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Järjestäjä: Kaakkois-Suomen Spanielikerho ry 
Kokeen ylituomari: Myllynen Mari (961589) 
Muut tuomarit:  
Kokeen vastaava 
toimitsija: 

Falkenberg Kari (905528) 

Kokeen sihteeri: Hotti Mari (862929) 
Kokeen emäntä: Jesse Suikkanen 
Sää:  

Ylituomarin kertomus 

Kokeen järjestäjänä oli Kaakkois-Suomen Spanielikerho ry. Jälkimaastot olivat Joutsenon metsästäjien ja 
Kari Ravattisen, tukikohtana oli Joutsenon metsästäjien maja. 
Ylituomarina oli Mari Myllynen (HAMINA). Hän arvosteli koirat jäljillä AVO 1-5 ja VOI 6. 
Vastaavana koetoimitsijana oli Kari Falkenberg (LAPPEENRANTA), joka koetoimikuntineen selviytyi 
tehtävästään hyvin. Maasto oli koemaastona sopivaa ja jäljet hyvin sijoitettu. Jälkien pituudet olivat riittävät ja 
ne oli riittävän hyvin piilomerkatut. 
Sää oli pilvipoutainen ja lämmin. 
Oppaiden työskentely oli erinomaista. Kaatoina käytettiin tuoreena pakastettua hirvensorkkaa. 
Riistahavaintoina metsäkanalintuja, hirvieläinten jälkiä ja jätöksiä ja villisikojen kuopimia. 
Kaikki koirat läpäisivät laukauksensietotestin hyväksyttävästi. 
Koe päättyi kello 

  

AVO-koirat 

Cockerspanieliuros, s. 08.11.2013 Rek. no FI10473/14 
Triplet Finlandia AVO 0 
Hotti Mari Suikkanen Jesse 0 pistettä 
Tuomari: Myllynen Mari (961589), ohjaaja Jesse Suikkanen 
Koira rauhoitetaan lähtömakaukselle, josta ohjattuna maa- ja ilmavainuiseen reipasvauhtiseen jäljestykseen. 
Paikoitellen jäljestys on jälkitarkkaa, mutta joka osuuden loppupuolella koira alkaa tehdä hakua, joka jatkuu 
hukkaan saakka. Joten 3. osuuden haun jälkeen tulee 3. hukka ja tuomari keskeyttää kokeen. 1. 
kulmamakuu ensiksi oikaisten, palaten makuulle josta ylijäljen sivuun ja sieltä makuulle ja sen merkaten. 2. 
makaus koiranmitalla ohi, kulma hyvin. Keskeytyksen jälkeen harjoitellen kaadolle, se kiinnosti. Tänään 
verijälki hävisi riistantuoksulle. Koira kumminkin osoitti osaavansa jäljestää halutessaan. Lisää harjoitusta 
niin jälkiuskollisuus varmasti paranee. 

  

Espanjanvesikoirauros, s. 19.03.2008 Rek. no ER21541/08 
Abigarrado Diva Del Tango AVO 3 
Tulonen-Tapio Johanna 25 pistettä 
Tuomari: Myllynen Mari (961589), ohjaaja Johanna Tulonen-Tapio 

   Jäljestämishalukkuus (6) 2 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 2 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 2 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 14 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 2 pistettä 



Koira tutkii alkumakauksen, josta ohjattuna sopivanvauhtiseen jäljestykseen ilma- ja maavainua käyttäen. 1. 
osuudella paljon tarkasteluja, joista 1 vie aina hukkaan saakka. Uuden alun jälkeen tarkasteluin 1. 
kulmamakuulle. Makaus huolellisesti merkaten, kulma hyvin takakaarteella. 2. osuus jälkitarkkaa kunnes 
hakkuunreuna pyörittää koiraa - 2. hukka. Uusi alku, jälkitarkasti 2. kulmamakuulle. Makaus huolellisesti 
haistellen, kulma tarkasti. 3. osuus hienoa jälkityötä jäljellä tai tuntumalla. Kaadolle suoraan ja se kiinnosti. 
Tänään pisteisiin vaikuttaa 2 hukkaa ja 1. osuuden tarkastelut. Taitava jäljestäjä niin halutessaan. Tänään 
metsän tuoksut häiritsivät suoritusta. 

  

Cockerspanieliuros, s. 19.02.2015 Rek. no FI20973/15 
Dazzlingtails Hotti Hotimpi Hottis AVO 2 
Hotti Mari Piironen Petri 30 pistettä 
Tuomari: Myllynen Mari (961589), ohjaaja Petri Piironen 

   Jäljestämishalukkuus (6) 3 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 6 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 4 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 12 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 2 pistettä 
Koiralle osoitetaan lähtömakaus josta ohjattuna pääosin maavainuiseen jäljestykseen. 1. osuus edetään 
varovaisesti pysähdellen, pyörähdellen ja ohjaajaan tukeutuen mutta jälkitarkasti. 1. makaus vain 
noppaisten, kulma tarkasti. 2. osuus reipastuen hyvällä tempolla jälkitarkasti lähes osuuden loppuun saakka, 
mutta jokin mörkö saa vauhdin pysähtymään kuin seinään eikä edetä -hukka. Uusi alku 2. kulmalle jonka 
selvittää hienolla rengastuksella. Makaus noppaisten. 3. osuus reippaasti muutamin kaarteluin, muuten 
tarkkaa. Kaadolle suoraan ja se kiinnosti. Erittäin lupaava nuori jäljestäjä, jonka pisteisiin vaikuttaa hukka, 
hutaisten merkatut makuut, 1. osuuden varovaisuus, 3.osuuden kaartelut. Itsevarmuus lisääntyy 
kokemuksen myötä ja pisteetkin paranevat. 

  

Cockerspanieliuros, s. 21.05.2013 Rek. no FI35380/13 
Dazzlingtails Extra Special AVO 2 
Anonen Piia 36 pistettä 
Tuomari: Myllynen Mari (961589), ohjaaja Pia Anonen 

   Jäljestämishalukkuus (6) 3 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 7 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 6 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 14 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä 
Koira tutkii lähtömakauksen josta ohjattuna hyvävauhtiseen maa- ja ilmavainuiseen jäljestykseen. 1. 
osuudella edetään jäljellä parilla tarkastuspyörähdyksellä ja loppuosuudesta ajaudutaan ensiksi kauas jäljen 
sivuun, takaisin jäljelle, siitä paluu suuntaan ja lopulta sivuun pyörimään, -hukka. Uusi aloitus ja työskentely 
muuttuu jälkitarkaksi lukuunottamatta yhtä vilvoitteluhetkeä jossa samalla tarkastettiin lenkillä jäljen sivussa 
oleva suo 3. osuuden loppupuolella. Molemmat makaukset hyvin merkaten, kulmat hyvin. Kaadolle suoraan 
ja se kiinnosti.Tänään pisteisiin vaikuttaa tarkistelut ja hukka. Erittäin lahjakas jäljestäjä, tästä on hyvä jatkaa, 
lisää vaan harjoittelua. 

  

Fieldspanieliuros, s. 27.02.2013 Rek. no FI19745/13 
Noblefield´s Be-Pop-A-Lula AVO 1 
Aarnio Anna-Leena 46 pistettä 
Tuomari: Myllynen Mari (961589), ohjaaja Anna-Leena Aarnio 

   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä 



   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 13 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä 
Koiralle näytetään lähtömakaus, josta hyvinohjattuna maa- ja ilmavainuiseen jäljestykseen 
maastoonsopivalla vauhdilla. 1.osuudella pari tarkistusrengasta, 2. ja 3. yksi suurempi tarkistelu, muutoin 
mennään jäljellä tai sen tuntumalla. 1. makaus noppaisten, kulma tarkasti. 2. makaus hyvin merkaten, kulma 
hyvin takakaarteella. Kaadolle suoraan ja se kiinnosti. Pisteisiin vaikuttaa hutiloitu makaus ja tarkastelut. 
Hieno suoritus koirakolta. 

  

VOI-koirat 

Cockerspanieliuros, s. 16.05.2009 Rek. no FI32278/09 
Dazzlingtails A Boy Like Daddy VOI 0 
Hyvättinen Marko 0 pistettä 
Tuomari: Myllynen Mari (961589), ohjaaja Jesse Suikkanen 
Koira rauhoitetaan lähtömakaukselle josta ohjattu lähtö reipasvauhtiseen jälkityöhön maa- ja ilmavainua 
käyttäen. 1. osuus edetään rengastaen jäljen päällä ja sivuilla. 1. makaus vain hidastaen, 1. kulma 
takalenkillä. Pian 2. osuuden alussa riista pyörittää koiraa jäljen sivussa aina hukkaan saakka. Uusi alku, nyt 
jälki tarkempaa, 2. makaus rengastetaan ja lopulta ylitetään. 2.kulma, jolla katko, ei selviä kovasta 
yrityksestä huolimatta. -2. hukka. Uusi alku 3. osuudelta. Nyt yhtä kaarrosta lukuunottamatta jäljellä tai sen 
tuntumalla, vauhti vain hidastuu. 3. makaus ohi, kulma kaarteella. 4. osuus pyörähtelyin jäljen molemmin 
puolin. 4. makaus yli ja kaadolle suoraan ja se kiinnosti. Aika kumminkin oli ylittynyt reilusti ennen kaatoa, 
joten tuomari keskeytti kokeen. Tänään riistai vei koiraa. Harjoittelulla riistarikkaassa maastossa 
jälkiuskollisuus paranee. 

 


