
Hinnin PEKO A –jälki 7.6.2012 

Jäljen arvonnassa saimme numeron kuusi, eli olimme viimeiset metsään menijät. 

Odotteluaikaa oli siis mukavasti tunnin verran. 

PEKO A –jälki on 800m pitkä, vieraan henkilön tekemä, sisältää useita kulmia, ei 

teräviä kulmia eikä teiden ylityksiä. Jälki on 1,5 tuntia vanha ja sen ylittää harhajälki, 

jonka tekee toinen vieras henkilö. Jäljen tekijä jättää jäljelle viisi pienehköä 

käyttöesinettä ja jää jäljen loppuun maalihenkilöksi, joka pitää löytää. Käytännössä 

jäljen tekijä ei kökötä jäljen lopussa koko jäljen vanhenemisaikaa, vaan hän menee 

paikalle vähän ennen koiran jälkisuorituksen alkamista. 

Jäljelle lähtö tapahtuu 50m x 50m ruudusta, josta koiran tulee löytää jälki. Tuomari 

määräsi Hinnin jäljen ruutuun menosivuksi tien puoleisen sivun. Päätin mennä sisään 

noin keskeltä tien puoleista sivua. Hinnille käsky ”jälki” ja Hinni syöksyi eteenpäin 

kohti ruudun takasivua. 10 metrinen jälkiliina loppui nopeasti ja seurasin koiraani 

ruutuun. Muutama tosi nopea sivupoikkeama edetessä – niin nopea, ettei tuomari 

ehtinyt sanoa mitään. Jälki löytyi melkein ruudun takareunasta. Huiskautin kättäni 

tuomarille merkiksi, että hyväksyn jäljen. Ja sitten mentiin… Teknisinä apuvälineinä 

hanskat kädessä ja solmu liinan lopussa, niillä pysyn liinan päässä kiinni.  

Ensimmäistä esinettä ei ollut alkujäljellä. Harmi, jäiköhän se huomaamatta. Ei 

sentään, se oli jätetty vasta ensimmäisen kulman jälkeen. Esineiden paikat ovat 

kaikille kilpailijoille ennalta määrätyt ja samoilla suorilla tasapuolisuuden vuoksi. Hinni 

tuo esineet minulle käteen. Toisella esineellä Hinni tökkäsi kuononsa maahan esinettä 

ottaessaan ja sai muurahaisen tai muun roskan nenäänsä. Se aivasteli aivan 

valtavasti. Toinen silmä sirrillään se tirskui mehevästi. Onneksi olin ottanut vesipullon 

takataskuun, vaikka en uskonut sitä tarvitsevani näin lyhyellä jäljellä. Nenää piti 

oikein huuhdella ennen kuin aivastelu loppui. Siitä jatkoimme reippaaseen tahtiin 

jäljestämistä, esineet nousivat ja pian olimmekin jo maassa makaavan ja hyvin 

peitellyn maalihenkilön luona. Harhajäljestä minulla ei ole mitään havaintoa. Hinni 

ehkä huomasi sen, mutta ei kertonut minulle. Aikaa jäljellä kului kaikkiaan 14 

minuuttia nenähuuhteluineen. Olipa hieno suoritus Hinniltä. En kyllä muuta osannut 

odottaakaan; vaan ei sitä koskaan tiedä, mitä metsässä voi sattua. 

Onnellisina palasimme kokoontumispaikalle, jossa tuomari ja muut kilpailijat jo 

odottelivat meitä. Palautteessa kaikki arvioitavat osiot olivat erinomaista E, E ja E. 

Ainoaksi virheeksemme voitaisiin ehkä katsoa ylinopeus lähtöruudussa… 

Tiimimme toinen koira, eli Minnan Voitto sai myös hyväksytyn suorituksen kuten Arton 

Lulukin. Hienoa! Ei ole turhaan treenattu. 


