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Kastellintie 338, 92140 Pattijoki
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paatoimittaja@

oulunseudunnoutajat.comPainosmäärä  400 kpl.
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OSN:n Jäsenmaksut / Jäseneksi liittyminen 2007

Jäseneksi voi liittyä maksamalla yh-

distyksen tilille 523308-215269 OP Li-

minka jäsenmaksun ja liittymismak-

sun yht. 23€. Merkitse maksukuittiin 

selvästi jäsenen nimi ja osoite. Näin 

liityt samalla myös Suomen Noutaja-

koirajärjestön, SNJ:n jäseneksi. 

Ilmoita osoitteenmuutoksestasi 

jäsensihteerille!

OuNou:n ilmestymisaikataulu vuonna 2007

Kansikuva: Henna Mikkonen

Kannen koira: Unni

skn Emkristina’s Bark At The Moon

2v.

nro

Vuosijäsen 20 € 

-sisältää Nuuskun & OuNoun

Perhejäsen 3 €

liittymismaksu 3 €
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Sisällysluettelo

Jummi-Jammin Chabasse “Emmi” Kuva: Eija Soronen



Puheenjohtaja

Katja Korhonen

Mourungintie 206

90310 Oulu

045-675 3936

puheenjohtaja@

oulunseudun

noutajat.com

2007

Jäsen

Maria Tero

Karviaiskuja 10 B 4

90460 Oulunsalo

040-5625247

maria@

labnou.net

2007-2009

Varajäsen/ 

MEJÄ tmk:n pj.

Henri Saxholm

Mähyläntie 29

91500 Muhos

050-5010845

henrisaxholm@

suomi24.fi

2007

Jäsen

Timo Luomanen

Paasilantie 4 A 4

90420 Oulu

040-5227144

timo.luomanen@

baanamail.fi

2006-2008
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Jäsen

Tanja Tenhonen

Eteläpelto 3 E 14

90440 Kempele

050-3870906

tanja.tenhonen@

kolumbus.fi

2006-2007

Varapuheenjohtaja

Vesa Turunen

Kurpponen 2 B 8

90450 Oulu

040-7550538

vesa.turunen@

baanamail.fi

2007-2009

Jäsen

Petri Paavola

Keräläntie 420

92500 Rantsila

050-5439918

petri.paavola@

netti.fi

2005-2007

Sihteeri

Kirsi Virtanen

Karinkannan-

tie 15 C 2

90800 Oulu

040-5940 572

kirsi.a.virtanen@

kolumbus.fi

Jäsen

Jussi Näyhä

Luotsintie 3

90850 Martiniemi

045-1301108

jussi.nayha@

luukku.com

2006-2008

TOKO / AGILITY

tmk:n pj.

Tiina Pikkuaho

Onkamontie 672

90840 Haukipudas

040-5345583

t.pikkuaho@

luukku.com

NÄYTTELY

tmk:n pj.

Jussi Näyhä

Luotsintie 3

90850 Martiniemi

044-0301128

Varastovastaava /

NOU/NOME

tmk:n pj.

Tomi Sarkkinen

Lassilantie 20 B    

90460 Oulunsalo

040-5537450

sarkkinen.tomi@

mail.suomi.net

Varajäsen

Eija Soronen

Penttiläntie 2

90800 Oulu

044-5422302

eija.soronen@

gmail.com

2007

Jäsensihteeri

Taina Kytölä

Kastellintie 338

92140 Pattijoki

050-3053922

paatoimittaja@

oulunseudun

noutajat.com

Rahastonhoitaja

Maija Pajala

Tarkka-ampujan-

katu 14F 81

90120 Oulu

08-375193

maija.pajala@

mail.suomi.net

OSN RY:n Johtokunta ja Toimikunnat 2007

JULKAISUtmk:n pj.

Taina Kytölä

Kastellintie 338

92140 Pattijoki

050-3053922

paatoimittaja@

oulunseudun

noutajat.com
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Hauskaa Uutta Vuotta Kaikille!

 Aika sekavissa säissä alkoi tämä vuosi, ensin elellä pimeässä ja 

vähälumisessa tammikuun alussa kunnes saimme lunta oikein kunnolla 

melkein tupaan asti kera kovien pakkasten. Poika sai pukilta sukset joiden 

testaaminen on jäänyt kelien takia, mutta toivossa on hyvä elää. Yksi päivä 

Joni kysyi että milloin tulee kesä ja lämmin, mitä siihen uskaltaa nykyään 

vastata; ”Otetaampa päivä kerrallaan ja katsotaan mitä tuleman pitää”. Tämä 

taitaa olla sitä kasvihuoneilmiötä…..

  Eläimellistä menoa Juurussuolla, Tomin ja Jonin tekemällä ruokintapaikalla 

vierailleet jänikset loikkivat pihalla sinne tänne. Aamulla pihalla kulkiessani 

hangessa näkyy jäniksen jälkiä todella paljon. Koirat ovat nauttineet 

pitkäkorvien jätöksistä tuoksun ja sen kiinteän tavaran muodossa.

  Kylähuhu kiertää että länsisuolla on liikkunut susia, toivottavasti ovat 

ohikulkumatkalla. Omaan villin mielikuvituksen ja kun takakuistilta oli 

kadonnut paistamamme hirvenjalat, että arvatkaapa mikä eläin 

ensimmäisenä kävi mielessä? Niin, susi, ei tullut mieleen naapurin seropi 

Justiina joka eräs aamu jäi sitten kiinni ilkiteosta. Kennelliitosta on alettu 

ottamaan kantaa susiasiaan, viime Koiramme-lehdessä oli runsaasti 

kirjoituksia ja myös tv:ssä on esitetty ajankohtaisohjelmia hukkaongelmista. 

Asia varmasti puhututtaa paljon tulevina kuukausina.

  Yhdistyksemme 31 vuosi on lähtenyt käyntiin järjestäytymiskokouksen 

tiimoilta, on mukava huomata uusia ahkeria toimikuntalaisia joukossamme. 

Kuten totesimme järjestäytymiskokouksessakin, OSN saa olla ylpeä ahkerista 

tekijöistään jotka mahdollistavat monipuolisen harrastustarjonnan 

jäsenistölle, ja meillä löytyy monipuolista ja korkeaa ammattitaitoa lajiin kuin 

lajiin. Toivon, että voimme yhdessä ylläpitää tätä yhdistyksen toiminnan 

kannalta tärkeätä asiaa mahdollisilla koulutuksilla ja hyödyntämällä ahkeria 

asiasta kiinnostuneita henkilöitä toiminnassamme.

Puheenjohtajalta



  Tapahtumia on luvassa taas ympäri vuoden. Huomatkaa että helmikuussa 

on KEVÄTKOKOUS, jossa palkitsemme myös vuoden 2006 vuoden 

Nuuskut, ja käsittelemme sääntömääräiset asiat!!

  Seuraavat toimintatapahtumat ovat MEJÄ- ja TAIPPARIviikonloput. 

Seuratkaa jäsenlehden ilmoituksia ja tervetuloa tapahtumiin.

  Yhdistyksemme haluaa onnitelle Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiriä 50-

vuotis-, Suomen Sileäkarvaiset Noutajat ry:tä 25 vuotis- ja Metsästysnoutajia 

10-vuotistaipaleistaan ja toivoo yhdistykselle paljon toimintarikkaita vuosia 

eteenkinpäin!

Katja Korhonen

Puheenjohtaja

6



7

Hei!

 Olen uusi Nou / Nome- toimikunnan vetäjä Tomi Sarkkinen. Osalle 

yhdistyksen jäsenistä saatankin olla jo tuttu, mutta niille jotka eivät minua 

tunne niin paikallaan lienee pikku esittely. 

  Olen jokusen vuoden vajaa kolmekymppinen noutajiin hurahtanut kaveri 

Oulunsalosta. Talouteeni kuuluu avopuoliso Jaana, lbu Piki 4v., lbn Diiva 6kk. 

Lisäksi meillä asuvat myös Jaanan flattinarttu Teide 5v. ja lyhytkarvainen 

mäyräkoiranarttu Lilli 3v. Olen harrastanut labradorieni kanssa noutajien 

rodunomaisia kokeita viisi vuotta, joista olen viimeiset kaksi vuotta ollut 

aktiivisesti mukana myös Nou/Nome-toimikunnassa kouluttajana. Kesällä 

minuun voi törmätä melkein missä vain Suomessa, jos siellä vaan sattuu 

olemaan Nome / WT kokeita. Syksyllä lähes kaikki vapaa-aika menee koirien 

kanssa metsästellessä.

Vuosi tulee olemaan Nou / Nome- koe rintamalla erittäin vilkas. Kesällä on 

kahdet taipumuskokeet, Nome-kokeet (AVO/VOI) Oijärvellä, sekä (ALO) 

Oulun ympäristössä. Lisäksi syyskuussa järjestämme Oulun ympäristössä 

ALO/AVO+VOI-PM Nome- kokeet. 

Koulutustarjontana järjestämme perinteisen taippariviikonlopun 

Paukunmajalla Oulunsalossa. Taipumuskoeharjoitukset poikkeavat 

aikaisemmista vuosista siten, että isot ryhmäharjoitukset lopetetaan. Niiden 

tilalla järjestetään taipparikurssi johon sisältyy kahdeksan koulutuskertaa 

pienryhmissä. Siis jos haluat osallistua taipumuskoeharjoituksiin niin muista 

ilmoittautua kurssille!

Iloista kevättä kaikille!

Tomi

NOU / NOME
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NOME-toimikunta 2007

PJ ja yhteyshenkilö: 

Tomi Sarkkinen

Lassilantie 20 B, 90460 Oulunsalo

sarkkinen.tomi@mail.suomi.net

040 - 5537450

Jäsenet:

Petri Ollikainen

petri.ollikainen@elektrobit.com 

040  3442870

Leena Kangas

Leena@kultainennoutaja.com

040 - 7360833

Taina Kytölä

taina.kytola@tintti.net

050  3053922

Riitta Niemelä

riitta.niemela@polar.fi

040  7091133

Henna Mikkonen

henna.mikkonen@oululainen.com

044  5400609

Tero Ollikainen

tero.ollikainen@mail.suomi.net

041 4377102

Toimikunnan sihteeri:

Katja Salmela

Teuvo Pakkalan katu 16 A 3,

 90100 Oulu

nometmk@

oulunseudunnoutajat.com

044 - 2914 014

Timo Luomanen

motorman@motorman.fi

040  5227144

Pekka Laurikkala

jekku-pekka@hotmail.com

0400  435268

Tiina Pikkuaho

T.pikkuaho@luukku.com

040  5345583

Mari Komulainen

m.komulainen@elisanet.fi

040  5801683

Tanja Tenhonen

tanja.tenhonen@kolumbus.fi
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Metsästätkö koirasi kanssa?

Onko sinulla nuori koira, jolla olisi tarkoitus metsästää?

Kiinnostaako noutajien metsästyskoetoiminta?

Tiesitkö, että muotovalion arvoon koirasi tarvitsee läpäistyn 

taipumuskokeen?

Oulun Seudun Noutajakoirayhdistys ry. 

Järjestää taipumuskoekurssin (NOU) 

Oulunsalossa Paukunmajalla 21.4.  22.4.2007

Lauantaina 21.4 aloitetaan klo 10

Ohjelmassa on mm. luentoja:

- pennun ja nuoren noutajan koulutuksesta

- noutajan koulutuksesta yleisesti

- käydään läpi taipumuskoe sekä sen säännöt 

- Lauantain luentojen tauolla on myös muutamia näytöstyyppisiä harjoituksia 

kouluttajien ja toimikuntalaisten koirilla

Ei omia koiria mukaan. Kurssilaisille tarjotaan keittolounas ja kahvit.

Sunnuntaina 22.4 aloitetaan klo 10

Päivä käytetään pääasiassa käytännön harjoituksiin ja ongelmien ratkontaan, joten 

koirat mukaan! Kurssilaisille tarjotaan kahvit.

Kurssi maksaa: 

30€ / hlö (OSN:n jäsen)

35€ / hlö (ei jäsen)

Maksu paikanpäällä tai yhdistyksen tilille OP Liminka 523308-215269 (kuitti 

mukaan)

Hintaan sisältyy:

-viikonlopun kurssi

-lauantain keittolounas & Kahvit ja sunnuntain kahvit

-osallistuminen jommalle kummalle kesän harjoitusjaksoista ( 8 harjoitus kertaa).

Ilmoittautumiset 1.3.- 15.4. välisenä aikana:

Katja Salmela p.044-2914014 /  nometmk@oulunseudunnoutajat.com
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Taipparikurssin jälkeen alkavat harjoitukset pienryhmissä, sisältäen 8 kertaa/ 

kurssi.

1.jakso  harjoituksia alkaa viikolla 17. Ilm. 1.3.-15.4. välisenä aikana.

Pelkkien harjoitusten hinta on: 

20 € / 8 krt (OSN:n jäsenet)

25 € / 8 krt (ei jäsenet)

2. jakso harjoituksia alkaa viikolla 27,  ilmoittautumiset  ajalla 15.5. - 15.6. 

Pelkkien harjoitusten hinta on: 

20 € / 8 krt (OSN:n jäsenet)

25 € / 8 krt (ei jäsenet)

Ilmoittautumiset:

Katja Salmela p.044-2914014 /  nometmk@oulunseudunnoutajat.com

Huomaa, että yleisiä (”drive in”) harjoituksia ei enää ole, 

vaan 8 kertaa sisältäviin jaksoihin tulee ilmoittautua 

etukäteen!

AJO-OHJE Paukunmajalle:

M o o t t o r i t i e l t ä  k ä ä n n y t ä ä n  

Oulunsalo, Hailuoto-rampista. 

Ajetaan lentokentäntietä toiseen 

l i i k e n n e y m p y r ä ä n ,  j o s t a  

käännytään vasempaan. Ajetaan 

Kylänpuolentietä n. 7 km tietä 

e t e e n p ä i n  j o n k a  j ä l k e e n  

käännytään vasempaan Paukun 

majalle. Kylänpuolentieltä on 

opasteet Paukunmajalle.

Erki ja lokki ( lbu Boompaw’s Ruddy Duck)

Kuva: Tanja Tenhonen
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MEJÄ

  Talvihorrokseen ei ole tänä talvena tarvinnut vaipua ainakaan pitkäksi aikaa,

jos intoa vain on riittänyt. Metsät pysyivät lumesta paljaina pitkälle jouluun, 

eikä tuota lunta vieläkään haitaksi asti ole. Harvemmin sitä joulukuussa on 

päässyt harjoitusjälkiä vetämään! 

  Tänä vuonna on luvassa 5 mejä-kokeet + piirinmestaruus. Eli töitä 

toimikunnalle riittää! Onneksi meillä on taas iso ja innokas porukka kokeita 

tekemässä. Vanhat parrat jaksaa heilua mukana ja uusiakin toimikuntalaisia 

ollaan saatu. Toivottavasti koemäärä vastaa tänä vuonna paremmin 

tarpeeseen ja kaikki halukkaat pääsevät kokeisiin.

  Ennen kokeita kuitenkin harjoitellaan tuttuun tapaan vapun alla Lumijoella. 

Lumijoen harjoitusviikonloppu poiki viime vuonnakin lupaavia mejä-

harrastajia, jotka pääsivät heti loistamaan kauden kokeissakin. Kannattaa siis 

tulla kauempaakin… 

Mejä-terveisin Henri ja Miia

 
          ELÄINTEN HIERONTAA    
          HOMEOPAATTISTA HOITOA                                
          KOULUTUKSIA                  
                                                  
         eläinhomeopaatit ja – hierojat: 
         Marjut Nieminen p. 040 5064 101 
         Suvi Matilainen p. 0400 456 654 
 

        Eläinten Luontaislääkintäkoulu ja 
        Luontaishoitola  ELK Weter 
                  Ketokatu 8,  90140 Oulu 
    weter@lh-keskus.net  www.lh-keskus.net 
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MEJÄ-toimikunta 2007

PJ ja yhteyshenkilö:

 Henri Saxholm

050-5010845

Jäsenet:

Pasi-Matti Paakkola

040-5354453

Pasi Erkkilä

040-5884733

Jukka Välitalo

045-6718187

Marita Merviö

045-6778990

Sihteeri:

Miia Valkama

Mähyläntie 23, 91500 Muhos

Miia.valkama@nuorten-yst.fi

040-5059956

Riitta Heikkinen

050-5611697

Kaisa Rimpiläinen

040-5684113

Eija Soronen

044-5422302

Erika Jylhä-Pekkala

Niina Lukkarikangas

 Antti Soronen

Skn Kaislikon Evita “Evita” & knn Goldgingers Red Pepper “Rose” Kuva: Miia Valkama
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Mitä tarkoittaa MEJÄ, metsästyskoirienjäljestämiskoe?

Miten lähden kouluttamaan koiraani MEJÄ -koetta varten?

Miten toimin osallistuessani MEJÄ kokeeseen?

Oulun Seudun Noutajakoirayhdistys ry. järjestää:

MEJÄ  HARJOITUSVIIKONLOPUN

Paikka: Lumijoki

Aika: 28.-29.4.2007

Hinta: 30€ sis. ruokailun

Paikan päällä mahdollisuus myös yöpymiseen.

Kouluttajat: OSN:n MEJÄ-toimikunta

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: 10.4.2007 mennessä

Tiedusteluja voi suorittaa myös toimikunnan

 pj. Henri Saxholmilta (ks. Yht.tiedot).

miia.valkama@nuorten-yst.fi
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Oulun Seudun Noutajakoirayhdistyksen omistama asuntovaunu 

Sprite Alpine vm 88 myydään eniten tarjoavalle. 

Täl lä  hetkel lä  paras tar jous rei lu 500€.  Vaunussa on 

pistekaasulämmitin ja se ei sovellu talvikäyttöön. Kaasujääkaappi 

löytyy. Käytön jäljet näkyy eikä vaunu vierasta koiria. Makuulle 

mahtuu kolme . Vaunu on alle 750kg ja sitä ei tarvitse katsastaa. Kulkee 

siis joka kopperon perässä. Muutamia vuosia vanhempia vaunuja oli 

myynnissä n.800-900€. 

Samalla kysellään josko joku olisi myymässä 90-luvun vaunua joka 

olisi painoltaan alle 1000kg ja sovelias neljälle hengelle. Mielellään 

talviasuttava ja nestekeskuslämmityksellä. Yhdistys olisi kiinnostunut 

hankkimaan se l la i sen .  T ieduste lut  a l lek i r jo i t tanee l le :  

jukka.valitalo@tracker.fi tai 045-6718187

Tarjouksia otetaan vastaan maaliskuun loppuun asti!

Yhdistyksen asuntovaunu myynnissä!

Sku Biehkan Kaiku “Roki” Kuva: Katja Salmela
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Johtokunta esittäytyy

Olen Maria Tero ja asustelen Oulunsalossa.

Koirahistoriasi?

- Meille tuli ensimmäinen koira minun ollessani n. 6-vuotias. Labradori Epun 

kanssa en tietenkään kovin paljoa pystynyt touhumaan, mutta Epun jälkeen 

sain 17-vuotis lahjaksi labradori Veetun, jonka kanssa tulinkin mukaan 

OSN:n toimintaan. Veetun kanssa aloitimme Haukkukeitaalla pentu- ja 

peruskoulutuksissa, siitä sitten jatkoimme tokoilua alokasluokan verran ja 

Veetun ollessa parivuotias, menimme mukaan myös taipparitreeneihin ja 

kisasimme nomessa ALO2:n verran. 

Mitä koiria sinulla on tällä hetkellä?

- Tällä hetkellä minulla on labradorinarttu Ansa, joka on nyt 5-vuotias, 

kromfohrländeruros Suti, joka täyttää pian 7-vuotta ja nuorimmaisena 

ajokoirapoika Kelmi, tällä hetkellä 9 kk. Kelmi pitääkin meidät liikkeessä ja 

toiminnassa järjestämällä kaikkea pientä yllätystä sopivissa väleissä, esim. 

työpäivän jälkeen saattaa löytyä kukat silputtuina lattialta :)

Maria ja lbn Ansa (Sukkela Futura) Kuva: Pirkko Riekki
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Mitä harrastat nykyisen koirasi kanssa?

- Sutin kanssa olen harrastanut agilitya, mutta se on nyt jäänyt vähemmällä 

Sutin tassuongelmien vuoksi ja kun meillä ei oikein koskaan lähtenyt 

yhteistyö sujumaan radalla aivan täysin nappiin. Suti on aivan liian nopea ja 

reaktioherkkä koira mun ohjattavaksi... Jos se olisi pari senttiä matalampi ja 

pääsisi medeihin kuten länderit pääasiassa, niin tilanne voisi olla ihan 

erilainen. Ansan kanssa harrastamme myöskin agilitya ykkösissä ja sen 

lisäksi tokoilemme, olemme tällä hetkellä voittajaluokassa ja nomeilemme, 

nomessa olemme avoimessa luokassa. Ansan kanssa käyn myös jonkin 

verran sorsajahdissa, mutta oma ampumistaito ei vielä oikein riitä siihen, että 

Ansa saisi noudettavaakin, jos ei muita ampujia ole mukana :)

Maria ja Suti vuonna 2002 Kuva: Pipa Pärssinen

Kelmin kanssa olen tähän mennessä käynyt parissa näyttelyssä ja sen lisäksi 

Kelmi tietenkin harrastaa metsästystä, mutta mun kanssa sen ajaminen on 

jäänyt aikalailla labradoriajoksi :) Mutta hyvin Kelmi haukkuu Ansaakin, kun 

ne oikein innostuvat juoksemaan.
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Mitä tavoitteita / unelmia sinulla on koiriesi kanssa?

- Ansan kanssa olisi tavoitteena päästä nomessa voittajaan ja tokossa saada 

siitä valio. Ja toki olisi mahtavaa jos joskus saisi ammuttua omalle koiralle 

noudettavaa... Tai oman koiran ajoon jäniksen...

Ansan kanssa tokokokeessa 2005 Kuva: Annamari Salminen
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Mieleen jäänyt tapahtuma / asia koiraharrastuksen saralta?

- Monia mukavia muistoja on tullut näiden reilun 10-vuoden aikana mitä olen 

OSN:n touhuissa ollut mukana, SNJ:n kesäleirit on aina mukavia tapahtumia 

sekä monet koereissut ja -viikonloput samanhenkisten ihmisten parissa ovat 

tuoneet paljon mukavia muistoja ja joita toivottavasti tulee vielä paljon lisää.

Miten olet mukana OSN:n toiminnassa?

- Olen mukana OSN:n johtokunnassa ja sen lisäksi touhuan toko-

toimikunnassa ja tarvittaessa myös nome-toimikunnassa. Toimin tokon 

koulutusohjaajana sekä tarvittaessa kokeissa liikkeenohjaajana, olen 

myöskin aikaisempina vuosina kouluttanut taipparitreeneissä.

Oletko mukana muussa koiratoiminnassa?

- Tokon osalta olen mukana Oulun Koirakerhossa, jossa koulutan alempien 

luokkien kilpailevia koirakoita. Sekä olen jo useampana kesänä ollut SNJ:n 

noutajaleirillä tokokouluttajana. Muutoin muiden esim. rotuyhdistysten 

toiminta on jäänyt perusjäsenistön tasolle.

Hyvää ja menestyksekästä vuotta 2007, treenatkaahan ja touhutkaa koirienne 

kanssa!

Maria Tero 

Toimitsijana OSN:n nome-kokeessa 2003 Kuva: Kirsi Virtanen
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TOKO - toimikunta 2007

Maria Tero 

Kirsi Virtanen

Pipa Pärssinen

Ann-Mari Skutnabb 

Mari Komulainen

Sanna Palosaari

Annamari Salminen 

Tanja Tenhonen 

Teija Hemmilä 

Henna Mikkonen

Taina Kytölä 

Anna-Tuulia Tero

Satu Huhta 

TOKO-kurssit
Seuraavat tokon alkeis- ja jatkokurssit alkavat

torstaina 26.4. klo 18.30 Hietasaaressa (?).

Kurssien pituus on 8 koulutuskertaa ja hinta on 10 €.

Ilmoittautumiset etukäteen Tiina Pikkuaholle.

Email: tokotmk@oulunseudunnoutajat.com 

tai puh. 040-5345 583 /iltaisin. 

Kurssit on tarkoitettu OSN ry:n jäsenille 

ja etusijalla ovat noutajat.  

PJ ja yhteyshenkilö

Tiina Pikkuaho

 040-5345 583

tokotmk@

oulunseudunnoutajat.com

Jäsenet:
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NÄYTTELY - toimikunta 2007

PJ  ja yhteyshenkilö:

Jussi Näyhä

044-0301128

Jäsenet:

Niina Lukkariniemi     Eija Soronen

Sari Sillankorva                         Ritu Kahlos

Merja Onnela                         Riitta Niemelä

Minna Kyllönen                     Jaana Siikonen

Seinäjoki 2006: urosten parhaat. Kuva: Taina Kytölä

Tampere 2006: ROP & VSP. Kuva: Taina Kytölä
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Monilla muilla metsästyskoiraroduilla on ollut vuosia

oma naisten ottelu, mestaruuskilpa naisohjaajille. 

Mm. Ladie’s Trial, Koppelohaukut, Naisten Kilpa.

NYT SE ON MYÖS NOUTAJILLA!

NAISTEN HAKU 2007
On ensimmäinen noutajien naisohjaajille tarkoitettu

ottelu, jossa kaikki kilpailijat ja toimitsijat ovat naisia.

Ottelu järjestetään

RANTSILASSA 28.-29.7.2007
Luokat ALO, AVO, VOI 

Raj. naisohjaajille, etusij. järj. yhd. naisjäs. 

Järj. Oulun Seudun Noutajakoirayhdistys.

Ilm. 15.6.-6.7. Kirsi Virtanen, Karinkannantie 15 C 2, 

90800 Oulu, 040 5940 572. 27 € 523308-215269.

www.oulunseudunnoutajat.com/

naistenhaku
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VUOSIKOKOUS

Oulun Seudun Noutajakoirayhdistys ry:n

Sääntömääräinen vuosikokous

Oulun Lyseolla ke 28.2 klo 19

Tervetuloa!

Naisten Hakuun 28.-29.7 kaivataan lisää

naispuolisia työntekijöitä!
Jokaiselle sopivia tehtäviä löytyy....

Tanja Tenhonen:

tanja.tenhonen@kolumbus.fi

 050-3870906

Ota yhteyttä:
Taina Kytölä:

taina.kytola@tintti.net

050-3053922

Kirsi Virtanen:

kirsi.a.virtanen@kolumbus.fi

040-5940 572
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   Vuosi vaihtui ja sen myötä jäsenlehteenkin tuli joitain muutoksia. Itse 

julkaisutoimikunta pysyy ennallaan mutta julkaisuaikataulua muokattiin 

toimivammaksi, loppuvuoden lehdet ilmestyvät tänä vuonna elokuussa ja 

marraskuussa. Painopaikkakin vaihtui vuosien jälkeen. Ounoun ulkoasua 

uudistin uuden vuoden kunniaksi.

  Toimin tänä vuonna myös yhdistyksemme jäsensihteerinä ja turhan monia 

yhteystietoja välttääkseni, jäsensihteerin ja lehden sähköpostiosoitteena 

toimii:

  

  Lehden lisäksi olen OSN:n nome- ja tokotoimikunnissa, varsinaisena 

vastuualueena koulutusten osalta minulla on Raahen ympäristö. Kannattaa 

olla yhteydessä minuun Raahen alueen nou/nome-treenien tiimoilta. 

Ilahduttavasti onkin viime kesän ja kuluneen talven aikana tullut toimintaan 

mukaan uusia noutajia omistajineen!  :)

  Juttuja sekä kuvia otetaan mieluusti vastaan, etenkin kuvia kerään arkistoon 

 paatoimittaja@oulunseudunnoutajat.com

JULKAISU - toimikunnalta

myöhempää käyttöä varten. Tällä 

hetkellä toiveissa olisi etenkin kiharaiset

kuvat! Laittakaa kuvat riittävän isoina 

tiedostoina ja koiran sekä kuvaajan nimi 

mukaan.

  Kiitos Mikkosen Hennalle Ounoun 

k ä y t t ö ö n  a n t a m i s t a a n  k u v i s t a !  

Tämänkin lehden kannet ovat hänen 

kuvaamiansa.

Taina ja

 töminätassut Erki & Noora

Kuvassa Noora. Kuva: Tiina Pikkuaho
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Palautusosoite:

Taina Kytölä

Kastellintie 338

92140 Pattijoki

Flatti Unni Kuva: Henna Mikkonen


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24

