
MEJÄ-kokeen tulokset 
19.6.2011 Keuruu 

Ylituomarin kertomus 

Metsästyskoirien jäljestämiskokeet pidettiin 19.6.2011 Keuruulla. Kokeen 
keskuspaikkana oli Honkavuoren Honkakota. Kokeen järjesti Keuruunseudun 
Kennelkerho ry. Koevastaavana toimi Marko Syrjä, kokeen sihteerinä Ville-Pekka Koto, 
kokeen ylituomarina toimi Karla Sohlman arvostellen koirat avo 1 - 6, muina tuomareina 
toimivat Mikko Ahti arvostellen koirat avo 7 ja 8 sekä voi 9 - 12, sekä Olavi Nurmiranta 
arvostellen koirat voi 13 - 18. Jäljet olivat sijoitettu riistarikkaaseen maastoon. Jäljet 
olivat tarpeeksi pitkät ja pääosin piilomerkatut. Oppaiden taso oli erinomainen. 
Riistahavaintona nähtiin metsäkanalintuja, sekä sorkkaeläinten jälkiä ja jätöksiä. 
Kaatona käytettiin pakasteesta koepäiväksi sulatettuja hirven sorkkia. Haulikolla 
ammutun laukauksensietotestin kaikki koirat läpäisivät. Koe päivän sää oli vaihteleva. 
Koevastaava koetoimikuntineen suoriutui tehtävistään erinomaisesti. Koe päättyi klo: 
______ . 

  

AVO-koirat 

Tuomari: Karla Sohlman, ohjaaja Matilda 
Winha tutkii lähdön ja lähtee sopiva vauhtiseen jälkityöhön, pääosin 
maavainua käyttäen. Koko ensimmäinen osuus tarkasti kulmalle asti. 
Makuun merkkaa hätäisesti ja jatkaa kulmalta yli määrätietoisesti aina 
hukkaan asti. Uusi yritys kulmalta. Osuuden alku hyvin, mutta sitten Winha 
ajautuu jäljen sisäpuolelle laajalle lenkille, josta kuitenkin palaa jäljelle, 
mutta menee sen yli noteeraamatta sitä ja jatkaa aina niin pitkälle että 
tuomitaan toinen hukka. Palautuksen jälkeen motivaatio verijälkeen on 
lopahtanut ja Winha poistuu jäljeltä määrätietoisesti. Kolmas hukka ja koe 
keskeytetään. Harjoitellen kaadolle, joka kiinnostaa. Winha osoitti 
osaavansa jäljestää, mutta tänään metsän muut hajut saivat voiton 
työtehtävästä. Ohjaajan ja koiran työskentelyä oli ilo seurata. 
  

Tuomari: Karla Sohlman, ohjaaja Elina 
Kaapo tutkii lähdön ja lähtee innokkaasti jäljelle. Se tekee siksak-kuvioo 
jäljen päällä liki puoltaväliä, siinä Kaapo päättää vaihtaa työtehtävää ja 
rupeaa metsästämään myyriä. Useiden kaivettujen monttujen ja 
kehoitusten jälkeen Kaapo lähtee jäljelle, mutta valitettavasti paluujäljelle, 
ensimmäinen hukka. Palautuksen jälkeen on Kaapo sitä mieltä, että 
kaivuuhommat ovat tänään mukavampia ja se lähtee jäljen sivuun 
etsimään koloja aina toiseen hukkaan asti. Vielä kerran yritetään puhtaalta 
jäljeltä, mutta Kaapo-kaivuri ei halua vaihtaa verijäljelle, kolmas hukka ja 

Järjestäjä: Keuruun Seudun Kennelkerho Ry.
Kokeen ylituomari: Karla Sohlman
Muut tuomarit: Olavi Nurmiranta 

Mikko Ahti
Kokeen vastaava 
toimitsija:

Marko Syrjä

Kokeen sihteeri: Ville-Pekka Koto
Kokeen emäntä: Tarja
Sää:

Cockerspanieli, narttu, s. 25.6.2009 Rek. no FI51860/09

Two Pine's Chill Out AVO 0
Solmula Matilda  

Cockerspanieli, uros, s. 22.3.2009 Rek. no FI33635/09

Speck Line Hilpeä Hyrrä AVO 0
van den Arend Elina  
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koe keskeytetään. Harjoitellen kaadolle ja se kiinnostaa. Kokemattomuus 
näkyi Kaaposta, mutta kun kokemusta tulee lisää varmaan kaivuutyöt 
unohtuvat ja veriura kiinnostaa enemmän. 
  

Tuomari: Karla Sohlman, ohjaaja Sanna 
Nuutti tutkii lähdön ja lähtee ripeävauhtiseen jälkityöhön ilmavainua 
käyttäen. Ensimmäinen osuus aaltoilevaa, osittain tuumailevaa jäljestystä 
aina kulmalle asti, josta menee yli aina hukkaan asti. Uusi yritys kulmalta. 
Hetken matkaa Nuutti jäljestää hyvin, mutta sitten jotkut muut 
mielenkiintoisemmat hajut vievät Nuutin jäljen ulkopuolelle 
määrätietoisesti. Toinen hukka, puhtaalta uusi yritys, mutta melkein heti 
"se" mielenkiintoinen haju houkuttaa Nuutin samaan suuntaan ja tuomitaan 
kolmas hukka, koe keskeytetään. Harjoitellen kaadolle ja se kiinnostaan. 
Nuutti osoitti, että osaa jäljestää, mutta tänää metsän muut hajut saivat 
sen unohtamaan työtehtävän. Ohjaaja rauhoitti hyvin ripeä vauhtisen 
Nuutin vauhdin. 
  

Tuomari: Mikko Ahti, ohjaaja Kati 

Jazzille osoitetaan alkumakaus ja ohjataan jälkityöhön. Pian ohjausmatkan 
jälkeen Jazzi pysähtyy kakkaamaan, jonka jälkeen lähtee paluujäljelle, 
ohittaa alkumakauksen jatkaen aina tielle asti, josta hukka. Palautuksen 
jälkeen hyvää jäljestystä osuuden loppuun. Koira seuraa verijälkeä 
tarkasti, rauhallisesti edeten. Ajautuessaan hetkeksi pois jäljeltä, se 
hakeutuu pian takaisin veriuralle. Ensimmäinen kulma tarkasti, makaus 
erinomaisesti merkaten. Toisen osuuden puolivälin jälkeen pari tarkistusta 
riistanjälkien perään, joista palatakseen tarvitsee useita ohjaajan 
kehotuksia. Toinen kulma oikaistaan parilla metrillä, joten makaus jäi 
merkkaamatta. Kolmas osuus jälkitarkasti sorkalle asti, jota jää 
nuolemaan. Mukavan oloinen jäljestämissuoritus, jossa harmittavasti alun 
kakkahätä aiheutti hyvin alkaneen jälkityön keskeytymisen. 
  

Tuomari: Karla Sohlman, ohjaaja Hannele 

Paavo tutkii lähdön ja lähtee iloisesti pompottaen jäljelle, käyttäen pääosin 
maavainua. Paavo menee melkein jäljen päällä kaikki osuudet, 
valitettavasti ensimmäisen osuuden puolessa välissä pieni ryteikkö saa 
sen pyörimään jäljen molemmin puolin ja se häkeltyy tilanteesta sen 

Novascotiannoutaja, uros, s. 29.3.2010 Rek. no FI34343/10

Siipiveikon Pyhät Pyssyt AVO 0
 

Welsh corgi pembroke, uros, s. 29.8.2002 Rek. no FIN41375/02

Hauskahovin Jazz Up The Day AVO 2
Koto Kati 34 pistettä

   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 8 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 6 pistettä

   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 10 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä

Pitkäkarvainen mäyräkoira, uros, s. 18.4.2009 Rek. no FI32311/09

Badamtam´s Kiss Me AVO 2
Koivisto Hannele 35 pistettä

   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 7 pistettä

   Työskentelyn etenevyys (10) 6 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 11 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä

   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä
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verran, että lähtee paluujäljelle. Ensimmäinen hukka. Ensimmäinen kulma 
ulkokautta toiselle osuudelle ja toinen kulma samoin. Molemmat makuut 
jää merkkaamatta. Kaadolle tullaan ja jää. Hieno työ Paavolta. 
Kokemuksen myötä taidot kehittyvät. Ohjaajan ja koiran työtä oli kiva 
seurata. Hyvä eleetön suoritus ohjaalta. 
  

Tuomari: Mikko Ahti, ohjaaja Henna 

Dimir ohjatusti jälkityöhön. Koira seuraa verijälkeä maavainulla edeten 
reipasta vauhtia, ollen koko ajan tietoinen verijäljen sijainnista. 
Ensimmäisellä osuudella pari pientä tarkistusta, joilta palasi itsenäisesti. 
Ensimmäinen kulma sivulta, makaus hyvin merkaten, jonka jälkeen 
tarkistuspisto sivuun palaten itsenäisesti toiselle osuudelle, jonka jäljesti 
muuten hienosti. Toisella kulmalla ollut makaus merkattiin, mutta sen 
jälkeen lukuisia pitkiä lenkityksiä. Tässä vaiheessa ohjaajakin jo joutui 
koiraa kehoittamaan. Lopulta kuitenkin päästiin kolmannelle osuudelle, 
jolla kaksi lenkitystä, palaten niiltä itsenäisesti takaisin jälkityöhön. 
Kaadolle suoraan ja jäi sitä tutkimaan. Lahjakasta jäljestämistä, tänään 
toisen kulman liiat lenkitykset verottivat pisteitä. 
  

Tuomari: Karla Sohlman, ohjaaja Veera 

Erinomaisesti ohjattu lähtö. Onni aloittaa ripeä vauhtisen jäljestyksen maa- 
ja ilmavainua käyttäen siksak-kuviolla kaikki osuudet. Joka osuudella se 
tekee pari lenkkiä jäljenulkopuolelle, joista palaa hetityötehtäviin. 
Ensimmäinen kulma tarkasti, makuu hyvin merkaten. Toinen kulma laajalla 
lenkillä takaa kiertäen kolmannelle osuudella. Makuun merkkaa 
erinomaisesti. Kaadolla tullaan ja se kiinnostaa. Hienoa työtä 
ensikertalaiselta. Tänään mainosta työstä pudottaa pisteita toinen kulma ja 
parit pyörähdykset jäljen aikana. Ohjaaja rauhoitti hyvin ripeä vauhtisen 
koiran ja yhteistyötä oli mukava seurata. 
  

Tuomari: Karla Sohlman, ohjaaja Mervi 

Länsisiperianlaika, uros, s. 28.2.2010 Rek. no FI23160/10

Dimir AVO 1
Koljonen Toni 43 pistettä

   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä

   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 12 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä

   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä

Englanninspringerspanieli, uros, s. 27.11.2007 Rek. no FIN12924/08

Speck Line With One Spot AVO 1
Suomalainen Veera 46 pistettä

   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä

   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 12 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä

Pitkäkarvainen mäyräkoira, narttu, s. 4.8.2008 Rek. no FIN45005/08

Angelhaken Primadonna AVO 1
Uuttera Mervi 49 pistettä

   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 12 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä

   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 14 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
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Peppi tutkii lähdön ja lähtee rauhalliseen jäljestykseen maavainuisesti. 
Ensimmäinen osuus jälkitarkasti, paitsi melkein osuuden lopussa yksi 
laajempi lenkki. Ensimmäinen kulma tarkasti, makuun hyvin tutkien. Toinen 
ja kolmas osuus jäljen päällä ja poistuu vain pari kertaa siltä etsien 
helpompaa kohtaa risukossa. Toinen kulma tarkasti, makuu erinomaisesti 
tutkien. Kaadolle tullaan ja omistaa sen hienosti. Erinomainen työ 
pikkukoiralta! Ohjaajan ja koiran työskentelyä oli ilo seurata. Tänään niin 
mainiosta työtehtävästä pudottaa pisteen ensimmäisen osuuden lenkki ja 
pienen pienet tuumailut. Hyvä Peppi. 
  

  

VOI-koirat 

Tuomari: Olavi Nurmiranta, ohjaaja Aija 
Rauhallista vauhtia etenevä jäljestäjä, joka aaltoilee jäljen molemmin 
puolin. Makauksista Bella merkkaa selvästi yhden. Katkokulman koira 
rengastaa mallikkaasti, mutta ohittaa toisen kulman ja joudutaan 
palauttamaan. Tähän loppui Bellan kiinnostus veriuraan ja koe 
keskeytetään kokonaan hukkaan kolmannen osuuden alkupuolella. 
  

Tuomari: Olavi Nurmiranta, ohjaaja Janne 
Mortti lähtee heti suunta krepin jälkeen riistan jäljille ja joudutaan 
palauttamaan. Koira käyttää paljon ilmavainua, mikä aiheuttaa laajoja 
tarkastuksia osuuksilla. Katkokulma selvitetään parilla laajalla lenkillä, 
minkä jälkeen koira vainuaa linnunpojan ja tuomitaan hukka. Toinen kulma 
tarkasti, mutta kolmannen osuuden loppupuolella määrätietoinen 
poistuminen jäljeltä ja koe keskeytetään. Makaukset ei koiraa 
kiinnostaneet. 
  

Tuomari: Mikko Ahti, ohjaaja Outi 

Manteli ohjataan jälkityöhön, jossa verijälkeä seurataan ilosesti pomppien. 
Ensimmäisen osuuden alussa Manteli ensin kakkaa, sitten pyörii jäljen 
tuntumassa ja seuraa paluujälkeä lähes hukkaan asti, mutta ohjaajan 
kehoitusten kannustamana jatkaa kuitenkin jäljestämistä. Osuuden 
lopussa tullaan suolle, jossa kasvaa suopursuja, joista Manteli ei 
selvästikään tykkää. Ohjaajan kehoittamana Manteli kuitenkin jatkaa 
suolle, missä tullaan katkokulmalle. Manteli yrittää selvittää katkosta 
pitkään, mutta valitsee lopulta paluujäljen, josta hukka. Palautuksen 
jälkeen turbovauhtia koko toinen osuus, kulma tarkasti ja nopeasti pois 
suolta. Kolmannella osuudella suolta poistumisen jälkeen Manteli oksentaa 

   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä

Labradorinnoutaja, narttu, s. 2.3.2003 Rek. no FIN18606/03

Bella VOI 0
Pekkanen Aija  

Novascotiannoutaja, uros, s. 12.2.2005 Rek. no FIN16755/05

Tollerbay Great Elliot VOI 0
Syrjä Sanna ja Marko  

Pitkäkarvainen mäyrökoira, uros, s. 2.10.2001 Rek. no FIN51787/06

Zenetta´s My Uncas VOI 3
Tastula Outi 27 pistettä

   Jäljestämishalukkuus (6) 3 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 8 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 4 pistettä

   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 7 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 2 pistettä
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suopursujen aiheuttaman pahan olon pois ja jäljestää osuuden hyvin 
loppuun. Kolmannelta kulmalta yli, mutta kehoituksilla selvitään takaisin 
viimeiselle osuudelle, jonka jäljestää hyvin kaadolle, jolle jää sitä 
nuolemaan. Makauksista yksi yli ja muiden merkkaus olisi saanut olla 
pidempi. Jäljestysaikaa kului 50 minuuttia, mikä vaikutti palkintosijaan 
alentavasti. Manteli osoitti osaavansa seurata verijälkeä, mutta tänään 
suopursut ja ensimmäisen osuuden viemät hajut aiheuttivat suuria 
ongelmia. 
  

Tuomari: Olavi Nurmiranta, ohjaaja A. Hyvönen 

Rauhallista maavainuista jäljestystä. Ensimmäinen osuus tarkasti, toisella 
osuudella tarkistuslenkkejä, pari laajempaakin. Loppuosuudet tarkasti. 
Kulmat Jasu selvittää rengastaen, makauksista merkataan selvästi kaksi. 
Kaato kiinnostaa. 
  

Tuomari: Mikko Ahti, ohjaaja Tiia 

Pepelle näytetään alkumakaus ja ohjataan jälkityöhön. Koira jäljestää 
erittäin innokkaasti nopeaa vauhtia, jota ohjaaja jarruttaa ahkerasti. 
Nopeus kostautuu makausten merkkauksissa jotka tapahtuvat hieman liian 
hätäisesti.Yksi makaus ylitettiin persoonallisesti. Ensimmäinen kulma 
tarkasti, toisella ollut katko selvitettiin neljällä rengastuksella ja kolmas 
kulma pienellä oikaisulla. Kolmannen osuuden lopussa ja neljännen alussa 
yhteensä kolme pidempää tarkistuslenkkiä, joilta palasi jäljelle itsenäisesti. 
Kaadolle suoraan jääden sorkkaa tutkimaan. Tehokasta jäljestämistä! 
  

Tuomari: Mikko Ahti, ohjaaja Timo 

Kuti ohjatusti jälkityöhön. Koira seuraa tarkasti verijälkeä miellyttävällä 
nopeudella tukeutuen maavainuun. Ensimmäisellä kulmalla ollut katko 
selviää rengastaen. Muut kulmat ok, pienellä suunnantarkistuksella. 
Toisella osuudella kaksi pientä tarkistuslenkkiä. Ensimmäinen ja kolmas 

Kooikerhondje, uros, s. 12.10.2007 Rek. no FIN56238/07

Muskettikoiran Tähtisade VOI 1
Hyvönen Aulikki 44 pistettä

   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä

   Työskentelyn etenevyys (10) 8 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 11 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä

   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä

Cockerspanieli, uros, s. 22.6.2009 Rek. no FI36791/09

Namusillan Kaljolainen VOI 1
45 pistettä

   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä

   Työskentelyn etenevyys (10) 10 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 10 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä

   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä

Labradorinnoutaja, uros, s. 26.9.2006 Rek. no FIN49018/06

Vimpulan Neuvokas Norman VOI 1
Timo Nojonen ja Leila Mäkinen 45 pistettä

   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä

   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 10 pistettä

   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 10 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
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makaus käveltiin yli, viimeinen merkattiin hätäisesti, mutta toisella 
makauksella merkkaus oli erinomainen. Kaadolle suoraan ja sorkka 
kiinnosti. Erinomainen jäljestys, mutta makaukset veroittivat pisteitä. 
  

Tuomari: Olavi Nurmiranta, ohjaaja Janne Vuorinen 

Zico jäljestää rauhallista vauhtia, pääosin maavainulla osuudet 
mallikkaasti. Ohjaajan kielto tehoaa koiraan kanalintujen lähtiessä 
ensimmäisellä osuudella.. Makauksista merkataan selvästi kaksi. 
Katkokulma ja toinen kulma rengastetaan turhan laajasti, kolmas tarkasti. 
Kaato kiinnostaa. 
  

Tuomari: Olavi Nurmiranta, ohjaaja Maarit 

Nella jäljestää maavainulla hieman verkkaista vauhtia osuudet varsin 
mallikkaasti. Makaukset koira merkkaa selvästi. Kulmat rengastetaan 
hieman laajasti. Kaato kiinnostaa. 
  

Tuomari: Mikko Ahti, ohjaaja Kati Koto 

Teddylle näytetään alkumakaus ja ohjataan jälkityöhön. Koira jäljestää 
sopivaksi jarrutetulla vauhdilla, tukeutuen maa- ja ilmavainuun. 
Ensimmäisellä kulmalla ollut katko selvitetään rengastaen. Toinen kulma 
tarkasti ja kolmas pienellä suunnantarkistuksella. Toisella osuudella on 
viikon sisällä tehty metsän hakkuuta ja koira kulkee tällä kohdalla jonkin 
matkaa veriuran sivulla, jolloin makaus sivuutetaan. Muut makaukset 
Teddy merkkaa, mutta hieman liian hätäisesti, mistä on pudotettu pisteitä. 
Muuten erinomainen jälkisuoritus. 
  

Novascotiannoutaja, uros, s. 22.7.2007 Rek. no FIN45324/07

Tollerbay Banjo Solo VOI 1
Nina Salo ja Janne Vuorinen 45 pistettä

   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 12 pistettä

   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 10 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä

   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä

Kooikerhondje, narttu, s. 5.9.2005 Rek. no FIN44345/05

Cavalriina´s Nella Noblesse VOI 1
Kiviaho Maarit 46 pistettä

   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 12 pistettä

   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 11 pistettä

   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä

Novascotian noutaja, uros, s. 28.7.2007 Rek. no FIN45326/07

Tollerbay Banjo Accord VOI 1
Koto Kati 46 pistettä

   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä

   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 10 pistettä

   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 11 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä

Labradorinnoutaja, narttu, s. 24.1.2008 Rek. no FIN16890/08

Namusillan Luumukehrääjä VOI 1
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Tuomari: Olavi Nurmiranta, ohjaaja Aarto-Pesonen 

Ohjattu lähtö. Laku pyrkii vauhdikkaaseen jäljestykseen, mutta ohjaaja 
jarruttaa menoa. Osuudet mennään tarkasti, samoin kaksi ensimmäistä 
kulmaa, kolmannella pientä pyörimistä. Makaukset koira merkkaa selvästi. 
Kaato kiinnostaa. 
  

Arto-Pesonen Leena 49 pistettä

   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 12 pistettä

   Työskentelyn etenevyys (10) 10 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 13 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä

   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
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