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Järjestäjä: Kaakkois-Suomen Spanielikerho ry. 
Kokeen ylituomari: Pajala Liisa (415399) 
Muut tuomarit: Nurminen Veli (458972) 

Rummukainen Heli (793313) 
Kokeen vastaava 
toimitsija: 

Suikkanen Jesse (4237970) 

Kokeen sihteeri: Hotti Mari (862929) 
Kokeen emäntä: 

 

Sää: 
 

Ylituomarin kertomus 

Kokeen järjestäjänä oli Kaakkois-Suomen Spanielikerho ry.. Koemaastot olivat Joutsenon metsästäjien. 
Tukikohtana oli Joutsenon metsästäjien maja. 
Ylituomarina oli Liisa Pajala (ESPOO). Hän arvosteli koirat 1-5. 
Muut tuomarit olivat Veli Nurminen (KOUVOLA) arvostellen koirat 11 - 13 ja Heli Rummukainen (IMATRA) 
arvostellen koirat 6 - 10. 
Vastaavana koetoimitsijana oli Jesse Suikkanen (LAPPEENRANTA), joka koetoimikuntineen selviytyi 
tehtävästään hyvin. Maastoina oli havumetsää ja sekametsää. Uintipaikka oli hiekkarantainen lampi. 
Laahausjälkiin käytettiin sulatettuja kaneja.  
Sää oli aurinkoinen ja lämmin.  
Riistahavaintoina hirvieläinten jälkiä ja jätöksi, villisian ja mäyrän kuopimia. 
Koe päättyi kello 

  

Irlanninvesispanielinarttu, s. 18.06.2013 Rek. no FI39778/13 
CurlyCo Hip Hip Hurray Hylätty 
Vottonen Sari & Siekkinen Kirsi  
Tuomari: Rummukainen Heli (793313), ohjaaja Sari Vottonen 
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 

Rauhallisesti tutustuen ihmisiin ja koiriin. 
Haku ja laukaus: Hylätty 

Shirley ei tänään irtoa hakuun, pysyy ohjaajan vierellä. 
Laukauksestakaan ei innostu hakuun, jota ei pelännyt. Kytketty 
viereltä kiinni. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Epävarmaa jäljestystä koko jäljen ajan vaatien paljon kehoituksia 
ilmavainua käyttäen. Kulma rengastaen ja loppuosuudella maaten 
välillä jäljenpäällä. Kaadolle ilmavainulla, jota jää nuuhkimaan. 
Jäljestys vaati tänään maksimi ajan. 

Vesityö: Hyväksytty 
Reippaasti uimaan. 1. riistapukki tippuu liian lähelle, jonka tuo. 2. 
riistapukki tuodaan rantaan. Reipas innokas uimari. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Toimiva parivaljakko. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Koira vaatii vielä hakutreeniä ja maastossa liikkumista. 

Irlanninvesispanielinarttu, s. 25.04.2014 Rek. no FI34988/14 
CurlyCo Zim Zala Bim Hylätty 
Vottonen Sari & Korteniemi Maiju  
Tuomari: Rummukainen Heli (793313), ohjaaja Sari Vottonen 
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 



Iloisesti tutustuen ihmisiin ja katseella seuraillen hieman epäillen 
toisia koiria. 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Erinomaista ja maaston kattavaa ilmavainuista hakua, joka jatkui 
laukauksesta. Kutsusta luokse kytkettäväksi. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Reipasta jäljestystä pääosin maavainua käyttäen. Kulma tarkasti ja 
kaatoa jää nuuhkimaan. 

Vesityö: Hylätty 
Ei hae riistapukkeja, ei ui. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Tottelevaisuus toimii. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Tänään yhteistyö vaatii ohjaajalta paljon kehoituksia uinti osuudella. 
Eikun lisätreeniä uintiin niin hyvä tulee ajan kanssa. 

Walesinspringerspanielinarttu, s. 20.12.2015 Rek. no FI13541/16 
Llewpart´s Fairy-Tale Girl Hylätty 
Kyöstilä Jasmin  
Tuomari: Rummukainen Heli (793313), ohjaaja Jasmin Kyöstilä 
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 

Iloisesti häntä heiluen tutustuen ihmisiin. Varovaisesti tutustuen 
toisiin koiriin. 

Haku ja laukaus: Hylätty 
Fanny on reipas hakemaan ilmavainulla, laukauksesta käy ohjaajan 
ja ampujan luona. Valitettavasti haku on koko ajan suppeaa. 
Kutsusta luokse kytkettäväksi. Haussa näkyy että Fanny odottaa 
koko ajan ohjaajan käskyjä eikä irtoa omatoimisesti riittävän laajaan 
hakuun. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Fanny aloittaa sopivan vauhtisen maavainuisen jäljestyksen. Kulma 
sisäkautta, jonka jälkeen ihmetellään perässä olevaa ryhmää. 
Hieman pelottaakin ryhmä. Jäljestys muuttuu ilmavainuiseksi. 
Kaatoa jää nuuhkimaan. 

Vesityö: Hyväksytty 
Empien veteen, josta Fanny aloittaa hetken päästä varman uinnin 
tuoden pukin kauniisti ohjaajan eteen. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Toimiva pari. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Yhteistyö sujuu ohjaajan ja Fannyn kanssa. Fanny tarvitsee vielä 
metsätreeniä. 

Walesinspringerspanielinarttu, s. 05.08.2016 Rek. no FI45971/16 
Llewpart´s Glamorous Girl Hylätty 
Toivanen Heidi & Tattari Miina  
Tuomari: Rummukainen Heli (793313), ohjaaja Panu Pitkänen 
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 

Rauhallisesti tutustuu tuomariin, hieman varovaisesti tutustuen 
toisiin koiriin ja osittain ärhennellen. 

Haku ja laukaus: Hylätty 
Kaisla ei tänään irtoa hakuun. Laukauksesta pysähtyy ja jää 
paikalleen kuusen alle. Kytketty ohjaajan viereltä. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Hyvin puurtavaa jäljestystä aaltoillen jäljen päällä. Kulma oikaisten 
sisäkautta, jonka jälkeen perässä oleva ryhmä pelottaa paljon. 
Kehoitetaan ja kehoitetaan jäljelle. Kaato pelottaa paljon, kunnes 
omatoimisesti uteliaisuus kuitenkin voitaa ja kaadolle mennään 
loppumetrit ryömien, jota jää nuuhkimaan. 

Vesityö: Hyväksytty 



Kaisla kahlailee rantavedessä tuoden 1. riistapukin läheltä. 2. 
upeasti tuoden ohjaajalle varmalla otteella. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Toimiva pari valjakko. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Yhteistyö toimii ohjaajan ja koiran välillä. Kaisla tarvitsee hieman 
metsätreeniä. 

Englaninspringerspanieliuros, s. 26.08.2015 Rek. no FI47338/15 
Wildomar´s Real Treasure Hylätty 
Nurminen Veli  
Tuomari: Pajala Liisa (415399), ohjaaja Veli Nurminen 
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 

Rocky on vilkas ja touhukas ja ylen kiinnostunut muista koirista. Ei 
malta tutustua ihmisiin. 

Haku ja laukaus: Hylätty 
Rocky työskentelee ilmavainuisesti, mutta liian lähellä ohjaajaa. Se 
tekee muutaman pidemmän piston ja palaa aina ohjaajan sivulle. 
Rocky käyttää sekä maa- että ilmavainua. Laukausta se kuuntelee 
ja palaa ohjaajan vierelle. Työskentely jatkuu samaan vaisuun 
tapaan. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Rocky jäljestää pääosin maavainulla tarkasti. Kulman kohdalla tuuli 
hieman pyörittää sitä mutta jälki löytyy. Kaatoa se tutkii 
kiinnostuneena. 

Vesityö: Hyväksytty 
Rocky menee halukkaasti veteen, kuljettaa riistapukkia rannalla 
mutta tuo sen lopulta ohjaajalle. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Rocky tottelee. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Ohjaajalla on hyvä ote hieman vallattomaan koiraan. Kun koira saa 
lisää ikää se varmasti vakavoituu. 

Cockerspanielinarttu, s. 15.03.2015 Rek. no FI25180/16 
Shavian Carpe Diem Baby Hylätty 
Hotti Mari ja Räsänen Noora  
Tuomari: Pajala Liisa (415399), ohjaaja Noora Räsänen 
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 

Lempi on vilkas ja kontakti valmis. Se on hyvin kiinnostunut muista 
koirista. Se on kiltti ihmisille vaikka ei oikein malta tutustua. 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Lempi aloittaa hyvällä draivilla ja etäisyydellä. Pääasiallinen työtapa 
on maavainu. Laukausta se säpsähtää ja hakualue suppenee 
toviksi. Työskentely jatkuu vaikka hieman suppeampana kuin 
alussa. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Hyvä opastus jäljelle. Maavainuinen Lempi innostuu riistajäljistä 
mutta ei kuitenkaan unohda jäljestystehtäväänsä. Pirteä suoritus. 

Vesityö: Hylätty 
Lempi ottaa vauhtia rannasta useaan kertaan. Se kahlaa ja ui 
pienen matkan mutta luopuu. Rohkeus ei riitä tänään uimiseen. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Tottelee ensimmäisestä käskystä. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Nuori koira joka on hyvin yhteistyöhaluinen taitavan ohjaajan 
opastuksella. 

Englanninspringerspanielinarttu, s. 14.02.2016 Rek. no FI18482/16 
Ancer´s Wait And See Hyväksytty 
Rummukainen Heli & Räsänen Teemu  



Tuomari: Pajala Liisa (415399), ohjaaja Noora Räsänen 
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 

Hillo on rauhallinen koira. Se on kiinnostunut muista koirista ja 
ystävällinen ihmisiä kohtaan. 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Haku alkaa hyvällä kuviolla ja vauhdilla. Laukaus hiljentää menon 
hetkeksi mutta työnilo palaa joskin laajuus ei ole enää samaa kuin 
alussa. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Hillo aloittaa maavainulla hitaasti, välillä kohottaen kuonon tuulen 
suuntaan. Vasta kulmalta Hillo pääsee juonesta kiinni. Kaato 
nuuhkitaan varovaisesti. 

Vesityö: Hyväksytty 
Hillo odottaa malttamattomasti ja kun se saa luvan se syöksyy 
veteen ja tuo riistapukin rantaan. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Hyvin totteleva nuori narttu. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Ohjaajan rauhallinen ja ystävällinen ote tukee sopivasti ajoittain 
varovaista koiraa. 

Englanninspringerspanieliuros, s. 28.04.2015 Rek. no FI31997/15 
Bullethead´s Crowberry Hyväksytty 
Karhu Maija  
Tuomari: Nurminen Veli (458972), ohjaaja Maija Karhu 
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 

Iloinen ja ystävällinen. Iloisesti koiriin ja ihmisiin suhtautuva uros. 
Haku ja laukaus: Hyväksytty 

Hyvää vauhdikasta, sopivanlaajuista, innokasta hakua. Käyttää 
maa- ja ilmavainua. Hyvin ohjattavissa oleva koira. Laukauksesta 
ottaa pari loikkaa ja jatkaa hakua. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Hyvää vauhdikasta jäljestystä, kulmassa pieni kaarros. Loppu hyvin 
jäljen päällä. Kaatoa ensin nuuhkii ja lopuksi ottaa sen suuhun 

Vesityö: Hyväksytty 
Houkuttelun jälkeen veteen ja lyhyen heiton vuosi toinen heitto, 
jonka myös tuo rantaan. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Hienosti toimii kaikki osa-alueet. Hienosti tottelee. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Hyvää työskentelyä kaikissa osissa ja vauhdikasta. 

Fieldspanielinarttu, s. 17.03.2016 Rek. no FI22944/16 
Noblefield´s Earth Laughs In Flowers Hyväksytty 
Aarnio Anna-Leena ja Vaskelainen Tiia  
Tuomari: Rummukainen Heli (793313), ohjaaja Anna-Leena Aarnio 
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 

Iloisesti ja juniorimaisen energisesti tutustuen ihmisiin ja toisiin 
koiriin. 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Erinomaista ilmavainuista hakua ohjaajan edestä. Laukaus innostaa 
vielä parempaan tehokkaaseen hakuun. Kutsusta luokse 
kytkettäväksi. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Erinomaista maavainuista jäljestystä. Kulma tarkasti. Kaatoa jää 
nuuhkimaan. 

Vesityö: Hyväksytty 
Upealla loikalla veteen, tuoden varmalla otteella riistapukin 
ohjaajalle. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Toimiva pari. 



Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Yhteistyö toimii. Erinomainen pari valjakko. 

Walesinspringerspanielinarttu, s. 21.03.2016 Rek. no FI25575/16 
Rubber Duck´s First Heart Hyväksytty 
Pesonen Annika  
Tuomari: Pajala Liisa (415399), ohjaaja Annika Pesonen 
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 

Hertta on ystävällinen, vilkas ja touhukas. Tutustuu mielellään. 
Haku ja laukaus: Hyväksytty 

Hertta aloittaa vauhdikkaan hyväkuvioisen haun. Laukausta se 
säpsähtää mutta jatkaa työskentelyä. Tulee kutsusta luokse. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Vauhdikas Hertta ohjataan hyvin jäljelle. Jälki löytyy kun käytetään 
sekä maa- että ilmavainua. Kaatoa Hertta tutkii tarkkaan. 

Vesityö: Hyväksytty 
Uimahalua Hertalla on, mutta se joutuu hakemaan rohkaisua monta 
kertaa. Lopulta riistapukki saadaan rantaan ohjaajalle. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Hyvin totteleva koira. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Ohjaajalla on varma ja rauhallinen ote koiraansa. Hallittua hyvää 
yhteistyötä. 

Fieldspanielinarttu, s. 29.11.2011 Rek. no FI11225/12 
Taliesin´s Thaleia Hyväksytty 
Eskelin Johanna  
Tuomari: Nurminen Veli (458972), ohjaaja Johanna Eskelin 
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 

Iloinen tutustuja koiriin ja ihmisiin. Ystävällisesti kaikkiin suhtautuva 
narttu. 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Hyvää laajaa hakua. Heinänsyönti haittaa, muuten innokasta hakua. 
Käyttää maavainua. Tottelee hyvin ohjausta. Laukauksesta 
pysähtyy ja jatkaa samanlaista hyvää hakua. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Hyvää jäljestystä osittan jäljen sivulla kulkien . Kulma pyörähtäen 
oikaisten. Hyvä vauhtinen suoritus, kaatoa nuuhkii. 

Vesityö: Hyväksytty 
Pienen houkuttelun ja kourallisen kiviä käyttäen uimaan ja pukki 
käteen. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Tottelee hyvin ja on hyvin ohjattavissa. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Hyvä hiljainen pari, kaikki toimii hyvin. 

Englanninspringerspanielinarttu, s. 21.07.2015 Rek. no FI43336/15 
Greengrass Forbitten Fruit Hyväksytty 
Lahikainen Marita & Huikonen Toni  
Tuomari: Pajala Liisa (415399), ohjaaja Toni Huikonen 
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 

Moira on touhukas koira. Se antaa silitellä itseään, ystävällinen 
ihmisiä ja muita koiria kohtaan. 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Haku on sopivan laajaa ja työskentelyetäisyys on riittävä. Vauhdikas 
ja itsenäinen työskentelytapa. Laukausta Moira säpsähtää ja palaa 
ohjaajan luo. Jatkaa pian mallikasta työskentelyä. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Maa- ja ilmavainulla edetään jäljen mukaisesti. Riistajäljet hieman 
sotkevat Moiraa, mutta tehotyöskentely jatkuu. Kaadon se tutkii 
tarkkaan. 



Vesityö: Hyväksytty 
Malttamaton Moira syöksähtää veteen. Se hakee sopivaa 
uintikohtaa, lähtee hakemaan riistapukkia ja tuo sen rantaan. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Moira tulee heti käskystä ohjaajan luo. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Toimeliaan koiran kanssa yhteistyö toimii vaivatta. 

Fieldspanieliuros, s. 28.07.2016 Rek. no FI43903/16 
Didilcom´s Hen Yn Ddyn Bach Hyväksytty 
Eskelinen Johanna  
Tuomari: Nurminen Veli (458972), ohjaaja Johanna Eskelin 
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 

Ystävällinen ja leikkisä uros. Haluaa leikkiä kaikkien koirien kanssa. 
Ystävällinen ihmisille. 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Hyvää laajaa hakua. Maavainua käyttävää innokasta hakua. 
Tottelee hyvin. Heinänsyönti hidastaa etenemistä. Laukauksesta 
pysähtyy mutta jatkaa hakua. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Siksakkia jäljen päällä. Kulmassa ja kulman jälkeen pyörähdyksiä. 
Kaadosta ensin ohi ja palasi kaartaen kaadolle jonka otti suuhun. 

Vesityö: Hyväksytty 
Innokkaasti veteen ja pukki lähelle rantaa pudottaen. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Bart on nuoresta iästään huolimatta kun vanha tekijä. Tottelee 
hienosti. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Innokas nuori koira. Kaikki toimii moitteetta ja vauhdilla. Tänään 
heinänsyönti vähän hidasti vauhtia 

 


