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PUHEENJOHTAJALTA
PUHEENJOHTAJALTA

Kevätterveiset!

  Kirjoittelen tätä pääsiäisen korvilla. Ei niin pitkä pimeä talvi alkaa olla takana ja ih-
miset valmistautuvat vastaanottamaan kevättä kukin tahollaan. Me noutajaharras-
tajat heräämme pienestä horroksesta ja odottelemme jo kovasti ”treeni- ja harras-
tetäyteistä” loppuvuotta. Toko ja agility pitää talvisinkin sitä harrastavat kiireisinä 
mutta muu toimintahan keskittyy enemmän kesään ja syksyyn.

  Tänä vuonna koko harrastajakuntaa on puhuttanut lintuinfluenssa. Vielä ei tiedetä 
miten se vaikuttaa harrastetoimintaamme tulevaisuudessa, tällä hetkellä Maa- ja 
Metsätalousministeriö ei ole antanut erillistä ohjetta koiranomistajille, pitäkäämme 
kuitenkin silmät ja korvat auki asiaa silmällä pitäen, yhtään influenssaan sairastunutta 
koiraa ei ole raportoitu tai kuvattu missään. Toivottavasti voimme täysipainoisesti 
harrastaa koiriemme kanssa koko vuoden.

 Tämä vuosi on 30-vuotisjuhlavuosi ja tulemme juhlistamaan sitä erinäisin 
tapahtumin, vuosi huipentuu juhlagaalaan 11.11.2006. Virallinen syntymäpäivähän 
oli jo 12.tammikuuta kuluvaa vuotta. Juhlavuotta varten on perustettu oma 
juhlavuositoimikunta joka valmistelee tuota vuoden kohokohtaa jo ahkerasti.
  
  30-vuotista taivaltamme voi kukin muistella tahollaankin, pienenä pyyntönä 
esittäisin että tältä useamman vuosikymmenen taipaleelta on varmasti kaikilla 
albumeissaan muistona kuvia, niitä voisitte toimittaa allekirjoittaneelle, joko 
scannattuna tai kuvaversiona niin että saamme mukavan kuva-albumin esittelyyn niin 
uusille tulokkaille ihasteltavaksi ja vanhemmille muisteloita varten. Kuvat palautetaan 
omistajalle tietenkin ja jos kuviin liittyy jokin mielenkiintoinen tarina, nekin ovat 
tervetulleita. 

Tsemppiä kaikille tapahtumiin osallistujille, järjestäjille ja talkoolaisille.

Tapaamisiin,
Katja Korhonen
PJ
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TIEDOTTEITA

KENNELLIITTO ALOITTAA DOPINGNÄYTTEIDEN OTTAMISEN.

Kennelliitto aloittaa dopingnäytteiden ottamisen 1.1.2007. Päätös 
antidopingtoiminnan aloittamisesta perustuu eläinsuojelulakiin, joka lähtee siitä, 
että vain terveet koirat kilpailevat ja että koiralle pitää antaa aikaa sairaudesta 
toipumiseen. Antidopingtoiminnan piiriin kuuluvat kaikki viralliset koiranäyttelyt ja 
koirakokeet Suomessa.
Lisätietoja Koiramme-lehdessä (huhtikuun numro 2006) ja linkissä:
Www.kennelliitto.fi -> Kaikki uutiset -> uutisarkisto

Lbu Boompaw’s
Ruddy Duck “Erki”.
Raahen NOME-kurssi
Kuva:
Henna Mikkonen

VALOKUVIA!

KAIVATAAN VALOKUVIA OSN ry:n 30-VUOTISELTA TAIPALEELTA! Kuvat voi toi-
mittaa Katja Korhoselle joko paperiversiona tai -.jpg muotoon tallennettuna.
Jos kuviin liittyy jokin mielenkiintoinen kertomus, sen voi toimittaa kuvien mukana. 
PARHAAT JA VANHIMMAT PALKITAAN! Kuvat palautetaan takaisin omistajille.

LISÄKSI KATEISSA ON OSN ry:n KUVA-ARKISTO, JOS JOLLAKIN ON 
TIETOA TÄSTÄ, OTTAKAA YHTEYS KATJA KORHOSEEN!
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Oulun Seudun Noutajakoirayhdistyksen 
30-vuotis juhlagaala

11.11.2006 Holiday Club Oulun Edenissä

Illalliskortin hinta 20 euroa

Illalliskortteja on myytävänä yhdistyksen tapahtumissa. Lisäksi
niitä voi tilata yhdistyksen sihteeriltä Riitta Niemelältä

sihteeri@oulunseudunnoutajat.com

Ilmoittautumiset juhlagaalaan syyskuun loppuun mennessä!

Mäkiharjun Huoleton Hemmo “Leevi” Raahen NOME_kurssi. Kuva: Tanja Tenhonen
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JOHTOKUNTA ESITTÄYTYY

Soon moro, 

   Nimeni on Vesa Turunen mutta lähes kaikki kutsuvat minua Veskuksi. Olen saa-
nut lähes aina elää kodissa missä on koiria, mutta ensimmäinen oma noutaja tuli 
minulle vuonna 1992. Rotuni on Sileäkarvainen noutaja joita minulla on vain yksi, 
Toffedreams Willy-Nilly Kickapoo eli Svansen, järjestyksessään kolmas flatti.   
   Kotoamme (sohvaltamme) löytyy myös skotlanninhirvikoira tyttö Tami joka on 
lähinnä Svansenilla lenkkikaverina, silloin kun huvittaa eli sää on sopiva ;) sekä 
avopuolisoni Minna ja poikamme Miika, 2v. 

   
   Minulle noutaja on metsästyskaveri joka 
ei sano koskaan "ei", kun metsälle mieleni 
tekevi. Metsästyksen yksi suurimpia 
nautintoja nykyään on kun saat seurata 
koiraa joka nauttii täysillä siitä mitä tekee. 
Koska metsästyskausi kuitenkin täällä 
Pohjolassa on aika lyhyt, niin kesäisin 
treenailemme NOME:a ja käymme 
muutamia kertoja kesässä kokeissa ja 
jonkun verran näyttelyissä.

Uusimpana harrastuksena Svansen on 
päässyt TOKOilemaan, toki onhan hän 
sitä tehnyt silloin pikkupoikana. 

   Tavoitteista ja unelmista sen verran että 
Svansenilla riittäisi vielä terveitä ja hyviä 
vuosia niin se riittäisi minulle. Ja joskus kun 
taas koittaa aika uuden pennun niin saisin 
terveen koiran, niin fyysisesti kuin 
psyykkisestikin, se kun ei ole aina itsestään 
selvää. 

   Jos tässä nyt alkaa miettimään mieleen 
jääneitä tapahtumia ja asioita niin niitä on 
paljon. Mukavimpina muistoina kuitenkin 
varmaan hienot työt metsällä, olipas se 
vaikka tavin löytyminen pitkän uurastuksen 
jälkeen tai hyvin onnistunut kanalinnun 

Toffedreams Willy-Nilly Kickapoo “Svansen”
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 ylösajo joka johtaa pudotukseen ja noutoon, ne ovat sellaisia asioita joita on kiva 
muistella konjakkilasi kädessä Svansenin, jo harmaantunut pää sylissä... Tokihan 
muistoihin tulee myös onnistuneita koiratapahtumia, kokeita, näyttelyitä, leirejä ym. 
joissa saa olla mukana mukavien ihmisten kanssa, noutajaharrastus on kuitenkin 
melkoinen rikkaus

  Jotenkin olen aina onnistunut 
sekaantumaan näihin OSN:n 
touhuihin siten että olen joutunut 
(päässyt) näihin "virallisiinkin" 
j u t t u i h i n .  O l en  t o im i nu t  
N O M E : t m k  v e t ä j ä n ä ,  
puheenjohtajana, johtokunnassa 
ja tällä hetkellä varapj:nä sekä 
"haamuna" NOME:tmkssa. Olen 
mukana jonkin verran myös 
tuossa Flattikerhossa (vanha nimi 
helpompi kirjoittaa) ja tulevana 
syksynä yritämme järjestää syys-

treffit, kiitos innokkaiden Oulun flatti-ihmisten. Olen myös ilmoittautunut 
Taipumuskoeylituomari kurssille jonka alkamista on odoteltu. 

   OSN ry:n toiminnasta sen verran että minun mielestä olemme menossa oikean 
suuntaa, olemme saaneet uusia nuoria aktiiveja johtokuntaan ja toimikuntiin sekä 
potkittua vanhoihin vähän vauhtia. Meillä riittää kyllä aktiivisia harrastajia kun vain 
saamme niille innokkaat vetäjät joten tarvitsemme teitä kaikkia.

  Yhdistys täyttää tänä vuonna 
30v. joten tehkäämme juhla-
vuodesta arvoisensa ja myös 
seuraavista vuosista.
 
Hyvää kevättä ja mukavaa 
Juhla Vuotta  2006

Vesa Turunen
 

Kokeiden järjestäminen on
rankkaa hommaa...
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Labradorinnoutajakerho järjesti Suomen ensimmäisen virallisen working testin 
Mikkelin seudulla huhtikuun alkupuolella. Viime vuonna tykästyin kyseiseen 
koemuotoon ja päätettiinkin lähteä testaamaan miten virallisissa kokeissa menee ja 
toki reissupäätökseen vaikutti myös se, että pitkän talven jälkeen tapaa tuttuja 
labradori-ihmisiä ympäri Suomen. Tuomareina kokeessa toimivat Steve Crooks ja Phil 
Wagland Englannista sekä Miso Sipola ja Pauliina Ahola suorittivat 
tuomariharjoittelua. Myös muutamat nome-tuomarit suorittivat kokeen aikana 
harjoittelun, jotta pystyvät tuomaroimaan myöhemmin myös wt-kokeita.

  Asiallinen pukeutuminen kokeeseen aiheutti jonkin verran keskustelua kisaajien 
kesken ennen koetta sekä hiukan kokeen aikanakin. Olihan viime vuoden labbisten 
derbyn ja mestaruuden tuomaroineet englantilaiset antaneet palautetta suomalaisten 
epäasiallisesta pukeutumisesta. Mutta tällä kertaa sentään kukaan ei esiintynyt 
koepaikalla t-paidassa ja shortseissa enkä kuullutkaan näiden tuomareiden puhuvan 
mitään suomalaisten vaatetuksen sopivuudesta tai sopimattomuudesta...

  Koe alkoi lauantaina avoimella ja voittajaluokalla. Koepaikkana oli pari hiukan 
kumpuilevaa peltoa, jossa oli pääasiassa lunta kahlattavaksi asti, jonkin verran 
koealueelle oli ajettu traktorilla jälkiä, jolloin siitä oli tullut hiukan helpompi 
kulkuinen. Koe suoritettiin dameilla ja laukaukset ammuttiin damipyssyllä/haulikolla, 
jossa oli adapteri, jolloin laukaukset eivät olleet läheskään yhtä voimakkaita kuin 
haulikolla ammuttaessa. Itse kisasin Ansan kanssa avossa, joten voittajaluokan tehtä-

LABBISKERHON WORKING TEST 8.-9.4 KYYRÖNKAITA

Ensimmäinen kuva:
Ansa (lbn Sukkela Fu-
ra) palauttaa ensim-
mäisen tehtävän mark-
keerausta.

Toinen kuva:
Avoimessa luokassa ki-
sannut flatti FIN MVA 
BH Withybed Texas 
Ranger & Jukka Kivi-
järvi palauttaa ensim-
mäistä markkeerausta.

Kuvat: Maria Tero

vistä minulla ei ole 
tietoa.
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   Avoinluokka alkoi ykkösmarkkeerauksella, joka heitettiin metsänreunasta pellolle, 
jossa oli männyn oksia ja risukkoa peittämässä hiukan näkyvyyttä pudotuspaikalle. 
Markkeerausmatka oli n. 60 m ja suoria polkuja sinne ei ollut, vaan koirat joituivat 
kahlaamaan mahaan asti ulottuvassa hangessa. Monet palauttivatkin damin valmiita 
polkuja pitkin, jolloin suorituksesta ei tullut aivan täydellinen. Ansa suoritti tehtävän 
kivasti, se teki pienen mutkan ennen damia, mutta sai sen kuitenkin nopeasti ylös. 
Palautuksessa se juoksi jonkin matkaa polkua pitkin hiukan poispäin minusta, mutta 
kääntyi ilman kehoitusta ja tuli loppumatkan suoraan. Tästä tehtävästä saimme 
meidän parhaat pisteemme 18.
    Seuraava tehtävä oli ohjaus, joka oli suurin piirtein yhtä pitkä kuin markkeerauskin. 
Ohjauksessa ei myöskään ollut apua poluista (traktorin renkaan jäljistä), vaan 
tässäkin suoralinjaisen suorituksen tehdäkseen koira joutui kahlaamaan lumessa. 
Koira ohjattiin ensi peltoa pitkin metsän reunaan ja siitä n. 5 m metsikön puolelle, 
jossa dami oli kuusen alla. Ansa lähti ohjaukseen hiukan polun mukaisesti, jolloin se 
ei edennyt aivan suoraan kohti damia, sain sen kuitenkin käännettyä, mutta hiukan oli 
ongelmia saada Ansa etenemään pellolta metsän puolelle. Tästä tehtävästä saatiin 
pisteitä 17.
    Kolmantena tehtävänä oli haku, jossa ilmeisesti oli 3 damia, mutta koiran tuli tuoda 
niistä kaksi, jotta suoritus hyväksyttiin. Hakualue oli 50 m syvä ja 100 m leveä ja se 
sijaitsi metsässä. Tässä tehtävässä me epäonnistuttiin, sillä toinen dami jäi 
noutamatta, ilmeisesti Ansa oli käynyt metrin päässä damista, mutta se ei vaan saanut 
siitä hajua ja me pudottiin tällä suorituksella pois tuloksesta.
  Neljäs tehtävä oli kakkosmarkkeeraus. Ensin tuli heitto metsänreunaan, jonka 
jälkeen odoteltiin hiukan normaalia pidempään ennen kuin tuomari antoi luvan 
lähettää koira. Koiran palauttaessa damia, tuli toinen heitto ojaan ja sen koira sai 
hakea heti kun oli palauttanut ensimmäisen. Markkeerausmatkat olivat suurin piirtein 
samat kuin ensimmäisessä tehtävässä. Tästä meille tuli pisteitä 16. Hiukan jouduin 
ohjailemaan Ansaa toiselle damille ja se ei aivan täysin vastannut minun ohjaukseen, 
hiukan hidasteli pysähtymisessä, joten uskoisin pisteiden tippuneen sen vuoksi.
   
 Näiden neljän perustehtävän jälkeen oli finaali, johon pääsivät kaikki vielä 
ykköstuloksessa kiinni olevat koirat. Finaali oli walk up, jossa tuli pitkähkö 
markkeeraus vuorotellen. Yhdessä erässä koiria oli 5-6. 

 Kaiken kaikkiaan kokeen tehtävät eivät olleet vaikeita, oikeastaan aivan 
perustehtäviä, joissa vaaditaan koiralta hyvää markkeeraustaitoa sekä halua 
työskennellä ohjaajan kanssa yhdessä. Wt vaatii koiralta nopeutta ja täsmällisyyttä 
sekä halua työskennellä ohjaajansa kanssa hyvässä yhteistyössä auttaen toinen 
toisiaan, jolloin parhaat pisteet on mahdollista. Tuomarit sanoivatkin, että meidän 
suomalaisten tulee kiinnittää huomiota siihen, että kun autamme koiraa, tulee koiran 
myös haluta ottaa apumme vastaan. 
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   Sunnuntaina vuorossa oli alokasluokka, johon osallistuivat koirat, joilla oli taipparit 
suoritettuna, mutta ei vielä alo1-tulosta. Mielestäni alo- ja avo-luokkien ero ei ollut 
iso, alokasluokan tehtävät olivat yllättävän vaikeita, olisin luullut että matkat olisivat 
olleet lyhyempiä kuin mitä ne olivat.
 Alokasluokasta katsoimme neljä perustehtävää, joista ensimmäisenä oli 
markkeeraus, joka suoritettiin yhden koiran walk up:na. Koirakko käveli n. 5 m jonka 
jälkeen tuli heitto ja tuomarin luvalla koiran sai lähettää noutoon, matka oli ehkä n. 
40 m.  Toinen tehtävä oli markkeeraus, joka oli samanlainen kuin edellisen päivän 
avoimen luokan kakkosmarkkeerauksen ensimmäinen heitto.

   Kolmantena tehtävänä oli haku, jossa ilmeisesti oli jälleen kolme damia, joista kaksi 
piti noutaa. Haku oli samassa paikassa kuin avoimen luokan ykkösmarkkeeraus. Eli 
damit oli risukon seassa ja hakualue ei alkanut siitä mistä koira lähetettiin, vaan sen 
tuli ensin edetä n. 3040 m eteenpäin jolloin se tuli hakualueelle.
  Viimeisenä tehtävänä oli seuraaminen sekä ohjaus. Koirakko käveli kahden 
tuomarin etupuolella hevosenkengän muotoisen lenkin ja toinen tuomareista jätti 
damin puoleen väliin. Seuraamisen päätteeksi koirakko kääntyi ja ohjaaja lähetti 
koiran linjalla olevalle damille. Seuraamisessa näytti olevan jonkin verran ongelmia, 
koirat olivat hiukan levottomia sekä eivät pitäneet paikkaansa kovin hyvin. Tässä on 
varmastikin suomalaisilla koirilla opettelemista, että päästään parempaan 
seuraamiseen, kuten myös pillin kuuntelun parantamiseen pitää kiinnittää paljon 
huomiota.
   Alokasluokassa suoritettiin myös finaali, mutta sen tehtävästä minulla ei ole tietoa, 
sillä lähdimme ajamaan kotiin perustehtävien jälkeen. Kaiken kaikkiaan koe oli 
minusta onnistunut, ainoa miinus tuli säästä ja kelistä mutta tuomarit sanoivatkin heti 
lauantaiaamuna, että he kyllä ottavat arvostelussaan huomioon lumitilanteen. 
Toisaalta lauantain jälkeen he mainitsivat, että kyllä meidän koirista näkee, että ne 
ovat tottuneet työskentelemään lumessa.

Maria Tero
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OSN ry:n TOIMIKUNNAT 2006

NÄYTTELY
Pj. Katja Korhonen Riitta Niemelä

Jussi Näyhä  Sari Sillankorva
Merja Onnela  Ritu Kahlos

NOU / NOME
Pj. Petri Paavola     Leena Kangas
Mari Komulainen    Taina Kytölä

Henna Mikkonen    Riitta Niemelä
Petri Ollikainen       Katja Salmela

Tomi Sarkkinen

MEJÄ
Pj. Henri Saxholm  Pasi Erkkilä

Riitta Heikkinen     Marita Merviö
Mikko Mathlin     Pasi-Matti Paakkola 

Eija Soronen       Kaisa Rimpiläinen
Miia Valkama         Jukka Välitalo 

 TOKO/Agility
Pj. Tiina Pikkuaho   Mari Komulainen
Henna Mikkonen    Piritta Pärssinen

Annamari Salminen    Ann-Mari Skutnabb
Tanja Tenhonen     Kirsi Virtanen

Maria Tero

 

JULKAISU
Pj. Taina Kytölä  Juha Pelttari

WEBSIVUT
Leena Kangas
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VUODEN NUUSKUT 2005 - TULOKSET

TOKO:
1. Chiccoxen All By Myself om. Piritta Pärssinen

2. Mäkiharjun Huoleton-Hemmo om. Minna ja Mika Martikkala
3. Champerin Daami om. Arja Konttinen

4. Sukkela Futura om. Maria Tero
5. Adventures Blanc De Blancs om. Kaija Partanen

5. Boompaw’s Ruddy Duck om. Taina Kytölä ja Juha Pelttari

MEJÄ:
1. Mäkiharjun Huoleton-Hemmo om. Minna ja Mika Martikkala

2. Mailiksen Filippus om. Mikko Mathlin
3. Tawastway’s Knockabout om. Matti Tero

4. Bear’s Romeo om. Kaisa Rimpiläinen
5. Adventures Blanc De Blancs om. Kaija Partanen

AGILITY
1. Sniffens Solea om Päivi Salo

2. Chiccoxen Hullabaloo om. Piritta Pärssinen
3. Mei Dan Whoopy Goldberg om. Päivi Salo

4. Chiccoxen Bashful Bumpkim om. Tiina Pikkuaho

NOME
1. Vilsans Nordanvind om. Petri Paavola

2. Jummi-Jammin Winnetou om. Tomi Sarkkinen
3. Alma om. Petri Ollikainen

4. Jummi-Jammin Frankenstein om. Tomi Sarkkinen
5. Namusillan Mustajuuri om. Pekka Laurikkala 

5. Boompaw’s Ruddy Duck om. Taina Kytölä ja Juha Pelttari

NÄYTTELY
1. Springcurl Agneta om. Paula Sarkkinen

2. Chaffinch Ingrid Bergman om. Sari & Ilpo Harju
3. Batzi’s Arnac Merlin om. Marjaana ja Ari Siltakoski

4. Cimramin Choko om. Paula Sarkkinen ja Anu ja Tiia-Mari Ollila
5. Toffedreams Craigellachie om. Riitta Niemelä
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OSN RY TOIMINTAKERTOMUS 2005

     1. YLEISTÄ
Kulunut vuosi oli yhdistyksen 29. toimintavuosi ja rekisteröitynä yhdistyksenä yh-
deksästoista. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli yhteensä 468, josta per-
hejäseniä 66 ja pentuejäseniä 16.
Yhdistyksen toimintaa on johtanut johtokunta, joka on kokoontunut 5 kertaa. 
Puheenjohtajana on  toiminut Pasi-Matti Paakkola, varapuheenjohtajana Katja 
Korhonen, varsinaisina jäseninä Maria Saarinen, Maria Tero, Timo Luomanen, Petri 
Paavola ja Vesa Turunen sekä varajäseninä Merja Onnela ja Jukka Välitalo. 

Rahastonhoitajana on toiminut Maija Pajala, jäsensihteerinä Tiina Pikkuaho ja 
sihteerinä Ritva-Liisa Kahlos.

Toimikunnat ja niiden puheenjohtajat:
TOKO/AGILITY (Perus- ja tottelevaisuuskoulutus/agility)                Kirsi Virtanen
MEJÄ (Jäljestäminen)                                                        Pasi Erkkilä
NOU/NOME (Taipumus- ja metsästyskoekoulutus)                       Petri Paavola
NÄYTTELY                                                                                 Katja Korhonen
JULKAISU(Tiedotustoimina)                                         Tiina Pikkuaho
Tilintarkastajina ovat toimineet Vesa Kallinen ja Anna Kivelä.
Yhdistyksen alueellisena yhteyshenkilönä Raahessa on ollut Kati Harju.

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin helmikuun 24. päivänä Oulun 
Lyseolla.

2. NÄYTTELY- JA KOETOIMINTA

NÄYTTELYT
Yhdistys järjesti heinäkuussa kaksipäiväisen ryhmänäyttelyn  yhdessä Oulun Seudun 
Vinttikoiraharrastajien sekä Mäyräkoirakerhon kanssa. Oulun kansain-välisen 
koiranäyttelyn järjestämiseen yhdistys osallistui yhdessä Oulun Koirakerho ry:n, 
Oulun Seudun Terrieriyhdistys ry:n ja Oulun Palveluskoirayhdistys ry:nkanssa.
Näyttelyharjoituksia on pidetty viikoittain talvella Saaran tallin maneesissa sekä 
keväällä ja syksyllä Huuhkajanpuistossa.

TOKO
Toko-toimikunnan puheenjohtajana vuonna 2005 on toiminut Kirsi Virtanen ja jä-
seninä Maria Tero, Piritta Pärssinen, Ann-Mari Skutnabb, Teija Hemmilä, Tiina Pik-  
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kuaho ja Annamari Salminen. Lisäksi tottelevaisuuskoulutuksen kouluttajina ovat 
toimineet Tanja Tenhonen, Henna Mikkonen ja Mari Komulainen.

Tottelevaisuuskoulutusta on järjestetty sekä pentu- että perusryhmille kahdeksan 
ker-ran kursseina. Molempia kursseja on pidetty 4 kertaa. Ryhmissä on vuoden 
aikana käynyt arviolta 100 koirakkoa. Koulutukset on pidetty sunnuntai-iltaisin 
helmi-huhti-kuussa ja loka-marraskuussa Saaran tallin maneesissa Kuivasjärvellä ja 
touko-kesä-kuussa sekä elo-syyskuussa koulutettiin torstaisin Kainuuntien varressa 
Huuhkaja-puiston kentällä. Kilpailevat koirakot ovat harjoitelleet omatoimisesti.

Kuluneen vuoden aikana Tiina Pikkuaho, Annamari Salminen, Tanja Tenhonen ja 
Henna Mikkonen ovat käyneet koulutusohjaajakurssin.

Syksyllä 2005 järjestimme 6 kertaa kestävän agilityn alkeiskurssin Kempeleessä Tai-
na Heikkisen hallissa. Kurssilla oli 6 koirakkoa ja kouluttajina toimivat Maria Tero 
ja Tiina Pikkuaho. Lisäksi itseohjautuvassa mölliryhmässä harjoitteli 6 koirakkoa.

Vuoden aikana on järjestetty kahdet tottelevaisuuskokeet:

25.5. järjestetyssä kokeessa tuomarina toimi Olavi Pajala. Sihteerinä oli  Maija Pa-
jala ja liikkeenohjaajina Kirsi Virtanen (ALO, AVO, VOI) ja Ann-Mari Skutnabb 
(EVL). Alokasluokan koirista tuloksen sai 5 koiraa (osallistujia 7), joista parhaana 
OSN:n jäsenen omistamana noutajarotuisena koirana palkittiin labradorinnoutaja 
narttu Adventurer's Blanc de Blancs ”Nelli” ohjaajana Kaija Partanen, Haapavesi. 
Avoi-messa luokassa tuloksen sai 4/5, voittajaluokassa 2/4 koiraa ja 
erikoisvoittajaluo-kassa 2/4. 

28.7. kokeessa tuomarina toimi Piritta Pärssinen, sihteereinä Tiina Pikkuaho ja Tanja 
Tenhonen liikkeenohjaajana Kirsi Virtanen. Erittäin märissä olosuhteissa käydyn 
kokeen alokasluokan koirista 5 osallistujaa 6:sta sai tuloksen, avoimessa tuloksen sai 
7/7, voittajaluokassa 1/1 ja erikoisvoittajaluokassa 1/4 koiraa.  

OSN:llä ei ollut edustusta joukkuetokon SM-kokeessa eikä SNJ:n 
tokomestaruuskokeessa.

METSÄSTYSKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOETOIMINTA 

30.4. -1.5. harjoitusviikonloppu Lumijoella yhdessä Lumijoen metsästysyhdistyksen 
kanssa, emäntänä toimi Kerttu Ylilauri, kouluttajina toimi Jukka Välitalo, Pasi-Matti 
Paakkola, Mikko Mathlin, Pasi Erkkilä. Harjoitusviikonloppuun osallistui yli 20 koiraa.
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22.5. kokeessa Limingassa ylituomarina toimi Jukka Välitalo, muina tuomareina 
Torsten Lerstrand ja Mikko Taipaleenmäki. Vastaavana koetoimitsijana Pasi Erkkilä, 
ratamestarina Pasi-Matti Paakkola, sihteerinä Maria Saarinen, emäntinä toimi Marita 
Merviö ja Henri Saxholm. Avoimeen luokkaan osallistui 9 koiraa, joista 8 sai tuloksen. 
Voittajaluokkaan osallistui 8 koiraa, joista 7 sai tuloksen.

19.6. kokeessa Muhoksella ylituomarina toimi Helena Huhmarniemi, muina 
tuomareina Ritva Lehmus, Eino Jämsä ja Jukka Välitalo. Vastaavana koetoimitsijana 
Mikko Mathlin, ratamestarina Pasi-Matti Paakkola, sihteerinä Maria Saarinen, 
muonituksesta vastasi Henri Saxholm. Avoimeen luokkaan osallistui 8 koiraa, joista 7 
sai tuloksen. Voittajaluokkaan osallistui 14 koiraa, joista 13 sai tuloksen.

7.8. kokeessa Rantsilassa ylituomarina toimi Juha Virekoski, muina tuomareina Asko 
Kukkola, Ritva Lehmus, Matti Räsänen ja Jukka Välitalo. Vastaavana koetoimitsijana 
Pasi-Matti Paakkola, ratamestarina Mikko Mathlin, sihteerinä Riitta Heikkinen ja Miia 
Valkama, kauhanvarressa heilui Henri Saxholm. Avoimeen luokkaan osallistui 11 
koiraa, joista 10 sai tuloksen. Voittajaluokkaan osallistui 14 koiraa, joista 13 sai 
tuloksen.

     NOU/NOME

Yhdistys järjesti taipumuskoeviikonlopun 23-24.4.2005 Oulunsalossa Kisakankaan 
majalla, kouluttajina toimivat Tapio Sihvonen ja Pentti Åman sekä nome-toimikun-
nan jäsenet. Pääemäntänä toimi Ritu Kahlos. 
Kevään, kesän ja syksyn aikana on järjestetty taipumus- ja metsästyskoeharjoituk-
sia, kouluttajina ovat toimineet yhdistyksen nome-toimikunnan jäsenet.

Yhdistys järjesti taipumuskokeet 10.6.2005 Oulussa Valkeisjärvellä, tuomareina 
Markku Bräyschy ja Tapio Sihvonen, tuomariharjoittelijana Pentti Åman sekä 30-
31.7.2005 Kempeleessä Mourunkijärvellä, tuomarina Tapio Sihvonen. Koiria start-
tasi 10.6.2005 pidetyssä kokeessa 25 ja taipumuskokeen suoritti hyväksytysti 11 
koiraa. Vastaavana koetoimitsijana toimi Mika Kivelä sekä sihteereinä Tiina Pikku-
aho, Maria Tero ja Pirittä Pärssinen.
30-31.7.2005 koiria starttasi 23 ja kokeen suoritti hyväksytysti 11 koiraa. 
Vastaavana koetoimitsijana toimi Vesa Turunen ja sihteerinä Katja korhonen sekä 
Leena Kangas.

Noutajien metsästyskoe (alo-, avo- ja voi-luokka) järjestettiin 11-12.6.2005 
Oijärvellä. Tuomareina toimivat Pentti Åman ja Markku Bräyschy, vastaavana koe-
toimitsijana lauantaina Leena Kangas ja sunnuntaina Maria Tero. Sihteereinä toi-
mivat Maria Tero ja Taina Kytölä. Kokeeseen osallistui yhteensä 54 koiraa (alo 20,
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,avo 15 ja voi 19), tuloksen kokeessa sai 27 koiraa ja 1-tuloksen 10 koiraa. 
Piirinmestaruuden voitti lbu Merjatuulian Mörrimöykky, om. Tero Ollikainen.

Kauden aikana järjestettiin käytännön metsästyskoe . Tuomarina ja sihteerinä toimi 
Pentti Åman. Kokeeseen osallistunut Vesa Turunen koirallaan sku Toffedreams 
Willy-Nilly Kickapoo suoritti kokeen hyväksytysti.

Yhdistyksen jäsenistä Katja Salmela, Leena Kangas ja Tomi Sarkkinen osallistuivat 
NOME-koulutusohjaajakurssille Pomarkussa.

SM-nomessa yhdistyksestä olivat mukana Tomi Sarkkinen, Petri Ollikainen ja Petri 
Paavola koirineen.

3. RAAHEN TOIMINTA

Viikoittaiset noutajien taipumuskoe- / metsästyskoe-treenit alkoivat huhtikuun puo-
lessa välissä ja jatkuivat kesätaukoa lukuun ottamatta lokakuun puoleen väliin asti. 
Talvella kokoonnuttiin kerran kuussa nometoko-treenien merkeissä.
   Järjestimme kolme päivää kestäneen NOU/NOME- kurssin elokuussa. Kurssin 
kouluttajina toimivat Tuija ja Kari Sulin Palukselta.
   Kaksi koirista läpäisi taipumuskokeen, kaksi koiraa kilpaili noutajien 
metsästysko-keessa, parhaana tuloksena AVO3 ja  MEJÄssä starttasi kaksi uutta 
koirakkoa. 
Yhdestä koirasta tuli Suomen Jälkivalio (FIN JVA) ja kaksi koiraa saavutti Ruotsin 
Jälkivalion arvon. (S JVA).

4. MUU TOIMINTA

Vuosikokouksen yhteydessä 24.2.2005 palkittiin seuraavat koirat (Vuoden Nuuskut 
2004):
NÄYTTELY: 
1. Kkn Caballus Que Sera, om. päivi Erkko-Koskinen ja Olavi Koskinen 
2 .Knu  Dream Max Drop Zone, om. Sari ja Ilpo Harju          
3. Lbu Mallorn's Mr Sandman, om. Sari Sillankorva
4. Sku Toffedreams Willy-Nilly Kickapoo, om. Vesa Turunen
5. Sku Chiccoxen Bashful Bumpkin, om. Tiina Pikkuaho

NOME:
1. Kku Vilsan's Nordan Vind, om. Petri Paavola
2. Lbn Alma, om. Petri Ollikainen
3. Lbu Jummi-Jammin Frankenstein, om. Tomi Sarkkinen
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4. Lbn Fattiglappens Cajsa, om. Mika Kivelä

MEJÄ:
1. Nsu Mäkiharjun Huoleton-Hemmo om. Minna Silvola
2. Lbu Mailiksen Filippus, om. Mikko Mathlin
3. Nsn Mäkiharjun Humu-Hertta, om. Kirsi Launonen

TOKO:
1. Skn Chiccoxen All By Myself, om. Piritta Pärssinen
2. Nsu Mäkiharjun Huoleton Hemmo, om. Minna Silvola

AGI:
1. Skn Sniffens Solea, om. Päivi Männistö
2. Skn Chiccoxen All By Myself, om. Piritta Pärssinen
3. Skn Mei Dan Whoopy Goldberg, om. Päivi Männistö

Yhdistyksen pikkujoulu järjestettiin Pohtossa 26.11.2005 ja sen yhteydessä 
palkittiin vuoden 2005 aikana seuraavat valionarvon saavuttaneet yhdistyksen 
jäsenten omistamat noutajarotuiset koirat:

Kkn Caballus Que Sera  KANS MVA om. Päivi Erkko-Koskinen ja Olavi Koskinen
Kkn Springcurl Agneta N MVA, S(N)MVA om. Paula Sarkkinen
Nsnu Mäkiharjun Huoleton Hemmo FIN MVA, S JVA, FIN TVA om. Minna ja Mika 
Martikkala
Sku Toffedreams Willy-Nilly Kickapoo KANS MVA, N MVA om. Vesa Turunen 
Lbu Bear´s Romeo FIN JVA om. Kaisa Rimpiläinen
Lbu Firepoint´s Laughing Larry FIN KVA om. Timo Luomanen
Lbu Mailiksen Filippus FIN JVA om. Mikko Mathlin
Kku Vilsans Nordanvind FIN KVA om. Petri Paavola
 
Yhdistyksen yleisten kokouksien valitsemia edustajia on osallistunut Suomen 
Noutajakoirayhdistys ry:n ja Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiri ry:n kokouksiin. 
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NOU / NOME

Nometoiminta on alkanut virkistyä! 
Alkukeväästä nometmk:n jäseniä oli SNJ:n koulutuspäivillä Jämsässä. Siellä esiteltiin 
muun muassa uudet voimaantulleet säännöt. Niissä ei suuria muutoksia, varsinkaan 
alemmissa luokissa, ole. Yksi tärkeä pointti on syytä kuitenkin nostaa esille, jonka 
pitää vaikuttaa jokaiseen joka kouluttaa koiraansa taipumus- tai nomekokeita varten. 
KOIRANHALLINTA tulee olemaan se asia johon kiinnitetään entistä enemmän 
huomiota, myös alemmissa luokissa. 
  
   Lintuinfluenssastakin siellä puhuttiin ja kuinka se tulee vaikuttamaan koetoimintaan. 
Kun se Suomeenkin tulee, todennäköisesti se vaikuttaa myös koetoimintaan. 
Toistaiseksi kuitenkaan ei ole syytä asiassa turhaan huolehtia. Jatketaan toimintaa 
normaalisti siihen asti, kunnes tulee korkeammalta taholta muita määräyksiä. 

   Taipparikurssikin aloitettiin täällä Oulun seudulla. Raahessahan olikin koulutusta jo 
aikaisemminkin. Kurssilla oli edellisvuosia hieman vähemmän osanottajia, mutta 
näinhän saadaan koulutus sitten tehokkaammaksi, kun koiraa kohti jää enemmän 
aikaa. Kokeiden aikakin koittaa kohta. Sinne tarvitsemme taas toimitsijoita mukaan. 
Kuten useasti on sanottu; yksi parhaimmista paikoista oppia nomesta, on silloin kun 
on itse toimitsijana ja pääsee seuraamaan niin sanotusti aitiopaikalta toisten koirien 
ja ohjaajien työskentelyä. Lisäksi koepaikalla saa erinomaista ruokaa ja ennen 
kaikkea, saa viettää viikonlopun erittäin hyvässä ja viihtyisässä seurassa. 
Siis uudet ja vanhemmatkin harrastajat mukaan vaan. 

Muistakaa treenata koirianne ja tulkaa koulutuksiin mukaan.
P.P. 

RAAHEN ALUEEN NOUTAJAT!
Viikoittaiset torstaitreenit ovat alkaneet, klo 18.30, paikat vaihtelevat!

Seuratkaa ilmoittelua toiminnastamme paikallislehdistä sekä 
Raahen Koirakerhon keskustelupalstalta: 

www.raahenkoirakerho.net -> keskustelu -> Noutajat/MEJÄ
Lisätietoja: Taina; taina.kytola@tintti.net
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NÄYTTELYTOIMIKUNNAN KUULUMISIA

Kevätterveiset Näyttelyporukalta!

 Vihdoinkin olemme päässeet talven selän yli ja pikkuhiljaa valmistaudumme tulevan 
kesän kilpailuihin. Kalenteri täyttyy kokoajan uusista näyttelyistä, joihin olisi tarkoitus 
osallistua omien koirien kanssa tai joihin pitää mennä muuten vaan katselemaan 
meininkiä.
   Meidän oma Äitienpäivä-näyttelymme Raatissa avaa ulkonäyttelyiden kauden, joka 
toivoakseni tulee olemaan jäsenillemme menestyksekäs ja ilmojen osalta suotuisa. 
Omat koirani (koristekoira-havaneesit) kun ovat sellaisia karvapalloja, jotka nauttivat 
veden ainoastaan sisäisesti nautittuna. Turkin ja varpaiden kastuminen on 
kauhistus....
   Tulevana kesänä on näyttely-treenejä taas tarkoitus pitää viime kesän tapaan kerran 
viikossa kaikille halukkaille. Sekä isot että pienet rodut ovat tervetulleita ja vaikka ei 
olisikaan tarkoitus osallistua aktiivisesti näyttelyihin, on tärkeää osata hallita 
koiraansa muiden koirien läsnä ollessa. Juuri tämä on koulutuksien perusajatuksena 
ja sitä me harjoittelemmekin. Jalkojen asennot ja muut koiran kauneuteen liittyvät 
asiat opitaan siinä samalla. Kotisivuja seuraamalla Nätö-treenien alkamisajankohta 
selviää parhaiten.
 
Nähdään Näytelmissä ja muuallakin koirahommissa!
 Näyttelyjaoksen jäsen
Merja Onnela

Ruoveden ryhmänäyttely 2006. Vettä satoi kaatamalla koko päivän... Kuva: Antti Kangas
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TOKO / AGILITY

Hei!

  Kevään tottelevaisuuskurssit on pyörähtäneet mukavasti käyntiin.  Nyt meillä 
onkin suuri alkeisryhmä, jossa pyritän pitämään kolme kouluttajaa kerrallaan ja 
pienempi jatkokurssi, jossa on yksi kouluttaja. Kilpailemaan aikovien kurssi on nyt 
pitkästä aikaa pyörinyt myös tänä keväänä.  Mukava että meiltäkin on tulossa 
uusia kisaajia. Ensimmäinen toko-koe on nyt tätä kirjoittaessa viikon päästä. Koe 
on meidän juhlakokeemme, josta voi lukea sitten lisää seuraavasta lehdestä. 
  Yhdistyksen toko-porukassa on kouluttauduttu. Meillä on useampia 
vastaleivottuja liikkeenohjaajia valmiina tarttumaan työhön. Toivottavasti saamme 
myös lisää uusia apukouluttajia harjoittelemaan koulutuksiimme.
  Meillä on uusi harjoittelukenttä Hietasaaressa tanssilavan parkkipaikalla. 
Olemme kentällä nyt ensimmäistä kautta, joten siisteys ja asianmukainen käytös 
on tärkeää, jos haluamme uudestaan samaan paikkaan. Elokuussa alkaa 
seuraavat uudet kurssit ja olemme edelleen Hietasaaressa harjoittelemassa. 
  
Hyvää kesää kaikille

Tiina

SEURAAVAT TOKON ALKEIS- JA JATKOKURSSIT
ALKAVAT ELOKUUSSA.

Paikkana Hietasaaren tanssilavan parkkis.
Kurssi sisältää 8 koulutuskertaa + teoriaosuuden 

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

Ilmoittautumiset etukäteen Tiina Pikkuaholle.
Email: tokotmk@oulunseudunnnoutajat.com

p.040-5345583
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MURA - TULEVA PELASTUSKOIRA

Mura eli Jummi-Jammin Martell 

”Ei ole olemassa mitään niin hartaan höperöä, kuin koiranpentu”; kirjoitti Clara 
Ortega aikoinaan. Mutta minä jatkan siihen; ”… paitsi koulutusohjaaja, joka 
tapaa uuden ryhmäläisensä kun tämä 8 viikon ikäisenä taapertaa ensimmäisiin 
treeneihinsä”.  
 
   Tämä Jummi-Jammin kennelistä maailmalle lähtenyt taapero valloitti koko 
treeniryhmän sydämet kertaheitolla. Selvää pelastuskoira-ainesta osoittaen se 
kiipesi Kärsämäen vanhan meijerin jäiset rappuset ylös ja oli valmis painaltamaan 
alas kellarin treenitiloihin saman tien. Onneksi isäntä ehti kaapata pennun syliinsä 
ennen kuperkeikkaa. 
 
   Makkararinkiä leikittäessä ryhmäläisten sormet olivat vaarassa tulla rei’itetyiksi 
kun innokkaat naskalihampaat napsivat makupalojen välissä sormenpäitäkin.  
Mura osoitti olevansa kaikkea sitä, mitä koulutusohjaajana olin haaveillutkin 
uudesta ryhmäläisestä; avoin, rohkea, ahne ja ah, niin syötävän söpö! 
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   Itse asiassa Muran tarina taisi alkaa joskus viime syksynä, kun Auvo kiinnostui 
pelastuskoiratoiminnasta. Hän tuli Kärsämäelle seuraamaan harjoituksia ja jäi 
koukkuun kerrasta. (Isännälle tuli noutaja heti kerralla ;)  )Syksyn ja alkutalven hän 
kulki kerran viikossa treeneissä maalimiehenä meille muille ja samalla opiskeli 
pelastuskoiran kouluttamista. Tauoilla keskusteltiin myös eri koirarotujen 
ominaisuuksista pelastuskoiratoimintaa ajatellen. Taisinpa hieman kehua noutajia, 
toki vain kertoen tosiasioita. Eikä Repen suoritukset olleet ristiriidassa puheideni 
kanssa. Kun vielä totesimme labradorin olevan yleisesti käytössä todellisissa 
työtehtävissä tullilla ja poliisilla, opas- ja avustajakoirista puhumattakaan, ei ollut 
kovin suuri ihme, että Auvo alkoi kysellä minulta labradorin kasvattajia.  
 
   Ja sitten hän julkaisikin koko treeniporukalle, että hänelle tulee  ”noutaja” 
näissä maalimiehen hommissa. Osa jo ajatteli, että mitä, onko jättämässä peko 
toiminnan?? No korjattiin, että ei kun on tulossa noutajanpentu.. Kaikilla oli ilme, 
että kyllä me arvattiin miten tässä käy vaikka sitä ei sanottu ääneen ;) 
Ensiapukurssilla elvytysharjoitusten välillä laukaistuna lausahdus sai monimielisen 
merkityksen, puhuttiin jopa ennen aikaisesta noutajasta!! Toki porukka ymmärsi 
iloisen viestin… 
 
   Ja nyt Mura siis harjoittelee tulevaa uraansa silmällä pitäen käyttämään 
nenäänsä. Lyhyitä, n. 2 m, makkarajälkiä on jo ajettu ja pikkuesineiden 
ilmaisemista harjoitellaan. Ja se makkararinki! Se vasta lystiä on! Vanhan meijerin 
kellarissa ei pimeät nurkat ja kolisevat romut haittaa yhtään kun Mura vipeltää 
”maalimieheltä” toiselle huoneen poikki saamaan lihapullan murusia. Ulkona 
varpaita vaaniva pakkanen ei treenejä estä, kun on käytettävissä sisätilaakin. Ja 
samalla tulee opiskeltua rappusissa liikkuminen ja jopa ritiläportaat. Onneksi 
kevätaurinko lämmittää ja pian voidaan lisätä ulkotreenejäkin.  
 
   On ilo seurata Muran ja Auvon kehittymistä kohti selkeää tavoitettaan; 
viranomaishälytystason täyttävää pelastuskoirakkoa. Töitä se teettää, se on selvä, 
mutta alku on todella lupaava.  Onnea yhteiselle taipaleelle Mura ja Auvo! 

Teksti ja Muran kuva:
Riitta Pääkkö



25

TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2005

VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot
3002 Nou 1495
3003 Nome 1809
3004 Toko/Agility 2487
3005 Mejä 2526,5

8 317,50 **
Kulut
3010 NOU -450,41
3011 Nome -1626,37
3020 Toko/Agility -978,59
3030 Mejä -2355,65

-
5 411,02 **

Tuotot
3110 Näyttelyt 8013
3115 Leirit 255

8 268,00 **
Kulut
3125 Näyttelyt -985,85
3127 Leirit -608,51

-
1 594,36 **

Tuotot
3132 Riista 562
3133 Damit 287
3134 Pillit, remmit, merkit 140

989 **
Kulut
3142 Riista -1092,92
3143 Damit -824,7
3145 Pillit, remmit, merkit -105,9

-
2 023,52 **

Tuotot
3163 Jäsenistön koulutus 813,6

     
813,60**

OULUN SEUDUN NOUTAJAKOIRAYHDISTYS R.Y.
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Kulut
3165 Toimihenkilöiden koulutus -785,38
3166 Jäsenistön koulutus -706,42

-
1 491,80 **

Tuotot
3173 Jäsenlehti 304

304 **
Kulut
3175 Jäsenlehti -912,95

-
912,95 **

Tuotot
3183 Asuntovaunu 200
3184 Pikkujoulu 340
3185 Muut tuotot 50,33

590,33 **
Kulut                 
3192 Asuntovaunu -48,65
3193 Pikkujoulu -1394,61
3194 Kokoukset -786,1
3195 SM-ym edustus -135
3196 Vuoden Nuuskut, valionarvot -211,12
3197 Palvelumaksut -240,98
3198 Muut kulut -1607,83 -

4 424,29 **

3 424,49 ***
KULUJÄÄMÄ

3 424,49 ****
VARAINHANKINTA
Tuotot
3510 Jäsenmaksutuotot 5741,15

5 741,15 **
Kulut
3630 Jäsenmaksut SNJ:lle -3816

-
3 816,00 **

1 925,15 ***
KULUJÄÄMÄ

5 349,64 ****
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
4000 Korkotuotot 143,36

143,36 ***
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Tilikauden tulos
5 493,00 ****

POISTOT
8100 Poistot kalustosta -75

-
75 ***

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ
5 418,00 ****

V A S T A A V A A
PYSYVÄT VASTAAVAT
Koneet ja kalusto
1201 Muu kalusto 298,47

298,47 ***
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
1869 Siirtosaamiset 300,00 300,00 ***

Rahat ja pankkisaamiset
1910 Käyttötili OP 22688,07
1920 Sijoitustili OP 8306,78

30994,85 ***
VASTAAVAA yhteensä 31593,32 ****

V A S T A T T A V A A
OMA PÄÄOMA
1998 Yhdistyspääoma -16803,08
2020 Edell. tilikausien yli/alijäämä -9712,75
Tilikauden ylijäämä -5418,00
VIERAS PÄÄOMA -31933,83 ***
Lyhytaikainen
2897 Siirtovelat 340,51

340,51 ***
VASTATTAVAA YHTEENSÄ -31593,32 ****

OULUN SEUDUN NOUTAJAKOIRAYHDISTYS
TASE 31.12.2005

Menneen talven
riemuja...
Boompaw’s
Ruddy Duck
Kuva: TK



TULEVIA KOKEITA

TOUKOKUU
28.5        MEJÄkoe, Muhos. Ylituomari Helena Huhmarniemi
                    AVO,VOI. Ilm. viim. 12.5. Miia Valkama, Kuovintie 6 A 1, 90460 Oulunsalo, 040-   
                    5059 956, miia.valkama@nuorten-yst.fi. 52€, maksetaan koepaikalla.

KESÄKUU
2.6          Taipumuskoe, 2 erillistä yhden tuomarin koetta, päivä- ja                 
                  iltakoe.  Tuomarit Tapio Sihvonen ja Markku Bräyschy.
                     Ilmoittautumiset: 21.4.-13.5.,  25 €  tilille: 523308-215269, viite 16010
                     Katja Salmela, Teuvo Pakkalankatu 16 A 3, 90100 Oulu, 044-2914 014               

7.6          TOKOkoe, Oulu. Tuomari Piritta Pärssinen
                     ALO, AVO, VOI, EVL.Ilm. viim. 29.5. Ann-Mari Skutnabb, Närhintie 3, 90230 Oulu,
                     ann_mari.skutnabb@yahoo.com. 17 € 523308-215269. Iltakoe.

10.-11.6 NOMEkoe Oijärvi. Yksi koe kahtena päivänä. Ylituomari
                Markku Bräyschy. Tuomari Veli-Erkki Haataja.
                     Luokat: ALO, AVO, VOI (PM).  Ilmoittautumiset: 28.4.-19.5.,  27 €  tilille: 523308- 
                     215269, viite 16010. Katja Salmela, Teuvo Pakkalankatu 16 A 3, 90100 Oulu.

18.6        MEJÄkoe, Reposelkä. Ylituomari Karl Blomqvist
                     AVO, VOI.  Ilm. viim. 2.6. Miia Valkama, Kuovintie 6 A 1, 90460 Oulunsalo, 040- 
                     5059 956, miia.valkama@nuorten-yst.fi.  52€, maksetaan koepaikalla.

HEINÄKUU
29.-30.7 Taipumuskoe, yksi koe kahtena päivänä. 
                Tuomari Tapio Sihvonen
                  Ilmoittautumiset: 16.6.-7.7.,  25 €  tilille: 523308-215269,  viite 16010  
                      Katja Salmela, Teuvo Pakkalankatu 16 A 3, 90100 Oulu.  p.044-2914 014.

ELOKUU
2.8          TOKOkoe, Oulu. Tuomari Allan Aula.

6.8          MEJÄkoe, Rantsila. Ylituomari Juha Virekoski.
                     AVO,VOI. Ilm. viim. 21.7.,  Miia Valkama, Kuovintie 6 A 1, 90460 Oulunsalo, 040-
                     5059 956, miia.valkama@nuorten-yst.fi. 52 €, maksetaan koepaikalla.

23.-24.9 Noutajamestaruus Oulun ymp.

                     VOI. SM-koe. Os.otto raj. Järj. Oulun seudun Nout.koirayhd. ja Snj ry. Tuomari Pentti
                     Åman. Ilm. 11.9. menn. os. Katja Salmela, Teuvo Pakkalankatu16 A 3, 90100 Oulu.
                     Tied. 044-2914014. Osm. 45€ tilille 523308-215269, VIITE 16010. Koemaksu
                     suoritetaan kokeeseenpääsyn varmistuttua. La karsintakokeeseen valitaan tulosten
                     perusteella 23 koiraa + v. 2005 mestari. Su finaali.
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SM-NOME 2006

Tuomarit:
Pentti Åman ja Harri Sivén

Ilmoittautumiset:
Katja Salmela

Teuvo Pakkalankatu16 A 3

Majoitus: Rantasumppu, varaukset ja tiedustelut:
Riitta Niemelä

Puh. 040-7091133
riitta.niemela@polar.fi

Huomioitavat tulokset 11.9.2006 asti.

90100 Oulu
11.9. 2006 mennessä
Puh. 044-2914014

45€ tilille 523308-215269, VIITE 16010 / Oulun 
Seudun Noutajakoirayhdistys ry

Koemaksu suoritetaan kokeeseen pääsyn 
varmistuttua.
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TAPAHTUMAKALENTERI 2006

13.-14.5
19.-21.5
28.5
2.6
7.6
10.-11.6
18.6
29.-30.7
2.8
6.8
23.8
23.-24.9
11.11
22.11

Äitienpäivänäyttely / Oulu
OSN:n kesäleiri / Reposelkä
MEJÄkoe / Muhos
Taipumuskoe / Valkiaisjärvi 2 erillistä koetta
TOKOkoe
NOMEkoe / Oijärvi
MEJÄkoe / Reposelkä
Taipumuskoe
TOKOkoe
MEJÄkoe / Rantsila
OuNou 3/2006 materiaalipäivä
SM-NOME / Oulun ymp.
OSN:n 30-vuotis juhlagaala / Oulun Eden
OuNou 4/2006 materiaalipäivä

Knu Gill’s Comeback
“Luukas” Raahen 
NOME-kurssi.
Kuva:
Henna Mikkonen
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Kytölän Taina oli ollut jälleen ahkerana ja organisoinut jatko-oppia viimesyksyiselle 
NOME  kurssille. Kouluttajina olivat jälleen Sulinin Tuija ja Kari koirineen. 
Koulutettavina oli mukavan pieni porukka eritasoisia koiria NOU:hin tähtäävistä 
AVOssa kisaaviin saakka: Taina & lbu Erki, Mikko & lbu Eetu, Kaisa & lbu Romi, Pekka 
& lbu Hugo (+Kirsi), Tanja & knu Luukas, Juha & lbn Noora, Erika & knn Maija, Henna 
& sknn Unni, Jouni & lbn Papu (+Kati) sekä Minna & nsnu Leevi. 

  Lauantai-aamuna päivä aloiteltiin kuulumisilla. Oli mukava huomata, että sitten 
viime kurssin koirakot olivat edistyneet ja edenneet NOME  urallaan! Lisäksi pidettiin 
pieni teoriaosuus, jossa Tuija ja Kari kertoivat koulutustavoistaan. Lisäksi jutusteltiin 
markkeerauksen, ohjauksen ja haun harjoittelemisesta. Tässä yhteydessä Tuija ja Kari 
mm. painottivat, että treeneissä nämä kolme osa-aluetta on syytä pitää tarkasti 
erillään. Ohjaajan tulee huolehtia, esimerkiksi, ettei ohjaus laajene hauksi, vaan 
koira pitää linjan tarkasti.
  Varsinaiset treenit aloitettiin tottelevaisuusosuudella parkkipaikalla. Koirakot tekivät 
paikallaoloa, seuraamista ja luoksetuloa. Poijat pääsivät aloittamaan eka ryhmässä 
ja tytöt tekivät saman harjoituksen perässä. Meidän porukalla ei 
tottelevaisuusongelmia ollutkaan ja niin päästiin jatkamaan varsinaisiin treeneihin ;)

NOME-OPPIA SAAMASSA OLKIJOELLA 8.-9.4

Poikien ryhmä tottelevaisuusosiossa.



 Tuija ja Kari korostivat perustottelevaisuuden merkitystä ja kertoivat, että Satakunnan 
suunnalla kaikki taipparikurssit alkavat perustottelevaisuuden opettelemisella ja 
kertaamisella. Varsinaisiin lajitreeneihin mukaan pääsevätkin ne, joilla 
perustottelevaisuus on hanskassa! Eipä ollenkaan huono tapa, jonka soisin 
yleistyvän meidänkin suunnalla, etenkin kun NOME:n ohella uudet koemuodotkin 
(WT) jo edellyttävät koiran hyvää hallintaa!

  Lauantain teemana oli ohjaus. Ensin tehtiin pillillä pysähtymistä hihnassa: piip  ja 
pysähdys -> koira kääntyy katsomaan -> palkkio. Varsinaisista ohjauksista tehtiin 
tiellä ensin ihan perus-eteenlähetys, jossa ohjaaja ja koira veivät dummyn yhdessä 
tieuralle. Sitten toinen ohjaustehtävä niin, että kaksi dummyä oli linjassa ja avustaja 
kauemmalla varmistamassa, ettei koira pääse vaikkapa vaihtamaan.

  Harjoittelimme myös taakse lähetystä niin, että koira ja isäntä olivat nokatusten 
muutaman metrin päässä toisistaan ja avustaja pudotti dummyn koiran taakse. 
Seurasi käsimerkki ja käsky sekä nouto.
Tästä mieleen jäi, että ensin harjoitellaan niin, että koiran ja ohjaajan väli on lyhyt, 
eikä dummykään ole kaukana. Sitten taitojen karttuessa pidennetään matkaa 
dummylle sekä koiran ja ohjaajan etäisyyttä. 
  Lopuksi tehtiin vielä häiritty ohjaus, jossa tavallisen ohjauksen (koira näki 
ohjausdummyn viennin) lisäksi tuli heitto sivulle. Tässä käytettiin avustajaa 
varmistamaan, ettei koira saa otettua häiriödummyä.  Toinen häiritty ohjaus tehtiin 
niin, että koiran palauttaessa tuli häiriöheitto sivulle.

Juha ja Noora & ohjausta kouluttajan valvovan silmän alla.
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Nämä treenit tehtiin siis taippareihin menossa olevalle koiralle. Uskon, että näissä 
harjoituksissa oli varmastikin pientä vaihtelua koiran tasosta riippuen.

Lauantain lopuksi Tuija ja Kari vielä näyttivät omilla koirillaan ohjauksia ja 
markkeerauksia. 

Kouluttajien koira Tintti (Mailiksen Glamour Girl) taakselähetyksessä.

Sunnuntaina oli koetyyppinen harjoitus riistoilla ja dummyillä. Ohjaajat ja koirat eivät 
tienneet, mitä tuleman piti. 

  ”Koe” alkoi laukauksella ja markkeerauksella, joka tehtiin dummyllä. Tässä 
vaiheessa useimmat vielä huolivat dummyn, vaikka tuuli toikin vaakun hajua neniin ;) 
Jotkut taas karkasivat hakualueelle vaakun noutoon ;( Onneksi kyseessä oli leikkikoe, 
joten homma sai jatkua kädenpuristuksen ja kiitoksen sijaan!

  Markkeerauksen jälkeen päästiinkin sitten hakuruutuun. Niitä oli oikeastaan kaksi 
tien molemmin puolin: toinen lähihakua ja toinen kaukohakua varten. Lähihaussa 
molemmat riistat olivat lähietäisyydellä (etäisyys n. 20 m) ja kaukohaussa kaikki riistat 
olivat puolestaan hakualueen takaosassa (ehkä noin 50 - 70 m päässä). 

  Ensin mentiin lähihakupuolelle, josta tuulen alapuolelta lähetettiin hakemaan 
vaakkua. Sitten täyskäännös ja haku kaukohakuruutuun. 
Välissä otettiin markkeeraus dummyllä. Tätä kaikki eivät riistan makuun päästyään

33



 halunneet noutaa, mikä oli ihan ymmärrettävää. Dummyjen ja riistan sekoittaminen 
ei ole helppoa koiralle, vaan minkäs teet, kun riistaa oli vain rajoitetusti. (Huolimatta 
siitä, että eräskin fasaani oli sulaakseen saunonut yön pimeinä tunteina 
kempeleläisessä saunassa…)

Jälleen koira lähetettiin lähihakuun ja sen jälkeen taas palattiin kaukohakuun. 

  Tällainen kokeenomainen treeni oli erinomaista harjoitusta niin koiralle kuin 
ohjaajillekin, kokeessa  kun tulee käyttäydyttyä kuitenkin erilailla kuin harjoitellessa. 
Näin treenatessa ohjaajat saivat välittömästi palautetta ja vinkkejä toimintaan. Lisäksi 
tehtäviä pystyttiin helpottamaan koiran tasoa vastaavaksi ja näin saatiin onnistuneita 
kokeenomaisia suorituksia.

“Yleisöä”, Kati Heikkinen, Kirsi Virtanen ja toinen kouluttajista, Kari Sulin, sunnuntain “koet-
ta” seuraamassa.

  Kiitokset Tainalle, Karille, Tuijalle ja treenikamuille mukavasta ja opettavaisesta 
viikonlopusta Olkijoella. Kesän koitoksiin suunnataan taas monta vinkkiä 
viisaampana! Ja toivotaan tietysti myös, että vinkit johtavat myös hyviin koetuloksiin ;)

-Kirsi-

Raahen NOME-kurssin kaikki kuvat: Henna Mikkonen. Lisää kuvia ->
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Yllä: Jouni & Papu ( Mallorns Blue Velvet), lähetys hakualueelle.
Romi & Kaisa (Bear’s Romeo) ja Tuija Sulin sekä Minna Martikkala, Romi palauttaa hausta.



Vapun tienoilla 28.-29.04. järjestettiin Lumijoella MEJÄ-koulutusviikonloppu. 
Tapahtuma oli avoin kaikille roduille, joita olikin paikalla eri roturyhmistä. Verijälkeä 
nuuski viikonlopun aikana mm. petit basset griffon vendeen, basset hound, 
karjalankarhukoira, parsonrussellinterrieri ja tietysti omat tutut noutajarotumme.
 Viikonloppu polkaistiin käyntiin mojovalla tietopaketilla MEJÄ:n perusasioista. 
Luennoitsijana toimi lajin tuomari Jukka Välitalo, joka ei lajin suhteen ole mikään 
keltanokka: takana on kuudentoista vuoden kokemus sekä kokeista että käytännön 
jäljestystilanteista. Luennon aikana kuulijoille selvisi mm. mitä se "mejä" oikein on ja 
mitä kokeissa tapahtuu.
  
  Sitten siirryttiin sanoista tekoihin, eli väki jaettiin neljään pienryhmään. Kouluttajina 
toimivat MEJÄ-toimikunnasta Pasi-Matti Paakkola, Mikko Mathlin, Pasi Erkkilä ja 
Jukka Välitalo. Kouluttajan pikku apulaisina olivat allekirjoittanut ja Henri Saxholm. 
Ennen maastoon lähtemistä antoivat Mikko Mathlin ja labradorinnoutaja "Eetu"  (FIN 
& S JVA Mailiksen Filippus) mallikkaan työskentelynäytöksen. Näytösjälki oli tehty 
avoimelle paikalle, josta MEJÄ-opiskelijoiden oli helppo seurata esimerkki-koirakon 
suoritusta. Oheinen kuvasarja on sunnuntailta, jolloin Jukka ja Risse-labbis 
käynnistivät oman MEJÄ-kautensa harjoitusjäljen merkeissä.
  
  Maastokoulutus aloitettiin oman askelparimitan arvioinnilla - montako askelparia 
kukin harrastaja ottaa 100 metrin matkalla. Kuten tunnettua, MEJÄ:ssä on 
ensiarvoisen tärkeää, että jäljen vetäjät myös mittaavat tarkasti vetämänsä jäljen. 
Jälkien mitat on määritelty säännöissä, joten jälkeä ei voi mitata "mutu"-periaatteella.

  Kussakin ryhmässä oli kuutisen koirakkoa, joille vedettiin ns. tuorejälki. Nämä jäljet 
ajettiin samana iltapäivänä. Jälki oli V:n muotoinen ja noin 200 m pitkä, sisältäen 

VAPUN VIETTOA METSÄN SIIMEKSESSÄ

Kuvajärjestys:
Alkumakaus
Tutkitaan yhdessä
Jäljestys meneillään
Kaato isännälle
Ylpeä Risse
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makauksen myös kulmassa. Kurssilaiset olivat itse vetämässä jälkiä - tekemällä oppii! 
Jäljestäjien joukossa oli monenlaista hännänheiluttajaa, suurin osa koirista lähti 
jäljelle innokkaasti mutta osalle veren haju heitti ns. jauhot kirsuun. Asiat jätettiin 
hautumaan koirien päänuppiin kouluttajien vetäessä uudet jäljet, joiden annettiin 
vanheta yön yli..

  Sunnuntaina oli vuorossa laukauksensietotesti, joka jäljitteli vastavaa tilannetta 
MEJÄ-kokeessa. Koetta varten - ja muutenkin - koiran mahdollinen paukkuarkuus on 
hyvä tiedostaa ajoissa. Ampumisen ääneen tulee mieluiten totutella pikkuhiljaa 
hankkiutumalla esim. ampumaradan läheisyyteen koiran kanssa.

  Ammunnan jälkeen jatkettiin jäljestämistä. Parille koiralle oli jäljellä eteminen 
työlästä; jälki ei kiinnostanut juuri lainkaan. Joukossa oli myös melko lailla 
"koevalmiita", reippaita nuuskijoita. Kouluttajat antoivat koiranohjaajille arvokasta 
palautetta, jonka pohjalta uutta harrastusta voi lähteä kehittämään oman koiran

kanssa. Päivän lopuksi käytiin läpi viikonlopun 
antia. Monelle osallistujalle viikonlopun opit 
antoivat kipinän uuteen mukavaan harrastukseen. 
MEJÄ on laji, jossa toimintatarmoa vaaditaan sekä 
koiralta että ohjaajalta. Reippaasta porukasta 
päätellen MEJÄ-kokeisiimme voi odottaa uusia 
osallistujia ajan mittaan.
 
Antoisia jäljestyshetkiä kurssilla olleille ja muillekin
 toivottelee

Eija Soronen

Tutkitaan yhdessä.

Jäljestys meneillään.
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Kaato isännälle. Ylpeä Risse, lbn Jummi-Jammin Rammstein.

Mejäkurssilla mukana ollut flatti Into (Celtair Morning Fly) kera 
kaatona käytetyn hirvensorkan. Kuva: Antti Korhonen
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Oulun Seudun Noutajakoirayhdistyksen 
Juhlavuoden T-paitoja on myytävänä

a’10€ /kappale. Paitoja on esillä ja 
myynnissä OSN:n eri tapahtumissa. 

Niitä voi ostaa myös suoraan 
Maija Pajalalta. p.08-375193 
maija.pajala@dnainternet.net

 TIEDOTTEITA

Oulun Seudun Noutajakoirayhdistys ry:n
nettisivut ovat osoitteessa:

www.oulunseudunnoutajat.com
sieltä löytyy myös OSN-foorumi.
nettisivuille tuleva materiaali:

webmaster@oulunseudunnoutajat.com



Palautusosoite:
Tiina Pikkuaho
Onkamontie 672
90840 Haukipudas

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

ANNE KARTTIMO-MÄKYNEN 
  SANNA KNUUTINEN 
 
 
 

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

- Hammashoidot 
 
 

Ajanvaraukset 
 
ma-pe klo 8.00 – 17.30 
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