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www-sivujen ylläpito: Kirsi Virtanen 

Kannen kuva: 
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Lehden ilmoitushinnat 2008: 
 
  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 
jäsensihteeri Eija Soroselle: 
jasensihteeri@oulunseudunnoutajat.com 
 
 
Jäsenmaksutili: 
OP Liminka 523308-215269 
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http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


5 

OSN ry—toimikunnat 2008 

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

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

MEJÄ 
Henri Saxholm 
Mähyläntie 29 
91500 Muhos 
050 - 501 0845 
 
 
mejatmk@oulunseudunnoutajat.com 
 
TMK:n sihteeri 
Niina Lukkariniemi 
Vihiluodontie 52 C 17 
90460 Oulunsalo 
niina.lukkariniemi@gmail.com 

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

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

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

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

Tanja Tenhonen 
Taina Kytölä 
Annamari Salminen 
Nora Sommer 
Teija Hemmilä 
Inka Labba 
Pasi-Matti Paakkola 

Puheenjohtajat:    Jäsenet: 
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Puheenjohtajalta 

Kesä tekee tuloaan täyttä päätä; 

tänään koirasta poimitut neljä punkkia 
sen viimeistään todistavat!  
Kevät-kesä on havaittavissa  myöskin 
tapahtumakalenterista. Yhdistyksen 
harrastusrintama on nyt 
”kuumimmillaan”; kauden ensimmäi-
nen (toko)koe oli viime viikonloppu-
na, vuoden toiset toko-kurssit käyn-
nistyvät tällä viikolla, taipparikurssilla 
lienee nyt osallistujia enemmän kuin 
koskaan. Valtakunnallinen mejä-
viikonloppukin on onnistuneesti taka-
na. Erityisen ilahduttavaa on uusien 
harrastajien innokas osallistuminen eri 
lajeihin. 
Kesän suuret ”voimanponnistukset”, 
SM-toko ja Kesätessu-näyttely, lähes-
tyvät kesäkuun myötä. Molempiin 

tapahtumiin tarvitaan ja kaipaillaan 
reipasta talkooväkeä, jota yhdistyk-
sestämme perinteisesti on löytynyt. 
Tänä vuonna OSN:n johtokunta on 
päättänyt ottaa käyttöön talkoolaisten 
palkitsemisjärjestelmän, josta lisäin-
foa lehden takakannessa. Myöskin ko. 
tapahtumista lisäinfoa ja yhteystietoja 
käsissäsi olevan lehden sisäsívuilla.  
Näin uuden kauden alussa haluan vie-
lä kerran onnitella viime vuonna ansi-
oituneita, ja vuosikokouksessa palkit-
tuja Vuoden Nuuskuja!  
Tapaamisiin kokeissa, treeneissä, 
näyttelyissä ja muissa koira-
aiheisissa, miksei aiheettomissakin, 
tapahtumisissa! 
 
Aurinkoista kesää toivotellen, 
 
     
    Tanja 
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      ELÄINTEN HIERONTAA    
      HOMEOPAATTISTA HOITOA                                
     KOULUTUKSIA  kts. nettisivulta!          
         koiran kotihieronta ja koirahierojakurssi ! 
             
         Marjut Nieminen p. 040 5064 101 
         Suvi Matilainen p. 0400 456 654 
 
        Eläinten Luontaislääkintäkoulu ja 
        Luontaishoitola  ELK Weter 
                  Ketokatu 8,  90140 Oulu 
    weter@lh-keskus.net  www.lh-keskus.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toimituksen terveiset 

ja tuomarista  OuNou-lehdessä julkaista-
vaksi. Riveissämme on paljon hienoja 
harrastuskoiria, joten onneksi postilaati-
kossani on tilaa, osoite on:  
eija.soronen@gmail.com 
Toimitus ottaa aina erittäin mielellään 
vastaan  myös kuvia erirotuisista noutajis-
ta  työn touhussa ja vapaa-ajalla! 
 Haluan vielä tässä yhteydessä 
toivottaa yhdistykseemme vastikään liitty-
neet harrastajat tervetulleeksi mukaan 
noutajatoimintaan. Joissain yhdistyksissä 
julkaistaan  lehdessä luettelo uusista jäse-
nistä, mutta mehän tapaamme teidät tule-
vissa tapahtumissamme sekä tietysti tal-
koissa ja  tullaan siellä tutuiksi! 
  
    Eija 
  

 Tätä lehteä on ollut todella kiva 
tehdä, koska materiaalia on suorastaan 
tulvinut toimitukseen! Aktiivisen harras-
tuskauden alkaessa toivon, että sama peli 
jatkuu… Kun kuljette kesän riennoissa—
joita riittää noutajilla agilitystä NOME-
kokeisiin -  pitäkää kamera mukana ja 
kynä korvan takana! Näin saadaan syys-
puolen OuNou-lehteen mukava juttu– ja 
kuvakavalkadi kesän touhuista. 
 Aika ajoin harrastusten parissa 
sataa mannaa autiomaahan ja oma koira 
pärjää erinomaisesti kokeissa tai näytte-
lyssä.  Näille voittajatyypeille on lehdes-
sämme varattuna oma ”Tähtihetkiä”-
palsta. Se on tarkoitettu harrastuksissa 
menestyneille nuuskuille, eli jos koirasi 
napsauttaa agilitykisoista nollavoiton, 
jäljestää ykköstuloksen tai saavuttaa met-
sästyskokeessa ykköstuloksen tms., lähetä 
koirasi kuva, nimi, kasvattajan sekä omis-
tajien nimet ja tiedot koe-/näyttelypaikasta 
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Kesätessu 2008 ryhmänäyttely  
 
OSN:n järjestää yhdessä Oulun Seudun Terrieriyhdistyksen kanssa Kesä-
tessu ryhmänäyttelyn Virpiniemessä 28.-29.6.2008. Lauantaina arvostel-
laan FCI:n ryhmät 3 & 9 ja sunnuntaina FCI:n ryhmät 2 & 8.  

Ilmoittautuminen näyttelyyn päättyy 31.5.2008. Lisätietoja näyttelystä: 
www.oulunseudunterrieriyhdistys.net/ryhma2008_noutajat/  

 
Jos koirasi turkki ei ole juuri nyt parhaimmassa näyttelykunnossa tai sinul-
la on muutoin tekemisen puutetta juhannuksen jälkeen tai jos vain haluat 
oppia lisää koiranäyttelyistä, olet sydämellisesti tervetullut mukaan 
näyttelyä järjestämään! OSN:n vastuulla on lauantain näyttelypäivä, 
eli  

 
nyt vain reippaasti mukaan ja merkkejä keräämään uuteen  

talkoolaiskorttiin!  
 
Paikkoja on vapaana toimistossa, rokotusten tarkistuksessa sekä lipun-
myynnissä, kehälähettien tehtävissä ja parkkipolliisiina sekä siivousparti-
oissa. Toki tehtäviä löytyy myös sunnuntaille, jos et pääse lauantaina. 
 
Ilmoittautua voit 9.6.2008 mennessä Erika Jylhä-Pekkalalle mieluiten 
sähköpostitse erika.jylha-pekkala@proagria.fi tai puhelimitse  
040-5963634 (vain iltaisin).  
 

Kevätterveisin, 
 

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

 
 

Hommia on monenlaisia, eikä aiempi kokemus TOKO-kokeista ole  
tarpeen. Mainio tilaisuus päästä näkemään ja kokemaan mitä  

kokeessa tapahtuu!  
 
 

Ilmoittautumiset Ammille, p: 040-5472015 tai  
ammi.salminen@gmail.com 

 

 
Oulun Seudun Noutajakoirayhdistys ry. 

 
järjestää  

NOME-kurssin 
2.-30.7.2008 

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

 
Hinta 20€  

 
Pääsyvaatimuksena kurssille on hyväksytysti läpäisty noutajien  

taipumuskoe ja tavoite startata NOME:n alokasluokassa. 
 

Ilmoittautumiset 10.–30.6. välisenä aikana: 
 

Tomi Sarkkinen p.040–5537450/nometmk@oulunseudunnoutajat.com 
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1. YLEISTÄ 
 Kulunut vuosi oli yhdistyksen 32. 
toimintavuosi ja rekisteröitynä yhdistykse-
nä 23. Yhdistyksellä oli 383 varsinaista 
jäsentä ja 69 perhejäsentä (18.1.2008). 
 Yhdistyksen toimintaa on johtanut 
johtokunta, joka on kokoontunut 6 kertaa. 
Puheenjohtajana on toiminut Katja Korho-
nen, varapuheenjohtajana Vesa Turunen, 
varsinaisina jäseninä Maria Tero, Timo 
Luomanen, Petri Paavola, Jussi Näyhä 
(17.11.2007 saakka) ja Tanja Tenhonen 
sekä varajäseninä Henri Saxholm ja Eija 
Soronen. 
 Rahastonhoitajana on toiminut 
Maija Pajala, jäsensihteerinä Taina Kytölä 
ja sihteerinä Kirsi Virtanen. 
 
Toimikunnat ja niiden puheenjohtajat: 
 
TOKO/AGILITY (Perus- ja tottelevai-
suuskoulutus/agility)  
Tiina Pikkuaho 
MEJÄ (Jäljestäminen)  
Henri Saxholm 
NOU/NOME  (Taipumus- ja metsästys-
koekoulutus)   
Tomi Sarkkinen 
NÄYTTELY    
Jussi Näyhä (17.11.2007 saakka) 
JULKAISU (Tiedotustoiminta)                              
Taina Kytölä 
 Lisäksi Tomi Sarkkinen on toimi-
nut varastovastaavana. Yhdistyksen asun-
tovaunusta on vastannut Henri Saxholm. 
 Tilintarkastajina ovat toimineet  
Pasi-Matti Paakkola ja Tomi Sarkkinen 
sekä varatilintarkistajina Annamari Salmi-
nen ja Henna Mikkonen. Yhdistyksen 
alueellisena yhteyshenkilönä Raahessa on 
ollut Taina Kytölä. 
 Yhdistyksen sääntömääräinen 
vuosikokous pidettiin 28.2.2007 sekä 
28.3.2007 Oulun Lyseolla. 

 Yhdistyksen yleisten kokouksien 
valitsemia edustajia on osallistunut Suo-
men Noutajakoirayhdistys ry:n ja Pohjois-
Pohjanmaan Kennelpiiri ry:n kokouksiin. 
 Jäsenlehteä OuNouta tehtiin neljä 
numeroa. Lehden päätoimittaja on ollut 
Taina Kytölä apunaan Juha Pelttari. 
 Yhdistys on ylläpitänyt myös ko-
tisivuja internetissä, webmastereina ovat 
toimineet Leena Kangas (2.10.2007 saak-
ka) ja Kirsi Virtanen (2.10.2007 alkaen). 
 
2. NÄYTTELY- JA  
KOETOIMINTA 
 
NÄYTTELYT 
 Toimikuntaan vuonna 2007 kuu-
luivat Jussi Näyhä pj, Sari Sillankorva, 
Ritva Kahlos, Merja Onnela, Eija Soro-
nen, Jaana Siikonen, Niina Lukkariniemi, 
Minna Kyllönen ja Maija Pajala.  
 Yhdistys osallistui 6.-7.10.2007 
Oulun kansainvälisen koiranäyttelyn jär-
jestämiseen yhdessä Oulun Koirakerho 
ry:n, Oulun Seudun Terrieriyhdistys ry:n 
ja Oulun Palveluskoirayhdistys ry:n kans-
sa. Näyttelytoimikunta erosi tehtävis-
tään 17.11.2007. 
 
TOKO 
 TOKO-toimikunnan puheenjohta-
jana vuonna 2007 on toiminut Tiina Pik-
kuaho ja jäseninä Teija Hemmilä, Mari 
Komulainen, Taina Kytölä, Henna Mikko-
nen, Sanna Turunen, Piritta Pärssinen, 
Ann-Mari Skutnabb, Tanja Tenhonen, 
Kirsi Virtanen, Maria Tero, Satu Huhta, 
Anna-Tuulia Tero ja Annamari Salminen.  
Lisäksi tottelevaisuuskoulutuksen apukou-
luttajina ovat toimineet Soile Pelkonen ja 
Inka Labba.  
 Tottelevaisuuskursseja on järjes-
tetty sekä alkeis- että jatkoryhmille neljä 

OULUN SEUD UN  NOUTAJAKOIRAYHDISTYS RY  
Toimintakertomus v. 2007  
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kertaa. Arviolta ryhmissä on käynyt vuo-
den aikana 110 koirakkoa. Koulutuksia on 
pidetty talvikaudella Saaran tallin manee-
sissa sunnuntai-iltaisin ja kesäkaudella 
Hietasaaren tanssilavan parkkipaikalla 
torstai-iltaisin.  
 Vuoden 2007 aikana on järjestetty 
kolmet tottelevaisuuskokeet: 
 
6.5. järjestetyssä kokeessa tuomarina toi-
mi Olavi Pajala ja vastaavana koetoimitsi-
jana Kirsi Virtanen. Sihteerinä oli Maija 
Pajala ja liikkeenohjaajina Pipa Pärssinen 
(voi, alo) & Maria Tero (evl, avo). Alo-
kasluokan koirista tuloksen sai 10/11 koi-
raa, joista parhaana OSN:n jäsenen omis-
tamana noutajarotuisena koirana palkittiin 
kultainennoutaja narttu Vuokkosen Lovely 
Dahlia, ohj. Merja Aho. Avoimessa luo-
kassa tuloksen sai 9/9 koiraa, voittajaluo-
kassa 0/2 koiraa ja erikoisvoittajaluokassa 
4/6 koiraa.  
 
6.6. järjestetyssä kokeessa tuomarina toi-
mi Olavi Pajala ja vastaavana koetoimitsi-
jana Annamari Salminen. Sihteerinä oli 
Maija Pajala. Alokasluokan koirista pal-
kittiin 5/5, avoimen luokan koirista 5/5, 
voittajaluokan koirista 2/2 ja erikoisvoitta-
jaluokan koirista 3/5.   
 
1.8. järjestetyssä kokeessa tuomarina toi-
mi Marja-Leena Hituri ja vastaavana koe-
toimitsijana sekä sihteerinä Tanja Tenho-
nen. Liikkeenohjaajina toimivat Teija 
Hemmilä ja Tiina Pikkuaho. Alokasluokan 
koirista palkittiin 7/8, avoimen luokan 
koirista 5/5, voittajaluokan koirista 3/4 ja 
voittajaluokan koirista 1/1.    
 
 METSÄSTYSKOIRIEN  
JÄLJESTÄMISKOE-TOIMINTA  
 
 Toimikunnan kokoonpano 2007: 
Henri Saxholm pj., Antti Soronen, Niina 
Lukkarinniemi, Erika Jylhä-Pekkala, Pasi-
Matti Paakkola, Jukka Välitalo, Miia Val-
kama, Riitta Heikkinen, Marita Merviö, 

Mikko Mathlin, Kaisa Rimpiläinen, Eija 
Soronen, Pasi Erkkilä. 
 MEJÄ- toiminta aloitettiin harjoi-
tusviikonlopulla 28.4 - 29.4 Lumijoella. 
Viikonloppuun osallistui reilu 30 koirak-
koa. Kouluttajina toimivat toimikunnan 
jäsenet. 
 Yhdistys järjesti vuoden aikana 5 
metsästyskoirien jäljestämiskoetta: 27.5 
Liminka, 17.6 Muhos, 23.6 Pudasjärvi, 5.8 
Rantsila ja 2.9 Lumijoella (myös piirin-
mestaruuskoe). 
  
27.5 Limingassa ylituomarina ylituomari-
na Kari Pinola, muut tuomarit Eino Jämsä, 
Mikko Taipaleenmäki ja Lea Foudilainen.  
Vastaavana koetoimitsijana oli Pasi-Matti 
Paakkola, sihteerinä toimi Niina Lukkari-
niemi. Ruokapuolesta vastasi Henri Sax-
holm. Koiria osallistui avo-luokkaan 10 
joista 7 sai tuloksen ja voi-luokkaan 14, 
joista 9 sai tuloksen. Herttuan Pystiin 
kiinnityksen sai labradorinnoutaja n Ta-
wastway's Knockabout 1/49, om. ja ohj. 
Matti Tero. 
 
17.6. Muhoksella ylituomarina toimi Juha 
Karlström, muina tuomareina Jukka He-
vonkorpi 
Heikki Kulo ja Mauri Iskanius. Vastaava-
na koetoimitsijana oli Niina Lukkariniemi, 
sihteerinä toimi Niina Lukkariniemi ja 
ruokapuolesta vastasi Henri Saxholm. 
Koiria osallistui avo-luokkaan 10 joista 8 
sai tuloksen ja voi-luokkaan 14 joista 9 sai 
tuloksen. 
 
23.6. Pudasjärvellä pidetyssä kokeessa 
tuomareina olivat Seppo Venäläinen (ylit.) 
ja Mikko Taipaleenmäki. Vastaavana 
koetoimitsijana toimi Henri Saxholm ja 
sihteerinä Niina Lukkariniemi sekä Miia 
Valkama. Koiria osallistui avo-luokkaan 6 
joista 3 sai tuloksen ja voi-luokkaan 6 
joista 5 sai tuloksen. 
 
5.8 Rantsilassa ylituomarina toimi Helena 
Huhmarniemi, muina tuomareina Martti 
Hirvonen, Seppo Venäläinen, Lea Foudi-
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lainen ja Jukka Välitalo. Vastaavana koe-
toimitsijana oli Riitta Heikkinen, sihteeri-
nä toimivat Niina Lukkariniemi. Ruoka-
puolesta vastasi Henri Saxholm. Koiria 
osallistui avo-luokkaan 10 joista kaikki 
saivat tuloksen ja voi-luokkaan 17 joista 
15 sai tuloksen. Avo-luokan paras oli lbn 
Mallorn's Blue Velvet ja se sai kiinnityk-
sen "Herttuan Maljaan". 
 
2.9 Lumijoella järjestetyssä piirinmesta-
ruuskokeessa tuomarina toimi Markku 
Hassinen ja rinnakkaiskokeen tuomarina 
Mikko Taipaleenmäki. Vastaavana koetoi-
mitsijana oli Eija Soronen, sihteerinä toi-
mivat Niina Lukkariniemi. Ruokapuolesta 
vastasi Henri Saxholm. Koiria osallistui 
avo-luokkaan 6, joista 5 sai tuloksen ja voi
-luokkaan 6 joista kaikki saivat tuloksen. 
Piirinmestaruuden voitti labradorinnoutaja 
n Tawastway's Knockabout, om. ja ohj. 
Matti Tero. Herttuan pysti annettiin vii-
meistä kertaa kokeen korkeimman piste-
määrän saavuttaneelle koiralle. Pystiin 
eniten ja korkeimmilla pistemäärillä kiin-
nityksiä oli kerännyt Alvis, knn 
FIN&S&N JVA Vassruggens Njorun 
Allvismal om. Elisa Pietarila & Pasi Vä-
häkuopus. 
 
 
NOU/NOME 
 Toimikunnan kokoonpano vuonna 
2007 oli seuraava: Tomi Sarkkinen pj, 
Katja Salmela siht., Leena Kangas, Taina 
Kytölä, Riitta Niemelä, Henna Mikkonen, 
Timo Luomanen, Pekka Laurikkala, Tiina 
Pikkuaho, Mari Komulainen, Tanja Ten-
honen. 
 Taipumuskoeviikonloppu järjes-
tettiin 21.4 - 22.4.2007 Oulunsalossa Pau-
kunmajalla, luennoitsijoina toimivat Tomi 
Sarkkinen, Petri Ollikainen ja Vesa Turu-
nen, sekä kouluttajina nome-toimikunnan 
jäsenet. Pääemäntänä toimi Maija Pajala. 
Viikonloppuun osallistui 35 henkilöa koi-
rineen. 
 Kevään ja kesän aikana on järjes-

tetty taipumuskoeharjoituksia kurssimuo-
toisesti, kouluttajina ovat toimineet yhdis-
tyksen nome-toimikunnan jäsenet. Koulu-
tuksiin osallistui 62 kpl koiria ohjaajineen. 
 Yhdistys järjesti vuoden aikana 
kahdet taipumuskokeet: 
 
8-9.6.2007 taipparit järjestettiin Oulussa 
Kotalammella, tuomarina Tapio Sihvonen 
sekä 18. - 19.8.2007 niin ikään Kotalam-
mella, tuomarina Tapio Sihvonen ja Pentti 
Åman.  
Koiria starttasi 8-9.6.2007 pidetyssä ko-
keessa 26 ja taipumuskokeen suoritti hy-
väksytysti 16 koiraa. Vastaavana koetoi-
mitsijana toimi Leena Kangas. 
18. - 19.8.2007 koiria starttasi 31 ja ko-
keen suoritti hyväksytysti 11 koiraa. Vas-
taavana koetoimitsijana toimi Tomi Sark-
kinen. 
 
Noutajien metsästyskokeita järjestettiin 
seuraavasti:  
 
Kotalammella 9.6.2007 järjestimme alo-
luokan kokeen tuomarina Pentti Åman. 
Vastaavana koetoimitsijana toimi Mika 
Kivelä. Kokeeseen osallistui 17 koiraa, 
joista tuloksen sai 4 ja niistä 1-tuloksen 
yksi koira. 
 
Oijärvellä 2 ja 3.6 (avo- ja voi-luokka) 
Tuomareina toimivat Veli-Erkki Haataja 
ja Mikael Rönnback (Ruotsista). Vastaa-
vana koetoimitsijana toimi Henna Mikko-
nen. Kokeeseen osallistui yhteensä 52 
koiraa, joista tuloksen kokeessa sai 22 ja 
niistä 1-tuloksen kolme koiraa.  
 
28. - 29.7 järjestettiin Rantsilassa Naisten 
Haku 2007-ottelu naiskoiranohjaajille, 
tuomareina olivat Raija Viidanoja ja Pentti 
Åman. Ylitoimitsijana toimi Tanja Tenho-
nen. Kokeessa starttasi 54 koiraa, joista 
tuloksen sai 35 koiraa, niistä 1-tuloksen 
sai 7 koiraa. 
 
Piirinmestaruuskoe (voi) järjestettiin 
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9.9.2007 Oulunsalossa, tuomarina Antti 
Nurmi, ylitoimitsijana Tiina Pikkuaho. 
Kokeeseen osallistui 12 koiraa, joista 8 sai 
tuloksen ja kaksi koiraa niistä 1-tuloksen. 
Piirinmestaruuden voitti lbn Alma ohjaa-
janaan Petri Ollikainen. 
 
Lisäksi järjestimme yhdessä flattikerhon 
kanssa nome-kokeen (alo- ja avo-luokat) 8
-9.9.2007 Oulunsalossa tuomareina Harri 
Siven ja Antti Nurmi. Kokeen ylitoimitsi-
jana toimi Tomi Sarkkinen. Kokeeseen 
osallistui 45 koiraa, joista tuloksen sai 31 
ja niistä 1-tuloksen 7 koiraa. 
 
 
3. RAAHEN TOIMINTA 
 
Yhdistyksen alueellisena yhteyshenkilönä 
Raahessa on ollut Taina Kytölä. 
 Viikoittaiset noutajien metsästys-
koe-treenit (NOME) alkoivat toukokuun 
alussa ja jatkuivat lokakuulle. Talvella 
treenattiin keliolosuhteiden mukaan, n. 1-
2krt/kk.. Noutajien perustottis-ryhmä ko-
koontui talven aikana samoina kertoina 
kuin nome-ryhmäkin, kummankin ryhmän 
kouluttajana toimi Taina Kytölä. 
 Taipumuskoe-ryhmä (NOU), piti 
omat viikottaiset treeninsä huhti-
heinäkuun aikana. Päävastuullisena kou-
luttajana toimi Taina Kytölä ja apukoulut-
tajina Minna Martikkala sekä Anne Timo-
nen. Lisäksi vuoden mittaan järjestettiin 
useampia riistaantutustumis- / noutopäiviä 
ympäri vuoden. Järjestettiin myös mölli-
taipparit. 
 Taipumuskokeen läpäisi useampi 
koirakko, samoin nome-tuloksia saatiin 
haarukalla ALO3-VOI3. Nome-tuloksia 
tuli yhteensä viidelle eri koiralle. 
 Teimme alati tiivistä yhteistyötä 
Raahen Koirakerho ry:n kanssa, mm. 
käyttämällä RKK:n kanavia koulutuksista 
ja tapahtumista tiedottaessa. 
 
 

4. MUU TOIMINTA 
 
Vuosikokouksen yhteydessä 28.2.2007 
palkittiin seuraavat koirat (Vuoden Nuus-
kut 2006): 
 
Kaunein nuusku:  
1. Kknu CIMRAMIN CHOKO 185 p  
Om. Anu Ollila  
2.Chnu Batzi’s Arnac Merlin "Vili” 118p.  
om. Marjaana & Ari Siltakoski  
3. Kknn Caballus Que Sera ”Liina” 113 p.  
om. Olavi Koskinen ja Päivi Erkko-
Koskinen  
4.Lbn ADVETURER’S BLANC DE 
BLANC’S ”Nelli” 55 p.  
om.. Kaija Partanen  
5. Lbn Strongline’s Funky 12 p.  
Om. Kai ja Päivi Saikkonen  
 
Jäljestysnuuskut:  
 
1. sija Lbn Strongline’s Funky 233 p.  
Om. Kai ja Päivi Saikkonen  
 
2. Nsnu MÄKIHARJUN HUOLETON-
HEMMO ”Leevi” 225,4 p.  
Ohj. Minna Martikkala  
3. Lbu BEAR’S ROMEO 220 p.  
Ohj. Kaisa Rimpiläinen  
4. lbn ADVENTURE’S BLANC DE 
BLANC’S ”Nelli” 164 p.  
Ohj. Kaija Partanen  
5. Lbu MAILIKSEN FILIPPUS 161 p.  
Ohj. Mikko Mathlin  
NOMEnuuskut:  
 
1. Lbn ALMA ”Alma” 123 p.  
Ohj. Petri Ollikainen  
2. Lbu JUMMI-JAMMIN FRANKEN-
STEIN ”Piki” 111 p.  
Ohj. Tomi Sarkkinen  
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3. Lbu NAMUSILLAN MUSTAJUURI 
”Jekku” 108 p.  
Ohj. Pekka Laurikkala  
(enemmän VOI 1 tuloksia kuin Kamalla)  
4. Kknu Vilsans Nordanvind ”Kama” 108 
p.  
Ohj. Petri Paavola  
5. Sknu Biehkan Kaiku ”Roki” 90 p.  
Ohj. Katja Salmela  
 
AGInuuskut:  
 
1. Nsnn MÄKIHARJUN JOULUN-
ODOTUS ”Rosa” 115 p.  
Ohj. Mirka Haavikko  
 
2.Sknn SNIFFENS SOLEA ”Ada” 108 p.  
Ohj. Päivi Salo  
3. Sknn CHICCOXEN HULLABALOO 
”Selma” 104 p.  
Ohj. Piritta Pärssinen  
4. Sknn MEI DAN WHOOPY GOLD-
BERG ”Silva” 99 p.  
Ohj. Päivi Salo  
 
TOKOnuuskut:  
 
1. Sknn CHICCOXEN ALL BY MY-
SELF ”Masu” 163 p.  
Ohj. Piritta Pärssinen  
 
2. Lbn ADVETURER’S BLANC DE 
BLANC’S ”Nelli” 93 p.  
Ohj. Kaija Partanen  
3. Sknu CHICCOXEN BASHFUL 
BUMPKIN ”Tahvo” 30 p.  
Ohj. Tiina Pikkuaho  
4. Knn MÄKIHARJUN LUCKY LEIA 
”Emma” 18 p.  
Ohj. Annamari Salminen  
5. Lbu BEAR’S MASTERCRAFT “Aatu” 
15 p.  
Ohj. Kirsi Virtanen 
Yhdistyksen pikkujoulut järjestettiin ra-
vintola Arttelissa 24.11.2007 ja sen yhtey-
dessä palkittiin vuoden 2007 aikana seu-
raavat valionarvon saavuttaneet yhdistyk-
sen jäsenten omistamat noutajarotuiset 
koirat: 
 

sknu FIN MVA Toffedreams Summit 
"Smart"  
om. Marja Reinikka  
 
sknn  
FIN MVA Emkristina's Boombender 
“Taika”  
om. Arja Konttinen  
 
chesapeakelahden noutaja  
FIN MVA Batzi´s Mary Read ”Nasti”  
om. Arja ja Tapio Sihvonen  
 
kihara IRL & N MVA  
Springcurl Keepthefaith, "Kaneli"  
omistaja Paula Sarkkinen  
 
kihara FIN & N MVA  
Springcurl Persuasion, "Yaya"  
omistaja Paula Sarkkinen  
 
lbu FIN MVA Boompaw's Ruddy Duck 
"Erki"  
om. Taina Kytölä & Juha Pelttari  
 
lbn FIN JVA Boompaw's Baikal Teal 
"Noora"  
om. Taina Kytölä & Juha Pelttari  
 
knu FIN MVA  
Golden Mist Sunset Beach ”Pete”  
om. Liisa Pyykkö  
 
chesapeakelahdennoutaja uros  
PL MVA Batzi's Arnac Merlin "Vili"  
om. Marjaana & Ari Siltakoski  
 
knn N JVA Mäkiharjun Mainio Maija 
”Maija”  
om. Erika Jylhä-Pekkala  
 
lbu FIN JVA Hallahanhen Bomba 
”Nuppi”  
om. Marita Merviö  
 
sknu FIN MVA ja EST MVA  
Toffedreams Scuff'n Puff ”Wilson”  
omistaja Riitta Niemelä.  
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”Candy”  
Omistaja: Minna Oikarainen  
 
lbn FIN JVA Sukkela Eufrosyyne ”Elli”  
om. Pasi-Matti Paakkola  
 
sknn  
FIN MVA Toffedreams Seven Steps to 
Heaven “Cindy”  
om. Katja ja Tomi Korhonen   
 
Sknu FIN MVA Celtair Rustic Ranger 
"Nemo"  
om. Johanna Myllyharju ja Antti Korho-
nen 

 
sknn FIN TVA Chiccoxen Hullabaloo 
”Selma”  
om. Pipa Pärssinen  
 
kiharakarvainen noutaja narttu  
S (n) MVA, KANS MVA  
Racycurls Fram til Caballus "Freya"  
om. Hilkka Lindberg  
 
kultainennoutaja  
FIN MVA Noudon Ice-Cool "Roope"  
Omistaja Minna Laitila  
 
sknu  
FIN MVA Toffedreams Steady'n Ready 
“Luca”  
om. Jaana ja Heikki Aalto  
knn  
FIN MVA Kokiksen Cajolerie Votre 
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 Kutsumanimi Erki oli valmiina 
kantajalleen melkein 7 vuotta, ennen kuin 
se kovasti toivottu pentu viimein syntyi. 
Vaikka Erki onkin ensimmäinen koirani, 
minulla oli selkeä käsitys siitä, millaisen 
koiran haluan. Siksi päädyin odottamaan 
muiden tarjottujen vaihtoehtojen sijaan. 
Odottaminen todella kannatti, Erki on 
juuri sellainen kuin halusinkin ja niin 
paljon enemmän. Tässä on varmasti isoin 
syy siihen, miksi itselläni on riittänyt ute-
liaisuutta ja motivaatiota kokeilla Erkin 
kanssa kaikkea mahdollista.  
 Meidän tie ei todellakaan ole ollut 
lyhin tai suorin ja ne kuuluisat hanskat on 
tullut ripustettua naulaan niin monesti! 
Aina tuumaustauon jälkeen, ne on kuiten-
kin otettu takaisin käyttöön. Kun viimein 
itse oivalsin, että keskittymällä yhteen 
lajiin, olisi siinä ko. lajissa eteneminen 
toki nopeampaa ja helpompaa, ei ole tar-
vinnut enää hanskoja ripustella. Tehdyistä 
virheistä voi syyttää vain itseään ja turha 
ryppyotsaisuuskin vanhentaa. Tehdyt 

Kuva: Petri Reponen 

OSN Monipuolisin noutaja  
OUNOU NUUSKU  2007  
FIN MVA Boompaw’s Ruddy Duck  
”Erki” s.16.11.2003 FIN47771/03 

Erkin voittoon oikeuttaneet tulokset: 
NOME-B: 3 x VOI3 
MEJÄ: 2 x AVO1, VOI1 
TOKO: VOI2 & VOI3 
NÄYTTELY: ROP, VSP, PU-3 

virheet ovat tehtyjä ja opiksi niistä kannat-
taa ottaa, mutta niiden loputon vatvomi-
nen ei vie tiellä eteenpäin. Vuoteen 2007 
lähtiessämme päätin, että me Erkin kanssa 
treenaamme ja kisaamme, vain kun se on 
molemmista hauskaa, näin aikaansaatiin 
parhaimmat tuloksemme! 
 Erkin pisteet tähän palkintoon 
kertyivät neljästä varsin perinteisestä lajis-
ta, nome-toko-mejä ja näyttelyt. 
  Erki ei edusta tyypillistä nykyistä 
labradoriuroksen näyttelyihannetta, vaan 
se on isänsä tyyppinen vanhan linjan edus-
taja. Fyysisesti Erki on ollut varsin hitaasti 
kehittyvä uros, mutta kun se sai runkonsa 
kasvatettua vastaamaan muuta kroppaa, se 
keräsi neljän vara-sertin jatkoksi FIN 
MVA-arvoon vaadittavat sertit puolessa 
vuodessa. Erki valioitui toukokuussa 
2007, ollen samalla koko 8-ryhmän ryh-
mänäyttelyn BIS-1! Näin maallikkonäytte-
lyharrastajana oli varsin ainutlaatuinen 
tunne seistä näyttelyn paras-kehässä, pu-
nainen ruusuke kädessä kun oman narun 
päässä se koko näyttelyn kaunein koira! 
 Nomessa Erkin kanssa kokeiltiin 
kauden ensimmäisessä kokeessa ohjaajan 
vaihdosta, huonoin tuloksin. Oma ohjaaja 
on tälle koiralle se kaikista paras ja mei-
dän nomekausi olikin varsin tasainen. Kun 
kesällä avoimesta luokasta oli saatu pari 
ykköstulosta, päätettiin syksyllä käydä 
testaamassa voittajaluokkaa. Tässä lajissa 
korostuu alkuvaiheessa tekemäni isot 
virheet koulutuksessa, Erkin kanssa kun 
oli tarkoitus mennä vain niihin taipparei-
hin.. Vaan sillä mennään, mitä meillä on! 
Erki on onneksi koira, joka on antanut 
paljon anteeksi ohjaajansa virheitä ja moni 
asia onkin aloitettu sen kanssa uudelleen 
alusta. 
 Mejä alkoi sujua kun ohjaaja vih-
doinkin oppi jarruttamaan, ainakin sen 
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ensimmäiset 600 metriä… Mejä on meille 
hyvä laji, sillä se on antanut molemmille, 
koiralle sekä ohjaajalle pitkäjänteisyyttä. 
Viime kesänä starttasimme kolme kertaa 
hyvin tuloksin. 
 Elämäni ensimmäisen tokokokeen 
kävin katsomassa kun Erki oli n. vuoden 
ikäinen. Laji vaikutti minusta hauskalta ja 
ajattelin, että se voisi sopia meillekin. 
Talvilajina se on meillä enimmäkseen 
ollut, ainakin treenauksen suhteen, vaikka 
joka kesä tulee yleensä kerran startattua.  
Toko on laji jossa meidän on ollut hel-
pointa aloittaa opetus uudelleen alusta, 
koska sillä ei ole tekemistä Erkin riista-
vietin kanssa. Tässä lajissa meidän ongel-
mana on lähinnä ohjaajan ”sinne päin”-

 Alvis jatkoi flättien viitoittamaa 
jäljestysuraa heti ensimmäisenä kesänään. 
Alvis on ollut alusta saakka ns. luonnon-
lahjakkuus, eli varsinaiseen jäljestämiseen 
sitä ei  koskaan ole tarvinnut opettaa tai 
innostaa, ainoastaan vähän hioa joitakin 
juttuja. Onneksi haukkuminen jäi heti 
alussa pois…  
 Alviksen ura alkoi hyvin: ensim-
mäiset kisat olivat GR:n mestaruuskisat 
Yli-Kiimingissä 2004 ja avo 1/50 pistettä.  
Mitään vastuksia ei mejäilyssä Alviksen 
kanssa ole ollut, kaikki on kyllä mennyt 
aivan nappiin ja työskentely Alviksen 
kanssa on aina hauskaa. Juuri se hauskuus 
ja jännitys se saakin kesä kesän jälkeen 
juoksemaan metsässä jälkiä tehden. Tyh-
mimmät ohjaajan virheetkin ovat pitkän 
harrastuksen aikana ehkä jo karisseet. 
 Kesä 2006 oli tietysti sinänsä hie-
no, kun kisattiin sekä Ruotsissa että Nor-
jassa, tuloksena kolmen maan valioksi 
yhtenä kesänä. Viime kesä oli myös hyvä, 
kun pääsimme käymään useissa kokeissa 
ilman juoksujen ”karanteenia”. Ja nyt 
alkaa varmaan tulla jäljestykseen entistä-
kin enemmän tarkkuutta. 
 Alviksella on mielestäni juuri 
käyttökultaiselle sopivat ominaisuudet: 
itseluottamusta,  sinnikkyyttä ja tempera-

OSN VUODEN MEJÄ-NUUSKU 
FIN  &  S  &  N  JVA   
Vassruggens Njorun Allvismal  
”Alvis” s. 13.3.2003 FIN32862/03  
Om. Elisa Pietarila ja Pasi Vähäkuopus 

tyyli ja treenin puute… Mutta mikä tär-
keintä, hauskaa toko on meistä edelleen! 
 Meillä ei ole mitään korkealentoi-
sia tavoitteita ja siksi harrastaminenkin on 
helppoa. Erki ei ole, eikä siitä koskaan 
tulekaan minkään lajin huippua, mutta 
monipuolinen se kyllä on ja tasaisen var-
ma lajeissaan. Harrastuskoirana se on mitä 
mainioin, aina valmiina kaikkeen! Tylsää 
hetkeä meillä ei ole ollut ja tuskinpa tulee 
olemaankaan. Sattuman oikusta Erkillä ja 
lapsellamme on päivälleen kaksi kuukaut-
ta ikäeroa, niinpä Erkin ehdottomasti tär-
kein ominaisuus onkin olla meille se maa-
ilman paras ja lempein kotikoira!           ▄ 

Kuva: Elisa Vähäkuopus 
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menttia. Viimeisen plussan tuo kova met-
sästysmotivaatio, joka pääsee oikeuksiinsa 
tietysti käytännön jäljestyksessä. Kisoissa 
punnitaan myös koiran ja ohjaajan välistä 
yhteistyötä, luottamuksen tulee pelata 
puolin ja toisin. Alvis myös aina palkitaan 
ruhtinaallisesti niin treeneissä kuin kisois-
sakin, vaikka tulos ei olisikaan kovin 
hyvä. Koirahan tekee aina parhaansa ja se 
riittää meille aina.  
 Kotona Alvis on oikea unelmakoi-
ra: kotikoira, metsästyskoira ja kisakoira. 
Flätteihimme varrattuna virtaa taatusti 
enemmän ! 

 Alvis on ihan ”alvis”, mielestäm-
me  ihan kaikilta ominaisuuksiltaan miel-
lyttävä koira. Toivon, että voimme vielä 
kisailla ja ennen kaikkea, että Alvis saisi 
edelleen käytännön jäljestystehtäviä.  Ja 
eläisi pitkään terveenä ja onnellisena lau-
massamme!    ▄ 

OSN VUODEN NOME-NUUSKU 
Alma 
s. 15.8.2002 FIN40383/02 
Om. Petri Ollikainen  

 Alma varttui pentuaikana puoli-
vallattoman labradorin kanssa  ja tämän 
vallattoman esimerkin varoittamana pää-
tettiin  
perusasiat ottaa haltuun jo pilttinä.  
 Alkeistoko-kurssilta haettiin poh-
jaa kaikelle harrastamiselle ja taippari-
kurssilla pikkutyttö opiskeli noutavan 
koiran alkeisoppimäärää. Näillä taidoilla 
ei jääty luokalle: taipparit menivätkin läpi 
ensi yrittämällä, mutta NOME-kokeissa ei 
Alma ei lapsitähden elkeitä osoittanut: 
ongelmia tuotti jälki harjoittelun puuttues-
sa. Asia korjattiin treenaamalla, koska 
taipumuksia tai työintoa taas Almalta ei 
ole koskaan puuttunut. Se on kotioloissa 
pehmeä ja rauhallinen, mutta työskennel-
lessään energinen ja väsymätön tarmonpe-

sä. Nämä ominaisuudet yhdistettynä mää-
rätietoiseen harjoitteluun pari-kolme ker-
taa viikossa on tuottanut hyvää tulostasoa. 
 Alma saavutti KVA-arvoon vaa-
dittavat tulokset pari vuotta sitten, mutta 
urasuuntautuneena neitinä sitä ei kauneus-
kilpailut kiinnosta ja valionarvon edellyt-
tämän näyttelytulos on siten hankkimatta. 
 Aurinkoinen pikku-Alma on tuot-
tanut ilon pilkahduksia iskälle pitkin tä-
hänastista uraa. Esimerkkinä näistä onnen 
pipanoista vuoden NOME-nuuskun titte-
liin oikeuttavat tulokset: kolme kertaa 
VOI1- ja pari VOI2-tulosta. Vuonna 2006 
Alma täräytti kokeista komeat viisi VOI-
ykköstä. Tämän lisäksi Almasta on leivot-
tu kaksi kertaa Pohjois-Pohjanmaan piirin-
mestari.  OSN:n vuoden NOME-nuusku 
Alma on jo kolmatta kertaa peräkkäin. 
Kaislikossa suhisee nuorempiakin neito-
kaisia, mutta kymmenen voittajaluokan 
ykköstä tähän mennessä saavuttanut Alma 
aikoo jatkaa vakaata uraansa niin kauan 
kuin suu napsaa ja jalka kapsaa. 
 Kotona Alman ilona on 
”pikkusisko” Pirkko. Mitään peräkamma-
rin tyttöjä Alma ja Pirkko eivät ole;  vapaa
-aikanaan NOME-kuningatar rentoutuu 
omatoimi-ulkoilun ja grillikutsuilla vierai-
lun parissa, Pirkko taas on harrastanut 
kokeilevaa muotoilua.    ▄ 
 
 

Kuva: Petri 
Ollikainen 
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  Selman ”tokoura” ei ole ollut ko-
vinkaan helppo, vaikka ennen Selmaa 
olinkin kouluttanut tokoon kaksi flattia. 
Olisi luullut, että kolmas olisi ollut edelli-
siä helpompi, mutta näin ei ollut ja harjoit-
telu Selman kanssa vaati oikeastaan yhtä 
paljon töitä kuin ensimmäisen flattini eli 
Elvi. Suurin ongelma oli vilkkaus sekä 

OSN VUODEN TOKO-NUUSKU 
FIN TVA JK2  
Chiccoxen Hullabaloo  
”Selma” 
31.10.2003  FIN46184/03  
Om. Pipa Pärssinen  

häiriöherkkyys, joka on vasta tänä vuonna 
alkanut laantua.  
 Pentuna Selma ei juurikaan käynyt 
yhteistreeneissä, minkä seurausta em. 
varmaankin oli. Eikä Selmalle muuten-
kaan ollut oikein aikaa, Selma oli Masun 
koira. Lisäksi Selma-raukkaan kohdistui 
suuria odotuksia, Selman piti olla Masu-
tätinsä kopio, mitä Selma ei tietenkään 
ollut. Suuret oletukset haittasivat ja laski-
vat harjoittelumotivaatiotani, joten senkin 
vuoksi Selma jäi aluksi aika lailla syrjään 
ja vähemmälle huomiolle. Vähitellen olen 
kuitenkin hyväksynyt Selman omana itse-
nään ja samalla tuloksetkin ovat parantu-
neet, samoin kuin koko yhteistyö.  
  Vuonna 2007 Selma kävi vaihtele-
valla menestyksellä eri kokeissa, saavu-
tuksenaan kesällä TVA-arvo ja PK-
puolella koulutustunnus 2-luokasta. No-
messa väännettiin ALO3, mikä ei ole hyvä 
tulos, mutta Selman saavutuksena hyvä. 
Tämän vuoden tavoitteena on tokossa 
vakiinnuttaa suoritustaso ja keskittyä 
enemmän PK:hon, agilityyn ja nomeen, 
jotta sieltä saisi parempia tuloksia.         ▄ 

 Agilitykoira Hunni-Unni on neljän 
vuoden iän saavuttanut sileäkarvainen 
noutaja. Aloitimme agilityharrastuksen 
OSN:n alkeiskurssilta loppuvuodesta 2005 
ja ensimmäiseen viralliseen starttiin uskal-
tauduimme vuotta myöhemmin. Kun hu-
vin vuoksi aloitettu harrastus imaisi koiran 
ja ohjaajan mukaansa, agility nousikin 
toiseksi päälajiksemme. 
 Mennyt vuosi oli agilityrintamalla 
ohjaajalle ja koiralle odottamaton menes-
tys. Vuoden 2007 alussa olimme vasta 
aloittaneet kisauramme ja tavoitteena oli 
nousta seuraavaan tasoluokkaan. Koska 
sekä koira että ohjaaja olivat aloittelijoita 
tämän lajin parissa, ei uskallettu haaveilla-
kaan sellaisesta menestyksestä, mitä vuosi 
toi tullessaan.  
 Helpohkosti Unni sai kasaan puut-
tuvat tulokset kakkosluokkaan nousua 
varten jo alkuvuodesta, jonka jälkeen 

OSN VUODEN AGILITY-NUUSKU 
2007  
 Emkristina’s Bark At The Moon 
“Unni” s. 19.2.2004   FIN17497/04  
Om. Henna Mikkonen 

Kuva: Sari Eskelinen 
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to, ensimmäinen kiinnitys FIN AVA – 
titteliin. Onko se tavoitteena realistinen, 
onkin sitten eri asia. Agility kun taitaa olla 
ainoa harrastuslaji, jossa saavuttaakseen 
valiotittelin, on voitettava muita kilpaili-
joita. Oman parhaansa tekeminen ei pel-
kästään riitä voittoon. Unnin kanssa mi-
tään ei kuitenkaan kannata ottaa liian to-
sissaan, joten tärkeintä on tälläkin kaudel-
la pitää mielessä miksi tämä harrastus 
aloitettiin ja sen mukaan ottaa tulevat 
haasteet vastaan.   ▄ 

pidimme pienen tauon kisaamisesta. Kak-
kosluokasta saimme heti tauon jälkeen 
kaksi ensimmäistä nollatulosta ja siinä 
vaiheessa ohjaaja alkoi hirvittää: Tätä 
menoa oltaisiin kohta jo kolmosissa, agili-
tyn ylimmässä luokassa, eikä ohjaaja ollut 
kerinnyt vielä ollenkaan kehitykseen mu-
kaan. Kolmas nollatulos antoi kuitenkin 
odotuttaa itseään vielä hetken, mutta mikä 
olisikaan ollut sen makoisampaa kuin 
saada tuo odotettu nollatulos kesän Agiro-
tu-reissulla, missä niistä 1.-3. sijoitukseen 
oikeuttavista nollatuloksista oli kilpaile-
massa huomattavasti suurempi määrä 
koirakoita kuin täällä kotona päin. Agirotu 
oli muutenkin yksi vuoden kohokohtia, 
kun oululainen flattijoukkueemme sijoittui 
sarjassaan neljänneksi, mikä oli noutaja-
joukkeelle todella hyvä saavutus. 
 Kesän loppuun mennessä alkuvuo-
desta asetettu tavoite oli täytetty jo kaksin-
kertaisesti, kun olimme nousseet ykkös-
luokasta kolmosiin asti. Pienen kisatauon 
jälkeen Unni aloitti kolmosluokan uransa 
vaatimattomasti piirimestaruuskisoissa. 
Yllätyksekseni ohjaajan ja koiran hermot 
pysyivät kassassa ja teimme kahdella pe-
räkkäisellä radalla puhtaat suoritukset, 
jotka yhdessä oikeuttivat piirinmestaruus- 
hopeaan! Se onnistumisen tunne ei hetkes-
sä unohdu. 
 Syksyn ja talven aikana kisoja tuli 
vielä käytyä sekalaisella menetyksellä 
kuitenkin niin, että uutta tavoitettakin 
saavutettiin koko ajan. Tällä vuodelle jäi 
vielä tavoitteeseen täytettävää, sillä ihan ei 
ole vielä ensi kesän SM-kisoihin osallistu-
miseen oikeuttavat seitsemän nollatulosta 
kolmosluokasta kasassa. 
 Viime vuoden aikana Unni startta-
si kaiken kaikkiaan 24 kertaa virallisissa 
kisoissa tehden yhdeksän ratavirheetöntä 
ihanneajan alittavaa ratasuoritusta, mikä 
on oikein hieno saavutus agilitykoiralle. 
Tälle vuodelle tavoitteena on päästä sinne 
SM-kisoihin starttaamaan, hioa ohjaustek-
niikkaa paremmaksi ja tehdä paljon hyviä 
ratoja. Toiveissa siintää myös se nollavoit-

 Vili tuli meille lähes neljä vuotta 
sitten metsästys- ja harrastuskaveriksi. 
Rodussa kiehtoi sen luonne ja ehkä haas-
tavuuskin. Luonteeltaan Vili on hieman 
epätyypillinen chessi; avoin ja sosiaalinen 
kaikkien kaveri. Kuitenkin yksi chessin 
perusominaisuus tuli esille viime syksynä 
isännän sorsastusreissulla. Vili on yhden 
ihmisen koira. Vili ei ollut hakenut mie-
helleni mitään, oli vain istunut ja katsonut, 
että mitä sä siinä selität, hae lintus ite. 
Mieheni mukaan Vili hakee minulle vaik-
ka kuun taivaalta jos pystyy, mutta hänelle 
ei mitään. 

OSN VUODEN KAUNEIN  
NUUSKU 
PMV-05 FIN MVA BaltW-06 EST 
MVA S MVA(n) N & PL MVA 
KANS MVA Batzi’s Arnac Merlin 
”Vili” s. 8.3.2004       FIN42535/04  
Om. Marjaana & Ari Siltakoski  

Vuoden nuuskut 2007 Vuoden nuuskut 2007 Vuoden nuuskut 2007

Kuva: Marjaana 
Siltakoski 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


21 

 Vilin kanssa harrastetaan mejää, 
noutojuttua ja näyttelyitä. Mejäkokeet on 
tänä vuonna katkolla ja keskitytään nome 
juttuihin enemmän. Kuitenkin omaksi 
iloksi jälkiä vedetään. Nomepuolella vesi 
on koitunut meidän kohtaloksi, 
”vesihullu” rotu kun on. 2-
markkeerauksissa voi ensimmäisen riistan 
jälkeen jäädä uimaan ympyrää ja tehdä 
kuplia, pyydystää niitä ja muutenkin haus-
kuuttaa itseään vedessä. Mitä siitä jos 
emäntä rannalla ruikuttaa kun itsellä on 
hauskaa. Onneksi tuo on kuitenkin jo laan-
tumaan päin ja tavoitteena olisi tänä kesä-
nä saada vesiohjaukset ja markkeeraukset 
siihen kuntoon, jotta voidaan startata alo-
kasluokassa uudelleen. Näyttelyistä Vili 
nauttii myös. 2007 Vili oli kotimaassa 
viidesti ROP ja kaksi kertaa pu2, Ruotsis-
sa pyörähdettiin myös, sieltä tuomisina 
ROP. Vili on oikeastaan aika Showkoira. 
Nauroimme juuri viime viikonloppuna 
Sodankylässä, että Vili varmaan osaisi 
esittää itsensä yksikseenkin. Alkaa jo 
edestakaisin juoksussa ennakoida milloin 
käännytään takaisinpäin. 
 Vili on todella loistava pakkaus. 
Suuri kiitos kasvattaja Caritalle luotta-
muksesta kun Vilin meille luovutti. ▄ 

Vuoden nuuskut 2007 Vuoden nuuskut 2007 Vuoden nuuskut 2007 

Unni 

vili 

alvis 
selma 

erki 

alma 
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 OSN osallistui tämänvuotisiin 
Pirkan Dameihin joukkueella, joka koostui 
seuraavista koirakoista: 
Lbn Näpsänakkelin Rapatuikki ”Tikla” ja 
Jari Pajala, Lbu Blackthorn Bion ”Laslo” 
ja Tomi Sarkkinen sekä Lbu Rockdove´s 
Sparkling Viper ”Taisto” ja Terhi Mikko-
nen.  
 Joukkue aloitti tehtävänsä haku-
ruudussa, johon ensimmäisenä suoritus-
vuoroon marssivat Tomi ja Laslo. Laslon 
haun tuloksena ruudusta nousi ylös 3 da-
mia. Toisena vuoroon tulivat Terhi ja 
Taisto. ”Pikku-Tase” suoritti tehtävän 
vauhdikkaasti ja ajan kuluttua loppuun 
tuomarilla oli hallussaan 4 damia. Viimei-
senä vuorossa olivat Jari ja Tikla, joilla 
koe alkoi loistavasti. 3 minuutin kuluttua 

Tikla oli hakenut maksimipistemäärään 
vaaditut 5 damia. 
 Siirryttiin odottelemaan vuoroa 
toiselle suorituspaikalle, jossa suoritettiin 
ohjaus ja markkeeraus. 
 Kohtuullisen odottelun jälkeen 
ensimmäisenä suorituspaikalle siirtyivät 
Tomi ja Laslo. Laslo suoritti tehtävät kel-
lontarkasti ja koirakko poistui paikalta 
lähes täysin pistein. Seuraavana vuorossa 
olivat Terhi ja Taisto. Ohjauksessa ja 
markkeerauksissa oli pieniä kauneusvir-
heitä, joista tuomari hieman rokotti mutta 
hyvät pisteet saatiin joukkueelle kuitenkin 
matkaan.  
 Viimeisenä vuoroon tulivat Jari ja 
Tikla, jotka olivat hyvää vauhtia nouse-
massa päivän tähdiksi. Koirakko suoritti 
tasaisen varmasti heille helpot tehtävät ja 

OSN Pirkan Dameissa  
6.4.2008 Pälkäne 

Terhi ja Taisto ohjaustehtävässä.  
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niin oli joukkueen kisa ohi. Liekö Tikla 
hyötynyt kokemuksestaan muita vanhem-
pana mutta yhteispisteet olivat joka tapa-
uksessa huippuluokkaa; 59/60!. Laslon 
yhteenlasketut pisteet olivat 51/60 ja Tais-
ton 47/60. Näillä pisteillä osattiin odotella 
jonkinlaista sijoitusta ja palkintojenjaossa 
asia sitten varmistui. OSN jatkoi Mäntän 

→ 

Talvinomesta alkanutta mitalisarjaansa 
ottamalla pronssia yhdistyssarjassa
(yhteensä 17 joukkuetta).  
 Nome-toimikunnan riippumaton 
reportteri onnittelee joukkuetta suorituk-
sesta, tästä on hyvä jatkaa kohti kesää ja 
notkuvia palkintopöytiä! 
 
Tehtävät: 
  
Haku:   
Nome-kokeen alokasluokkaa kooltaan 
suunnilleen vastaava hakuruutu harvassa  
kuusikossa. Ruudussa 6 damia ja aikaa 3  
minuuttia. 5 damia käteen palautettuna  
riitti täysiin pisteisiin. 
 
Ohjaus:   
Kaksi damia linjassa leveähköllä uralla.  
Taaempi dami näkyvissä noin 40 metrin  
päässä, lähempi lähetyspaikalle näkymät 
tömissä noin 20 metrin päässä. Ennen  
ohjausta ammuttiin starttipistoolilla lauka 
us. Suurin osa koirista juoksi suoraan  
taaemmalle damille ja näkivät välillä ol 
leen damin vasta palatessaan kauemmalta  
damilta. 
 

Jari ja Tikla haussa. 

Tomin ja Laslon markkeeraus.   

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


24 

Markkeeraus: 
Kaksoismarkkeeraus harvaan kuusimet-
sään, joista ensimmäinen jäi selvästi näky-
viin ja jälkimmäinen heitettiin peitteeseen. 
Ensimmäinen, näkyviin jäänyt markkeera-
us painoi useaa koiraa ja useampi hakikin 
aluksi ensin heitetyn . Jälkimmäisen muis-
taminen olikin sitten monelle vaikeaa. 
 
   Antti Honkarinta 

Tuloslistan viisi ensimmäistä 
(joukkueita kaikkiaan 17): 

 
1. Kaakon Noutajakoirayhdistys,  
 169 p.  
 
2.  Labradorinnoutajakerho, 162 p. 
  
3.  Oulun Seudun Noutaja-
 koirayhdistys, 157 p.  
 
4.  Päijät-Hämeen Nuuskut, 154 p. 
  
5.  Auran Nuuskut I, 142 p. 

 TAPAHTUMAKALENTERI  
 
KESÄKUU 
 
30.05.-1.6. NOME-koe, AVO/ VOI, Oijärvi. Tuomarit Veli-Erkki Haataja & Markku Bräy-
schy. 
7.-8.6. TOKO:n SM-kokeet, Oulu. Järjestävät seurat OSN, OKK, KAS. 
www.oulunseudunnoutajat.com/smtoko2008/index.html 
15.6. MEJÄ-koe, Rantsila. Ylituomari Seppo Venäläinen. 
21.6 MEJÄ-koe, Pudasjärvi. Ylituomari Heikki Kulo 
28. -29.6 KESÄTESSU 2008 -ryhmänäyttely Haukiputaalla. La 3 & 9 ja su 2 & 8. 
Järjestäjät OSN ja OSTY. www.oulunseudunterrieriyhdistys.net/ryhma2008_noutajat/ 
 
HEINÄKUU 
 
2.-30.7.2008 NOME-kurssi. Ilmoittautuminen 10.–30.6 välisenä aikana.  
5.-12.7. Suomen Noutajakoirajärjestön XXV kesäleiri Loviisassa. 
12.7. WT Rantsila ALO/AVO/VOI. Tuomari Pekka Uusimäki 
30.7. TOKO-koe, Tuomari: Piritta Pärssinen 
 
ELOKUU 
 
3.8. MEJÄ-koe, Rantsila. Ylituomari Ulla Rämö-Kiri 
16 -17.8. Taipumuskoe Oulun ympäristö. Tuomari Vesa Turunen / Tapio Sihvonen 
 
SYYSKUU 
 
6- 7.9. NOME-koe. ALO/AVO/VOI (VOI-luokka x2) Oulun ymp. (Oulunsalo). Tuomarit 
Veijo Honka, Ossi Kähärä. 
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Tähtihetkiä 

FIN JVA S JVA FIN MVA TK1 
Bear's Romeo  
"Romi" 
kasv. Raili Kolehmainen, Kuopio 
om. Kaisa Rimpiläinen, Vihanti 
 
KÄY ERI1 PU2 SERT FIN MVA 
Kajaani, Prikaatin ryhmänäyttely 
13.04.2008  
Tuomari: Riitta Liisa Lehtonen  

FIN MVA Boompaw's Ruddy Duck 
"Erki" 
kasv. Tuija & Kari Sulin, Palus 
om. Taina Kytölä & Juha Pelttari, 
Pattijoki 
 
CACIB, ROP Lappeenranta 
23.3.2008 
Tuomari: Esko Nummijärvi 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


26 

Moi! 
 TOKO:n Suomen Mestaruuskoe 
lähestyy hurjaa vauhtia. Kuinkahan monta 
kertaa syksyn ja talven aikana tuli todet-
tua, että kokeeseen on vielä pitkä aika. Ja 
lähes samaan hengenvetoon, että kesä 
tulee kuitenkin yllättävän nopeasti. Mutta 
niin se vaan ajan kuluminen pääsi taas 
yllättämään, miten se meneekin näin no-
peasti! Tätä kirjoittaessa kokeeseen on 
enää kuukausi aikaa. Järjestelyt ovat aivan 
mukavalla mallilla, mutta talkoolaisia 
kaivataan edelleen moniin tehtäviin! 
Ilmoittautua voi minulle, yhteystiedot 
löytyvät mm. tästä lehdestä. Koehan jär-
jestetään Oulun Äimärautiolla 7.-8.6. 
OSN:n joukkueessa kisaavat knn Gold-
gingers Red Hot Pepper ja Miia Valka-
ma (ALO), sknn Zebulons Windy Peg ja 
Tiina Pikkuaho (ALO), sknu Toffe-
dreams Summit ja Maisa Reinikka 
(ALO), lbn Jummi-Jammin Nightwish 
ja Teija Hemmilä (VOI) sekä lbn Adven-
turer’s Blanc De Blancs ja Kaija Parta-
nen (EVL). 
 Vaikka lähestyvä SM-koe syökin 
vähän resursseja ja omia kokeita järjeste-
tään nyt vähemmän, niin perinteinen tou-
kokuun koe oli kalenterissa edelleen. Alo-
kasluokan parhaan noutajan kiertopalkin-
ton voittivat knn Goldgingers Red Hot 
Pepper ja Miia Valkama upealla ykköstu-
loksella. Noutajista ykköstuloksiin ko-
keessa ylsivät myös sknu Toffedreams 
Summit ja Maisa Reinikka sekä lbn Na-
musillan Lumimyrsky ja Susanna Yliter-
vo. Onnittelut kaikille hienoista suorituk-
sista! Tuomarina kokeessa oli edellis-
vuosien tapaan Olavi Pajala. 

 Koulutusryhmät pyörivät talvella 
Saaran tallin maneesilla. Muutoksena 
aiempiin vuosiin oli kurssikertojen vähe-
neminen kahdeksasta kuuteen kertaan. 
Tällä pyrittiin siihen, että kouluttajien 
vaihtuvuus kursseilla olisi vähäisempää. 
Kurssilaisilta saadun palautteen mukaan 
kurssi olisi saanut olla pidempi, mutta 
yleiseisti ottaen kurssirakenne koettiin 
kuitenkin hyväksi. Kahdeksan kerran 
kursseihin palataan, mikäli kouluttajatilan-
ne tulevaisuudessa sen sallii. Nyt ainakin 
toistaiseksi jatketaan lyhyemmillä kurs-
seilla. Ilmoittautuminen seuraaville TO-
KO:n alkeis- ja jatkokursseille on päätty-
nyt ja jälleen kerran halukkaita oli enem-
män kuin voitiin ottaan ja osallistujat jou-
duttiin valitettavasti arpomaan. Seuraavat 
kurssit ovat syksymmällä, elo-syyskuussa, 
ja niistä ilmoittelemme sitten lähempänä. 
 Alkeis- ja jatkokurssien lisäksi 
koulutusta on tarjolla pitkästä aikaa myös 
kilpaileville ja kilpailemaan tähtääville. 
Tavoitteena on treenata yhdessä noin ker-
ran kuussa ja kouluttajina toimivat meidän 
omat tokokouluttajamme. Treenit potkais-
tiin käyntiin kevättalvella ja kaksi kertaa 
ehdimme treenata Oulun Koirakerhon 
hallilla Virpiniemessä. Ensimmäisellä 
kerralla paikalla oli kouluttajat mukaan 
lukien viitisentoista harrastajaa ja treenit 
suoritettiin pääasiassa kiertämällä pienissä 
ryhmissä eri treenipisteitä. Toisella kerral-
la osallistujia oli huomattavasti vähemmän 
ja treenit voitiin viedä läpi yksilöllisem-
min. Kilpailevien treeneistä tarkempaa 
tietoa saa OSN:n nettisivuilta ja keskuste-
lufoorumista. 
 
Terveisin Ammi 

TOKO-toimikunnan kuulumisia 
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 Lumet sulaa ja koirat alkavat pik-
kuhiljaa heräillä talviuniltaan koekauteen. 
OSN:n joukkueet ovat jo näyttäneet kyn-
tensä niin Mäntän talvinomessa ja Pirkan 
dameissa, joista on juttua tuonnenpana 
lehdessä. 
  Tänä viikonloppuna pidimme 
taipumuskoeviikonlopun Oulunsalossa. 
Osallistujia viikonloppuna oli lähes 70 
henkeä, joten osallistujamäärä tuplaantui 
viime vuodesta. Harjoitukset alkavat va-
pun jälkeen Valkiaisjärvellä ja runsaasti 
on koiria tulossa myös harjoituksiin. 
  Seuraavana onkin vuorossa taipu-
muskokeet ja Nome-b:n ALO-luokka 
toukokuussa ja touko-kesäkuun vaihteessa 
AVO ja VOI-luokan koirat kisaavat Mu-
hoksella. Toimitsijoita tarvitaan kyseisiin 
kokeisiin ja allekirjoittanut ottaa mieluusti 
talkoolaisia tapahtumiin! Kokemusta ei 

tarvitse olla ja nälässä ei tarvitse talkoo-
laisten työskennellä! 
  Heinäkuussa järjestämme nome-
kurssin, johon kuuluu luento ja neljä har-
joituskertaa. Kurssi on tarkoitettu koira-
koille, jotka ovat suorittaneet taipparit ja 
tähtäävät alokasluokkaan. Ransilassa 12.7 
järjestämme ensimmäistä kertaa working 
test-kokeen, joka on erittäin yleisöystäväl-
linen tapahtuma. 
  
Mukavaa ja treenitäytteistä kesää koko 
yhdistykselle! 
  
Tomi Sarkkinen  

NOME-toimikunnan terveiset 
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 Huomasin vuoden vaihteessa lab-
biskerhon nettisivuilla sekä lehdessä il-
moituksen sekä nome-leiristä että tokolei-
ristä, alun perin suunnittelin menoa nome-
leirille, mutta kuultuani tokoleirin koulut-
tajat, päätinkin suunnistaa Ansan kanssa 
Inkooseen. Senhän piti olla Tampereen 
lähellä (en tiedä mistä sain tällaisen pää-
hänpiston…), mutta todellisuudessa reis-
sun aikana kilometrejä tuli reilu 1300 J 
Pikkasen oli pidempi matka kuin Tampe-
reelle… 
 Lähdimme perjantai aamupäivällä 
Ansan kanssa ajelemaan rauhassa kohti 
leiripaikkaa, matkaan menikin kaiken 
kaikkiaan n. 8-9 tuntia. Perillä olimme 
iltasella ja kaikki muut perjantaina saapu-

neet koirakot olivatkin jo paikalla. Ilta 
meni seurustellessa pienen porukan kes-
ken.  
 Suurin osa leiriläisistä saapui pai-
kalle lauantaiaamuna ja kaiken kaikkiaan 
porukkaa tuli paikalle varmaan jotain 
nelisenkymmentä, joista tokokoulutuksiin 
osallistui parikymmentä koiraa, loput 
treenasivat pk-hakua. Tokokoulutukset oli 
jaettu kahteen osaan, alo/avo-ryhmää veti 
Pekka Korri ja voi/evl-ryhmää Riitta Jan-
tunen-Korri.  
 Koulutukset aloitettiin lauantaina 
heti aamusta, kuten leireillä on tapana, 
tokon tasoryhmät oli jaettu vielä kahteen 
osaan, jolloin yhdessä ryhmässä oli vain 4 
koirakkoa ja omalle koiralle odotusaika ei 

Labradorikerhon PK- ja tokoleiri  
Inkoossa 26.-27.4.2008 

Kuva: Fanny  
Larsen 

Kuva: Fanny Larsen 

Vas. ja alhaalla 
vas.: 
Ansa  
treenaamassa. 
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tullut turhan pitkäksi. Eli päivän aikana 
treenasi kaksi voi/evl-ryhmää sekä kaksi 
alo/avo-ryhmää, näin ollen oman treenin 
päätteeksi pääsi halutessaan seuraamaan 
myös toisen tason koirakoiden treenaamis-
ta. 
 Koulutuksissa keskityttiin yhteen 
koirakkoon kerrallaan ja me ainakin An-
san kanssa saimme hyviä vinkkejä omaan 
treenaukseen ja liikkeiden parantamiseen. 
Lisäksi lauantaina alkuillasta oli Pekka 
Korrin luento koiran valmentamisesta ja 
ohjaajan henkisestä valmistautumisesta 
kokeeseen. Luento oli hyvä ja siitä sai 
paljon mietittävää sekä tokon treenauk-
seen että jäin myös miettimään, miten 
vastaavia asioita saisi yhdistettyä nomeen. 
Tai ylipäätään miten samalla koiralla voisi 

järkevästi kisata tavoitteellisesti molem-
missa lajeissa. 
 Lauantai-ilta jatkui pienen innok-
kaan porukan nometuksella. Leiripaikalla 
oli niin mahtavan näköiset kumpuilevat 
pellot, että oli ihan pakko käydä tekemäs-
sä muutama markkeeraus sekä ohjaus J 
Sen jälkeen koirat pääsivätkin lepäämään 
ja jatkoimme illanviettoa saunomisen ja 
seurustelun merkeissä. 
 Sunnuntaina koulutukset jatkuivat 
lauantain tapaan ja lopulta kahden aikaan 
oli leirin päätöskahvit ja kotiinlähdön 
aika. Kaiken kaikkiaan mielestäni leiri oli 
antoisa ja ei todellakaan harmittanut että 
tuli lähdettyä noinkin pitkän matkan pää-
hän. Toki olisi mukava, jos tapahtumat 
ovat lähempänä, mutta niinhän nomeleiri 
onkin. Se vaan jää meidän osalta tältä 
vuodelta väliin. 
 Treeni-intoa lajista riippumatta ja 
käykäähän hakemassa oppia ja vinkkejä 
eri tapahtumissa, aina niistä saa jotain 
uutta ja tietenkin tutustuu uusiin saman 
lajin harrastajiin! 
 
Reissuterveisin Maria ja Ansa 
 
 
 
 

Leiripaikalla oli 
niin mahtavan  
näköiset kumpuile-
vat pellot, että oli 
ihan pakko käydä 
tekemässä  
muutama  
markkeeraus sekä 
ohjaus. 

Kuvat: Maria Tero 

ALO– ja AVO-luokan osallistujia. 

→ 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


32 

Tässä pieni yhteenveto Pekka Korrin 
toko-luennosta: 
 
 Lähtökohtaisesti mietitään ensin 
tavoite, miksi ja mihin koiraa koulutetaan, 
ja lisäksi mietitään kisatilannetta, mitä 
siellä tapahtuu ja miksi, miten sitä voi 
käyttää hyödyksi. 
 Koulutuksellisesti koiralle täytyy 
opettaa kaksi asiaa. Temput ja temppujen 
osat, joista tokoliikkeet rakentuu, mutta 
myös kokonainen ohjelma. Vertauksena 
kouluratsastus ja taitoluistelu, kokonai-
suus on hallittava, mutta myös ne pienet 
osa-alueet kokonaisuuden sisällä.  
 Nuorelle koiralle rakennetaan 
koemainen suoritus n. 20-30 kertaa ennen 
ensimmäistäkään koetta, jolloin se oppii 
koetilanteen, lisäksi ohjaajan kisajännitys 
laskee ja sitä kautta koiran varmuus ohjaa-
jaan lisääntyy. Näissä koetreeneissä ohjaa-
jan on raskittava olla palkkaamatta koiraa 
ja mahdolliset pienet virheet on hyväksyt-
tävä. Ne korjataan myöhemmin toisessa 
treenissä. Kaiken kaikkiaan on reilua val-
mentaa koira kisatilanteeseen ennen kuin 
se virallisesti joutuu siihen. 
 Koemaiseen treeniin liittyen koi-
ralle on opetettava viivytetty palkkaus, 
joka alkaa siitä että suorituksen ja palkan 
väliin tulee suullinen kehu/palkkasana. 
Palkkaamattomuus-treeniin ei yhdistetä 
tekniikkatreeniä, vaan ne pidetään toisis-
taan erillään. Koiran kouluttamisessa koe-
tilanteeseen pitää huomioida myös koiran 
virittely eri liikkeisiin, koiralle opetetaan 
joko virittelysanat tai –eleet, joita voidaan 

käyttää myös kokeessa ja tätä kautta saa-
daan koiralle varmuutta mitä seuraavaksi 
tapahtuu. Virittelyä ei tehdä kokeessa 
kehän ulkopuolella vaan kehässä, kuten 
koemaisissa treeneissäkin on tehty. 
 Koiralle opetetaan myös, että jäy-
kästi seisova ja hiljaa oleva ohjaaja (-> 
koemainen ohjaaja) on se kaikista muka-
vin, jolloin kokeissakin ohjaaja voi ole-
muksellaan kertoa koiran tekevän oikein. 
Jos taas koira tekee virheen, näytetään se 
sille puhumalla tai liikkumalla, jolloin 
liikkeen kaava rikkoontuu. Koiralle saa-
daan varmuutta myös liikkeiden rutiineis-
ta, esim. neliökävelyssä otetaan myös 
seiso ja istu asennot, vaikka tarkoituksena 
on treenata maahanmenoa. 
 Koiran palkitsemistavoissa tulee 
olla johdonmukainen ja eri liikkeissä voi 
käyttää eri palkkaa, esim. seiso - repimis-
lelu, istu – nami ja maahan – pallo. Palk-
kaamisen osalta pitää tutustua siihen mistä 
oma koira tykkää, mistä se selkeästi palk-
kaantuu. Ja mielestäni Pekan maininta, 
että eihän työnantajakaan määrää miten 
meidän tulee palkkamme käyttää, toimii 
hyvin koirillakin, sillä eri koirat voivat 
palkkaantua monella eri tavalla. 
 Kun koiran kanssa on tehty run-
saasti koetreenejä, tulee myös ohjaajan 
henkinen valmentautuminen tavallaan 
”kaupan päälle”. Treeneissä on jo luotu 
monet kisatilanteet ja mahdolliset kisoissa 
sattuvat häiriöt, jolloin ohjaajan ei tarvitse 
enää jännittää kisatilannetta ja hän voi 
vaan luottaa koiraansa. 
Kuvat: Maria Tero 
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 Osallistuimme Mäntän vuosittai-
seen Talvinomeen kahdella Osn:n joukku-
eella. Ensimmäinen joukkue, Osn kehäke-
tut, koostui Tomi Sarkkisesta ja Diivasta 
(Lbn Jummi-Jammin Nefernefernefer), 
Petri Paavolasta ja Herasta (Lbn Batzi´s 
Trojan Hera) sekä Antti Honkarinnasta 
ja Retusta (Lbu Masterkey´s Seeker of 
Merganser). Toinen joukkue, Osn nuoriso, 
koostui Petri Ollikaisesta ja Pirkosta 
(Lbn Owla Salan Ensoleille), Tomi Sark-
kisesta ja Laslosta (Lbu Blackthorn 
Bion) sekä Terhi Mikkosesta ja Taistos-
ta (Lbu Rockdove´s Sparkling Viper).  
 Päivän suoritukset aloittivat Tomi 
ja Laslo, joilla oli suoritusvuoro dameilla 
suoritettavan ensimmäisen Alo-ryhmän 
kymmenentenä. ”Unkarin ihme” teki tree-
neistä tuttua takuuvarmaa työtä; haku, 
markkeeraukset ja ohjaus sujuivat hyvin, 

joten joukkuekisaa ajatellen alku näytti 
erittäin hyvältä.  
 Seuraavana suoritusvuoroon Avo-
luokan puolella asteli toinen koiristamme, 
Retu. Koe tuli suoritettua retumaiseen 
tyyliin ns. vilauksessa kaikkien damien 
tullessa ylös. Tuomarin kommentit kuu-
lostivat lupaavan hyvää, joten tästä oli 
hyvä jatkaa.  
 Seuraava suoritusvuoro tuli myös 
Avon puolelle, kun Tomi ja Diiva kilpaili-
vat viimeisessä parissa. Diiva suoritti 
kaikki tehtävät erittäin helposti ja pari 
poistui paikalta kovaa pistemäärää enna-
koiden.  
 Alokasluokan puolella oli päästy 
siihen pisteeseen että  Petri O:n ja 
”Oulunsalon Aurinkoisen” oli aika astua 
estradille. Alossa oli siirrytty riistakokeen 
puolelle ja Pirkko alkoikin pikaisesti tyh-
jentämään hakualuetta puluista ja variksis-

OSN talvinomeilee   

15.3. 2008 Mänttä 

Vasemmalta: Tikla, Laslo ja Taisto. 
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ta. Kun muutkin tehtävät sujuivat mallik-
kaasti, oli taas odotettavissa hyvät pisteet.  
 Toiseksi viimeisenä joukkueiden 
jäsenistä suoritusvuoroon tuli Petri P. ja 
Hera. Yllätyksiä ei ollut odotettavissa, 
vaan linnut kerta toisensa jälkeen ilmestyi-
vät Petrin käteen ja pistemäärä sen kuin 
kasvoi. Viimeisenä, muttei pienimpänä 
vuoronsa sai vielä toinen koiramme Tais-
to. Kaikki tehtävät tulivat helposti suorite-
tuksi ja näin oli urakkamme päätökses-
sään. 
 Sunnuntaina lopulliset tulokset 
kuultuamme totesimme, että harjoittelu 
kannattaa! Osn kehäketut voitti ja Osn 
nuoriso sijoittui kolmanneksi. Joukkueita 
oli kaikkiaan 28. Bonuksena vielä lauan-
tain luokkavoitot eli Diiva oli AVO-
luokan paras koira ja Hera Alo-luokan 
paras. Kokeeseen osallistui muitakin 
OSN:läisiä hyvin tuloksin. Mm. Dyna-

Petri ja Hera. Taisto ohjauksessa. 

Tomi ja 
Laslo 
Tiinan 
puhutte-
lussa. 
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miittidamit –joukkue sijoittui kisassa sijal-
le 8. ja oli flattijoukkueista paras. 
 Yleisesti kokeesta voisi todeta, 
että tehtävät olivat suhteellisen helppoja, 
joten koiran yleinen hallittavuus ja suori-
tusrutiini korostuivat. Pieniltä tuntuvilla 
asioilla, kuten esimerkiksi käteen palautta-
misella on suuri merkitys. Talvinome 
ennakoi mukavasti tulevan kesän koekaut-
ta ja antaa motivaatiota treenaamiseen. 
Kaikki merkit viittaavat siihen, että ensi 
kesänkin nomekokeissa OSN iskee lujaa 
ja laajalla rintamalla!  
 
Tehtävät: 
Molempina päivinä samat tehtävät. Alo-
luokan sai suorittaa vapaavalintaisesti 
joko dameilla tai riistoilla. Muut luokat 
suoritettiin dameilla.  
ALO-luokka: 
Koe alkoi haulla, joka vastasi kooltaan 
suunnilleen nomen alokasluokan hakua. 
Haku suoritettiin harvassa kangasmetsäs-
sä, jossa oli kevyt lumipeite. Riistoja/
dameja oli hakualueella 6 kpl. Tuomarina 
hakupaikalla toimi Marja-Leena Lampi-
nen. Hausta siirryttiin kytkettynä toiselle 

koepaikalle, jossa suoritettiin markkeeraus
- ja ohjaustehtävät. Tuomarina toimi Hau-
kiputaan lahja flattimaailmalle, Tiina Pik-
kuaho. Toinen osio alkoi ykkösmarkkeera-
uksella ojan yli laukauksen kera. Tästä 
siirryttiin koiraa seurauttaen ohjaustehtä-
vään. Koiran sai pitää kytkettynä, joka 
tosin vähensi pisteitä (tämän tuomari ker-
toi etukäteen). Ohjaustehtävässä riista/
dami oli polun päässä n. 30 m:n etäisyy-
dellä. Ohjaustehtävän suoritettuaan koi-
rakko siirtyi toiselle markkeerauspaikalle, 
jossa suoritettiin ykkösmarkkeeraus lauka-
uksen kanssa saman ojan yli tosin eri koh-
dasta. 
AVO-luokka: 
Avoin luokka alkoi kakkosmarkkeerauk-
sella harvaan metsään jotka tulivat linjaan 
kohtuullisen lähelle koiraa. Tehtävän suo-
rittamisen jälkeen siirryttiin seurattaen 
ohjaustehtävään, joka oli hakkuualueella. 
Viimeinen tehtävä oli haku joka suoritet-
tiin parihakuna. Hausta koirat hakivat 3 
damia/ ne oli mahdollista lähettää kolme 
kertaa, jonka jälkeen suoritus oli ohi. Tuo-
mari Anu Leinonen antoi palautteen ko-
keesta. 
Antti Honkarinta ja Terhi Mikkonen 

Pirkko palauttaa hausta. 
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 SNJ:n MEJÄ-leiri pidettiin tänä 
keväänä Utajärven maisemissa, keskus-
paikkana Utajärven Sotkanhelmi. Leirille 
osallistui 20 koirakkoa, koulutusvastaavi-
na toimivat ylituomarit Erika Jylhä-
Pekkala ja Jukka Välitalo apunaan 
OSN:n mejätoimikunta. Ilma suosi leiriläi-
siä, koko ajan oli lämmintä ja aurinkoista. 
Kiitos leiriä edeltäneen lämpimän kauden, 
myös lumet olivat sulaneet metsistä lähes 
kokonaan.  Kouluttajat ja osa leiriläi-
siä tulivat paikalle perjantai-iltana, mutta 
suurin osa harrastajista saapui lauantaina, 
jolloin koulutus aloitettin klo 8.30 esittäy-
tymisillä ja luento-osuudella.  
 Erika ja Jukka kävivät läpi MEJÄ-
sääntöjä, jäljen tekemistä, koiran ohjaajan 
velvollisuuksia ja MEJÄ-koetta yleensä 
PowerPoint-esityksellä havainnollistaen. 
Lisäksi opeteltiin suunnistamista ja kom-
passin käyttöä. Jokaiselle jaettiin myös 
tiivistetty materiaali kurssin sisällöstä. 
 Ruokailun jälkeen ohjelmassa 
seurasi ensin 100 metrin askelparimittaus-
harjoitus mitä seurasi jäljestysnäytös lähi-
saaressa. Pasi-Matti ”Pisi” Paakkola 
ohjasi koiraansa Elliä edellisiltana tehdyl-
lä verijäljellä kurssilaisten seuratessa Ellin 

Leirin pääkouluttajat Jukka Välitalo ja 
Erika Jylhä-Pekkala.  Jukka on  ylituoma-
riuransa ansiosta vakiintunut kasvo mejä-
harrastajien keskuudessa, Erikalla taas 
aktiivinen harrastus on johtanut ylituoma-
riksi valmistumiseen. Tällä duolla asiantun-
tijuutta riittää muillekin jaettavaksi. 

MEJÄ-leiri Utajärvellä 03.04.2008 

Askelpari on apu-
väline oikean mit-
taisen jäljen teke-
misessä, niinpä sen 
laskeminen kuului 
osana leirin ohjel-
maan. Sadan met-
rin matka oli mer-
kitty pihatielle kre-
pillä ja kurssilaiset 
kävivät tällä reitillä 
mittaamassa oman 
askelparinsa.  
Kouluttajilla riitti 
sillä aikaa ihastele-
mista ojassa telmi-
vissä sammakois-
sa... 
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työskentelyä vähän kauempana.  
 Loppupäivä kurssilaisilla ja kou-
luttajilla kului metsässä: ensin jokainen 
koira tuotiin aamulla veretetylle, muuta-
man tunnin ikäiselle jälkiuralle. Tarkoi-
tuksena oli että ohjaaja näkee kuinka koira 
reagoi verijälkeen.  
 Tämän jälkeen tehtiin kaikille 
koirille lyhyet kaaret verijälkeä ja jätettiin 
ne siksi aikaa vanhenemaan kun käytiin 
tekemässä edelleen kaikille seuraavaksi 
päiväksi ”yön yli jäljet”.  
 Sitten jokainen koira jäljesti nämä 
tuoreet jälkikaaret ja kaato löytyi, suurin 
osa koirista oli todella innoissaan tutkies-
saan hirvensorkkaa ja omiessaan sitä itsel-
leen!  
 Kurssilaiset olivat myös innois-
saan ja totesivat että on hieno kokemus 
olla narun päässä ohjaajana kun koira 
suorittaa jäljestystehtävää.  
 Illansuussa kouluttajat ja kurssilai-
set tulivat metsästä väsyneinä, mutta tyy-
tyväisinä ja kaikki odottivat jo kovasti 
seuraavan päivän jälkiharjoitusta. Illalli-
seksi saatiin keittiössä hääränneiden Hen-
rin Saxholmin, Pasi Vähäkuopuksen ja 

Pisi ja Elli näyttivät, millä pelillä se kaato 
metsästä löytyy. Elli loisti kilpaa auringon 
kanssa sorkan löydyttyä! 
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Antti Sorosen valmistamaa herkullista 
lohta.  
 Ruokailun jälkeen päivän tiivis 
ohjelma vaati veronsa ja useimmat kellah-
tivat aika pian nukkumaan. Sunnuntaina 
aloitettiin klo 9 ylituomarin alkupuhutte-
lulla, aivan kuin mejä-kokeessakin, minkä 
jälkeen kurssilaiset saivat esittää kysy-
myksiä ja kommentteja kouluttajille.  
 Sen jälkeen, edelleen MEJÄ-
koetta mukaellen, koirat vietiin laukauk-
sensietotestiin ja kaikki koirat läpäisivät 
testin. Ruokailun jälkeen kurssilaiset ja-
kaantuivat taas ryhmiin kouluttajiensa 
kanssa ja lähtivät maastoon. Siellä koirat 
jäljestivät MEJÄ-kokeenomaisesti yön yli 
vanhenneen verijäljen ja kurssilaiset opet-
telivat omaa osuuttaan koiranohjaajana ja 

oppaana. Kukin kouluttaja piti vielä oman 
ryhmänsä kanssa palaverin ja kurssilaisilla 
oli vielä mahdollisuus kysyä asioista. 
Jokaiselta kurssille osallistuneelta pyydet-
tiin palaute. Vaikka aina on tietysti paran-
tamisen varaa, myös positiivista palautetta 
tuli ja pääosin kaikki olivat tyytyväisiä 
kurssiin, kouluttajiin ja ennen kaikkea 
koiriinsa!  
 
 
 
 
 
Teksti: Riitta Heikkinen 
Kuvatekstit: Eija Soronen 
Kuvat: Riitta Heikkinen, Maria Holappa, 
Tiia Mäenpää ja Mervi Kylmänen 

Mejä-kokeessa suoritetaan aina laukauksen-
sietotesti, joten tätä simuloiden testi järjes-
tettiin myös leirillä. Jukka tarkistaa vielä, 
että ampumisen aikana koiranohjaajat ovat 
jämptisti tuomarien kanssa, poissa koirien 
luota. Laukauksensiedossa koiraa ei saa 
jättää minkään käskyn alle. Ampumisesta 
vastasi Pasi Erkkilä. 
 
 
Koululaisilla oli toki välituntikin silloin 
tällöin ja lepo maistui sekä ohjaajille  
että koirille! 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


39 

OULUN SEUDUN NOUTAJAKOIRAYHDISTYS R.Y.   

TULOSLASKELMA 1.1. 31.12.2007

VARSINAINEN TOIMINTA
Koetoiminta
   3002 Nou tuotot 2310,00
   3010 Nou kulut -595,67 1714,33
   3003 Nome tuotot 2662,00
   3011 Nome kulut -3346,99 -684,99
   3004 Toko/Agility tuotot 2259,10
   3020 Toko/Agility kulut -834,76 1424,34
   3005 Mejä tuotot 3475,00
   3030 Mejä kulut -3573,49 -98,49
Näyttelyt
   3110 Näyttelyt tutot 7000,00
   3125 Näyttelyt kulut -250,00 6750,00
Tarvikkeet
   3132 Riista tuotot 443,00
   3142 Riista kulut -1362,60 -919,60
   3133 Damit tuotot 1178,00
   3143 Damit kulut -1508,60 -330,60
   3134 Pillit, remmit, merkit tuotot 499,00
   3145 Pillit, remmit, merkit kulut -390,00 109,00
Koulutus
   3163 Jäsenistön koulutus tuotot 1874,00
   3166 Jäsenistön koulutus kulut -1063,65 810,35
   3165 Toimihenkilöiden koulutus kulut -1244,46 -1244,45
Jäsenlehti
   3173 Jäsenlehti tuotot 60,00
   3175 Jäsenlehti kulut -2649,35 -2589,35
Muut tilit
   3183 Asuntovaunu tuotot 1700,00
   3192 Asuntovaunu kulut -459,77 1240,23
   3184 Pikkujoulu tuotot 870,00
   3193 Pikkujoulu kulut -1387,40 -517,40
   3191 Varasto kulut -960,00 -960,00
   3194 Kokoukset kulut -641,01 -641,01
   3195 SM- ym. Edustukset -130,00 -130,00
   3196 Vuoden Nuuskut, valionarvot -543,73 -543,73
   3197 Palvelumaksut kulut -338,05 -338,05
   3185 Muut tuotot 3689,69
   3198 Muut kulut -4045,94 -356,25

Kulujäämä 2694,32

VARAINHANKINTA
   3510 Jäsenmaksutuotot 6577,00
   3630 Jäsenmaksuosuudet SNJ:lle -5642,00 935,00
           (tässä osa v. 2006)

Kulujäämä 3629,32
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
   4000 Korkotuotot 241,60
Tilikauden tulos 3870,92

POISTOT
   8100 Poisto kalustosta -1782,47

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 2 088,45
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VAIHTUVAT VASTAAVAT
 Rahat ja pankkisaamiset
   1900 Kassa 0,35
   1910 Käyttötili OP 17 554,67
   1920 Sijoitustili OP 8 548,38

VASTAAVAA yhteensä

V A S T A T T A V A A
OMA PÄÄOMA
   1998 Yhdistyspääoma -16 803,08
   2020 Edell. tilikausien yli/alijäämä -13 914,69
   Tilikauden ylijäämä -2 088,45
VIERAS PÄÄOMA
  Lyhytaikainen

                2897 Siirtovelat -428,18
VASTATTAVAA yhteensä

Kuva: Henna Mikkonen 
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Kotikoirista harrastuskavereihin ja 
harrastuksiin 
  
Lapsuuden kotini koirarotu oli rottweiler 
ja luulin sen olevan minunkin rotuni, mut-
ta toisin kävi. Vappuna 1998 elämääni 
asteli 7-vuotias kultainennoutaja ”Väinö” 
Waterloo’s Seaway To Hiekkakankaan. 
Väinö oli yhteisomistuksessa Jokelan 
Tuulan (kennel Hiekkakankaan) ja Har-
jun Sarin (kennel Mäkiharjun) kanssa. 
Väinön kanssa harrastimme pääasiassa 
näyttelyitä. Tähtihetkiä näyttelyissä oli 
lukuisia ja Väinö sai kutsun vuoden 1999 
Veteran Of Veterans – kilpailuun Helsin-
kiin. Joskus tein Väinölle verijälkiä har-
rastusmielessä, mutta kokeissa emme 
koskaan käyneet. Väinön kanssa tutus-
tuimme noutajamaailmaan ja kultainen-
noutaja osoittautui sangen monipuoliseksi 
roduksi. Nyt olin oman rotuni löytänyt.  
 Kesällä 2002 kultsutyttö Mäkihar-
jun Mainio Maija tassutteli täyttämään 
Väinön jättämää paikkaa. Maijan kanssa 

lähdimme heti mukaan Oulun Seudun 
Noutajakoirayhdistyksen toimintaan ja 
harjoittelimme Raahen Koirakerhon nou-
tajaharrastajien kanssa.  
 Metsästyskoirien jäljestämiskoe 
eli MEJÄ oli heti alusta alkaen meidän 
laji, sillä olin harrastanut juniorina suun-
nistusta ja metsässä kompassin kanssa 
liikkuminen oli tuttua. Maija osallistui 
ensimmäisiin kokeisiinsa reilun vuoden 
ikäisenä, ja seuraavina kesinä olimme 
tuttu pari pohjoisen kokeissa. Energisen 
Maijan kanssa on ollut ilo harrastaa ja 
tutustua niin NOMEen, TOKOon kuin PK
-lajeihinkin. Vuonna 2005 Maija teki kas-
vattajalleen sijoituspentueen, josta meille 
jäi kotiin kaksi pentua Mäkiharjun Xime-
na ”Mette” yhteisomistukseen kasvattajan 
kanssa sekä Mäkiharjun XingXing ”Sini” 
mieheni koiraksi. Nuorten koirien kanssa 
NOME- ja MEJÄ -harrastukset ovat alus-
sa. 

Näin minusta tuli MEJÄ-ylituomari 
MEJÄ on vienyt Erikan ja 
Maijan aina Norjaan asti. 
Menossa mukana myös Romi. 
 

Kuva: Kaisa Rimpiläinen 
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Ylituomarin ehdotuksesta liikkeelle 
  
 Pari kesää MEJÄä harrastettuani 
lajin ylituomari Lea Foudilainen ehdotti 
minulle, että hakeutuisin ylituomarikoulu-
tukseen. Lean kannustuksesta aloin selvit-
tämään tietäni Ylituomariksi. Metsästys-
kortti minulla oli ollut jo monta vuotta, 
joten seuraavaksi tarvitsin Koetoimitsijan 
pätevyyden. Tammikuussa 2006 kävin 
Koetoimitsija 1-kurssin ja huhtikuussa 
2006 Koetoimitsija2/mejä.  
 Seuraavana kesänä toimin vastaa-
vana koetoimitsijana ja osallistuin aktiivi-
sesti kokeiden järjestämiseen. Koiramme -
lehden työsarkailmoituksia selatessani 
löytyi sopiva Ylituomarin peruskurssi jo 
elokuussa 2006 – sinne siis! Ylituomarin 
peruskursseja järjestetään harvakseltaan 
Kennelpiireittäin ja hyväksytty kurssi on 
voimassa vain kaksi vuotta.  
 Toki tuomariksi aikovan tulee 
kerätä tietoa ja kokemusta lajista ennen 
ylituomarikoulutuksen alkamista. Osallis-
tuin mejä -kokeisiin myös talkoolaisena ja 
ylimääräisenä jäljen tekijänä. Opetta-
vaisinta tässä harrastuksessa on juuri op-
paan tehtävät, sillä silloin on mahdollisuus 
seurata erilaisten koirien työskentelyä. 
 Ylituomarikokelaaksi pyrkivän 
tulee olla toiminut menestyksellisesti koi-
ran ohjaajana - kesällä 2006 Maija saavut-
ti Fin&SJva arvon kolmessa peräkkäisessä 
kokeessa Suomessa ja Ruotsissa.  
 
Mejä -ylituomarikoulutus 
  
 Keväällä 2007 laitoin hakemuksen 
MEJÄ–ylituomarikoulutukseen ja kurssi 
oli huhtikuussa. Kurssiviikonlopun aikana 
kävimme läpi mm. ylituomarietiikkaa, 
esiintymistehtävissä laadimme alkupuhut-
teluja ja sääntöjen kera kävimme läpi 
arvosteluperusteita. Lisäksi teimme maas-
toharjoituksia eli arvostelimme koiria.  
 Hyväksytysti suoritetun kurssin 
jälkeen alkoivat harjoittelut. Harjoittelevat 
ylituomarikokelaat pitävät aina kokeiden 

alkupuhuttelun, arvostelevat koiria maas-
tossa ja kirjoittavat ylituomarikertomuk-
sen koepäivästä. Harjoitus- ja koearvoste-
lut tulisi tehdä eri tuomareille, sillä siten 
oppii parhaiten eri tuomarien työskentely-
tavoista. Harjoitusarvostelut tein Pinolan 
Karille ja Taipaleenmäen Mikolle. Kah-
den hyväksytyn harjoitusarvostelun jäl-
keen päätin tehdä heti koearvostelun. 
 Ensimmäistä koearvostelua edeltä-
vänä yönä tätä kokelasta ei nukuttanut. 
Onneksi yö oli lyhyt, sillä koe oli Raahen 
YÖ-MEJÄ, joka alkoi aamukolmelta! 
Ylituomari Jukka Välitalon kanssa ar-
vostelulinjamme oli samanlainen – kaikki 
palkintosijat oikein ja neljällä tuloksen 
saaneella koiralla vain yhden pisteen ero 
arvosteluissa!  
 Toisen koearvosteluni tein parin 
viikon kuluttua ja päivän jälkeen koear-
vostelun vastaanottanut ylituomari Lea 
Foudilainen kirjoitti siniseen kokelas-
korttiini: suosittelen ylituomariksi! Rotu-
järjestön Hyväksytty-leiman jälkeen koke-
las-korttini matkasi Kennelliittoon, jossa 
ylituomarioikeudet vahvistettiin. Viime 
syyskuussa arvostelin jo ensimmäiset 
koirat.  
 
MEJÄ-kesä 2008 
  
 Tuoreesta kokemuksesta voin 
sanoa, että ylituomarinuraa haaveileva voi 
vähäksi aikaa omien koirien kanssa kilpai-
lemisen unohtaa. Tuomarikutsuja satelee 
ikkunoista ja ovista sisään. Jokainen ko-
keita järjestänyt tietää, kuinka hankala on 
ylituomareita saada kokeisiin, kun kokei-
den määrä on lisääntynyt ja tuomareiden 
määrä vähentynyt. Mutta eihän sitä tiedä 
vaikka tavataan ensi kesän MEJÄ-
metsissä. Tervetuloa juttelemaan, sillä 
yksi ylituomarin tehtävistä on opastaa 
uusia harrastajia lajin pariin! 
 
  Erika Jylhä-Pekkala 
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Oulun seudun noutajakoirayhdistys ottaa käyttöön tulevana kesänä kortin, 
johon saat merkinnät virallisissa kokeissa käymistäsi talkootöistä. Jokainen 
aito talkoopäivä kokeissa oikeuttaa yhteen merkintään, jonka saat kokeen 
vastaavalta koetoimitsijalta. Kerättyäsi kuusi merkintää kortti oikeuttaa 
ilmaiseen osallistumiseen OSN:n järjestämään kokeeseen tai näyttelyyn. 
Ruutuun kirjataan koe, pvm ja vast. koetoimitsijan allekirjoitus. 
 
Kortin kääntöpuolella on esimerkkejä töistä jotka oikeuttavat pisteisiin. Pisteet 
myönnetään vastaavan koetoimitsijan tekemän kokeen työntekijälistan 
perusteella. Kortti on henkilökohtainen, pohjaa voi kopioida tarpeen mukaan 
esim. perheenjäsenille. 
 
Talkoisiin osallistuminen tarkoittaa vastuuta jostakin kokeen osa-alueesta 
tai tehtävästä tai toimintaa kokeen toimihenkilönä tai työntekijänä. 
Vähäinen avustaminen ei oikeuta pisteeseen (pelkästään esim. jonkun tavaran 
nouto, kahvinkeitto...). Tyypillisesti pisteen saa vähintään puolen päivän 
talkootyöstä. 
 
Talkootyöstä voi saada 1 merkinnän per koe. Jos koe on 2-päiväinen ja toisena talkoilee, 
toisena starttaa -> 1 piste. Jos molempina päivinä töissä-> 2 pistettä. Pisteet myöntää vas-
taava koetoimitsija kokeen työntekijälistan perusteella. 
 
   Esim. 
   MEJÄ-kokeen jäljenveto muille ja koejärjestelyissä 
   auttaminen/sihteeri/koetoimitsija/kokki tms.→ 1 piste/pvä. 
   (MEJÄ-kokeen jäljenveto itselle →ei pistettä) 
   NOME-kokeessa hakuruudun täyttäjänä/heittäjänä/sihteerinä/ 
   keittiöllä/ampujana tms. → 1 piste 
   TOKO-kokeen koevastaavana/liikkurina/sihteerinä/toimitsijana →
   1 piste 
   NÄYTTELYssä talkoolaisena/toimitsijana → 1 piste 
 
 
   Johtokunta myöntää ilmaisen kokeen/näy-maksun täyttä kort
   tia vastaan. Ylitoimitsijoiden tulee toimittaa jokaisen kokeen 
   työntekijä/talkoolaislistat sihteerille johtokunnalle toimitetta- 
   vaksi. Täysi kortti toimitetaan myös sihteerille tai oman toimi
   kunnan vetäjälle, jotka sitten tuovat kortit johtokunnan koko
   ukseen. Kortin mukaan tulee laittaa tieto, minkä OSN:n ko-
   keen/näyttelyn maksusta vapautusta kortin perusteella ano
   taan.  

OSN talkoolaiskortti 
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 Talkoolaiskortti  

 

 
1 

  
 

2 

  
 

3 

  

 4 

  

 5 

  

 6 

 
Jäsen:_____________________________________ 

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

Oulun seudun noutajakoirayhdistys ottaa käyttöön tulevana kesänä kortin, johon 
saat merkinnät kokeissa käymistäsi talkootöistä. Jokainen talkoopäivä kokeissa oike-
uttaa yhteen merkintään, jonka saat kokeen vastaavalta koetoimitsijalta. Kerättyäsi 
kuusi merkintää kortti oikeutta ilmaiseen osallistumiseen OSN:n järjestämään ko-

keeseen tai näyttelyyn. Kortti on henkilökohtainen. 
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