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  Ei jäsen Jäsen
Takakansi 59€ 30€
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kuvaaja: Vuokko Matero
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Vuokko Matero, Piritta Pirttijärvi, Kaisa Kauppinen, Jukka  
Välitalo, Pasi-Matti Paakkola, Henri Saxholm, Hannu Rastas.
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pj: Katja Korhonen 
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) 
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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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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 
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Raija Gärding 
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Lotta Seppinen 

Henri Kaakinen 

Jyrki Oikarinen 

Pirkko Partanen 

MEJÄ 
Erika Jylhä-Pekkala 
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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

Toimintavuosi kääntyy lopulleen ja on aika 
vetää yhteen hieman kulunutta vuotta ja toi-
saalta luoda katseita tulevaan. 

Ensimmäinen vuoteni yhdistyksen pu-
heenjohtajana on ollut mielenkiintoinen ja 
opettavainen. Uusia asioita on tullut vastaan 
paljon, mutta asiat ovat sujuneet jouhevas-
ti, kiitos kokeneiden johtokunnan jäsenten, 
joilta olen saanut arvokasta tukea tehtävän 
hoitamisessa. Vuoden huipentuma oli eh-
dottomasti hienosti onnistunut noutajien 
SM-kisa Hailuodossa, jossa yhdistyksemme 
pääsi näyttämään osaamista koejärjestäjänä, 
kisoista kattavasti toisaalla tässä lehdessä. 
Muuten yhdistyksen koulutukset ja kokeet 
ovat pyörineet totutun sujuvasti ja myös yh-
distyksen koirat ovat menestyneet mukavas-
ti koerintamalla. Kuluneeseen vuoteen voi 
siis kokonaisuutena olla varsin tyytyväinen!

Yhdistyksen syyskokous pidettiin Oulun 
Lyseolla 22.11. Yhdistyksen johtokunta uu-
siutui kokouksessa, kun kaksi pitkäaikaista 
johtokunnan jäsentä, yhdistyksen varapu-
heenjohtaja Vesa Turunen ja Maria Tero 
ilmoittivat luopuvansa johtokuntapaikois-
taan. Väistyvät johtokunnan jäsenet eivät 
toki kauas karkaa; Maria jatkaa edelleen 
yhdistyksen sihteerinä ja johtokunnan vara-
jäsenenä, Vesku taas tuomaroi tulevanakin 
kesänä nomekokeita ympäri Suomea, mutta 

silti on paikallaan kiittää molempia pitkäai-
kaisesta työstä johtokunnan jäsenenä. Tilalle 
valittiin kaksi yhdistyksen aktiivista toimi-
jaa, Vuokko Matero ja Hannu Rastas, joten 
johtokunta koostuu edelleen kokeneista ja 
osaavista harrastajista. Yhdistyksessä ta-
pahtuu vuodenvaihteessa muitakin henki-
lövaihdoksia, useiden toimikuntien vetäjät 
vaihtuvat ensi vuodeksi. Yhdistyksen näkö-
kulmasta kaikkein suurin muutos on kuiten-
kin pitkäaikaisen rahastonhoitajan Maija Pa-
jalan siirtyminen ”eläkkeelle” tehtävästään. 
Maijan yhdistykselle tekemä työpanos hakee 
vertaistaan, hän on huolehtinut ammatti-
taitoisesti yhdistyksen maksuliikenteestä, 
kirjanpidosta ja pitänyt meidät kaikki kuris-
sa seuraamalla tarkasti yhdistyksen varojen 
käyttöä. Näin puheenjohtajan ominaisuu-
dessa Maijan kaltaisesta toiminnan kulmaki-
vestä on vastentahtoista luopua, mutta ”aika 
aikaa kutakin”. Lämpimät kiitokset Maija!

Kulunut syksy on ollut sateinen ja lauha, 
mikä on tarkoittanut koiraharrastajalle jat-
kuvaa tassujen pesua. Välillä itsensä joutuu 
suorastaan pakottamaan lenkille märkään 
ja pimeään. Toisaalta lumen tulon viivästy-
minen on mahdollistanut harrastuskauden 
jatkumisen ja tätä kirjoittaessa aktiivisimmat 
harrastajat treenaavat vielä täyttä päätä tu-
levaa kautta silmällä pitäen. Mutta talvi saa-

Talvi saapuu, 
toivottavasti...
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puu aikanaan, niin myös koiramme pääsevät 
hieman huokaisemaan pitkän koekauden ja 
metsästyssyksyn jälkeen. Vaikka varsinaisel-
la harrastusrintamalla hiljenee, niin talvi on 
muuten varsin vilkasta aikaa yhdistystoimin-
nassa. Ensi vuoden toimikuntien kokoami-
nen on parasta aikaa käynnissä, toimikunnat 
nimetään tammikuun lopun järjestäytymis-
kokouksessa. Toimikunnan jäsenyys ei työl-
listä kovin paljoa, mutta toimikuntien kautta 
pääsee tutustumaan nopeasti ja läheltä har-
rastamaansa lajiin sekä pääsee tutustumaan 
kokeneisiin koiraharrastajiin, joilta voi saada 
arvokkaita vinkkejä harrastuksensa tuek-

si. Mikäli sinulla on halua liittyä johonkin 
toimikuntaan, niin ota rohkeasti yhteyttä 
toimikunnan vetäjään, yhteystiedot löydät 
toisaalta tästä lehdestä. 

Tätä kirjoittaessa yhdistyksen toiminta-
kalenterissa on enää yksi tapahtuma, pik-
kujoulut! Katseet alkavat jo muutenkin 
kääntyä Jouluun, joka katkaisee mukavasti 
työkiireet ja antaa aikaa rauhoittua   ja levä-
tä. Toivotankin kaikille yhdistyksen jäsenille 
rauhallista Joulua. 
 
Jyrki Oikarinen

Tätä kirjoittaessa alkaa tal-
vi tehdä tuloaan ja kausi 

olla moneltakin osalta lopuillaan: Viimeiset 
nome-B-kokeet on kisattu ja linnustus eri 
muodoissaan on monen osalta jo päättynyt. 
Toivottavasti kausi on ollut jäsenillemme 
hyvä sekä koetulosten että metsästyksen 
osalta! Kokeet toki jatkuvat vielä talvellakin 
A-kokeiden muodossa, ja toivon, että mah-
dollisimman moni meidänkin porukastamme 
rohkaistuisi käymään niissä joko talkoolaise-
na, kouluttautumassa tai itse starttaamassa. 

Allekirjoittanut on päässyt tänä vuonna ko-
kemaan ihan uudenlaisia metsästystilanteita 
koiriensa kanssa, joten kausi on ollut hyvinkin 
antoisa vaikka kokeissa ei ole tullut kovin pal-
jon käytyä. Jahtitilanteiden myötä sitä taas tietää, 
mitä talven aikana treenata koiriensa kanssa. 

Syyskuun alussa järjestimme Hailuodos-
sa SM-nome-kokeen, josta kiitos kuuluu 
loistavalle SM-koetoimikunnalle: Ilkalle ja 
Jyrkille puolisoineen sekä Marialle ja Hen-
kalle. Noutajakokeiden päätapahtuma keräsi 

myös talkoolaisia paikalle, kiitos myös kai-
kille toimikunnan ulkopuolisille talkoolaisil-
le, jotka autoitte osaltanne viemään kokeen 
kunnialla läpi. Kokeen puitteet olivat todella 
hienot sekä keskuspaikan että koemaastojen 
osalta ja oli mukava huomata, että yleisöä oli 
saapunut eteläistä Suomea myöten. Vuoden 
2012 noutajamestariksi valittiin Reetta-Kai-
sa Pelkonen ja Eagle Owl’s Kentauri, toi-
seksi Maarit Nikkanen ja Highhut’s Aquila 
ja kolmanneksi hienosti yhdistyksen omat 
pojat Antti Honkarinta ja Masterkey’s See-
ker Of  Merganser. Antilta ja Retulta aivan 
mahtava suoritus, onnea vielä kerran! 

Nyt on aika rauhoittua talven ajaksi, levätä 
sekä valmistautua tulevaan kauteen. Toivo-
tan kaikille rauhallista joulunaikaa, lumista 
talvea ja hyviä ulkoilusäitä! Kurssit, kokeet 
ja muut tapahtumat alkavat taas alkuvuo-
desta ja niistä ilmoittelemme lehdessä, netti-
sivuilla sekä OSN:n Facebook-sivuilla.

Jenni Martemo

Nometoimikunnan 

    terveise
t
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SM-NOME
HAILUOTO 7.-9.9.2012

Vuoden 2012 noutajien Suomenmestaruus-
kilpailu järjestettiin Hailuodossa 7-9.9.2012. 
Yhdistyksemme isännöi SM-kilpailuja nel-
jättä kertaa ja edellisten kilpailujen tapaan 
pitopaikaksi valikoitui Hailuoto. Hailuoto 
tarjosi jälleen kerran hyvät puitteet kokei-
den pitoon.

Kokeiden suunnittelu aloitettiin alkuvuo-
desta 2012. Vastaavaksi koetoimitsijaksi 
nimetty Ilkka Koskela keräsi avukseen jär-

jestelytoimikunnan, johon kuului allekir-
joittaneen lisäksi Maria Tero ja Henri Kaa-
kinen. Finaalin suunnittelijoiksi pyydettiin 
Luomasen Timo ja Ollikaisen Pete. Muu 
talkooväki rekrytoitiin kevään ja kesän ai-
kana. Talkooväen kerääminen kävi helposti, 
kaikkiaan kolmen päivän aikana kokeissa 
talkoili 26 henkilöä, joista suurin osa oli pai-
kalla kaikki kolme koepäivää.

Perjantaina ja lauantaina käyty karsin-

SM-nome Hailuodossa – Antti ja Retu pronssille!

Antti lähettää. Kuva: Raija Gärding
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takilpailu käytiin aiemmista kokeis-
ta tutuilla Kangas- ja Kaakkurijärvellä. 
Karsintakoe oli luonteeltaan hyvin selkeä 
ja metsästyksellinen. Yksittäiset osatehtävät 
olivat helpohkoja, mutta tehtäviä oli 
vastaavasti varsin paljon. Kokeeseen 
lisättiin haastavuutta myös riistavalinnoilla 
ja suurella laukausmäärällä. Karsintakokeen 
suunnittelussa onnistuttiin hyvin. Kaikkiaan 
kahdeksan koiraa suoriutui kokeesta VOI 
1 palkinnon (ja finaalipaikan) arvoisesti 
ja muutenkin tulostaso oli hyvä, niin kuin 
asiaan kuuluu, kun Suomen noutajapar-
haimmisto asettuu viivalle. Ilahduttavasti 
finalistien joukkoon selviytyivät myös Retu 
ja Antti Honkarinta, joten finaaliin saatiin 
myös järjestävän yhdistyksen edustaja. Antti 
kiitteli karsintaa kokeen jälkeen: ”Karsinta 
vastasi hyvin niitä käytännön tilanteita, joi-
ta Hailuodon metsästyksessä tulee vastaan. 
Retu teki karsinnassa hyvää työtä ja osasin 
kokeen jälkeen odottaa 1. tulosta ja siten 
myös finaalipaikkaa”. Näin OSN-näkökul-
masta karsinnasta jäi vähän kaksijakoiset 
fiilikset, Retun finaalipaikka lämmitti miel-
tä, mutta kesän aiemmissa kokeissa tasaisia 
otteita esittäneille Valkaman Miian Rosélle 
(knn Goldgingers Red Hot Pepper) ja Ju-
vanin Jukan Tellulle (lbn Owla Salan Ete) 
sattui erittäin heikko päivä ja molempien 
kisa päättyi karsintaan. Mutta sellaista se on, 
koirat eivät ole koneita.

Finaali järjestettiin sitten tuttuakin 
tutummassa koemaastossa, Potinlahdessa. 
Timo ja Pete olivat suunnitelleet monipuo-
lisen, vaativan ja yleisöystävällisen finaalin, 
jossa parhaat koirat erottuivat selvästi eduk-
seen. Finaali avattiin markkeeraustehtävällä, 
joka alkoi häiriölaukauksilla. Tämän jälkeen 
veneestä ammuttiin ja heitettiin lokki, mitä 
seurasi laukaus ja heitto maalta takaviistos-
ta ampujaan ja koiraan nähden, sitten taas 
laukauksia ja heitto veneestä. Tehtävä oli 
alkujaan puhdas kaksoismarkkeeraus, mutta 

tuomarit ja toimitsijat kiinnittivät karsinta-
kokeen aikana huomiota siihen, että useil-
la koirilla ja ohjaajilla jäivät sivulta tulevat 
laukaukset kokonaan huomioimatta. Siksi 
tehtävään lisättiin sivulta tuleva laukaus ja 
heitto kyyhkyllä. Viime hetken muutos teh-
tävään pudotti finaalista paria pois, Inkalta 
ja Risto Väätäiseltä sekä Pepeltä ja Pasi Pöp-
pöseltä jäi sivulta tullut heitto huomaamat-
ta ja finaali päättyi heidän osaltaan siihen. 
Muut finalistit ottivat kaikki kolme riistaa 
ylös ilman tuomarien apua. Tosin Retu 
sekoili tehtävässä pahoin ja Antti myönsi 
rehellisesti, että oletti kisansa päättyneen 
tehtävän jälkeen. ”Valmistauduin jo kättele-
mään tuomarit”, Antti totesi. 

Toisena tehtävänä olleen ohjaustehtävän 
suorittivat kaikki jäljellä olleet koirat, mutta 
erittäin raskas ohjaus päätti Ookken ja Lap-
palaisen Mikan kisan. Myös hienon karsin-
takilpailun tehneen Brandon ja Heli Siitarin 
kisa päättyi jo tässä vaiheessa finaalia, syynä 
ensimmäisen tehtävän haparointi ja raskas 
ohjaus. Itselleni tämä oli suuri yllätys, pidin 
karsintakilpailun perusteella Brandoa ehkä 
suurimpana mestarisuosikkina, joskaan en 
nähnyt kuin puolet karsinnan koirista. 

Kolmas finaalitehtävä oli valtavan pitkä 
vesiohjaus Potin sataman aallon murtajalta 
niityllä sijaitsevalle ladolle. Yleisössä oltiin 
vahvasti sitä mieltä, että tehtävä ratkaisi-
si Suomen mestaruuden, mutta mitä vielä; 
Koira toisensa jälkeen suoritti tehtävän, 
joukossa myös Retu. Kun Janne Fagerhol-
min Brisseltä jäi ohjausriista noutamatta, 
varmistui Antin ja Retun paikka kolmen 
parhaan joukossa. Tuomarit ilmoittivat sa-
malla myös Antin ja Retun kilpailun päätty-
neeksi, onnistuneesta ohjauksesta huolimat-
ta parivaljakolla oli niin paljon takamatkaa 
muihin kahteen koiraan, ettei finaalitehtävä 
olisi pystynyt järjestystä muuttamaan. Ant-
ti oli suoritukseen tyytyväinen, ”Sekoiltiin 
loppuun asti, mutta tulos oli lopulta hyvä”, 
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Antti totesi. ”Retu oli koko vuoden hyvin 
vähällä treenillä, mutta ennen piirinmes-
taruuskoetta treenasin kolmisen viikkoa. 
Ennen SM-kisoja oli taas niin paljon muuta 
ohjelmaa, että treenit jäi hyvin vähälle”. Ko-
kenut koira suoriutui kuitenkin kokeesta hy-
vin ja päätti koeuransa upeasti SM-pronssiin 
ja ura jatkunee vielä vuosia Antin jahtikave-
rina, koepuolelle on puolestaan kasvamassa 
Allu – pentu.

Suomenmestaruudesta jäivät siis kamp-
pailemaan Rixu ja Maarit Nikkanen sekä 
Enttu ja Kaisa Pelkonen, selkeästi kisan 
kaksi parasta koiraa. Veneestä suoritetussa 
hakutehtävässä Enttu suoriutui hieman Ri-
xua paremmin ja koska Enttu oli tuoma-
reiden papereissa hienoisessa johdossa jo 
ennen viimeistä tehtävää, julistettiin Enttu 
vuoden 2012 Noutajamestariksi.   

Kaiken kaikkiaan SM-kokeista jäi hyvä 

mieli puseroon. Järjestelyt onnistuivat Ilkan 
johdolla hienosti ja talkooväkemme teki taas 
kerran hienoa työtä. Myös yhteistyö kisan 
tuomareiden Vesa Turusen ja Jouni Vim-
pelin kanssa toimi erinomaisesti. Kokeiden 
suunnittelu oli myös onnistunut hyvin, mikä 
helpotti tuomareiden työtä ja kokeiden ta-
louspuolikin pysyi hyvin tasapainossa. An-
tin hyvä menestys oli vielä kirsikka kakussa. 
SM kokeet olivat siis työllistävä, mutta myös 
palkitseva projekti. Kirjoitin kilpailuiden 
päätyttyä yhdistyksen facebook-sivulle teks-
tin: ”SM-kokeet takana ja hienosti meni! 
Omasta ja yhdistyksen puolesta valtavat kii-
tokset koko talkooväelle. Olen ylpeä meistä 
kaikista.” En osaa vieläkään kiteyttää tunte-
muksiani tämän paremmin. 

Jyrki Oikarinen

Suomen mestarit 2012. Kuva: Raija Gärding



12

FINAALIN TULOKSET: 
 
1. NM-12 sekä Paras Pari Eagle Owl’s 
Kentauri ”Enttu” ja Kaisa Pelkonen 
2. Highhut’s Aquila ”Rixu” ja Maarit 
Nikkanen 
3. Masterkey’s Seeker Of Merganser 
”Retu” ja Antti Honkarinta

SM-nomen finaaliin pääsivät kaikki 
karsintakokeesta VOI1-tuloksen 
saaneet koirat: 
 
- Middleton Breese of Windstar ”Brisse” ja 
Janne Fagerholm 
- FIN KVA Eagle Owl’s Kentauri ”Enttu” ja 
Kaisa Pelkonen 
- FIN & SE KVA Bellmaker`s Gomez 
”Ookke” ja Mika Lappalainen 
- Biamin Ihquihana ja RIsto Väätäinen 
”Inka” 
- NM-11 FI KVA Highhut›s Aquila ”Rixu” ja 
Maarit Nikkanen 
- FI KVA SE KVA Masterkey›s Seeker Of 
Merganser ”Retu” ja Antti Honkarinta 
- FIN KVA FIN KVA-FT SE KVA 
Polarfischer Brando ”Brando” ja Heli 
Siitari 
- FI KVA Namusillan Tuulihaukka ”Pepe” 
ja Pasi Pöppönen 
 
 
TULOKSET KARSINTAKOE PE 
7.9.2012 
tuomarit: Jouni Vimpeli ja Vesa Turunen 
 
lbn OWLA SALAN ETE VOI0 
om. Jukka Juvani & Anne Alasimonen, 
Kempele, ohj. Jukka Juvani 
 
lbu FI KVA FIN KVA-FT SE KVA SE KVA-
FT Blackthorn Bion VOI2 
om.&ohj. Tomi Sarkkinen, Vantaa 
 
lbn Ethusan Änkyrävänkyrä VOI2 
om.&ohj. Tuula Halonen, Kuusa 
 
lbu FI KVA Namusillan Heinähukka VOI2 
om.&ohj. Pekka Laurikkala, Liminka 
 
lbu Highhut›s Delphinus VOI2 
om.&ohj. Reima Rämö, Hirsjärvi 
 
knn Goldgingers Red Hot Pepper VOI- 
om.ohj. Miia Valkama, Muhos 
 
lbu FI KVA Lupeksin Onni VOI2 
om.&ohj. Kari Roivainen, Linnantaus 

lbn FI KVA Highhut›s Vega VOI3 
om.&ohj.  Timo Rupponen, Somerniemi 
 
lbn Middleton Breese of Windstar VOI1 
om. Barbro & Janne Fagerholm, Vaasa, 
ohj. Janne Fagerholm 
 
lbn Satukartanon Ronja VOI0 
om. Arttu Vantola & Inka Tirkkonen, 
Pyhältö, ohj. Arttu Vantola 
 
lbn Kaikuhaukun Wellamo VOI0 
om.&ohj. Markku Kankkunen, Siilinjärvi 
 
lbu FIN KVA Eagle Owl’s Kentauri VOI1 
om.&ohj. Pelkonen Kaisa, Kerimäki 
 
sku Taka-Tapiolan Kaijun-Poika VOI2 
om.&ohj. Jori Saastamoinen, Mäntsälä 
 
lbn Namusillan Jokapaikanhyrrä VOI3 
om.&ohj. Kirsi Niittymäki, Nousiainen 
 
lbu FIN & SE KVA Bellmaker`s Gomez 
VOI1 
om. Maija & Mika Lappalainen, Palokka, 
ohj. Mika Lappalainen 
 
lbn FI KVA Pilens Buffy VOI3 
om. Maija & Mika Lappalainen, Palokka, 
ohj. Maija Lappalainen 
 
lbu Reminds Tweed VOI3 
om. Petri Hokkanen & Terhi Kekäläinen, 
Siilinjärvi, 
ohj. Petri Hokkanen 
 
lbu Namusillan Sarviseppä VOI2 
om.&ohj. Juha Pakarinen, Kuopio 
 
lbn KVA Namusillan Etelähopeatäplä 
VOI3 
om.&ohj. Antero Niittymäki, Nousiainen 
 
lbn Biamin Ihquihana VOI1 
>>>>>>UINTIREISSU 
om. Risto & Tiina Väätäinen, Palonurmi, 
ohj. Risto Väätäinen 
 
lbu FI KVA & KVA-FT Namusillan 
Sarvijaakko VOI2 
om.&ohj. Petri Taskinen, Varkaus 
 
knn Adirondac Buttercup VOI3 
om.&ohj. Anne Woivalin, Ruutana
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LA 8.9.2012 
 
knn FIN KVA Weljesten Elegance au VOI3 
om. Anu Brunström-Nikander & Erkki 
Nikander, Siuntio, ohj. Anu Brunström-
Nikander 
 
knu FIN KVA Weljesten Endorfin Au VOI0 
om.&ohj. Jarmo Kadenius, Tornio 
 
lbn NM-11 FI KVA Highhut’s Aquila VOI1 
om.&ohj. Maarit Nikkanen, Riihimäki 
 
lbn Fin Kva Bävermarkens Kantele VOI2 
om.&ohj. Tore Vuorio, Lahti 
 
lbu FI KVA SE KVA Masterkey’s Seeker 
Of Merganser VOI1 
om.&ohj. Antti & Terhi Honkarinta, Oulu 
 
knn Goldgingers Rhea Silvia VOI2 
om. Leena Kangas-Järviluoma & Antti 
Järviluoma, Ylivieska, 
ohj. Leena Kangas-Järviluoma 
 
knu Doubleuse Lindt Dark Classic VOI3 
om.&ohj. Minja Vitikka, Lohja 
 
knu FIN KVA Weljesten Gifted Au VOI3 
om. Timo & Maarit Taskinen, Voikkaa, ohj. 
Maarit Taskinen 
 
lbn FI KVA GRASSDUCK’S GOLD POINT 
VOI2 
om. Isotalo Kari, Hollola, ohj. Kari Isotalo 
 
lbn Blackthorn Columba VOI2 
om. Teresa Tourunen & Lauri Korhonen, 
Äijälä, 
ohj. Lauri Korhonen 
 
lbn Highhut’s Cygnus VOI2 

om. Pia Back & Jari Särkänlahti, Helsinki, 
ohj. Pia Back 
 
knu Weljesten Famous Au VOI2 
om. Susanna & A-P Fontell, Pilkanmaa, 
ohj. Susanna Fontell 
 
lbn Eagle Owl’s Hedera VOI0 
om. Minna Hurme & Janne Hurme, Lohja, 
ohj. Minna Hurme 
 
lbu FIN KVA FIN KVA-FT SE KVA 
Polarfischer Brando VOI1 
om.&ohj. Heli Siitari, Vihtavuori 
 
lbn EM-08 PM-10 FIN KVA FIN KVA-FT 
SE KVA NM-05 Usvalammen Roihu VOI2 
om.&ohj. Esa Valkonen, Vihtavuori 
 
lbu FI KVA FI KVA-FT Polarfischer 
Bismarck VOI2 
om.&ohj. Esa Valkonen, Vihtavuori 
 
lbu FI KVA Namusillan Tuulihaukka VOI1 
om.&ohj. Pasi Pöppönen, Oravasaari 
 
lbu Starcreek Elliot VOI2 
om. Taru & Niko Hiltunen, Toivala, 
ohj. Taru Hiltunen 
 
lbu FI KVA Rushbrigg Norton VOI2 
om. Maija & Mika Lappalainen, Palokka, 
ohj. Mika Lappalainen 
 
sku FI KVA Waternuts Maeek Forwarder 
VOI3 
om.&ohj. Veijo Sarinko, Vartiala 
 
lbn Hietsun Gee Bee VOI2 
om. Katri & Vesa Hietikko, Kuusa, ohj. 
Vesa Hietikko

Mitalikolmikko. Kuva: Olli Räsänen



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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SM-kokeen juhlaillallinen vietettiin Hai-
luodon luotsihotellilla, josta avautuva upea 
näkymä Perämerelle loi upeat puitteet yhtei-
sen juhlahetken viettoon. Illalliselle saatiin 
ilahduttavan runsas osanotto, yli 90 kutsu-
vierasta, kilpailijaa, talkoolaista ja muita vie-
raita. 

Juhlailta sopii erinomaisesti myös yh-
teistyökumppaneiden muistamiseen, joten 
käytimme tilaisuuden hyväksemme luovut-
tamalla Oulunseudun Noutajakoirayhdis-
tyksen viirin Hailuodon metsästysseuralle 
ja Hailuodon kunnalle, jotka paitsi avustivat 
suoraan SM-kokeiden järjestämisessä, ovat 
toiminnallaan edistäneet mahdollisuuksia 

metsästys- ja luontomatkailuun Hailuodos-
sa.

Hailuodon kunnan puolesta viirin vas-
taanottanut kunnanvaltuuston puheenjoh-
taja Kalevi Tönkyrä kiitti käyttämässään 
kunnan tervehdyspuheenvuorossa yhdis-
tyksen työtä metsästyskoirien koulutta-
misessa ja jalostuksessa. Myös Hailuodon 
metsästyseuran puheenjohtaja Janne Kuu-
sisto kiitteli yhdistystä huomionosoitukses-
ta ja totesi vesilinnustuksen ja siten myös 
noutavien koirien olevan tärkeä osa saaren 
metsästysharrastusta.

Jyrki Oikarinen

OSN muisti yhteistyökumppaneitaan 
Hailuodossa

Hailuodon kunnan valtuuston puheenjohtaja Kalevi Tönkyrä toi tilaisuuteen Hailuodon kunnan terveh-
dyksen ja otti vastaan yhdistyksen huomionosoituksen. Kuva: Olli Räsänen
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Oulun Seudun Noutajakoirayhdistys kiittää  
lämpimästi SM-nomen 2012 yhteistyökumppaneita:

LAPIN KRASSI OY
          KEITTIÖ PALVELUKSESSASI

HAILUOdON mATKAILUTOImISTO

HAILUOdON mETSÄSTySSEURA

Suomen Kennelliitto

Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri ry

      Suomen Noutajakoirajärjestö ry



17

32 

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

LähEtä kuvia 
ja juttuja 

OuNOu-LEhtEEN 
OSOittEESEEN:

paatOiMittaja@

OuLuNSEuduNNOutajat.cOM

MuiSta MaiNita 
kuvatuN NiMi 
ja kuvaaja!
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Pääsimme osallistumaan Rosén kanssa 4 eri 
mestaruuskokeeseen kuluneella kaudella. 
Kokemuksena mestaruudet ovat aina hie-
noja tapahtumia. Kokeet Suomessa ovat 
yleensä hyvin järjestettyjä mutta mestaruus-
kokeisiin toimikunnat pistävät likoon vielä 
piirunverran enemmän.
Ehdottomasti upeimmat koepuitteet tälle 
kaudelle ja koko nome-urallemme oli Kul-
taistennoutajien Pohjoismaisessa Mesta-
ruuskokeessa. Koe järjestettiin wt-kokeena 
ja paikkana toimi upea Wuolteen kartano 
Hauholla. Kaikki oli viimeisen päälle mie-
tittyä aina numerolappujen hienoja hihnoja 
myöten. Pienistä asioista jäi mieleen myös 
sateenvarjot, jotka järjestäjät antoivat osal-
listujille. Golden Ring ry:n Suomen joukku-
eiden sponsorointi oli myös runsaskätistä ja 
saimme mm. kisata upeissa edustusasuissa.  
Tiedotus sujui niin suomeksi kuin englan-
niksi ja ruotsiksi. Koeaamu alkoi kansain-
välisissä ja juhlavissa tunnelmissa ja koe 
suoritettiin jouhevasti aurinkoisessa sääs-
sä.  Päivän päätteeksi päästiin saunomaan, 
uimaan ja testaamaan kuumavesiallasta. 
Illallinen oli suussa sulava ja runsas palkin-
topöytä notkui houkuttelevasti. Suomen 3. 
joukkue, johon onnekkaina Rosén kanssa 
kuuluimme, voitti kultaa! Toiseksi tuli Ruot-
si ja kolmanneksi Suomen 1. joukkue.  Kai-
ken kaikkiaan siis onnistunut koe!
Wt-mestaruuden lisäksi kultaisilla oli toi-
nenkin mestaruuskoe järjestettävänä, eli 
ihan kansallinen kultaisten oma mestaruus-
koe. Tämä taisto käytiin Etelä-Pohjanmaalla 
Alavudella. Mestaruuskokeessa oli tänä 

vuonna uudet säännöt, joiden mukaan en-
sin suoritettiin karsinta avoimessa ja voitta-
jaluokassa josta oli mahdollista päästä seu-
raavan päivän finaaliin. Karsinta järjestettiin 
virallisena nome-b-kokeena. Lauantai-iltana 
juhlistettiin mestaruuskoetta maistuvan il-
lallisen merkeissä ja odotettiin jännittyneinä 
päivän tulosten julkaisemista. Ilta venähtikin 
myöhäiseksi, mutta mikäs kiire siinä uusien 
ja vanhojen tuttujen kanssa seurustellessa 
olisi ollutkaan. Lauantain koetulokset olivat 
meille oikein mieleiset. Rosé oli voittajaluo-
kan paras 1-tuloksellaan ja sai myös paras 
yhteistyö ja paras markkeeraus – palkinnot. 
Sunnuntain mestaruuskoe olikin sitten 
omaa luokkaansa. Finaaliin oli valittu 8 koi-
raa, 7 voittajaluokasta ja 1 avoimesta. Fina-
listit odottivat vuoroaan kallion kupeessa ja 
ainoastaan arvelivat, mitä tuleman pitää… 
Koe alkoi ohjauksella, jossa parit lähettivät 
koirat vierekkäin, lähes samansuuntaises-
ti, ohjaukseen lammen ylitse vastarannalle. 
Tässä meillä oli hieman ehkä epäonneakin 
parimme kokemattomasta vasta 2-vuotiaas-
ta koirasta, joka juoksi heti samalle alueelle 
Rosén luokse.  Pillikuuliaisena Rosé reagoi 
parimmekin pilliin ja käskytykseen. Siinä sit-
ten huidoimme ja huusimme kilvan kunnes 
parimme päätti luovuttaa. Sen jälkeen ohja-
us sujui moitteettomasti, mutta mestaruus 
oli lipunut jo saavuttamattomiin… Kalliosta 
ei löytynyt tarpeeksi isoa kuilua, jonne vajo-
ta, joten keräilin arvokkuutemme rippeitä ja 
jatkoimme koetta. Seuraava tehtävä oli kol-
moismarkkeeraus, joka sujui kohtuullisesti, 
pienin avuin tosin. Nähtävästi kovin monet 
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muutkaan eivät olleet suoriutuneet mainitta-
vasti näistä tehtävistä, koska pääsimme vie-
lä jatkamaan finaalia neljän koiran taistoon 
mestaruudesta. Loppufinalistit kerääntyivät 
riviin seuraamaan kalliolta alas lammelle ja 
rantaan tapahtuvaa ampumisen ilotulitus-
ta… Neljä ampujaa tulitti aluetta kiitettäväs-
ti, jonka jälkeen otettiin L-mallinen ohjaus 
lampea pitkin saareen hakualueiden ohitse. 
Kaikki suoriutuivat tästä kohtalaisesti vaik-
ka tehtävä näytti todella vaikealta. Ohjauk-
sen jälkeen siirryttiin hakuun jossa oli yli 30 
lintua. Kaikki koirat lähetettiin yhtä aikaa 
hakualueelle. Riistoja oli lammen kummal-
lakin puolella sekä saaressa. Rosé onnistui 
tuomaan hausta eniten lintuja, yhteensä 9 ja 
täten tienasi meille vielä Paras haku –palkin-
non. Finaalissa sijoituimme lopulta kolman-
neksi. Finaalin jälkeen ei voinut olla ajattele-
matta, että nyt on kaikki nähty…
Oulun seudun yhdistykselläkin oli kaksi 
nome-mestaruutta joihin osallistuimme. Pii-
rinmestaruus järjestettiin heinäkuun lopussa 
ja SM-nome syyskuun alussa. Näistä merkit-
tävimpänä ovat mieleen jääneet omat koe-
suoritukset ja tulokset. Piirinmestaruudessa 

Rosé saavutti kolmannen ykköstuloksen ja 
näin ollen valioitui käyttövalioksi. Pitkäai-
kainen unelma tuli saavutettua ja merkittävä 
tunnustus siitä kaikesta työstä, mitä on tä-
män unelman eteen tehty. Valionarvon saa-
vuttaminen ei ole saavutus vain itselle vaan 
koko rodulle ja joukolle ihmisiä, jotka ovat 
osaltaan olleet vaikuttamassa taustalla. Suu-
rin vaikuttaja on tietenkin kasvattaja mutta 
myös rotuyhdistyksen panostus ja alueelli-
nen toiminta ovat tärkeitä. Ykköstuloksen 
ja valioitumisen kruunasi piirinmestaruuden 
voitto toistamiseen.
SM-kokeen jälkeinen tunnelma olikin sitten 
ihan toista. Rosén kanssa kokeeseen on aina 
voinut lähteä luottavaisella asenteella, että 
koira tekee minkä osaa ja loppu on kiinni 
siitä pienestä onnesta, mitä myös aina tarvi-
taan. Karsintakoe oli todellinen rimanalitus 
ja jonkin aikaa on täytynyt kelata mitä tapah-
tui ja miksi. No aina seurauksille löytyy syyt 
eikä koskaan kannata pitää mitään itsestään 
selvyytenä… Menestyminen huipulla vaatii 
treeniä, treeniä ja treeniä. 

Miia Valkama

Goldgingers Red Hot Pepper ”Rosé”. Kuva: Jarmo Kadenius
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MEJÄ

FI JVA NO JVA SE JVA POHJ JVA Saskian Foxtrot kaadolla.
Kuva Kaisa Rimpiläinen

toivottaa Mejätoimikunta
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Sm-mejäkokeet kisattiin tänä syksynä Pa-
dasjoella ja  minulla oli kunnia toimia kar-
sinnan ylituomarina. Lauantain karsinnassa 
tuomareita on 3 paria eli yhteensä 6 kpl. Siis 
vanhempi ja nuorempi. Koska koiria oli 19 
kpl (jokaisesta kennelpiiristä) niin arvalla 
ratkaistiin mikä pari arvosteli 7 koiraa. Ve-
näläisen Seppo ja Kähkösen Leena saivat 
arvosteltavakseen yhden koiran enemmän 
kuin muut. Muut tuomarit olivat Markku 
Hassinen ja Sanna Rantanen sekä Tuija Säl-
lylä parinaan Anne Viitanen.

Perjantai-illan ohjelmassa on aina tuo-
maripalaveri. Täällä maastomestari kertoi 
että tulevat maastot ovat haasteelliset. Ja 
sitä ne toden totta olivatkin. Kävin itsekin 
maastossa toteamassa asian muutaman koi-
ran perässä. Korkeuseroja oli kiitettävästi ja 
vaikka maasto näytti ihan kuljettavalta (vä-
lillä jopa petollisen helpolta) niin tarkkana 
sai olla mihin jalkansa laittoi. Itsekin tuli 
kokeiltua muutaman kolon syvyyttä mutta 
muutamalla mustelmalla niistäkin onkalois-
ta selvittiin. Onneksi päivän aikana ei mi-

tään pahempia onnettomuuksia sattunut - ei 
koirille eikä ihmisille.

Karsintapäivän sää oli kaunis ja oikeas-
taan paras mahdollinen jäljestykseen. Tuu-
leton, sopivasti kostea metsä antoivat hyvät 
olosuhteet suomen parhaille koirakoille. Ja 
kyllähän tulostaso muodostuikin varsin mu-
kavaksi. Tällä kertaa karsiuduttiin vasta 47 
pisteellä jatkosta. Vuosi sitten ensimmäinen 
karsiutuja putosi 48 pisteellä jatkosta joten 
aivan yhtä kovia pisteitä ei tänä vuonna tar-
vittu finaaliin. Tosin kaksi koiraa jäljesti 50 
pisteen edestä.

Ylituomarina sai hieman jännittää etu-
käteen tulostasoa sekä sitä miten tarkkaan 
koirien suorituksia pitää sitten tarkistella 
jatkopaikkojen suhteen. Tänä vuonna tämä 
tehtävä muodostui kuitenkin helpoksi koska 
finaaliin menevät koirat olivat niin selvät.

Kuudes ja seitsemäs koira saivat samat 
pisteet mutta arvostelevien tuomareiden 
kanssa jatkoon menijä löytyi helposti.

Itse finaali kisailtiinkin sitten täysin toi-
senlaisissa olosuhteissa. Yöllä alkanut sade 

Mejä- ihmisten Messari

Mejämestari Stronglines Fuzzy ja ohjaaja Lars Helenius. kuva: Pasi Kemppainen.
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ei hellittänyt hetkeksikään ja iltapäivää kohti 
sää vain paheni. Silloin jo tuuli reippaasti. 
Finaalin ylituomari Juha Junkalalla olikin 
varsin kostea työpäivä mutta Juha pääsi hie-
man helpommalla kun arvosteltavana oli 
vain 6 koiraa, koska edellisen vuoden mes-
tari ei voinut osallistua kokeeseen lääkityk-
sen vuoksi.

Kaikkinensa sm-mejät vietiin läpi rutii-
nilla. Kokeen järjestivät Suomen Noutaja-
koirajärjestö ry ja Suomen Sileäkarvaiset 
noutajat ry. Koetoimikunta oli paneutunut 
tehtäväänsä ja mitään odottamatonta ei 
eteen tullut. 

Tämän tasoisen ja laajuisen kokeen järjes-
täminen ei ole ihan pikkujuttu mutta tänä 

vuonna tästä koetuksesta selvittiin kiitettä-
västi.

Parhaaksi jäljestäjäksi osoittautui Etelä-
Hämeen edustaja, FIN MVA FIN JVA NO 
JVA SE JVA POHJ JVA JM-12 Stronglines 
Fuzzy, ohjaajanaan Lars Helenius, voittaen 
sekä karsintakokeen että finaalin. Oman 
kennelpiirimme edustaja  FI JVA NO JVA 
SE JVA POHJ JVA Dark Water’s Cantillon 
Iris ja Riitta Heikkinen sijoittuivat finaalissa 
viidenneksi. 

Lisää MEJÄ-SM 2012 löydät osoitteesta:  
http://www.snj.fi/sm-meja2012/

Lea Foudilainen

Ylituomari Juha Junkala. Kuva: Pasi Kemppainen
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Sileäkarvainen noutaja uros Fin KVA HARVAHAMPAAN EXPLORER, 
“TÖRÖ” s. 29.12.2007, kasv. Saastamoinen Mikko, om. Pääkkö Riitta ja 
Hannu

Töröstä tuli käyttövalio pk-kokeista peräti kahdesta lajista tänä syksynä. 
Ensin saatiin kolmas ykkönen PaJä 3 kokeesta ja syksyn huipennukse-
na vielä PaHa 3 kokeessa onnistuminen ja ykköstulos ja raikulipoikamme 
vietti tuplavaliojuhlia!

FI KVA, TK1, TK2 Gold-
gingers Red Hot Pep-
per ”Rosé”

29.7. NOME-B VOI 1, 
piirinmestaruus
18.8 NOWT VOI 1, jouk-
kue kultaa
1.9. NOME-B VOI 1, kar-
sinnan paras
21.10 TOKO VOI 1, 
luokkavoitto
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TOKO

Siitäpä onkin vierähtänyt aikaa, kun vii-
meksi olen itse tätä palstaa kirjoittanut. 
Kiitos ahkerille toimikuntalaisille, jotka 
ovat hommassa jos toisessakin minua 
kuluneen vuoden aikana  tuuranneet 
ja auttaneet. Omat resurssit eivät ole 
homman pyörittämiseen parhaalla 
mahdollisella tavalla kerta kaikkiaan 
riittäneet. Toimikunnassa on tänä(kin) 
vuonna häärinyt niin huippuporukka, 
että huojentunein mielin voin jättää 
toimikunnan vetovastuun tulevana 
vuonna  uusille harteille. Sari Keräsel-
le, joka on pienen suostuttelun jälkeen  
luvannut ruveta luotsaamaan tokopo-
rukkaa. Kokonaan en malta vielä lyödä 
hanskoja tiskiin, vaan jatkan toimikun-
nassa takavasemmalla hääräilemässä, 
siis talkoilemassa & kouluttamassa.

Muutama toimikuntalainen joukos-
tamme ei enää jatka aktiivitoimintaa 
tämän kauden jälkeen. Uskoisin ja 
kovasti toivon kuitenkin, että tämä on 
vain hetkellinen tilanne ja että nämä 
henkilöt vielä jossain elämänvaiheessa 
palaavat toimintaan mukaan :o)  Jos-
kus vaan tekee ihan hyvää vetää hen-
keä ja pitää pikku tauko aktiivisesta 
yhdistystoiminnasta(kin).  Kiitos Kirsi 

ja Piritta ja tervetuloa mukaan uudes-
taan!!

Uusille jäsenille toimikunnassa on 
siis tilaa ja tilausta. Mikäli joku haluaa 
tulla toimintaan mukaan, niin ottakaa 
rohkeasti yhteyttä. Ei todellakaan tarvi 
olla mikään ”kaikkitietäväkoirankou-
luttajaguru”. Riittää kun on kiinnos-
tusta koirien kanssa värkkäämiseen 
sekä  halua ja motivaatiota toimia 
muittenkin kuin itsensä hyväksi. Kun 
kaikki tekee jotakin, niin yhdelle ei jää 
niin suurta kuormaa kannettavaksi, 
eikö niin?

Tätä vuotta on vielä kuitenkin jäljel-
lä, vedetään se, ja vielä pyörivät kou-
lutukset kunnialla loppuun. Vietetään 
pikkujoulut ja vähän isommatkin. Hil-
jennytään hetkeksi ja annetaan uuden 
vuoden kujeineen tulla.. 

Tavataan koiramaisissa merkeissä, 
Hyvää Joulua sekä Uutta Vuotta 2013!!

Kiitos ja anteeksi,
Maisa ja mörököllit 
(joilla siis tarkoitan koiriani, en toimi-
kuntalaisia :o) )

Tokotoimikunnan kuulumisia
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yLEISTÄ 

Yhdistyksen 38. toimintavuosi, rekis-
teröitynä yhdistyksenä 29. vuosi. Toi-
mintaa johtaa johtokunta. Toimikuntia 
on viisi (nou/nome, toko/agi, näyttely, 
mejä ja julkaisu). Alueellista toimintaa 
Raahessa

NÄyTTELy- JA KOETOImINTA

Yhdistys järjestää yhdessä OKK ry, 
OPKY ry ja OSTY ryn kanssa Oulun 
Kansainvälisen koiranäyttelyn 13–
14.7.2013 Oulussa Äimäraution ravi-
radalla.

Näyttelykoulutuksia pyritään järjestä-
mään tarpeen mukaan.

Nome-toimikunta järjestää taipumus-
koe- ja nomekoulutusta kevään ai-
kana ja WT-koulutuksen 19.5.2013. 
Pyritään lähettämään aktiiveja toi-
mikuntalaisia Yhteistyötoimikunnan 
järjestämälle nou/nome-koetoimitsija-
kurssille huhtikuussa.

Taipumuskokeita ja noutajien metsäs-
tyskokeita järjestetään seuraavasti:
Huhtikuussa Hankinome (epävirallinen)
18.5.2012 Oulun alue, WT-koe
8.6.2013 Ylikiiminki, NOU
29-30.6.2013 NOME-B ALO, AVO ja 
VOI, Hailuoto 
31.8-1.9.2013 NOME-B ALO, AVO ja 
VOI-PM, Liminka
MEJÄtoimikunta pyrkii järjestä-
mään MEJÄ-koulutusviikonlopun 4.-

5.5.2013 Muhoksella.

Yhdistys järjestää viisi metsästyskoi-
rien jäljestämiskoetta kaudella 2013 
seuraavasti, joista viimeinen on myös 
Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin pii-
rinmestaruuskoe:
9.6.2013 Hailuoto
22.6.2013 Pudasjärvi
7.7.2013 Muhos
4.8.2013 Siikalatva
8.9.2013 Pyhäjoki, Palosaari (PM-koe)

Tokokoulutusta järjestetään seuraa-
vasti: alkeis- ja jatkokurssit resurssien 
salliessa neljä kertaa vuoden aikana 
(maalis-huhti, touko-kesä, elo-syys, 
loka-marras). Lisäksi pyritään järjestä-
mään kurssi kilpailemaan tähtääville. 
Kilpailevien ja kilpailemaan tähtäävien 
yhteistreenejä pidetään noin kerran 
kuussa. Kannustetaan toimikunnan 
jäsenten kouluttautumista (koulutus-
ohjaaja- ja koetoimitsijakurssit).

Järjestetään kolme tottelevaisuus-
koetta (kaikki luokat)
4.5.13 Veijo Kinnunen, ylitoimitsija 
Miia Valkama 
18.6.13 Allan Aula, ylitoimitsija Anna-
mari Salminen 
30.7. 13 Heli Kelhälä. ylitoimitsija 
Marja Reinikka
Pyritään järjestämään tokoaiheisia 
luentoja kilpailuista kiinnostuneille. 
Pyritään järjestämään luonnetesti / 
luonnetestitoimitsijakurssi resurssien 
niin salliessa.

OULUN SEUDUN NOUTAJAKOIRAYHDISTYS ry
VUODEN 2013 TOIMINTASUUNNITELMA
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yHTEENVETO:

mUU TOImINTA 

Pyritään järjestämään koulutusleiri 
yhteistyössä Länsi-Pohjan Noutaja-
koirayhdistyksen ja Lapin Nuuskujen 
kanssa Kemi-Tornio alueella 31.5.-
2.6.2013. 
Vuonna 2013 ilmestyy neljä jäsenleh-
teä, joissa tiedotetaan yhdistyksen 
ajankohtaisia asioita. 
Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan 
myös nettisivuilla sekä yhdistyksen 
facebook-ryhmässä ja tarvittaessa yli-
määräisellä jäsentiedotteella.

Palkitaan Vuoden 2012 Nuuskut ke-
vätkokouksessa.
Yhdistyksen yleisen kokouksen valit-
semat edustajat osallistuvat Suomen 
Noutajakoirayhdistys ry:n, Kennellii-
ton ja Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiri 
ry:n kokouksiin.
Järjestetään pikkujoulut, jossa pal-
kitaan vuoden aikana valioituneet 
OSN:n jäsenten omistamat noutajaro-
tuiset koirat.
Osallistutaan mahdollisuuksien mu-
kaan eri lajien joukkuekilpailuihin, niin 
virallisiin kuin epävirallisiinkin.

4.5.2013 TOKO TOKO-koe kaikki luokat 
18.5.2013 WT Muhos
8.6.2013 NOU Taipumuskoe, Ylikiiminki
9.6.2013 MEJÄ Hailuoto 
18.6.2013 TOKO TOKO-koe kaikki luokat
22.6.2013 MEJÄ Pudasjärvi
29-30.6.2013 NOME-B ALO, AVO, VOI, Hailuoto
7.7.2013 MEJÄ Muhos
13-14.7.2013 KV-näyttely Oulun ravirata
30.7.2013 TOKO TOKO-koe kaikki luokat
4.8.2013 MEJÄ Siikalatva
31.8.-1.9.2013 NOME-B ALO, AVO, VOI-PM, Liminka
8.9.2013 MEJÄ Pyhäjoki, PM-koe

OSN RY ETSII RAHASTONHOITAJAA
 
Yhdistys tarvitsee uuden rahastonhoitajan hoitamaan yhdis-
tyksen taloutta. Tehtävä sisältää yhdistyksen maksuliikenteen 
hoidon ja tositteiden toimittamisen tilitoimistoon. Yhdistys pyörii 
talkooväen voimin, anna sinäkin oma panoksesi! Mikäli homma 
kiinnostaa, niin ota yhteyttä Jyrki Oikariseen, p. 0440 365 368, 
jyrki.oikarinen@gmail.com.
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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  1,10
2. 1,04 1,08  1,08  1,08
3. 1,02 1,06 1,06  1,06
4. - 1,05  1,05  1,05
5. - 1,04  1,04  1,04
6. - 1,02 1,02  1,02

TOKO-Nuusku:

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

Vuoden Nuusku –pisteytysohjeet:

Palkinto jaetaan monipuolisesti menestyneelle yhdistyksen jäsenen 
omistamalle noutajalle. Säännöissä on pyritty tasapuolisuuteen eri-
lajien 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. Tu-
loksia laskettaessa huomioidaan max 3 tulosta per laji. Näyttelypis-
teitä laskettaessa huomioidaan vain paras sijoitus per näyttely. Koiran 
tulos on kaikki pisteet yhteenlaskettuna. Ellei yhdelläkään koiralla 
ole tulosta ole vähintään 3 lajista, multinuusku- palkintoa ei myön-
netä.

”OuNou -Nuusku” -kiertopalkinto, 
SÄÄNNÖT

10 

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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11 

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 

►

Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon 
viisi (5) parasta tulosta kuluneelta vuo-
delta, tasatuloksen sattuessa otetaan 
huomioon 6. jne paras tulos. Palkit-
tavan koiran omistajan tulee olla Ou-
lun Seudun Noutajakoirayhdistys ry:n 
jäsen (tulokset oltava jäsenyysajalta). 
Palkittavan koiran tulee olla noutajaro-
tuinen.

Vuoden Nuusku -palkintojen hake-
mukset toimitettava tammikuun 2013 
loppuun mennessä osoitteeseen:
maria@labnou.net
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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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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: 

OuNou -lehti etsii 
päätoimittajaa!!

Oletko kiinnostunut osallistumaan OSN:n julkaisutoimintaan? 4 ker-
taa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti OuNou kaipaa jatkajaa lehden toi-
mitustyöhön. Työssä pääset hyvin sisälle aktiivijäsentoimintaan, voit 
hyödyntää omaa luovuuttasi ja saat arvokasta työkokemusta lehden 
toimitus- ja taittotyöstä. Taittajalle annetaan käyttöön kannettava tie-
tokone ja koulutusta työhön tarvittaessa. Minimivaatimuksena taitto-
ohjelman (kuten Indesign) hallinta ja kuvankäsittelytaito.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Jyrki Oikariseen (jyrki.oikarinen@gmail.com). 
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LEppOiSaa jOuLuNaikaa

tOivOttaa OuNOu-LEhti

Seuraavan lehden aineistopäivä on 15.2.2013



Mainontaa
maalaisjärjellä.


