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Ylituomarin kertomus 

Kokeen järjestäjänä oli Suomen Mäyräkoiraliitto ry ja Turun Seudun Mäyräkoirakerho ry. Jälkimaastot olivat 
Kivikylässä, tukikohtana oli Mynämäen Erän maja. 
Ylituomarina oli Mikko Ahti (Salo). Hän arvosteli koirat jäljillä VOI 1 - 7. 
Vastaavana koetoimitsijana oli Helinä Pettersson (Vehmaa), 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 sateinen syyssää. 
Oppaiden työskentely oli erinomaista. Kaatoina käytettiin tuoreena pakastettuja ja koeaamuksi sulatettuja 
peuransorkkia. Riistahavaintoina metso, teeri ja pyy, sekä erittäin runsaasti hirvieläinten jälkiä ja jätöksiä 
Kaikki koirat läpäisivät laukauksensietotestin hyväksyttävästi. 
Mäyräkoirien mejä rotumestari 2021 on Taxstorm Get Rhythm. Koe päättyi kello 

  

VOI-koirat 

karkeakarvainen mäyräkoiranarttu, s. 16.02.2013 Rek. no FI20540/13 
FILURIN IMMERGRÜN VOI 0 
Pätsi Ella ja Antti 0 pistettä 
Tuomari: Ahti Mikko (933394), ohjaaja Marika Ahola 
Koiralle näytetään alkumakaus, joka tutkitaan minkä jälkeen ohjataan huolellisesti jäljelle. Työskentely on 
jälkitarkkaa ja veripisaroita nuuhkitaan tarkkaa ja tutkitaan myös alueella olevat lukuisat hirvieläinten jäljet ja 
jätökset, mikä vaikuttaa paljon työskentelyn etenevyyteen. Kahdesti riistan jälkiä tutkitaan jäljen tuntumassa 
varsin pitkään, mutta sitten jatketaan itsenäisesti. Toisen osuuden lopussa määrätietoisesti riistapolkua 
seuraamaan, mistä hukka. Katko on toisella kulmalla ja se selviää vaivatta, muut kulmat ok. Makauksista 
kolme merkataan ja yksi ohitetaan. Viimeisen osuuden lopussa koira jää taas tutkimaan hirvieläinten jälkiä, 
eikä etene jälkeä. Tässä vaiheessa jäljestämisaikaa on kulunut jo 55 minuuttia, mikä on reilusti yli sallitun, 
joten tuomari keskeyttää kokeen. 

  

karkeakarvainen mäyräkoirauros, s. 30.06.2017 Rek. no FI40912/17 
ISAGROVE`S HURRIGANES VOI 0 
Savolainen Sirpa 0 pistettä 
Tuomari: Ahti Mikko (933394), ohjaaja Sirpa Savolainen 
Koiralle näytetään alkumakaus ja ohjataan innostaen jäljelle. Ensimmäinen osuus jäljestetään nopeasti ja 
jälkitarkasti, mutta makausta ei merkattu. Ensimmäiseltä kulmalta lähtenyt pyypoikue hieman vie koiran 
huomiota, mutta kulmalla ollut katko selvitetään. Toisen osuuden alussa erkanee määrätietoisesti riistan 
hajun perään, mistä ensimmäinen hukka. Loppu osuudesta hyvin, makaus hienosti merkaten. Toinen kulma 
ok, pienellä suunnantarkistuksella. Kolmas osuus alkuun hyvin, mutta makausta vain nyökättiin ja pian sen 
jälkeen taas vieraiden hajujen perään, toinen hukka. Palautuksen jälkeen oikaisee reilusti viimeistä kulmaa ja 



löytää viimeiselle osuudelle, mutta hetken jälkeä seurattuaan erkanee taas pois veretykseltä ja koe 
keskeytyy kolmanteen hukkaan. 

  

pitkäkarvainen mäyräkoirauros, s. 13.04.2009 Rek. no FI30432/09 
GRAND DAME`S THUNDER VOI 1 
Päivi Lukkari ja Pasi Kemppainen 40 pistettä 
Tuomari: Ahti Mikko (933394), ohjaaja Pasi Kemppainen 

   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 8 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä 
Koira tutkii huolella alkumakauksen ja ohjataan innostaen jäljelle. Työskentely on pääosin jälkitarkkaa ja 
vauhti maastoon sopivaa. Ensimmäisen osuuden lopussa tutkii pitkään jäljen sivua, josta lopulta 
kehoituksien tukemana takaisin veretykselle. Ensimmäisellä kulmalla olevaa katkoa oikaistaan kulkematta 
veretyksen loppuun. Toisen osuuden alussa ja ennen makausta vieraiden hajujen tutkimusta, joilta 
itsenäisesti takaisin jälkityöhön. Toinen ja kolmas kulma pienillä lenkeillä. Ensimmäinen makaus merkattiin 
hienosti, kaksi seuraavaa ohitettiin ja viimeisellä vain nopea nyökkäys. Kaadolle suoraan ja sorkkaa jäätiin 
tutkimaan. Tänään koira menetti pisteitä makauksilla ja kulmilla. 

  

lyhytkarvainen mäyräkoiranarttu, s. 11.06.2011 Rek. no FI42225/11 
KESKI-MAAN YAVANNA VOI 1 
Kuisma Inari 41 pistettä 
Tuomari: Ahti Mikko (933394), ohjaaja Inari Kuisma 

   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 9 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä 
Koira tutkii alkumakauksen ja aloittaa maastoon sopivaa vauhtia etenevän jäljestyksen. Työskentely on 
jälkitarkkaa, mutta toisella ja neljännellä osuudella tutkitaan ja pyöritään jäljen tuntumassa. Näistä kuitenkin 
itsenäisesti takaisin jälkityöhön. Ensimmäinen kulma on katkokulma ja se selvitetään nopeasti hakemalla. 
Toiselta kulmalta lähtee teeriparvi, mikä aiheuttaa koiralle pyörimistä kulmalla ennen uudelle osuudelle 
jatkamista. Kolmas kulma jälkitarkasti. Makauksilta tulee tänään pistemenetyksiä, 1. ohitetaan, 2. merkitään 
hiukan, 3. ei merkata ja 4. vain vilkaistaan. Kaadolle tullaan suoraan ja jäädään sorkkaa tutkimaan. Hieman 
ennen kolmatta makausta koira pyörähti jäljen sivussa ja osuu maa-ampiaispesään. Koiraa ampiaiset eivät 
tavoittaneet, mutta ohjaajaa pääsivät pistämään. 

  

lyhytkarvainen mäyräkoiranarttu, s. 05.07.2011 Rek. no FI45240/11 
TAXIASEMAN TUPAS-VILLA VOI 1 
Marika Ahola ja Mika Angle 42 pistettä 
Tuomari: Ahti Mikko (933394), ohjaaja Marika Ahola 

   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 9 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä 



Koira tutkii alkumakauksen ja ohjataan hyvin jäljelle. Työskentely on jälkitarkkaa ja rauhallisesti etenevää. 
Toisen osuuden alkupuolella pidemmät tarkastukset jäljen molemmin puolin, josta palataan takaisin 
kehoitusten tukemana. Myös kolmannen osuuden lopussa tarkastuslenkit , näiltä itsenäisesti takaisin. 
Ensimmäisellä kulmalla ollut katko selviää nopeasti, osin jäljentekijän saappaanjälkiin tukeutuen. Toinen 
kulma pienellä suunnantarkistuksella. Kolmas kulma jäljen mukaisesti. Tänään isommat pisteenmenetykset 
makauksilta, yksi ylitettiin, yksi oikaistiin ja kaksi merkattiin vain kevyesti nyökkäämällä. Kaadolle suoraan ja 
sorkka kiinnosti. Metsässä olleet sienestäjät aiheuttivat ylimääräistä häiriötä, mutta työhön keskittynyt koira ei 
tästä välittänyt. 

  

lyhytkarvainen mäyräkoirauros, s. 14.04.2014 Rek. no FI26784/14 
KESKI-MAAN HIRMUVALTIAS VOI 1 
Kuisma Inari 44 pistettä 
Tuomari: Ahti Mikko (933394), ohjaaja Inari Kuisma 

   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 8 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 12 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä 
Koiralle näytetään alkumakaus ja ohjataan jälkityöhön, jossa verijälkeä seurataan jälkitarkkaan edeten 
maastoon sopivaa vauhtia. Alueella olevat runsaat hirvieläinten jäljet ja riistapolut aiheuttavat joka osuudella 
tarkastuksia, jossa pisimpään vietettiin aikaa ensimmäisen osuuden lopulla, vaikuttaen etenevyyden 
pisteisiin. Makauksista ensimmäinen vain nopeasti nyökäten, muut riittävällä pysähdyksellä merkaten. 
Toisella kulmalla on katko ja siellä olevat riistapolut teettävät runsaasti töitä ja vievät aikaa, mutta työskentely 
jatkuu ja lopulta uusi osuus löytyy, ajankäyttö kuitenkin etenevyyteen vaikuttaen. Muut kulmat ok. Kaadolle 
suoraan ja sorkka napattiin suuhun. Työintoinen koira, jonka pisteitä riistajälkien tarkastelut tänään 
veroittavat. 

  

lyhytkarvainen kääpiömäyräkoirauros, s. 19.04.2018 Rek. no FI30749/18 
TAXSTORM GET RHYTHM VOI 1 
Mikkonen Markku 48 pistettä 
Tuomari: Ahti Mikko (933394), ohjaaja Markku Mikkonen 

   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 12 pistettä 
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä 
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 13 pistettä 
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä 
Koira merkkaa alkumakauksen ja innostetaan jälkityöhön, jossa verijälkeä seurataan jälkitarkasti. Edetään 
maastoon sopivaa vauhtia. Koira merkkaa kaikki makaukset hienosti. Ensimmäisellä kulmalla lenkki, josta 
pistevähennys. Toisella kulmalla oleva katko selviää vaivattomasti parilla lenkillä. Kolmas kulma jälkitarkasti. 
Kaadolle suoraan ja sorkka kiinnosti. Ensimmäisen osuuden alussa tutkittiin jonkun aikaa hirvieläinten jälkiä, 
mutta lopulta jälkityötä jatkettiin itsenäisesti. Tänään erinomainen ja varma jäljestämissuoritus. 

 

 

 

 

 


