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OuNou  
Oulun seudun  
noutajakoirayhdistyksen  
jäsenjulkaisu  
 
Painosmäärä 550 kpl, 
Ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 
Painopaikka: Multiprint Oy, Oulu 
2010 
 
Päätoimittaja/taitto 
Eija Anttila 
paatoimittaja @oulunseudunnoutajat.com  
044 542 2302 
 
Toimitus 
Antti Honkarinta 
honkaan@mail.student.oulu.fi 
 
Maria Tero 
maria@labnou.net 
 
Vuokko Matero 
vuokkojm.matero@dnainternet.net 
 
Elsi Hanni 
elsi.hanni@wippies.fi  
 
 
 
NETTISIVUILLE TULEVA  
MATERIAALI: 
webmaster @oulunseudunnoutajat.com 

Lehden ilmoitushinnat 2010: 
 
  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 2009: 
 
Liittymismaksu 3 € 
 
Vuosimaksu 20 €,  sisältää Suomen 
Noutajakoirajärjestö (SNJ) ry.n jäsenmak-
sun sekä SNJ:n jäsenlehti Nuuskun ja 
OSN:n jäsentiedote OuNou:n 
 
Perhejäsenmaksu 3 € 
 
Pelkkä OSN:n jäsenmaksu 10 € .  
(ei sis. SNJ:n jäsenyyttä eikä Nuuskua)  
 
Halutessasi liittyä yhdistyksen jäse-
neksi, maksa yhdistyksen tilille 23 € 
(20 + 3€) tai 13 € =vain OSN.  
 
Laita laskun viestiosuuteen nimesi ja 
osoitteesi. Ilmoita liittymisestäsi 
jäsensihteerille : 
jasensihteeri@oulunseudunnoutajat.com 
 
 

Jäsenmaksutili: 
OP 574136-20417367  
 

Kulteen Okarito  
ja Kukkasen  
Vallisneria  
© 
Åsa Granström 
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vuodesta ja toivottaa kaikille jäsenilleen Rauhallista 

Joulua ja Touhukasta Uutta Vuotta 2011! 
 

johtokunta – toimihenkilöt - toimikunnat 

Kuva: Henna Mikkonen 
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Puheenjohtaja 
Tanja Tenhonen 
Eteläpelto 3 E 14 
90440 Kempele 
tanja.tenhonen@kolumbus.fi 
 

Varapuheenjohtaja 
Vesa Turunen 
Rajakorventie 81 
90440 Kempele 
040-7550538 
b001vesa.turunen@dnainternet.net  
 
 

Sihteeri  
Niina Lukkariniemi 
Vihiluodontie 52-58 C 17 
90460 Oulunsalo 
0400 - 753037 ei tekstiviestitiedusteluja 
sihteeri@oulunseudunnoutajat.com  

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

Jäsensihteeri  
Eija Anttila 
Minttukuja 1B 
90 460 Oulunsalo  
044 - 542 2302 ei tekstiviestitiedusteluja 
jasensihteeri@oulunseudunnoutajat.com 
  

Teijo Matero 
Vankkurikuja 3 
91800  Tyrnävä 
0400-291 849 
teijomtr9@gmail.com 

Maria Tero 
Peräkyläntie 17 A 
91900 Liminka 
040 - 562 5247 
maria@labnou.net 
 

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

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

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

Ann-Mari Skutnabb (1. varajäsen) 
 

Niina Lukkariniemi (2. varajäsen) 
 

OSN ry—johtokunta 2010 
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OSN ry—toimikunnat 2010 

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

Katja Salmela (sihteeri) 
Tomi Sarkkinen  
Antti Honkarinta  
Terhi Honkarinta  
Juha Isomaa  
Jari Juvani 
Ilkka Koskela  
Tanja Tenhonen  
Tapio Sikala               
Mari Komulainen 
Henna Mikkonen 
Raija Gärding 
Elsi Hanni 
Lotta Seppinen 
Henri Kaakinen 
Jyrki Oikarinen 
Pirkko Partanen 
 

MEJÄ 
Erika Jylhä-Pekkala 
 
 
 
 
 
 
mejatmk@oulunseudunnoutajat.com 

Kirsi Virtanen  
Riitta Heikkinen 
Pasi-Matti Paakkola 
Kaisa Rimpiläinen 
Eija Anttila 
Jukka Välitalo 
Pasi Vähäkuopus 
Vuokko Matero 
Henri Saxholm 

TOKO 
Maisa Reinikka 
 
 
 
 
 
 
 
 
tokotmk@oulunseudunnoutajat.com 

Teija Hemmilä 
Inka Labba 
Henna Mikkonen 
Piritta Kontio 
Tiina Pikkuaho 
Soile Karjalainen 
Piritta Pärssinen 
Ann-Mari Skutnabb 
Tanja Tenhonen 
Kirsi Virtanen 
Jaana Jussila 
Miia Valkama 
Annamari Salminen 

Näyttely 
Katja Korhonen 
 
 
 
nayttelytmk@oulunseudunnoutajat.com  

Kati Heikkinen 
Nora Sommer 
Riitta Heikkinen 

Puheenjohtajat:          Jäsenet: 
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Puheenjohtajalta 

Lunta, pakkasta ja kuusenkynttilöi-

den valoa, niistä lienee joulun aika 
tehty. 
Vuosi 2010 alkaa hiljalleen olla lo-
puillaan, ja kuljemme kovaa vauhtia 
kohti mielestäni vuoden parasta juh-
laa, joulua.  Arjen askareiden, kiireen 
ja kaikenkattavan stressaamisen jäl-
keen joulu tuo vuodesta toiseen use-
amman päivän katkon nykyiseen, hek-
tiseen normielämään. Joulu lienee 
ainoa pysyvä juhla, jolloin on aikaa ja 
lupa rauhoittua ja lepäillä; täydellinen 
joutenolo on suorastaan vaatimus. 
Kulunut vuosi on ollut hieno harras-
tusvuosi jäsenistöllemme. Pikkujoulu-
jemme yhteydessä saimme jälleen 
palkita vuoden aikana neljässä eri 
lajissa valioituneita noutajakoiriam-
me; Onnittelut asianosaisille vielä 
kerran! Kuluvan kauden päättyessä on 
myös aika kiittää vuoden aikana aikaa 
säästämättä ja hartiavoimin, usein 
jäsenistölle valitettavankin näkymä-

töntä, työtä tehneitä toimikuntien ve-
täjiä, toimihenkilöitä ja talkoolaisia! 
Te teette yhdistyksemme! 
Näin sydäntalvella, tammi-helmikuun 
paukkupakkasia odotellessa, useimpi-
en harrastustoimintakin on jäissä, eh-
kä hyväkin niin. Akkuja lataillessa 
kuitenkin katsetta suunnataan jo ensi 
kesän kahteen voimanponnistukseen; 
ensin kesäkuun alun Juhlakokeeseen 
Pudasjärvellä (2.-5.6.2011) ja tämän 
jälkeen heinäkuun puolivälin kaksi-
päiväiseen KV-näyttelyurakkaan (16.-
17.7.2011), jonka toteutamme yhdes-
sä kolmen muun oululaisen koirayh-
distyksen kanssa. Molempien toteutta-
miseen tarvitsemme innokasta talkoo-
laistyövoimaa; merkitkäähän päivä-
määrät kalentereihinne! 
Nyt lienee kuitenkin hengähtämisen 
aika; muistakaa nauttia kauniista, kuu-
laista talvipäivistä unohtamatta neli-
jalkaisia ystäviänne! 
Rauhallista Joulunaikaa, ja Toimin-
nallista Uutta Vuotta 2011, 
    Tanja 



7 

YLEISTÄ 
 
• Yhdistyksen 36. toimintavuosi, 
rekisteröitynä yhdistyksenä 27. vuosi 

• Toimintaa johtaa johtokunta 

• Toimikuntia on viisi (nou/nome, 
toko/agi, näyttely, mejä ja julkaisu) 
Alueellista toimintaa Raahessa 
 
 
NÄYTTELY- JA KOETOIMINTA 
 
OSN osallistuu KV 2011 koiranäytte-
lyn (16. ja 17.7.2011) järjestämiseen 
yhdessä 3 muun koirakerhon kanssa. 
Järjestämme myös näyttelykoulutusta 
mahdollisuuksien mukaan ja loppu-
vuodesta trimmauskurssin jos siihen 
halukkuuta löytyy. 
 
Nome-toimikunta järjestää taipumus-
koekoulutusta kevään aikana ja NO-
ME-kurssin kesällä. 
 
Taipumuskokeita ja noutajien metsäs-
tyskokeita järjestetään seuraavasti: 
 
2.-5.6.2011  Taipumuskoe, NOME-B 
ALO, AVO ja VOI-PM, Pudasjärvi 
(taipumuskoe 2.6., PM 4.6. ja NOME-
B 4.-5.6.) 
2.-3.7.2010 Taipumuskoe ja NOME-
B ALO, AVO Ylikiiminki 
NOME-A lokakuussa Lumijoella 
 

Yhdistys järjestää neljä metsästys-
koirien jäljestämiskoetta:  
 
22.5.2011 Muhos, 3.6.2011 Pudasjär-
vi, 12.6.2011 Hailuoto, 31.7.2011 
Siikalatva. 
  
Lisäksi leirillä Pudasjärvellä 2.-
5.6.2011 perehdytetään uusia harras-
tajia mejän saloihin. 
 
Tokokoulutusta järjestetään seuraa-
vasti: alkeis- ja jatkokurssit resurssien 
salliessa neljä kertaa vuoden aikana 
(maalis-huhti, touko-kesä, elo-syys, 
loka-marras). Lisäksi pyritään järjes-
tämään kurssi kilpailemaan tähtääville 
koirakoille. Kilpailevien ja kilpaile-
maan tähtäävien yhteistreenejä pide-
tään noin kerran kuussa. Kannustetaan 
toimikunnan jäsenten kouluttautumis-
ta (koulutusohjaaja- ja koetoimitsija-
kurssit). 
 
Järjestetään kolme tottelevaisuuskoet-
ta (kaikki luokat) 
 
7.5.2011 tuomari Olavi Pajala, vastaa-
va koetoimitsija Annamari Salminen  
9.6.2011 tuomari Piritta Pärssinen, 
vastaava koetoimitsija Tanja Tenho-
nen 
27.7.2011 tuomari Piritta Pärssinen, 
vastaava koetoimitsija Marja Reinikka 
 
Pyritään järjestämään luonnetesti joko 
OSN:n juhlaviikonlopun yhteydessä, 
tai myöhemmin kesällä / syksyllä. 
 
    ► 

VUODEN 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 



8 

7.5.2011 TOKO TOKO-koe kaikki luokat, tuomari Olavi Pajala 

22.5.2011 MEJÄ Muhos 

3.6.2011 MEJÄ Pudasjärvi 

2.-5.6.2011 NOU & NO-

ME-B 

Taipumuskoe, ALO, AVO, VOI-PM Pudasjärvi 

9.6.2011 TOKO TOKO-koe kaikki luokat, tuomari Piritta Pärssinen 

12.6.2011 MEJÄ Hailuoto 

2.-3.7.2011 NOU & NO-

ME-B 

Taipumuskoe, ALO, AVO Ylikiiminki 

16. ja 

17.7.2011 

NÄY KV-näyttelyt 

31.7.2011 MEJÄ Siikalatva 

27.7.2011 TOKO TOKO-koekaikki luokat, tuomari Piritta Pärssinen 

10/2011 NOME-A A-koe Lumijoella 

Yhteenveto: 

MUU TOIMINTA 
 
• Vuonna 2011 ilmestyy neljä jäsenlehteä, joissa tiedotetaan yhdistyksen ajan-
kohtaisia asioita. 

• Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan myös nettisivuilla ja tarvittaessa ylimää-
räisellä jäsentiedotteella. 

• Palkitaan Vuoden 2010 Nuuskut kevätkokouksessa. 

• Yhdistyksen yleisen kokouksen valitsemat edustajat osallistuvat Suomen 
Noutajakoirayhdistys ry:n, Kennelliitton ja Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiri ry:n 
kokouksiin. 

• Järjestetään pikkujoulut, jossa palkitaan vuoden aikana valioituneet OSN:n 
jäsenten omistamat noutajarotuiset koirat. 

• Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan eri lajien joukkuekilpailuihin, niin 
virallisiin kuin epävirallisiinkin.           ■ 
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OULUN SEUDUN NOUTAJAKOIRAYHDISTYS 
R.Y.    
     2.11.2010   

        
        

TALOUSARVIO VUODELLE 2011     
        

     
Arvio 
2011 

   Tot. 31.10.2010 
menn. Tot. 2009 

        
TUOTOT Jäsenmaksut   9500,00 8528,00 8390,00 

 Nou/Nome   8100,00 8151,00 11338,00 
 Toko/Agility   3070,00 2731,00 3027,00 
 Mejä    3200,00 3852,00 3497,00 
 Näyttelyt    13000,00 0,00 19000,00 
 Riista    100,00 59,00 558,00 
 Damit, pillit, remmit   2700,00 2750,00 1802,00 
 Muut tarvikkeet   0,00 1540,00 0,00 
 Jäsenlehti    270,00 0,00 270,00 
 Asuntovaunu   60,00 60,00 50,00 
 Pikkujoulu   700,00 0,00 780,00 
 Muut tuotot, juhlaviikko  1700,00 0,00 76,00 
     42400,00    

        
        
KULUT Jäsenmaksuosuudet SNJ:lle  7000,00 -4438,00 -5547,00 

 Nou/Nome   8000,00 -6347,00 -11931,00 
 Toko/Agility   2600,00 -1009,00 -2661,00 
 Mejä    4200,00 -3270,00 -3932,00 
 Riista    2700,00 -987,00 -2587,00 
 Damit,pillit remmit ym.  2300,00 -2036,00 -1816,00 
 Varasto    1440,00 -1200,00 -1842,00 
 Toimihenkilöiden koulutus  1200,00 -684,00 -1241,00 
 Jäsenistön koulutus   0,00 0,00 0,00 
 Jäsenlehti    2800,00 -2119,00 -1730,00 
 Asuntovaunu   170,00 -48,00 -412,00 
 Pikkujoulu   2600,00 0,00 -1521,00 
 Kokouskulut   800,00 -661,00 -620,00 
 SM-edustus- ym. kulut  2000,00 -770,00 -1756,00 
 Vuoden Nuuskut, valionarvot  700,00 -287,00 -546,00 
 Palvelumaksut   250,00 -207,00 -229,00 
 Muut kulut, juhlaviikko  3640,00 -255,00 -1118,00 
     42400,00    
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Jäljestämisnuusku 
 
Jäljestämiskoetulos: 
 
AVO-luokka 2/3 kokeessa saavutetusta pistemäärästä 
VOI-luokka  Kokeessa saavutettu pistemäärä 
 
Arvokisoista saatu pistemäärä lasketaan käyttäen taulukossa olevia kertoimia: 
 
Sija PM-kerroin SM-kerroin SNJ-mestaruus –kerroin 
1 1,05  1,10  1,10 
2. 1,04  1,08  1,08 
3. 1,02  1,06  1,06 
4. -  1,05  1,05 
5. -  1,04  1,04 
6. -  1,02  1,02 
 
 
TOKO-Nuusku: 
 

 
 
SNJ:n TOKO-mestaruus   +7 
Luokan paras    +3 
Piirin mestaruus   +3 
CACIOB    +7 

TOKO-tulos pisteet TOKO-tulos pist. TOKO-tulos pist. TOKO-tulos pist. 

ALO3            3 
ALO2            6 
ALO1            9 

AVO3            9 
AVO2           12 
AVO1           15 

VOI3            15 
VOI2            18 
VOI1            21 

EVL3            24 
EVL2            27 
EVL1            30 

Vuoden Nuusku –pisteytysohjeet: 
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AGInuusku 
 
 
Agitulos    I-luokka II-luokka III-luokka 
Erinomainen (0-5.99)  9 15  21 
Erittäin hyvä (6-15.99)  6 9  15 
Hyvä (6-25.99)   1 3  6 
 
Kaikki luokat/ Pisteet  PM /Pisteet  SM /Pisteet 
1. sija  /5    1. sija /20  1. sija /40 
2. sija /3    2. sija / 15  2. sija /30 
3. sija /2    3. sija /10  3. sija /20 
 
Pistelasku vuoden metsästyskoiraksi (OSN) 
 
Viisi parasta koetulosta huomioidaan. 
 
Nome- B 
 
ALO 3  1p 
ALO 2  2p 
ALO 1  3p 
 
AVO 3 4p 
AVO 2 5p 
AVO 1 7p 
 
VOI 3  8p 
VOI 2  10p 
VOI 1  15p 
 
Piirinmestaruus  +2p 
SM III   +2p 
SM II    +3p 
SM I    +5p 
 
Nome- A ja KV-kokeet 
 
A3 ja good  8p 
A2 ja very good 10p 
A1 ja excellent 15p 
 

Pisteitä laskettaessa otetaan huomi-
oon viisi (5) parasta tulosta kuluneel-
ta vuodelta, tasatuloksen sattuessa 
otetaan huomioon 6. jne paras tulos. 
Palkittavan koiran omistajan tulee 
olla Oulun Seudun Noutajakoirayh-
distys ry:n jäsen (tulokset oltava jäse-
nyysajalta). Palkittavan koiran tulee 
olla noutajarotuinen. 
 
 
 
 
 
Vuoden Nuusku –palkintojen  
hakemukset toimitettava tammikuun 
2011 loppuun mennessä osoitteeseen: 
 
 
sihteeri@oulunseudunnoutajat.com 

► 
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A-kokeen serti  +3p 
KV-kokeen cacit  +3p 
 
WT-kokeet 
 
ALO 1   2p 
AVO 1  6p 
VOI 1   12p 
 
Tasapisteissä piirinmestaruuskokeen tulos ratkaisee ja jos edelleen on tasatulos, 
ratkaisevat seuraavat koetulokset. 
 
 
NÄY : 
 
Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon viisi parasta tulosta kuluneelta vuodelta, 
tasatuloksessa otetaan huomioon 6.paras tulos ja niin edelleen. 
Palkittavan koiran tulee olla OSn ryn jäsen ja rodun on oltava noutajarotuinen. 
Pistelaskuissa huomioidaan 3 ensimmäistä sertiä. 
Koira, joka on läpäissyt milloin vain taipumuskokeen saa +10 pistettä. 
Koira, joka on sijoittunut BIS kilpailussa ei saa RYP-1 pisteitä, mutta jos koira on 
sijoittunut RYP1ksi muttei BIS kilpailussa, se saa pisteet RYP kilpailussa. 
Ulkomaan näyttelyt rinnastetaan Suomen näyttelyihin.. 
 
 
  KV  KANSALLINEN  RYHMÄ SNJ PÄÄNÄYTTELY
  NÄYTTELY  KAIKKIEN   - NÄYTTELY 
    ROTUJEN 
ROP  20  15   10  20 
VSP  15  10   5  15 
SERT  3  2   2  3 
CACIB 5    
 
PN/PU2 10  8   4  10 
PN/PU3 8  6   3  8 
PN/PU4 6  4   2  6 
PN/PU5 (UM)4  3   1  4 
     
RYP1  15  10   5  
RYP2  14  9   4  
RYP3  13  8   3  
RYP4  12  7   2  
RYP5  11  6   1  
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BIS1  20  15   10  
BIS2  19  14  9  
BIS3  18  13  8  
BIS4  17  12  7  
BIS5(UM) 16  11  6  
 
”OuNou -Nuusku”  -kiertopalkinto, säännöt 
 
Palkinto jaetaan monipuolisesti menestyneelle yhdistyksen jäsenen omistamalle 
noutajalle. Säännöissä on pyritty tasapuolisuuteen erilajien kesken, niinpä joka 
lajin ylimmän luokan paras tulos antaa saman pistemäärän. Vastaavasti lajien 
alimmat luokat (ALO/AVO) rinnastuvat, alin luokka sitten ja sen jälkeen muut 
luokat. 
 
Jotta kisaan voi osallistua, pisteitä on oltava vähintään 3 lajista. Tuloksia lasketta-
essa huomioidaan max 3 tulosta per laji. Näyttelypisteitä laskettaessa huomioi-
daan vain paras sijoitus per näyttely. Koiran tulos on kaikki pisteet yhteenlasket-
tuna. Ellei yhdelläkään koiralla ole tulosta ole vähintään 3 lajista, multinuusku-
palkintoa ei myönnetä. 
 
Taulukko: 
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Pohjoismaiden yhteiset näyttelysäännöt astuvat 
voimaan vuoden 2011 alusta. Nimestään huoli-
matta säännöt eivät ole sanasta sanaan saman-
laiset kaikissa Pohjoismaissa, vaan Pohjoismai-
sen Kennel Unionin keskuudessa on sovittu 
useasta arvostelua ja näyttelyn kulkua sopivasta 
yksityiskohdasta, jotka kaikki Pohjoismaat ovat 
”istuttaneet” omiin sääntöihinsä. Näiden avulla 
koiranäyttelyn etenee samalla tavalla kaikissa 
maissa eikä eroja esim. siinä, missä luokassa 
serti jaetaan pitäisi olla. 
 
Tämän kirjoituksen tarkoituksena ei ole olla 
täydellinen opas kaikista muutoksista vaan 
lyhyt läpileikaus tärkeimmistä muutoksista 
näytteilleasettajan kannalta. 
 
Osallistuminen – ikärajat – ilmoittautuminen 
 

Urokset jotka on jouduttu kastroimaan 
vamman tai sairauden takia saavat 
osallistumisoikeuden. Tästä on 
esitettävä Kennelliiton hyväksymä 
eläinlääkärin todistus, josta (tai 
vanhoista näyttelytuloksista) on 
selvittävä että koiralla on ollut nor-
maalit kivekset vähintään 6 kk:n 
iässä. Kivesvikaisella tai kivesvian 
takia kastroidulla uroksella ei jatkos-
sakaan ole osallistumisoikeutta. Jos 
uros todetaan kehässä kivesvikaisek-
si, sitä ei arvostella ja sen näyttely-
maksu palautetaan. 

Kantava narttu 30 vrk ennen laskettua 
aikaa tai synnyttänyt narttu alle 75 
vrk synnytyksen jälkeen ei saa osal-
listua näyttelyyn. Sitä ei saa jatkossa 
edes tuoda näyttelyalueelle. 

Osallistumisoikeutta ei ole myöskään 
koiralla tai kasvattajaryhmällä, 
jonka omistajalla tai yhdelläkin 
omistajista on Kennelliiton kurinpi-
tolautakunnan tai Kennelliiton halli-
tuksen asettama kielto osallistua 
näyttelyihin. 

Koiran ikä ja siihen liittyvä luokkaan 
osallistumisoikeus lasketaan näytte-
lypäivän mukaan. Esim. koira on 
syntynyt 15.5.2010 ja näyttely jär-
jestetään 14-15.2.2011. Rodun ar-
vostelu suoritetaan 15.2. Koira on 
samana päivänä täyttänyt 9 kk joten 
se on ilmoitettava ja esitettävä junio-
riluokassa. 

Koira on ilmoitettava luokkaan johon sillä 
on ikänsä ja mahdollisten aikaisem-
min saavutettujen tuloksiensa perus-
teella osallistumisoikeus. Jos koira 
on saavuttanut ilmoittautumsen 
jälkeen käyttöluokkaan vaadittavan 
koetuloksen Pohjoismaissa, se VOI-
DAAN siirtää kilpailemaan käyttö-
luokassa (ei siis ole pakko siirtää). 
Näytteilleasettaja vastaa itse siitä, 
että koetulos on olemassa ja se on 
riittävä käyttöluokkaan osallistumi-
seen. Mikäli siirto tehdään näytteil-
leasetttajan antaman virheellisen 
tiedon perusteella, koiran kyseisessä 
näyttelyssä saamat tulokset mitätöi-
dään. 

Koira, joka on saavuttanut Suomen muo-
tovalion arvon, siirretään valioluok-
kaan ellei sillä ole osallistumisoike-
utta käyttö- tai veteraaniluokassa. 

Näyttelymaksua ei enää palauteta koiran 
sairastumisen takia. 

 
Kehässä 
 

Laatumaininnasta ERINOMAINEN pois-
tuu siinä aikaisemmin ollut tarken-
nus (=sertifikaatin arvoinen) 

Laatuarvostelussa nauhojen värit muuttu-
vat seuraavasti: 

erinomainen = punainen 
erittäin hyvä = sininen 
hyvä = keltainen 
tyydyttävä = vihreä 
ennallaan säilyvät hylkkäävä 

sekä ei voida arvostella 
sertifikaatin arvoinen = vaa-

leanpunainen 
 

Luokan kilpailuarvosteluun tulevat vain 
ne koirat, jotka ovat saaneet mainin-
nan ERINOMAINEN 

Tuomari voi niin halutessaan antaa erin-
omaisen saaneelle koiralle SERTI-
FIKAATIN ARVOISEN (SA), joka 
yhdistettynä luokkasijoitukseen 1-4 
oikeuttaa koiran osallistumaan paras 
uros(PU)- tai paras narttu(PN)-
luokkaan. 

Sertifikaatti jaetaan vanhaa sääntöä vas-
taavasti parhaalle koiralle, joka on 
osallistunut PU- tai PN-luokkaan ja 
joka voi ottaa sen vastaan. 

NÄYTTELYSÄÄNNÖT MUUTTUVAT  1.1.2011 
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KAIKKI MUKAAN  
JUHLAKOEVIIKONLOPPUA VIETTÄMÄÄN  

KESÄKUUSSA 2011!!  
 
Jos näin joulua odotellessa syystalven pitkä harmaa jakso harmittaa, on hyvä 
suunnata katseet jo seuraavaan kesään. Vuosi 2011 on Oulun Seudun Noutaja-
koirayhdistyksen 36. toimintavuosi. 
 Kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna järjestetäänkin Pudasjärvellä Hil-
turannan leirikeskuksessa usean koelajin juhlakoeviikonloppu. Tarjolla on mait-
tavan ruoan, majoituksen ja kivojen noutajaihmisten lisäksi noutajien taipumus-
koe NOU, noutajien metsästyskoe NOME-B kahtena päivänä, metsästyskoirien 
jäljestämiskoe MEJÄ sekä luonnetesti LTE. Tarjolla on myös ainakin MEJÄ-
koulutusta halukkaille. Kannattaa seurata OSN:n nettisivuja, missä tapahtumasta 
tullaan tiedottamaan. 
 Nyt siis uudet ja vanhat OSN:läiset. kaivakaa kalenterit esiin ja varatkaa 
ainakin osa 2.-5.6.2011 viikonlopusta kyseistä tapahtumaa varten. Ellei koirasi 
ole vielä valmis osallistumaan kokeisiin, voit tietysti tulla vain seuraamaan ko-
keita ja näin tutustumaan eri lajeihin. Noutaja on hyvin monipuolinen harrastus-
kaveri. Voit löytää itsellesi ja koirallesi sopivan harrastuksen sekä innostuksen 
hakeutua OSN:n järjestämiin koulutuksiin. 
 
Juhlakoetoimikunnan puolesta 

 

Riitta Heikkinen &  
Vuokko Matero 

Erikoisnäyttelyiden lisäsertifikaattikäytän-
tö poistuu. 

Rodun parhaan veteraanin valintaan osal-
listuvat veteraaniluokkien voittajat 
vaikka ne eivät olisikaan saaneet 
SA:ta. Laatuarvostelun erinomainen 
on riittävä. 

Kasvattajaluokkaan osallistuvien koirien 
on oltava palkittu laatuarvostelulla 
erinomainen. 

Kasvattajaluokka voi jatkossa koostua 
yhden yhdistelmän koirista. 

 
Nämä säännöt ovat voimassa koeajan eli vuo-
den 2011 ja ellei Kennelliiton hallituksen aloit-
teesta niihin tehdä ja hyväksytä muutoksia, ne 
ovat automaattisesti voimassa vuoden 2016 
loppuun. 

 
Näitä sääntömuutoksia arvostellessa kannattaa 
muistaa se, että kyseessä on kompromissi joka 
on syntynyt Pohjoismaisen yhteistyön tulokse-
na.Tässä yhteydessä kaikki maat ovat joutuneet 
antamaan periksi omista vaatimuksistaan, toiset 
enemmän ja toiset vähemmän. 
 
Hyvää näyttelyvuotta! 
 
   Kari Tolkkila 
   näyttelyohjaaja 
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 Auran Nuuskut järjesti tämänvuo-
tisen SM-NOME:n Kemiönsaarella Turun 
saaristossa. Ajomatkaa Oulusta kertyi 
koepaikalle aika tarkalleen 700kilometriä. 
SM-kisaa edeltänyt karsinta oli ylivoimai-
sesti kovin koskaan SM-NOME:n histori-
assa. Sarkkisen Tomin Diiva (lbn FI 
KVA SE KVA Jummi-
JamminNefernefernefer) joutui usean 
muun koiran kanssa arvontaan tuloksilla 3 
voittajaluokan ykköstä ja 2 kakkosta 
(kokeeseen lasketaan 5 parasta tulosta), 
mutta pääsi varapaikalta mukaan viime 
hetkellä .  Näin yhdistyksemme koi-
ria oli kokeessa viimevuotiseen tapaan 
neljä kappaletta, joka jo itsessään on luon-
nollisesti erittäin hieno saavutus. Tomi 

starttasi kokeessa molemmilla koirillaan, 
Diivalla ja Laslolla (lbuFI KVA SE KVA 
Blackthorn Bion). Lisäksi hän oli ottanut 
ohjausvastuun Pikkuahon Tiinan Viivistä 
(skn FI KVA ZebulonsWindy Peg) Tiinan 
joutuessa jäämään Ouluun. Viivi oli toi-
nen SM-kokeeseen selvinneistä sileäkar-
vaisista noutajista.  
 Neljäntenä koirana karsinnassa 
starttasi allekirjoittaneen koira Retu(lbuFI 
KVA SE KVA Masterkey´sSeeker of 
Merganser). Tuomareina kokeessa toimi-
vat paikallisväriä edustanut Jyry Tuomi-
nen ja toisena tuomarina tuominnut Vesa 
Hietikko . 
 Karsintapäivän koepaikkana toimi 
kalliorantainen merenlahti. Tuomarien 

SM-NOME  
Kemiönsaarella 4.-5.9.2010 

Diiva menossa kuville. 
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mukaan paikka oli tyypillinen vesilinnus-
tusmaasto Turun saaristossa, jossa koirat 
joutuvat työskentelemään kovissa olosuh-
teissa ja pinnoilla, joihin ainakaan meidän 
koiramme eivät olleet tottuneet. Meri 
tuttuna elementtinä oli toki puolellamme.  
 Koe suoritettiin parityöskentelynä 
ja alkoi hakutehtävällä. Vuorossa olevan 
parin saapuessa koepaikalle suoritettiin 
arvonta. Arvonnan voittanut ohjaaja sai 
valita lähettääkö koiran vieressä olevaan 
kaislikkoon tekemään pientä hakua 
(kaislikossa heinäsorsa) vai aloittaako 
yliuitolla noin sadan metrin päässä oleval-
le vastarannalle.  
 Rannalta nousevaan rinteeseen oli 
vedetty jälkiä kolmella riistalla ja koiran 
tuli selvittää yksi näistä jäljistä ja poimia 
riista talteen. Kun molemmat koirat olivat 
selvittäneet tehtävät, vaihdettiin paikkoja. 
Hakutehtävän toinen osio oli lähettää koi-
ra perkkaamaan kapeaa kaislikkokaistalet-
ta, joka oli leveä, mutta syvyyssuunnassa 

hyvin lyhyt. Alueella oli kolme riistaa. 
 Hakutehtävien jälkeen siirryttiin 
koiraa seurauttaen kohti toista koealuetta. 
Matkalla toiselle koepaikalle tuli metsän 
keskellä olevaan kaislikkoon markkeeraus 
lokilla, jonka koirat poimivat talteen. Koi-
rakkojen siirryttyä runsaan yleisön kan-
soittamalle toiselle koepaikalle olivat 
vuorossa ohjaus- ja markkeeraustehtävät. 
Toinen koira aloitti ohjaustehtävällä. Oh-
jaus oli 180metrin päässä avoveden takana 
sijaitsevalla kallioluiskalla. Tehtävää vai-
keutti vaihtelevasti aaltoileva meri.  
 Yllättäen ohjauksen vaikeimmaksi 
osaksi muodostui nouseminen liukkaalle 
kallioluiskalle, jonka päällä riistat olivat. 
Useampi tehtävässä epäonnistunut huippu-
koira saatiin uitettua kallioluiskan alle, 
mutta vaikea nousu limaista kalliota myö-
ten aiheutti koirille uskon loppumisen ja 
ne kääntyivät takaisin ilman riistaa.  
 Kun toinen koira aloitti ohjauksen, 
toinen koira nouti kuville tiputettua riistaa. 

Diivan kritiikki. 
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Lähetyspaikan edessä oli kaksi kuvapar-
vea , joille molemmille oli pudotettu riis-
taa. Koira lähetettiin linjaan kuville nouta-
maan riistaa ja molemmilta kuvaparvilta 
noudettiin 2 riistaa. Koiran palatessa ohja-
uksesta(riistan kanssa tai ilman) kyseiselle 
koiralle heitettiin kolmosmarkkeeraus. 
 Ensimmäinen markkeeraus heitet-
tiin kun koira oli n.70metrin päässä ran-
nasta.  Koira katsoi markkeerauksen ja ui 
ohjaajan luokse. Tämän jälkeen heitettiin 
vielä kaksi markkeerausta heittäjän liikku-
essa välillä. Tämän jälkeen koiran sai 
lähettää noutoon. Kaikki 3 markkeerausta 
tulivat eri paikkoihin ja tehtävä osoittautui 
erittäin vaativaksi. Ainoastaan yksi koira 
24:stä suoritti tehtävän ilman ohjaamista 
yhdessäkään pudotuksessa. 
 Yhdistyksen koirista ensimmäise-
nä vuorossa oli Laslo, joka starttasi neljän-
nessä parissa. Laslo selvitti haun mallik-
kaasti tuoden sieltä kaikki viisi riistaa. 
Ykkösmarkkeerauksen ja kuvilta poimitut 

linnut Laslo toi myös hyvin. Vaikeuksia 
ilmeni vesiohjauksessa, jossa noussut 
aallokko teki ilmeisesti tepposet ja Tomi 
ei saanut uitettua Lasloa tarpeeksi kauas. 
Myös kolmosmarkkeerauksessa oli ongel-
mia, joten Laslo putosi näin palkinnoilta.  
 Seuraavana vuorossa olimme minä 
ja Retu heti seuraavassa parissa.  Parina 
startannut Miihkisen Veijo voitti arvon-
nan ja halusi aloittaa yliuitolla. Näin tehtä-
väksemme jäi aloittaa ottamalla sorsa pois 
pienestä kaislikkonokasta. Retu kävi läm-
pimänä ja ampui reilusti yli vaaditun pie-
nen hakualueen. Sain hyvän tovin pillitellä 
koiraa takaisin ja vaikka lähetin koiran 
vielä pariin otteeseen määrätylle alueelle, 
riistaa ei saatu jostain syystä ylös.  
 Yliuiton ja sitä seuranneen jäljes-
tystehtävänRetu selvitti helposti. Haun 
ensimmäisen vaiheen suoritettuamme 
siirryimme sivummalle Veijon alkaessa 
tyhjentää isompaa hakualuetta. Kun haku 
oli taas täytetty, oli meidän vuoromme. 

Laslo ohjaukseen. 
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Retu palautti ensimmäisen riistan, telkän, 
alueen oikealta puolelta. Tästä 
”viisastuneena”  lähettelin koiraa hakualu-
een vasempaan reunaan ja keskelle, josta 
koira palautti heinäsorsan. Mutta yksi 
riista jäi uupumaan tältäkin puolelta vali-
tettavasti.  Myöhemmin selvisi, että alueen 
oikeassa reunassa ollut riista oli lokki. 
Retu oli vain palauttanut vasemmalta puo-
lelta löytämänsä telkän kiertäen koko 
alueen! Jo tässä vaiheessa olivat ohjaajan 
tunnelmat synkät.   
 Loppukoe sujui Retulta hyvin sen 
suorittaessa ykkösmarkkeerauksen, kuvilta 
noudot, vesiohjauksen ja kolmosmarkkee-
rauksen kohtuullisen mallikkaasti. Kol-
mannessa markkeerauksessa jouduin oh-
jaamaan koiraa, mutta niin joutuivat käy-
tännössä kaikki muutkin.  
 Tuomarin kritiikissä Retu sai hy-
vän arvostelun tuomarin kuitenkin luon-
nollisesti kiinnittäen huomiota haun tehot-
tomuuteen.  

 Seuraavana yhdistyksen koirista 
oli vuorossa Diiva, joka starttasi seitse-
männessä parissa. Diiva suoritti yhden 
päivän parhaista vesiohjauksista, mutta 
haparoi hieman kolmosmarkkeerauksessa. 
Kun hakukin oli ollut tehotonta ja ylös oli 
tullut vain 2 riistaa, ei kärkeen ollut asiaa.  
 Tomin ohjausurakan päätti Viivi, 
jonka suoritusvuoro oli kymmenennessä 
parissa. Viivi oli suorastaan loistanut 
haussa, mutta korkea aallokko teki teppo-
set vesiohjauksessa ja kolmosmarkkeera-
uksessa ja näin Viivinkin kohtalona oli 
pudota palkinnoilta. Siirryimme kokeen 
päätyttyä majoitukseen odottelemaan juh-
laillallista.  
 Ilta sujui odottavissa tunnelmissa 
ja käyden läpi päivän tapahtumia. Kun 
tulokset sitten viimein ilmoitettiin, kävi 
ilmi että koe oli osoittautunut huomatta-
van vaikeaksi. Ykköstuloksia oli vain 
neljä kappaletta. Retu oli kakkostuloksen 
saaneiden kolmen koiran joukossa.  Kol-

Laslo tulossa markkeerauksesta. 
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mosia oli viisi kappaletta, joista yhden sai 
Diiva. Kun SM-NOME:n finaaliin on 
joskus otettu kymmenkuntakin koiraa, oli 
jonkinnäköinen toivonvire vielä ilmassa.  
 Hetken päästä kuitenkin tuomarit 
ilmoittivat päätöksensä, jonka mukaan 
finaaliin eteni vain 4 ykköstuloksen saa-
nutta koiraa. Voisi sanoa sen olleen odo-
tettua ja osoittaa vain, että tämän tasoises-
sa kokeessa ei ole varaa haparoida tippaa-
kaan. ”Firman” koirien jääminen finaalin 
ulkopuolelle ei kuitenkaan tunnelmaa 
latistanut, vaan iltaa vietettiin riehakkaa-
seen nometyyliin pikkutunneille asti. 
 Pääsimme Tomin kanssa vielä 
sunnuntaina ”jossittelemaan” nähdessäm-
me finaalin koepaikan. Kyseessä oli suo-
alue, joka oli vaikeakulkuisuudeltaan hy-
vinkin tutunnäköinen verrattuna omiin 
maastoihimme. Koe suoritettiin yksilöko-
keena. Luonnollisesti mielessämme kävi, 
miten omat koiramme olisivat suoriutu-
neet omiamme vastaavassa maastossa, 

mutta jälkiviisaus on turhaa.  
 Otimme mukaamme sen mitä 
saimme eli erittäin arvokkaan kokemuk-
sen ”isoista kisoista” ja lähdimme ajele-
maan pohjoista kohti.SM-kisojen järjeste-
lyt toimivat erittäin hienosti majoitusta ja 
juhlaillallisia myöten.   Mieleen jäi erityi-
sesti loistavasti toiminut ruokahuolto koe-
paikoilla, jossa katsojat ja osallistujat 
saivat nauttia todella monipuolisesta ruo-
katarjoilusta muurinpohjalättyjä myöten. 
Rima on asetettu korkealle, mutta ehkä 
pistämme vielä piirun verran paremmaksi 
järjestäessämme SM-NOME:n syksyllä 
2012! 
 
   Antti Honkarinta 
 

 

Retu lähdössä ohjaukseen. 
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Retu ottaa ylös ohjauksen. 

Viivi lähdössä ohjaukseen. 
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Viivi menossa kuville. 

Viivi menossa suorituspaikalle. 
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OSN:n väki kokoontui lauantaina 
20.11.2010 Hannuksen Piilopirtillä 
Tyrnävällä syyskokouksen merkeissä. 
Edellisvuoden onnistuneen pikkujou-
lukokemuksen myötä myös tämän-
vuotinen pikkujoulu oli päätetty jär-
jestää samaan paikkaan. 
 
Alussa paikalle oli kokoontunut vain 
kourallisen verran, mutta sitäkin aktii-
visempaa kokousväkeä. Ruoka-aikaan 
mennessä alkoi pirttiin kuitenkin saa-
pua nälkäisiä pikkujoulun viettäjiä. 
Osa saapui viime vuoden tapaan sau-
nan ja ulkoilmapaljun puhtoisina, osa 
kotona nenänsä puuteroineena. Vie-
rasjoukko ei ollut yhtä runsaslukuise-
na paikalla kuin edellisenä vuonna. 
Osa pienimmistä juhlijoista oli sairas-
tunut ja jotkut isommista juhlijoista 
olivat lentäneet kuulemma ihan Kuu-
baan asti lomailemaan. Aurinkoisia 
lomapäiviä heille! 
 
Tänäkin vuonna oli Hannuksen piilo-
pirtin väki loihtinut meille makuher-
moja hivelevän aterian. Ruokailun 
jälkeen porstuasta kuului tuttua kopi-
naa ja Joulupukkihan se sieltä saapui 
tuoden terveiset Korvatunturilta. 
Pikku-Iiris oli rohkea tyttö ja istui 
pukin polvella saaden lahjapussukan. 
Äiti Niina Lukkarinniemi vieressä 
henkisenä tukena tietysti. Jotkut isom-
matkin tytöt, kuten Pyykön Liisa  - 
vanha tuttu ainakin näyttelykultsuvä-
elle - esimerkistä rohkaistuneena istui-
vat kuin istuivatkin pukin polvella 
lahjan käytöstä ohjeita saaden. Heräsi 
pieni epäilys, etteivät vaan Joulupukki 
ja Liisa olisi olleet vanhoja tuttuja. 

Mene ja tiedä… Lahjoistahan olivat 
tietenkin huolehtineet joulupukin tutut 
apulaiset; Zeppeliinin Halpa-Hallin 
ahkerat tontut. 
 
Pukin lähdettyä jaettiin vuoden aikana 
valionarvonsaavuttaneille koirakoille 
valionarvopalkinnot. Kaikki 16 koi-
ranohjaajaa eivät olleet paikalle pääs-
seet palkintoansa hakemaan, mutta 
yhteiskuvaan saatiin hellästi pakotta-
malla melkoinen joukko hymyileviä 
noutajaharrastajia. 
Lopuksi pienimpien jo väsyttyä, ai-
kuiset saivat oman osuutensa leikki-
mielisestä kisailusta sekä vapaasta 
seurustelusta. Mutta kaikki hauska 
päättyy aikanaan, niin myös tämän-
vuotinen pikkujoulu, josta muutama 
kuva ohessa. Vuoden lähestyessä lop-
puaan onkin aika toivottaa kaikille, 
niin uusille kuin vanhoillekin 
OSN:sille 
 

LÄMMINHENKISTÄ 
JOULUA JA HARRAS-
TUSRIKASTA VUOTTA 
2011! 
 
Vuokko Matero 
 
 
PS. Hei muuten, lähetelkääpä te kaik-
ki valioituneiden koirien omistajat 
vuoden 2009 ja 2010 saavutukset 
webbarille, joka laittaa ne sitten 
OSN:n nettisivulle. 

SYYSKOKOUS JA PIKKUJOULUT 20.11.2010 
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Yllä: Pikkujouluväkeä 
Alla: Valionarvopalkinnot irrottivat tytöiltä hymyt 
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Yllä: Iris ja joulupukki sekä äiti-Niina 
Alla: Pyykön Liisa saa pukilta opastusta lahjansa käytössä 
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Tähtihetkiä   Tähtihetkiä   Tähtihetkiä  
 
 

lbnn Owla Salan Ensoleille 
”Pirkko” 

kasv. Eija ja Pentti Åman,  
Oulunsalo 

om. Petri Ollikainen, Oulunsalo 
 

MEJÄ 
 

Siikalatva 13.06.2010 
Tuomari Jouni Simonen 

VOI 1/44 

knn Miklaus Lucky Touch "Hippu" 
i. Good Luck Yankee 
e. Adirondac Buttercup 
Kasv. Anne Woivalin, Ruutana 
Om. Kaija Jämsä, Muhos 
 
             NOME-B 
Pietarsaari 5.9.2010 Ossi Kähärä  AVO1 luokan paras 
Tornio 2.10.2010 "Naisten Haku" Ossi Kähärä AVO1 luokkavoitto ja kokeen 
paras koirakko 
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Hei, 
 
Olen Katja Korhonen ja vedän vuonna 
2010 OSN ryn näyttelyjaostoa. Tänä 
vuonna aloittelimme OULUN vuoden 
2011 Kansainvälistä koiranäyttelyä, 
joka järjestetään heinäkuun 16.-17. 
päivä,2011, Äimäraution raviradalla. 
Yhdistyksemme on yksi  neljästä yh-
distyksestä joka on mukana.Järjestelyt 
kyseiseen tapahtumaan ovat alkaneet 
mutta viimeinen rutistus tehdään juuri 
kyseisenä viikonloppuna ja talkoolais-
listat tulevat kiertämään OSNn eri 
tapahtumissa, toivoisinkin että jokai-
nen kynnelle kykenevä ilmoittautuu ja 
antaa oman panostuksensa yhdistyk-
semme toiminnan jatkolle. OSN ry 
vastaa tapahtuman parkkivalvonnasta, 
myös muihin alueisiin otataan innolla 
vastaan talkoolaisia. Ilmoittaudu joko 
minulle, toimikunnan vetäjille tai joh-

tokunnalle mahdollisimman pian. 
Ensi vuonna on myös suunnitteilla 
trimmauskurssia kaikille halukkaille, 
mutta tämä tapahtuma siirtyy syksyl-
le, edellämainitun näyttelyn vuoksi. 
Näyttelysäännöt muuttuvat ensi vuo-
den alussa yhteis Pohjoismaalaisiksi, 
seuraavaan lehteen, yritän kirjoittaa 
koosteen mitä uudet säännöt pitävät 
sisällään. Toivottavasti otamme kaik-
ki nämä uudet säännöt avoimin mielin 
vastaan. 
 Pääsemme itse harjoittelemaan 
uusia sääntöjä kahden flatin ja yhden 
hirvikoiran kanssa vuoden alusta Raa-
hen ryhmikseen=) 
 Onnittelen vielä kaikkia vuo-
den 2010 aikana näyttelyssä menes-
tyneidä koiruuksia!!! 
 
   Katja Korhonen 

Kuva: Katja toimi  
tuomarina OSN:n kevät-
päivän ”Mies ja koira” -
kisassa 2009.  
 
Voittajaksi tasokkaasta 
joukosta valikoitui Pentti 
Åman. Iita-koira siivitti 
tietä voittoon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EA 
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Tokotmk:n kuulumisia: 

  Kulunut vuosi on vierähtänyt 
vauhdilla. Tuntuu kuin vasta eilen 
olisi miettinyt kuumeisesti ilmoittau-
tumisia kesän kokeisiin ja tapahtu-
miin, ja nyt ykskaks yllättäen huo-
maakin istuvansa kotona lämpimän 
leivinuunin kupeessa miettimässä 
mennyttä kesää ja syksyä...  
  Tokotoimikunnalla on taka-
naan sanoisinko että, ihan perinteinen 
vuosi. Alkeis- ja jatkokursseja järjes-
timme vuoden aikana neljä kertaa, 
plus kilpaileville oma kurssinsa. Vii-
meinen kurssi on vielä menossa, kun 
tätä kirjoitusta napsuttelen. Kaiken-
kaikkiaan noin 80 koirakkoa on käy-
nyt toko-kursseillamme oppeja saa-
massa.  Toivottavasti saamanne opit 
kantavat hedelmää myös tulevaisuu-
dessa ja teitä kurssilaisia näkee jatkos-
sakin toiminnassamme mukana, niin 
kokeissa kuin muissakin riennois-
sa :o) Kurssien lisäksi olemme järjes-
täneet  tänä vuonna kolmet tokoko-
keet, sekä tokoaiheisen luennon. Lu-
ennolla tokotuomari Piritta Pärssi-
nen kertoi yleisimmistä virheistä kil-
pailuissa ja kuinka niitä voisi välttää, 
sekä lisäksi sääntömuutoksista eri-
koisvoittajaluokassa. Kiitos Pipa luen-
nosta!! 
  Osittainen turnausväsymys 
näyttää painavan tokotoimikuntaa
(kin)? sillä välillä tuntuu, että koulut-
tajat ovat kadonneet maan alle... Siis-
pä haluankin nyt oikein ISOSTI KIIT-

TÄÄ kaikkia niitä työmyyriä, jotka 
ovat toimikunnan eteen uurastaneet, 
niin kouluttajia kuin muitakin tärkeitä 
henkilöitä, ilmoittautumisten vastaan-
ottajia, kokeiden toimitsijoita jne jne. 
Yllättävän usein näkee vain, että nämä 
samat henkilöt uurastavat talkoissa 
myös muissa lajeissa, joten ei ihme, 
että väsy iskee. 
  Tokotoimikunta siis kaipaa 
mukaansa uusia ja innokkaita henki-
löitä tai tietenkin "vanhoja" konkarei-
ta, jos joku on sattunut sapattivuosia 
viettämään, ja tuntee polttavaa halua 
astua remmiin mukaan. Itse olen lu-
pautunut vielä ensi vuoden tokotoimi-
kuntaa vetämään, ellei joku halua 
välttämättä paikalleni astua, en pane 
pahakseni sitäkään. Ensi vuonna on 
perinteisten kurssien ja kokeitten li-
säksi tarkoituksena järjestää luonne-
testi, käsittääkseni ensimmäistä kertaa 
yhdistyksemme historiassa. Oikaiskaa 
joku jos olen väärässä! Testin järjeste-
lyt ovat jo vauhdissa, ja kovasti toi-
von, että saamme sen onnistumaan 
niin hyvin, että voisimme järjestää 
luonnetestejä jatkossakin. Kysyntää 
niille tuntuu ainakin olevan. 
  
Oikein mukavaa joulun odotusaikaa 
kaikille!!  Unohtakaa lahjat ja muut 
hömpsötykset ja antakaa toisillenne ja 
koirillenne aikaa, kiireetöntä yhdessä-
oloa, se on parasta joulussa :o) 
  
tokotoimikunnan puolesta, 
    Maisa 
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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 
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Muistojen albumi 

Roosa 

Iitu 
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FIN JVA MAILIKSEN VALKO-VUOKKO "IITU" 
1993-2009 

om. Leena & Matti Tero 
 
 

IITUN, joka sai elää pitkän elämän Matin ja Leenan ilona, MEJÄ-ura 
kesti 10 vuotta sisältäen MEJÄ VOI I-tuloksia peräti 31 kpl! 

 
 

FIN MVA FIN JVA MAILIKSEN YKSIN-TUUMIN "ROOSA" 
1993-2003 

om. Leena & Matti Tero 
 

ROOSA oli paitsi kaunis, myös loistava jälkikoira. Kahdeksan vuo-
den MEJÄ-uraan sisältyi 25 kpl VOI I-tuloksia!  

 
 
 

 
 

Muistojen albumi luiskahti viime 
lehdessä taiton loppuvaiheessa  

harmillisesti kahdelle eri  
aukeamalle. 

 
 
 

Julkaisemme jutun nyt niin kuin se 
oli alun perin aiottu. 

 
Toimitus pahoittelee  

kömmähdystään! 
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Mikäli vastaanottaajaa ei tavoiteta, palautus: 
OSN ry/Eija Anttila 
Minttukuja 1B 
90460 Oulunsalo 


