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OuNou
Oulun seudun noutajakoirayhdistyksen 
jäsenjulkaisu

Painosmäärä 550 kpl
Ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Painopaikka: Multiprint Oy, Oulu
2012

Päätoimittaja/taitto
Pia Peltonen
paatoimittaja@oulunseudunnoutajat.com
041 5494 838

Toimitus
Jenni Martemo
jenni.martemo@gmail.com 
 
Henri Kaakinen 
henri.kaakinen@dnainternet.net

Maisa Reinikka
maisa.reinikka@gmail.com

Riitta Heikkinen
riittaheikkinen9@gmail.com

Katja Korhonen
katja.korhonen@dnainternet.net 

SEURAAVA 
OUNOU-LEHDEN 
AINEISTOPÄIVÄ:

2/2012
15.5.2012

Noudatathan aineistopäiviä!
Materiaali toimitetaan Pia Peltoselle.

NETTISIVUILLE TULEVA 
MATERIAALI:
webmaster@oulunseudunnoutajat.com

 

 

Lehden ilmoitushinnat 2012:
  Ei jäsen Jäsen
Takakansi 59€ 30€
Koko sivu 50€ 25€
1/2 sivua 27€ 18€
1/4 sivua 17€ 15€

Vuosi-sopimus  
Takakansi  168€
Koko sivu 135€
1/2 sivua 68€
1/4 sivua 45€ 

OSN:n jäsenmaksut/jäseneksi 
liittyminen 2012:

Liittymismaksu 3€

Vuosimaksu 23€, sisältää Suomen Nou-
tajakoirajärjestö (SNJ) ry:n jäsenmaksun 
sekä SNJ:n jäsenlehti Nuuskun ja OSN:n 
jäsentiedote OuNou:n

Perhejäsenmaksu 3€

Pelkkä OSN:n jäsenmaksu 13€.
(ei sis. SNJ:n jäsenyyttä eikä Nuuskua)

Halutessasi liittyä yhdistyksen jäseneksi, 
maksa yhdistyksen tilille 26€ (23€ + 3€) 
tai 16€ = vain OSN.

Laita laskun viestiosuuteen nimesi ja 
osoitteesi. Ilmoita liittymisestäsi 
jäsensihteerille:
jasensihteeri@oulunseudunnoutajat.com

Jäsenmaksutili:
FI25 5741 3620 4173 67

Kannen kuva:
Buckthorn’s Coriander ”Sara” 
ja Dark Water’s Cantillon Iris 
”Tuuli” kuvaaja Nora Sommer
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OUNOU 1/2012

Hankinome järjestetään jälleen Oulunsalossa Paukun majalla 
lauantaina 14.4. alkaen klo. 9.00. Hankinome on epävirallinen, 
dameilla järjestettävä koe, jossa käydään myös joukkuekilpailu. 

Kolmen koirakon joukkueet voidaan muodostaa luokasta 
riippumatta. Luokat ovat ALO (voi osallistua myös ilman 

taipumuskoetta), AVO ja VOI. Ilmottautumiset ja tarkemmat 
tiedot koekalenterin kautta http://koekalenteri.snj.fi/. 

Osallistumismaksu jäseniltä 15€, muilta 20€. 

Paikalla on myös kanttiini, makkaranpaistaja, riistamyynti sekä 
lapsille poniajelua. Kannattaa siis tulla vaikka vain katsojaksi! 

HANKINOME 
PAUKUN MAJALLA LAUANTAINA 14.4. 
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OSN RY JOHTOKUNTA

Puheenjohtaja
Jyrki Oikarinen
Kirkkotie 2 A 14
91900 Liminka
jyrki.oikarinen@gmail.com
p. 0440 365 368 

Sihteeri 
Maria Tero
Peräkyläntie 17 A
91900 Liminka
maria@labnou.net   

Jäsensihteeri
Kaisa Rimpiläinen
Raahentie 430 B
86400 Vihanti 
040 4858 611
jasensihteeri@oulunseudunnoutajat.com

Varapuheenjohtaja
Vesa Turunen
Rajakorventie 81
90440 Kempele
040 7550 538
b001vesa.turunen@dnainternet.net

Rahastonhoitaja
Maija Pajala 
Tarkka-ampujankatu 14 F 81 
90120 Oulu 
p. 040 7331 806 
maija.pajala@mail.suomi.net

Jäsen
Tanja Tenhonen
Neikankuja 7 E 14
90440 Kempele
tanja.tenhonen@kolumbus.fi    
 
Jäsen
Henri Saxholm
Mähyläntie
91500 Muhos
p. 050 5010 845
henri.saxholm@gmail.com  
 
 

Jäsen
Teijo Matero
Vankkurikuja 3
91800 Tyrnävä
p. 040 0291 849
teijomtr9@gmail.com    

 
Jäsen
Riitta Heikkinen 
Peltolankaari 30 B 12
90230 Oulu
p. 050 5611 697
riitta.heikkinen@pp7.inet.fi

1. varajäsen
Vuokko Matero

2. varajäsen
Pasi-Matti Paakkola
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OSN RY TOIMIKUNNAT

NOU/NOME
pj: Jenni Martemo ja Henri Kaakinen
siht: Maria Tero
Tarvikemyynti
(pillit, hihnat, dummyt)
Hanna Ervasti
Tuohikuja 2 B 5, 90460 Oulunsalo
p. 040 1641 443
hannaervasti@gmail.com
Jäsenet:
Antti Honkarinta, Terhi Honkarinta, Jyrki Oikarinen, Tanja 
Tenhonen, Juha Soirio, Ilkka Koskela, Tiina Pikkuaho, Henna 
Mikkonen, Tapio Sikala, Katja Sikala, Mari Komulainen, Reetta 
Kuusisto, Anne Ollikainen, Katja Vähäkuopus, Pirkko Partanen, 
Sini Siekkinen, Heikki Rantasuo, Hanna Ervasti ja Miia Valkama.

TOKO
pj: Maisa Reinikka
Jäsenet: 
Teija Hemmilä, Kaisu Isola, Arto Karjalainen, Henna Karkkola, 
Sari Keränen, Piritta Kontio, Tanja Nikkilä, Jenni Martemo, 
Marjo Partanen, Piritta Pärssinen, Annamari Salminen, Kirsi 
Virtanen ja Miia Valkama.

MEJÄ
pj: Riitta Heikkinen
Jäsenet:
Riitta Heikkinen, Kaisa Rimpiläinen, Erika Jylhä-Pekkala,  
Vuokko Matero, Piritta Pirttijärvi, Kaisa Kauppinen, Jukka  
Välitalo, Pasi-Matti Paakkola, Henri Saxholm, Hannu Rastas.

Näyttely
pj: Katja Korhonen 
Jäsenet:
Erika Jylhä-Pekkala, Kati Heikkinen, Riitta Heikkinen, 
Kaisa Kauppinen, Hannu Rastas, Ritu Kahlos, Irina Jylhä.

Julkaisu/jäsenlehti
pj: Pia Peltonen
Jäsenet:
Jenni Martemo 
Henri Kaakinen 
Maisa Reinikka 
Riitta Heikkinen 
Katja Korhonen5 

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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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

Oulun Seudun Noutajakoirayhdistyksen 
vuosi starttaa hieman uusissa merkeissä. Mo-
nivuotinen puheenjohtaja Tanja Tenhonen 
ilmoitti loppuvuodesta jättävänsä puheen-
johtajan tehtävät ja allekirjoittanut valittiin 
Tanjan tilalle vetämään johtokunnan työs-
kentelyä. Otin pestin vastaan hieman kaksi-
jakoisin ajatuksin. Pidän yhdistystoiminnasta 
ja omaan siitä aika lailla kokemustakin, mutta 
toisaalta oma kokemus noutajaharrastuksesta 
on vielä melko vähäistä, mikä asettaa omat 
haasteensa tehtävän hoidolle ja tietysti myös 
työt haittaavat harrastuksia. Olen kuitenkin 
luottavaisella mielellä, koska yhdistyksemme 
johtokunta ja toimikunnat pitävät sisällään 
valtavan määrän osaamista ja johtokunnan 
tärkein tehtävä onkin, taloudellisten resurs-
sien hankkimisen ja yhdistyksen hallinnon 
hoitamisen ohella, huolehtia siitä että tämä 
tieto-taito saadaan myös tulevaisuudessa 
valjastettua tehokkaasti mukaan yhdistyksen 
toimintaan. Hyvä ja osaava talkooväki on ol-
lut ja on jatkossakin yhdistyksen toiminnan 
perusta ja tästä voimavarasta meidän on pi-
dettävä kiinni.

Olen ollut verrattain lyhyen aikaa mukana 
OSN:n toiminnassa ja varmasti suurelle osal-
le jäsenistöstä vieras, joten lienee paikallaan 
kertoa muutama sana itsestäni. Olen kotoisin 
Hossan kylästä Suomussalmelta ja päätynyt 

monen mutkan kautta asumaan tänne Oulun 
seudulle, Liminkaan. Perheeseeni kuuluu vai-
mo Mari, lapset Nelli ja Joni, sekä neljän vuo-
den ikäinen labradorinarttu Sara. Olen kou-
lutukseltani iktyonomi ja työskennellyt lähes 
koko työurani kalatalousjärjestöjen palveluk-
sessa. Nykyinen työnantajani on Perämeren 
Kalatalousyhteisöjen Liitto ry. Metsästyksen 
ja NOME-toiminnan ohella harrastan kalas-
tusta, erityisesti syvän meren kalastusta Jää-
merellä ja talvi-illat kulutan pokerin parissa.

Synnyinkodissani oli pystykorvia lintu- ja 
hirvikoirina yhtäjaksoisesti koko lapsuuteni 
ajan. Minusta on olemassa valokuva, jossa 
makoilen alle vuoden vanhana Hossan pir-
tin lattialla maatiaispystykorvanarttu Hulmun 
vartioitavana. Myöhemmin minulla oli mah-
dollisuus aloitella metsästysharrastus hyvien 
metsästyspystykorvien kanssa. Minulla on 
siis jo lapsuudessa muodostunut syvä kiinty-
mys koiriin ja oman koiran hankkiminen on 
ollut aina ajatuksissa. Pitkän odotuksen jäl-
keen oma koiraharrastukseni sai lopulta täyt-
tymyksen vasta nyt aikuisiällä, kun elämänti-
lanteeni mahdollisti lopultakin oman koiran 

Talven selkä taittuu  
– uusi noutajakausi 
lähestyy!



7

hankkimisen. Metsästys ja koirat kuuluvat 
mielessäni erottamattomasti yhteen, joten 
oli alusta asti selvää, että se oma koira olisi 
nimenomaan metsästyskoira. Pitkän harkin-
nan jälkeen päädyin valitsemaan noutajan ja 
valintaani en ole katunut päivääkään. Uskal-
lankin sanoa, että melkoisella varmuudella 
noutajat tulevat olemaan aina osa elämääni ja 
ainakin seuraavan koiran hankkiminen pyörii 
ajatuksissa vähän väliä.

Tätä kirjoittaessani talven pahin selkä on 
jo taittunut ja helmikuun aurinko jaksaa jo 
valaista kauniin talvipäivän, mutta ulkona 
paukkuu talven kovin pakkanen, joka aiheut-
taa haasteita koiraharrastajan elämään. Oma 
labukka piti ainakin aamulla melkein kiskoa 
kynnyksen yli lenkille, mutta kevät tulee yl-
lättävän nopeasti vastaan ja uusi noutajakausi 
pääsee todenteolla alkuun. Yhdistyksen toi-

mintavuodesta on tulossa erittäin mielen-
kiintoinen. Tavanomaisen vilkkaan koe- ja 
kurssitoiminnan lisäksi tulevasta vuodesta 
voi erikseen mainita keväällä järjestettävän, 
yhdistyksen kaikille harrastajaryhmille suun-
natun leiritapahtuman, josta lisäinfoa tässä 
lehdessä, sekä syyskuussa Hailuodossa järjes-
tettävän Noutajien SM-kokeen, jossa yhdis-
tyksellä on hyvä tilaisuus päästä näyttämään 
osaamistaan koejärjestäjänä ja yhdistyksen jä-
senillä puolestaan tilaisuus päästä katsomaan 
huipputason metsästysnoutajien työskente-
lyä. Oma noutajakauteni alkaa jo perinteek-
si muodostuneeseen tapaan Hankinomessa, 
josta siitäkin infoa toisaalla tässä lehdessä. 
 
Kaunista kevättä kaikille, kokeissa nähdään!
 
Jyrki Oikarinen

Lähetä kuvia 
ja juttuja 

OuNOu-LehteeN 
OsOitteeseeN:

paatOimittaja@

OuLuNseuduNNOutajat.cOm

muista maiNita 
kuvatuN Nimi 
ja kuvaaja!
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NOU/NOME

TAIPPARIKURSSI 2012 

Kevään taipparikurssi starttaa 24.3. teoriaosuudella ja lisäksi paikalla on nou- ja 
nome-tuomari Vesa Turunen kertomassa taipumuskokeen säännöistä. Ensimmäinen 
käytännön harjoituskerta on sunnuntaina 15.4. Loput harjoituskerrat ovat maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin 7.5. alkaen. Kurssin tarkoituksena on val-
mistaa koiraa sekä ohjaajaa noutajien taipumuskoetta varten. Kurssille osallistuvan 
koiran tulee kantaa damia ja tulla kutsusta luokse, lisäksi Kennelliiton rokotusmäärä-
ysten on täytyttävä. Kurssin hinta on 30 € per koirakko, joka maksetaan ennakkoon 
yhdistyksen tilille FI25 5741 3620 4173 67, VIITE 1708.

Ilmottautumiset 15.3. mennessä pirkko@runollinen.fi . Kirjoita ilmottautumiseen 
koiran nimi, ikä ja omistajan yhteystiedot. Ilmoita myös, sopiiko sinulle treenipäiväksi 
paremmin maanantai vai keskiviikko. Tiedustelut Jenni Martemo 0400 559 010. 

NOMEKURSSI 2012 

Nomekurssi alkaa 25.3. teoriaosuudella. Käytännön harjoituskertoja on 
4, alkaen tiistaina 15.5. Kurssille osallistuvalla koiralla tulee olla taipumus-
koe suoritettuna. Nome-kurssin hinta on 25 €, joka maksetaan yhdistyksen tilille FI25 
5741 3620 4173 67, VIITE 1779. 

Ilmottautumiset 15.3. mennessä rk.kuusisto@gmail.com . Laita ilmottautumiseen 
koiran nimi, ikä ja taso lyhyesti sekä omistajan yhteystiedot. Tiedustelut Jenni Martemo 
0400 559 010.
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YHDISTYKSEN JÄSENILLE 
UTAJÄRVEN SOTKANHELMESSÄ 21.-22.4.2012

Yhdistys järjestää jäsenille monipuolisen  
koulutusviikonlopun huhtikuussa.  

Majoitus on Utajärven Sotkanhelmessä ja paikalle voi saapua 
perjantai-iltana. Koulutuksia on lauantaiaamusta  

sunnuntai-iltapäivään. Koko viikonlopun hinta on 60€  
henkilöltä sisältäen koulutukset, majoituksen ja ruokailut. 

Nou/nome: Koulutusta kaiken tasoisille koirakoille. Kouluttajina Petri 
Taskinen ja Teijo Kostian sekä yhdistyksen omat, kokeneet kouluttajat.

Mejä: Kaksipäiväinen koulutus sekä luento, kouluttajina  
toimikunnan puheenjohtaja Riitta Heikkinen ja mejä-tuomari  

Lea Foudilainen sekä muut kokeneet mejä-kouluttajat. 

Toko: Koulutusta molempina päivinä kokeneiden  
toko-kouluttajien johdolla. 

Näy: Trimmauskoulutusta lauantaina ja  
näyttelykoulutusta sunnuntaina. 

Sitovat ilmottautumiset 10.4. mennessä osoitteeseen  
jenni.martemo@gmail.com, laita otsikoksi ”Leiriviikonloppu”. 

Maksu ilmottautumisen yhteydessä tilille FI25 5741 3620 4173 67  
ja kuitti näytettävä leirille tultaessa. 

Käytettävä viitenumeroa 3162! 

Ilmottautumisesta käytävä ilmi koulutukset mihin osallistut ja 
kumpana päivänä, majoitustarve, erityisruokavalio, koiran nimi, ikä 

ja taso lyhyesti. Tiedustelut sähköpostitse. 

LEIRI-/KOULUTUS-
VIIKONLOPPU
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Petri Taskinen
Asumme Varkaudessa perheeni kanssa. Koirien kanssa olen touhunnut 
lapsesta asti; perheessäni on aina ollut koiria. Ensimmäisen oman kultai-
sennoutajan sain noin 15-vuotiaana.

Olen ensisijaisesti aina halunnut toimivan metsästyskoiran, koska 
harrastan aktiivisesti metsästystä. ensimmäiset NOME startit  oli joskus 
90-luvun alkupuolella. on tullut asioita vuosien saatossa kantapäänkin 
kautta opittua mutta on ollut ilo päästä  seuraamaan ja treenaamaan 
suomen huippujen kanssa

Sain uudelleen kipinän kisaamiseen  ja sen seurauksena minulle tuli-
kin ensimmäinen  puhtaasti käyttölinjainen labradorinnoutaja Vuonna 
2007(FI KVA-FT & FI KVA Namusillan Sarvijaakko) . Jaakon myötä olen 
päässyt seuraamaan ja kisaamaan Euroopan huippujen kanssa .erityisen 
opettavaista on ollut kisat Unkarin IWT:ssä ja ja E-cup Ranskassa.  

Lisäksi laumaamme kuuluu kaksi vaimoni bordercollieta (POHJ TVA 
Tending White Warlock & Tending Yep), joiden päälaji on TOKO. itselläni 
on myös nuori labbis-uros kasvamassa jonka kehittymistä odotan innolla 

ja…hartaasti

NOu/NOme -kOuLuttajat esittäYtYvät

Teijo Kostian 
Olen Teijo Kostian, noutajaharrastaja Joensuusta. Minulla on tällä het-
kellä yksi labradorinnoutaja nimeltään Ava, jolla metsästän ja käyn eri-
tyyppisissä rodunomaisissa kokeissa. 
Kokeissa ja metsällä eteen tulleet haasteet antavat syyn harjoitella koi-
ran kanssa aina uusia asioita.

Itse koulutan tietyllä tyylillä, toinen toisella. Koirat on erilaisia. Ainutta 
oikeaa tapaa kouluttaa ei ole. Se tekee kouluttamisen mielenkiintoiseksi. 
Jokaisen on löydettävä se oma tapa. Pidän mielen avoimena ja yritän op-
pia uutta kokoajan. Yritän itse muuttua ja muuttaa koiran työskentelyä 
haluamaani suuntaan. 

Välillä liidellään korkealla ja välillä ollaan aallon pohjalla; sitä koiran 
kouluttaminen on ainakin minun kohdalla. Pääasia että koiran koulutta-
minen on mukavaa, satoi tai paistoi ! Kiitos kutsusta ja odotan mielen-
kiinnolla tapaamistanne.
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Oletko ehkä miettinyt olisiko jäljestä-
minen mahdollisesti sinulle ja koirallesi 
sopiva harrastusmuoto?  

Kevään leirin myötä sinulla on nyt ti-
laisuus kokeilla olisiko MEJÄ, metsästys-
koirien jäljestämiskoe,  teidän lajinne, sillä 
mejätoimikunta yhdessä mejätuomari Lea 
Foudilaisen kanssa järjestää leirillä mejäkou-
lutusta teoria- ja maasto-osuuksineen. Seu-
raavassa kouluttajiemme taustaa ja mietteitä:

Lea Foudilainen Oulunsalosta aloitti 
tuomaroinnin vuonna 1990, ja hän on ar-
vostellut vuosien myötä toiselle tuhannelle 
nousevan määrän mejäkoirien suorituksia. 
Jäljestämisen hän aloitti aikanaan ensimmäi-
sellä lahjakkaalla pitkäkarvaisella mäyräkoi-
rallaan Aleksilla vuonna 1986. Myöhemmät 
koirat ovat välillä pudottaneet Lean maan 
pinnalle, toteamaan ettei  MEJÄ  olekaan 
aivan vaivaton laji.                          

SM-mejäkokeisiin Lea on osallistunut 
omalla koirallaan kolme kertaa, siis piirinmes-
taruus on ollut kerran Aleksin ja kaksi kertaa 
Kallen,lyhytkarvaisen mäyräkoiran hallussa.                                                                                           
Tulevana kesänä Lea mejäilee pitkäkarvai-
sen mäyräkoiransa, Pohj JVA (FI & NO 
& SE JVA) Riston kanssa, lisäksi perhee-
seen kuuluu myös Riston isä, CIB FI & SE 
MVA FI JVA Iivari.   Syksyllä  Lea toimii 
SM-mejäkarsintakokeen ylituomarina,  ja 
vuonna 2013 Lea on SM-finaalin ylituomari.                                                                                                                    
Lea toivoo, että ”koska MEJÄ on sekä koi-
rille että ihmisille niin mukava harrastuslaji, 
olisi hyvä ettei ”tavallinen” mejäily muodos-
tuisi  liian kilpailuhenkiseksi – arvokokeet 
ovat sitten asia erikseen. ”

Kultainennoutajauros Herttua sai puo-

lestaan Riitta Heikkisen aloittamaan mejä-
uransa vuonna 1994. Sekä emäntä että koira 
hurahtivat lajiin kerralla, ja myöhemmin FI 
& SE JVA Herttua sitten voitti piirinmes-
taruuden neljä kertaa peräkkäin vuosina 
2000-2003  ja paras sijoitus jäljestämisko-
keissa oli SM-pronssi  vuonna 2003. Ai-
koinaan Herttua kävi  jäljestämässä myös 
haavakkohirveä, autokolarissa ja metsästyk-
sessä haavoittuneita.                                                                                                                                

Nykyisin Riitan kaksi labradorityttöä, Sara 
ja Tuuli ovat molemmat Pohj JVA:ta, ja Sa-
ralla on hyväksytty tulos VAHI-kokeesta (va-
hingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskoe).                                                                                        
Riitta toimii tämän vuoden alusta MEJÄtoi-
mikunnan vetäjänä ja toivottaa uudet har-
rastajat tervetulleiksi lajin pariin. ”MEJÄ 
vaatii koiran ohjaajalta  aikaa ja viitseliäi-
syyttä, mutta on sitten myös palkitseva laji. 
Aluksi on tärkeää oman koiran suoritus, 
mutta vähitellen sitä huomaa seuraavansa 
mielellään myös muitten koirien jäljestämis-
tä, ja monesti kokeissa  jäljen opastamisesta 
ja toisen koiran työskentelyn seuraamisesta 
oppii itsekin. Suurin osa koirista kiinnostuu 
verijäljestä, ja jos lajista kiinnostuu myös 
ohjaaja niin voidaan alkaa tavoitella aluksi 
vaikkapa jäljestämisvalioarvoa, sitten ehkä 
piirinmestaruutta ja SM-voittoakin. Tasai-
nen, varma jäljestävä koira on myös terve-
tullut apu käytännön jäljelle hakemaan haa-
voittunutta hirvieläintä. ”

Kokenein toimikuntalainen lienee nykyi-
sin Pasi-Matti Paakkola, kaikille yksinkertai-
sesti Pisi.  Pisi aloitti mejäilyn vuonna 1993 
labradoreiden kanssa ja on kolunnut Suo-
men metsiä niin pohjoisen kokeissa kuin 

teRvetuLOa 
kOuLuttautumaaN 
utajäRveLLe!
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etelämmässä leireillä kou-
luttaen, ohjaten ja opastaen 
kokeissa sekä toimien rata-
mestarina niin tavallisissa 
kuin SM-tason kokeissakin.                                                                                                                                     
Nykyisin Pisin kotona hei-
luttaa häntäänsä labradorit 
FI JVA Elli ja nuori tou-
hukas Nötte, joka kokeilee 
nenäänsä tulevan kesän ko-
keissa.

 Romi ja Foxi ovat  9- ja 
4,5 –vuotiaat labradoripo-
jat,  joiden emäntä on Kai-
sa Rimpiläinen. Kaisa on 
harrastanut mejää 8 vuotta 
ja molemmat koirat ovat 
Pohjoismaiden jäljestämis-
valioita.  Piirinmestaruus-
kokeisiin Kaisa on osallis-
tunut muutaman kerran ja 
Foxin paras tulos on PM2, 
ja Foxi oli vuoden 2010 
OSN:n mejäNuusku.  Romi 
on suorittanut VAHI-ko-
keen kahdesti hyväksytysti 
sekä osoittanut jäljestämis-
taitonsa myös käytännön 
jäljellä, ja tavoitteena on 
jatkaa mejäilyä molempien 
koirien kanssa niin kauan 
kuin niillä kuntoa riittää.                                                                                                                                 
Kaisa toteaa MEJÄstä että 
”lajia kannattaa ainakin ko-
keilla! Useimmat koirat in-
nostuvat siitä ja laji on erit-
täin hyvä aktivointimuoto 
koirille, kun saavat käyttää 
siinä nenäänsä. Toki MEJÄ 
vaatii ohjaajalta paljon, 
mutta vaiva kyllä yleensä 
palkitaan, kun saa seurata 
koiransa työskentelyä jäljel-
lä : )”
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Vuokko Matero ja  OSN:n vuoden 2011 
mejäNuusku  Pohj JVA Veikka aloittivat 
uransa  ihan aakkosista kolme kesää sit-
ten Veikan ollessa jo 3-vuotias. Sitä ennen 
Veikka oli jo lunastanut paikkansa perheen 
jahtikoirana loistavin arvosanoin. Emännän 
yllätykseksi Veikka osoittautui myös intohi-
moiseksi, tarkkanenäiseksi jäljestäjäksi. Kun 
se vielä on hyvin jälkitarkka jäljestäjä, saa-
vutti se  6-vuotiaana kolmen harrastuskesän 
kruunuksi  Pohj JVA-arvon.  Vuokko jat-
kaa kolmatta kauttaan MEJÄtoimikunnan 
”yleisnaisjantusena” ja opastaa mielellään 
uusia harrastajia lajin saloihin. Vuokon mie-
lestä koiraharrastajalle on hyvin palkitsevaa 
löytää koiralleen ns. ”kuningaslaji”, jota koi-
ra yli kaiken rakastaa, oli se sitten MEJÄ, 
NOME, TOKO tai  jotain ihan muuta.

Mikko  Mathlinilla on vierähtänyt MEJÄ-
harrastuksen parissa 16 vuotta. Mikkokin 
on käynyt kahdella labradorilla, Maralla ja 
Eetulla sekä kokeissa että käytännön jäl-
jellä.  Maralla on Suomen jälkivaliotitteli 
ja Eetu on FI & SE & NO JVA.  Eetulla 
myös VAHI-koe suoritettuna. Molempi-
en koirien kanssa Mikko on osallistunut 
piirinmestaruuskokeisiin useana vuonna, 
paras saavutus molemmilla PM2.  Kolmas 
labradoriuros, Pakuri, on kasvamassa, ja sen 
kanssa Mikolla on tavoitteena ainakin FI 
JVA-titteli. Mikon mielestä ”MEJÄ vaatii 
paljon aikaa. Niin harjoituksissa kuin myös 
kokeissa menee yleensä viikonloppu. Mutta 
joka tykkää liikkua metsissä eikä säikähdä 
Suomen kesän vaihtelevia olosuhteita, niin 
kyllä MEJÄssä pärjää.”

Toimikuntamme uusimmat tulokkaat 
Kaisa Kauppinen ja Hannu Rastas tutustui-
vat MEJÄän ensimmäisen kerran kesäkau-
della 2008 Länsi-Pohjan Noutajakoirayh-
distyksen riveissä.  ”Siitä lähtien on tullut 
mejäiltyä aktiivisesti ja myös vedettyä tree-
nejä. Lbu Untolla on takanaan 10 starttia 
Hannun ohjastamana, VOI-luokkalaisena 

tavoitteena tietty valioituminen :-). Nuo-
rempi labukkamme Into kävi ajamassa 
muutaman harjoitusjäljen viime kesänä, eka 
startti siten edessä tulevana kesänä Kaisan 
ohjastamana. Mejä on vienyt meidät men-
nessään ja niinpä kalenterissa kesäviikonlo-
put täyttyvät aika lailla kokeissa ja muuten 
treenaten. Välipaloina sitten muuta noutaja-
maista harjoitetta :-).”

Liisa Keränen, joka asuu Kokkolassa 
kiharakarvaisennoutajan, Penan ja sileä-
karvaisennoutajan Ruusan kanssa on Pisin 
tavoin kouluttanut mejäkoiria useina kesinä 
SNJ:n kesäleireillä. Liisa aloitti harrastuksen 
1997 ja Liisa on toiminut sekä tavallisissa 
mejäkokeissa että SM-kokeissa touhuten 
monenlaista niin sihteerinä kuin keittiöllä, 
ja ennen kaikkea maastossa jälkien parissa.                                                                       
L iisan mielestä ”MEJÄ on koiran laji, ei 
niinkään ihmisen. Se on laji, jossa koira saa 
toteuttaa itseään ja ohjaajan rooli on löytää 
koirasta sen parhaat puolet jäljestävänä met-
sästyskoirana. Jäljestävä koira on hyödyksi 
sekä viranomaisille että metsästäjille autta-
essaan löytämään haavoittuneen hirvieläi-
men.” 

Edellisen sivun kuva:
Pohj JVA Veikka, kuvaaja Vuokko Matero.              



Elä in lääkär iasema

Iloisen palvelun

Eläinlääkäriasema Otus
on uusi täyden palvelun pieneläinklinikka. 

Otus sijaitsee Oulunportissa osoitteessa 
Idealinja 13, Oulu. Moottoritieltä pihaan on 
reilun minuutin matka ja pihassa on paljon 
parkkitilaa.

Kaikki eläinlääkärimme ovat keskittyneet 
pieneläinlääkintään koulutuksessaan ja meillä 
on vankka käytännön kokemus pienissä ja 
isoissa terveysasioissa.

Eläinlääkäriasema Otus
Idealinja 13
90410 Oulu

08-520 8811
www. elainlaakariasemaotus.fi

Lemmikkiäsi Otuksessa 
hoitavat oululaisille tutut 
eläinlääkärit Maria Pohjolainen ja 
Tiina Tiihonen sekä pieneläinsai-
rauksien erikoiseläinlääkäri Esa 
Soppela. Lisäksi tiimiimme kuuluvat 
ammattitaitoiset pieneläinhoitajat 
Piiu Hassinen ja Eeva Rontti.

Tervetuloa!

Eläinlääkäriasema Otus 

Aukioloajat

ma-ti klo 8-20
ke klo 10-18
to-pe klo 8-20
la klo 10-14

Puhelinajanvaraus aukioloaikoina 

08-520 8811
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Menestykseni Tanskan KV-kokeessa antoi 
osallistumismahdollisuuden Tanskan mes-
taruuskokeisiin. Tilaisuus päätettiin käyttää 
hyväksi ja uusi Tanskan reissu oli siis edessä. 
Matka meni taas vanhalla rutiinilla, lennot 
Tanskaan ja sieltä vuokra-autolla eteenpäin. 
Kaksipäiväinen mestaruuskoe pidettiin taas 
vanhalla tutulla paikalla Fynin saarella Brahet-
rolleborgin linnan tiluksilla. Tuomareina ko-
keessa oli Carsten Andersen , Lars Nørgaard, 
Anders Mølgaard ja Niels Lorenzen.

Lauantai 10.12.2011
Lauantaiaamu valkeni kylmänä ja navakka 
tuulisena, perustanskalaisena säänä siis. Aa-
mupalan ja numeroiden arpomisen jälkeen 
lähdettiinkin maastoon ensimmäistä ajoa koh-
ti. Lauantain koe tehtiin kokonaisuudessa ajoi-
na eripaikoissa ja erilaisissa maastoissa. Koirat 
jaettiin neljään ryhmään ja yhteensä starttaavia 
koiria oli 30.

Lähtölista

1. Stenhøjgårds Ascott Dk00563/2007, 09/12-
2006, Labrador / Peter Tygesen

2. SE SPCH SE J(J)CH NOJCH Waternuts Ca-
leigh Se 36144/2007, 08/02-2007, Flat Coated / 
Anna-Lena Wendt, Sverige

3. Stenhøjgårds Brit Dk07396/2009, 27/03-
2009, Labrador / Jan Lorenzen

4. DKBRCH DKJCH Darfys Barbette 
05075/2004, 07/03-2004, Labrador / Morten 
Jakobsen

5. Lakedown Tarw Du Se 26263/2009, 
22/03-2008, Labrador / Birgitta Staflund-
Wiberg, Sverige

Eliteprøven 2011

Brahetrolleborgin kartano.

Teksti ja kuvat:
Tomi Sarkkinen ja Annika Korpilo



17

6. DKBRCH NOJCH SEJCH NORDJCH 
Seahill High Wind Tophi Dk04059/2007, 
25/02-2007, Labrador / Helle Golstrup
7. Batmoors’ Leitrim Jake 19470/2006, 
29/09-2006, Labrador / Peter Jørgensen

8. DKJCH Hillus Powell Dk17882/2007, 
29/12-2006, Labrador / Thomas Plamboeck

9. FI & SE KVA FI & SE KVA-FT Blackt-
horn Bion Fin55214/07, 16/04-2007, Labra-
dor / Tomi Sarkkinen, Finland

10. DKBRCH Lærkereden’s Balder 
04461/2003, 05/03-2003, Labrador / Kris-
tian Olesen

11. NOJCH SEJCH DKBRCH NOR-
DJCH DKJCH Searover Kits Duke 
09696/2006,
03/03-2006, Labrador / Charlotte Rasmussen

12. Michnos Dronning Kathrine 
Dk09000/2007, 23/04-2007, Labrador /  Pe-
ter Abel

13. Liva Dk22481/2008, 05/11-2008, Labra-
dor / Stig Andersen

14. Ffynongain Gunner At Tudorcourt 
Dk23519/2007, 12/03-2005, Labrador / Mo-
gens Petersen

15. Glenbriar Damson Se 49952/2009, 
16/03-2009, Labrador / Janne Stihl, Sverige

16. DKBRCH Batmoors’ Gentle George 
Will Dk10664/2008, 11/05-2008, Labrador 
/ Johannes Raaballe

17. Rønnesholms Vinka Dk09937/2007, 
07/05-2007, Labrador / Christian Falk Rønne

18. DKBRCH SJCH Coatfloats Marime-

kko S 26912/2006, 14/03-2006, Flat Coated 
/ Ingela Karlsson, Sverige

19. Thirsgaards Tjegge Dk03932/2008, 
03/02-2008, Labrador / Boye Rasmussen

20. DKBRCH Tanjin Gismo 18835/2006, 
26/04-2006, Golden / Morten Rasmussen

21. DKBRCH NOJCH SEVCH Lærkere-
den’s Ask Dk00151/2008, 23/11-2007, Lab-
rador / Ove Simonsen

22. Gleen Mhor’s Mia Dk03618/2008, 
06/02-2008, Golden / Dorte Klarskov Mahl-
er

23. DKBRCH Lochiness Green Chive 
Dk06903/2007, 24/03-2007, Labrador / 
Keld Jørgensen

24. Trompeterbakkens Grace 19110/2005, 
22/09-2005, Labrador / Thorleif  Rigenstrup

25. Felix Dk20678/2008, 01/08-2008, Labra-
dor / Torben Møller Nielsen

26. DKBRCH NOJCH DKJCH Raven-
sbank Swift 16473/2006, 30/08-2006, Lab-
rador / Gert Müller

27. NJCH Searover Kits Dog Se 
22154/2006, 03/03-2006, Labrador / Trond 
Gjøtterud, Norge

28. Hillus Holland Dk17883/2007, 29/12-
2006, Labrador / Iben Pytlick

29. Purdey Dk09054/2009, 14/01-2009, 
Labrador / Lars Mejlby

30. Maddox Dk01608/2009, 17/04-2007, 
Labrador / Tanja Bisted Thorsen
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Laslo starttasi siis numerolla 9, mikä oli hyvä, 
koska näin pääsi aloittamaan toisessa ryhmäs-
sä heti ensimmäisenä. Ensimmäinen ajo oli 
pellolla, mutta sitä rajasi koiran takana metsä 
ja koirien edessä kuusiviljelmä. Ampujat olivat 
sijoittuneet koirien eteen kuusiviljelmää vas-
ten. Linnut (sorsat) ajettiin koirien takaa lam-
mesta ja ammuttiin pellolle tai kuusiviljelmälle. 
Laslon ensimmäinen nouto oli markkeeraus 
noin 50 metriin, jonka se hoitikin mallikkaasti. 
Ryhmästä tippui heti ensimmäisen kierroksen 
aikana kaksi koiraa, toinen karkasi haavakon 
perään ja toinen oli ”eye wipe”. Ajo oli lyhyt ja 
yksi koira omasta ryhmästä ei saanut noutoa. 
Noudot olivat pääosin markkeerauksia ja koi-
ran sai lähettää välittömästi noutoon kesken 
ajon. Koirat suorittivat jokainen vuorollaan 
yhden noudon. Minullehan tätä ei tietenkään 
etukäteen kerrottu, joten hiukan ihmetytti kun 
olin tottunut kahteen noutoon lähes peräk-

käin ensimmäisellä kierroksella. Lisäksi ojen-
telin Laslon palauttamaa sorsaa tuomarille, 
mutta hän ei ollut lainkaan kiinnostunut oliko 
lintu kunnossa vai ei!

Paikkaa vaihdettiin ja ryhmät sijoitettiin täl-
lä kertaa eripuolille isoa nurmipeltoa, jonka 
edessä oli kiviaita ja sen takana metsää. Ajossa 
lintuja (fasaaneja) pudotettiin sekä pellolle että 
aidan taakse metsään. Laslon tehtävänä oli 
noutaa fasaani kiviaidan takaa metsästä noin 
120 metrin päästä. Kun kaikki ryhmämme 
koirakot olivat saaneet noudon, vaihdoimme 
ryhmää eri kohtaan peltoa, nyt lähemmäksi ki-
viaitaa ja näkyvyys metsään huononi.  Laslon 
kolmas nouto oli markkeeraus metsään noin 
100 metriä eteemme, mikä sujui taas kerran 
puhtaasti. Taas siirryimme eri tuomarille seu-
raavaan ryhmään, mutta viimeisen siirron jäl-
keen noutoa emme enää saaneet. Ajon jälkeen 
lähdimme lounastauolle. Tähän mennessä 

mukana oli vielä noin 
20 koirakkoa.

Iltapäivän jahti-
paikka oli sama kuin 
KV-kokeessa oli ollut 
eli ison ja pitkän lam-
men ympäristö, jonka 
ympärillä oli peltoa ja 
metsää. Koirat olivat 
nyt jaettu kahteen ryh-
mään ja kummassakin 
ryhmässä oli kaksi tuo-
maria. Meidän ryhmä 
oli sijoittunut lammen 
läheisyyteen ja am-
pujat lammen eteen. 
Suurin osa tiputuksista 
(fasaaneja!) tuli juuri 
lampeen ja lintuja am-
muttiin paljon. Osalle 

Laslo palauttaa kolmat-
ta lintua.
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koirista vesi ei ollut niin ominainen elementti 
noutoihin, koska veteen meneminen oli mo-
nelle vaikeaa. Toisaalta kylmä ilmakin varmasti 
teki tehtävänsä. Laslo oli ryhmän ainut, joka 
meni noudossaan suoraviivaisesti veteen, se 
teki noudosta erityisen tyylikkään näköistä 
kun muut koirat jäivät rannalle juoksemaan 
edestakaisin ennen veteen menoa tai palau-
tuksissa palauttivat rannan kautta kiertämällä. 
Laslon molemmat noudot olivat vesialueelta 
kaislikosta eri kanteilta ja ne sujuivat mallik-
kaasti. Viidennen noudon jälkeen oli päivä pa-
ketissa ja pääsimme palaamaan takaisin riistan-
hoitajan majalle ja kuuntelemaan sunnuntain 
finaalin päässeet ja lauantain Guns choice (nro 
12). Laslo pääsi yhdeksän muun koiran kanssa 
sunnuntain finaaliin. Finaaliin pääsivät nume-
rot 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 27, 30 eli mukana 
oli tanskalaisten lisäksi suomalainen, ruotsalai-
nen ja norjalainen koirakko. Meidän ryhmästä 
pääsi sunnuntaille seitsemän koirakkoa ja toi-
sesta ryhmästä vain kaksi. Seula ei vaikuttanut 
kovinkaan tiukalta, sillä etenkin vesitöissä oli 
monella koirakolla paljon ongelmia.

Sunnuntai 11.12.2011

Sunnuntaina suuntasimme taas vuokra-au-
tomme kohti Brahetrolleborgia ja riistanhoita-
jan majaa. Kokeen finaali suoritettiin walk up-
pina, eli jahti eteni ketjussa ja siinä ammuttiin 
ketjun edestä kaikkoavia lintuja ja riistaa. Aloi-
timme joulukuusiviljelmässä, missä aluskasvil-
lisuus oli olematonta, mutta kuuset haittasivat 
kovasti näkyvyyttä sekä koirille, että ohjaajille. 
Pääsimme aloittamaan Laslon kanssa ensim-
mäisessä parissa. Nyt otin selvää jo ennen 
koetta, että noudot tullaan ottamaan aluksi 
pareittain niin kuin normaalistikkin a- ja kv-
kokeissa. Laslon ensimmäinen nouto oli perus 
markkeeraus noin 40 metrin päähän. Laslo ha-
vaitsi hyvin pudotuksen ja nouti sen vaivatta. 
Noudosta teki ohjaajan kannalta epämukavan 
se, että koira katosi näkymättömiin lähes välit-

tömästi kun sen lähetti. Lintuja lähti jatkossa 
harvakseltaan. Toiselle koirakolle ammuttiin 
markkeerauksena fasaani noin 50 metrin pää-
hän etuoikealle. Koirakko lähetettiin noutoon, 
mutta koira ei saanut haavakkoa ylös ja niinpä 
tuli meidän vuoro yrittää. Laslo saatiin pian 
oikealle alueelle - tai ainakin vaikutti siltä kun 
näkyvyyttä ei ollut. Laslo haki aluetta hetken 
aikaa ja lopulta se katosi etumaastoon. Tuo-
marit antoivat yrittää noutoa tosi kauan ja lo-
pulta Laslo karkoitti fasaaneja etumaastosta ja 
ampujat puottivat niistä yhden lähelle haava-
kon putoamispaikkaa. Kun Laslo tuli lopulta 
näkyviin ihmettelin kun tuomarit eivät käske-
neetkään kutsua koiraa luokse. Niinpä ohjasin 
Laslon uudelleen alueelle ja se nouti sieltä sen 
vasta pudotetun linnun. Tuomarit kovasti il-
meisesti tykkäsivät työskentelystä ja kehuivat 
kovasti noutoa!? Kovin sekavalta omasta mie-
lestä vaikutti, mutta jos tuomarit ovat tyytyväi-
siä, niin oltiin tottakai mekin! Kuusiviljelmällä 
kaikki koirakot saivat sen kaksi noutoa ja jou-
kosta putosi ainoastaan ruotsalainen koirakko 
numero 15.

Pienen tauon jälkeen jatkoimme walk uppia. 
Olimme aluksi kahdessa ryhmässä ja olimme 
taas aluksi suoritusvuorossa ensimmäisenä. 
Nyt oli luvassa vain yksi nouto tälle kierrok-
selle. Aloitimme matalassa kuusikossa, jossa 
kuusten alaoksat oli sahattu pois. Lintuja ei 
lähteny lainkaan noin 200m matkalla, jonka 
kuusikossa kuljimme. Kuusikko muuttui pit-
käksi kuloheinikoksi ja välittömästi alkoi ta-
pahtua. Edestämme kaikkosi fasaani, jonka 
ampujat pudottivat noin 50 metriä taaksem-
me kuusikkoon. Laslo markkeerasi linnun 
nappiin ja saimme mallikkaan noudon. Tä-
män jälkeen tuomarit päättivät, että kaikki 
koirakot siirtyvät yhteen ja samaan ryhmään 
ja neljä koirakkoa oli suoritusvuorossa ker-
rallaan. Koe eteni nopeasti koirien nouta-
essa fasaaneja ja rusakoita. Edellisvuoden 
mestari numero 14 epäonnistu noudossaan 
ja numero 16 eye wipesi sen. Lisäksi nu-
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mero 8 sai miinuksen huonosta hallinnas-
ta. Numero 30 yritti rusakko noutoa noin 
100 metriä oikealta ampujan edestä, siinä 
onnistumatta. Tuomarit päättivät ottaa mei-
dät kahden muun rivissä olleen koirakon 
sijasta rivin takaa suoritus vuoroon!? Sain 
Laslon nopeasti kerrotulle alueelle, mutta 
vaikutti siltä, että rusakko ei siinä ollut ja 
annoin koiran laajentaa hakua. Tuomarit 
käskivät kutsua koiran kuiten suhteellisen 
nopeasti takaisin ja lähtivät itse etsimään ru-
sakkoa. Valitettavasti tuomareilla oli todella 

hyvä tuuri ja he löysivät haavakkorusakon 
noin 80 metrin päästä kerrotusta paikas-
ta ja meidän kokeemme päättyi tuomarien 
eye wipeen. Loput noudoista olivat selkeitä 
helppoja markkeerauksia, mutta silti nume-
ro 16 epäonnistui noudossaan ja numero 27 
sai siitä eye wipen. Koe päättyi tähän ja har-
mitus oli suuri kun puhtaiden suoritusten 
jälkeen viimeinen nouto koitui kohtaloksi. 

Kokeen jälkeen menimme Brahetrolle-
borgin linnan pihapiiriin odottamaan pal-
kintojen jakoa. Seremoniassa muistettiin 

Toisessa ajossa pudotuksia odottaessa.
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niin toimitsijat, tuomarit kuin ampujat-
kin. Viimein pääsimme kuulemaan lop-
punelikon järjestyksen. Järjestys oli tämä: 

1. NJCH Searover Kits Dog, ohjaaja 
Trond Gjøtterud, Norja

2. DKBRCH NOJCH SEJCH 
NORDJCH Seahill High Wind Tophi, 
ohjaaja Helle Golstrup

3. Michnos Dronning Kathrine, ohjaaja 
Peter Abel

4. DKJCH Hillus Powell, ohjaaja Tho-
mas Plamboeck

Tällä kertaa kisasta jäi valitettavasti suu-
ri harmitus, kun hieno kisa kariutui 
loppuhetkillä. Kovin tyytyväinen täy-
tyy koiraan kuitenkin olla ja eiköhän 
se suuri voittokin vielä joku päivä tule! 

Kiitän Labradorinnoutajakerhoa ja Oulun Seu-
dun Noutajakoirayhdistystä matkan tukemisesta! 

Etsitkö treenikaveria sinulle ja koirallesi? Onko sinulla 
tarpeetonta koiratarviketta nurkissa? Haluatko jättää os-
toilmoituksen? Nyt voit lähettää ilmoituksesi toimitukseen 
osoitteeseen paatoimittaja@oulunseudunnoutajat.com. Ja 
mikä parasta, ilmoittaminen on maksutonta. :)

ILMOITUSTAULU

!!! huOmiO !!!
Ilmoita voimassa oleva sähköpostiosoitteesi jäsensihteerille jä-
senrekisterin täydennystä varten. Tällöin pystymme jatkossa 
tarvittaessa tiedottamaan yhdistyksemme jäsenille ajankohtai-
sista asioista muutoinkin kuin lehdessä tai nettisivuilla.

Ilmoitukset osoitteeseen jasensihteeri@oulunseudunnoutajat.com
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Näin pakkasten paukkuessa ja lumen 
pöllytessä on kiva muistella menneen 
kesän MEJÄilyjä. Kokeita järjestettiin 
neljät ja osanotto oli runsas. Uusia va-
lioita leivottiin useita. Myös pohjois-
maiden jälkivalioita, joista valokuvat 
ja tittelit toisaalla lehdessä.

Toimikunnassa tuli joitakin muu-
toksia, kaikki entiset toimikuntalaiset 
toki jatkavat MEJÄn parissa, mutta 
lisäksi toimikuntaa vahvistamaan  lu-
pautuivat Kaisa Kauppinen ja Hannu 
Rastas. Vetäjänä toimii uusi/entinen 
toimikunnan vetäjä Riitta Heikkinen.

Tulevana keväänä toimikunta jär-
jestää MEJÄ-koulutusta Utajärvellä 
Leirikeskus Sotkanhelmessä osana 
tulevaa yhdistyksen järjestämää leiri-
viikonloppua huhtikuun kolmantena 

viikonloppuna. Leiriviikonlopun il-
moitus sekä MEJÄä kouluttajien esit-
telyt  myös tässä lehdessä.

Ensi kesänä OSN järjestää kolmet 
MEJÄ-kokeet; Muhoksella 12.5., Hai-
luodossa 10.6. ja Siikalatvalla  5.8. Pii-
rinmestaruuskoe kisataan syyskuussa 
Pyhännällä, järjestäjinä Pohjois-Suo-
men spanieli- ja mäyräkoirakerhot.

Tervetuloa mukaan aktiiviseen harrastus-
kauteen 2012 !

Aurinkoista kevättä toivotel-
len MEJÄtoimikuntalaiset -

Vuokko Matero & Veikka 
sekä Riitta Heikkinen & Sara ja 
Tuuli

MEJÄ

MEJÄtoimikunnan kuulumisia

Buckthorn’s Coriander ”Sara” 
kuvaaja Nora Sommer
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Valiot 2
011

Cimramin Faustoso FI & NO (n) MVA 
om. Anu Ollila
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FI KVA Namusillan Heinähukka
Om. Pekka Laurikkala

POHJ & FI & NO & SE JVA Buckthorn’s 
Coriander ”Sara” 
Om. Riitta Heikkinen

POHJ & FI & NO & SE JVA Dark Water’s 
Cantillon Iris ”Tuuli” 
Om. Riitta Heikkinen
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 FI JVA SE JVA NO JVA POHJ JVA 
Conover›s Be A Bricklayer (Immu)
Om. M. Vaarala
MEJÄ 1-tulos: 6.8.2011 Karasjok, Norja, 
Asbjörn Guttorm

FI JVA Owla Salan Ensoleille 
om. Petri Ollikainen, Oulunsalo 
kasv. Eija ja Pentti Åman 
kuva: Kimmo Koski

FI MVA FI JVA  Cosmona´s  Indian  Summer
Om. Hilkka Linnakangas

SE & NO & POHJ JVA Waterfox Enrico
Om. Tiina Vaitiniemi
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FI MVA Perfect Beast Thanks Again
Om Birgitta ja Seppo IMMONEN ,Oulu

KNU FI MVA, FI, SE, NO ja Pohjoismaitten JVA Cream Star’s Arctic Icemoon. s. 16.05.2007 
Om & kasv. Liisa Pyykkö, Oulu
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auRiNkOisia tReeNipäiviä

tOivOttaa OuNOu-Lehti

Seuraavan lehden aineistopäivä on 15.5.2012
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Mikäli vastaanottaajaa ei tavoiteta, palautus: 
OSN ry/Eija Anttila 
Minttukuja 1B 
90460 Oulunsalo 

Dark Water’s Cantillon Iris ”Tuuli” 
kuvaaja Nora Sommer



Mainontaa
maalaisjärjellä.


