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Järjestäjä: Kaakkois-Suomen Spanielikerho ry 
Kokeen ylituomari: Pajala Liisa (415399) 
Muut tuomarit: Rummukainen Heli (793313) 
Kokeen vastaava 
toimitsija: 

Riikonen Tanja (2096708) 

Kokeen sihteeri: 
 

Kokeen emäntä: 
 

Sää: 
 

Ylituomarin kertomus 

Kaakkois-Suomen Spanielikerho ry:n järjestämä Spanielien taipumuskoe pidettiin Kyttä-Pojat ry:n mailla, 
tukikohtana seuran metsästysmaja. Kokeen ylituomarina oli Liisa Pajala Espoosta arvostellen koirat 1-6, 
toisena tuomarina oli Heli Rummukainen Imatralta arvostellen koirat 7-13. Vastaavana koetoimitsijana oli 
Tanja Riikonen Lieksasta. Jäljentekijöinä toimivat Marjut Oinonen, Satu Hallikainen, Tanja Riikonen ja 
Markus Kärkkäinen. Maasto-oppaana ja ampujana toimi Tanja Riikonen. Aseena hakuosuudella käytettiin 
haulikkoa. Haku- ja jäljestysmaasto oli sekametsää, soveltuen hyvin tarkoitukseen. Laahaukseen ja kaatona 
käytettiin tuoreena pakastettuja ja koeaamuksi sulatettuja kaneja. Vesityöhön varattu ranta oli 
hiekkapohjainen, loivasti syvenevä järvi. Noutoesineenä oli järjestäjän hankkimat ja koiranohjaajien omat 
riistapukit. Riistahavaintona kanalintuja sekä hirven jälkiä ja jätöksiä. Koemaastot olivat kokeen 
järjestämiseen sopivat. Vastaava koetoimitsija toimikuntineen oli onnistunut kiitettävästi kokeen 
järjestelyissä. Koe päättyi klo . 

  

Cockerspanieliuros, s. 19.02.2015 Rek. no FI20977/15 
Dazzlingtails Hoccuspoccus Hylätty 
Hotti Mari Räsänen Teemu  
Tuomari: Rummukainen Heli (793313), ohjaaja Teemu Räsänen 
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 

Iloisesti häntä heiluen Pepe tutustuu toisiin koiriin ja pusutellen 
ihmisiin. 

Haku ja laukaus: Hylätty 
Pepe aloittaa ilmavainuisella haulla. Laukauksesta säpsähtää ja 
tulee ohjaajan luokse.Laukauksen jälkeen ei irtoa riitävän laajaan 
hakuun vaan pysyy ohjaajan luona Kutsusta kytkettäväksi. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Pepe jäljestää maavaraisesti tarkasti jäljen päällä, kulma ulkokautta 
rengastaen ja kaatoa jää nuuhkimaan. 

Vesityö: Hyväksytty 
Ui halukkaasti tuoden riistapukin rantaan, josta ohjaaja saa sen. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Pepe on hyvin ohjaajan hallinnassa. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Vaatii vielä metsälenkkejä, jotta varmuus hakuun lisääntyy. Meidän 
pukin noutajamme, erinomainen noutaja. 

Cockerspanielinarttu, s. 25.07.2015 Rek. no FI43895/15 
Dazzlingtails Inside Joke Hylätty 
Ensala Tuula & Inkinen Pirkko  
Tuomari: Rummukainen Heli (793313), ohjaaja Satu Inkinen 
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 

Sylvi tutustuu epävarmasti haukkuen tuomarin ja toiset koirat 
haukutaan myös. Vain pikainen kosketus onnistuu. 



Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Rentoa pääosin maavainuista hakua ohjaajan edessä. Laukaus 
hieman pelottaa ja ampujan luokse mennään varovaisesti, josta 
nipin napin riittävä laajuus. Kutsusta luokse kytkettäväksi. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Sylvi jäljestää sopivan vauhtisesti käyttäen pääsääntöisesti 
maavainua. Kulma tarkasti ja kaatoa jää nuuhkimaan häntä heiluen. 

Vesityö: Hylätty 
Syvi ei ui tänään, rannan tuoksut kiinnostaa enemmän. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Tottelevaisuus rakoilee hieman uintiosuudella. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Harjoitusta tarvitaan vieraisiin ihmisiin tutustumisessa. Sylvi on 
lupaava jäljestäjä. 

Walesinspringerspanielinarttu, s. 23.04.2014 Rek. no FI30539/14 
Llewpart's Endearing Girl Hylätty 
Toivanen Miina  
Tuomari: Pajala Liisa (415399), ohjaaja Kirsi Laari 
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 

Molla on hieman varautunut. Se hyväksyy muut koirat. Hieman se 
väistelee, mutta antaa lopulta koskettaa itseään. 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Molla aloittaa reippaan ilmavainuisen haun kuusikossa. Laukausta 
se hieman säpsähtää ja hakualue suppenee, mutta on kuitenkin 
riittävä. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Alku huolellisesti opastaen. Molla jäljestää maavainua käyttäen 
miellyttävää vauhtia jälkitarkasti. Kulma jäljen mukaisesti. Kania 
tutkitaan kiinnostuneesti. 

Vesityö: Hylätty 
Molla kahlailee rannalla, mutta uinti ei onnistu tänään. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Molla tottelee ongelmitta. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Hyvässä yhteistyössä homma sujuu. Ohjaajalla on rauhallinen hyvä 
ote koiraan. 

Walesinspringerspanielinarttu, s. 23.04.2014 Rek. no FI30538/14 
Llewpart´s Enchanting Girl Hylätty 
Tattari Miina Toivanen Heidi  
Tuomari: Pajala Liisa (415399), ohjaaja Panu Pitkänen 
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 

Alma on ujohko koira. Se pälyilee muita koiria. Se väistelee hieman, 
mutta antaa lopuksi kosketella hieman. 

Haku ja laukaus: Hylätty 
Haku ei pääse käyntiin, kun Alma pysyttelee ohjaajan kannoilla. 
Laukausta se säpsähtää, mutta haku ei ota onnistuakseen. 

Jäljestys: Hylätty 
Alma ohjataan huolellisesti jäljen alkuun. Se etenee varoivaisesti, ja 
kehoituksetkaan eivät auta sitä. Kulma menee hyvin, mutta 
työskentely hyytyy mietiskelyksi ja tarkkailuksi. Alma viedään 
kaadolle, jota se ei pelkää. 

Vesityö: Hylätty 
Alma kahlaa ja ui useaan kertaan kohti riistapukkia, mutta puoli 
metriä ennen riistapukkia se kääntyy takaisin rantaan ja riistapukki 
jää hakematta. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Tottelevaisuudessa ei ongelmia. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 



Ohjaajan hyväntahtoinen suhtautuminen tulee vielä auttamaan 
Almaa suoriutumaan tehtävästä. 

Walesinspringerspanieliuros, s. 19.08.2015 Rek. no FI46479/15 
Mawredd Fflam Byw Hylätty 
Väisänen-Hostikka Kirsti  
Tuomari: Pajala Liisa (415399), ohjaaja Satu Vilen 
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 

Frodo on ponteva nuori uros. Se mahtailee vähän muille koirille. 
Antaa silittää itseään. 

Haku ja laukaus: Hylätty 
Frodo aloittaa varovaisesti, ei juuri siirry ohjaajan viereltä. Se tekee 
muutaman pyrähdyksen, mutta ei lähde hakemaan. Laukausta se 
säpsähtää, mutta ei kuitenkaan pelkää. 

Jäljestys: Hylätty 
Alkumakaus näytetään Frodolle, mutta koira ei kiinnostu. Metsä, 
opas, tuomari, kaikki pelottaa. Osoitetaan puhdas jälki, mutta se ei 
helpota Frodoa pelottavassa tilanteessa. Ohjattuna se viedään 
kanille, jota se kiinnostuneena tutkii ja ottaa suuhunsa. 

Vesityö: Hyväksytty 
Frodo ui sulavasti ja luovuttaa riistapukin ohjaajan käteen. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Frodo on hyvin totteleva koira. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Ohjaajalla on vakaa ote pontevaan koiraan. Hyvä yhteistyö jatkuu 
koko kokeen ajan. 

Walesinspringerspanielinarttu, s. 19.08.2015 Rek. no FI46481/15 
Mawredd Ffyddion Hylätty 
Väisänen-Hostikka Kirsti  
Tuomari: Pajala Liisa (415399), ohjaaja Ari Hostikka 
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 

Flora on ystävällinen, sopuisa ja kiltti muita koiria kohtaan. Se on 
luottavainen ihmisiin nähden. 

Haku ja laukaus: Hylätty 
Flora ei irtoa ohjaajan viereltä. Laukausta se säpsähtää, mutta se 
palautuu hyvin. Ei innostu laukauksestakaan. 

Jäljestys: Hylätty 
Alkumakaus osoitetaan hyvin, mutta jäljestystehtävä ei kiinnosta 
eikä se omin avuin selviä jäljestä. Kaatoa tutkitaan ohjaajan kanssa 
mutta sekin hieman pelottaa. 

Vesityö: Hylätty 
Flora ei suostu uimaan, ohjaaja keskeyttää. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Flora on nöyrä ja tottelevainen nuori narttu. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Flora vaatii paljon tukea. Ikä tuo varmasti itseluottamusta, kun 
ohjaaja vain jaksaa kannustaa. 

Cockerspanielinarttu, s. 15.03.2015 Rek. no FI25180/16 
Shavian Carpe Diem Baby Hylätty 
Hotti Mari ja Räsänen Noora  
Tuomari: Rummukainen Heli (793313), ohjaaja Noora Räsänen 
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 

Iloisesti juniorimaisella avoimuudella tutustuen kiinnostuneesti 
toisiin koiriin ja ihmisiin. 

Haku ja laukaus: Hylätty 
Lempi käyttää ilmavainua. Laukausta ei pelkää vaan kuuntelee 
pysähtyen ja katsellen. Tänään ei irtoa riittävään hakuun, pysyttelee 
ohjaajan vierellä tehden pari pientä pistoa.Kutsusta luokse 
kytkettäväksi.. 



Jäljestys: Hyväksytty 
Lempi aloittaa iloisen reipas vauhtisen hypellen maa- sekä 
ilmavainuisen jäljestyksen. Kulma ylitse ja nuuhkitaan jotain hyvää 
hajua, josta matka jatkuu reippaasti kaadolle jota jäädään 
nuuhkimaan. 

Vesityö: Hylätty 
Lempi käy uimassa mutta ei hae riistapukkeja. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Lempi on tottelainen koira. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Mukavaa yhteistyötä vain lisää metsä- ja uintitreenejä. 

Walesinspringerspanielinarttu, s. 05.08.2016 Rek. no FI45971/16 
Llewpart´s Glamorous Girl Hylätty 
Toivanen Heidi & Tattari Miina  
Tuomari: Pajala Liisa (415399), ohjaaja Miina Tattari 
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 

Kaisla on hieman pidättyväinen. Se ei kiinnostu kovinkaan paljon 
ympärillä olevista. Se antaa silitellä ja kosketella itseään. 

Haku ja laukaus: Hylätty 
Kaisla ei pääse alkuun hakutehtävässä, vaan se pysyy tiiviisti 
ohjaajan lähellä. Se tekee pienen pyrähdyksen kuusikkoon ja palaa 
saman tien takaisin. Laukauksen jälkeen se siirtyy ampujan viereen. 
Ei kiinnostu tehtävästä. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Lähtömakaus näytetään Kaislalle huolellisesti. Se aloittaa tarkan 
sopivavauhtisen pääosin ilmavainuisen jäljestyksen. Kulmalla 
tarkistuslenkki ja jälkitarkasti kanille, jota tutkitaan kiinnostuneesti. 

Vesityö: Hyväksytty 
Kaisla ui halukkaasti. Tuo riistapukin rantaan, se on taitava uimari. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Kaisla on nöyrä ja tottelevainen koira. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Ujohko Kaisla on hyvin ohjaajan hallinnassa. Yhteistyö sujuu hyvin. 

Cockerspanielinarttu, s. 17.07.2016 Rek. no FI42324/16 
Freewater's Meris Goldeneye Hyväksytty 
Inkinen Satu  
Tuomari: Rummukainen Heli (793313), ohjaaja Satu Inkinen 
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 

Reippaasti, ja iloisesti tutustuen toisiin ihmisiin. Leikkisesti tutustuen 
toisiin koiriin. 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Enni innokkaasti hakee ilmavainulla ohjaajan edessä aaltoillen. 
Laukauksesta jatkaa innokkaasti hakua. Kutsusta luokse 
kytkettäväksi. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Hieman varovaisesti aloitetaan jäljestys, tunnelman rentoutuessa 
"ryhmän höpötyksistä" Koirakin rentoutuu. Kulma hieman ylitse ja 
loppu sopivan vauhtisesti edeten. Kaatoa jää nuuhkimaan. 

Vesityö: Hyväksytty 
Enni menee innokkaasti uimaan ja jää rp:n kanssa leikkimään 
rantaveten, josta ohjaaja saa sen. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Hyvä tottelevainen koira. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Hyvää yhteistyötä koiran ja ohjaajan välillä. 

Barbetnarttu, s. 18.03.2015 Rek. no FI25388/15 
Nuutuksen Dee Hyväksytty 
Kinnunen Sari  



Tuomari: Pajala Liisa (415399), ohjaaja Sari Kinnunen 
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 

Dee on touhukas nuori narttu. Se on ystävällinen, luottavainen ja 
innokas tutustumaan. 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Vapaaksi päästyään Dee aloittaa reippaan, laajan ilmavainuisen 
haun. Laukaus saa vauhdikkaaseen koiraan lisää puhtia. 
Kytkeminen sujuu hyvin. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Varmaa maavainuista jälkitarkkaa työskentelyä koko jälki osuuden. 
Kania Dee tutkii kiinnostuneena. 

Vesityö: Hyväksytty 
Dee syöksähtää veteen, ui taitavasti ja tuo riistapukin rantaan. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Dee tottelee ongelmitta. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Innokkaalla koiralla on osaava ohjaaja. Yhteistyö sujuu mainiosti. 

Espanjanvesikoiranarttu, s. 18.03.2015 Rek. no FI23077/15 
Santran Samsara Hyväksytty 
Tulonen-Tapio Johanna  
Tuomari: Rummukainen Heli (793313), ohjaaja Laura Lindholm 
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 

Häntäheiluen rauhallisesti tutustuen toisiin koirii ja ihmisiin. 
Haku ja laukaus: Hyväksytty 

Iloista pistomaista hakua ohjaajan sivuilla. Käyttää ilmavainua. 
Laukaksesta Lola innostuu ja tehostaa hakua. Kutsusta luokse. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Lola jäljestäen maavainua käyttäen. Jäljellä edetään varovasti. 
Kulma tarkasti ja kaadolle mennään varovasti, kania nuuhkimaan. 

Vesityö: Hyväksytty 
Lola tuo lähivedeltä ensimmäisen pukin, toinen tuodaankin jo 
pitkästä matkasta rantaan, josta ohjaaja saa sen. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Hyvä tottelevaisuus. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Yhteistyö on tasapainoista, jota on ilo seurata. 

Espanjanvesikoiranarttu, s. 18.03.2015 Rek. no FI23078/15 
Santran Shazam Hyväksytty 
Hirvonen Jyrki  
Tuomari: Rummukainen Heli (793313), ohjaaja Jyrki Hirvonen 
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 

Avoimen rauhallisesti tutustuen toisiin koiriin ja ihmisiin. 
Haku ja laukaus: Hyväksytty 

Taika hakee pistomaisesti ilmavainulla ohjaajan edessä. 
Laukauksesta hypähtää ja jatkaa hakua juuri riittävän laajasti ottaen 
huomioon helteisen kelin. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Taika aloittaa maavainuisen sopivan vauhtisen jäljestyksen. Kulma 
tarkasti ja kaatoa jää nuuhkimaan. 

Vesityö: Hyväksytty 
Taika ui innokkaasti tuoden riistapukin rantaveteen, josta ohjaaja 
saa sen. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Taika on tottelevainen. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Hyvää yhteistyötä kaikilla osa-aluieilla. 

Walesinspringerspanielinarttu, s. 05.08.2016 Rek. no FI45672/16 
Llewpart's Gemstone Girl Hyväksytty 



Back-Martin Tiina  
Tuomari: Rummukainen Heli (793313), ohjaaja Tiina Back-Martin 
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 

Rauhallisen maltillisesti tutustuen toisiin koiriin ja ihmisiin. 
Haku ja laukaus: Hyväksytty 

Sopivan laaja pistomainen haku. Vendy käyttää ilmavainua. Pitää 
hyvin ohjaajaan yhteyttä. Laukauksesta pysähtyy, mutta jatkaa 
hetken päästä pistomaisesti. Kutsusta luokse kytkettäväksi. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Wendy jäljestää ilmavainulla aaltoillen koko jäljen tai ollen tuulen 
alapuolella. Kulma sisäkautta. Kaadolle ilmavainulla, jota jää 
nuuhkimaan. 

Vesityö: Hyväksytty 
Wendy ui hyvin tuoden toisella kertaa sopivasta matkasta riistapukin 
rantaan, josta ohjaaja saa sen. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Wendy on tottelevainen. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Rauhallista työskentelyä. Hyvä yhteistyö koiran ja ohjaajan välllä. 

 


