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Kannen kuva:
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(Emkristina’s Bark At 
The Moon)

© Henna Mikkonen

Lehden ilmoitushinnat 2008:
  Ei jäsen Jäsen
Takakansi 59 € 30 €
Koko sivu 50 € 25 €
1/2 sivua  27 € 18 €
1/4 sivua 17 € 15 €

Vuosisopimus 168 €
  135 €
  68 €
  -

OSN:n jäsenmaksut/jäseneksi 
liittyminen 2008
 
Jäseneksi voi liittyä maksamalla 
yhdistyksen tilille 523308-215269 
OP-Liminka jäsenmaksun ja liittymis-
maksun yht. 23 €. Merkitse mak-
sukuittiin selkeästi jäsenen nimi 
ja osoite. Näin liityt samalla myös 
Suomen Noutajakoirajärjestön, SNJ:n 
jäseneksi. 

Ilmoita osoitteenmuutoksestasi 
jäsensihteerille: 
eija.soronen@gmail.com

VUOSIJÄSEN SNJ & OSN 20 €
-sisältää Nuuskun ja OuNoun
Pelkkä OSN ry:n jäsenyys 10 €
Perhejäsen 3 €
Liittymismaksu 3 €

OuNou
Oulun seudun 
noutajakoirayhdistyksen 
jäsenjulkaisu

Painosmäärä 400 kpl, ilmestyy neljä 
kertaa vuodessa.

Päätoimittaja
Eija Soronen
Penttiläntie 2
90800  OULU
eija.soronen@gmail.com
044 542 2302

Toimitus
Riitta Heikkinen
Peltolankaari 30 B 12
90 230  OULU
riitta.heikkinen@pp7.inet.fi
050 561 1697

Jukka Välitalo
Sauvatie 20
90230  OULU
jukka.valitalo@pp.inet.fi
045 671 8187

LEHDEN ILMESTYMISAIKATAULU:

2/08 kesäkuu
- aineistopäivä 31.05.08

3/08 lokakuu
- aineistopäivä 30.09.08

4/08 joulukuu
- aineistopäivä 15.11.08

Noudatathan aineistopäiviä!
Materiaali toimitetaan Eija Soroselle.
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28.2.2008 

Vuosikokous & Vuoden Nuuskujen palkitseminen 
Oulun Lyseolla klo 19.00. 

Johtokunta kokoontuu klo 18 alkaen.  

 
Käsitellään mm.

o Toimintakertomus, varainhoitokertomus, 
tilintarkastajien lausunto

o Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
o Valitaan edustajat SNJ:n kokouksiin 
o Vuoden Nuuskujen palkitseminen

 

TERVETULOA!



Vuosi on jälleen vaihtunut kovasti vaihtelevissa, ei niinkään talvisissa 
ilmoissa. Sukset jäänevät tänä(kin) vuonna varaston nurkkaan ja kokopäiväi-
set hiihtelyretket aurinkoisella vihiluodon jäällä taitavat jäädä viime vuosien 
muistoihin. Ilmat ovat olleet täysin uskomattomat, puheet kasvihuoneilmiöstä 
eivät liene tuulesta temmattuja. Toivoa mahdollisesti vielä kuitenkin on; tätä 
kirjoittaessani maa on jälleen kerran valkoinen ja ulkona pakkasta kymmeni-
sen astetta. 

Koiraharrastuksia?! ”Me ollaan tauolla” on tyypillinen talvikauden vastaus 
suurelta osalta harrastajia.  Omankin koiran kanssa on harrasteltu lähinnä soh-
valonkkaa ja ulosvilkuilua; ”arggh, taas sataa…” Kesää kohti kuitenkin ollaan 
menossa (kuten ränneistä tippuva vesi lähes viikoittain muistuttaa) ja sekä 
toko-, agility- että näyttelykausi on jo täydessä käynnissä.  Oman yhdistyk-
semme ensimmäinen toko-kurssi pyörähtää käyntiin jo helmikuussa ja ilok-
seni kuulin, että tulijoita on jopa liiaksi saakka.  Huhtikuussa myös mejä- ja 
nome-toimikunnat järjestävät sekä uusille tulokkaille että jo lajiin tutustuneille 
toimintaa ja koulutusta. 

Kesäkauden näyttelyistä ja kokeista nostaisin esiin mahdollisesti suurimman 
”koetuksemme”, SM-tokon 7.-8.6., jota olemme yhdessä Oulun koirakerhon 
(OKK) ja Oulun seudun kennel- ja agilityseuran (KAS) kanssa järjestämässä.  
Toivottavasti saamme mittelöön mukaan myös oman edustusjoukkueemme!

Vielä on hetki aikaa toimittaa Vuoden Nuusku -palkintohakemuksia sihteerille; 
ansioituneet koirat palkitsemme totuttuun tapaan vuosikokouksessa.

Harrastusrikasta kuluvaa vuotta 2008, 
       Tanja Tenhonen , pj

Puheenjohtajalta

4



Puheenjohtaja
Tanja Tenhonen
Eteläpelto 3 E 14
90440 Kempele
tanja.tenhonen@kolumbus.fi
(2008)
 
Varapuheenjohtaja 
Vesa Turunen
Kurpponen 2 B 8
90450 Oulu
040-7550538
vesa.turunen@baanamail.fi
(2007-2009)

Sihteeri
 Kirsi Virtanen
Karinkannantie 15 C 2
90800 Oulu
040 - 594 0572
sihteeri@oulunseudunnoutajat.com

Rahastonhoitaja
Maija Pajala
Tarkka-ampujankatu 14 F 81
90120 Oulu
maija.pajala (a) mail.suomi.net
 
Jäsensihteeri
Eija Soronen 
yht. tiedot kts. päätoimittaja
jasensihteeri@oulunseudunnoutajat.com

Muut jäsenet
Timo Luomanen
Paasilantie 4 A 4
90420 Oulu
040 - 522 7144
timo.luomanen@baanamail.fi
(2006-2008)

Maria Tero
Karviaiskuja 10 B 4
90460 Oulunsalo
040 - 562 5247
maria @labnou.net
(2007-2009)

Jukka Välitalo
yht. tiedot kts. toimitus 
(2008-2010)

Pasi-Matti Paakkola
Rysäkarintie 41
90470 Varjakka
040 - 5354453
pasimatti@gmail.com
(2008-2010)

Riitta Heikkinen
yht. tiedot kts. toimitus
(2008)

Varajäsenet
 Eija Soronen (1. varajäsen)
(2008)

Niina Lukkariniemi (2. varajäsen)
Vihiluodontie 52 C 17
90460 Oulunsalo
niina.lukkariniemi@gmail.com
(2008)
 

OSN RY - johtokunta 2008

Kuva: Maisa Reinikka
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NOU/NOME

Puheenjohtaja/
varastovastaava/
tarvikemyynti
(pillit, hihnat, 
dummyt)
 
Tomi Sarkkinen
Lassilantie 20 B
90460 Oulunsalo
040 - 553 7450
sarkkinen.tomi@mail.suomi.net
nometmk@oulunseudunnoutajat.com

Jäsenet
Petri Ollikainen            Antti Honkarinta
Terhi Mikkonen               Tiina Pikkuaho
Tanja Tenhonen                   Ari Juopperi
Mari Komulainen                   Taina Kytölä
Pekka Laurikkala             Timo Luomanen
Henna Mikkonen                       Jari Pajala
Katja Salmela                     Maria Tero
 

Toimikunnat 2008
MEJÄ

Puheenjohtaja
& vaunuvastaava
Henri Saxholm
Mähyläntie 29
91500 Muhos
050 - 501 0845
mejatmk@oulunseudunnoutajat.com

Sihteeri
Niina Lukkariniemi 
Vihiluodontie 52 C 17
90460 Oulunsalo
niina.lukkariniemi@gmail.com

Jäsenet
Pasi Erkkilä            Riitta Heikkinen 
Pasi-Matti Paakkola           Jukka Välitalo 
Kaisa Rimpiläinen                Eija Soronen 
Erika Jylhä-Pekkala            Antti Soronen

WWW-SIVUT

Webmaster
Kirsi Virtanen (ks. johtokunta: sihteeri)
www-sivujen suunnittelu ja totetus
Leena Kangas 
leena@kultainennoutaja.com
 

TOKO/AGILITY

Puheenjohtaja
Annamari Salminen
Pyrytie 11 B 4
90630 Oulu
040-5472015
tokotmk@oulunseudunnoutajat.com

Jäsenet
Teija Hemmilä              Mari Komulainen
Taina Kytölä                            Inka Labba
Henna Mikkonen               Sanna Turunen
Tiina Pikkuaho                  Soile Pelkonen
Piritta Pärssinen         Ann-Mari Skutnabb
Tanja Tenhonen                  Kirsi Virtanen
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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 Paukun majalla 26.- 27.4.2008 

 
Lauantaina 26.4 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 27.4 aloitetaan klo 10

Päivä käytetään pääasiassa käytännön harjoituksiin ja ongelmien ratkontaan, joten
koirat mukaan! Kurssilaisille tarjotaan kahvit. 

Kurssi maksaa 30€ / hlö  
Maksu paikanpäällä tai yhdistyksen tilille OP Liminka 523308-215269 

(kuitti mukaan) 

Hintaan sisältyy:
-viikonlopun kurssi

-lauantain keittolounas & Kahvit ja sunnuntain kahvit
-osallistuminen kesän harjoitusjaksolle (6 harjoituskertaa). 

Paukunmajalla myös mahdollisuus yöpymiseen (5€/hlö). 
Taipparikurssin jälkeen alkavat harjoitukset pienryhmissä, sisältäen 6 harjoituskertaa. 

Kesän harjoitusjakso alkaa viikolla 19.

Pelkkien harjoitusten hinta on 20 € / 6 krt  
Vain Oulun Seudun Noutajakoirayhdistyksen jäsenille! 

Ilmoittautumiset sekä viikonloppukurssille että kesän harjoitusjaksolle 
1.3.- 20.4. välisenä aikana:

Klo 16 jälkeen: Katja Salmela p.044-2914014  Ei tekstiviestitiedusteluja!
e-mail: nometmk@oulunseudunnoutajat.com 

AJO-OHJE Paukun majalle: Moottoritieltä käännytään Oulunsalo, Hailuoto-rampis-
ta. Ajetaan lentokentäntietä toiseen liikenneympyrään, josta käännytään vasem-

paan. Ajetaan Kylänpuolentietä n. 7km tietä eteenpäin, jonka jälkeen käännytään 
vasempaan Paukun majalle.
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Kiinnostaako sinua MEJÄ harrastuksena ja koelajina? 

Valtakunnallinen MEJÄ-leiri 2.- 4.5.2008 Utajärven Sotkanhelmessä  

Kouluttajat: Jukka Välitalo ja Erika Jylhä-Pekkala sekä OSN:n MEJÄ-toimikunta

Leiripaikka: Leirikeskus Sotkanhelmi www.sotkanhelmi.fi Utajärvi, Oulun lähellä

Järjestää: OSN:n MEJÄ-toimikunta ja SNJ 

Leiripaikalle on mahdollista saapua jo perjantai-iltana, jolloin vapaampaa ohjelmaa ja 
MEJÄ-konkareiden kertomaa harrastuksesta. 

Lauantaina 3.5.2008 alkaa kaikille yhteinen teoriaosuus klo 8.00. 

Osallistujat jaetaan lähtötason mukaan pienempiin ryhmiin, joista jokaisella on oma 
kouluttaja. Lauantaina ja sunnuntaina ohjelmassa ovat myös maastoharjoitukset pien-
ryhmissä. Leirille osallistuvien koirallisten kurssilaisten määrä on rajoitettu. Koiratto-

mia kurssilaisia mahtuu toki mukaan enemmän.  

Leirin hinta on 45 euroa (SNJ:n tai OSN:n jäsenet) ja 50 euroa (ei jäsenet). Hinta 
sisältää majoituksen omin liinavaattein, 2 x aamiaista, 2 x lämmintä ruokaa, 2 x ilta-
palaa, kahvit ja materiaalin. Tilille OP Liminka 523308-215269, viitenumero 16104. 

Ilmoittautumiset 18.4.2008 mennessä Niina Lukkariniemelle: 
niina.lukkariniemi@gmail.com tai postitse Vihiluodontie 52 c 17 90460 Oulunsalo. 

Lisätietoja kurssista www.oulunseudunnoutajat.com tai puhelimitse iltaisin Henri 
Saxholm p. 050-5010845. 

Kerro ilmoittautuessasi yhteystietojesi lisäksi koirasi rotu, ikä ja minkä verran teillä 
on aikaisempaa kokemusta sekä mahdollinen erityisruokavalio ja aiotko yöpyä 

(yöpyjien koirille oltava boxit). 

Tarkemmat ohjeet ja ohjelma lähetetään kaikille ilmoittautuneille 
noin viikkoa ennen leiriä.
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Oulun Seudun Noutajakoirayhdistys ry.

Järjestää NOME-kurssin

2.-30.7.2008

Teoriaosan ja neljän harjoituskerran aikana käydään läpi tiiviisti kuinka edetä taipu-
muskokeen läpäisseen koiran kanssa NOME-kokeita kohti.

Hinta 20€ 

Pääsyvaatimuksena kurssille on hyväksytysti läpäisty noutajien taipumuskoe ja tavoit-
teena startata NOME:n alokasluokassa.

Ilmoittautumiset 10.–30.6 välisenä aikana:
Tomi Sarkkinen p.040–5537450 / nometmk@oulunseudunnoutajat.com

TOKO:n alkeis- ja jatkokurssit 

Uudet tokokurssit alkavat torstaina 8.5. Hietasaaressa. Kurssit ovat maksullisia.
 Lisätietoa OSN:n nettisivuilta kevään aikana.  

Koulutukset on tarkoitettu OSN:n jäsenille ja etusijalla ovat noutajat.

Talkoolaisia tarvitaan TOKO:n SM-kokeeseen 7.-8.6! 

Hommia on monenlaisia, eikä aiempi kokemus tokokokeista ole 
tarpeen. Mainio tilaisuus päästä näkemään ja kokemaan 

mitä kokeessa tapahtuu! 

Ilmoittautumiset Ammille, p: 040-5472015 tai 
ammi.salminen@gmail.com
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Jälleen viime joulukuussa koira-
näyttelykansa teki jokavuotisen 
vaelluksensa Helsingin Messu-
keskukseen, Voittaja-näyttelyyn. 
Tuo  koiraseurapiirien vuoden 
kohokohta vetää väkeä tuhansit-
tain Suomea ja ulkomaita myöten. 
 Venäläisten osuus osallis-
tujista vaikuttaa lisääntyvän vuosi 
vuodelta, eli ovatpa itänaapurimme-
kin ottaneet tämän suurtapahtuman 
omakseen. Eivätpä jääneet oululai-
setkaan petruskaa pahemmiksi, vaan 
tuttuja harrastajia tapasi miltei kehän 
kuin kehän laidalla.
 Tavanomaisista näyttelyistä 
poiketen messarin  näyttely tarjoaa 
viihdykettä ja oppia myös kehien 
ulkopuolella. Joka vuosi palkitaan 
koiria, jotka ovat toiminnallaan 
esittäneet erityistä neuvokkuutta tai 
rohkeutta ihmisen palveluksessa. 
Lisäksi ohjelmassa on aina luentoja, 
tällä kertaa tarjolla oli dosentti Han-
nes Lohen luento aiheesta ”Koirien 
geenitutkimus: terveempiä rotuja ja 
kansanterveyttä”. Lisäksi Puolustus-
voimien sotakoiraosaston johtaja, 
luutnantti Petteri Halme luennoi 
sotakoirien käytöstä vuosina 1941–
1944. 

Messari - koiraharrastajien 
Mekka

Sankarikoita Pate yhdessä ylpeän omista-
jansa kanssa.

Urheat sankarikoirat koolla.
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 Populaarikulttuurin edusta-
jana ohjaaja Kaisa Rastimo esitteli 
kotimaista Myrsky-elokuvaa. Traileri 
antoi osviittaa kyynelkanavat huuhto-
vasta elokuvasta, joka saattaa allekir-
joittaneen tunteille olla hieman liian 
kuohuttava - ”Bambin” aikoinaan 
aiheuttaman tunnemyrskyn jälkeen 
olen ollut melko herkkä eläinkohta-
loille. Pikku-Myrsky torimyyjän pah-
vilaatikossa kertonee lähtökohdista 
riittävästi tunnepitoista koiradraamaa 
odottaville. Sunnuntaina Opaskoira-
koulun johtaja Riitta Liimatainen 
luennoi aiheesta ”Voisiko koiran ottaa 
määräajaksi?”.  
 Opaskoirathan viettävät nuo-
ruutensa tavallisissa perheissä, ennen 
soveltuvuustestejä ja mahdollista 
oppaan uraa. Perheet, jotka ottavat 
koiria huomiinsa, tekevät todella 
arvokasta työtä tarjotessaan kodin 
pienelle opaskoiran alulle. 
 Auli Kimingin ”Koiran 
kanssa samassa laumassa, yhteistä 
kieltä etsimässä” -luento pidettin 
molempina päivinä. Tämä jäi meiltä 
väliin, vaikka aihe oli erittäin kiinnos-
tava. Luento olisi varmasti tarjonnut 
kiinnostavaa asiaa meidänkin kahden 
ihmisen ja kolmen koiran laumalle. 
Aika ja jalat eivät vain riittäneet kah-
den päivän suurtapahtuman täydelli-
seen tutkailuun. Eläinmessut kiersim-
me häthätää läpi, siellä ei ollut mitään 
kovin innostavaa kun kissa-agilitykin 
oli esitetty jo aiemmin.
 Koskettavinta oli seurata san-
karikoirien palkitsemista, erityisesti 
mieleen jäi norjanharmaa Hector, 
joka pelasti karhujahdissa passissa 
olleen miehen karhun hyökkäykseltä. 
Karhun purressa miestä Hector iski 

karhun kylkeen kiinni. Normaali-
oloissa leppoisa koira nousi urheasti 
isompaansa vastaan ja mies pelastui. 
Mainittakoon että Hector on edelleen 
hengissä ja voi hyvin, palkitsemisti-
laisuudessa se nuuskutteli ympäristö-
ään ilmeisen terhakkaana ja iloisena.
 Tilaisuudessa palkittiin myös 
kuopiolainen labradorinnoutaja. Paten 
omistaja oli noin vuosi sitten lenkillä 
kolmen labradorinsa kanssa, kun koi-
rat alkoivat vetää emäntäänsä kohti 
rantaa. Koirista erityisesti Pate vaati 
päästä rantaan. Rannassa, puoliksi 
vedessä oli  mies maastonvärisissä 
vaatteissa. Ilman koiria miestä ei olisi 
välttämättä huomattu ennen aamua. 
Paikalle soitettiin ambulanssi ja mies 
vietiin sairaalaan, missä hän tuli tajui-
hinsa ja toipuikin myöhemmin. Nämä 
ja muut pysäyttävät tarinat saivat 
tuntemaan iloa ja ylpeyttä koiraystä-
viemme puolesta.
 Enin osa ajasta kuluikin tut-
tujen kanssa jutellen ja kehiä seura-
ten. Oma koiramme pyörähti kehässä 
myös ja kotiin viemisiksi saatiin 

Kuva: Pipa Pärssinen
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iloisen punainen nauha. Mitään 
menestystä ei lähdetty hakemaan, 
kunhan nyt mukana olemisen riemus-
ta osallistuttiin. Kehiä oli mielenkiin-
toista seurata ja toki myyntipaikatkin 
kiinnostivat.  Lauantaina energiaa ei 
piisannut ihan ryhmäkehien seuraa-
miseen saakka ja ne seurattiin muka-
vasti hotellin televisiosta; myöhem-
min neloskanava lähetti ohjelmaa 
näyttelystä valtakunnallisestikin.
 Reissu tarjosi osalle seu-
rueestamme ylimääräistäkin jänni-
tystä: hotellihuoneesta ei niin vain 
poistuttukaan - käytävällä hortoili 
pari fila brasileiroa irrallaan! Pelas-

tin korkeimman omakätisesti myös 
yhden rhodesiankoiran käytävältä 
harhailemasta. Kaikki eivät tainneet 
ymmärtää, että hotellihuoneen ovi 
avautui yksinkertaisesti ovenripaa 
painamalla ja kyllähän neuvokkaat 
eläinystävämme sen osaavat tehdä! 
Meidän koiralla olikin oma assistentti 
sen aikaa kun olimme hotellihuo-
neesta poissa. Ainahan nimittäin oli 
olemassa riski, että yksin jäädessään 
koira päättäisi elää rock-tähtien 
tapaan, heittää television ikkunasta ja 
hajottaa hotellihuonetta...

   Eija Soronen



Hei 
 Olen TOKO-toimikunnan 
uusi vetäjä, Annamari Salminen. To-
sin ehkä paremmin Ammina tunnet-
tu. OSN:n toimintaan tulin mukaan 
ensimmäisen oman kultaisennou-
tajani, Emman kanssa reilut viisi 
vuotta sitten. Aluksi treenasin Emman 
kanssa tokoryhmissä, mutta aika 
pian minut värvättiin mukaan toimi-
kuntaan. Emman kanssa parhaat (ja 
ainoat) saavutukset ovat olleet TK2-
koulutustunnuksen saaminen sekä 
BH-kokeen läpäisy. Nykyisin tree-
naamme lähinnä omaksi iloksemme, 
eikä meitä varmaan tulla voittajaluo-
kassa koskaan näkemään. Vuosi sitten 
Emman kiusaksi ja kaveriksi saapui 
kultainennoutaja Ringa. Ringa-Rii-
viön kanssa se kaikkein omin laji on 
vielä vähän hakusessa, tällä hetkellä 
eniten aikaa kuluu tokotreeneissä. 
 Vuonna 2008 TOKO-toimi-
kunnassa jatkaa monta tuttua nimeä 
aikaisemmilta vuosilta, mutta onpa 
mukaan saatu kaksi aivan uuttakin 
kouluttajaa, Soile Pelkonen ja Inka 
Labba. Tämän vuoden ensimmäiset 
koulutukset alkavat helmikuussa ja 
seuraavat kurssit toukokuussa. Tällä 
hetkellä ilahduttavan iso osa koiran-
omistajista haluaa harrastaa koiriensa 
kanssa ja TOKO:n suosio on kovas-
sa kasvussa. Ryhmiin onkin paljon 
tulijoita, eivätkä kaikki halukkaat 
valitettavasti mahdu mukaan, vaan 
paikkoja on jouduttu arpomaan. Eli 
lisää uusia kouluttajia tarvitaan. Jos 
olet yhtään kiinnostunut kouluttami-

sesta, ota reippaasti yhteyttä minuun! 
Uudet kouluttajat voivat olla aluksi 
toisen kouluttajan parina, joten yksin 
ei tarvitse aloittaa. 
 Tottelevaisuuskokeita jär-
jestämme tänä vuonna kaksi, 3.5. ja 
30.7. Lisäksi olemme mukana järjes-
tämässä TOKO:n Suomen mestaruus-
koetta yhdessä Oulun Koirakerhon ja 
Oulun Seudun Kennel- ja Agilitys-
eura KAS:n kanssa. SM-koe käy-
dään 7.-8.6. Äimärautiolla ja sinne 
odotetaan n. 300 osallistujaa. Lauan-
taina kisataan joukkueiden Suomen 
mestaruudesta. Joukkueet koostuvat 
kolmesta alemman (alokas/avoin) ja 
kahdesta ylemmän (voittaja/erikois-
voittaja) luokan koirakosta. Tulok-
sissa otetaan huomioon kaksi parasta 
alemman ja parempi ylemmän luokan 
tulos. Lauantain EVL-koe toimii 
samalla karsintakokeena sunnuntain 
yksilö-SM-kokeelle, johon pääsee 
mukaan 21 koiraa. OSN:llä ei ole 
ollut joukkuetta SM-kokeessa muu-
tamiin vuosiin, mutta kotikokeeseen 
on tottakai tarkoitus saada joukkue 
kasaan. 
 
Aktiivista harrastusvuotta toivotellen 

     
   Ammi
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Kuva: Henna Mikkonen
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LABRADORINNOUTAJAN PENTUJA SUUNNITTEILLA 
MERIVILLAN 
KENNELISTÄ

Uros: FIN42170/05 REMINDS JUSTIN BLACK 
Ruotsin tuonti

Terveys: Silmät terveet
Lonkat A jalostusindeksi 104

Kyynärät 0  jalostusindeksi 113
 Tulokset NOME B AVO1 x 4

 Näyttely H

 Emä:FIN12374/05 JUMMI-JAMMIN RAMMSTEIN 
(kuvassa)

                           Terveys: Silmät terveet     
Lonkat A jalostusindeksi 106         

Kyynärät 0 jalostusindeksi 105
Tulokset: NOME B ALO3 x 2
 MEJÄ VOI 1 x 2 (48 ja 50)

Näyttely: EH

Yhdistelmän sukusiitoskerroin 0,0488 seitsemännessä polvessa. Luovutus viikolla 19-20
Tiedustelut: Jukka Välitalo 045-6718187
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Yltiöinnokkaana mejä-harrasta-
jana päätin jo viime vuonna, että 
Viken nimen edessä komeileva 
titteli saisi jonain päivänä täy-
dennystä N-kirjaimesta. Ensim-
mäisellä toivioretkellä käytiin hie-
man yli vuosi sitten Harstadissa. 
 Hienoinen puurtaminen jäl-
jellä toi palkaksi kakkostuloksen ja 
ison hirvensorkan, joka on edelleen 
ahkerassa käytössä harjoituksissam-
me. Tästä ei lannistuttu, vaan matkaan 
lähdettiin tänä vuonna uudestaan. 
 Alkuvuodesta silmäilin 
Norsk Kennelklubin www-sivuil-
ta tulevat ordinaer-kokeet. Nor-
jassa mejä-kokeita on kahdenlai-

sia: ordinaer- ja bevelig-tyyppisiä. 
Ordinaer(”tavallinen”)-koe vastaa 
meikäläistä koetta ennalta sovittuine 
ajankohtineen, bevelig(”liikkuva”)-
koe taas on anottu tietylle ajanjaksol-
le ja se pidetään sitten kun tuomarin 
kanssa on sopiva aika ja paikka so-
vittu. Suomalaiskoira ei voi valioitua 
kuin ordinaer-kokeesta, tarkistin asian 
NKK:sta ennen matkaan lähtöä. Tu-
lostin listan kokeista netistä ja sitten 
vain sähköpostia matkaan - tässä vai-
heessa sujuvaa norskia puhuva sisar 
oli kullanarvoinen. Ruotsillakin pär-
jää, mutta kansallisuudestaan ylpeisiin 
norjalaisiin tekee vaikutuksen lähesty-
essään heitä kansan omalla kielellä… 

Tähtäimessä norsk viltsporchampionat 
- toivioretki Norjaan

Metsästä poistuttaessa arvasin että kakkostulos sieltä on tulossa - lippalakki savuten mie-
tin jo, tullaanko ensi vuonna näihin maastoihin vai kokeilemmeko onneamme muualla...
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 Alun perin meidän piti pääs-
tä Nuorgamin lähellä sijaitsevaan Ta-
naan, mutta viime hetkellä koepaik-
kamme peruttiin. Ilmeisesti pohjoisen 
pojat olivat tehneet rynnäkön kokee-
seen ja kolme suomalaiskoiraa pullau-
tettiin viime metreillä ulos. Jälkeen-
päin kuulimme, että sopulilauma oli 
tuhonnut enemmistön mahdollisuuden 
pärjätä kokeessa - vain kaksi koiraa 
oli saanut tuloksen. Siinä olisikin Vi-
kellä ollut puuhaa kun sopuleita olisi 
rynninyt kohti, voi mikä ilon päivä 
rottien ja muiden jyrsijöiden ”ystäväl-
le”! Monikaan nököhammas ei olisi 
tainnut selvitä Jäämerelle asti: Vikke 
olisi säästänyt vaeltamisen vaivan. 
 Viime hetken peruuntumises-
ta sisuuntuneena käytin yhden aamu-
päivän kiroiluun ja uuden koepaikan 
etsintään. Se tuotti tulosta: saimme 
kaikille kolmelle retkueemme koiral-
le paikat Bodön kokeeseen. Matkaan 

lähdettiin labnou-uros Romin (om. 
Kaisa Rimpiläinen), kultsu Maijan 
(om. Erika Jylhä-Pekkala) ja par-
son Viken voimin. Ajomatka Ruotsin 
Lapin läpi oli mukava, tiet hyvässä 
kunnossa ja maisemat kauniita. Nor-
jan ja Ruotsin rajalla hupia riitti ka-
peista teistä, joiden vieressä ammotti 
melkoiset pudotukset alas kaukaisiin 
laaksoihin asti... Tämä oli minulle 
kuitenkin jo neljäs Norjan matka, jo-
ten sisareni ohjeen mukaisesti jarrut-
telin ns. moottorilla ja keskityin pi-
tämään auton tien reunassa - vastaan 
tuli paikallisia talla pohjassa joten 
keskitiellä ei kannattanut hissutella. 
Tie oli mielestäni kuitenkin hurjem-
pi kuin Kilpisjärven kautta ajellessa. 
 Koepaikkana toimi leirin-
täalue Straumenissa, joka on kylä 
Pohjois-Norjassa, Bodön lähistöllä. 
Mökkimme oli siisti, hyvin varusteltu 
ja norjalaisittain edullinen, vain noin 

Viken jälki lähti tämän solisevan vuoristopuron vierestä, kohti alati 
jyrkkenevää rinnettä.
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150 € koko viikonlopulta. Perjantai-
iltana oli rekisteröityminen, eli esi-
timme koiran paperit ja maksoimme 
koemaksun, joka oli 350 kruunua. 
Harstadin kokeessa vuotta aiemmin 
tätä edellisillan rekisteröitymistä ei ol-
lut, koe oli hyvin pieni. Tässä kokees-
sa osallistujia oli kuitenkin yli pari-
kymmentä, joten sujuvuuden takia he 
halusivat hoitaa muodollisuudet alta 
pois jo edellisenä päivänä. Suomes-
sahan pidetään vielä isompia kokeita 
ja asia hoituu sunnuntaiaamuna. Nor-
jalaiset kuitenkin halusivat arpoa sekä 
tuomarit eri koirille että jäljet, joten 
tämä ”tupla-arvontakin” vei aikaa. Ih-
mettelin hieman, miksi tuomarikin pi-
tää arpoa, meillä tuomarit ja koirat eri 
lohkoille on päätetty etukäteen, aino-
astaan jäljet arvotaan koirien kesken. 
 Ystäväni olivat tulleet samal-
la autolla ja toivoivat että heidät tämän 
takia sijoitettaisiin samalle lohkolle/
tuomarille. Koetoimitsija katsoi meitä 
pitkään ja piti tätä ihan mahdottomana 
ajatuksena… Eli joustoa ei sitten ol-

lut tuumaakaan tässä asiassa. Onnek-
si Vikke ja labradori Romi päätyivät 
samalle lohkolle, joten asia ratkesi 
näin. Kultsu Maija osallistui kokee-
seen toisella lohkolla. Rekisteröinnin 
yhteydessä saimme shokeerata alku-
asukkaita kertoilemalla Suomen ko-
keesta, joka on tuplaten pidempi ja 
sisältää enemmän tapahtumia. Aina-
kin vastaava koetoimitsija kiinnostui 
aiheesta niin paljon, että Oulun nou-
tajat saavat varmaan viikingin vie-
raakseen ensi kesänä. Pientä naljailua 
kuului suomalaisten Koskenkorva-
innostuksesta, mutta kuittasimme ker-
tomalla, että suomalaisessa kokeessa 
on oltava paikalla klo 07.30 ja jos 
myöhästyy ylituomarin puhuttelusta, 
joutuu ulos koko kokeesta. Sen jätin 
kertomatta, että useinkin puhuttelussa 
istuu punasilmäisiä, väsähtäneitä vei-
tikoita - hieman koepaikasta riippuen.
 Koepäivän aamu koitti satei-
sena ja harmaana. Osasin hyvin kuvi-
tella, miten yli yön jatkunut rankka-
sade oli huuhtonut verijäljet rinteitä 

Tiet ovat kapoisia 
ja kiharaisia, 
upeita näkymiä 
ei auton ratissa 
juuri kannattanut 
kurkistella.
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pitkin alas vuonoon… Norjassa verta 
käytetään 600 m:n mittaiseen jälkeen 
kolmisen desiä, eli saman verran kuin 
täälläkin. Makauksia on yksi alku- ja 
loppumakauksen lisäksi. Katkoja on 
kaksi, yksi suoralla osuudella jäljen 
suuntaisesti ja yksi kulmalla, uuden 
osuuden suuntaisesti. Meikäläiseen 
voittajaluokan kokeeseen verrattuna 
koe on siis helppo, laukauksensieto-
testiäkään ei ole. Jokainen lajia har-
rastanut kuitenkin tietää, että jo kym-
menen metrin matkalla voi tapahtua 
mitä vain. Lyhyempi jälki ja vähäi-
semmät tapahtumat eivät siis ole tae 
onnistuneesta suorituksesta. Avointa 
tai voittajaluokkaa ei ole, vaan suori-
tettuaan kolme kertaa tämän kokeen 
erinomaisesti, norjalaiskoira valioituu. 
 Viken jälki oli jyrkässä rin-
teessä, alkuosuudella koira kompastui 
ja kieri sujuvasti miltei pystysuoraa 
seinämää alas… Tässä kohden alkoi jo 
hieman naurattaa. Hymy hyytyi jo en-
simmäisellä kulmalla, kun Vikke pyöri 
ja tarkisteli suuntaa. Matka eteni sitten 

tarkistuspistoin, kunnes saavuimme 
alueelle, josta oli juuri kaadettu koi-
vuja, siinäpä riitti Vikellä ihmettele-
mistä. Katkokulmalla suunnan hake-
minen vei aikaa, annoin koiran tehdä 
työtään rauhassa, kuten Suomessa on 
tapana. Tämän tavan aion jatkossa 
unohtaa - tuomari joutui kysymään, 
olemmeko vielä jäljellä ja tämä pudot-
taa tuloksen heti kakkosen puolelle. 
Tiesin tietysti, ettei jäljellä olla, kun 
koira koko ajan haki sunntaa. Vein 
Viken oletettua jälkeä kohti ja mat-
ka jatkui sujuvammin kaadolle asti. 
 Kaatona toimi pikkiriikkinen 
kauriin sorkan pala. Vikke jyrsi sitä 
onnellisena ja samalla juttelimme tuo-
marin kanssa kokeesta. Hän oli todella 
yllättynyt kuullessaan, että Suomessa 
koiran työhön ei saa puuttua millään 
tapaa. Siksipä minun olikin niin vaikea 
ruveta ohjaamalla ohjaamaan Vikkeä, 
suomalaisessa kokeessa kun koiran 
tahalliseen johdattamiseen syyllisty-
nyt aiheuttaa koiralleen palkintosijan 
pudotuksen. Norjassa on sallittua vie-

Maija muikeana 
palkintojenjaon 
jälkeen.
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dä koira jäljelle jos huomaa ettei se 
enää etene jälkiuralla. Kysymys kuu-
luu, miten tositilanteessa tai kokees-
sakaan ohjaaja voi tietää, missä jälki 
menee… Suomalaisittain haluan aja-
tella, että on vain luotettava koiraan. 
 Puurtavaa työtä ei Norjassa-
kaan juuri katsota hyvällä, ykkösen 
saadakseen koiran on edettävä melko 
tavalla jäljen päällä koko ajan, tällai-
nen tuntuma on minulle näiden kah-
den suorituksen pohjalta tullut. Tosin 
molemmilla kerroilla koetoimitsija 
on moittinut tuomaria ankaraksi, ehkä 
sääliessään pitkän matkan takaa tul-
leita. Viime vuonna Vikke teki kui-
tenkin suorituksen, jolla suomalaisit-
tain arvostellen olisi pisteitä herunut 
42-44, joten silloin kakkosen saami-
nen tuntui hienoiselta vääryydeltä. 
Nyt työskentely oli sitä luokkaa, että 
olin samaa mieltä tuomarin kanssa. 
 Palkintojenjaossa odotti iloi-
nen yllätys kultsu Maijan suhteen, 
eli lähinnä turistina matkaan lähtenyt 
Maija nappasi ykköstuloksen ja sitä 
myötä Norjan järjestysvalioarvon! 
Romilla oli epäonnea matkassa, tulok-
seksi jäi 0 ja Vikke sai ennakoimani 
kakkosen. Heti tässä yhteydessä va-
railin paikkaa ensi vuoden kokeeseen, 
eli Norjaan mennään niin kauan että 
FIN MVA FIN S JVA Bordetella’s 
Enrico Adonis saa nimensä eteen 
yhden ännän tai rajalla läsähtää 
puomi eteen. Finsk sisu, akkurat! 

Eija Soronen

Kuvat: Erika Jylhä-Pekkala
Kaisa Rompiläinen 
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elŠinhomeopaatit ja Ð hierojat:
Marjut Nieminen p. 040 5064 101
Suvi Matilainen p. 0400 456 654

ElŠinten LuontaislŠŠkintŠkoulu ja

Luontaishoitola ELK Weter

Kuva: Henna Mikkonen



Kuva: Pipa Pärssinen
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Uusi päätoimittaja esittäytyy:
 Olen Eija Soronen, OuNou-
lehden uusi päätoimittaja. Jutussa 
mainittu Vikke-koira on pääsyy 
siihen, miksi meillä on tätä nykyä 
labradorinnoutaja ja harrastuksista 
varsinkin mejä on vienyt sekä minut, 
että puolisoni Antin mennessään... 
Viken kanssa kun aikoinaan ruvettiin 
mejä-kokeissa käymään, alkoi nou-
taja rotuvalintana kiinnostaa, liekö 
melkoisella lobbauksella ollut osansa 
asiassa.
 Meillä on nyt kolme koi-
raa, parsonit Vikke 7 v. ja Iita, 6 v. 
sekä labradorinarttu Emmi (Jummi-
Jammin Chabasse), 2 v. Vikke on 
mejästä osa-aikaeläkkeellä ja koska 
Iita on keskittynyt enemmän pusu-
maakarin hommiin, jatkossa Emmi 
nuuskuttelee metsissä Antti ohjaajaja-
naan. Ensimmäinen koestartti koittaa 
toukokuulla. 
 Emmi on ehtinyt jo kunnos-
tautua taippareissa, jotka se ohjaajan 
toikkaroinnista huolimatta läpäisi ensi 
yrittämällä. Antti ja Emmi viihtyivät 
syksyllä myös linnustuksen parissa ja 
siellä Emmi on osoittautunut sitkeäk-
si ja työhaluiseksi noutajaksi.
 Lehden teon lisäksi toimin 
mejä-toimikunnassa sekä Parsonrus-
sellintarrierit ry:n koetoimikunnassa 
ja toimittelen juttuja Parson-lehteen. 
 Toivon että jäsenistöstämme 
löytyy innokkaita jutun kirjoittajia ja 
kuvat ovat aina erityisen tervetulleita 
piristämään lehden ilmettä! Joten 
pitäkäähän kamera mukana kokeissa 
ja näyttelyissä! Terveisin, Eija 
 

Sorosen tytöt 
polleina hyvin 
menneiden 
taippareiden 
jälkeen. 

Kuva: Henna Mikkonen



Huomio!
OuNou-lehdessä aloittaa uusi Tähtihetkiä-palsta. Jos nouta-
jasi sai ykkösen kokeista, voitti/otti nousunollan agikisoista 
tai muuten loisti harrastusrintamalla, lähetä meille koirasi 

kuva ja asianmukaiset tiedot (koiran virallinen nimi, omista-
jan ja kasvattajan nimet, koemuoto, aika, paikka ja tuomarin 
nimi sekä tulos). Julkaisemme tiedot Tähtihetkiä-palstalla!

Onnea ja menestystä 
harrastuksiin!

t. OuNou-lehden toimitus
Kuva: Miia Valkama
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Palautusosoite:
Eija Soronen
Penttiläntie 2
90800 OULU


