Palkintosijaan vaikuttaa 
puutteet riistan käsittelyssä ja ohjattavuudessa.   
 
Nastola 31.8.2013  Jyry Tuominen  ALO0   
Haku: 1. Löytää nopeasti lähimmän riistan.  
Ohjattavuus: Koira etenee voimakkaasti, mutta oman päänsä mukaan. Etenee riistalle.  
Paikallistamiskyky: -  
Riistan käsittely: Koira pudottaa molemmat löytämänsä riistat viiden metrin päähän ohjaajasta 
eikä tuo niitä edes kehotuksesta. Koe keskeytetään.  
Jäljestämiskyky: -  
Muut ominaisuudet: -  
Yleisvaikutelma: Hiukan kierroksilla käyvä koira, jonka puutteet riistan käsittelyssä pudottavat 
koiran palkinnoilta.   
  
U SIIPIVEIKON VARIKSENVIEJÄ FI21746/09 s. 28.02.2009 
kasv. Anna & Ville Rantala 
om. Marianne Aho 
Närpiö 19.5.2013  Vesa Hietikko  AVO1   
Haku: Tasaisella rauhallisella tyylillä itsenäistä hyvää hakutyötä tekevä koira.  
Ohjattavuus: Koira on helposti ohjattavissa riistalle.  
Paikallistamiskyky: Näkee pudotukset, noutaa molemmat.  
Riistan käsittely: Pehmeätä, otteet hyvät palautuksissa.  
Muut ominaisuudet: Hyvä yhteistyö  
Yleisvaikutelma: Rauhallinen hyvin työskentelevä koira, joka suoriutuu tehtävistä hyvällä tyylillä.   
 
Lappajärvi 16.6.2013  Ossi Kähärä  AVO2   
Haku: Tekee hyvää kattavaa hakua melko äänettömästi. Hyvä into ja sopiva vauhti.  
Ohjattavuus: Lähtee hyvin ulos. Selvittää tehtävän ohjattuna.  
Paikallistamiskyky: Näkee ensimmäisen heiton hyvin, saa toisesta melko huonon havainnon. Hakee 
ensimmäisen hyvin, ei kunnollista mielikuvaa viimeksi heitetystä. Tarvitsee hakua sen noutoon.  
Riistan käsittely: -  
Muut ominaisuudet: Rauhallinen passissa.  
Yleisvaikutelma: Miellyttävä koira. Työskentelee hyvässä yhteistyössä ohjaajansa kanssa. Selvittää 
kokeen tehtävät. Paikallistamistehtävän suoritustapa vaikuttaa palkintosijaan.   
 
Uurainen 20.7.2013  Pentti Åman  AVO3   



Haku: Tasaisella tempolla hakua tekevä koira, joka löytää riistoja tasaisesti.  
Ohjattavuus: Koiraa ei saada tänään vedessä etenemään riittävästi.  
Paikallistamiskyky: Selvittää molemmat annetut tehtävät.  
Riistan käsittely: Moitteeton.  
Muut ominaisuudet: Rauhallinen passissa, voisi palauttaa ripeämmin.  
Yleisvaikutelma: Tasaisella vauhdilla koko kokeen suorittanut koira, joka tänään ei onnistu 
ohjauksessa ja tämän vuoksi palkintosija alenee.   
 
Nastola 31.8.2013  Mika Lappalainen  AVO3   
Haku: Koira tekee hakua rauhallisella vauhdilla pitäen välillä myös tuumaustaukoja. Koira löytää 
riittävästi riistaa, mutta olisi voinut olla huomattavasti tehokkaampi.  
Ohjattavuus: Maaohjaus: Hieno suoritus. Vesiohjaus: Alkukangertelun jälkeen tehtävän loppuosa 
sujuu nätisti.  
Paikallistamiskyky: Näki molemmat heitot ja ja hakee jälkimmäisen heiton suoraviivaisesti, mutta 
unohti ensimmäisen mahdollisesti aristellessaan venettä.  
Riistan käsittely: Otteet hyvät. Voisi "patsastella" palauttaessa vähemmän.  
Muut ominaisuudet: Rauhallinen ja tarkkaavainen laukausten aikana.  
Yleisvaikutelma: Metsästyskoira, joka on tänään parhaimmillaan ohjaustehtävissä. Puutteet haku- 
ja markkeeraustehtävissä pudottavat sen korkeimmilta palkinnoilta.   
 
Alavus 1.9.2013  Ari-Pekka Fontell  AVO1   
Haku: Työskentelee haussa hieman verkkaisesti, mutta löytää riittävän määrän riistaa.  
Ohjattavuus: Ottaa erittäin hienon linjan ja selvittää tehtävän helposti.  
Paikallistamiskyky: Kaksoismarkkeeraus: Näkee molemmat pudotukset, haparoi hieman 
jälkimmäisen noudossa, mutta noutaa molemmat.  
Ykkösmarkkeeraus: Erittäin hieno suoritus.  
Riistan käsittely: Moitteeton  
Muut ominaisuudet: Laukauksen kesto hyvä.  
Yleisvaikutelma: Haussa hieman verkkaisesti työskentelevä uros. Selvittää kaikki päivän tehtävät. 
Ohjataan rauhallisesti ja miellyttävästi.  
 
Pietarsaari 15.9.2013 Ossi Kähärä AVO3  
Haku: Tekee hakua rauhallisella tyylillä. Hakee kaksi varista. Motivaatio hieman laskee. Hakee vielä 
kaksi lokkia.  
Ohjattavuus: Selvittää tehtävän, voisi kuitenkin totella paremmin ohjaajan antamia signaaleita.  
Paikallistamiskyky: Näkee heitot. Hakee viimeksi heitetyn suoraviivaisesti, hieman hatara 
muistikuva ensiksi heitetystä. Selvittää sen pienen empimisen jälkeen.  
Riistan käsittely: Moitteetonta.  
Muut ominaisuudet: Kaartelee palautuksissa, melko hitaat viimeiset viisi metriä.  
Yleisvaikutelma: Rauhallisella tyylillä työskentelevä koira, hyvin ohjaajan hallinnassa. Selvittää 
kokeen tehtävät. Voisi näyttää innokkuutensa paremmin. Pienet puutteet eri osa-alueilla vaikuttaa 
palkintosijaan. 
 
 
 
N SMALL FETCHER KAUNOTAR FI22634/10 s. 02.03.2010 
kasv. Mika Lehto 



om. Vesa & Mika Lehto 
Nastola 31.8.2013  Jyry Tuominen  ALO0   
Haku: 1. Koira liikkuu vain alueen etureunassa, eikä löydä riistaa. 2. Tälläkään alueella koira ei tee 
töitä löytääkseen riistaa.  
Ohjattavuus: Koira etenee mutkitellen melkein riistalle, mutta ei reagoi ohjaajan merkkeihin ja 
tehtävä jää suorittamatta.  
Paikallistamiskyky: -  
Riistan käsittely: -  
Jäljestämiskyky: -  
Muut ominaisuudet: -  
Yleisvaikutelma: Puutteet ohjattavuudessa ja halussa löytää riistaa pudottavat koiran palkinnoilta.   
 


