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PUHEENJOHTAJALTA
PUHEENJOHTAJALTA

Lumirikasta talvea kaikille!  
 
    
   Ensiksi haluan kiittää luottamuksesta valinnassani tämän kauden puheenjohtajak- 
si. Lupaan tehdä parhaani. Se mikä tekee tehtävästäni helpomman, on toimiva tii- 
mi, sitä tämän vuoden johtokunta ja toimikunnat tulevat olemaan. Älkää epäröikö  
ottaa yhteyttä kyseisiin toimikuntiin, riippuen siitä mistä harrastusmuodosta olette 
kiinnostuneet. Aktiivisia harrastajia tarvitaan että kaikki mahdollinen toiminta saa- 
daan toteutettua. Tervetuloa mukaan antoisaan noutajaharrastukseen tavalla tai  
toisella=)  
 
   On tammikuun loppu, ja juuri pidetty järjestäytymiskokous on takana. On ilo huo- 
mata, että olemme saaneet uusia innokkaita ja aktiivisia harrastajia yhdistystoimin- 
taamme. Ja mikä ilahdutti suuresti, että harrastajakuntamme on aktiivisesti koulutta- 
nut itseään harrastuksemme parissa erilaisilla kursseilla. Kaikille uusille tulokkaille  
ja vanhoille konkareille toivotan antoisaa vuotta, joka tulee olemaan mielenkiintoi- 
nen ja joka on myös yhdistyksemme 30-juhlavuosi. Tätä teemaa toistamme pitkin  
vuotta järjestetyissä tapahtumissamme. Juhlavuosi tulee huipentumaan juhlagaa- 
laan loppuvuodesta, siitä lisää tulevissa jäsentiedotteissa.  
 
   Vaikka elämme vasta vuoden alkua, on kevät ja kesä tulossa nopeammin kuin ar- 
vaammekaan ja näyttää myös siltä että toimintatapahtumat lähenevät tuota pikaa,  
ohjelmassa mm. Working Test-tyyppinen koe, Oulun äitienpäivänäyttely, taipparivii- 
konloppu, tokokursseja, kesäleiri ja paljon muuta. Seuratkaa jäsenlehden ilmoituk- 
sia ja yhdistyksen nettisivuja, näissä kahdessa on informaatiota tulevasta toiminnas- 
tamme.  
 
   Muistakaa ilmoittaa koirienne tuloksia sihteerillemme määräaikaan mennessä niin  
pääsemme taas palkitsemaan ansioituneita koiria yhdistyksemme vuosikokouksessa  
jonne tietenkin toivomme runsasta osanottoa muutenkin.  
 
 
Toivon teille kaikille harrastusrikasta juhlavuotta 2006  
 
Pj. Katja Korhonen 
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JULKAISUTOIMIKUNTA

  Toivottavasti ehditte jo toipua ensijärkytyksestä; julkaisutoimikunnan pj vaihtui tälle 
vuodelle ja sen myötä siis myös jäsentiedotteen tekijä. Kädessäsi onkin nyt täysin 
ulkoasunsa muuttanut lehdykkä, joka allekirjoittaneen aikana tullaan taittamaan 
täysin sähköisesti. Paperimateriaalia toki otetaan edelleenkin vastaan! 
   Uusia ja uusvanhoja palstojakin jäsenlehteen tulee, tässä numerossa alkaa joskus 
aiemminkin ollut johtokunnan esittelykierros, alkaen uudesta hallituksen jäsenestä.  
   Myöhemmin on tarkoitus esitellä pienimuotoisesti alueemme noutajakasvattajia, 
kovin montaa  kasvattajaa täältäpäin en tiedä, joten kasvattajat voivat laittaa minulle 
yhteystietonsa ja mitä noutajarotua kasvattavat. 
 
   Ja sitten esittely itsestäni; olen alle kolmekymppinen, kotoisin Nokialta ja ennen 
Raahea olen asunut ympäri Suomea. Täällä “pohjoisessa” olen asunut nyt n. 3,5 
vuotta. Perheeseeni kuluu syntyperäinen Raahelainen avopuoliso Juha ja meidän 2-
vuotias poika Santtu. Olemme nyt melkein vuoden asuneet “maalla”, Pattijoen 
Jokelassa, ison tontin ympäröimässä omakotitalossa. Olen melkein koko  ikäni 
harrastanut jotain jääurheilulajia, niinpä syksystä kevääseen treenaan ja pelaan jää-
kiekkoa niin paljon kuin aika antaa myöten.

   Olen siitä hieman omituinen har-
rastaja, että olen ollut ilman omaa 
koiraa noutajatoiminnassa  aktiivi-
sesti mukana muistaakseni vuodesta
 -97. Silloin satakunnassa vaikuttava
 siskoni totesi minun olevan hyvää il-
maista työvoimaa kaikenlaisiin nou-
taja-aiheisiin tapahtumiin.
   Ja niin minä sitten olinkin kaikissa 
mahdollisissa kokeissa ja näyttelyis-
sä apuna, mitä siskoni minulle ikinä 
keksikään nakittaa...

   Tuohon aikaan ihastuin erääseen
hyvin hurmaavan persoonan omistavaan labradoriurokseen ja silloin päätin, että 
minullekin tulee joskus tuollainen iso musta isänsä näköinen uros, kutsumanimenkin 
keksin koiralle  jo silloin.
   
   Odottavan aika on oikeasti toisinaan todella pitkä, mutta loppuu sekin joskus; ERKI
 tuli meille viimein loppiaisena 2004.  Erki on minun ensimmäinen ihan oma  koirani;

Minä ja siskoni 3 ensimmäistä labbista; Alli,
Noora ja Tavi, kai kesällä -95.
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ruskea ns. dual purpose -linjaa edustava labradoriuros, 
joka on syntynyt 16.11.2003 ja on “oikealta” nimeltään 
Boompaw’s  Ruddy Duck.    

   Alunperin tavoitteenamme oli taipparit, jotka Erki
 8kk:n iässä läpäisikin Mourunginjärven maisemissa.
Nyt Erkillä on Nomesta AVO3 ja paljon muutakin
ollaan kokeiltu,tällä hetkellä opetellaan lasten vetä-
mistä kärryissä.

   Elo Erkin kanssa on melko vauhdikasta, niinpä par-
haiten tältä lyhyeltä koiranomistajan taipaleelta mielee-
ni on jäänyt kahden eri lajin tuomarien mielipiteet Erkistä 
viime kesältä, varsinkin kun ne tulivat parin viikon välein. 
Nometuomari  totesi minulle heti meidän suorituksen jälkeen, että ”tämä koira 
menee tarvittaessa vaikka kiven läpi, ei ihan pieneen kaislikkoon kaadu”. Ja 
mejätuomari puolestaan tuumasi: “Jos tällä koiralla olisi siivet, se olisi raketti ja lähtisi 
lentoon”. Näin meillä.

  Uudet tuulet puhaltavat, Nähdään!
   Taina & Erki

Raahen alueen noutajat!
Seuratkaa ilmoittelua toiminnastamme Raahelaisesta ja Raahen Seudusta

sekä Raahen Koirakerhon keskustelupalstalta: 
www.raahenkoirakerho.net -> keskustelu -> Noutajat/MEJÄ
Lisätietoja: Taina p.050-3053922 tai taina.kytola@tintti.net

MYÖS PIENI MEJÄKURSSI SUUNNITTEILLA!

Erki 1v.4kk pentutreffeillä.Erki kesä 2005
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Erki 8 viikkoisena

JOHTOKUNTA ESITTÄYTYY

Esittele itsesi: 
Tanja Tenhonen, Kempele. Ensimmäinen kausi OSN:n hallituksessa.

Koirahistoriasi: 
Olen kotoisin “maalta” Porista. Meillä on kotona ollut lähes aina koira / koiria.
“Omia” koiria on ollut kaksi; knu Miska (1990-2004) ja knuLuukas (2003-). Miska
oli maailman paras lemmikki, jonka kanssa ei hirveästi harrasteltu mitään ihmeel-
lisempiä; tokossa käytiin kun jakseltiin ja isän kanssa Miska oli käypä sorsakoira 
vielä 12-vuotiaana.

Mitä koiria sinulla on tällä hetkellä: 
Knu Luukas (Gill’s Gomeback),reilu 2v.

Mitä harrasta nykyisen koirasi kanssa: 
Luukaksen kanssa on tullut käytyä kohtuullisen ahkerasti näyttelyissä, muutaman 
kerran nome-kokeissa, ja 
tarkoitus oli myös startata 
jo menneellä kaudella me-
jässä, mutta se pahuksen 
lasiin astuminen sitten vesit-
ti suunnitelmat... 

   Tosin viime aikoina aivan 
harrastukseksi asti on tullut
aktiivisesti löhöiltyä sohval-
la, ja tarmonpuuskan välil-
lä iskiessä vaan käyty hiih-
telemässä...

Mitä tavoitteita / unelmia sinulla on koirasi kanssa: 
Tavoitteet taitavat tämän talven vähäisellä treenaamisella olla lähinnä noita unel
mia, ei siis mitään korkealentoista... 
   No, tavoitteena tulevalla kaudella voisi olla se väliin jäänyt mejä-startti (tietty my-
ös tulos!), Ja kai sitä ainakin tulee tähdätä omajärjesteisiin Golden Ring:n nome-
mestaruuksiin, siis pitäisi hankkia tulos AVO:sta.

Tanja ja Luukas Raahen treeneissä 2005
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Miten haluaisit kehittää OSN:n toimintaa: 
Toivon omalta osaltani pystyväni vaikuttamaan tiedottamisen paranemiseen. Lisäksi 
toivoisin, että “perusjäsenet” pääsisivät / aktiivisesti pyrkisivät mukaan OSN:n toi-
mintaan.

Terveisesi OSN:n jäsenille:
Aktiivisesti mukaan noutajatoimintaan!!
Toivottavasti meillä on ensi kesän jälkeen
useita uusia kilpailevia koirakoita!

Mieleen jäänyt tapahtuma / 
asia koiraharrastuksen
saralta:
 Koirien kanssa puuhaillessa sattuu 
ja tapahtuu aina kaikenlaista haus-
kaa ja mieleenpainuvaa, mutta vii-
meisimpänä “hienona hetkenä” täy-
tynee mainita Luukaksen valioitumi-
nen Messarin näyttelyssä joulukuus-
sa.

Miten olet mukana OSN:ntoiminnassa: 
Tokotoimikunnassa koulutusohjaajana ja vaihtelevasti talkooporukoissa. 
Niin, ja tietty tulevalla kaudella johtokunnan jäsenenä ;)

Oletko mukana muussa koiratoiminnassa:
Olen Pohjois-Pohjanmaan Kultaisten hallituksen jäsen.



Hei!

Olen uusi TOKO-toimikunnan vetäjä Tiina Pikkuaho. Olen aikaisemmin toimitta-
nut yhdistyksemme lehteä ja olen parhaillaankin yhdistyksemme jäsensihteeri. Ko-
tona meillä on kaksi sileäkarvaista noutajaa Tahvo 7v ja Viivi 1v. Tahvo on kil-
paillut TOKO:ssa ja kilpailuoikeus olisi voittajaluokkaan, Tahvo on aikaisemmin 
harrastanut myös NOMEa, mutta keskittyy nykyisin lähinnä käytännön hommiin. 
Tahvo kilpailee myös agilityssä. Molemmat koiruudet harrastavat myös MEJÄä. 
Viivi on toistaiseksi keskittynyt treenailemaan lähinnä NOME-juttuja. Asustelemme 
Haukiputaalla avomieheni kanssa. Koirien lisäksi harrastan ratsastusta, kuntourhei-
lua ja lukemista.

TOKO-toimikunnan kokoonpano vuonna 2006 on pitkälti entisenlainen. Toimikun-
nassa ovat mukana Piritta Pärssinen, Maria Tero, Ann-Mari Skuttnab, Kirsi Virtanen, 
Tanja Tenhonen, Teija Hemmilä, Mari Komulainen, Annamari Salminen ja Henna 
Mikkonen. Meihin voi tutustua yhdistyksen tottelevaisuuskoulutuskursseilla ja 
–kokeissa. OSN järjestää tänä vuonna neljä alkeis- ja jatkokurssia. Pitkästä aikaa 
meillä  alkaa koulutusta myös kilpailemaan aikoville. Kurssin myötä toivomme saa-
vamme lisää kilpailevia koirakkoja mukaan toimintaan.

OSN tarvitsee uusia apukouluttajia ja kouluttajia tottelevaisuuskursseille, jotta voi-
simme jatkossakin tarjota jäsenille tässä laajuudessa tottelevaisuuskoulutusta. Jos 
olet kiinnostunut tulemaan mukaan kouluttajaporukkaamme, niin ota minuun yh-
teyttä. Uudet kouluttajat ovat ensin toisen kouluttajan parina, joten yksin ei tarvit-
se aloittaa. 

Yhdistys järjestää tänä vuonna kolme tottelevaisuuskoetta 7.5, 7.6. ja 2.8. Vuoden 
ensimmäisessä kokeessa palkitaan perinteisesti alokasluokan paras noutaja kierto-
palkinnolla eli kaikki koevalmiit koirakot mukaan aloittamaan  koekausi. Kaikille 
lajista kiinnostuneille on hyödyksi käydä myös katselemassa kokeita. Seuraamalla 
muita oppii aina paljon uutta. Koetunnelmaa ja -liikkeitä on hyvä käydä tutkiskele-
massa etukäteen mikäli joskus on tarkoitus itsekin kilpailla.

Terveisin Tiina

TOKO / AGILITY
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TOTTELEVAISUUSKURSSIT

Kilpailevat koirakot voivat treenailla itseohjautuvasti toko-koulutusten 
jälkeen sunnuntaisin Saaran tallin maneesilla klo 20.30 - 21.00.
HUOM! Treenailumahdollisuus vain tottelevaisuuskurssien aikaan.

Seuraavat tokon alkeis- ja jatkokurssit alkavat

torstaina 27.4 Huuhkajapuistossa.
Kurssi sisältää 8 koulutuskertaa + teoriaosuuden 

(päivämäärä avoin) materiaaleineen
Kurssi on maksullinen ja se maksetaan ensimmäisellä koulutuskerralla.

Ilmoittautumiset etukäteen Tiina Pikkuaholle.
Email: t.pikkuaho@luukku.com.

Kuvissa Mäkiharjun Huoleton-Hemmo “Leevi”
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NOU / NOME

NOME-TOIMIKUNTA 2006

pj. Petri Paavola           p.050-5439918 petri.paavola@netti.fi
Tomi Sarkkinen            p.040-5537450
Petri Ollikainen            p.040-3442870
Leena Kangas              p.040-7360833 leena@kultainen.com
Riitta Niemelä              p.040-7091133 riitta.niemela@polar.fi
Henna Mikkonen         p.044-5400609
Taina Kytölä                 p.050-3053922  taina.kytola@tintti.net
Katja Salmela
Mari Komulainen
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NOU / NOME

Metsästätkö koirasi kanssa?
Onko sinulla nuori koira, jolla olisi tarkoitus metsästää?
Kiinnostaako noutajien metsästyskoetoiminta?
Tiesitkö, että muotovalioarvoon koirasi tarvitsee hyväksytysti
suoritetut taipparit?

Oulun Seudun Noutajakoirayhdistys ry järjestää
taipumuskoeviikonloppukurssin (NOU)

Paikka: Oulunsalo

Aika: 22.-23.4.2006

Hinta: 25€ jäsenet, 30€ ei jäsenet

Kouluttajat: Pentti Åman ja Tapio Sihvonen, lisäksi OSN:n 
NOU/NOME - toimikuntalaiset.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Ilmoittautuminen 7.4 
mennessä Petri Paavola
p.050-5439918
Tarkemmat yhteystiedot sivul-
la 4.

Taipparikoulutukset jatkuvat
kurssin jälkeen viikoittain
kesään asti.

Boompaw’s Baikal Teal
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VUODEN 2005 OULUN SEUDUN KAUNEIN NUUSKU: 
Pistelaskussa huomioidaan kolme ensimmäistä serttiä. Koira joka on läpäissyt  
taipumuskokeen, saa +10 pistettä. Koira joka on sijoittunut BIS-kilpailussa ei saa  
RYP-1 pisteitä. Jos koira sijoittuu RYP-1:ksi mutta ei BIS-kilpailussa, se saa pisteet  
RYP-kilpailusta. Ulkomaan tulokset rinnastetaan Suomen näyttelyihin muissa osin  
paitsi PU/PN kisassa. Säännöt ovat voimassa toistaiseksi. 

KV-
näyttely

Kansallinen
kaikkien 
rotujen
näyttely

Ryhmä-
näyttely

SNJ:n
päänäyttely Ulkomaat

“VUODEN NUUSKUT 2005”- kilpailu

ROP 20 15 10 20 
VSP 15 10 2 15  
 
SERT 3 2 2 3 PU/PN2=8 
CACIB 5    PU/PN3=6 
V-SERT 1 1 1 1 PU/PN4=4 
VACA 1    PU/PN5=3 
ERI1 5 4 4 5 
 
RYP-1 15 10 5 
RYP-2 14 9 4 
RYP-3 13 8 3 
RYP-4 12 7 2 
RYP-5 11 6 1                 
 
BIS-1 20 15 10 
BIS-2 19 14 9 
BIS-3 18 13 8 
BIS-4 17 12 7 
BIS-5 16 11 6 

Oulun Seudun Nuuskujen Pistetaulukot vuodelle 2005 
Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon viisi (5) parasta tulosta kuluneelta vuodelta,  
tasatuloksen sattuessa otetaan huomioon 6. jne. paras tulos. Palkittavan koiran  
omistajan tulee olla Oulun Seudun Noutajakoirayhdistys ry:n jäsen (tulokset oltava  
jäsenyysajalta). Palkittavan koiran tulee olla noutajarotuinen. Palkinnot anotaan  
johtokunnalta. Anojan tulee lähettää tarvittavat dokumentit sihteerille 16.2 men- 

nessä; Riitta Niemelä, Nassakantie 2 F 1, 90440 Kempele p.040-7091133 
riitta.niemela@polar.fi 
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Metsästys-
koetulos

ALO3
ALO2
ALO1

Pisteet

6
9
12

Metsästys-
koetulos

AVO3
AVO2
AVO1

Pisteet

12
15
18

Metsästys-
koetulos

VOI3
VOI2
VOI1

Pisteet

18
21
24

VUODEN 2005 OULUN SEUDUN METSÄSTYSNUUSKU:

VUODEN 2005 OULUN SEUDUN JÄLJESTÄMISNUUSKU:
Jäljestämiskoetulos:
AVO-luokka = 2/3 kokeessa saavutetusta pistemäärästä
VOI-luokka = kokeessa saavutettu pistemäärä
Arvokisoista saatu pistemäärä lasketaan käyttäen taulukossa olevia kertoimia:

           Sija

             1.
             2.
             3.
             4.
             5.
             6.

PM 
kerroin

1.05
1.04
1.02

SM 
kerroin

1.10
1.08
1.06
1.05
1.04
1.02

SNJ:n
Mestaruus kerroin

VUODEN 2005 OULUN SEUDUN TOTTELEVAISUUSNUUSKU:

TOKO
tulos

ALO 3
ALO 2
ALO 1

Pisteet

3
6
9

TOKO
tulos

AVO 3
AVO 2
AVO 1

TOKO
tulos
VOI 3
VOI 2
VOI 1

TOKO
tulos
EVL 3
EVL 2
EVL 1

Pisteet

9
12
15

Pisteet

15
18
21

Pisteet

24
27
30

Luokan paras +3
Piirinmestaruus +3
NOME SM-mestaruus +7
Pohjoismaiden Noutajamestaruus +7
CACIT +7

Luokan paras +3
Piirinmestaruus +7
SNJ:n TOKO-mestaruus +7
CACIOB +7

1.10
1.08
1.06
1.05
1.04
1.02



VUODEN 2005 OULUN SEUDUN AGILITYNUUSKU:

Agilitykilpailutulos

Erinomainen
Erittäin hyvä
Hyvä

Pisteet
I-luokka

9
6
1

Pisteet
II-luokka

15
9
3

Kaikki luokat

1. sija
2. sija
3. sija

Pisteet

5
3
2

Piirin-
mestaruus

1. sija
2. sija
3. sija

Pisteet

20
15
10

Suomen
mestaruus

1. sija
2. sija
3. sija

Pisteet

40
30
20

Pisteet
III-luokka

21
15
6

16

Mäkiharjun 
X-pentue
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TAPAHTUMAKALENTERI 2006

“Vuoden Nuuskut” ilmoitusten viim. jättöpäivä 
TOKO - kurssi alkaa 
Sääntömääräinen vuosikokous / Oulun lyseo
Taipumuskoekurssi / Oulunsalo
TOKO - kurssi alkaa
MEJÄ - kurssi / Lumijoki
TOKOkoe
epävirallinen Working Test / Oulunsalo
Äitienpäivänäyttely / Oulu
OSN:n kesäleiri / Reposelkä
MEJÄkoe / Muhos
Taipumuskoe / 2 erillistä koetta
TOKOkoe
NOMEkoe
MEJÄkoe / Reposelkä
Taipumuskoe
TOKOkoe
MEJÄkoe / Rantsila

19.2
23.2
22.-23.4
27.4
29.-30.4
6.5
6.5
13.-14-5
19.-21.5
28.5
2.6
7.6
10.-11.6
18.6
29.-30.7
2.8
6.8

16.2

TULOSSA
Oulun Seudun Noutajakoirayhdistys ry:n

Kesäleiri 19. -21.5.2006
Kiimingin Reposelässä

Ohjelmassa mm.:
NOU/NOME-                       MEJÄ-

TOKO-                                 AGILITY-
TREENEJÄ

ja NÄYTTELY-ohjausta

Leirivastaava: Petri Paavola
yhteystiedot sivulla 4
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MEJÄ

Hei! 
 
Mejä-toimikunta heräilee pikkuhiljaa talvihorroksesta vanhalla kokoonpanolla,  
mutta myös muutama uusi vahvistus on saatu joukkoon. Kuten myös minä eli toi- 
min viimevuoden mejä-kokeissa kokkina ja nyt olen saanut uuden haasteen toi 
mia toimikunnan puheenjohtajana, kiitokset siitä kaikille! Kokkailu jatkuu myös  
viimevuotiseen malliin kaikesta huolimatta. 
    
   Kokeissa jatketaan tällä kaudella vahoilla säännöillä. Kaikkia rotuja ei saatu  
jälkimetsään eli meidän Hugokaan ei pääse vielä mejä-kokeisiin ja sorkatkin  
saavat pysyä pakkasessa treeni kaatoina. 
Ennen koe-kauden käynnistymistä pidetään harjoitus viikonloppu jonne kaikki  
ovat tervetulleita niin aloittelijat kuin jo aiemmin harrastaneet luvassa on tiukkaa  
treeniä ja rentoa meininkiä ja tietysti hyvää ruokaa. Kokeita järjestetään tänä  
vuonna kolmet ja toivottavasti saadaan taas hyviä tuloksia.  
 
Henri Saxholm 

MEJÄ-TOIMIKUNTA 2006 
 
Henri Saxholm pj.   050-5010845 
Pasi-Matti Paakkola   040-5354 453 
Pasi Erkkilä   040-5884 733 
Jukka Välitalo   045-6718 187 
Marita Merviö   045-677 8990 
Riitta Heikkinen   050-5611 697 
Mikko Mathlin   mikko.mathlin@luukku.com 040-8244941 
Eija Soronen   eija.soronen@pp2.inet.fi 044-5422302 
Kaisa Rimpiläinen   kaisa.rimpilainen@luukku.com   040-5684113 
Sihteeri: 
Miia Valkama   Kuovintie 6 A1 90460 Oulunsalo   040-5059956 
miia.valkama@nuorten-yst.fi 
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MEJÄ

Mitä tarkoittaa MEJÄ, metsästyskoirien jäljestämiskoe?
Miten lähden kouluttamaan koiraani MEJÄ koetta varten?
Miten toimin osallistuessani MEJÄ kokeeseen? 

Oulun Seudun Noutajakoirayhdistys ry järjestää

MEJÄ - HARJOITUSVIIKONLOPUN

Paikka: Lumijoki

Aika: 29.4 -30.4.2006

Hinta: 30€

Kouluttajat: OSN:n MEJÄ-toimikunta

Ilmoittautuminen 13.4.2006 mennessä

Ilmoittautumiset: Miia Valkama 
Kuovintie 6 A 1, 90460 Oulunsalo
p.040-5059956 miia.valkama@nuorten-yst.fi

Tarkemmat tiedustelut:  MEJÄ-toimikunnan pj.Henri Saxholm
 p.050-5010845 henrisaxholm@suomi24.fi 
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NÄYTTELYTOIMIKUNNAN KUULUMISIA

Vuosi 2006 alkaa olla hyvässä vauhdissa. Näyttelytoimikunta on saanut hivenen ai- 
kaa hengähtää KV-näyttelyn jäljiltä, tuhannet kiitokset vielä kaikille mukana olleille 
talkoolaisille! Jokaisen panos – pienikin - on tärkeä, jotta näyttely onnistuu! Loka- 
kuinen KV-näyttely saatiin vietyä tyylikkäästi läpi, ahtaudesta huolimatta ihmiset viih- 
tyivät eikä isompia narinoita kuulunut. Pysäköinti oli odotetusti se hankalin paikka,  
mutta siitäkin oli pyritty näytteilleasettajia informoimaan ja loppujen lopuksi kaikki  
meni hyvin. Näyttelystä saimme jälleen ison pääoman yhdistykselle käytettäväksi toi- 
minnan kuluihin, hienoa! 
 
Tänä keväänä olemme mukana järjestämässä perinteistä kaikkien rotujen Äitienpäi- 
vänäyttelyä 13 -14.5 Raatissa. Kaikki kynnelle kykenevät mukaan talkoilemaan ja 
osallistumaan myös itse näyttelyyn! Toivotaan, että saamme aurinkoisen sään sekä  
paljon iloisia koiria ja ihmisiä paikalle. Näyttelyissä käyntien määrä tuntuu lisään- 
tyvän koko ajan koko Suomessa, odotammekin jälleen yli 2000 koiraa Raattiin! 
 
Näyttelyharjoitukset pyritään aloittamaan huhtikuussa kun pääsemme ulos, kuiten- 
kin sen verran ajoissa, että ennen Äitienpäivänäyttelyä on harjoituksia.  
 
Iloista kevättalven jatkoa kaikille nuuskuille! 
 
Riitta ja koiruudet 

 
Talkoolaisia tarvitaan Äitienpäivänäyttelyyn 

13 -14.5! 
Ilmoittaudu Katjalle, katja@schatzaves.com 

NÄYTTELYTOIMIKUNTA 2006
pj. Katja Korhonen

Riitta Niemelä
Jussi Näyhä
Ritu Kahlos

Merja Onnela
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1. Kun ihmiset ovat kylvettäneet sinut, ÄLÄ ANNA HEIDÄN KUIVATA SINUA PYYH- 
    KEELLÄ! Sen sijaan juokse heidän vuoteeseensa ja kuivaa itsesi lakanoihin.  
    Tämä on erityisen hyvä jos on juuri ihmisten nukkumaanmenoaika.  
2. Käyttäydy kuin tuomittu rikollinen. Kun ihmiset tulevat kotiin, käännä korvasi  
    taaksepäin, laita pää tassujen väliin, leuka alas ja käyttäydy kuin olisit tehnyt jo- 
    tain todella pahaa. Sitten katso ihmisiä, kun he raivoissaan etsivät talosta vahin- 
    koja, joita he ajattelevat sinun aiheuttaneen. (HUOM: Tämä toimii vain silloin,  
    kun et varmasti ole tehnyt mitään väärää.)  
3. Anna ihmisten opettaa sinulle aivan uusia temppuja. Opettele ne täydellisesti.  
    Kun ihmiset yrittävät näyttää niitä jollekulle toiselle, tuijota ilmeettömästi ihmi- 
    seen. Teeskentele kuin sinulla ei olisi harmainta aavistustakaan, mistä he oikein  
    puhuvat.  
4. Tee ihmisestäsi kärsivällinen. Kun menet ulos "pissalle", haistele ympäriinsä koko  
    pihaa kun ihminen odottaa. Näyttele, kuin se paikka, jonka olet valinnut pissaa- 
    miseen, on ylivoimaisesti paras mahdollinen päätös ja maailman paras kohtalo.  
5. Vedä ihmisten huomio puoleesi. Kun menet ulos kävelylle, pidä kiirettä näkyvim- 
    min, kun menet kakille. Tee asiasi rauhassa ja pidä huolta, että kaikki katsovat.  
    Tämä toimii erittäin hyvin, kun ihmiset ovat unohtaneet ottaa muovipussin  
     mukaansa.  
6. Kun olet ulkona kävelyllä, vuorottain yski ja ole kuin tukehtuisit joka kerta, kun 
    vieras ihminen kävelee ohi.  
7. Tee omat sääntösi. Älä aina vie keppiä takaisin, kun leikit noutoa ihmisten kans- 
     sa. Anna heidän mennä ja noutaa se ajoittain.  
8. Piiloudu ihmisiltäsi. Kun ihmiset tulevat kotiin älä tervehdi heitä ovella. Sen si- 
    jaan piiloudu heiltä ja anna heidän ajatella, että sinulle on tapahtunut jotain  
    kauheaa. (Älä näyttäydy ennen kuin ainakin yksi ihminen on pakokauhun val- 
    lassa ja pillahtamaisillaan itkuun).  
9. Kun ihmiset kutsuvat sinua takaisin, ota lungisti. Kävele mahdollisimman hitaasti  
    takaisin ovelle.  
10. Herää aamulla kaksikymmentä minuuttia ennen herätyskellon soittoa ja vaadi  
     ihmisiä viemään sinut ulos aamupissille. Mene mahdollisimman pian takaisin ja  
     mene nukkumaan. (Ihmiset voivat harvoin mennä takaisin nukkumaan käytyään 

      ulkona, tämä tekee heistä hulluja) 

Koiran elämää
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OSN RY:N VUOSIKOKOUS

TERVETULOA

OULUN SEUDUN NOUTAJAKOIRAYHDISTYS RY:N

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN 

VUOSIKOKOUKSEEN

23.2.2006 KLO 19

OULUN LYSEOLLA

Mäkiharjun Mainio-Maija
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Epävirallinen WORKING TEST
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1. Poista filmi rasiasta ja lataa kamera. 
2. Poista filmiaski koiranpennun suusta ja heitä se roskiin. 
3. Poista koiranpentu roskiksesta ja harjaa kahvinpurut kuonosta. 
4. Valitse sopiva tausta kuvaa varten. 
5. Kiinnitä kamera kolmijalkaan ja tarkenna. 
6. Etsi koiranpentu ja ota likainen sukka sen suusta. 
7. Aseta koiranpentu esitarkennettuun pisteeseen ja palaa kameran luokse. 
8. Unohda piste ja ryömi polvillasi koiranpennun perässä. 
9. Tarkenna yhdellä kädellä ja huolehdi koiranpennusta toisella kädellä. 
10. Ota kasvopyyhe ja puhdista linssistä kuononjälki. 
11. Ota salamavalokuutio koiranpennun suusta ja heitä se roskakoriin. 
12. Pistä kissa ulos ja laita peroxidia koiranpennun kuonossa olevaan naarmuun. 
13. laita lehdet takaisin olohuoneen pöydälle. 
14. Yritä kiinnittää koiranpennun huomiota heiluttelemalla lelua pääsi yläpuolella. 
15. Ota silmälasit pois ja tarkista kameran vauriot. 
16. Hyppää ajoissa nappaamaan koiranpentua niskasta ja sano, "Ei,ulos! Ei,ulos!" 
17. Soita joku auttamaan sotkun siivoamisessa 
18. Sekoita itsellesi paukku 
19. Istu nojatuoliin kädessäsi vahva paukku ja valmistaudu opettamaan  
koiranpennulle "istu" ja "paikalla" heti ensimmäiseksi aamulla. 

Erika Jylhä-Pekkala Mäkiharjun Xingxing

Kuinka ottaa koiranpennusta kuva?
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TULEVIA KOKEITA

TOUKOKUU
6.5         Epävirallinen Working Test, Oulunsalo
6.5          TOKOkoe, Oulu. Tuomari Olavi Pajala
28.5        MEJÄkoe, Muhos. Ylituomari Helena Huhmarniemi

KESÄKUU
2.6          Taipumuskoe, 2 erillistä yhden tuomarin koetta, päivä- ja iltakoe.
               Tuomarit Tapio Sihvonen ja Pentti Åman
7.6          TOKOkoe, Oulu. Tuomari Piritta Pärssinen
10.-11.6 NOMEkoe Oijärvi. Yksi koe kahtena päivänä. Kaikki luokat.
               Tuomarit Pentti Åman ja ?
18.6        MEJÄkoe, Reposelkä. Ylituomari Karl Blomqvist

HEINÄKUU
29.-30.7 Taipumuskoe, yksi koe kahtena päivänä. Tuomari Tapio Sihvonen.

ELOKUU
2.8          TOKOkoe, Oulu. Tuomari Allan Aula.
6.8          MEJÄkoe, Rantsila. Ylituomari Juha Virekoski.

Mikko Mathlin ja
Mailiksen Filippus
“Eetu”, Raahen tree-
neissä kesällä 2005.



26

EI KYSYMYKSIÄ

Koira on todella hyvin harkitsematon.
Se ei koskaan katso asiakseen kysyä,

oletko sinä oikeassa vai väärässä,
se ei koskaan välitä siitä, onko elämäsi

 menossa ylä- vai alamäkeen, ei koskaan
tiedustele, oletko rikas vai köyhä,

typerä vai viisas, syntinen vai pyhimys.
Seuratkoon onni tai onnettomuus,

hyvä tai paha maine, kunnia tai häpeä,
se pysyttelee aina luonasi, vartioi sinua

ja antaa henkensä puolestasi....
Jerome K. Jerome

Boompaw’s
Cinnamon Teal
Ja Ruddy Duck
“Milou ja “ Erki”
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OULUN SEUDUN “VUODEN NUUSKUT “
NÄYTTELY- JA KOETULOSILMOITUS:
Koira:
rotu, sukupuoli ja nimi:
rekisterinro:                              kasvattaja:
omistajan nimi ja postitoimipaikka:
TULOKSET:

NÄYTTELYT            5 parasta tulosta
Paikka                        Aika                       Tuomari                   Tulos

NOU / NOME       5 parasta tulosta
Paikka                        Aika                       Tuomari                   Tulos

MEJÄ                    5 parasta tulosta
Paikka                       Aika                        Tuomari                   Tulos

TOKO                   5 parasta tulosta
Paikka                       Aika                        Tuomari                  Tulos

AGILITY                5 parasta tulosta
Paikka                       Aika                        Tuomari                  Tulos

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi:
                                                           Allekirjoitus



ELÄINLÄÄKÄRIT 
 
 KAISA WICKSTRÖM  MINNA LIINAMAA 
 ESA SOPPELA  OUTI NIEMELÄ 
 SARI TOURU  VEERA VARO 

ANNE KARTTIMO-MÄKYNEN 
  SANNA KNUUTINEN 
 
 
 

Pieneläinsairauksien erikoistumisklinikka 
 
 
 - Uä-tutkimukset  - Röntgentutkimukset 
 
 - Leikkaukset  - Tatuoinnit ja mikrosirut 
 
 - Viralliset silmätutkimukset - Viralliset lonkkakuvaukset 
 
 - Viralliset polvilausunnot - Keinosiemennykset 
 

- Hammashoidot 
 
 

Ajanvaraukset 
 
ma-pe klo 8.00 – 17.30 

Palautusosoite:
Tiina Pikkuaho
Onkamontie 672
90840 Haukipudas
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