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Järjestäjä: Kaakois-Suomen spanielikerho ry 
Kokeen ylituomari: Vesikko Heikki (453906) 
Muut tuomarit: Savolainen-Pulli Satu (861123) 
Kokeen vastaava 
toimitsija: 

Rummukainen Heli (793313) 

Kokeen sihteeri: Luukkonen Tuula (795029) 
Kokeen emäntä: 

 

Sää: 
 

Ylituomarin kertomus 

Kokeen järjestänä oli Kaakkois-Suomen Spanielikerho ry. Jälkimaastot olivat Pohjois-Kulman Erän, 
tukikohtana oli Kyttäpojat ry:n maja. 
Ylituomarina oli Heikki Vesikko (IMATRA). Hän arvosteli koirat jäljillä AVO 4-6. Toisena tuomarina oli Satu 
Savolainen-Pulli () arvostellen koirat jäljillä AVO 1-3, sekä VOI 7.  
Vastaava koetoimitsija oli Heli Rummukainen (IMATRA), joka koetoimikuntineen selviytyi tehtävästään hyvin. 
Maasto oli koemaastona hyvin jäljestykseen sopivaa osin suo- ja kumpuilevaa kangasmaastoa, jonne jäljet 
olivat taitavasti oikeamittaisina sijoitetut, sekä tarpeellisin osin tuki- ja piilomerkitty.  
Sää oli puolipilvinen. 
Oppaiden työskentely oli erinomaista. Kaatoina käytettiin tuoreena pakastettuja hirven sorkkia. 
Riistahavaintoina teimme kanalinnun lentoonlähtönä, jätöksinä ja hirven vasan raatona.  
Laukauksensietotesti tehtiin 20 kaliberisellä haulikolla. Kaikki koirat läpäisivät laukauksensietotestin 
hyväksytysti. 
Koe päättyi klo 

  

AVO-koirat 

Englaninspringerspanieliuros, s. 26.08.2015 Rek. no FI47338/15 
Wildomar´s Real Treasure AVO 3 
Nurminen Veli 22 pistettä 
Tuomari: Savolainen-Pulli Satu (861123), ohjaaja Veli Nurminen 
   Jäljestämishalukkuus (6) 2 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 2 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 3 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 11 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 1 pistettä 
Rocky haistelee lähtömakauksen ja ohjattuna jäljelle. Alkaa rauhallinen maa- ja ilmavainuinen jälkityö. 1. 
osuudella harvennuksen ylitys tuottaa päänvaivaa, mutta jäljestys jatkuu ojalle asti. Ojan ylitys on kuitenkin 
liian haastava ja joudutaan tuomitsemaan hukka. Palautuksen jälkeen jäljestys tarkentuu ja vauhti kasvaa. 
Molemmat kulmat ulkokautta kiertäen. 1. makaus merkataan hyvin ja 2. nopeasti jatkaen hirven jätöksiä 
syömään. Hieman ennen kaatoa tulee vielä hukka. Palautuksen jälkeen hyvin kaadolle, joka kiinnosti. Hyvä 
suoritus nuorelta koiralta. 

  

Cockerspanielinarttu, s. 21.07.2014 Rek. no FI43429/14 
Ancer´s Victoria´s Secret AVO 3 
Räsänen Noora 26 pistettä 
Tuomari: Savolainen-Pulli Satu (861123), ohjaaja Noora Räsänen 



   Jäljestämishalukkuus (6) 2 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 3 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 3 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 13 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 2 pistettä 
Ohjattu lähtö. Ulpu jäljestää mukaavaa vauhtia. Heti jäljen alussa koira poistuu jäljeltä määrätietoisesti. 
Hukka. Palautuksen jälkeen hyvää jäljestystä aina kolmannelle osuudelle, jossa tarkistukset jäljen sivuun 
lisääntyvät. Hieman ennen kaatoa jäljestys ei enää etene kehoituksista huolimatta. Hukka. Palautuksen 
jälkeen suoraan kaadolle, joka kiinnosti. Ulpu merkkaa molemmat makaukset ja ensimmäisen kulman 
tarkasti. Toinen kulma pienellä kaaroksella. Lisää harjoitusta, niin itsevarmuus lisääntyy. 

  

Espanjanvesikoiranarttu, s. 02.11.2011 Rek. no FI59816/11 
Santran Quickstep Queen AVO 2 
Tulonen-Tapio Johanna 34 pistettä 
Tuomari: Vesikko Heikki (453906), ohjaaja Johanna Tulonen-Tapio 
   Jäljestämishalukkuus (6) 3 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 7 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 7 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 11 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä 
Innokas tutustuminen lähtömakaukseen. Ohjattu lähtö. Lähtee jäljelle jälkitarkasti, sopivalla vauhdilla 
edetään n. 50 metriä, poistuu jäljeltä riistan hakuun, saa hukan. Edetään lähes jälkitarkasti kulmalle, ylittää 
kulman 2 kertaa pysähtymättä ja siirtyy 2. osuudelle. Osuus oli kohtalaisen pitkä, 1 syvä oja tuotti n. 2,5 
minuuyin harkinta-ajan ylitykselle ennen 2. kulmaa 2 notkopaikkaa tuotti 2 minuutin riistahaun. Kulma 
ylitettiin pysähtymättä. 3. osuus ok. Kaadolle pysähtyi, nuuhki, nuoli ja jäi paikoilleen. 

  

Englanninspringerspanielinarttu, s. 27.03.2015 Rek. no FI26627/15 
Wildomar´s Question Of Trust AVO 2 
Luukkonen Tuula Rummukainen Heli 34 pistettä 
Tuomari: Vesikko Heikki (453906), ohjaaja Heli Rummukainen 
   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 8 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 7 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 10 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 2 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä 
Lähtömakuu tarkastetaan, ohjataan krepille. Aloittaa krepiltä jälkitarkan sopivavauhtisen jäljestyksen, 
edetään lähes 1. kulmalle, aloittaa siinä ilmavainuisen työskentelyn. Pysähtyy 10 metriä ennen makuuta, 
lähtee siitä sitten makuulle, jonka osoittaa selkeästi. Lähtö makuulta teettää pienen tarkastuksen, edetään 
siitä lähelle 2. kulmaa, ottaa vainun 3. osuudelta ja oikaisee kulman, edetään osuutta puoliväliin, poistuu 
siinä oikealle palaamatta jäljelle, saa hukan. Palautuksen jälkeen edetään kaadolle, ilmavainulla pysähtyy ja 
nuuhkii. 

  

Pitkäkarvainen mäyräkoiranarttu, s. 28.05.2016 Rek. no FI37652/16 
Entice Mini Honeybun AVO 1 
Rummukainen Heli 40 pistettä 
Tuomari: Vesikko Heikki (453906), ohjaaja Heli Rummukainen 
   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä 



   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 8 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 11 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 2 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä 
Tehokas tarkastelu lähtömakauksella, ohjattu lähtö. Etenee maavainulla sopivaa vauhtia lähes tarkasti jäljen 
päällä, osoittaa 1. makuun riittävästi. 2. osuuden puolivälissä notko paikka, vauhti hidastuu. Eteneminen on 
riistahakuista, löytää tapetun lähes syödyn hirven vasan jäännökset. Eteneminen jatkui, mutta riistavainun 
tuntuisesti, jäljestykseen palattiin ohitettua 2 metrin päästä toinen kulma. 3. osuus edettiin jälkitarkasti 
kaadolle, jolle pysähtyi, nuuhki ja jäi paikoilleen. 

  

Suomenajokoiranarttu, s. 15.06.2012 Rek. no FI43506/12 
Ruunajoen Myrtti AVO 1 
Suikkanen Jesse 48 pistettä 
Tuomari: Savolainen-Pulli Satu (861123), ohjaaja Jesse Suikkanen 
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 14 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä 
Ohjattu lähtö. Myrtti jäljestää rauhallista kävelyvauhtia melko jälkitarkasti. 2. osuudella tehdään yksi 
tarkistuslenkki. 1. kulma ulkokautta kiertäen makaukselle joka merkataan hyvin. Toinen kulma jäljen 
mukaisesti makaus merkaten. Kaadolle tullaan sivusta ja se kiinnosti. Erinomainen koiran ja ohjaajan 
yhteistyö. 

  

VOI-koirat 

Englanninspringerspanieliuros, s. 21.02.2009 Rek. no FI19292/09 
Ancer´s Othello VOI 1 
Paunonen Marko 45 pistettä 
Tuomari: Savolainen-Pulli Satu (861123), ohjaaja Marko Paunonen 
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 10 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 11 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä 
Ohjattu lähtö. Jasu jäljestää mukavaa kävelyvauhtia tehden 1. osuudella yhden isomman tarkistuslenkin. 
Muutoin melko jälkitarkkaa työtä. Makauksista Jasu merkkaa 2. ja 3. hyvin, 1. ylittää ja viimeiselle 
makaukselle tullaan sivusta ja se nuuhkaistaan nopeasti. 1. kulma tarkasti. 2. kulmalla oleva katko laajalla 
kaarroksella ulkokautta veretyksen alkuun. 3. kulma ulkokautta kiertäen. Kaadolle tullaa suoraan ja se 
kiinnosti. 
 


