
MEJÄ-KOKEET 2008  
   

N ABSOLUTIS CHYMOS MINTTU 35052/02 s. 03.08.2002 
kasv. Tellervo Timonen 
om. Heli Oja 
  

Ähtäri 8.6.2008  Sakari Kankaanpää  VOI2  37p.   

Minttu lähti rauhallista kävelyvauhtia. Ensimmäisen osuuden puolivälissä tarkistuslenkki, loppuosuus 

suoraan kulmalle. Kulmalla katko, siellä laajoja tarkastuslenkkejä, josta tuomittiin hukka. Koira palautettiin 

jäljelle. Toinen osuus suoraan kulmalle. Kolmas osuus tarkistuslenkein, neljäs osuus suoraan kaadolle. 

Merkkasi makaukset ja osan kulmista laajoin tarkastuslenkein. Osoitti kaadon nuuskimalla.    

 

Köyliö 20.7.2008  Juhani Heikniemi  VOI0    

Mintulle osoitetaan jälki ja Minttu aloittaa reippaan jäljestyksen. Työtä tehdään pääasiassa maavainulla. 

Minttu tekee jälkitarkkaa työtä puoliväliin asti. Vain muutama lenkki. 1. makaus ylitetään nuuhkaisten. 1. 
kulma melko tarkasti. Takana olevassa ojassa vilvoitellaan. Katkokulmalla hukka ja toinen pian kulman 

jälkeen. Kolmannessa hukassa oli jo mielestäni mielenosoituksen makua. Minttu on hyvä jälkikoira, mutta 

tänään ei ollut se päivä. Sorkkaa osoittaa nuuhkien ja nuollen.    

 

Kauhava 3.8.2008  Heikki Ryynänen  VOI-    

Lähtömakaukselta ohjatusti liikkeelle. Rauhallista kävelyvauhtia etenevää puurtavaa työskentelyä 

ensimmäiselle makaukselle, jonka merkkaa pysähtyen penkomaan. Kehotuksesta huolimatta ei lähde 

jäljestämään, ja siitä aiheutuu hukka. Osoitetaan jälki, josta etenee katkokulmalle. Katkos ei selviä, jolloin 

ohjaaja keskeyttää kokeen.    
   

N ABSOLUTIS ULTIMATE ROSE 18173/06 s. 17.02.2006 
kasv. Tellervo Timonen 
om. Heidi & Simo Korkee 
  

Kontiolahti 25.6.2008  Markku Hassinen  AVO1  47p.   

Rapsu tutkii lähtömakausta ja ohjataan jäljelle, jota koira määrätietoisesti alkaa seurata aivan jäljellä aina 1-

kulmalle, jossa tekee tarkistuksia jäljen takana n. 6 m päässä. Toisen osuuden alku jatkuu myös hyvin aina 

sinne, kunnes koira käy tarkistamassa sivulla hajun ja palaa takaisin. Mutta sitten koiran vie sivulle hirven 

jälkiura, jonka Rapsu tarkistaa n. 30 m ja palaa heti takaisin jäljelle. Vielä pieni pyrähdys ennen 2-kulmaa, 
joka mennään tarkasti. 3-osuus erinomaista jäljestystä. Ensimmäistä makausta nuuhkaisee nopeasti ja 

toisen sitten ohittaa sivusta. Kaadolle Rapsu jää sorkkaa nuuhkimaan. Erinomainen jäljestäjä, joka vain 

makauksissa saa parantaa suoritustaan jatkossa. Tänään sopivaa vauhtia ohjattu erinomainen suoritus 

parivaljakolta.    

 

Liperi 17.8.2008  Martti Hirvonen  AVO1  48p.   

Innokkaasti jäljelle. Jäljestää sik-sak-tyylillään koko matkan tehden vain yhden laajemman tarkistuksen koko 

matkalla. Kulmat tarkasti, osoittaa makauksista toisen. Osoittaa kaadon jäämättä sitä nuuhkimaan. 

Erinomainen jäljestäjä.    

   
N ARCTICFOX'S CAROL 22336/04 s. 19.02.2004 
kasv. Jarmo Turakainen 
om. Rea Suominen-Ahti 
  

Miehikkälä 1.6.2008  Seppo Venäläinen  VOI1  49p.   

Tänään Nannalla onnistuu kaikki, PAITSI LÄHTÖMAKAUS KIERRETÄÄN.    

 



N ARCTICFOX'S MARIELLA 11433/01 s. 06.11.2000 
kasv. Jarmo Turakainen 
om. Maarit Pietiläinen 
  

Nakkila 13.4.2008  Jarmo Nummijärvi  VOI1  45p.   

Ella lähtee jäljelle rauhallisesti. Maavainuinen. I-osuus pieniä tarkastuksia jäljen molemmin puolin. Makaus 

ok. Katkokulma tarkastuslenkein. II-osuus mallikasta ja hyvävauhtista jäljestystä Makaus ok. Kulma ok. III-

osuus hyvää jäljestystä. Makaus ok. Kulma ok. IV-osuus pieni tarkastuslenkki. Makaus ok, ja kaato 

omistettiin noutaen. Erittäin hyvä suoritus.    
 

Nakkila 14.6.2008  Olavi Nurmiranta  VOI0    

Rauhallinen lähtö. Kohta suuntakrepin jälkeen koira poistuu määrätietoisesti jäljeltä ja joudutaan 

palauttamaan. Näytetään Ellalle puhdas jälki, mutta riista vie heti hukkaan. 1-osuuden lopun koira selvittää, 

mutta katkokulmalta koira poistuu suoraviivaisesti ilmeisesti riistan jäljille, ja koe keskeytetään kolmanteen 

hukkaan.    

 

Nakkila 15.6.2008  Taina Ketola  VOI0    

Ella ohjataan hyvin jäljelle. Alkaa rauhallinen ilmavainuinen, runsain tarkistuslenkein etenevä jäljestys. 

Ensimmäinen makaus ohitetaan nuuhkaisten, toinen merkitään erinomaisesti. 1. osuuden puolivälissä alkaa 
ruohonsyönti, tuomitaan 1 hukka. Katkokulma laajoilla lenkeillä. Toinen ja kolmas osuus edetään suht hyvin 

ja neljännellä osuudella alkaa taas vaikeudet eikä edetä enää. Tuomitaan hukat ja tuomari keskeyttää 

kokeen. Tänään verkkaisesti edennyt jäljestys ei tuonut tulosta, mutta koiran motivaation parantuessa, 

tulokset paranevat.    

   

N ARCTICFOX'S RONJA RIIVIÖ 31471/02 s. 22.05.2002 
kasv. Jarmo Turakainen 
om. Petra Korpela 
  

Köyliö 20.7.2008  Juhani Heikniemi  VOI0    
Rauhallinen lähtö. Ronja jäljestää maavainulla. Kulmat melko tarkasti, katkokulma yhdellä laajalla lenkillä. 

Kaksi ensimmäistä makausta ohitetaan. Työ on osaksi jälkitarkkaa. Sorkka osoitetaan nuuhkimalla. Ronjaa 

miellyttävä rauhallinen vauhti ja lukuisat tarkastuspistot ja –lenkit aiheuttavat kuitenkin määräajan 

ylityksen, eikä palkita tänään.    

 

Eurajoki 17.8.2008  Taina Ketola  VOI0    

Ronja ohjataan erinomaisesti jäljelle. Ronja aloittaa ilmavainuisen, jäljen päällä etenevän, maastoon 

sopivavauhtisen jäljestämisen. Ensimmäisellä osuudella pari pientä tarkistuslenkkiä. Katkokulmalta suoraan 

yli ja Ronja etsii uutta alkua väärältä puolelta, tuomitaan ensimmäinen hukka. Toisen osuuden alku hyvin, 

laaja tarkistuskierros, loppuosuus hyvin jäljen päällä. Kulmalta suoraan yli niin kauas, että tuomitaan toinen 
hukka. Kolmatta osuutta Ronja jäljestää hetken ja poistuu määrätietoisesti jäljeltä, tuomitaan kolmas hukka 

ja tuomari keskeyttää kokeen. Makauksista Ronja merkkaa nopeasti ensimmäisen, toinen ohitetaan. Ronja 

osoitti osaavansa jäljestää, harjoitusta lisää, niin koiran jäljestämisvarmuus paranee.    

   

U CANE ROSSICCIO FEROCE 40196/07 s. 11.07.2007 
kasv. Susanna Di Piazza 
om. Eerika Korhonen & Janne Tuovila 
  

Vammala 14.9.2008  Heikki Kulo  AVO1  43p.   

Ohjattu, rauhoitettu lähtö. Ensimmäinen osuus lähes loppuun hyvää, rauhallista ja jälkitarkkaa työtä. N. 50 
m ennen kulmaa riistahajut vievät Nikin sivuun. Kehotuksin palaa jäljelle kulman kohdalla ja makaus 

nuuskitaan. Heti toisen osuuden alussa samat riistahajut vievät vielä sivuun, mutta kehotuksin muistaa 



tehtävänsä. Loppu toisesta osuudesta hienosti kulmalle, makaus sulavasti merkaten. Kolmas osuus hienosti 

kaadolle, joka kiinnosti. Riistajäljet sekoittivat muuten loistavaa koesuoritusta.    

   

U DAMIIKAN LIVIANO 15110/04 s. 06.02.2004 
kasv. Päivi Kakko 
om. Tiina Lehtinen & Juha Rajala 
  

Ilmajoki 1.6.2008  Erkki Rantamäki  VOI1  45p.   

Hyvä, ohjattu lähtö. Kaikilla osuuksilla koira tekee lukuisia tarkastuksia jäljen molemmin puolin. Tämän 
johdosta jälkitarkkuus hiukan kärsii. Makaukset merkattiin pysähtymällä. Kaikki kulmat hyvin. Katkon koira 

selvitti hyvin. Kaadon omisti jääden paikoilleen. Koiran ja ohjaajan yhteistyö erinomaista.    

 

Espoo 15.6.2008  Jukka Kuparinen  VOI1  46p.   

Rauhoitettu ja ohjattu lähtö. Koira etenee sopivaa vauhtia maavainua käyttäen. Makuista 1. merkitsee 

hyvin, muut vain nuuhkaisten. Katkokulma ensin kaartaen ja lopulta tekijöiden jälkiä pitkin. Toinen kulma 

isolla tarkistuksella ja viimeinen hyvin. Kaadolle suoraan ja se kiinnosti. Hieno suoritus.    

 

Kauhava 3.8.2008  Erkki Rantamäki  VOI1  47p.   

Hyvä ohjattu lähtö. Kaikki osuudet Elmeri jäljestää erittäin tarkasti aivan jälkiuran päällä. Makauksista kaksi 
merkattiin pysähtymällä, muut yli. Katkokulmalla kaksi laajaa tarkistuslenkkiä, muut kulmat tarkasti. Kaadon 

omisti ottaen sen suuhun. Erinomainen suoritus Elmerinltä ja ohjaajalta.    

 

Vammala 10.8.2008  Ilkka Niemi  VOI2  35 p.   

Alkumakauksen nuuhkittuaan Elmeri etenee jarrutettunakin hieman liian reipasta vauhtia. Muutoin 

edetään tarkasti jäljellä, mutta 1. osuuden lopussa tehdään kaksi pientä tarkistuslenkkiä ja viimeisellä 

osuudella pieni kaarros jäljen sivuun. Katkokulmalla ensin pieni lenkki veretyksen välissä, seuraava 

suurempi lenkki johdattaa seuraavalle osuudelle, josta palataan veretyksen alkuun. Siitä kaarros ja tullaan 

jäljelle vähän kauempana. 2. kulma tarkasti, 3. kulma suoraan pitkälle yli hukkaan asti. Kaikilla makauksilla 

pysähdys oli niin hätäinen, ettei edes naru ehtinyt löystyä, joten merkkaus oli melko olematon. Elmeri jäi 
kaadolle.    

 

Vammala 14.9.2008  Jari Salokanto  VOI-    

Elmeri oli kyllä melko lailla intoa täynnä valmistautuessaan tehtävään. Ohjaajalla oli työtä hillitä koiraa, 

mutta jäljelle asettautuminen oli siisti ja hillitty. Hieman jo heti alusta näytti epäselvältä, mitä jälkeä 

ajateltiin siellä metsässä jäljestää. Lähtö oli hieman hosuva ja epätarkka, joka alun opastusosuudella saatiin 

vielä asetettua kohdalleen. Mutta melkein heti lähdöstä alettiin kaartaa oikealta sivuun ja pois jäljeltä. 

Vääjäämätön meno oli kohti lampea ja veriura ei ollut siellä päinkään. Ihmissilmin oli vaikea havaita, 

seurattiinko riistan jälkeä vai aikaisemmin metsässä pyörineitten marjastajien jälkiä, mutta jompaakumpaa 

kumminkin. Koiralle osoitettiin jälki eikä siitä eteenpäinkään jäljestys ollut kovin vakuuttavaa. Hieman 
ennen kulmaa koira teki taas yllättävän 90 asteen kulman, ja jäljistä päätellen lähdettiin seuraamaan 

ihmisjälkiä. Sitä ennen oli jo seikkailtu pitkät kierrokset jäljen sivussa. Koiralla on totisesti intoa ja vauhtia ja 

energiaa metsässä, mutta sen suuntaaminen verijäljestykseen kaikista suurista houkutuksista välittämättä, 

se on vielä totisen koulutuksen paikka. Ohjaaja keskeytti toisen hukan jälkeen kokeen.    

 

Kauhava 28.9.2008  Jarmo Nummijärvi  VOI1  44p.   

Elmeri vauhdikkaasti tutkii alkumakauksen selkeästi. Maa- sekä ilmavainuinen koira. Vauhdiltaan sopiva 

jäljestäjä. Kaikilla neljällä makauksella voisi Elmeri viihtyä hieman kauemmin. Myös jokaisella kulmalla 

vauhdikkaat tarkastuslenkit. Kaato omistettiin noutaen ohjaajalle.    

   



N HÄMÄJÄRVEN ARE YOU READY 43947/06 s. 06.09.2006 
kasv. Minna Hämäläinen 
om. Mari Kattainen & Hannu Peltonen 
  

Vammala 14.9.2008  Katri Mäkitalo  AVO2  34p.   

Rooa tutkii tarkkaan sille osoitetun lähtömakauksen, ja sitten se ohjataan jäljelle. Rooa jäljestää pääosin 

maavainuisesti mutta osaa käyttää myös ilmavainua tehokkaasti hyväkseen ja se etenee sopivaa 

kävelyvauhtia. Ensimmäinen osuus muutamalla tarkistuspistolla, paitsi osuuden lopussa laaja 

tarkistusrengas riistapolkua pitkin. Selvittää suunnan ja kulmalla merkkaa makauksen pysähtyen, kulma 
tarkkaan. Toisella osuudella runsaasti hirven ja peuran jälkiä, jotka pitää tarkistaa. Vähän ennen kulmaa 

tarkastelee hirven jälkiä verijäljen molemmin puolin siihen reagoimatta, jolloin Rooalle osoitetaan puhdas 

jälki. Selvittää kulman suunnantarkistuksella ja merkkaa makauksen pysähtyen. Kolmannella osuudella 

muutama nopea ja yksi laajempi hirven jälkien tarkistus, jolta palaa verijäljelle ohjaajan kehotuksesta. 

Kaadosta saa ilmavainun jo hyvissä ajoin ja sorkan löytäessään jää sitä nuolemaan ja nuuskimaan. Iloinen ja 

pirteä jäljestäjä, joka halutessaan pystyy hyvin etenevään ja jälkitarkkaan työskentelyyn.    

   

U HÄMÄJÄRVEN WINNIE THE POOH 34004/04 s. 01.07.2004 
kasv. Minna Hämäläinen 
om. Juha & Virpi Siiranen 
  

Nakkila 15.6.2008  Taina Ketola  VOI2  36p.   

Koira ohjataan nopeasti jäljelle. Koira aloittaa pääosin ilmavainuisen jäljestämisen vauhdikkaasti tehden 

pistoja jäljen kummallekin puolelle. Toisella ja neljännellä osuudella isoja tarkistuslenkkejä, jatkaa aina 

itsenäisesti. Katkokulma teettää töitä läheisen tien vuoksi, löytää itsenäisesti verestyksen alun. Makuista 

merkkaa erinomaisesti kaksi, 1 ylitetään ja 1 ohitetaan. Toinen kulma tarkasti, kolmas kulma teettää töitä, 

eikä koira lähde neljännelle osuudelle, tuomitaan hukka. Loppu muuten hyvin paitsi viimeisen makuun 

jälkeen tarkistuslenkkejä. Kaadolle suoraan, jolle jää. Jarruttamalla enemmän vauhdikasta koiraa tulokset 

paranevat.    

 
Vammala 10.8.2008  Ilkka Niemi  VOI2  37 p.   

Vini nuuhkii alkumakauksen. Vauhti jäljellä on jarrutettuna sopivan reipas. Edetään kaikki osuudet muuten 

varmasti ja tarkasti jäljellä, mutta 2. osuuden lopussa kuusikkonotkelmassa on mielenkiintoisia hajuja, joita 

kaarrellaan tutkimassa. Sieltä edetään jäljen sivussa lähelle 2. kulmaa, jossa kurvataan ja edetään 

suoraviivaisesti mäelle poispäin jäljestä, hukka. 1. kulma tarkasti. Katkokulma kahdella laajenevalla 

rengastuksella veretyksen alkuun. Välillä kokemattoman koiran eteneminen oli katkolla vähän epävarmaa, 

mutta rengastuskuvio oli hyvä. Kaksi makausta merkattiin selkeästi pysähtyen ja nuuhkien. Kolmatta 

makausta oltiin jo ohittamassa, kun Vini käännähti makaukselle, joten sekin tuli hyvin merkatuksi. 

Ensimmäisellä makauksella vain hidastettiin. Vini jäi kaadolle ja otti sen suuhunsa.    

 
Vammala 14.9.2008  Hannu Suonto  VOI2  36p.   

Lähtö innokas. Hienoa lähes jäljen päällä etenevää jäljestystä lähelle toista kulmaa, missä lähdettiin 

karkotetun peuran perään. Jälki täytyi osoittaa. Loppu taas hienoa jäljestystä. Katko parilla tarkistuksella. 

Makuista kaksi ensimmäistä hienosti tutkien, kolmas ohi ja neljättä pikaisesti nuuhkaisten. Kaato kiinnosti. 

Jäi paikalle.    

   



U HEDERA'S COME UNDONE 20480/05 s. 18.03.2005 
kasv. Minna Ahlström 
om. Heidi Nevander 
  

Hamina 31.8.2008  Markku Huttunen  AVO2  38p.   

Innokas lähtö, tarkasti tutkii lähtömakuun. Pääosin maavainulla työskentelevä koira, joka etenee sopivalla 

vauhdilla. Työskentely tänään jäljellä on hyvin tarkkaa, muutama kaarros jäljeltä ja 1. osuuden valitettava 

hukka. Kulmat tarkasti, merkaten makuut. Kaadon nuolee. Hieno suoritus ensikertalaiselta.    

   
U HEDERA'S LOOK SHARP 20211/02 s. 14.03.2002 
kasv. Minna Ahlström 
om. Iina & Riku Saimanen 
  

Miehikkälä 1.6.2008  Tuire Lindfors  AVO0    

Dami merkitsee huolella alkumakauksen. Kohta suuntakrepin jälkeen Dami vainuaa hajun tuulen tuomana, 

jota kohti se pyrkii palaamatta verijäljelle. Tästä hukka ja uusi aloitus. Tästä jatketaan heti ilmavainulla 

jäljen sivussa 1. osuus, kulma oikaistaan ja suoraan toiselle osuudelle. 2. osuutta hetki jäljen mukaisesti, 

kunnes koira menee kahdesti peräkkäin jäljen sivuun palaamatta itsenäisesti veriuralle takaisin. Koe 

keskeytettiin. Koira, joka tänään ilmavainuisuutensa vuoksi ajautuu usein pois jäljeltä, eikä 
kokemattomuutensa vuoksi omaa vielä riittävää motivaatiota palata jäljelle jatkaakseen annettua tehtävää. 

Koira kaipaa lisää harjoittelua ja saa näin lisää itseluottamusta.    

   

U HULIVILIN HAPPY HOUR 19119/07 s. 28.02.2007 
kasv. Kirsi Mantilo 
om. Helena Eronen & Karo Kettunen 
  

Liperi 17.8.2008  Martti Hirvonen  AVO1  41p.   

Innokkaasti jäljelle. Ensimmäisen osuuden alkupuolella paljon pyöritystä, toinen jälkitarkasti, kolmannella 

yksi tarkistus. Ensimmäinen kulma tarkasti, toinen lenkillä. Osoittaa makaukset. Jää nuuhkimaan kaatoa. 
Vaatii ohjaajan tukea (kehotuksia) jäljen alussa, muuten hyvää jäljestystä.    

   

N HULIVILIN MY HAPPINESS 19121/07 s. 28.02.2007 
kasv. Kirsi Mantilo 
om. Kati & Veli-Matti Häyrinen 
  

Karttula 13.7.2008  Seppo Venäläinen  AVO1  49p.   

Lähtömakaus tutkitaan huolella ja rauhallisesti. Essi jäljestää kaikki osuudet jälkitarkasti, ennen kaatoa laaja 

tarkastuslenkki. Makaukset merkitään erinomaisesti, kulma tarkasti. Kaadon nuuhkii tarkasti. Erinomainen 

jäljestäjä, joka paneutuu työhönsä 100%.    
   

N HULIVILIN NEVER EVER 44097/04 s. 03.09.2004 
kasv. Kirsi Mantilo 
om. Kati & Veli-Matti Häyrinen 
  

Karttula 13.7.2008  Seppo Venäläinen  VOI0    

Lähtömakaus tutkitaan ja ohjataan jäljelle. 1-osuuden alussa tarkastuslenkki, osuuden puolessa välissä 

poistuminen jäljeltä, hukka. 1-makaus ohi, kulma lenkillä. 2-osuus yhdellä tarkastuslenkillä, 2-makaus yli ja 

2-kulma pitkäksi aina hukkaan saakka. 3-osuus tarkasti, 3-makaus merkataan hätäisesti, 3-kulma, jolla 

katko, selviää laajalla lenkillä. 4-osuuden alku tarkasti sitten poistuminen jäljeltä, hukka ja tuomari 
keskeyttää kokeen.    

 



Pieksämäki 3.8.2008  Markku Hassinen  VOI0    

Rauhallinen, hyvä ohjattu lähtö, jossa lähtömakaus tutkitaan. Heti alkuosassa koira ohjautuu sivulle lenkille, 

josta palaa jäljelle. Osoittaa 1. makauksen hyvin. Jäljestää veretetyn osuuden loppuun 1. kulmalla sekä 

selvittää jäljentekijöiden jälkiä myöten katkon. 2. osuudella ottaa hirvenjälkiuran ja etenee 1. hukkaan. Ei 

osoita 2. makausta ja heti sen jälkeen etenee jälleen sivulle 2. hukkaan. 2. kulma mennään pyörinnän 

kautta 3-osuudelle, maastosta lähtee 2 lehtokurppaa. 3-makaus mennään ylitse ja tehdään lenkki jäljen yli 

mennen 3-hukkaan. Tuomari keskeyttää tänään kokeen.    

 

Kuopio 14.9.2008  Seppo Venäläinen  VOI1  44p.   
Lähtömakaus nuuhkitaan ja ohjataan jäljelle. Eve jäljestää kaikki osuudet sopivalla vauhdilla, tehden 

muutaman tarkastuspiston. 1-makaus merkataan hätäisesti, 2 ja 4:s ohi ja 3:s merkataan pysähtymällä. 1-

kulma, jolla katko, kuljetaan veretys loppuun, ensin haetaan yläpuolelta sitten turvaudutaan tekijöitten 

jälkiin, toiselta kulmalta lähtevä lintu sekoittaa Even kulmatyöskentelyä mutta selvittää kulman ja 3:s 

tarkistuslenkillä. Kaadon nuuhkii ja jää paikoilleen.    

   

U JADORED'S CRASH KABOOM 30893/03 s. 28.05.2003 
kasv. Nina Heitto 
om. Hanna Ikonen 
  
Vieremä 29.6.2008  Erika Jylhä-Pekkala  AVO1  40p.   

Epulle näytetään lähtömakaus ja maa- ja ilmavainuinen jäljestys alkaa. Eppu etenee jäljen molemmin puolin 

polveillen, pari tarkastuslenkkiä tehden 1. kulmalle, jonka makauksen nuuskii. Kulma lenkillä ja toinen osuus 

jatkuu tiheikössä pyörien pienin tarkistuksin. Toisen osuuden loppuosalla Epun jäljestys paranee ja muuttuu 

jälkitarkemmaksi. 2. kulma ja makaus nuuhkitaan. Kulmalla Eppu tekee laajan tarkastuslenkin viereiselle 

tielle asti, mutta palaa jäljelle, joka kulkee tien vieritse. Kolmas osuus edetään sopivaa vauhtia ja 

jälkitarkasti kaadolle saakka. Kaadon meinaa ohittaa, mutta askel pysähtyy, ja Eppu kääntyy nuuskimaan 

sorkan.    

 

Pieksämäki 3.8.2008  Kari Muje  AVO2  37p.   
Eppu merkkaa alkumakauksen ja ohjataan huolellisesti matkaan. Jäljestys etenee lähinnä maavainulla ja 

sopivaa vauhtia. Koko matkalla vain pari nopeaa tarkastusta, muuten hyvin jälkitarkasti. Kulmalla Eppu 

merkkaa makaukset hyvin, mutta jatkolle mennään pitkän suunnantarkistuksen kautta. Vähän ennen 

kaatoa riistanhaju teettää pitkän tarkastuslenkin, josta Eppu jatkaa ilmavainulla poistumisjäljille: hukka. 

Uusi lähestyminen ja kaato haltuun. Hyvää työskentelyä. Eppu kaipaa hieman lisää rutiinia kulmien 

työstämiseen.    

   

U JADORED'S ROLLER ROCKET 12685/06 s. 01.01.2006 
kasv. Nina Heitto 
om. Nina Heitto 
  

Karttula 13.7.2008  Seppo Venäläinen  AVO1  46p.   

Teppo rauhoitetaan ja viedään lähtömakaukselle, joka tutkitaan, ja rauhallisesti liikkeelle. I-osuus 

jälkitarkasti, I-makaus merkitään pysähtymällä, kulma tarkasti. II-osuus neljällä tarkastuspistolla, II-makaus 

merkataan pysähtymällä, kulma pienellä tarkastuspistolla. III-osuus kahdella tarkastuslenkillä. Kaadon 

nuuhki ja jää paikoilleen. Tänään turhat lenkit pudottavat pisteitä.    

   



U JADORED'S ROUGH ROCKET 12689/06 s. 01.01.2006 
kasv. Nina Heitto 
om. Hannele Malo 
  

Pieksämäki 25.5.2008  Seppo Venäläinen  AVO2  38p.   

Lähtömakaus tutkitaan ja Hannele ohjaa Puntin jäljelle. Kaikki osuudet hyvin jäljen päällä, paitsi II-osuuden 

alussa määrätietoinen poistuminen jäljeltä, hukka. Makaukset merkataan hyvin ja 1-kulma tarkasti, 2-kulma 

pienellä pistolla. Kaatoa näykkii. Puntti jäljestää hyvin, mutta kulmien harjoitusta lisää, myöskin Puntti voisi 

hieman jarruttaa.    
 

Kontiolahti 25.6.2008  Markku Hassinen  AVO0    

Puntti nuuhkii lähtömakauksen ja ohjataan jäljelle. Ohjaaja jarruttaa hyvin alusta alkaen koiran vauhtia. 

Melko heti koira ajautuu sivulle haistelemaan, mutta löytää jäljelle takaisin. Vähän matkaa mennään hyvin 

ja poistutaan sivulle 1-hukkaan. Ensimmäinen kulma lenkillä ja 2-osuus alkaa hyvin, kunnes koira osuu 

hirven kaviouralle ja poistuu toiseen hukkaan. Toinen kulma ohitetaan ja ennen 3-osuuden loppua koira 

poistuu taas sivulle 3-hukkaan. Molemmat makaukset koira ohittaa. Tuomari keskeyttää kokeen. Tänään 

Puntilla oli muut hajut kiinnostavampia, ohjaajalta hyvä ohjaussuoritus.    

 

Vieremä 29.6.2008  Martti Hirvonen  AVO3  24p.   
Alkumakaus nuuhkitaan ja siitä innokkaasti jäljelle. Tarkkaa jäljestystä lähelle ensimmäistä kulmaa, jossa 

ottaa hirvenjäljet, joita pitkin toiselle osuudelle. Hirvenjäljet jäävät mieleen, ja kohta koira lähtee niille 

uudelleen, josta hukka. Palautuksen jälkeen tarkasti toiselle kulmalle, joka tarkasti osoittaen makauksen. 

Kolmannen osuuden loppupuolella harhautuu jäljestä ja joudutaan palauttamaan. Loppu tarkasti kaadolle, 

jota jää nuuhkimaan. Tänään koira on liian herkkä riistanjäljille.    

 

Pieksämäki 3.8.2008  Kari Muje  AVO1  49p.   

Puntti merkkaa alkumakauksen ja alkaa sopivan rauhallisen, pääasiassa maavainuisen työskentelyn. 

Eteneminen on hyvin jälkitarkkaa jäljen päällä tai aivan sen tuntumassa. Jäljeltä poiketaan pientä tarkistusta 

varten vain neljästi ja kerran vilvoittelulla ojassa ja joka kerta päättäväinen paluu jäljelle. 1. kulma tarkasti ja 
makaus hyvin merkaten. 2. kulman merkkaus on hieman hätäinen. Loppupuolella Puntti tarkistaa nopeasti 

pari piennisäkkään koloa ja jatkaa kaadolle, jonka ottaa haltuunsa. Erittäin lupaava jäljestäjä ja hyvä, 

äänetön koirakon yhteistyö.    

 

Liperi 17.8.2008  Martti Hirvonen  AVO1  45p.   

Innokkaasti jäljelle. Ensimmäisellä ja kolmannella osuudella laajempi tarkistus, muuten melko tarkkaa 

jäljestystä. Kulmat tarkasti, osoittaa makaukset. Jää nuuhkimaan kaatoa. Sopivalla vauhdilla työskentelevä 

koira.    

   

N KITIMAT RED DELICIOUS 26615/07 s. 25.03.2007 
kasv. Mirja Tuominen 
om. Maria Likander 
  

Loviisa 9.7.2008  Seppo Venäläinen  AVO2  39p.   

Lähtömakaus tutkitaan ja vauhdikkaasti jäljelle. Ensimmäinen osuus yhdellä laajalla tarkastuslenkillä, 

muuten hyvin. Ensimmäinen makaus merkataan pysähtymättä ja kulma tarkasti. Kakkososuuden alussa 

laaja tarkastuslenkki, joka käy hukan rajamailla. Sitten hyvää jäljestystä vähän matkaa, taas pyörimistä 

jäljellä. Loppuosuus tarkasti. Kakkosmakaus merkataan pysähtymällä ja kulma tarkasti. Kolmas osuus 

tarkasti, kaadon ohittaa ja menee tielle, hukka. Loppuosuus kaadolle hyvin, jonka viereen jää. Tänään liian 

kova vauhti vie parhaan jäljestysterän.    
   



N KORPIKALLION KILJUHANHI 31867/04 s. 30.05.2004 
kasv. Eija Ja Seppo Heikkinen 
om. Anne Järvenkylä-Hämäläinen & Elsa Hämäläinen 
  

Elimäki 29.6.2008  Ilkka Niemi  VOI1  45p.   

Alkumakauksen merkattuaan Sirkku jäljestää maavainuisesti rauhallista vauhtia. Kaikilla osuuksilla tehdään 

muutama pieni kaarros jäljen sivuun, kolmannella osuudella yksi vähäsen isompi. Muutoin edetään tarkasti 

jäljellä. Katkokulmalla ensin laaja pisto yli, paluu veretysten välistä ja laaja lenkki kulman sisäpuolella josta 

palataan taas veretysten väliin. Siitä jalanjälkiä veretyksen alkuun. Laajat hakukuviot olivat runsaasti 
aikaavieviä. Toinen ja kolmas kulma aivan pienellä pistolla yli. Sirkku merkkasi kaikki makaukset erittäin 

hienosti. Kaato kiinnosti.    

   

U MÄKIHARJUN HUOLETON-HEMMO 22093/01 s. 01.04.2001 
kasv. Sari & Ilpo Harju 
om. Minna & Mika Martikkala 
  

Raahe 20.7.2008  Katri Mäkitalo  VOI1  43p.   

Ohjaaja osoittaa innokkaalle koiralle lähtömakauksen, jota Leevi nuuhkaisee, ja sitten se ohjataan jäljelle. 

Leevi pyrkii etenemään nopeasti, mutta ohjaaja jarruttaa vauhdin sopivaksi. Leevi etenee pääosin 
maavainuisesti. Kaksi ensimmäistä osuutta jälkitarkasti ja kulma pienellä suunnan tarkistamisella. Toinen 

kulma, jolla katko teettää Leeville paljon töitä, mutta lopulta se selvittää sen rengastaen. Miltei heti 

kolmannen osuuden alussa tarkastuslenkkejä jäljen sivuun muuten jälkitarkasti kulmalle, jonka selvittää 

ulkokautta. Seuraavalle osuudelle kiertäen. Viimeisellä osuudella kaksi tarkistuspistoa muuten jälkitarkasti 

kaadolle, jossa ensin nuuskaisee sorkkaa, tekee sitten tarkistuspyörähdyksen ja palaa sitten ottamaan sen 

mukaansa. Makauksista ensimmäisen osoittaa vauhtia kävellessä hidastaen ja nuuskaisten, muut 

pysähtyen. Jälkitarkkaa työtä tekevä koira, jonka iloista ja sitkeää työskentelyä on mukava seurata.    

   

U MERKILLINEN KETTU 29602/05 s. 17.05.2005 
kasv. Johanna Pikkarainen 
om. Riikka Tarvonen 
  

Miehikkälä 1.6.2008  Seppo Venäläinen  VOI1  40p.   

Lähtömakaus tutkitaan ja ohjatusti jäljelle. 1. ja 2. osuus hyvin, 3:s osuus yhdellä tarkastuslenkillä ja 4:n 

osuuden alku hyvin mutta ennen kaatoa vielä yksi tarkastuslenkki, joka käy hukan rajamailla. 1. ja 4. makaus 

osoitetaan hätäisesti, 2. ja 3:s makaus ohi. 1. kulma, jolla katko, kuljetaan veretys loppuun, katko selviää 

hakemalla, 2. kulma tarkastuslekillä ja 3:s kulma tarkasti.    

 

Karttula 13.7.2008  Tuula Svan  VOI1  42p.   

Kepe rauhoitetaan alkumakaukselle, ja se aloittaa hieman pysähtelevän jäljestyksen. Ensimmäinen kulma 
tarkasti, toinen kulma, jolla katko, laajoilla lenkeillä. Kolmas kulma lenkittäen laajalti jäljen sivussa. Kaadolle 

suoraan, jonka nuuhkii tarkasti. Makauksista ensimmäinen ylitetään, toinen ja kolmas osoitetaan 

pysähtymällä ja nuuhkimalla, neljäs nopeasti nuuhkaisten. Pysähtely ja lenkitys useaan kertaan tekee 

työskentelystä hieman puurtavaa. Muuten jälkitarkka työskentely.    

   

N MINDARE'S WILD AIDA 37340/02 s. 09.08.2002 
kasv. Pirkko Wallin 
om. Päivi Kallström 
  

Miehikkälä 3.5.2008  Martti Hirvonen  VOI1  43p.   
Innokkaasti jäljelle. Jäljestää polveilevalla tyylillään jäljen kahden puolen tehden vain muutaman lyhyen 

tarkistuksen koko matkalla. Ensimmäinen kulma tarkasti, kolmas lyhyellä lenkillä. Katkon selvittää lenkillä 



seuraavan osuuden alkuun. Makauksista osoittaa kolme hyvin, yhden ylittää. Jää kaadolle nuuhkimaan sitä. 

Muutama ohjaajan muistutus jäljestä, muuten itsenäisesti työskentelevä koira.    

 

Ruokolahti 27.7.2008  Heikki Vesikko  VOI-    

Ahmi lähtömakauksen verta, siitä ohjaaja ohjasi koiran jäljelle, tekee alussa pari zik zak –kuviota, jatkaa 

jäljestystä sitten jälkitarkasti lähelle katkokulmaa, osoittaa makuun pysähtymällä siinä, tekee ennen kulmaa 

määrätietoisen poistumisen jäljen oikealle puolelle. Jäljestyskehotuksenkaan jälkeen jäljelle palaamatta, 

saa hukan, selvittää katkokulman joutuisasti. Jäljestää 2. osuutta n. 10 m. Lähtee siitä määrätietoisesti jäljen 

vasemmalle puolelle kohti paikkaa, missä oli saanut hukan. Tällöin ohjaaja keskeytti kokeen.    
   

U NITRIC DYNAMITE DUCK 37598/00 s. 18.09.2000 
kasv. Riika & Mika Leppinen 
om. Elina & Arto Kylmälä 
  

Kauhava 3.8.2008  Erkki Rantamäki  VOI1  44p.   

Hyvä ohjattu lähtö. Erittäin miellyttävävauhtinen jäljestäjä. Kaikki osuudet erittäin tarkasti. Aivan jälkiuran 

päällä. Makauksista ensimmäinen merkattiin pysähtymällä, muut makaukset yli. Katkokulmalla kaksi laajaa 

tarkastuslenkkiä. Muut kulmat pienin tarkastuksin. Kaadon omisti jääden paikoilleen. Erittäin hyvä suoritus 

Väpältä ja ohjaajalta.    
 

Kauhava 28.9.2008  Jarmo Nummijärvi  VOI1  46p.   

Väpän suoritusta voisi kuvata sanoilla rauhallinen ja määrätietoinen. Väpä käyttää molempia vainuja, joskin 

tänään maavainua enempi. Vauhti verkkaisen sopivaa. Ensiosuuden alussa pari suunnantarkastuspistoa 

jäljen sivussa. Kokonaisuudessaan jälkityö tapahtui aivan jäljen päällä. Makauksista jokainen pysähdytään ja 

nuuhkitaan. Kulmista 1. kulma oikaistiin, katkokulmalla tarkka tarkastus johti seuraavan osuuden 

löytymiseen. 3. kulma tarkasti. Kaato omistettiin nuuhkien.    

   

U NORDWART OTHELLO 38892/01 s. 24.08.2001 
kasv. Birgitta Kajander 
om. Nina Salo & Janne Vuorinen 
  

Vammala 10.8.2008  Kai Ylikoski  VOI2  37 p.   

Otto rauhoitetaan, merkkaa alkumakuun ja ohjataan jäljelle. 1. osuus edetään jälkitarkasti, ihanteellista 

vauhtia. 1. kulmalla katko teettää töitä, veritys loppuun, jonka jälkeen useita lenkkejä. Lopulta katko selviää 

ja edetään veriuraa n. 20 metriä, sitten alkavat tarkistuslenkit jäljen molemmin puolin. 2. osuus ylitetään 

niitä tehdessä useasti, mutta lenkit jatkuvat eikä edetä, tuomitaan hukka. Palautuksen jälkeen hyvin toiselle 

kulmalle, joka selviää laajalla lenkillä. 3. osuus jälkitarkasti. 3. kulma pienellä tarkistuslenkillä. 4. osuudella 

yksi pidempi tarkistuslenkki, jolta kuitenkin selvittää takaisin jäljelle, muuten hyvin. Makuista merkkasi 

hyvin 1. ja 4., pysähtyen ja nuuhkien, 2. ja 3. ylitettiin. Kaadolle suoraan, jota näykki ja kantoi. Hyvä 
jälkikoira, joka tänään teki yhden hukan.    

 

Vammala 14.9.2008  Hannu Suonto  VOI1  48p.   

Lähtö innokas. Taitavasti jarrutettuna lähes jäljen päällä etenevä jäljestäjä. Makuista osoitti kaksi tutkien, 

kaksi vierestä ohi. Ensimmäinen kulma tarkasti, kolmas hiukan yli jäljelle nopeasti palaten. Katko kahdella 

laajenevalla lenkillä. Kaato kiinnosti.    

   



N NORDWART UNICUM 47000/03 s. 17.11.2003 
kasv. Birgitta Kajander 
om. Taina Hepojärvi & Tarja Jantunen 
  

Miehikkälä 1.6.2008  Seppo Venäläinen  VOI1  43p.   

Lähtömakaus syödään ja ohjatusti jäljelle. Vauhdikas jäljestäjä, joka jarrutetaan hyvin. 1. osuus muutamalla 

tarkastuslenkillä, 2. osuus tarkasti, 3. osuus muutamalla tarkastuslenkillä ja 4. osuus yhdellä laajalla 

tarkastuslenkillä, joka käy hukan rajamailla. 1. kulma vähän oikaisten, 2. kulma tarkasti ja 3:s kulma, jolla 

katko, mennään veretys loppuun, ekana hakemalla ja sitten turvaudutaan tekijöiden jälkiin. 1. ja 4. makaus 
syödään, 2. yli ja 3:s osoitetaan hätäisesti. Kaadon nuolee.    

   

U REDADICT RUTHLESS RANGER 44940/07 s. 20.07.2007 
kasv. Annina Nurmikivi 
om. Niina Niemi 
  

Miehikkälä 1.6.2008  Tuire Lindfors  AVO1  47p.   

Nuori Nitro merkitsee huolella alkumakauksen ja aloittaa jäljestyksen, mikä on tänään pääsääntöisen 

tarkkaa ja hyvin etenevää. Koira jäljestää pääosin maavainulla ja sen jouduttua jäljestä hieman sivuun pyrkii 

hakemaan veriuran nopeasti. Parissa kohtaa ensikertalainen haluaa hieman tukea ohjaajalta, mutta jatkaa 
heti itsenäisesti kehotuksen saatuaan. Makaukset koira osoittaa huolellisesti pysähtyen ja syöden veristä 

turvetta. 1. kulman tuntumassa metsätiellä pieni suunnan varmistus. 2. kulma erinomaisesti. Kaadolle 

suoraan, jota nuuhkii ja nuolee jääden sen luo. Itsenäinen hieno suoritus nuorelta koiralta, jolla on 

ohjaajansa kanssa hyvä yhteistyö.    

   

U RENARD RUSÉ HUGUENOT HAGARD 42522/02 s. 04.10.2002 
kasv. Seija Huipero 
om. Satu & Sirkku Kouki 
  

Liperi 17.8.2008  Martti Hirvonen  AVO3  25p.   
Innokkaasti jäljelle. Suorilla osuuksilla hukat toisen osuuden alussa ja kolmannen osuuden loppupuolella, 

muuten melko tarkkaa jäljestystä. Ensimmäinen kulma pitkäksi, toinen tarkasti. Makaukset ylittää. Jää 

nuuhkimaan kaatoa. Sopivalla vauhdilla jäljestävä koira.    

   

U RENARDER'S TIERYN AV DEVERRY 48983/04 s. 03.07.2004 
kasv. Louise Blomqvist 
om. Sanna Rantanen 
  

Vammala 14.9.2008  Heikki Kulo  AVO1  45p.   

Rauhoitettu ohjattu lähtö. Narri lähtee ripeään, tarkkaan jäljestykseen. Vauhti on kuitenkin 
helppokulkuiseen maastoon sopivaa. Ensimmäinen osuus virheittä kulmalle, missä makuu merkataan hyvin. 

Jatkaa kuitenkin suoraan yli kulmasta ja laajalla, aukon reunaa myötäilevällä lenkillä takaisin jäljelle. 

Loppuosuus hyvin kulmalle, joka tarkasti, makaus hieman huolimattomasti. Kolmas osuus vanhaa 

metsäautotietä ojalle, mistä kehotuksin jatkaa. Hyvin kaadolle, jota jää nuuskimaan. Hieno suoritus, jossa 

vain pieniä puutteita.    

   

U ROBERTSON 24111/04 s. 22.04.2004 
kasv. Henna Räisänen 
om. Reeta Raatikainen 
  
Virolahti 4.5.2008  Martti Hirvonen  AVO3  21p.   

Hyvin ohjattu lähtö. Ensimmäinen osuus kohtalaisen hyvää jäljestystä, joskin osuuden lopulla tuuli painaa 

jäljen hajun sivulle, ja koira ohittaa makauksen, sieltä laajalla lenkillä seuraavalle osuudelle. Kohta taas 



laajalle lenkille, josta lopulta hukka. Tämän jälkeen koiralla oli vaikeuksia pysytellä pidempää matkaa 

jäljellä. Toinen kulma oikaistaan, ja makaus jää merkkaamatta. Kaatoa jää nuuhkimaan.    

 

Miehikkälä 1.6.2008  Kati Huovila  AVO3  24p.   

Rope rauhoitettiin ennen alkumakausta. Näytetyn makauksen haisteli tarkasti ja valjaista kiinni pitäen 

ohjattiin krepitykselle. Rope jäljesti 2. osuuden puoliväliin maa- ja ilmavainulla tarkasti jäljen päällä tai 

hieman aaltoillen. 1. makaus nopeasti haistellen ja yli, takaa kaartaen jäljelle ohjaajan kerran kehottaessa. 

Tuuli painoi hajua ja Rope kulki osuuden lopun jäljen sisäpuolella, ohjaajan kehottaessa jäljelle. Rope oikaisi 

3-osuudelle, mutta tuuli toi makauksen hajun ja Rope haisteli sen tarkasti. Rope lähti jäljestämätöntä jälkeä 
etenemään ja siitä sivulle, hukka. 3. osuuden alussa sorkanjäljille, hukka. Loppu tarkasti, sorkkaa haisteli ja 

kantoi suussa. Tänään ilmavainun käyttö ja tuuli sekoitti erinomaisen alun.    

 

Nakkila 14.6.2008  Taina Ketola  AVO3  29p.   

Koira ohjataan hyvin jäljelle jarruttaen. Koira aloittaa sekä ilma- että maavainuisen jäljestämisen. N. 50 

metrin päästä koira lähtee määrätietoisesti pois jäljeltä, tuomitaan 1. hukka. Loppuosuus hyvin jäljen 

päällä, kunnes n. 30 metrin päässä ennen kulmaa koira tekee suuren tarkistuslenkin, ylittää toisen osuuden 

ja jatkaa määrätietoisesti takaisinpäin, 2. hukka. Toinen osuus mallikasta jäljestystä, 2. makuun koira 

merkkaa, kulma tarkasti. 3. osuuden alussa laaja lenkki, löytää itsenäisesti jäljen. Muutama pieni lenkki 

ennen kaatoa, jolle koira tulee suoraan ja jää kaadolle. Hyvä suoritus, joskin useat riistanjäljet kiinnostivat 
koiraa alussa.    

   

U ROCMIN DREAMING DRAGON 17367/05 s. 25.02.2005 
kasv. Satu Markkula 
om. Harri Leinikka & Minri Salokannel 
  

Miehikkälä 1.6.2008  Kati Huovila  AVO3  22p.   

Ohjaaja laittoi Kamun istumaan ennen alkumakausta. Kamu haisteli makauksen ja krepitykselle ohjauksen 

jälkeen aloitti maavainuisen jälkityön. Osuuden lopulla Kamu jäljesti ilmavainulla, jatkuen koko jäljen 

loppuosuuden. Makaus jäi merkitsemättä, kun Kamu kaarsi ulkokautta 2. osuudelle. Aaltoillen ja välillä 
kaarrellen Kamu aloitti osuuden ja haisteli löydetyn sorkkaeläimen jalan, jatkaen eteenpäin 

määrätietoisesti, hukka. Toinen kulma rinteessä ulkokautta kaartaen, makaus vierestä ohi. Lopussa 

mutaojassa uintia ja kaarrellen kaadon läheltä aina tielle asti, hukka. Uudelleen jäljelle, sorkkaa haisteli ja 

kantoi. Ilmavainuinen Kamu tarvitsee harjoittelua varmuuden kehittämiseksi.    

   

N ROSMARIN 24108/04 s. 22.04.2004 
kasv. Henna Räisänen 
om. Mervi Pekkanen 
  

Ristiina 1.6.2008  Markku Huttunen  VOI1  46p.   
Tutkii lähtömakuun. Koira pyrkii tänään reippaaseen etenemiseen, jota ohjaaja säätelee. Maavainulla 

työskentelevä koira. Tänään jäljestetään koko jäljen matka, loivasti aaltoillen jäljen molemmin puolin. 1 

kulma, jossa katkos, koira jäljestää veritetyn jäljen päähän, jonka jälkeen kaarretaan seuraavalle osuudelle. 

2 kulma tarkasti ja 3:lla kaarros kulman takaa. Makuista 1 ja 4 merkataan. 2. yli ja 3. ohi. Kaadon nuuhkii. 

Pirteä suoritus ohjaajalta ja koiralta.    

   

U SIENNA-RED ARES 25581/04 s. 04.05.2004 
kasv. Benita Rosenholm 
om. Julia & Leila Silonsaari 
  
Miehikkälä 1.6.2008  Kati Huovila  AVO1  48p.   

Innokas Vili haistelee pari kertaa nopeasti makauksen, ja ohjaaja yrittää pidätellä koiraa pidempään. 

Krepeille ohjauksen jälkeen Vili aloittaa pääosin ilmavainulla etenevän työn, osuuden puolivälissä kaarros 



jäljen suuntaisesti kirsu ylhäällä ja taas jäljelle tarkasti edeten. Makaus tarkasti haistellen, kulma tarkasti. 2. 

ja 3. osuus myös aaltoillen jäljen päällä edeten. Makaus haistellen, kulmalla ihmettelyä kirsu ylhäällä, 

kaarros makauksen ympäri, uudelleen haistelu ja eteenpäin. Sorkkaa haisteli, kantoi ohjaajalle. Upea 

suoritus.    

   

N SIENNA-RED CAPSICUM 10849/07 s. 18.11.2006 
kasv. Benita Rosenholm 
om. Pia Kurimo 
  
Loviisa 9.7.2008  Jukka Välitalo  AVO0    

Hyvä rauhallinen lähtö. Aloittaa maavainuisen jäljestyksen, joka kuitenkin muuttuu hirvenjälkien 

tarkistuksen jälkeen hapuilevaksi. Tulee kolme hukkaa ja aikakaan ei tänään olisi riittänyt. Osoittaa 

osaavansa jäljestää, mutta tänään ei riittänyt motivaatio työhön.    

   

U SIENNA-RED CLADIUM 10852/07 s. 18.11.2006 
kasv. Benita Rosenholm 
om. Sanna Tiainen & Jarno Inkilä 
  

Virolahti 4.5.2008  Seppo Venäläinen  AVO1  48p.   
Lähtömakaus esitutkitaan. Makaus ei kiinnosta. I-osuus tarkkaa jäljestystä, ennen kulmaa pyörimistä. I-

makaus merkataan pysähtymällä ja kulma tarkasti. II- ja III-osuus tarkasti. II-makaus merkataan 

pysähtymällä ja kulma tarkasti. Kaadon nuuhkii. Pessiä voisi vielä hieman jarruttaa, muuten erinomainen 

ensikertalaispari.    

 

Loviisa 9.7.2008  Jukka Välitalo  AVO2  38p.   

Hyvä lähtö. Aloittaa sekä maa- että ilmavainuisen jäljestyksen, mikä jatkuu hyvänä lähes koko matkan. 

Toisen osuuden alussa koira hukkaa jäljen eikä selvitä sitä itsenäisesti, hukka. Kulmat tarkasti ja makaukset 

merkataan hyvin. Kaadolle suoraan, mikä nuuhkitaan hetkinen. Voisi olla kaadolla hiukan innokkaampi. 

Muutoin mukavan suorituksen pilaa yksi hukka.    
   

U SIIPIVEIKON RASMUSREPOHÄNTÄ 10149/07 s. 11.10.2006 
kasv. Anna & Ville Rantala 
om. Päivikki & Timo Seppänen 
  

Eurajoki 17.8.2008  Jukka Korsberg  AVO0    

Hyvä, varma lähtö ja ohjaus, mitä seuraa ilmavainuista ja reipasvauhtista jäljestystä aina osuuden lopulle, 

jossa riistan jäljet sekoittivat koiran, ja hukka oli tosiasia. Puhdas jälki ennen kulmaa, jonka selvittää hyvin ja 

samoin makaus merkataan. Melko pian tämän jälkeen koira sekoaa taas riistan jäljille toiseen hukkaan. 

Lähistöllä ollut kirkasvetinen puro on ollut ilmeisesti riistan juottopaikkana. Toisen osuuden loppu hyvin, 
makaus merkataan ja kulman selvittää laajalla kaarrolla ulkokautta eteenpäin. Valitettavasti n. 100 metriä 

ennen kaatoa sorkanjäljet vievät koiran kolmanteen hukkaan, ja koe keskeytetään. Hyvä ja iloinen koira, 

joka osaa jäljestää. Valitettavasti tänään riistan hajut vievät verijäljestä voiton.    

   

N SIIPIVEIKON SANNISYYSHEHKU 10150/07 s. 11.10.2006 
kasv. Anna & Ville Rantala 
om. Mervi Pekkanen 

  

Mäntsälä 4.5.2008  Kaarina Pirilä  AVO2  35p.   

Ohjattu lähtö. Ennen lähtöä Sanni syö verta lähtömakuusta. Sanni etenee ilmavainulla koko 1. osuuden 
hiukan jäljen sivussa, mukavaa vauhtia. 1. kulmalla pysähtyy ja menee aivan jäljen mukaisesti. 2. osuudella 

meno hiukan hiljenee. Sanni käy uimassakin, mutta jatkaa. Tarkistaa höyhenkasan. 3. osuudella lähtee 

ylösnousevan linnun perään, palaa käskystä, mutta lähtee jäljen toiselle puolelle, 1. hukka. Jatkaa hyvin 



kaadolle, jota jäi nuolemaan. Nuori koira, jolla on taitoa selvästi tähän lajiin, mutta tänään metsän muut 

tapahtumat kiinnostivat, ja palkintosija laskee siksi. Silti onnittelut omistajalle tästä pienestä jäljestäjästä.   

  

Nakkila 14.6.2008  Taina Ketola  AVO-    

Koiralle näytetään alkumakaus ja ohjataan hyvin jäljelle. Koira jäljestää pääosin ilmavainulla. Jäljen 

jatkuessa vanhalta metsätieltä metsään koira jatkaa pitkin tietä, kääntyy jäljelle, ylittää sen ja jatkaa 

määrätietoisesti 1. hukkaan asti. Hyvää jäljestystä lähelle ensimmäistä kulmaa, ylitetään toinen osuus ja 

koira lähtee tutkimaan riistan jälkiä, tuomitaan 2. hukka, ja ohjaaja keskeyttää kokeen. Koira osoitti 

osaavansa jäljestää, mutta tänään metsän muut hajut olivat mielenkiintoisempia.    
   

U SWINGING TAIL'S THUNDERBOLT 32177/99 s. 29.04.1999 
kasv. Mats & Susanna Jangeroth 
om. Sanna Rantanen 
  

Vammala 10.8.2008  Kai Ylikoski  VOI1  49p.   

Voltti merkkaa alkumakuun ja ohjataan jäljelle. Jäljestys etenee jäljen päällä reipasta vauhtia kaikki 

osuudet, vain pari pientä tarkastuslenkkiä koko jäljellä. 1. kulma, jossa katko, veritys loppuun, ja 

välittömästi jäljentekijän jälkiä pitkin verityksen alkuun. Muut kulmat nopeasti jäljen mukaan. Makuista 

merkkasi erinomaisesti 1. ja 3. pysähtyen ja nuuhkien, 1. makuulla vielä katse ohjaajaan. 2. ja 4. makuilla 
hieman laimeammat merkkaukset. Kaadolle suoraan, jota pureskeli. Erinomainen, äänetön jäljestys.    

   

U TOLLERBAY BANJO BLUES 45325/07 s. 22.07.2007 
kasv. Eva-Lisa Granholm 
om. Mikael & Venla Appel 
  

Mustasaari 18.5.2008  Torsten Lerstrand  AVO1  45p.   

Startade lungt och bra. Startade med markvittring. Första sträckan med kontroller på sidorna av spåret. 

Markerade legan. Vinkeln bra. Andra sträckan med några småa kontroller på sidorna. Vinkeln med 

kontroller. Förbi legann utan att markera. Tredje stäckan med småa kontroller på sidorna. Fram till klöven 
som denn stannade vid.    

 

Karijoki 27.7.2008  Kai Ylikoski  AVO1  49p.   

Alkumakuu nuuskaistaan, ja Midi aloittaa varman ja jälkitarkan jäljestyksen. Edetään reipasta, maastoon 

sopivaa vauhtia, maavainulla. Molemmat makuut merkataan selvästi, pysähtyen ja nuuhkien. Kulmat jäljen 

mukaan. Viimeisellä osuudella yksi nopea tarkastuslenkki. Kaatoa nuoli ja jäi viereen. Erinomainen jäljestys, 

jonka Midi suorittaa itsenäisesti ja halukkaasti.    

 

Pedersöre 7.9.2008  Seppo Tavi  VOI1  48p.   

Lähtömakaus tutkitaan – jäljelle reipasta vauhtia. Suora sujuvasti makaus hyvin osoittaen. Kulma ja 2. suora 
tarkasti ja makaus hyvin osoittaen. Katkokulma harkitusti selvittäen. 3. suoralla vauhti hieman laantuu – 

makauksen osoitus hidastaen. Suoran lopulla joitakin tarkistuksia. Kulma tarkasti. 4. suoralla vauhti hieman 

laantuu ja joitain pikku tarkistuksia tarvitaan. Ennen makausta lähtee 2 kurppaa, jotka kiinnostavat, mutta 

nythän jäljestetään – makaukselle pysähdytään hetkeksi. Loppu pikku tarkistuksin. Kaadon Midi osoitti 

nuollen ja nuuskien. Hyvää, reipasta työtä.    

 

Veikkaala 14.9.2008  Jarmo Nummijärvi  VOI1  46p.   

Midi tutkii alkumakauksen. Tästä lähtee sopivavauhtinen maa- että ilmavainuinen jäljestys. Kuvioltaan ns. 

sik-sak koko jäljen matkaa. Makauksista 2 ohi, muut makaukset pysähtyen ja nuuhkien. Katkokulma pienellä 

suunnan tarkistuslenkillä seuraavalle osuudelle. Muut kulmat tarkasti. Kaato omistettiin jääden paikoilleen.    
   



U TOLLERBAY BLACK-BERRY 48058/03 s. 11.11.2003 
kasv. Eva-Lisa Granholm 
om. Marjaana & Mikko Yläjääski 
  

Mäntsälä 4.5.2008  Rauno Koskinen  VOI2  31p.   

Koira ohjataan itsenäisee jälkityöhön, joka etenee maavainulla ja vauhdikkaasti poukkoillen jäljen 

tuntumassa. 2. osuudella laajempia tarkasteluita, muuten ne ovat pienempiä. Makauksista 1. ohitetaan 3 

metrin päästä, 2. ja 3. hätäisesti nuuhkaisten merkataan ja 4. kävellään yli. 1. kulma pienellä 

tarkastuslenkillä, 2., jolla katko, selvitetään laajentuvin rengastuksin. 3. kulma ensin laaja lenkki ja palataan 
kulmalle ja sitten määrätietoisesti kulman yli ja 1. hukka. Kaadon ottaa suuhun ja tuo ohjaajalle.    

 

Renko 27.7.2008  Jukka Hevonkorpi  VOI2  36p.   

Itsenäinen, terhakka lähtö. Koira etenee ohjaajan jarruttamana sopivaa vauhtia. Alussa koira tekee laajan 

suunnan tarkistuksen, muuten eteneminen on pääosin jäljen mukaista. 1. kulmalla koira ajautuu kauas 

kulman taakse eikä enää etsi jälkeä. Hukka. Kolmas kulma pienellä kaarrolla. Katkolla koira hakee jatkon 

nopeasti, mutta joutuu pian tekemään perusteellisen suunnantarkistuksen. Makauksista kaksi ensimmäistä 

merkataan erinomaisesti, muut koira ylittää. Kaadolle koira tulee ilmavainulla laajoin kierroin takakautta. 

Hyvä, innokas jäljestäjä, jonka keskittyminen jälkeen pari kertaa herpaantui.    

 
Luumäki 10.8.2008  Heikki Vesikko  VOI1  47p.   

Ohjattu lähtö, etenee maavainulla. Osoittaa makuut pysähtymällä, rengastaa katko- ja 2. kulman, viimeinen 

jälkitarkasti. Tekee 3. osuuden lopussa pienen tarkistuksen jäljen molemmin puolin. Menee lopussa 

suoraan kaadolle, pysähtyy, nuuhkii, jää paikoilleen. Erinomainen jälkikoira.    

   

U TOLLERBAY CHUCK-BERRY 48059/03 s. 11.11.2003 
kasv. Eva-Lisa Granholm 
om. Raija & Antti Närhi 
  

Miehikkälä 1.6.2008  Seppo Venäläinen  VOI1  46p.   
Lähtömakaus ei oikein kiinnosta ja vauhdikkaasti jäljelle, mutta rauhoittuu sopivaksi kävelyvauhtiin. 1. 

osuus muutamalla tarkastuslenkillä, 2. osuus jälkitarkasti, 3. osuus muutamalla tarkastuslenkillä ja 4. osuus 

yhdellä tarkastuslenkillä. 1, 2 ja 4-makaus merkataan pysähtymällä, 3:s hätäisesti. 1. kulma, jolla katko, 

selviää jäljentekijöiden jälkiä pitkin, 2. kulma tarkasti ja 3:s kulma tarkastuslenkillä. Kaadon ottaa suuhun.    

 

Ilvesaho 27.7.2008  Martti Hirvonen  VOI1  45p.   

Innokkaasti jäljelle. Suorat osuudet tarkkaa jäljestystä. Makauksista osoittaa yhden, kolme ylittää. 

Ensimmäisen katkokulman selvittää lenkittämällä, toinen tarkasti, kolmas pitkäksi, josta palaa takaisin 

kulmalle. Tuo kaadon ohjaajalle. Erinomainen jäljestäjä.    

 
Kauhava 28.9.2008  Erkki Rantamäki  VOI1  50p.   

Nicke ohjataan lähtömakaukselle. Nicke lähtee jälkitarkkaan työskentelyyn. Kaikki osuudet aivan 

jälkitarkasti. Katkokulma erittäin tarkasti jäljentekijän jälkiä pitkin. Muut kulmat jälkitarkasti. Makaukset 

ensimmäinen nopeasti yli, merkkasi sen kuitenkin. Muut makaukset pysähtyen. Kaadon omisti pyörien sen 

päällä. Erinomainen suoritus Nickeltä ja ohjaajalta.    

   

N TOLLERBAY DEREX JOY 22440/00 s. 08.04.2000 
kasv. Eva-Lisa Granholm 
om. Eva-Lisa Granholm & Agneta Norrholm 
  
Pedersöre 7.9.2008  Seppo Tavi  VOI1  47p.   

Rauhallisesti ja tarkasti jäljelle. Kaikki, niin alku- kuin suorien makaukset tutkitaan huolella ja pysähtyen. 

Suorat jäljestetään loivalla aaltoliikkeellä tarkasti paitsi 2. suoran kahta ja 4. alun n. 10 metrin 



tarkistuslenkkejä. 1. kulma tarkasti. Katkokulmalla jonkin verran lenkitystä, 3. kulma 10 metrin lenkillä. 

Kaadon Pippi osoitti nuuskien ja kantaen sorkan ohjaajalle. Hyvää, varsin sopivavauhtista työtä.    

   

N TOLLERBAY GOOSE-BERRY 48061/03 s. 11.11.2003 
kasv. Eva-Lisa Granholm 
om. Jenny Miettinen 
  

Uusikaarlepyy 4.5.2008  Torsten Lerstrand  AVO1  46p.   

Startade lungt och bra. Startade med markvittring. I-sträckan med några små controller. Första legan, 
vinkeln, markerade snabbt. Sedan fortsatte på andra sträckan, ett par små controller. 2. legan markerades, 

sedan running av vinkeln. 3. sträckan med några små avvikelser från spåret. Fram till klövern som den 

stannade vid.    

 

Närpiö 21.5.2008  Torsten Lerstrand  AVO1  46p.   

Starten lungt och bra startade med markvittring I-sträckan några småa controller på sidorna av spået 

markerade legan vinkeln liten running 2-sträckan småa avvikelser från spåret markerade legan. Sedan 

running 3-sträckan med några controller på sidorna av spåret fram till klöven som den stannade vid.    

 

Kauhava 28.9.2008  Erkki Rantamäki  VOI1  42p.   
Ninni ohjataan lähtömakaukselle, josta alkaa rauhallinen maa- ja ilmavainuinen jäljestys. Kova tuuli tekee 

sen, että Ninni tekee lukuisia pistoja jäljen molemmille puolin kaikilla osuuksilla. Katokulma, kaksi 

tarkistuslenkkiä. Muut kulmat myös tarkistus. Makaukset Ninni merkkasi pysähtymällä. Kaadon omisti 

jääden paikoilleen. Hyvä suoritus Ninniltä ja ohjaajalta.    

   

N TOLLERBAY GREAT ESTHER 16758/05 s. 12.02.2005 
kasv. Eva-Lisa Granholm 
om. Iina & Riku Saimanen 
  

Kiuruvesi 27.7.2008  Martti Hirvonen  AVO3  29p.   
Innokkaasti jäljelle. Hukat ensimmäiseltä kulmalta ja toisen osuuden alkupuolelta, muuten melko tarkkaa 

jäljestystä vain muutamin lyhyin tarkistuksin. Osoittaa ensimmäisen makauksen, toisen heikosti, mutta 

kulma tarkasti. Jää nuuhkimaan kaatoa.    

   

N TOLLERBAY GREAT EVITA 16756/05 s. 12.02.2004 
kasv. Eva-Lisa Granholm 
om. Eva-Lisa Granholm 
  

Munsala 8.6.2008  Juha Junkala  VOI1  43p.   

Lähtö varma. Etenee rauhallisella nopeudella käyttäen sekä maa- että ilmavainua. Työskentely pääosin 
jälkitarkkaa, tekee ajoittain tarkistuslenkkejä. Merkkasi 3 makausta, kulmilla tarkistuslenkit. Kaato löytyi, 

nuuhki, jäi viereen seisomaan. Erinomainen suoritus osin aukeassa ja tuulisessa maastossa.    

   

U TOLLERBAY RED TANDOORI 33194/06 s. 20.05.2006 
kasv. Eva-Lisa Granholm 
om. Mari Virtanen 
  

Virolahti 4.5.2008  Seppo Venäläinen  AVO1  40p.   

Lähtömakaus nuuhkitaan ja Mitätön ohjataan jäljelle. I-osuus tarkkaa jäljestystä, I-makaus merkataan 

pysähtymällä ja kulma tarkasti. II- ja III-osuus tarkastuspistoja tehden. II-makaus yli ja kulma tarkasti. 
Kaadon nuuhkii. Tänään kunnon loppuminen vaikeutti jäljestystä.    

   



U TOLLERBAY RED THAI CURRY 33195/06 s. 20.05.2006 
kasv. Eva-Lisa Granholm 
om. Mikko Ahti & Rea Suominen-Ahti 
  

Äetsä 5.10.2008  Erkki Rantamäki  AVO1  48p.   

Nuusku pysäytetään lähtömakaukselle, josta ohjaaja näyttää jäljen suunnan. Nuusku tekee jokaisella 

osuudella vain pieniä tarkistuksia jäljen sivuun palaten kuitenkin nopeasti jälkiuralle. Kulmamakaukset 

Nuusku merkkasi pysähtymättä ja kulmat erittäin tarkasti. Kaadon Nuusku omisti jääden nuolemaan sitä. 

Erinomainen suoritus Nuuskulta ja ohjaajalta.    
   

N TOLLERBAY WILD STRAWBERRY 48063/03 s. 11.11.2003 
kasv. Eva-Lisa Granholm 
om. Emilia Vikman 
  

Maalahti 5.8.2008  Torsten Lerstrand  AVO1  42p.   

Startade lungt och bra. Startade med markvilting. 1-sträckan några små kontroller på sidorna av spåret. 

Markerar legan. Vinkeln rundades 2-sträckan med par mindre samt par större kontroller på sidorna av 

spåret. Markerar legan vinkeln rundning. 3-sträckan med kontroller på sidorna av spåret. Fram till klöven 

som den stannade vid.    
   

N TOLLERBAY ZASKIA ALA LUCA 16763/05 s. 12.02.2005 
kasv. Eva-Lisa Granholm 
om. Miia Tanttu 
  

Vieremä 29.6.2008  Martti Hirvonen  AVO1  48p.   

Innokkaasti jäljelle. Suorilla osuuksilla kaksi lyhyttä ja yksi vähän laajempi tarkistus. Osoittaa ensimmäisen 

makauksen, mutta jatkaa kulman vähän pitkäksi, palaten heti takaisin kulmalle. Toinen kulma tarkasti 

osoittaen makauksen. Osoittaa kaadon jäämällä nuuhkimaan sitä. Koira jäljestää sopivalla vauhdilla ja 

tarkasti.    
 

Kiuruvesi 27.7.2008  Martti Hirvonen  AVO3  24p.   

Innokkaasti jäljelle. Tarkkaa jäljestystä ensimmäisen osuuden puoliväliin, jossa riistanjäljille, palautetaan. 

Vähän ennen kulmaa lähtee laajalle lenkille, josta seuraavalle osuudelle. Toisen osuuden alkupuolella 

sivulle jäljestä aina hukkaan asti. Loppuosa jäljestä tarkkaa työskentelyä, paitsi vähän ennen kaatoa tekee 

piston sivulle. Toinen kulma tarkasti osoittaen makauksen. Jää nuuhkimaan kaatoa. Tänään riistanhajut 

vievät koiralta parhaat sijoitukset.    

   

U TOLLERBAY ZEKE ALA LUCA 16760/05 s. 12.02.2005 
kasv. Eva-Lisa Granholm 
om. Piia Laitakari & Markus Seppäkoski 
  

Ähtäri 8.6.2008  Sakari Kankaanpää  VOI1  44p.   

Koira lähti rauhallista kävelyvauhtia. Ensimmäinen osuus suoraan kulmalle, siellä tarkastuslenkein. Toisen 

osuuden alussa pienet tarkistuslenkit, loppuosuus suoraan kulmalle, sen oikaisi. Kolmannen alussa pieniä 

tarkistuksia. Loppuosuuden kulmalle. Neljäs osuus pieniä tarkastuslenkkejä. Merkkasi makaukset, osan 

kulmista, katkon laajoin tarkistuslenkein. Osoitti kaadon nuuskimalla.    

 

Kauhava 3.8.2008  Heikki Ryynänen  VOI1  48p.   

Lähtömakauksen koira kaivaa ja lähtee ohjatusti liikkeelle. Reipasta kävelyvauhtia jäljen päällä etenevää 
maavainuista jäljestystä. Katkos oli ensimmäisellä kulmalla, ja se selvisi jäljentekijän jälkiä hyödyntäen. 

Muut kulmat taittuivat lähes suorakulmaisesti. Ensimmäisen makauksen merkkasi selvästi pysähtyen, 



toisella pysähtyi kaivamaan, josta kehotuksella liikkeelle. Kolmannen ylitti ja neljännellä pysähtyi syömään 

sammalta. Kaadon löysi ja nappasi sorkan suuhun ja toi ohjaajalle. Suorat osuudet jäljesti sujuvasti.    

 

Ilmajoki 7.9.2008  Asko Kukkola  VOI1  50p.   

Lähtömakaus tutkitaan yhdessä hyvin ja lähtövarmuudeksi kaivetaan. Käyttää edetessään maa- sekä 

ilmavainua ja etenee jälkeä ihanneajassa. Kaikki osuudet erinomaisesti edeten kaadolle, minkä ottaa 

suuhun. Ensimmäinen kulma, missä myös katkos, tutkii kulman taustan ja nopeasti rengastaen löytää 

seuraavan osuuden. Toinen kulma hyvin. Kolmas tarkasti. Kaikki makaukset osoittaa erittäin hyvin. 

Makaukset kaivetaan ja hetki syödään. Toisen osuuden aivan jäljen vieressä lentoon lähtevät teeret eivät 
vaikuta millään lailla koiran jäljestykseen, mikä korostaa koiran jäljestysvarmuutta. Kokonaisuutena upea 

parivaljakko.    

   

U TOLLERBAY ZORRO ALA LUCA 16759/05 s. 12.02.2005 
kasv. Eva-Lisa Granholm 
om. Nina Salo & Janne Vuorinen 
  

Vammala 10.8.2008  Kai Ylikoski  VOI0    

Alkumakuu merkataan ja ohjatusti jäljelle. Zorro etenee jäljen päällä siksakaten, maastoon sopivaa vauhtia. 

1. osuuden puolivälin jälkeen poistuu jäljeltä polkua pitkin määrätietoisesti. Hukka. Ennen 1. kulmaa laajat 
lenkit, kulmalle kuitenkin selvitään, kulma pienellä lenkillä. 2. osuudella tarkastuslenkkejä ja 2. kulmalle 

tultaessa lisää lenkkejä. Kulman oikaisee, ylittää 3. osuuden ja jää pyörimään kulman taakse, tuomitaan 

hukka. 3. osuus hyvin lähes kulmalle, jota ennen vaihtaa veriuran jälkeen polkuun, kolmas hukka. Makuista 

Zorro merkkasi pysähtyen ja nuuhkien toisen ja kolmannen. Ajoittain jäljesti hyvin, mutta sitten tehtävä 

unohtuu, kun löytyy hyvä polku, jota tutkia. Ohjaaja antaa koiran työskennellä itsenäisesti.    

   

N TOLLERLABBEN'S EXTRA EXOTIC 14845/05 s. 20.10.2004 
kasv. Vibeke Østby & Trond Nordlien 
om. Tarja Ojala 

  
Miehikkälä 1.6.2008  Tuire Lindfors  AVO0    

Löydettyämme alkumakauksen sahanpurujen alta, Valma aloittaa ohjattuna tehtävänsä jäljellä, jonka alku 

on metsämiesten ja traktorien osittain sotkema. Aloitus kuitenkin hyvin, mutta pian Valma vainuaa hajun, 

jota kohti pyrkii, tästä hukka. Uuden alun myötä hetki hyvin, kunnes lintu lähtee lentoon aivan edestä ja 

tämä sotkee Valman itsevarmuuden, ensin se epäröi, ja lähtee sitten linnun jäljille, jälleen hukka. Uuden 

alun myötä jäljestys jatkuu aika ajoin mallikkaasti ja ajoin ohjaajan kannustuksilla. 3. osuuden puolivälissä 

jälleen lintu sotkee Valman työskentelyn ja koe keskeytettiin. Makaukset Valma osoittaa hyvin ja kulmat 

selvittää jäljen mukaisesti. Myös kaato kiinnosti. Kokematon parivaljakko, jonka kannattaa harjoitella, jotta 

yhteistyö ja kokemus karttuvat. Valma osaa kyllä jäljestää!    

   
U TRINDY'S TIME BOY 11128/07 s. 30.11.2006 
kasv. Jaana Heinonen 
om. Nea Laihanen 
  

Virolahti 4.5.2008  Seppo Venäläinen  AVO2  37p.   

Lähtömakaus nuuhkitaan ja Kassu ohjataan jäljelle. I-osuus tarkasti, I-makaus merkataan pysähtymällä ja 

kulma tarkasti. II-osuuden alku tarkasti, puolessa välissä osuutta hirven jäljet vievät Kassun hukkaan asti, 

loppuosuus hyvin. II-makauksen ohittaa ensin, kulman tarkastaa ja palaa makaukselle, jonka merkkaa hyvin. 

III-osuus tarkasti vain yhdellä tarkastuspistolla. Kaadon nuuhkii. Hyvä ensikertalainen, joka tarvitsee vielä 

harjoitusta.    
 



Miehikkälä 1.6.2008  Tuire Lindfors  AVO3  28p.   

Kassu merkitsee alkumakauksen ja aloittaa jäljestyksen, joka on tänään enimmäkseen jälkitarkkaa. Edetään 

miellyttävällä kävelyvauhdilla aaltoillen jäljen molemmin puolin. 2. osuuden lopulla eteneminen muuttuu 

hieman levottomaksi, mutta jatkaa kuitenkin taas hyvin aina 3:n osuuden loppupuolelle, kunnes Kassu 

osoittaa selvästi, ettei halua jatkaa jäljestystehtävää. Osoitetaan koiralle jälki, mutta vaaditaan vielä sama 

toistamiseen ja vasta nyt Kassu lähtee jäljestämään ja hoitaa homman puhtaasti kaadolle asti. Makaukset 

osoitetaan selvästi pysähtyen, kulmat huolella jäljen mukaisesti. Kaatoa tutkii ja nuolee jääden sen luo. 

Erinomaisen alun jälkeen, aivan lopussa motivaation puute heikensi kokonaisuuden. Koiralla ja ohjaajalla 

hyvä yhteistyö.    
   

U TRINDY’S VANILLA ICE 48109/07 
kasv. Jaana Heinonen 
om. Piia Karjalainen 
  

Nakkila 15.6.2008  Olavi Nurmiranta  AVO0    

Hosuva lähtö. Oskulla tänään intoa enemmän kuin taitoa ja lähtee osuudelle kahdesti takajälkeen ja 

oikaistuaan kulman poistuu määrätietoisesti jäljiltä ja koe keskeytetään.    

   

U WATERFOX HIP-HOP 14035/04 s. 13.01.2004 
kasv. Tiina Schleutker 
om. Mikko Inkiläinen 
  

Vammala 10.8.2008  Kai Ylikoski  VOI0    

Alkumakuuta ei merkkaa, ohjatusti jäljelle. 1. osuus pääosin jäljen päällä, 1. makaus ylitetään 

merkkaamatta. 1. kulma, jolla katko, veritys loppuun, tarkistaa kulman takana, lopuksi ilmavainua ja 

jäljentekijän jälkiä käyttäen 2. osuudelle. 2. osuudella lähtee erkanemaan jäljestä ennen makuuta, ja makuu 

ohitetaan. Tehdään laaja lenkki jäljen sivulla, hirven jälkiä tutkien. Palaa makuun lähettyville ja lähtee 

ilmavainulla paluujälkeen. Hukka. Palautuksen jälkeen hyvin 2. kulmalle, josta ensin yli, palaa 3. osuuden 

ylittäen, mutta ei ota siitä jälkeä, jatkaa omia polkujaan määrätietoisesti ilmaa haistellen. Hukka. 3. osuus 
edetään tarkistuksia tehden. 3. makuu merkataan pysähtyen ja nuuhkien. 3. kulma, pitkä pisto kulmasta yli, 

mutta löytää itse viimeiselle osuudelle. 4. makuu nuuskaistaan pikaisesti, osuus etenee tarkistellen, lopussa 

poistuu riistapolkua pitkin määrätietoisesti, kolmas hukka! Tänään ei ollut koiran paras päivä.    

 

Vammala 14.9.2008  Jari Salokanto  VOI3  25p.   

Hipon lähtö oli hieman hakeva. Se pyrki jo alun opastusmetreillä kaartamaan sivuraiteelle ja siinä olikin 

koko jäljen kuva pienoiskoossa. Selvästi huomaa, että jossain siellä hajustimen takaosassa on syvään ja 

perinpohjin syöpynyt tieto, mitä jälkeä pitäisi jäljestää. Ja loppujen lopuksi se sieltä lähes aina kaivettiinkin 

esiin. Hieman puurtavaksi suorituksen tekee se, että ne kaikki muutkin hajut ja mielenkiintoiset riistan jäljet 

pitää käydä edes toteamassa eri pituisilla lenkeillä, joskus jopa niin pitkillä, että hätäisempi olisi kutsunut 
takaisin. Ja näitä kierroksia tuli joka osuudelle ja tasaiseen tahtiin. Tosin sitten kun osuttiin jäljelle, niin 

myös sitä seurattiin aikansa mukavaa vauhtia ja jäljestystaitoa osoittaen. Kulmat koira osaa kommelluksitta, 

mutta katkokulma teettää runsaat kierrokset ennen kuin verijälki löytyy. Katkokulmalle tullaan jo hieman 

sivusta ja tuntuu kuin koira olisi siinä vaiheessa ihan ulkona koko hommasta, mutta jostain ihmeestä koiran 

nenä vaan löytää jälleen veriuran. Viimeisellä osuudella suunnilleen osuuden puolivälissä koira esittää niin 

määrätietoisen ja selvän poistumisen, että se koetaan parhaimmaksi kutsua takaisin jäljelle. Jäljen 

osoittaminen ei jäljestystapaa miksikään muuta, mutta vaikeuksien kautta sorkka kuitenkin löydetään. Se ei 

kovin suuresti kiinnosta. Makuista koira merkkaa jollain tavalla pari ja pari muuta sivuuttaa. 

Mielenkiintoinen jäljestys, joka jakautui lähes tasaisesti verijäljen ja riistan jälkien osalle.    

   



N WATERFOX TIC-TAC 14031/04 s. 13.01.2004 
kasv. Tiina Schleutker 
om. Tiina Schleutker 

  

Nakkila 14.6.2008  Olavi Nurmiranta  VOI0    

Koira jäljestää 1-osuuden pari lenkkiä tehden, mutta 2-osuudella koira poistuu riistan jäljille ja palautetaan. 

Sama toistuu vielä kahdesti ja koe keskeytetään 3-osuudella. Kulmat koira selvittää hyvin ja merkkaa 

makaukset selvästi, mutta riista vei tänään voiton verijäljestä.    

   
U WATERFOX ZIK-ZAK 14034/04 s. 13.01.2004 
kasv. Tiina Schleutker 
om. Kati Salonen 
  

Eurajoki 17.8.2008  Taina Ketola  VOI1  44p.   

Sakke erinomaisesti jäljelle. Sakke aloittaa reipasvauhtisen, ilmavainuisen jäljestämisen edeten lähes 

jälkiuran päällä koko matkan. Vain muutamia tarkistuspistoja, toisen osuuden loppupuolella laaja lenkki ja 

neljännen osuuden alussa kaksi tarkistuslenkkiä riistan jäljille ja metsätiellä käyden. Katkokulma nopeasti 

rengastaen, toinen kulma hieman oikaisten, kolmas kulma pienellä lenkillä. Makuista ensimmäinen 

ylitetään, kaksi seuraavaa nopeasti pysähtyen ja nuuhkaisten, neljäs erinomaisesti. Suoraan kaadolle, jota 
nuuhkii, saisi olla kiinnostuneempi sorkasta. Erinomainen yhteistyö ohjaajalla ja koiralla.    

 


