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OuNou  
Oulun seudun  
noutajakoirayhdistyksen  
jäsenjulkaisu  
 
Painosmäärä 470 kpl, 
Ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 
Painopaikka: Multiprint Oy, Oulu 
2009 
 
Päätoimittaja/taitto 
Eija Soronen 
paatoimittaja @oulunseudunnoutajat.com  
044 542 2302 
 
Toimitus 
Riitta Heikkinen 
riitta.heikkinen@pp7.inet.fi 
 
Jukka Välitalo  
jukka.valitalo@pp.inet.fi 
 
Antti Honkarinta 
honkaan@mail.student.oulu.fi 
 
Maria Tero 
maria@labnou.net 
 
Vuokko Matero 
vuokko.matero@ppshp.fi 
 
LEHDEN JULKAISUAIKATAULU: 
 
2/09 kesäkuu 
-aineistopäivä 31.05.2009 
 
3/09 syyskuu 
-aineistopäivä 31.08.2009 
4/09 joulukuu 
-aineistopäivä 30.11.2009 
 
Noudatathan aineistopäiviä! 
Materiaali toimitetaan Eija Soroselle. 
 
NETTISIVUILLE TULEVA  
MATERIAALI: 
Henna Mikkonen 
webmaster @oulunseudunnoutajat.com 

Kannen kuva: 
Owla Salan  
Ensoleille 
 
 
Kuva:   
Eija Soronen 
 

Lehden ilmoitushinnat 2009: 
 
  Ei jäsen Jäsen 
Takakansi 59 €  30 € 
Koko sivu 50 €  25 € 
1/2 sivua 27 €  18 € 
1/4 sivua 17 €  15 € 
 
Vuosi-  168 € 
sopimus  135 € 
    68 € 
                      - 
OSN:n jäsenmaksut/jäseneksi  
liittyminen 2008: 
 
Liittymismaksu 3 € 
 
Vuosimaksu 20 €,  sisältää Suomen 
Noutajakoirajärjestö (SNJ) ry.n jäsenmak-
sun sekä SNJ:n jäsenlehti Nuuskun ja 
OSN:n jäsentiedote OuNou:n 
 
Perhejäsenmaksu 3 € 
 
Pelkkä OSN:n jäsenmaksu 10 € .  
(ei sis. SNJ:n jäsenyyttä eikä Nuuskua)  
 
Halutessasi liittyä yhdistyksen jäse-
neksi, maksa yhdistyksen tilille 23 € 
(20 + 3€) tai 13 € =vain OSN.  
 
Laita laskun viestiosuuteen nimesi ja 
osoitteesi. Ilmoita liittymisestäsi 
jäsensihteerille : 
jasensihteeri@oulunseudunnoutajat.com 
 
 

Jäsenmaksutili: 
OP 574136-20417367  
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Tässä numerossa: 
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Taipparikurssi 8 

TOKO-kurssi 9 

TOKO-tmk:n kuulumisia 10 

Talkookutsu 11 

TOKO-agility hallivuoro 12 
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Tähtihetkiä 15 

Flattien Pohjoismaiden mestaruus 16 

Vuoden Nuusku-pisteytykset,  
tarkennusta 

24 

 
OSN ry:n kevätkokous 

24.02.2009 Oulun Lyseolla klo 19.00 
  

Kokouksessa aiheena mm.   toimintakertomus,  

varainhoitokertomus ja tilintarkastajien lausunto,  tili- ja vastuuvapauden myöntäminen 

2007 johtokunnalle,   

yhdistyksen edustajien valinta Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n kokouksiin,   

Vuoden 2008 Nuuskujen palkitseminen.  

 
Tervetuloa! 
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Puheenjohtaja 
Tanja Tenhonen 
Eteläpelto 3 E 14 
90440 Kempele 
tanja.tenhonen@kolumbus.fi 
 

Varapuheenjohtaja 
Vesa Turunen 
Kurpponen 2 B 8 
90450 Kempele 
040-7550538 
vesa.turunen@baanamail.fi 
 

Sihteeri  
Niina Lukkariniemi 
Vihiluodontie 52-58 C 17 
90460 Oulunsalo 
 

Rahastonhoitaja  
Maija Pajala 
Tarkka-ampujankatu 14 F 81 
90120 Oulu 
maija.pajala@mail.suomi.net  

Jäsensihteeri  
Eija Soronen 
Penttiläntie 2 
90800 Oulu 
044 - 542 2302 
jasensihteeri@oulunseudunnoutajat.com 
  

Teijo Matero 
Vankkurikuja 3 
91800  Tyrnävä 
0400-291 849 

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

Jukka Välitalo 
Sauvatie 20 
90230 OULU 
p.045-6718187 
jukka.valitalo@pp.inet.fi  
 

Pasi-Matti Paakkola 
Rysäkarintie 41 
90470 Varjakka 
040 - 5354453 
pasimatti@gmail.com 
 

Riitta Heikkinen 
Peltolankaari 30  12 
90230 OULU 
riitta.heikkinen@pp7.inet.fi 
050 561 1697 

Ann-Mari Skutnabb (1. varajäsen) 
 

Niina Lukkariniemi (2. varajäsen) 
 

OSN ry—johtokunta 2009 
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OSN ry—toimikunnat 2009 

NOU/NOME   
Varastovastaava/ 
Tarvikemyynti  
(pillit, hihnat,  
dummyt) 
Tomi Sarkkinen 
Lassilantie 20 B 
90460 Oulunsalo 
040 - 553 7450 
 
Tarvikemyynti myös: Maisa Reinikka 
 
 
nometmk@oulunseudunnoutajat.com 

Katja Salmela (sihteeri)  
Antti Honkarinta  
Terhi Honkarinta 
Hilkka Lindberg  
Reija Lesonen 
Juha Isomaa  
Jari Juvani 
Ilkka Koskela  
Tiina Pikkuaho 
Tanja Tenhonen  
Tapio Sikala 
Ari Juopperi                
Mari Komulainen 
Henna Mikkonen        
Jari Pajala 
Kirsi Pajala 

MEJÄ 
Henri Saxholm 
Mähyläntie 29 
91500 Muhos 
050 - 501 0845 
 
 
mejatmk@oulunseudunnoutajat.com 
 
 

Niina Lukkariniemi (sihteeri) 
Riitta Heikkinen 
Erika Jylhä-Pekkala 
Pasi-Matti Paakkola 
Kaisa Rimpiläinen 
Antti Soronen 
Eija Soronen 
Jukka Välitalo 
Pasi Vähäkuopus 

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

Teija Hemmilä 
Mari Komulainen 
Inka Labba 
Henna Mikkonen 
Sanna Turunen 
Tiina Pikkuaho 
Soile Pelkonen 
Piritta Pärssinen 
Ann-Mari Skutnabb 
Tanja Tenhonen 
Kirsi Virtanen 
Jaana Jussila 
Maisa Reinikka 
Miia Valkama 

Näyttely 
Erika Jylhä-Pekkala 
040-5963634 
 
 
 
 
 
nayttelytmk@oulunseudunnoutajat.com  

Kati Heikkinen 
Nora Sommer 

Puheenjohtajat:    Jäsenet: 
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Puheenjohtajalta 

 
 

Talviterveiset Kempeleestä! 

 

 Vihdoinkin olemme saaneet nauttia valkoisista hangista, ja välillä jopa 
paukkupakkasista. Näin kevättä kohti kuljettaessa aurinkokin pilkistelee ajoittain 
pilvien raoista, tiedossa siis loistavia ulkoilu-, ja miksei treenikelejäkin nelijal-
kaisten koiruuksiemme kanssa. 
 Omien koirien kanssa harrastaminen on tänä talvena jäänyt lähes pelkäs-
tään tuon ulkoilun varaan. Vanhemman koiran kanssa käväisimme vielä joulu-
kuun Voittaja-näyttelyssä, mutta sitten Luke päättikin aloittaa bikinikauden näin 
passelisti kesken talven. Nuorempi sen sijaan varmisti treenittömän kauden jo 
lokakuussa murtamalla pienen pienen varvasluunsa, joka vihoittelee edelleen. 
Suunnitelmissa olleet talvinomet taitanevat jäädä molempien osalta tänä vuonna 
väliin… 
 Yhdistysaktiivit sen sijaan kuuluvat treenanneen tiiviisti koko talvikauden, 
joten hyviä tuloksia lienee odotettavissa tulevallakin koekaudella. Oman treenaa-
misen ohella vasta kootut toimikunnat ovat jo ehtineet suunnitella erinäisiä tapah-
tumia, harjoituksia ja kokeita kevään ja alkukesän varalle. Näistä lisää tietoa lie-
nee muualla lehdessä. Lisäksi yhdistyksemme nettisivuja kannattanee seurata 
tiiviisti tulevien tapahtumien osalta. 
 Vuosikokouksessa helmikuun lopulla jälleen palkitsemme viime vuonna 
ansioituneet Nuuskumme, ja tällöin on myöskin viimeinen tilaisuus lunastaa pik-
kujouluissa lunastamatta jääneet valiopokaalit. Aktiivista talven jatkoa, 
 

                        TanjaTanjaTanjaTanja    
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Hankinome 28.3.2009Hankinome 28.3.2009Hankinome 28.3.2009Hankinome 28.3.2009    
 

Oulun Seudun Noutajakoirayhdistyksen NOME-toimikunta järjestää Hankino-
men Oulunsalon Paukun majalla la 28.3.2009. 

Hankinome on epävirallinen dameilla järjestettävä koe, jossa käydään myös  
joukkuekilpailu. Kolmen koiran joukkueet voidaan koota vapaasti luokasta  

riippumatta. 
 

Luokat: 
ALO (ilman taipumuskoettakin voi osallistua) 

AVO 
 

Tuomareina kokeessa toimivat Petri Ollikainen ja Teijo Matero . 
 

Ilmoittautuminen Hankinomeen Kirsi Pajalalle , 
 

kirsi.pajala (a) nuorten-yst.fi tai puh. 040-7152164 (ei tekstiviestikyselyjä). 
Ilmoittautumisaika 28.2-20.3.2009 

Osallistumismaksu 15e jäseniltä, 20e muut, tilille 574136-20417367,  
VIITE 16065. Viitettä käytettävä! Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä.  

 
Tervetuloa Hankinomeen! 

Toinen Hankinomen arvovaltaisista 
tuomareista, Teijo Matero koiransa  
Ookken kanssa. 

Kuva: Antti Honkarinta 
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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) keväällä 

2009 
 

Lauantaina 25.04. aloitetaan teoriaosalla Oulunsalon nuorisoseuran talolla  

(os. Neuvoksenkuja 2, Oulunsalo) 

Ohjelmassa on luentoja: 

Pennun ja nuoren noutajan koulutuksesta 

Noutajan koulutuksesta yleisesti 

Käydään läpi taipumuskoe sekä sen säännöt 

 

Ei omia koiria mukaan. Kurssilaisille tarjotaan keittolounas ja kahvit.  
 

Maastoharjoitukset viikoilla 19–24 ryhmästä riippuen maanantai- tai keskiviikkoiltaisin. 

 

Koko kurssin hinta (sis. teoriaosan ja tarjoilut sekä maastoharjoitukset) 30€ 

Pelkät maastoharjoitukset 25€ 

Perhejäsenien ruokamaksu teoriapäivänä 5€ 

Jos ohjaajalla useampi koira, riistamaksu 2. koira jne. 10€/koira. 
 Maksut yhdistykset tilille, til.nro: OP 574136-20417367, VIITE 1504  
Vain Oulun Seudun Noutajakoirayhdistyksen jäsenille!  
 

Ilmoittautumiset sekä viikonloppukurssille että kesän harjoitusjaksolle  

23.03.– 09.04. välisenä aikana: 

Katja Salmela p.044-2914014 Ei soittopyyntöjä tai tekstiviestitiedusteluja!  

e-mail: katja.salmela@gmail.com 
 

Tulossa heinäkuussa NOME-kurssi.  
Lisätietoja seuraavassa lehdessä  

sekä internetsivuilla! 

Kuva:Antti Honkarinta 
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Tavoitteena TVA?  

Kilpailemaan TOKO-
kokeeseen? 

 

OSN järjestää kilpaileville (ALO ja AVO) ja kilpailemaan tähtääville koirakoille TOKO-
kurssin loppukevään aikana.  

 

Aika  Luento viikolla 16, harjoitukset tiistaisin viikoilla 17-24 klo 18.30,  
  yht. 8 kertaa 
Paikka  Ilmoitetaan osallistujille myöhemmin 
Kouluttajat Tiina Pikkuaho, Miia Valkama, Maria Tero ja Annamari Salminen 
Hinta  20 eur 

 

Kurssilla käydään läpi noutajan koulutusta tavoitteena TVA tai vähintäänkin kilpaileminen 
alokasluokassa. Perehdytään TOKOn alempien luokkien liikkeisiin ja niiden suoritusta-
paan, harjoitellaan myös mahdollisuuksien mukaan ylempien luokkien liikkeiden perustei-
ta. 
Kurssille otetaan 12 koirakkoa, joille pyritään antamaan mahdollisimman henkilökohtaista 
opetusta. Laitathan ilmoittautumisen mukaan perustiedot koirastasi (koiran ikä, arvio kou-
lutustasosta) sekä oma kokemuksesi TOKOsta. Lisäksi kerro tarkemmin minkä vuoksi 
haluat mukaan kurssille ja mitkä ovat teidän tavoitteet sekä mitä olette valmiit tekemään 
tavoitteiden saavuttamiseksi.  Osallistujat valitaan ilmoittautumisajan päätyttyä 
”hakemusten” perusteella. 
 
Ilmoittautuminen 27.03. mennessä Tiina Pikkuaholle: filurin@gmail.com, tiedustelut mailit-
se tai puh. 040-534 5583 (ei tekstiviestitiedusteluja).  

Tervetuloa treenaamaan! 
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Moi 
 On taas aika aloittaa uusi to-
koiluvuosi :) Vuonna 2009 TOKO-
toimikunnassa ovat Teija Hemmilä, 
Jaana Jussila, Mari Komulainen , 
Inka Labba , Henna Mikkonen, Ti-
ina Pikkuaho, Soile Pelkonen, 
Piritta Pärssinen, Maisa Reinikka, 
Ann-Mari Skutnabb , Tanja Tenho-
nen, Miia Valkama ja Kirsi Virta-
nen. 
 TOKO-koulutusta pyrimme 
tarjoamaan tänäkin vuonna entiseen 
malliin; vuoden ensimmäiset alkeis- 
ja jatkokurssit alkavat helmikuussa ja 
niiden lisäksi kursseja järjestetään 

TOKO-toimikunta: 
touko-kesäkuussa sekä kaksi syy-
skaudella. Helmikuun kurssin ilmoit-
tautumisaika päättynee ennen tämän 
lehden ilmestymistä ja tietoa kevään 
kursseista kannattaa odotella OSN:n 
nettisivuille ja foorumiin. Näiden per-
inteisten kurssien lisäksi järjestämme 
keväällä paljon toivotun tokokurssin 
alemmissa luokissa (ALO/AVO) kil-
paileville sekä kilpailemaan 
tähtääville koirakoille. Tottelevaisuus-
kokeita järjestämme tänä vuonna 
kolme, 3.5, 10.6. ja 29.7. 
 
Aktiivista harrastusvuotta kaikille!  
   T: Ammi 
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 Yhdistystoiminta pyörii talkoovoimin ja näissä talkoissa työvoimana toi-
mivat luonnollisesti yhdistyksen jäsenet. Tämä vapaaehtoisista koostuva porukka 
järjestää kokeet ja koulutukset ja mahdollistaa siis käytännössä yhdistyksemme 
aktiivisen toiminnan.  
 Allekirjoittanut on NOME-toimikunnan jäsen ja luonnollisesti kirjoitan 
NOME-toimikuntalaisen näkökulmasta. Samat lainalaisuudet pätevät kuitenkin 
yhdistyksemme toiminnassa toimikunnasta riippumatta ja viesti on aina sama: 
kokeisiin tarvitaan työvoimaa! 
 
Osallistumalla kokeen järjestämiseen: 
 
-tapaa muita harrastajia 
-saa vinkkejä oman koiran kouluttamiseen ja näkökulmaa koulutuksessa etenemi-
seen 
-oppii koiran ohjaamisesta 
-oppii muiden ohjaajien toiminnasta 
-oppii ”lukemaan” kokeita (sääolosuhteet, muut koirat, ohjaajien toiminta) 
-näkee eri rotuisten koirien työskentelyä 
-saa raitista ilmaa hyvässä seurassa 
-illanvietot ovat viikonloppukokeiden kohokohtia 
-nome ja nou-kokeista saa usein mukaansa riistaa 
 
Mukaan pääset ottamalla yhteyttä toimikuntasi puheenjohtajaan! 
 
      Talkooterveisin Antti Honkarinta 

Töihin yhdistyksen kokeisiin? 

OSN wants you!  



12 

 

 

 
      ELÄ IN TEN  H IERON TAA     

      H OM EOP AA TTISTA  H OITO A                                 
     KOULUTUKS IA  kts. n ett isi vu lta !          
         ko iran kot ihi ero nta ja  koir ah iero jakurssi  ! 
             

         M ar jut N iem ine n p . 040  506 4 1 01 
         Su vi  Mat ilain en  p. 0 400  45 6 65 4 
 

        E lä inten Luonta is lääkin täkoulu ja 
        Luontaishoit ola   ELK  W eter    
                  Keto katu 8,  9 014 0 Ou lu 
    w eter@ lh-kesku s.ne t  ww w.lh -kes kus .net  
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Toko- ja agilityharrastajien hallivuoro 
 
TOKO-kurssien aikaan 15.2–22.3.2009 on OSN:n jäsenillä mahdollisuus 
treenata klo 14–15 OKK:n hallilla Virpiniemessä (osoite Hevosenkenkä 6) 
tokoa ja agilitya. Vuoro on tarkoitettu tokossa kilpaileville/kilpailemaan 
aikoville koirakoille tai agilityssa kilpaileville/kilpailuvalmiille koirakoille, 
sillä tunnilla ei ole varsinaista ohjaajaa eikä tällöin ole mahdollista saada 
alkeisopetusta. 
 
Kertamaksu 3 euroa maksetaan paikan päällä tokoryhmän (klo 15–16) 
kouluttajalle. Vuoro saatetaan joutua perumaan päivävaraajien tieltä, jo-
ten seuratkaa nettisivuja! 
 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
 
TOKO-harrastajat: ammi.salminen@gmail.com / 040-5472015 
Agilityharrastajat:  hennamik@gmail.com / 044-5400609 

ES 
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Tavataanko MEJÄn parissa? 

FIN S JVA Popedus ”Herttua” 

Itse aloitin MEJÄharrastuksen en-
simmäisen koirani Herttuan (knu 
Popedus) kanssa vuonna 1994. 
Kaikki alkoi siitä kun haeskelin 
meille molemmille sopivaa harras-
tusta, silloin kaikki noutajatoiminta 
oli minulle täysin uutta asiaa. Erää-
nä päivänä kevättalvella tapasin 
lenkkipolulla noutajaharrastajan, 
joka oli kokeillut koiransa kanssa 
myös MEJÄä. Siitä sitten innostuin 
hakemaan tietoa asiasta, ja OSN:n 
jäsenlehdestä löysin ilmoituksen 
vappukoulutuksesta, johon sitten 
Herttuan kanssa osallistuimme. 
 Koulutuksesta sain perustiedot 
MEJÄstä, ja niillä eväin saatoin alkaa 
itsekseni harjoittelemaan. Minulla ei 
ollut silloin sellaista kaveria, joka 

olisi innostunut samasta harrastukses-
ta, mutta minä otin veripullon ja sie-
nen mukaan ja ajelin maastoon jäljen 
tekoon, siitä se lähti! Silloin tällöin 
sain houkuteltua jonkun ystäväni 
”ulkoilemaan” eli kävelemään perässä 
harjoituksissa, mikä oli hyvä juttu, 
koska MEJÄkokeessa metsässä kans-
samme tulisi olemaan tuomari ja opas, 
niin koira tottui että mukana on mui-
takin. 
 Ennen kuin osallistuimme en-
simmäiseen kokeeseen kävin talkoo-
laisena eräässä OSN:n kokeessa, siten 
sain käsityksen miten koe käytännös-
sä sujuu. Lopulta osallistuimme ME-
JÄkokeeseen - tuloksena kaunis pyö-
reä 0. Tulimme kuitenkin kotiin hy-
vällä mielellä, monta kokemusta rik-
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kaampina. Vuosien varrella olen huo-
mannut, että on todella hienoa kun 
koira menestyy kokeissa, mutta niinä 
päivinä kun näin että Herttua yritti 
tehdä kovasti töitä, mutta jostakin 
syystä epäonnistui, rakastin sitä kahta 
enemmän. 
 Vuosien kuluessa Herttuasta 
tuli varma ja hieno jäljestäjä. Ihan 
ilmaiseksi sitä ei kuitenkaan saatu, 
vaan säännöllisen harjoittelun ja ko-
keisiin osallistumisien myötä. Jotkut 
koirat voivat olla luonnonlahjakkuuk-
sia, mutta useimmat tarvitsevat aina-
kin jonkin verran harjoittelua kehitty-
äkseen hyviksi jälkikoiriksi. 
 MEJÄ on ohjaajalle siinä mie-
lessä vaativa ja haastava laji, että ko-
keissa se vie koko viikonlopun, ja 
harjoituksissakin aikaa kahtena päivä-
nä. Samalla se on kuitenkin palkitseva 
harrastus, kun alatte tehdä hyviä suo-
rituksia ja saada tuloksia. Koira voi 
saavuttaa valioarvon ja mahdollisesti 
jatkaa piirinmestariksi ja SM-tasolle 
saakka – ja saa ehkä mahdollisuuden 
käytännön suoritukseen kolarihirven 
tai metsästyksessä haavoittuneen hir-
ven jäljestyksessä. 
 Herttua jäi ”eläkkeelle” ME-
JÄstä kymmenvuotiaana, mutta vielä 
sen ollessa 12-vuoden ikäinen tein 
sille helppoon maastoon muutaman 

kymmenen metrin jälkiä, ja kun lai-
toin sille valjaat ja lähdettiin jäljestä-
mään koko koiran olemus kasvoi ja 
virkistyi jäljestäessämme tuon lyhyen 
matkan. Joka ainoalle jäljelle Herttua 
läksi iloisena, innoissaan ja häntä hei-
luen, oli sitten kyse harjoitus- tai koe-
jäljestä. Uskonkin että useimmat nou-
tajat kiinnostuvat ja nauttivat jäljestä-
misestä, ja myös emäntä/isäntä voi 
hurahtaa täysillä mukaan, kuten kävi 
allekirjoittaneelle! 
 Herttuan jälkeen luokseni 
muutti musta labradorinpentu, Sara 
(Buckthorn's Coriander). Teimme 
Saran kanssa sen ollessa vuoden ikäi-
nen jonkin verran harjoituksia, ja 
osallistuimme yhteen MEJÄ-
kokeeseen... tuloksena se kaunis pyö-
reä 0. Sara täyttää tänä keväänä 3 
vuotta ja nyt olisi tähtäimessä JVA, 
josko koira olisi harjoitusten ja muu-
tamien kokeisiin osallistumisten myö-
tä hoksannut mikä juttu MEJÄ on! 
 Kiinnostaisiko sinua jäljestä-
minen? Nyt on hyvä tilaisuus lähteä 
mukaan ja saada oppia ammattilaisil-
ta: OSN järjestää tulevan vapun ai-
kaan MEJÄ-leirin Utajärven Sotkan-
helmi keskuspaikkana, leirillä saat 
tietoa MEJÄstä ja voit harjoitella 
oman koirasi kanssa. 
 
Nähdäänkö siis Sotkanhelmessä? 
 
    
   Riitta Heikkinen 
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MEJÄ-toimikunta tiedottaa: 
Mitä MEJÄ-kokeessa tapahtuu? Kuinka usein voin koirani kanssa harjoitella? 
Miten se jälki oikein vedetään? Millainen on hyvä jäljestyskoira? 
 
Näihin ja muihin mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin saat vastauksen OSN:n  
MEJÄ-toimikunnan järjestämässä koulutusviikonlopussa. Kurssipaikkana toimii 
leirikeskus Sotkanhelmi, www.sotkanhelmi.com 
 
Koulutusviikonloppu järjestetään 02.-03.2009. Kurssin hinta 50 € (sis. majoituk-
sen ja ruuan), 45 €  (sis. ruuan) 
 
 Ilmoittaudu 17.04.2009 mennessä: niina.lukkariniemi@gmail.com tai Niina Luk-
kariniemi, Vihiluodontie 52-58 C 17 90460 Oulunsalo.  
 
Samana viikonloppuna järjestetään myös Koetoimitsija 2 (MEJÄ) paikkana 
samaten Sotkanhelmi. Kurssi edellyttää että koetoimitsija 1-kurssi on suoritettu. 
Tiedustelut: Erika Jylhä-Pekkala e-mail: nayttelytmk@oulunseudunnoutajat.com  
tai puh. 040-5963634 iltaisin. Tekstiviestikyselyihin ei vastata. 

Tähtihetkiä 
BH Mallorn´s Blue Velvet "Papu"  
s. 27.10.03 
kasv. Anu Honkapirtti 
om. Kati ja Jouni Heikkinen,  
Arkkukari 
 
MEJÄ 
18.5.08 Raahe, tuomari Erika Jylhä-
Pekkala, AVO1/45pist, siirtyy VOI-
luokkaan 
NÄYTTELY 
7.6.08 Raahe tuomari Markku Santa-
mäki, KÄY ERI1 PN2 varaserti 
VEPE 
13.7.08 Kemi ALO3 75pist 
TOKO 
14.9.08 Kalajoki, tuom. Allan Aula, 
AVO1 162,5pist 



16 

Flattien PohjoismaidenFlattien PohjoismaidenFlattien PohjoismaidenFlattien Pohjoismaiden----mestaruuskilpailu mestaruuskilpailu mestaruuskilpailu mestaruuskilpailu     
aloittelijan tyyliinaloittelijan tyyliinaloittelijan tyyliinaloittelijan tyyliin    

(Kauas on pitkä matka ja Tanska on kaukana) 

 Ikinä en ole NOME-A kokees-
sa ollut, en edes yleisönä. Fasaanijah-
tikin on pohjoisen pojalle vähän vie-
ras asia. Tarkoitus on kyllä ollut jo-
nain päivänä lähteä katsomaan A-
koetta ja fasaanijahtireissuakin on 
suunniteltu. Tässäpä olikin mielen-
kiintoiset lähtökohdat, kun sain puhe-
lun, että olisiko minulla kiinnostusta 
lähteä Tanskaan edustamaan Suomen 
flattikerhoa PM-mestaruuskisoihin. 
Hetken aikaa piti mietiskellä, mutta 
innostuin kuitenkin ajatuksesta ja pää-
tin tarttua tilaisuuteen. 
 Matkajärjestelyt piti aloittaa 
heti, koska pikkaisen kiire aikataululla 
kutsu reissuun minulle tuli. Passi-
asioiden ja Ruotsin hienojen vien-
tisäädösten takia meinasi koko reissu-
kin jo peruuntua. Onneksi kaikki jär-
jestelyt kuitenkin sujuivat mainiosti, 
kiitos kaikille joita olen vaivannut 
asian tiimoilta. Enää ei tarvinnut kuin 
pientä hienosäätöä treenien osalta (3 
viikossa ihmeitä ei tehdä). Muutama 
tunti tuli puhelimessakin aikaa vietet-
tyä ja kyseltyä kokeneemmilta neuvo-

ja treenaamiseen ja ennen kaikkea 
sitä, että mitä tuleman pitää. Kiitos 
kaikille siitäkin, tyhmiä kysymyksiä 
ei ole ☺ 
 Tästäpä on hyvä sitten alkaa 
kertomaan vähän reissusta ja mielen-
kiintoisesta matkasta kohti Lego-
Landiaa. 
Rakas päiväkirja tänään on 1.10. ja 
päivän nimi on keskiviikko.  
 
 Kamat on pakattu ja koirat on 
mukana. Hyvästelen koirista sen peni-
kan ja jätän sen ystävien huomaan 
Ouluun. Tavaraa tuli mukaan ihan 
kivasti, kyllähän sitä viikon reissulla 
tarvitseekin. Aamukahvit onneksi 
olikin Veskulla valmiiksi keitetty, 
nisut puuttui, mutta onneksi Veskun 
parempi puolisko tuli aamulenkiltä ja 
pelasti tilanteen. Muutaman hetken 
annettiin Justuksen ja Svanssenin tu-
tustua toisiinsa ennen kuin tumpattiin 
ne ”mustanpaholaisen” jaettuun taka-
paxiin.  
 Matka Turkuun meni muka-
vasti, varsinkin kun Vesku on niin 
innokas kuski. Kuulumisia vaihdettiin 
matkan aikana ja puhuttiin enimmäk-
seen koirista ja säästä. Turussa olikin 
sitten mukava vastaanotto, kun pääs-
tiin Miialle kahvittelemaan ja itse-
leivotut pullatkin oli heti tarjolla ☺. 
Onnen toivotukset mukanamme lai-
valle lastaus alkoi. Laivahan olikin 
varsin mukava paikka, ihan vaan tie-
doksi niille jotka ei ole ennen käyneet. 

Svanssen ja Justus “mustassapaholaisessa”  
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Siellä saattaa esiintyä vaikkapa Katri 
Helena.     
 
Rakas päiväkirja tänään on 2.10. ja 
päivän nimi on torstai. 
 
 Hyvien yöunien jälkeen olim-
mekin jo Ruotsissa. Jostain kumman 
syystä minua väsytti aamulla aika 
kovasti, johtui varmaan tunnin aika-
erosta. Kartturin rooli kelpasikin mi-
nulle tänä aamuna varsin hyvin ja 
navigaattori onneksi avusti tiukoissa 
paikoissa. Naapurimaan läpiajaminen 
on tehty helpoksi, kun saa suoraa 
moottoritietä painaa menemään. Välil-
lä tosin kannattaa pysähtyä kahville ja 
lounastamaan.  
 Hyvä tietenkin koiratkin oli 
muistaa ulkoiluttaa. Iltapäivällä otet-
tiinkin sitten loppukiri ja painettiin 
rajoitusten mukaan ylinopeutta, jotta 
ehtisimme seuraavalle lautalle. Veijol-
le tiedoksi, että aina ehtii seuraavalle 
lautalle, niitä lähtee puolentunnin vä-
lein.  
 Lauttamatka Helsingborgista 
Helsingöriin oli yllättävän pikainen. 
Juuri ja juuri ehdimme katsastaa lau-
tan kauppakeskuksen ja räpsäistä 
muutaman kuvan. Hymy oli naamalla, 

kun astuimme Tanskan maalle ja na-
vigaattori ilmoitti ajomatkaksi vähän 
yli sata kilometriä. Nopeastihan se 
menikin aina Kööpenhaminaan asti, 
mutta viimeinen 30 km Roskilden 
moottoritietä kesti sitten lähes 1½ 
tuntia. Kö taisi olla se sana, joka tar-
koittaa ruuhkaa, hidasta vauhtia ja 4 
ajokaistaa matelevia autoja. Maisema 
oli mielenkiintoisen näköisiä, pelkkää 
betoniäänivallia teiden ympärillä. 
Luultavasti köpisläisten koirat saavat 
juosta vapaana siellä aidan toisella 
puolella. Täytyy tarkastaa aidan toi-
nen puoli seuraavalla reissulla. 
 Päivänvaloa riitti vielä reilusti, 
kun saavuimme meidän 4-tähden mo-
telliin. Huoneet olivat tosi isot ja yksi 
ylimääräinen sänky oli varattu pelkäs-
tään koiria varten. Television ohjel-
mista emme oikein saaneet Veskun 
kanssa selkoa, luultavasti pelkkiä 
tanskalaisia saippua-sarjoja. Kau-
kosäädintä meinasin käydä respasta 
kysymässä, mutta sekin jäi ajatuksen 
tasolle.  
 Motellin takapihalta löytyi 
erittäin hieno pieni peltoalue, joka 
näytti toimivan hienona koirien vessa-
na. Ehdimme vielä illalla käydä katso-
massa vähän Roskilden kaupunkia ja 

Kahvitauolla Ruotsissa Kööpenhaminan ruuhkainen moottoritie 
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parkkeerausohjeet (saksaksi/
englanniksi) sekä lisäksi kätevä park-
kikiekko, mikäli sinulla sellaista ei 
aikaisemmin ole.  
 Päiväunet kestivät ainakin viisi 
minuuttia, kunnes käytävältä kantau-
tuu tutun deittimme ääni: ”Good Mor-
ning”. Joo, kyllä sen täytyy olla John-
ny, Johnny ”be good” Henriksen. Ter-
vehdykset ja kuulumiset vaihdetaan 
pikaisesti ja lähdettiin seuraamaan 
Johnnya paikalliselle eläinlääkärille. 
Vuorossa oli koirille kivuton toimen-
pide, joku ekikokkiekokokko-juttu 
(Echinococcoosi-käsittely). Puntarin 
kautta koirille napit suuhun ja leima 
passiin, helppo homma. Suunnaksi 
otettiin seuraavaksi tulevan kisan koe-
paikka. Johnnylla on sen verran suh-
teita, että pääsimme kävelyttämään 
koiria ja tutustumaan vähän paikalli-
sen fasaanitarhan maastoihin. Siellä 
silmä lepäsi ja kehokin nuorentui, kun 
ystävämme tarjosi meille paikallista 
rohto-juomaa. Hyviä neuvojakin ja 
ohjeistusta Johnny meille kisaa varten 
antoi. 
 Fasaanit jätettiin lopulta rau-
haan ja siirryttiin takaisin Roskilden 
keskustaan. Johnny be good oli very 
good ja vei meidät hienoon ravinto-
laan syömään. Ruoka ja seura oli erit-
täin hyvää ja palvelukin oli taattua 
tanskalaista laatua. Ohjelmanumerona 
oli illan lopuksi markan paini Veijon 
ja Johnnyn välillä. Harmiksemme 
Johnny voitti niukasti ja sai maksaa 
ravintolalaskun. Thank You Johnny! 
 

opettelemassa ajoreittejä parhaille 
shoppailukaduille. Ruokapaikaksi 
valitsimme perustanskalaisen pizza/
pihvi/kala/kebab-ravintolan. Ruoka 
oli hyvää ja sitä oli riittävästi. Nukku-
maan mentiin hyvissä ajoin puhtaissa 
valkeissa lakanoissa.   
 
Rakas päiväkirja on 3.10. ja perjan-
tai. 
 
 Oi mikä ihana aamu. Olemme 
Roskildessa ja motellin paras tarjoilija 
(Jori) koputtaa oveen ja tarjoilee meil-
le aamukahvit sänkyyn. Koirat takapi-
han niitylle juoksemaan ja suunnaksi 
sitten kaupungin kävelykatu. Kauppo-
ja kierreltiin ja saattoihan sieltä jotain 
mielenkiintoista tuliaistakin tarttua 
mukaan. Lounastettiin varmuuden 
vuoksi kevyesti, koska treffit oli myö-
hemmin tiedossa. Paikalliset parkki-
pirkot on muuten erittäin mukavaa 
porukkaa. Jos olet vahingossa pysä-
köinyt väärin, niin he kyllä toimittavat 
auton ikkunaan lapun, josta löytyy 
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Rakas päiväkirja on 4.10. ja lauan-
tai. Luulen, että tänään on paikalli-
nen joulu, koska jännittää niin pal-
jon. 
 
 Aamutoimet ja koirajooga suo-
ritetaan tänä aamuna keskittyen ko-

keeseen. Matkaopas Johnny tulee en-
nen kahdeksaa paikalle ja lähdetään 
kohti minulle tuntematonta A-koetta. 
Kisapaikalla tunnelma on rento ja 
kanssakilpailijat tulevat heti kättele-
mään ja tervehtimään pitkämatkalai-
set. Aamu aloitettiin starttinumeroi-
den arvonnalla (saimme kouluarvosa-
nan eli 6). Aamupalalla tarjolla oli 
paikallista leipää, lisukkeita, kahvia ja 
tietenkin riistaryyppyjä. Kyllä ne le-
golandialaiset on itsevarmoja, kun 
kaatoryypytkin otetaan etukäteen. 
Tässä vaiheessa olimme vielä Justuk-
sen kanssa ykkösessä kiinni ja nume-
rolappu hihassa tiukasti teipattuna. 
Koe voi alkaa ☺  
 Koemaastoihin siirryimme 
mukavan näköisellä peräkärryllä, jo-
hon ahdettiin 15 koiraa ja 20 ihmistä. 
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Tunnelma oli tiivis ja ehkäpä hieman 
jännittynyt. Koirakot jaettiin kahteen 
eri ryhmään, parittomat ja parilliset. 
Kummastakin ryhmästä otettiin en-
simmäisenä mukaan 3 koirakkoa, jo-
ten tämä tiesi sitä että pääsimme heti 
tositoimiin. Koe alkoi walk-up:na 
vaikeakulkuisen 2 metrisen maissipel-
lon läpi. Kiirettä piti pitää jos halusi 
pysyä porukan mukana. Lintuja ei 
tässä vaiheessa vielä meidän ajosta 
karkotettu. Yksi kauris tosin karkasi 
minun ja Justuksen jaloista, onneksi 
meillä oli vielä tässä vaiheessa Justuk-
sen kanssa yhteinen sävel hihnan väli-
tyksellä. Matka jatkui maissien läpi 
rantaheinikkoon ja toisesta ryhmästä 
kuului jo laukauksia ja koiran ohjaus-
ta. Me odotimme vielä ensimmäisiä 
pudotuksia vaikka lintuja pyrähteli jo 
mukavasti edestämme.  
 Vihdoinkin ensimmäinen lau-
kaus kajahti edessäni olevalta ampu-
jalta ja hyvä pudotus tuli. Kiitin on-
neani tässä vaiheessa omasta hihanu-
merostani. Kaksi ryhmäni kanssakil-
pailijaa oli joutuneet seurauttamaan 

koiriaan ilman hihnaa jo reilun tunnin 
ajan. Molemmat koirat saivat hyvät 
markkeerauksia suoritettua ja 2 tarvit-
tavaa noutoa aikaiseksi. Tämä tiesi 
sitä, että oli meidän vuoro alkaa töi-
hin. Siirtyessäni Justuksen kanssa 
tuomarin viereen kuului laukaus sel-
käni takaa ja ampuja pudotti fasaanin 
10 metrin päähän. Tuomari pyysi mi-
nua kääntymään koiran kanssa ja otta-
maan linnun pois. Paremmin ei olisi-
kaan meidän A-koeura alkaa, 10 met-
rin markkeeraus heinikkoon ja vasta-
tuuli. Justus toikin linnun nopeasti 
talteen, tosin pientä epäröintiä olin 
havaitsevinani, olihan kyseessä koiran 
ensimmäinen lämmin fasaaninouto.  
 Noudon jälkeen jouduimme 
sitten vähän aikaan odottelemaan, 
jotta saisimme ryhmäämme uudet 
koirakot. Mukava ja tuttu näky sieltä 
tulikin, kun meidän rinnalle asteli 
Vesa ja Svanssen. Tässä vaiheessa 
walk-up alkoi hieman jännittää, en 
ollut todellakaan varma saisinko pi-
dettyä Justusta edes ”luomu-
seuraamisella” hanskassa. Ihmetys 

Annika Cris-
tianssen & Sea-
master`s Eternity,  
Hans Jorgen Bil-
strup & Jiggers 
Tarka Lovely 
Alma, Jori 
Saastamoinen & 
Biehkan Kasku  
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olikin kohtuullisen suuri, kun ei läh-
dettykään liikkeelle vaan tuomari al-
koi neuvoa Veskulle suuntaa, mihin 
koira piti laittaa ja täyttä varmuutta ei 
edes pudotuksesta ollut. Siinähän 
Vesku sitten ohjasikin koiran tuoma-
rin neuvomalle alueelle ja sai lähihaun 
käyntiin. Tarpeeksi hajua Svanssen ei 
linnusta kuitenkaan saanut, vaan har-
haantui liiaksi väärään suuntaan ja 
Vesku joutui ohjailemaan koiraa ta-
kaisin alueelle. Harmiksi tuomarin 
kellosta aika loppui kesken ja Svans-
sen oli otettava takaisin riviin. Seuraa-
vaa tuomarin lausetta pelkäsin jo etu-
käteen, Justus oli laitettava samalle 
alueelle, mutta nyt 3 metriä pidem-
mälle pusikkoon. Vastaan ei voinut 
laittaa, vaan koira ohjaukseen. Alussa 
sain Justuksen hyvin lähelle aluetta, 
mutta se oli silti väärällä puolella 
tuulta. Pientä haparointia oli tiedossa 
ja metsä veti kovasti koiraa puoleensa. 
Aikani ehdin siinä ohjailla, kun näin 
että tuomari lähetti avustajan tarkasta-
maan aluetta. Avustajan lähestymises-
tä Justuskin rohkaistui ja sain ohjattua 
sen haluttuun pusikkoon ja Justus toi 
fasaanin talteen. Tässä vaiheessa sain 
laittaa fasaanit laukkuun ja siirtyä 
muiden seuraksi tielle jatkamaan 
odottelua. 
 Seuraavan tehtävään kutsu kävi tun-
nin kävelyn ja odottelun jälkeen. Kii-
rettä piti taas pitää, kun ajomiehet 
olivat juuri saapumassa parhaille pai-
koille. Saavuttiin järven rantaan hei-
nikkoon ja ehdin juuri saada hihnan 
pois, kun pudotus jo tuli eteemme 
noin 40 metrin päähän. Justuksen kes-
kittyminen oli jossain ihan muualla ja 
se ei havainnut pudotusta ollenkaan. 
Tuomari antoi minulle luvan lähettää 

koiran. Tässä vaiheessa Justus kävi 
sen verran kuumana, että lähetin sen 
vähän hätäisesti töihin. Mukavan nä-
köinen savuava ilmapallohan se oli-
kin, kun se juoksi siksakkia 100 met-
rin säteellä. Yhden kerran ehdin jopa 
lähihaku-käskynkin viheltää, mutta 
korvat olivat varmaan tiellä kävelystä 
likaantuneet. Tuomarikaan ei kauaa 
jaksanut kuunnella minun turhaa vi-
heltelyä, joten sain kutsua Justuksen 
takaisin. Vesku ja Svanssen pääsivät 
meidän vierestä seuraamaan tätä kor-
vatonta rakettia ja noutamaan samaa 
helpohkoa pudotusta. Harmittavasti se 
jäi meidän tutkapariltakin löytymättä 
ja kaiken vielä kruunasi se, että tuo-
mari avustajineen löysi sen 5 minuu-
tin etsinnän jälkeen.  
 Tähän päättyi meidän Tanskan 
A-koeura tältä kertaa ja jäljellä olivat 
enää koirat, joilla oli mahdollisuuksia 
finaaliin. Onneksi Jori ja Penni hoiti-
vat kolmannenkin fasaanin moitteetta 
talteen ja pääsivät nauttimaan finaalis-
ta. Pieni epäonni pudotti sitten Jorin ja 
Pennin finaalista pois, mutta sijoitus 
oli kuitenkin mahtavasti 3 ja tulos - 
very good. 
Mukavan jahtipäivän päätteeksi jaet-
tiin palkinnot parhaille ja kuunneltiin 
loppukiitokset. Kohokohta tarjoiltiin 
lounaan muodossa viimeiseksi. Juttu 
lensi, ruoka maistui ja lasitkin vähän 
kilisivät. Sain itsekin vaihtaa vähän 
mietteitä päivän kulusta vierustoverei-
den kanssa ja harjoittaa Lontoon-
kielentaitoa. Mukavaa oli ja kaikki 
kävivät vielä kädestä pitäen meitä 
kiittämästä osallistumisesta.  
 Ilta oli vielä nuori ja ehdimme 
motellilla vähän juhlistaa Jorin ja Pen-
nin upeaa tulosta ja käydä kaikki päi-
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vän tapahtumat läpi. Puhelut kotimaa-
han soiteltiin ja teksti-tv:lle tuloksia 
päivitettiin. Illan päätteeksi kävimme 
vielä haukkaamassa kaupungilla pie-
net hampurilaiset ja nukkumatti oli 
tervetullut. Mahtava päivä takana vaa-
ti veronsa.  
 
Rakas päiväkirja on 5.10. ja pitkä 
kotimatka voi alkaa. 
 
 Kasin jälkeen sunnuntai-
ajelulle ja minä taas ajovuorossa en-
simmäistä kertaa. Lautalla Ruotsin 
maahan ja keula kohti Tukholmaa. 
Onneksi nyt vasta sattui ensimmäinen 
sadepäivä meidän reissulle. Ajomatka 
sujui odotetun väsyneenä, mutta on-
neksi päästiin hyvissä ajoin Tukhol-
maan. Siellä meille jäikin hyvin aikaa 
käydä Veijon opastuksella katsele-
massa vähän paikallisia nähtävyyksiä 

ja parhaita kalapaikkoja. Jorin vahval-
la paikallistuntemuksella löytyi vielä 
lisäksi erinomainen art cafe, josta 
saimme virkistävät iltakahvit. Ilta 
saapui ja laiva kutsui. Viimeiset tu-
liaiset käytiin hakemassa ja illastettiin 
laivan tutussa ruokapaikassa. Koirat 
alkoivat olla jo aika väsyneitä, eikä 
niitä paljon untenmaille tarvinnut 
houkutella.  
 
Rakas päiväkirja on maanantai 
6.10. ja olemme Suomen Turussa. 
 
 Ouluun on enää matkaa reipas 
600 kilometriä ja matka taittuu nihke-
ästi. Onneksi kartturia ei kotimaassa 
tarvita, joten vuorotellen saimme nuk-
kuakin. Viiden pysähdyksen ja kello 
viiden jälkeen vihdoin saavuimme 
Ouluun. Ei muuta kuin tavaroiden 
purku ja suuret kiittelyt reissusta ja 
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katsomaan vieläkö hoidossa ollut pe-
nikka tunnistaa minua. Iloisestihan se 
ainakin esitti tuntevansa ja oli oma 
itsensä. Oulusta matka jatkui vielä 
illan päälle junalla Rovaniemelle. 
Junakyytiä ei yhtään helpottanut pieni 
kiire ja reipas tavara määrä. Onneksi 
pojat osasivat sen verran hihnassa 
vetää, että juoksujalkaa ehdittiin oike-
aan vaunuun. Unta ei tarvinnut kauaa 
kotona odotella, vaikka mielessä pyöri 
mahtava reissu ja uskomaton määrä 
uusia kokemuksia.  
 
Rakas päiväkirja tänään on 7.10 
tiistai ja olen jo kotona.  
 
 Anteeksi päiväkirja, että vähän 
huijaan sinua. Kirjoitin yllä olevan 
tekstin vasta tänään ja aika on voinut 
jo vähän kullata ja muutenkin värittää 

muistoja, mutta jos jotakin et usko 
niin kysy Veijolta, Veskulta tai Joril-
ta. Meillä on sen verran hyvä jouk-
kuehenki, että he kyllä vahvistavat 
kirjoittamani asiat faktoiksi ☺ 
 Suuret kiitokset kuuluukin 
Veijo Saringolle, Vesa Turuselle ja 
Jori Saastamoiselle todella hienosta ja 
ikimuistoisesta reissusta. Lisäksi kii-
tos kaikille, jotka ovat olleet järjestä-
mässä reissua ja niille jotka ovat kan-
nustaneet, tukeneet ja olleet hengessä 
mukana. 
 
Rovaniemi 7.10.2008 
Jarmo Vaarala ja Justus (Flatts Ninas 
Yocker) 
Yhtä kokemusta rikkaampana :D 
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Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon viisi (5) parasta tulosta kuluneelta vuodelta, tasatuloksen sattuessa otetaan huomioon
tulos. Palkittavan koiran omistajan tulee olla Oulun Seudun Noutajakoirayhdistys ry:n jäsen (tulokset oltava jäsenyysajalta).
koiran tulee olla noutajarotuinen. 
 
 
Jäljestämisnuusku 
 
Jäljestämiskoetulos: 
 
AVO-luokka 2/3 kokeessa saavutetusta pistemäärästä 
VOI-luokka  Kokeessa saavutettu pistemäärä 
 
Arvokisoista saatu pistemäärä lasketaan käyttäen taulukossa olevia kertoimia: 
 
Sija PM-kerroin SM-kerroin SNJ-mestaruus –kerroin 
1 1,05  1,10  1,10 
2. 1,04  1,08  1,08 
3. 1,02  1,06  1,06 
4. -  1,05  1,05 
5. -  1,04  1,04 
6. -  1,02  1,02 
 
 
TOKO-Nuusku: 
 

 
SNJ:n TOKO-mestaruus  +7 
Luokan paras   +3 
Piirin mestaruus  +3 
CACIOB   +7 
 
AGInuusku 
 
 
Agitulos    I-luokka II-luokka III-luokka 
Erinomainen (0-5.99)  9  15  21 
Erittäin hyvä (6-15.99)  6  9  15 
Hyvä (6-25.99)   1  3  6 
 
Kaikki luokat/ Pisteet  PM /Pisteet  SM /Pisteet 
1. sija  /5   1. sija /20  1. sija /40 
2. sija /3   2. sija / 15  2. sija /30 
3. sija /2   3. sija /10  3. sija /20 

TOKO-tulos Pisteet TOKO-tulos Pisteet TOKO-tulos Pisteet TOKO

ALO3             3 
ALO2             6 
ALO1             9 

AVO3             9 
AVO2            12 
AVO1            15 

VOI3            15 
VOI2            18 
VOI1            21 

EVL3
EVL2
EVL1

Vuoden Nuusku –pisteytykset 
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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 

 

TOKO-tulos Pisteet 

EVL3             24 
EVL2             27 
EVL1             30 

Pistelasku vuoden metsästyskoiraksi (OSN) 
 
Viisi parasta koetulosta huomioidaan. 
 
Nome- B 
 
ALO 3 1p 
ALO 2 2p 
ALO 1  3p 
 
AVO 3 4p 
AVO 2 5p 
AVO 1 7p 
 
VOI 3 8p 
VOI 2 10p 
VOI 1 15p 
 
Piirinmestaruus +2p 
SM III +2p 
SM II +3p 
SM I +5p 
 
Nome- A ja KV-kokeet 
 
A3 ja good  8p 
A2 ja very good 10p 
A1 ja excellent 15p 
 
A-kokeen serti +3p 
KV-kokeen cacit +3p 
 
WT-kokeet 
 
ALO 1  2p 
AVO 1 6p 
VOI 1 12p 
 
Tasapisteissä piirinmestaruuskokeen tulos ratkaisee ja jos edelleen on tasa-
tulos, ratkaisevat seuraavat koetulokset. 
NÄY : 
 
Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon viisi parasta tulosta kuluneelta vuo-
delta, tasatuloksessa otetaan huomioon 6.paras tulos ja niin edelleen. 
Palkittavan koiran tulee olla OSn ryn jäsen ja rodun on oltava noutajarotui-
nen. Pistelaskuissa huomioidaan 3 ensimmäistä sertiä. 
Koira, joka on läpäissyt milloin vain taipumuskokeen saa +10 pistettä. 
Koira, joka on sijoittunut BIS kilpailussa ei saa RYP-1 pisteitä, mutta jos 
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Vuoden Nuusku –pisteytykset 
koira on sijoittunut RYP1ksi muttei BIS kilpailussa, se saa pisteet RYP kilpailussa. 
Ulkomaan näyttelyt rinnastetaan Suomen näyttelyihin.. 
 
 
  KV  KANSALLINEN  RYHMÄ  SNJ PÄÄNÄYTTELY  
 KAIKKIEN   - NÄYTTELY 
    ROTUJEN 
ROP  20  15   10   20 
VSP  15  10   5   15 
SERT  3  2   2   3 
CACIB 5    
 
PN/PU2 10  8   4   10 
PN/PU3 8  6   3   8 
PN/PU4 6  4   2   6 
PN/PU5 
(ULKOMAAT)  4  3   1   4 
     
RYP1  15  10   5  
RYP2  14  9   4  
RYP3  13  8   3  
RYP4  12  7   2  
RYP5  11  6   1  
 
BIS1  20  15   10  
BIS2  19  14   9  
BIS3  18  13   8  
BIS4  17  12   7  
BIS5 
(ULKOMAAT)  16  11   6  
 
”OuNou -Nuusku”  -kiertopalkinto, säännöt 
 
Palkinto jaetaan monipuolisesti menestyneelle yhdistyksen jäsenen omistamalle  
noutajalle. Säännöissä on pyritty tasapuolisuuteen erilajien kesken, niinpä joka  
lajin ylimmän luokan paras tulos antaa saman pistemäärän. Vastaavasti lajien  
alimmat luokat (ALO/AVO) rinnastuvat, alin luokka sitten ja sen jälkeen muut luokat. 
 
Jotta kisaan voi osallistua, pisteitä on oltava vähintään 3 lajista. Tuloksia laskettaessa  
huomioidaan max 3 tulosta per laji. Näyttelypisteitä laskettaessa huomioidaan  
vain paras sijoitus per näyttely. Koiran tulos on kaikki pisteet yhteenlaskettuna.  
Ellei yhdelläkään koiralla ole tulosta ole vähintään 3 lajista, multinuuskupalkintoa  
ei myönnetä. 
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Taulukko: 
 

 

PIS-
TEET  

NO-
ME/
WT  

MEJÄ  TOKO  NÄYTTE-
LY  

AGILITY  PK VEPE 

20 VOI 1 VOI 1 EVL 1 ROP III-luokka: 
0-tulos, sij. 3 parhaan 
joukkoon 

VOI 1 VOI 1 

18 VOI 2 VOI 2 EVL 2 VSP 
  

III-luokka: 
0-tulos 

VOI 2 
  

VOI 2 
  

16 VOI 3 VOI 3 EVL 3 PU/PN 2 III-luokka: 
alle 5 vp, sij. 3 par-
haan joukkoon 

VOI 3 
  

VOI 3 
  

14 AVO 
1 

  VOI 1 PU/PN 3 III-luokka: 
alle 5 vp 

AVO 1 
  

AVO 1 
  

12 AVO 2   VOI 2 PU/PN 4 II-luokka: 
0-tulos, sij. 3 parhaan 
joukkoon 

AVO 2 
  

AVO 2 
  

10 AVO 3   VOI 3 PU/PN 5 II-luokka: 
0-tulos 

AVO 3 
  

AVO 3 
  

8     AVO 1   II-luokka: 
alle 5 vp, sij. 3 par-
haan joukkoon 

    

6 ALO 1 AVO 1 AVO 2   II-luokka: 
alle 5 vp 

ALO 1 ALO 1 

5 ALO 2 AVO 2 AVO 3   I-luokka: 
0-tulos, sij. 3 parhaan 
joukkoon 

ALO 2 ALO 2 

4 ALO 3 AVO 3 ALO 1   I-luokka: 
0-tulos, sij. 3 parhaan 
joukkoon 

ALO 3 ALO 3 

3     ALO 2   I-luokka: 
alle 5 vp, sij. 3 par-
haan joukkoon 

    

2 NOU1   ALO 3 LUOKAN 
1 

I-luokka: 
alle 5 vp 

BH hyv SOV hyv 

    NÄYTTELY 



28 

Mikäli vastaanottaajaa ei tavoiteta, palautus: 
OSN ry/Eija Soronen 
Penttiläntie 2 
90800 OULU 

 
OSN ry järjestää jäsenille perheineen  

Kevätriehapäivän 26.04.2009, paikka vielä lehden  
mennessä painoon avoin.  

 
Luvassa monenlaista mukavaa puuhaa ja yhdessäoloa. 
Seuraa yhdistyksemme www-sivujen ilmoittelua! 

www.oulunseudunnoutajat.com 
 
 

Kuva: Miia Koski 


