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Pelkkä OSN:n jäsenmaksu 13€.
(ei sis. SNJ:n jäsenyyttä eikä Nuuskua)
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Marjo Partanen, Piritta Pärssinen, Annamari Salminen, Kirsi 
Virtanen ja Miia Valkama.
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pj: Riitta Heikkinen
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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:
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Julkaisu/jäsenlehti
pj: Pia Peltonen
Jäsenet:
Jenni Martemo 
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Riitta Heikkinen 
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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  
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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 
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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

Yhdistyksen toimintavuosi on käynnistynyt 
vauhdikkaasti. Tätä kirjoittaessa kokeita ja 
koulutuksia on järjestetty kaikissa lajeissa ja 
vauhti kiihtyy kesää kohti mentäessä. Tähän 
mennessä kevät on sujunut hyvin. Huhtikuun 
Hankinome keräsi ennätyksellisen osanoton 
ja myös Utajärvellä järjestetty leiritapahtuma 
tuli kunnialla läpiviedyksi, vaikkakin kuule-
man mukaan viivästynyt kevääntulo aiheutti 
aika lailla päänvaivaa koulutusten järjestämi-
selle. Taippari- ja nomekoulutukset pyörivät 
täyttä päätä ja kurssit ovat keränneet ilahdut-
tavan runsaan osanoton. Myös mejä- ja toko-
väki ovat koekautensa avanneet. 

Monipuolisen kurssi- ja koetarjonnan 
ylläpitäminen ei olisi mahdollista ilman toi-
mikuntien jäsenten talkootyötä. Vaikka yh-
distyksestä on löytynyt talkooväkeä kokeisiin 
niin, että hommat on saatu pyörimään, niin 
lisätyövoima ei olisi pahitteeksi ja toivottavaa 
olisikin, että mahdollisimman moni yhdistyk-
sen jäsen kantaisi jatkossa kortensa ketoon. 
Kokeissa talkoilu on paitsi mukavaa ajanvie-
tettä, niin myös hyvä tilaisuus saada virikkeitä 
oman koiran koulutukseen ja päästä vaihta-

maan ajatuksia muiden harrastajien kanssa. 
Talkoisiin ovat kaikki tervetulleita. Kehotan-
kin asiasta kiinnostuneita ottamaan yhteyttä 
toimikuntien vetäjiin, yhteystiedot löytyvät 
toisaalta tästä lehdestä.  

Vaikka sulan maan aika on noutajaharras-
tuksen kulta-aikaa, niin yhdistyksen toiminta 
on ympärivuotista. Koska keskitalvi on var-
sinaisen harrastamisen osalta hiljaisempaa 
aikaa, on silloin usein paremmin aikaa teh-
dä muita yhdistyksen toimintaa liittyviä töi-
tä. Viime talven aikaansaannoksista näkyvin 
lienee yhdistyksen kotisivujen uudistaminen, 
joka toteutettiin helmi-maaliskuun aikana. 
Kotisivujen uudistustyö saatiin vietyä läpi 
sutjakasti ja uudet sivut ovat mielestäni varsin 
onnistuneet, mistä kiitokset sivujen ulkoasun 
suunnitelleelle Pia Peltoselle ja muille sivujen 
tekoon osallistuneille. Sivujen suunnittelussa 
panostettiin erityisesti sivujen helppoon päi-
vitettävyyteen ja toimikunnat ovatkin päivit-
täneet sivuja kiitettävän aktiivisesti. Uusien 
kotisivujen ohella yhdistyksen Facebook–
ryhmä on toiminut varsin aktiivisena tiedo-
tuskanavana. Vaikka yhdistyksen kotisivut ja 

Kokeet ja 
koulutukset 
käynnissä 
– talkooväkeä 
tarvitaan!
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jäsenlehti ovat jatkossakin yhdistyksen viral-
lisia tiedotuskanavia, on fb -ryhmä erinomai-
nen väline monenlaiseen epäviralliseen tie-
dottamiseen ja ihan vain ajatusten vaihtoon.

Oma harrastuskauteni on lähtenyt liikkeel-
le varsin tavanomaisissa merkeissä. Takana 
on startti Hankinomessa ja loppukesästä on 
tarkoitus startata parissa nomekokeessa. Täs-
sä välillä olen aikeissa hieman laajentaa nou-
tajatietouttani tutustumalla uusiin lajeihin. 
Tätä kirjoittaessani valmistaudumme Saran 
kanssa elämämme ensimmäiseen wt-starttiin 
ja äitienpäivän iltana kävimme koko perheen 
voimin testaamassa Saraa verijäljellä. Mejä on 
minulle käytännössä tuntematon laji, mut-
ta oli kiehtovaa nähdä, että kuinka voimak-
kaasti koira kiinnostui jäljestä ja luulen, että 
jatkossa lajia tulee harrastettua ainakin huvin 

vuoksi ja koiran mielen virkistykseksi. Nou-
tajaharrastukseen voi asettaa monenlaisia 
tavoitteita. Osa harrastajista tähtää Suomen 
tai Euroopan huipulle, mutta suurelle osalle 
noutajaväestä taitaa olla tärkeintä saada puu-
hailla yhdessä koiransa ja muiden harrastajien 
kanssa. Itse myönnän auliisti kuuluvani tähän 
jälkimäiseen ryhmään, koiraharrastus on mi-
nulle tärkeä vastapaino työkiireille ja muille 
arjen huolille, tulokset tulevat sitten harras-
tamisen myötä jos ovat tullakseen. 

Haluankin toivottaa kaikille yhdistyksen jäsenil-
le hyvää kesää ja rentouttavia hetkiä harrastuksen 
parissa!

 
Jyrki Oikarinen

Lähetä kuvia 
ja juttuja 

OuNOu-LehteeN 
OsOitteeseeN:

paatOimittaja@

OuLuNseuduNNOutajat.cOm

muista maiNita 
kuvatuN Nimi 
ja kuvaaja!
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NOU/NOME

Talven selän taittuessa on myös nome-toi-
mikunnan kausi käynnistynyt toden teolla. 
Tämän kevään aikana on jo ehditty pitää 
ensimmäinen ”koekin”, perinteinen han-
kinome. Kelistä huolimatta hankinome su-
jui hyvin ja toivottavasti moni sai hyvän alun 
tulevaan koekauteen. Myös taippari- ja no-
me-kurssit on aloitettu maaliskuussa teoria-
viikonlopun muodossa, taipparikurssilaisilla 
on takana jo muutama käytännön treeniker-
takin. Myös Utajärven leiriviikonloppu on 
jo takanapäin. Sielläkin saatiin hyviä treeni-
vinkkejä tulevaan kauteen ja ainakin nomen 
osalta erityisesti talviharjoitteluun, lunta oli 
nimittäin todellakin riittävästi! Kiitos hy-
vistä koulutuksista ja keskusteluista kuuluu 
Petri Taskiselle ja Teijo Kostianille, sekä Sini 
Siekkiselle ja Antti Honkarinnalle. 

Seuraava tapahtuma on ensi viikonlop-
puna, 19.5. Muhoksella järjestettävä wt-koe. 
Sen jälkeen onkin jo parin viikon päästä Yli-
kiimingissä sekä taipparit että nome-kokeet 
(alo ja avo). Näiden kokeiden jälkeen saam-
me pitää luovan treenitauon ja valmistautua 
heinäkuun lopussa Hailuodossa järjestettä-
viin taippareihin ja nome-kokeisiin, joissa 
kilpaillaan voittajaluokassa myös alueen pii-
rimestaruudesta. Tänä vuonna myös Kihara-
kerho ry järjestää yhdistyksemme toiminta-
alueella, Ylikiimingissä, taipumuskokeen 4.8. 

Vuoden kohokohta on syyskuun alussa 
oleva SM-nome, jossa Suomen huippukoi-
rakot kilvoittelevat keskenään. Perjantaina ja 
lauantaina järjestetään karsinnat ja sunnun-
taina finaali. Tapahtumasta tulee varmasti 
hieno, ja sinne kannattaa jokaisen kynnelle 
kykenevän tulla koetta seuraamaan! 

Tänäkään vuonna kokeet eivät järjesty it-
sestään, joten jokainen halukas, vasta aloit-
televakin harrastaja on tervetullut talkoile-
maan. Kokeissa työskentelemällä saa uutta 
intoa ja näkökulmaa oman koiran treenaa-
miseen ja mahdollisesti myös vinkkejä muil-
ta harrastajilta. Ja mikäs sen mukavampaa, 
kuin viettää päivä ulkona koirien, kivan 
harrastuksen ja samanhenkisten ihmisten 
kanssa! Allekirjoittaneille voi ilmoitttautua 
talkoolaiseksi tai muutenkin olla yhteydessä 
nome-asioiden tiimoilta. 

Lopuksi on kiitettävä viime vuoden toi-
mikunnan vetäjiä, Antti ja Terhi Honka-
rintaa hyvin hoidetusta vuodesta 2011 ja 
suuresta avusta vuodelle 2012. Myös koko 
toimikunta ansaitsee kiitokset aktiivisuu-
desta jo nyt! Toivotamme menestyksekästä 
nome-vuotta kaikille harrastajille, kokeissa 
ja kursseilla nähdään! 

Jenni Martemo ja Henri Kaakinen

Nome-toimikunnan kuulumisia

Utajärven NOME-leiriläisiä.

kuva: Miia Valkama
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Jenni Martemo: 

Olen Jenni Turusta, ja olen muuttanut va-
jaat pari vuotta sitten tänne Oulun seudulle. 
Olen lapsesta asti harrastanut kiharakarvais-
ten noutajien kanssa kaikenlaista, roduno-
maisten lajien lisäksi pk-lajeja, tokoa ja agi-
litya, harvakseltaan myös käynyt näyttelyissä. 
Muutaman vuoden ajan minulla on myös ol-
lut koekoirana labradorinnoutaja, jonka myö-
tä olen päässyt opettelemaan toden teolla 
nome-hommia. Kovasti koitan saada tuloksia 
omienkin koirien kanssa, mutta mukava har-
rastaminen ja käytännön metsästykseen osal-
listuminen koirien kanssa on minulle pääasia. 
Nome-toimikunnan lisäksi yritän ehtiä tehdä 
toko-toimikunnassakin jotain. 

Toivon, että tapaan mahdollisimman pal-
jon uusi harrastajia kokeissa, kursseilla ja 
treeneissä! J 

Henri Kaakinen: 

Olen Henkka Oulunsalosta, jo useamman 
vuoden toimikunnassa ollut mukana. Mi-
nulla on kaksi labradoria, joista nuoremman 
kanssa käyn aktiivisesti kokeissa. Minulle 
pääasia koirien kanssa on käytännön met-
sästys ja sitä varten treenaaminen, mutta ko-
keissa käyminenkin on nuoremman koiran 
myötä tullut tärkeäksi osaksi kautta. 

Minut tapaa varmasti jokaisessa yhdistyk-
sen omassa kokeessa, syksy taas kuluu mel-
ko lailla vesi- ja kanalinnustuksen parissa. 
Myös minä toivon mahdollisimman paljon 
uusia harrastajia mukaan lajin pariin, kokeis-
sa ja treeneissä nähdään! 

Nome-toimikunnan vetäjät esittäytyvät

Suunnitelmissa syystalvella käyttölinjaisen 
labradorinnoutajan pentuja metsästävistä 
vanhemmista metsästys,koe- ja harrastuskäyttöön.

e.Wellspring Justincase Isadora ”Iisa” NOME-B: AVO2
i.Rushbrigg Norton ”Tsoni” NOME-B: 2x VOI1, NKM1, 
NOWT  : VOI2

Lisätietoja:  
Vuokko Matero p. 0400 761 034
Teijo Matero  p. 0400 291 849
www.kenneljustincase.com
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Järjestyksessään neljäs Hankinome avasi jäl-
leen Pohjois-Suomen noutajakauden. Tapah-
tuma järjestettiin Oulunsalon ampumaradalla 
14.4.2012. Kilpailuun oli ilmoittautunut ennä-
tysmäärä koiria, yhteensä kolmessa luokassa 
kilpaili 67 koirakkoa. Haastavat lumiolosuh-
teet, kylmä tuuli ja räntäsade tekivät kisasta 
varsin arktisen kokemuksen, mutta toimitsijat 
ja kisaajat veivät päivän läpi olosuhteista piit-
taamatta ja kokeen sihteeristö sai taiottua tu-
lokset kasaan, vaikka osa koearvostelulomak-
keista kärsikin vakavia vesivahinkoja.
 
Tutut kuviot… 
Hankinome käytiin edellisten vuosien tapaan 
epävirallisena damikokeena. Kokeen kulku 
noudatteli muutenkin jo totuttua kaavaa, kai-
kissa luokissa arvosteltiin ohjaus-, markeera-
us-, ja hakutehtävät. Tehtävät olivat vapaalla 
kädellä laadittu sekoitus working testiä ja no-
mea. Luokat suunnitelleet Ollikaisen Tero, 
Valkaman Mia ja Kaakisen Henkka olivat 
onnistuneet hyvin työssään, kisan läpivienti 
sujui jouhevasti ja suuresta osallistujamääräs-
tä huolimatta tapahtuma pysyi hyvin aikatau-
lussa. Kisa oli myös aivan sopivan haastava ja 
parhaat koirakot saatiin hyvin selville kaikissa 
luokissa. Hankinomen peruskonsepti näyttää 
toimivan hyvin ja samoilla askelmerkeillä men-
nään myös jatkossa. 
 
Talkoolaiset ja tuomarit  
starttaamassa 
Hankinome on todella suosittu myös no-
metoimikunnan jäsenten keskuudessa, jo-
ten talkoolaisten haalimisessa oli omat haas-
teensa ja lähes kaikki kokeen toimitsijat ja 

osa tuomareistakin starttasi kisassa. Tästä 
johtuen omakin hankinomekokemukseni 
oli tällä kertaa varsin hektinen pitäen sisäl-
lään startin AVO-luokassa ja tuomarin sijai-
suuksia kahdessa ALO-luokan hakuruudus-
sa. Olimme kuitenkin sopineet hakutyön 
arvostelukriteerit etukäteen Tenhosen Tan-
jan ja Ollikaisen Peten kanssa ja käsitykseni 
mukaan koirat saatiin arvosteltua jokseen-
kin tasapuolisesti. Itselle tuomarin rooli oli 
uusi ja kokemuksena ihan mielenkiintoinen. 
Alokasluokalle tyypillisesti koirien taso oli 
hyvin vaihteleva, mutta joukossa oli muuta-
mia aivan erinomaisia nuoria koiria. Itselleni 
jäi arvostelemistani koirista erityisesti mie-
leen Suvi Kopolan ohjaama labradorinart-
tu Mehtälammen Minka, joka tyhjensi ha-
kuruudun valtavan nopeasti ja tehokkaasti, 
saaden hakutehtävästä, kuten koko kisasta 
täydet pisteet, mikä luonnollisesti toi koi-
rakolle myös luokkavoiton. Myös kahdessa 
muussa luokassa voittajakoirat erottuivat 
selvästi edukseen. Kisan tulokset löytyvät 
toisaalta tästä lehdestä. 
 
Hankinome kasvaa  
vuosi vuodelta
Hankinomesta on tullut nopeasti hyvin suo-
sittu tapahtuma, mikä on pelkästään hyvä 
asian, mutta tuo mukanaan myös positiivisia 
ongelmia. Koirakoiden lukumäärä on noussut 
vuosi vuodelta ja erityisesti ALO-luokassa ale-
taan olla vähitellen niillä rajoilla, että joudum-
me harkitsemaan osallistujamäärän rajaamista 
jollakin tavalla. Myös ”kisaorganisaatiota” 
on pakko vahvistaa. Tähän mennessä tapah-
tuma on pystytty viemään läpi hyvin kevyin 

Hankinome 2012 
– Räntää taivaan täydeltä
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ennakkovalmisteluin ja pitkälti fiilispohjalta, 
mutta osallistujamäärän kasvu pakottaa teke-
mään tapahtuman järjestelyt hieman aiempaa 
perusteellisemmin. Yhdistyksen tavoitteena 
on kuitenkin jatkossakin tarjota mahdolli-
simman monelle koirakolle starttimahdolli-

suus kisassa ja ennen kaikkea pitää kiinni siitä 
rennosta tunnelmasta, mikä hankinomessa 
on joka vuosi vallinnut, säästä riippumatta! 

Jyrki Oikarinen 
Nometoimikunta

ALO-Luokka
1. lbn Mehtälammen Minka, ohj Suvi 
Kopola, pisteet 60/60
2. lbu Owla Salan Filou, ohj Olli-Pekka 
Bergman. pisteet 59/60
3. sku Sileston Jägermeister, ohj Katja 
Äijälä, pisteet 55/60

AVO-Luokka
1. lbn Wellspring Justincase Isadora, ohj 
Vuokko Matero, pisteet 57/60
2. lbn Ethusan Bumerangi, ohj Jyrki 
Oikarinen, pisteet 53/60
3. lbu Namusillan Nokitiainen, ohj Jari 
Juvani, pisteet 51/60

VOI-Luokka
1. lbn Starcreek Gunpowder, ohj Mari-
anna Kuivalainen, pisteet 60/60
2. lbn Alma, ohj Petri Ollikainen, pisteet 
56/60
3. knn Goldgingers Rhea Silvia, ohj 
Leena Kangas-Järviluoma, pisteet 
55/60

Joukkuekisa
1. Team Justincase
lbu Reminds Jetblack Merlin, ohj Teijo 
Matero 46/60
lbn Wellspring Justincase Isadora, ohj 
Vuokko Matero 57/60
lbn Starcreek Gunpowder, ohj Marian-
na Kuivalainen 60/60
yht. 163/180 pistettä

2. Puliukot
lbu Namusillan Keisari, ohj Ilkka Kos-
kela 49/60
lbn Ethusan Bumerangi, ohj Jyrki Oika-
rinen 53/60
lbn Alma, ohj Petri Ollikainen 56/60
yht. 158/180 pistettä

3. Isä&Pojat
lbn Namusillan Aurinkotuli, ohj Jukka 
Juvani 53/60
lbu Namusillan Nokitiainen, ohj Jari 
Juvani 51/60
lbn Owla Salan Ete, ohj Jukka Juvani 
52/60
yht. 156/180

HANKINOMEN TULOKSET
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Bienvenue à la Sociètè Centrale Canine et 
au Retriever Club de France! 

Näin meidät toivotettiin tervetulleeksi 
Ranskassa pidettyyn coupe d’ Europeen, 
joka järjestettiin Reimsissä 29. - 30.10.2011.  
12 eri maasta oli saapunut joukkueita jotka 
koostuivat neljästä ohjaajasta ja koirasta, jo-
ten paikalla oli 48 koirakkoa kilpailemassa 
Coupe d Europe-mestaruudesta, joka tar-
koittaa joukkuekilpailua Euroopan mesta-
ruudesta. Kilpailut käytiin kansainvälisinä 
kaksipäiväisinä kokeina, joissa molempina 
päivinä oli jaossa kansainvälinen sertifikaat-
ti CACIT. Lisäksi lauantaina oli jaossa neljä 
kansallista sertifikaattia (CACT). 

Suomea kokeessa edustivat: Pasi Pöppö-
nen & FI KVA Namusillan Tuulihaukka 

(kapteeni), Tomi Sarkkinen & FI KVA-FT 
FI & S KVA Blackthorn Bion, Petri Tas-
kinen & FI KVA-FT FI KVA Namusillan 
Sarvijaakko ja Teijo Kostian & FI KVA Na-
musillan Maakotka. Eli matkassa oli nyt lä-
hes täysin uusittu joukkue edellisiin vuosiin 
nähden, vain Tomilla oli aikaisempaa koke-
musta näistä karkeloista. Joukkue oli valittu 
kauden 2010 ja 2011 tulosten perusteella. 
Pitkästä matkasta johtuen Suomen joukkue 
matkusti paikanpäälle lentäen. Matka su-
jui hyvin eikä koirien kanssa ollut kentällä 
mitään ongelmia. Mennessämme hotelliin 
huomasimme olevamme oikean nimisessä 
hotellissa mutta väärässä paikassa. No jäim-
me siihen hotelliin, koska se oli rauhallinen 
ja edullinen.

Coupe d’ Europe Field Trial  Retrievers 2011

Teksti: Pasi Pöppönen ja Tomi Sarkkinen
Kuvat: Teijo Kostian

Näin liikuttiin Ranskassa ja kukaan ei tippunut kyydistä!
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Perjantaina kävimme ilmoittautumassa ho-
tellissa, johon muut kilpailijat olivat majoittu-
neet. Tämän jälkeen arvottiin koirille nume-
rot siten, että koirat jaettiin neljään ryhmään. 
Jokaisessa ryhmässä oli 12 koira ja jokainen 
koirista oli erimaista. Pasi ja Pepe ryhmä 1 ja 
numero 2. Tomi ja Laslo ryhmä 2 ja numero 
15. Tepi ja Ava ryhmä 3 ja numero 30. Petri 
ja Jaakko ryhmä 4 ja numero 41. Nyt oli jo 
ilmassa suuren urheilujuhlan huumaa… 

Lauantaina aamulla ajoimme kilpailun 
keskuspaikalle joka sijaitsi pienessä kylässä. 
Täältä jatkettiin matkaa alueille jossa jahdit 
järjestettiin istuen traktorien peräkärryissä. 
Maastot olivat upeita kumpuilevia peltomai-
semia, oli sinappipeltoa ja maissipeltoa sekä 
pieniä metsäsaarekkeita.

Ryhmät jaettiin siten, että ryhmät 1 ja 2 
olivat lähekkäin ja samoin olivat ryhmät 3 
ja 4 kanssa. 

Tepi ja Ava olivat ryhmässä 3 ja joutuivat 
odottamaan melko kauan ensimmäistä nou-

toaan. Valitettavasti kun sen vuoro viimein 
tuli ei Ava löytänyt riistaa jonka jälkeen tuo-
marit kävivät etsimässä sitä ja löysivät sen. 
Näin ensimmäinen Suomen joukkueesta oli 
ulkona kilpailusta. 

Petri ja Jaakko saivat tehtyä kaksi hienoa nou-
toa. Kun tuli kolmannen noudon vuoro, Petri 
ohjasi Jaakon nopeasti alueelle ja sai pidettyä 
sen siinä tarkasti mutta riistaa ei vain löytynyt.

Tuomarit pyysivät seuraavan koiran paikal-
le joka löysi riistan noin 30 metriä eri paikasta 
kuin mistä Jaakko oli riistaa etsinyt. Huono 
tuuri, Petri ja Jaakko joutuivat ulos kisasta. 
Pasi ja Pepe aloittivat walk-upilla ja parina oli 
Saksan joukkueen kultainennoutaja. Pelto-
pyy ammuttiin suoraan eteen noin 120 met-
rin päähän koirista ja Saksalainen sai lähettää 
koiransa ensimmäiseen noutoonsa. Peltopyy-
tä ei löytynyt, jolloin tuli Pepen vuoro. Pasi 
lähetti sen noutoon, joka onnistui loistavas-
ti ja näin päivä alkoikin hienosti. Seuraavat 
noudot sujuivat myös hyvin, kunnes sitten 

Kuvassa vasemmalta Pasi Pöppönen, Tomi Sarkkinen, Petri Taskinen ja Teijo Kostian.
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viidennellä noudolla pilvilinna romahti!. Al-
koi jo hämärtää ja Pasi ohjasi Pepen noin 150 
metrin päähän tekemään hakua ja etsimään 
peltopyytä. Pepe löysi yhden joka pomppa-
sikin ilmaan ja lähti lentoon… Pepe saatteli 
sitä noin 10 metriä ja peli oli siinä, ulos.

Vaikka tässä kilpailussa ei mainetta ja 
kunniaa Suomelle tullutkaan, oli kuitenkin 
selvää että me suomalaiset olimme aivan sa-
malla tasolla eurooppalaisten kanssa. 

Joukkue kiittää seuraavia yhdistyksiä 
avustuksista:

Auran Nuuskut, Kanta-Hämeen Noutaja-
koirayhdistys, Etelä-Savon Noutajakoirayhdistys, 
Pohjois-Karjalan Noutajakoirayhdistys, Pohjois-
Karjalan Kennelpiiri, Keski-Suomen Noutaja-
koirayhdistys, Keski-Suomen Kennelpiiri, Savon 
Nuuskut, Pohjois-Savon kennelpiiri, Lakeuden 
Noutajakoirayhdistys, Merenkurkun Noutajat, 
Mäntän Seudun Nuuskut, Oulun Seudun Nou-
tajakoirayhdistys, Lapin Nuuskut, Länsi-Pohjan 
Noutajakoirayhdistys.

Sekä seuraavia yrityksiä: ERÄ+ ja Noutopiste.

Tomi & Laslo
Saimme Laslon kanssa perjantain arvonnassa 
numeron 15. Se tarkoitti sitä, että starttasim-
me kolmantena koirana ryhmässämme, jois-
sa tuomareina olivat Heike Klieber Itävallasta 
ja Christian Eymar Dauphin Ranskasta. Jär-
jestelijät sähläilivät osallistujia edestakaisin 
sinne sun tänne välillä traktorinlavalla ja välil-
lä kävellen. Kun alkusählinki saatiin selväksi, 
löysimme itsemme kahden ampujan välistä 
sinappipellon laidasta odottamasta vuoroa 
tuomarille. Koe käytiin walk up-jahtina, jossa 
ammuttiin fasaaneja ja peltopyitä. 

Ajoketju lähti liikkeelle ja koirakot nume-
rolla 13 ja 14 aloittivat kytkemättömänä ja 
valmiina noutoihin. Kävelimme sinappipel-
lossa, joka oli niin korkeaa, että koira tuskin 
tulisi näkemään mitään linnuista, saati pu-
dotuksista. Pellosta lähti muutamia yksittäi-

siä lintuja ja pian tulikin meidän vuoro siir-
tyä suoritusvuoroon. Onneksemme pelto ei 
enää vaikuttanut yhtä korkealta kuin alku-
osassa peltoa ja nyt koirallakin oli mahdolli-
suus nähdä pudotuksia. Kuljettuamme noin 
100 metriä, niin meidän oikealta puolelta 
karkoittui parvi peltopyitä. Osa linnuista 
kaikkosi suoraan taaksemme ja Laslo seurasi 
lintuja tarkkaavaisesti kun niitä yritettiin am-
pua. Valitettavasti ampuja ei saanut linnuista 
pudotusta, mutta kauempana meistä oleva 
ampuja sai pudotettua kaksi peltopyytä lin-
jan viereen siten, etten kyennyt markkeeraa-
maan niitä ollenkaan. Tuomarikaan ei pudo-
tuksia markkeerannut ja niinpä jouduimme 
turvautumaan toimitsijan ohjeisiin. Minulle 
selostettiin linnun putoamispaikka, joka oli 
noin 70 metrin päässä ja lähetin koiran töi-
hin. Sain Laslon nopeasti kerrotulle alueelle, 
mutta lintua ei meinannut löytyä millään. 
Epäilin linnun olleen haavakko ja annoin 
koiralle mahdollisuuden käydä kauempana-
kin, mutta lintua tai edes hajua linnusta ei 
vaikuttanut löytyvän. Silloin päätin kutsua 
Lasloa vielä lähemmäksi ja lopulta koira löy-
sikin linnun noin 30 metriä lähempää kuin 
oli kerrottu. Koe sai siis osaltamme vähän 
nihkeän alun, mutta lintu saatiin talteen ja 
se on kuitenkin tärkein asia näissä kisoissa. 

Toinen suorittava koirakko nouti toisen 
pudotetun peltopyyn, joten koe jatkui taas 
meidän suoritusvuorolla. Emme ehtineet 
edellisestä noutopaikasta kuin noin 30 met-
siä eteenpäin, kun edestämme karkoittui fa-
saani, jonka ampuja pudotti noin 30 metrin 
päähän eteemme. Sain lähettää Laslon vä-
littömästi noutoon ja koira selvisi noudosta 
nopeasti ja omatoimisesti. Koe jatkui sinap-
pipellon loppuun asti ja loppupäässä peltoa 
suoritettiin pienimuotoinen draivi (ajo), 
jossa pudotettiin muutamia lintuja. Kaikki 
koirakot meidän ryhmästä yhtä lukuunotta-
matta saivat noudot kyseiseltä pellolta.

Pienen tauon jälkeen siirryimme seuraa-
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valle pellolle, joka oli sokerijuurikaspelto. 
Pellon vasemmassa laidassa oli tiheä pen-
saikko, joka muuttui myöhemmin maissi-
pelloksi. Pudotuksia tuli muutamia ja hyvin 
pian olimme taas linjassa suoritusvuorossa. 
Noutojen aikana ampujat ehtivät tosi etääl-
le ryhmästämme ja lähdimme kävelemään 
hyvin nopella vauhdilla heitä kiinni. Kun 
pääsimme pienen kumpareen yli, niin am-
puja ampui maissipellosta karkoittuneen 
fasaanin keskelle sokerijuurikaspeltoa noin 
170 metrin päähän eteemme. Sain lähettää 
koiran välittömästi ja Laslo eteni nopeasti 
pudotusalueelle, mutta vauhti vaikutti ole-
van sen verran kova, että pysäytin koiran ja 
annoin aluehakukäskyn. Laslo haki lintua 
hetkenaikaa ja löysi sen hyvin nätisti. Kol-
mas noutomme oli siis hyvin ok! Pellolta ei 
saatu enää kuin pari noutoa ryhmällemme ja 
oli edessä lounastauko.

Koe jatkui noin 15 senttimetriä korkean 
viljapellonalkua pitkin. Oikealla puolella 
oli maissipelto mistä linnut ajettiin. Koira-
koita oli mukana tässä vaiheessa vielä seit-

semän. Lintuja ammuttiin harvakseltaan ja 
ajo saatiin jo päätökseen, kun kaksi koiraa 
oli vielä ennen meitä vuorossa. Koirakoil-
la, jotka olivat ennen meitä yritettiin lintua 
maissipellosta, noin 100 metriä edestämme. 
Kumpikin koirista karkasi heti aluksi ihan 
väärään paikkaan ja niinpä meille tuli vuoro 
yrittää myös sitä lintua. Sain ohjattua Laslon 
hyvin helposti kerrotulle alueelle ja päästin 
sen metsästämään näkymättömiin maissi-
peltoon. Hetkenaikaa odoteltuamme Laslo 
tulikin peltopyy suussa maissista - saatiin 
siis kahden koiran eyewipe!

Päivä ehti jo tosi pitkälle ja ryhmällem-
me järjestettin nopeasti draiviin (ajojahti). 
Asetuimme koiriemme kanssa tielle jyrkän 
rinteen alle. Ampujat olivat edessämme ma-
talassa viljapellonalussa, jonka keskellä meni 
peitteinen oja. Linnut ajettiin ylhäältä ylitsem-
me ampujien ammuttavaksi. Ryhmässämme 
oli enää neljä koirakkoa mukana: Laslo, Jan 
Wiberg Ruotsista, Dirk Volders Belgiasta 
ja Kurt Becksteiner Itävallasta. Pudotuksia 
ammuttiin 11. Kykenin markkeeraamaan 

Pasin ryhmä maissipellon oikealla puolella ja Tomin vasemmalla.
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linnut hyvin tarkoin, joten oli helppo asen-
noitua tulevaan noutoon. Kolme peltopyytä 
oli ammuttu ojan taakse vasemmalle puolelle 
peltoa. Itävaltalainen koirakko lähetettiin en-
simmäisenä noutamaan yksi näistä linnuista 
ja koirakko selvisi noudosta moitteetta. Seu-
raavana tuli vuoroon Ruotsalainen koirakko. 
Koiran ohjaajalla ei selvästikkään ollut tark-
kaa kuvaa lintujen pudotuspaikoista ja lintu 
jäi löytymättä. Seuraavana alueelle lähetettiin 
Belgialainen koira, joka löysi linnun. Alueelle 
jäi siis yksi peltopyy, joka Laslon tuli noutaa. 
Tiesin linnun paikan tarkalleen ja sain sen 
helposti talteen. Koe oli siis osaltamme ohi. 
Ryhmästämme paras koira oli Belgialaisen 
Dirk Voldersin koira, joka pääsi yrittämään 
CACIT-noutoa kahden muun koirakon 
kanssa saavuttaen vara-CACITin. Pikkuisen 
jäi parannettavaa, mutta tyytyväinen olin. 
Aina ei voi taivaankappaleet olla kohillaan!

Ryhmämme tulokset:

1. lbu ENJOY des QUATRES CYPRES   
Dirk Volders  Exellent, CACT, RES-CACIT
2. knu DOUBLEUSE HELAGSMOU-
TAIN Kurt Becksteiner Exellent, RES-
CACT
3. lbu BLACKTHORN BION Tomi Sark-
kinen Exellent
LAKEDOWN DIAWL BACH Jan Wiberg 
Good

Sunnuntai
Ensimmäisenä päivänä tulokset olivat lu-
jassa ja niinpä tuomarit päättivät ottaa 
sunnuntain kisaan kaikki tuloksen saaneet 
koirakot, joita löytyi 13. Kolme Belgialaista, 
kaksi Itävaltalaista, kaksi Ranskalaista, kaksi 
Tanskalaista, Suomalainen, Ruotsalainen, 
Italialainen ja Espanjalainen. Koe käytiin 
sorsastuksena ja ajojahtina. Koirakoilla oli 
samat numerot mitkä olivat lauantainakin. 
Laslolla oli toiseksi pienin numero, joten 

pääsimme aloittamaan noudot toisena.
Koirakot jaettiin kahteen ryhmään. Ryh-

mämme asetettiin pienelle metsätielle, jonka 
edessä ja takana oli hyvin peitteistä risukkoa ja 
noin 70 metrin päässä edessämme näkyi lampi 
risujen seasta. Ajo alkoi ja hyvin pian vasem-
malle puolelle meistä tuli yksi pudotus, jonka 
ensimmäinen koira nouti nopeasti. Samalla 
kun koirakko nouti lintuaan tipahti keskelle ti-
euraa oikealle laidalle haavakko, joka nopeasti 
juoksi risukkoon kohti lampea. Tuomari ei pu-
dotusta huomannut, joten meni hetkenaikaa 
ennen kuin sain lähettää Laslon noutoon. Pel-
koni oli, että haavakko on ehtinyt jo lampeen 
asti, mutta onneksi Laslo löysi linnun nopeasti 
pusikosta. Ensimmäisenä suoritusvuorossa 
ollut koira sai pian nopeasti toisen noudon 
vasemmalta ja niinpä odoteltiin seuraavaa pu-
dotusta ja meidän vuoroa. 

Ajo jatkui kaikkiaan lähes tunnin ja odot-
tavan aika tuntui todellakin pitkältä. Sorsat 
lensivät kirkkaassa säässä niin korkealla, 
ettei ampujat saaneet niitä pudotettua. Lo-
pulta ajo päättyi ja tuomari lähti kyselemään 
pudotuksia toimitsijoilta ja muilta ampujilta. 
Pian tuomari kutsui meidät tietäpitkin oike-
alle, jossa tuomari selosti meille pudonneen 
linnun suunnan. Lähetin Laslon noutoon ja 
luulin saaneeni sen halutulle alueelle nope-
asti, niin silloin toimitsija yhtäkkiä alkoikin 
selittää että lintu on selvästi kauempana. 
Jouduin kutsumaan Laslon takaisin näky-
viin risukosta ja kesti hetkenaikaa, että sain 
sen halutulle alueelle. Annoin koiran tehdä 
oman ratkaisun ja noin parin minuutin ku-
luttua Laslo palautti minulle jostain todella 
kaukaa haavakon. Harmitti kun nouto meni 
hiukan hankalan näköiseksi pudotuspaikan 
väärinymmärtämisen takia. 

Meidät lähetettiin toiseen ryhmään, missä 
olikin jo ensimmäinen kierros saatu päätök-
seen. Saimme nopeasti noutovuoron, jossa 
tehtäväna oli lähettää koira saareen nouta-
maan sieltä sorsa. Kyselin tuomarilta tar-
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kempaa ohjetta missäpäin lintuja voisi olla, 
niin tuomari vastasi vain että ”saaressa”. 
Lähetin Laslon ja yhdellä käskyllä se eteni 
suoraviivaisesti saareen. Annoin koiran teh-
dä omat ratkaisut ja Laslo jatkoikin matkaa 
pidemmälle saareen, joka oli hyvin tiivistä 
kaislikkoa ja koira katosi näkymättömiin. 
Kun koira oli ehtinyt kauemmas saareen, 
niin tuomari yhtäkkiä sanoikin, että linnut 
on etualassa saarta. Olin päästänyt siis koi-
ran väärältä puolen tuulta ohi lintujen. Aloin 
kutsumaan Laslo lähemmäs ja lopulta koira 
tulikin esille, mutta haavakon perässä. Sa-
massa koira pysähtyi ja jäi ihmettelemään 
mitä oikein kutsun haavakon karatessa 
vauhdikkaasti avoveteen. Kysyin tuomarilta 
mitä tehdään ja hän sanoi, että ohjaa koira 
etualalle saarta. Sieltä Laslo ottikin linnun 
sitten nopeasti ylös. Jälkikäteen kuulin, että 
tuomari olisi halunnut koiran jahtaavan haa-
vakkoa, mutta minusta koira teki juuri oi-
kein kun totteli minun käskyjä! Tottakai jos 
olisin tiennyt sen olevan haavakon perässä, 
niin en sitä olisi edes kutsunut. Ei näemmä 
oikein olleet nyt tuurit kohallaan!

Koe jatkui ympäri lammen yhdessä ryh-
mässä koirien noutaessa pudotuksia, joita oli 
ympäri lampea. Saimme vielä yhden noudon 
rantavedestä noin 80 metrin päästä. Koira 
tuli lähettää pitkin rantaa ja koiraa ei nähnyt 
enää rantavedessä. Laslo suoritti noutonsa 
moitteetta. Seuraavassa vaiheessa meidät pu-

dotettiin jatkosta pois. Tuntui, että arvostelu 
oli erittäin tiukkaa ja vaikka tuntui, että koe 
meni ihan ok, niin saimme tulokseksi vain 
GOOD-arvosanan. Lopuille mukana olevil-
le koirakoille järjestettiin vielä yksi ajo ja kisa 
huipentui jokaisen mukana olleen koirakon 
hienoon pitkään vesiohjaukseen. 

Sunnuntain henkilökohtaiset tulokset:

1. lbu ROCKETSTAR GEOFFREY  
Lydia Goossens  Exellent, CACIT
2. lbu BATMOOR’S GENTLE 
GEORGE WILL Johannes Raaballe 
Exellent, RES-CACIT
3. lbu HILLUS POWELL  
Thomas Planboeck Very good
4. lbu DEEP LAKE FEELING J u -
lian Robert Very good
knu DOUBLEUSE HEL-
AGSMOUTAIN Kurt Becksteiner Good
lbu BLACKTHORN BION  
Tomi Sarkkinen  Good
lbu ROCKETSTAR DESISSE Fons 
Exelmans Good

Joukkue eli Coupe d’ Europen tulokset

Belgia voitti Mestaruuden
Tanska toinen
Itävalta kolmas

Sunnuntain tyytyväiset finaalistit.



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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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 jäsenrekisterin täydennystä varten. 
Tällöin pystymme jatkossa tarvittaessa tiedottamaan yhdistyksemme jäsenille ajankohtaisista asi-
oista muutoinkin kuin lehdessä tai nettisivuilla. Ilmoitukset osoitteeseen jasensihteeri@oulunseudun-
noutajat.com
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Mikäli vastaanottaajaa ei tavoiteta, palautus: 
OSN ry/Eija Anttila 
Minttukuja 1B 
90460 Oulunsalo 
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MEJÄ

AVOluokka Erika Jylhä-Pekkala ja Meringues Solada ”Sole” 48p. (oikealla), VOIluokka Riitta 
Heikkinen ja Dark Water’s Cantillon Iris ”Tuuli” 50p. 

MEJÄ-toimikunnan kuulumisia

Mejäkausi avattiin Muhoksella äitienpäivänä 13.5.2012. 
Koiria kokeeseen osallistui 24. Seuraavat kokeet 

järjestetään jo 10.6. Hailuodossa ja 5.8. Siikalatvalla.
Aurinkoista harrastuskesää!

Mejätoimikuntalaiset
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MEJÄ-koe Muhos, 13.5.2012 
 
Tuomarit: Jyrki Rasinpää (yt), Toni  
Tunkkari, Ilkka Niemi, Olavi Nurmiranta 
 
AVO 
 
knu Gollebearal Spring Almanzo 
FIN24580/08 AVO2, 30p. 
om. Hanna Niskanen, Raahe 
ohj. Hanna Niskanen 
 
knn Meringue’s Solada FI10707/09 AVO1, 48p. 
om. Erika Jylhä-Pekkala, Lasinkangas 
ohj. Erika Jylhä-Pekkala 
 
lbn Boompaw’s Suzuki Marauder 
FI26107/10 AVO2, 39p. 
om. Taina Kytölä, Juha Pelttari, Tuija Sulin, 
Pattijoki 
ohj. Taina Kytölä 
 
nsu Myrock’s Timon Stone FI15309/10 
AVO1, 46p. 
om. Eeva Antila, Oulu 
ohj. Eeva Antila 
 
hnhu Jorsakin Eversti FIN19324/08 AVO3, 21p. 
om. Nea Lindfors, Janne Laajoki, Oulu 
ohj. Janne Laajoki 
 
kkmku Kylänpuolen Karra FI19592/11 
AVO2, 39p. 
om. Marja Lauronen, Kari Kotila,  
Oulunsalo 
ohj. Marja Lauronen 
 
VOI 
 
lbn Dark Water’s Cantillon Iris FI43316/09 
VOI1, 50p. 
om. Riitta Heikkinen, Oulu 
ohj. Riitta Heikkinen 
 
lbn Jummi-Jammin Rammstein 
FIN12374/05 VOI1, 46p. 
om. Jukka Välitalo, Oulu 
ohj. Jukka Välitalo 
 
lbu Pendolinon Badding FI20013/10 VOI1, 46p. 
om. Pekka Savela, Ylivieska 
ohj. Pekka Savela 
 
lbn Saskian Yasmin FIN17997/05 VOI 1, 40p. 
om. Leena Tero, Oulu 
ohj. Matti Tero 
 
nsu RedadictRuthless Ranger FIN44940/07 
VOI2, 38p. 

om. Niina Niemi, Rovaniemi 
ohj. Niina Niemi 
 
lpu Illeströmmens Mink FIN33464/06 VOI0, 0p. 
om. Irina Jylhä, Raahe 
ohj. Irina Jylhä 
 
knn Lizsias Zamba FI19053/10 VOI-, 0p. 
om. Elisa Pietarila, Pasi Vähäkuopus, Pudasjärvi 
ohj. Elisa Pietarila 
 
lbu Bridgehill’s Asopos FIN27867/07 VOI1, 41p. 
om. Sari Nuolioja, Nivala 
ohj. Sari Nuolioja 
 
lbu Hietsun Game Boy FIN52830/05 VOI2, 35p. 
om. Vuokko Matero, Teijo Matero, Tyrnävä 
ohj. Vuokko Matero 
 
lbu Mallorn’s Comet FIN33113/08 VOI2, 36p. 
om. Kaisa Kauppinen, Hannu Rastas, Ii 
ohj. Hannu Rastas 
 
lbu Saskian Foxtrot FIN32077/07 VOI1, 48p. 
om. Kaisa Rimpiläinen, Vihanti 
ohj. Kaisa Rimpiläinen 
 
apku Namikiss Iceman Max FI20461/09 
VOI1, 40p. 
om. Piritta Pirttijärvi, Juha Ahola, Kiiminki 
ohj. Piritta Pirttijärvi 
 
knn Castleheath’s Noonscape FIN22831/08 
VOI1, 47p. 
om. Hilkka Linnakangas, Raahe 
ohj. Hilkka Linnakangas 
 
knu Cream Star’s Arctic Icemoon 
FIN30833/07 VOI2, 37p. 
om. Liisa Pyykkö, Oulu 
ohj. Liisa Pyykkö 
 
lbn Ethusan Cirius FIN38851/07 VOI2, 39p. 
om. Piritta Pirttijärvi, Juha Ahola, Kiiminki 
ohj. Kaisa Rimpiläinen 
 
lbn Strongline’s Kizmit FI15025/10 VOI1, 48p. 
om. Emma Pirinen, Sotkamo 
ohj. Emma Pirinen 
 
skn Allt Om Fourwheel Drive FIN55553/07 
VOI2, 37p. 
om. Terhi ja Marko Pihlajakoski, Kiviniemi 
ohj. Terhi Pihlajakoski 
 
csn Cockhill Valuable Joy FIN51680/04 
VOI0, 0p. 
om. Marja Hiltunen, Oulu 
ohj. Marja Hiltunen
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Valioita

SE JVA POHJ JVA  
Hietsun Game Boy ”Veikka”
om. Vuokko & Teijo Matero, Tyrnävä

FI MVA SE MVA Mysis Island Mist “Kielo”
om. Pia Poikajärvi

Sku FI Toffedreams Paparazzi ”Rio”
om. Katja Korhonen ja Kai Saari, Kempele
Sertit: Pyhäjärvi RY 24.4.2010 Lena Danker, Kemi 
24.7.2010 Esko Nummijärvi, Sotkamo 21.5.2011 
Esko Nummijärvi, Kajaani 14.1.2012 Gert Chris-
tensen, Tanska
Taipumuskoe: Ylikiiminki 30.5.2010 Vesa Turunen
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TOKO

Tämän vuoden koulutukset aloitettiin al-
kukeväällä Oulun koirakoulun sisätiloissa 
Hiukkavaaran hallissa. Hiukkavaaran halli 
on ollut käytössämme aikaisemminkin ja 
kyllähän lämpimissä sisätiloissa on ihan eri-
hienoa treenailla. Jonkin verran jouduimme 
supistamaan kurssien osallistujamääriä ja 
miettimään uudelleen kurssien kestoa ja si-
sältöä, käytettävissä olevan tilan ja ajan aset-
tamien rajoitusten puitteissa.

Kevään taittuessa kesäksi ja ilmojen läm-
metessä olemme siirtyneet pitämään kursse-
ja ulkona. Tänäkin vuonna olemme saaneet 
käyttöömme Ruskon A-katsastusaseman pai-
koitustilan. Kolmas kurssi järjestetään 26.7 – 
30.8, torstaisin klo: 18 alkaen. Ilmoittautumi-
sesta tulee ohjeet yhdistyksemme nettisivuille.

Järjestimme keväällä koulutusta myös Mu-
hoksella ns. non-stop-koulutuksena. Tilana 
meillä oli Toivola-kodin Oulujokilaakson 
kennelkerholle vuokraama kasvihuone. Lop-

pusyksystä kokeilemme uudestaan pyöräyttää 
toiminnan käyntiin, mikäli tila-asiat järjestyvät. 

Utajärven koulutusviikonloppuna 21.-
22.4 saimme toko-oppia Päivi Lammiselta. 
Päivin koulutuksesta löytyy juttua viereisellä 
sivulla.

Toko-kokeita tälle vuodelle on anottu 
kolme, joista ensimmäinen Heli Kelhälän 
tuomaroima koe pidettiin 5.5. Toukokuun 
kokeessa kisattiin perinteisesti alokasluo-
kan parhaan noutajan palkinnosta ja tänä 
vuonna sen voitti Sari Keräsen omistama ja 
ohjaama Ruokorapseen Aukusti. Onnittelut 
vielä Sarille ja Onnille! 26.6 pidettävässä ko-
keessa tuomarina toimii Olavi Pajala. Kol-
mas koe järjestetään 31.7 ja tällöin tuomarin 
tehtäviä hoitelee Piritta Pärssinen. 
  

Touhukasta kesää!
Toko-toimikunnan psta Miia Valkama

Toko-toimikunnan  
kuulumisia

Tokokurssi Utajärvellä. Kouluttajana Päivi Lamminen (toinen vasemmalla)

kuva: Henna Karkkola
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tuNNeLmia ja utajärveN kOuLutusviikONLOpusta

Osallistuin kultsuni Eetun kanssa OSN:n 
järjestämälle koulutusviikonlopulle Utajär-
ven Sotkan leirikeskuksessa 21-22.4. Kou-
luttajana toimi OKK:n toko-kouluttaja Päi-
vi Lamminen.  

Aloitimme lauantaina 5 koirakon voimin. 
Koulutuksessa jokainen koirakko sai yksi-
löllistä koulutusta, niin että perehdyttiin tiet-
tyyn ”ongelmaan ” kerrallaan. Tänä aikana 
muut ohjaajat olivat kuunteluoppilaina ja 
koirat saivat olla autossa lämpimässä.  Kun 
jokainen koirakko oli käyty läpi, mentiin si-
sälle Sotkan Helmen pääpirttiin ja teimme 
siellä paikallaolo-harjoituksia. Iltapäivällä 
kävimme samanlaisen koulutuskierroksen  
uudelleen.  Lauantaille oli järjestetty myös 
trimmauskurssi, johon osallistuimme. Kurs-
silla opettelimme trimmaamaan koirat näyt-
telykuntoon Liisa Pyykön ja Katja Korho-
sen opastuksella.

Sunnuntaina kenttä oli sulanut ja sääkin 
näytti paremmalta,  mutta märkään maa-
han ei monen koiran mielestä ollut kovin 
kiva istuutua. Sunnuntaina mukaan liittyi 
myös kolme uutta koirakkoa. Jatkoimme 
samaan tapaan kuin launtaina eli teimme 
koirakohtaisen kierroksen, sen jälkeen pai-
kallaoloharjoitukset ja sen jälkeen uuden 
kierroksen.  Koulutusviikonloppu päättyi 
näyttelykurssiin Katja Korhosen opastuk-
sella. Näyttelykurssilla kävimme jokaisen 
koiran  rakennetta ja asettelua läpi sekä ylei-
siä juttuja näyttelyihin osallistumisesta.

Itse koin monta  ahaa-elämystä viikonlo-
pun aikana. Esimerkiksi toko-seuraaminen 
oli ollut täysin hukassa, koska koirani laski 
katseensa heti kun otin ensimmäisen as-

keleen. Siihen lääkkeeksi autto, kun laitoin 
lihapullan omaan suuhuni ja seuraaminen 
tapahtui katso- komennolla. Tadaa, ahne 
noutaja ei enään laskenutkaan katsettaan 
alas, ettei vain lihapulla tipuisi ohi suun! 

Suuri kiitos kouluttaja Päivi Lammisel-
le, leiriviikonlopun järjestäjille sekä muille 
kurssilaisille mukavasta viikonlopusta! 

Henna Karkkola

Tokotäyteinen viikonloppu Utajärvellä

Liisa Pyykkö opastaa miten kultaisen noutajan 
häntä trimmataan oikeaan muotoon. 

kuva: Henna Karkkola
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NÄY

Vilkas näyttelykausi alkaa. Kevät herättää 
näyttelyharrastajat taas päivittämään alma-
nakkansa näyttelyiden osalta ja maantiet 
täyttyvät aamuvarhain farmariautoista, mit-
kä ovat pakattu täpötäyteen näyttelyrekvi-
siittaa ja hännänheiluttajia.Kilometrejä ker-
tyy mittariin ja polttoainetta palaa. Näin kai 
se on missä tahansa harrastuksessa =)

Itse olen tähän mennessä käynyt parissa 
näyttelyssä Suomessa ja kerran Ruotsissa. 
Rio valioitui Kajaanissa joten sen tavoitteet 
tälle vuodelle näyttelyissä on saavutettu. 
Luna vieraili Vaasassa pentuluokassa tulok-
sena VSP-pentu. Nyt annetaan turkin kas-
vaa ja pennun kehittyä rauhassa. Vierailem-
me siellä täällä silloin tällöin, jos ei koiran 
kanssa kehässä niin sitten ilman tai jossain 
muussa roolissa=)

Näyttely uudistuksia saatiin taas treenata 
Kajaanissa. Kehiin nauhojen sijasta oli il-
mestyneet pyörittävälle kehäsihteerille eri-
värisiälätkiä sisältävä viuhka, joillekkin tulee 
varmasti mieleen pesäpallo, Päivän myöntä 
viuhkan käyttö näytti sujuvan paremmin ja 
tietty rutiini parani. Muoviset nauhat pois-
tuvat siis ajanmittaa käytöstä....

Myös SA on tullut takaisin, mikä itsestäni 
on hyvä juttu, palasimme takaisin vuosia sit-
ten  olleisiin sääntöihin. 

Jos teillä on kiinnostusta näyttelykoulu-

tukseen on sitäkin mahdollista järjestää jos 
halukkuutta on. Muistakaa treenata näyt-
telykäyttäytymistä myös kotona. Liikkeitä, 
hampaiden näyttäämistä ja paikallaan sei-
somista sekä vieraan ihmisen kanssa voi 
treenata koiran ”tutkimista”, niin että koira 
tottuu siihen kun vieras ihminen käsittelee 
ja tunnustelee.

Järjestimme trimmauskurssin Utajärvellä 
joka oli tarkoitettu jokaiselle noutajarodulle, 
osallistujia oli 2 kultaista noutajaa. Jos haluk-
kuutta löytyy on mahdollista järjestää uusi 
kurssi. Kannattaa selvittää miten juuri sinun 
omistamasi rotu siistitään ja huolitellaan 
näyttelyä varten. Ottakaa ihmeessä yhteyttä 
asia tiimoilta oman koiranne kasvattajaan tai 
rotuyhdistykseen tai paikallisiin harrastajiin. 
Näyttelyyn on hyvä viedä pesty ja huoliteltu 
koira, jota tuomarin on miellyttävä käsitellä.

Utajärvellä oli myös näyttelykoulutusta.
Osn ry on mukana järjestämässä vuoden 

2013 ja 2014 KV näyttelyitä. Nyt näyttelyi-
den järjestäminen vuodesta 2013 lähtien on 
siis joka vuotista toimintaa. Eli talkoolaisia 
tarvitaan joka vuosi ja toivomme että saam-
me edelleen olla ylpeitä OSN panostuksesta 
tällä saralla.

Aurinkoista näyttelykesää kaikille!!!
Katja Korhonen

Näyttelytoimikunnan kuulumisia
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auriNkOisia treeNipäiviä

tOivOttaa OuNOu-Lehti

Seuraavan lehden aineistopäivä on 15.8.2012

kuva: Miia Valkama

”Kenneltyttö Milja”



Mainontaa
maalaisjärjellä.


