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Kevätmietteitä 

 

 Uusi noutajakausi on jäl-

leen pyörähtämässä todenteolla 

käyntiin. Toimikunnat ovat ahke-

roineet viime syksyn ja talven 

aikana, ja kuten tuonnempana leh-

dessä olevasta toimintasuunnitel-

masta on luettavissa, on yhdistyk-

sellä jälleen tarjota kattava vali-

koima koulutusta ja kokeita jäse-

nistön iloksi. Viime kesänä näh-

dyn perusteella yhdistyksen jäse-

nillä on käsissään lukuisa joukko 

nuoria, lahjakkaita koiria ja on 

todella mielenkiintoista nähdä, että 

minkälaisia tuloksia yhdistyksen 

koirakot kesän kokeissa saavutta-

vat. 

 Edellisen jäsenlehden il-

mestymisestä on kulunut liikaa 

aikaa ja tästä haluan esittää yhdis-

tyksen puolesta vilpittömät pahoit-

telut. Vaikka sähköisen viestinnän 

merkitys on viime vuosien aikana 

korostunut, on myös jäsenlehdellä 

oma tärkeä rooli yhdistyksen vies-

tinnässä. Toimintasuunnitelmassa 

on vahvistettu, että tulevan vuoden 

aikana julkaistaan kaksi jäsenleh-

teä, toinen näin keväällä ja toinen 

lehti syksyllä, syys-lokakuussa. 

 Lehden ilmestymiskertojen 

harvenemiseen aiempaan verrattu-

na on useita syitä, joista keskei-

simpinä juuri panostaminen säh-

köiseen viestintään, materiaalipula 

ja myös taloudelliset syyt. Vuosit-

tain ilmestyvällä kahdella jäsen-

lehdellä pystymme kuitenkin tur-

vaamaan sen, että keskeiset asiat 

saadaan toimitettua jäsenille myös 

painetussa muodossa.  

 Nopea viestintä hoidetaan 

sitten sähköisten viestimien kautta, 

eli yhdistyksen kotisivuilla ja face-

bookryhmässä. Sähköisen viestin-

nän merkityksen kasvu edellyttää 

tietysti aktiivisuutta myös jäsenis-

töltä, on muistettava käydä silloin 

tällöin vilkaisemassa, että mitä 

kotisivuilla on julkaistu. 

 Kulunut talvi on ollut omi-

tuinen, jos tätä nyt edes viitsii tal-

veksi kutsua. Koiraharrastuksen 

kannalta säät ovat olleet kuitenkin 

tavallaan varsin suotuisat. Lauha 

ja vähäluminen talvi on mahdollis-

tanut koirien treenaamisen läpi 

talven ja itsekin olen pyrkinyt 

treenaamaan koiriani vähintään 

kerran viikossa läpi talven. Itselle-



ni tuleva harrastuskesä on erityi-

sen mielenkiintoinen. Nuorempi 

koirani täytti vastikään vuoden ja 

edessä on ensimmäinen koekausi. 

Tämä vaihe on omasta mielestäni 

antoisinta ja jännittävintä aikaa 

koko koiraharrastuksessa.  

 Nuoren koiran innossa ja 

kyvyssä oppia uusia asioita on 

jotakin sykähdyttävää ja vähän 

väliä pitää muistuttaa itselleen, 

ettei etenisi koulutuksessa liian 

nopeasti. Samalla miettii koko 

ajan, että mihin pennun rahkeet 

riittävät ja ensimmäiset koestartit-

kin ovat jo vahvasti mielessä. Vas-

ta siellä sitten todella näkee, että 

miten on harjoituksissa onnistunut. 

 Pentukoiran kanssa touhua-

misesta pitää myös muistaa naut-

tia. Niin kuin kaikki tiedämme,  se 

aika on loppujen lopuksi niin ko-

vin lyhyt. 

 Kevät on tosiaankin jo 

ovella, kun tämä lehti ilmestyy, 

elämme jo maaliskuuta. Ensim-

mäinen isompi tapahtuma on pe-

rinteinen HankiNome, joka on 

kerännyt vuosi toisensa jälkeen 

runsaat osanottajamäärät kisamaan 

Pohjois-Suomen noutajakauden 

avaukseen.  

 Tänä vuonna samalle päi-

välle osuu ensimmäinen valtakun-

nallinen Noutajapäivä, jonka taus-

talla on kattojärjestömme Suomen 

Noutajakoirayhdistys. Tapahtu-

man tarkoituksena on kohottaa 

noutajarotujen profiilia ja myös 

meidän yhdistys tulee huomioi-

maan asian jollakin tavoin Han-

kiNomen yhteydessä.  

 

 Noutajapäivä on hyvä ava-

us SNJ:ltä, jolta muutenkin toivoi-

si aktiivista ja avointa otetta nou-

tajatoiminnan ja erityisesti rotujär-

jestöjen yhteistyön kehittämiseen. 

Yhdistyksemme jäsenistön maksa-

mista jäsenmaksuista merkittävä 

osa päätyy SNJ:n kassaan ja oi-

keutettua kysyä, että mitä saamme 

jäsenmaksumme vastineeksi? SNJ 

on toki merkittävässä roolissa mm. 

erilaisten koulutusten järjestämi-

sessä, mutta näin ulkopuolisen 

tarkastelijan silmin vaikuttaa siltä, 

että esimerkiksi rotujärjestöyhteis-

työssä olisi huomattavasti paranta-

misen varaa.  

 Olisi myös suotavaa, että 

SNJ tiedostaisi omien maakunta-

järjestöjen merkityksen ja ottaisi 

niiden tarpeet entistä paremmin 

huomioon toiminnassaan. Loppu-

jen lopuksi SNJ:n toiminnan kes-

keinen merkitys lepää sen maa-

kuntajärjestöjen varassa; Esimer-

kiksi täällä meidän alueellamme ei 

yksikään rotujärjestö pystyisi yk-

sin pyörittämään nykyisen laajuis-

ta koe- ja koulutustoimintaa, mutta 

yhdessä me pystymme siihen, 

kaikkien noutajaharrastajien hy-

väksi.  

 

Hyvää kevättä kaikille, kokeissa 

nähdään! 

 

 

   -Jyrki- 
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1. YLEISTÄ 

 

Kulunut vuosi oli yhdistyksen 38. 

toimintavuosi ja rekisteröitynä 

yhdistyksenä 29. Yhdistyksellä oli 

536 varsinaista jäsentä ja 88 per-

hejäsentä (31.12.2013). 

 

Yhdistyksen toimintaa on johtanut 

johtokunta, joka on kokoontunut 5 

kertaa. Puheenjohtajana on toimi-

nut Jyrki Oikarinen, varapuheen-

johtajana Tanja Tenhonen, varsi-

naisina jäseninä Teijo Matero, 

Riitta Heikkinen, Henri Saxholm, 

Vuokko Matero ja Hannu Rastas 

sekä varajäseninä Pasi-Matti Paak-

kola (1.) ja Maria Tero (2.). 

  

Rahastonhoitajana on toiminut 

Raija Gärding, jäsensihteerinä 

Kaisa Rimpiläinen ja sihteerinä 

Maria Tero. 

 

Toimikunnat ja niiden vetäjät: 

 

TOKO/AGILITY (Perus- ja totte-

levaisuuskoulutus/agility)  

Sari Keränen 

MEJÄ (Jäljestäminen)  

Riitta Heikkinen  

NOU/NOME  (Taipumus- ja met-

sästyskoekoulutus)   

Jyrki Oikarinen 

NÄYTTELY    

Katja Korhonen 

JULKAISU (Tiedotustoiminta 

Hannu Rastas 

Yhdistyksen asuntovaunusta on 

vastannut Henri Saxholm. 

 

Toiminnantarkastajina ovat toimi-

neet Tapio Sihvonen ja Teija 

Hemmilä, varalla Kirsi Virtanen ja 

Pekka Laurikkala. Yhdistyksen 

alueellisena yhteyshenkilönä Raa-

hessa on ollut Taina Kytölä. 

 

Yhdistyksen sääntömääräinen 

vuosikokous pidettiin Oulun Lyse-

olla 20.2.2013 ja syyskokous pi-

dettiin 13.11.2013 Oulun Lyseolla. 

 

Yhdistyksen yleisten kokouksien 

valitsemia edustajia on osallistu-

nut Suomen Noutajakoirayhdistys 

ry:n ja Pohjois-Pohjanmaan Ken-

nelpiiri ry:n kokouksiin. 

 

Jäsenlehteä OuNouta tehtiin yksi 

numero sekä lisäksi lähetettiin 

yksi jäsentiedote. Lehden päätoi-

mittaja on ollut Hannu Rastas. 

 

Yhdistyksellä on nettisivut, joiden 

ylläpito on toimikuntien vetäjien 

sekä johtokunnan vastuulla. Tie-

dottamista hoidetaan myös oman 

facebook-ryhmän kautta.   

 

 

2. NÄYTTELY- JA KOETOI-

MINTA 

NÄYTTELYT 

Toimikunnan vetäjänä on toiminut 

Katja Korhonen (pj), Kaisa Kaup-

OULUN SEUDUN NOUTAJAKOIRAYHDISTYS RY  
Toimintakertomus v. 2013 



pinen, Erika Jylhä-Pekkala, Kati 

Heikkinen, Pia Poikajärvi, Aija 

Ryyppö, Irina Jylhä ja Kaisu Isola. 

 

Oulun Seudun Noutajakoirayhdis-

tys järjesti yhdessä Osty ryn, Okk 

ryn ja OPKY ryn kanssa kaksipäi-

väisen kansainvälisen koiranäytte-

lyn Oulun Äimäraution raviradalla 

13.-14.7.2013. 

 

TOKO  

Tokotoimikunnan vetäjänä vuonna 

2013 on toiminut Sari Keränen, 

muita jäseniä olivat Kaisu Isola, 

Mira Elfving, Miia Valkama, Teija 

Hemmilä, Annamari Salminen, 

Maisa Viippola, Henna Karkkola, 

Arto Karjalainen, Jenni Martemo, 

Piritta Pärssinen, Niina Hautala, 

Minna Levä, Marjo Käyrä, Soile 

Karjalainen, Kirsi Heiskanen ja 

Johanna Laitila. Tottelevaisuus-

koulutuksissa kouluttajina ovat 

toimineet Sari Keränen, Kaisu 

Isola, Henna Karkkola, Arto Kar-

jalainen, Jenni Martemo, Miia 

Valkama,  Mira Elfving, Marjo 

Käyrä, Teija Hemmilä, Maisa 

Viippola ja Annamari Salminen. 

 

Tokotoimikunnan vuosi lähti liik-

keelle tottelevaisuuskoulutuksen 

alkeis- ja jatkokurssi merkeissä. 

Kurssit pidettiin Kuivasjärven 

Serti-areenalla tammi-

maaliskuussa. Kurssien jälkeen 

hallilla oli kaikille OSN:n jäsenille 

avoin tunnin vapaavuoro omatoi-

miseen harjoitteluun, vapaavuorol-

la treenaajia oli noin 2-6. Kurssien 

päätteeksi järjestettiin ensimmäi-

nen epävirallinen tottelevaisuus-

koe ”Möllitoko” 10.3. Tuomarina 

ja liikkeenohjaajana toimi Teija 

Hemmilä. Vuoden toinen toko-

kurssi (alkeis- ja jatkokurssi) pi-

dettiin Hiekkakiventien kentällä 

touko-kesäkuussa, myös tämän 

kurssin yhteydessä jäsenillä oli 

mahdollisuus omatoimiseen har-

joitteluun kentällä kurssin jälkeen.  

Kesällä vapaalla vuorolla oli vä-

hemmän kysyntää. Viimeiset toko-

kurssi sijoittuivat syksyyn loka-

marraskuulle ja paikkana jälleen 

KAS:n Serti-areena. Kursseina oli 

pentu/alkeiskurssi sekä alo/avo-

kisaavien kurssi. Molemmille 

kursseille tuli paljon ilmoittautu-

misia, eivätkä kaikki halukkaat 

valitettavasti mahtuneet mukaan. 

Ennen kurssia oli hallissa mahdol-

lisuus tunnin omatoimiseen har-

joitteluun. Kursseille on osallistu-

nut 4-9 koirakkoa per kurssi. 

 

Vuoden aikana järjestettiin kolme 

virallista tottelevaisuuskoetta 

Hiekkakiventien kentällä Knuuti-

lankankaalla. Ensimmäinen koe 

järjestettiin 4.5.. Tuomarina toimi 

Piritta Pärssinen, vastaavana koe-

toimitsijana Miia Valkama ja liik-

keenohjaajina Teija Hemmilä sekä 

Kirsi Virtanen. Perinteinen 

”Tokopokaali” alokasluokan par-

haalle (OSN:n jäsenen omistamal-

le) noutajarotuiselle koiralle jäi 

jakamatta, koska yhtään noutajaa 

ei alokasluokkaan osallistunut. 

Kokeessa palkittiin koiria alokas-



luokassa 5/6, avoimessa luokassa 

5/5, voittajaluokassa 1/1 ja eri-

koisvoittajaluokassa 1/2. 

 

Toinen koe pidettiin 18.6. tuoma-

rina Allan Aula ja vastaavana koe-

toimitsijana Maisa Viippola. Liik-

keenohjaajina kokeessa olivat Ma-

ria Tero sekä Teija Hemmilä. To-

kotoimikunta päätti poikkeukselli-

sesti jakaa tämän vuoden 

”Tokopokaalin” tässä kokeessa, 

koska pokaali jäi kauden ensim-

mäisessä kokeessa jakamatta. Alo-

kasluokkaan osallistui seitsemän 

OSN:n jäsenen omistamaa nouta-

jarotuista koiraa, joista parhaat 

pisteet keräsi labradorinnoutaja 

narttu Mocnys Helter Skelter 

ohj.&om. Riitta Jarva. Kokeessa 

koiria palkittiin alokasluokassa 

11/11, avoimessa luokassa 5/5, 

voittajaluokassa 2/2 ja erikoisvoit-

tajaluokassa 2/2. 

 

Kolmannen kokeen tuomarina 

30.7. toimi Heli Kelhälä, liik-

keenohjaajina Piritta Pärssinen 

sekä Kirsi Virtanen ja vastaavana 

koetoimitsijana Annamari Salmi-

nen. Kokeessa koiria palkittiin 

alokasluokassa 10/11, avoimessa 

luokassa 1/2, voittajaluokassa 3/4 

ja erikoisvoittajaluokassa 1/3. 

 

Tokotoimikunta on järjestänyt 

toimikunnan sisäistä koulutusta 

Piritta Pärssisen vetämänä 1.8.. 

Ulkopuolisena kouluttajan on ollut 

Päivi Kivelä 5. ja 12.9. (yht. 6h). 

 

Neljä tokotoimikuntalaista (Sari 

Keränen, Kaisu Isola, Arto Karja-

lainen sekä Henna Karkkola) osal-

listui Limingassa järjestetylle koe-

toimitsija1-kurssille 19.1.2013. 

 

Toimikuntalaisia osallistui myös 

KV-näyttelyn talkoisiin.  

 

METSÄSTYSKOIRIEN JÄLJES-

TÄMISKOETOIMINTA 

Toimikunnan kokoonpano vuonna 

2013: Riitta Heikkinen pj, Kaisa 

Rimpiläinen siht, Erika Jylhä-

Pekkala, Jukka Välitalo, Pasi-

Matti Paakkola, Kaisa Kauppinen, 

Hannu Rastas ja Vuokko Matero. 

Mejätoimikunta osallistui touko-

kesäkuun vaihteessa pohjoisen 

noutajien yhteiseen koulutus-/

koeviikonloppuun Torniossa. Yh-

distys järjesti vuoden aikana 5 

metsästyskoirien jäljestämiskoetta: 

4.6. Hailuoto, 22.6. Pudasjärvi, 

7.7. Muhos, 4.8. Siikalatva ja 8.9. 

Pyhäjoki, jossa PM + rinnakkais-

koe. 

 

4.6. Hailuodossa kokeen ylituoma-

rina toimi Petri Pelkonen, muina 

tuomareina Karla Sohlman, Heikki 

Pirhonen ja Rauno Koskinen. Vas-

taavana koetoimitsijana toimi Riit-

ta Heikkinen. Kokeeseen osallistui 

23 koiraa, joista 16 sai tuloksen.  

Kokeen parhaina palkittiin AVO-

luokassa skn Flathounds Expect 

Fire ”Oodi” 47/50p, om. Henna 

Mikkonen ja VOI-luokassa pk 

mäyräk u Sagotax Christoffer 

”Risto” 49/50p, om. Lea Foudilai-

nen.  



22.6. Pudasjärvellä kokeen ylituo-

marina toimi Seppo Venäläinen, 

toisena tuomarina Mikko Taipa-

leenmäki. Vastaavana koetoimitsi-

jana toimi Pasi-Matti Paakkola. 

Kokeeseen osallistui 8 koiraa, 

joista 7 sai tuloksen. Kokeen par-

haina palkittiin AVO-luokassa 

grand basset griffon vendeen u 

Dinetten Glitter Guerrier ”Mökö” 

46/50p, om. Jenni Tikkala, O-P 

Karvonen ja Riikka Alanne ja VOI

-luokassa lbn Dark Water’s Cantil-

lon Iris ”Tuuli” 48/50p, om. Riitta 

Heikkinen. 

 

7.7. Muhoksella kokeen ylituoma-

rina toimi Kaarina Pirilä, muina 

tuomareina Kari Muje ja Ilkka 

Niemi. Vastaavana koetoimitsija-

na toimi Hannu Rastas. Kokeeseen 

osallistui 18 koiraa, joista 11 sai 

tuloksen. Kokeen parhaina palkit-

tiin AVO-luokassa skn Flathounds 

Expect Fire ”Oodi” 38/50p, om. 

Henna Mikkonen ja VOI-luokassa 

lbu Saskian Foxtrot ”Foxi” 

49/50p, om. Kaisa Rimpiläinen. 

 

4.8. Siikalatvalla kokeen ylituo-

marina toimi Pasi Kemppainen, 

muina tuomareina Mari Mamia, 

Antti Koski ja Seppo Venäläinen. 

Vastaavana koetoimitsijana toimi 

Kaisa Kauppinen. Kokeeseen osal-

listui 24 koiraa, joista 20 sai tulok-

sen. Kokeen parhaina palkittiin 

AVO-luokassa lk italianajokoira n 

Ledi Di Pontenizza ”Roosa” 

47/50p, om. Essi Koivumaanaho 

ja VOI-luokassa lbu Saskian Foxt-

rot ”Foxi” 48/50p, om. Kaisa Rim-

piläinen. 

 

8.9. Pyhäjoen Palosaaressa PM-

kokeen ylituomarina toimi Toni 

Tunkkari ja rinnakkaiskokeen yli-

tuomarina Jyrki Rasinpää. Molem-

missa vastaavana koetoimitsijana 

toimi Erika Jylhä-Pekkala. Yh-

teensä kokeisiin osallistui 12 koi-

raa, joista 11 sai tuloksen. Piirin-

mestaruuden voitti lbu Saskian 

Foxtrot ”Foxi” 47/50p, om. Kaisa 

Rimpiläinen ja rinnakkaiskokeen 

parhaina palkittiin AVO-luokassa 

lbn Merivillan Höpönassu 

”Viltsu” 49/50p, om. Jukka Välita-

lo ja VOI-luokassa knn Merin-

gue’s Wildberry ”Piret” 49/50p, 

om. Taina Kytölä, Juha Pelttari ja 

Erika Jylhä-Pekkala. 

 

NOU/NOME 

Oulun seudun noutajakoirayhdis-

tyksen noutajien metsästyskoetoi-

mikuntaan kuului vuonna 2013 16 

jäsentä. Vetäjinä toimivat Jyrki 

Oikarinen (pj), Maria Tero, Henri 

Kaakinen, Tanja Tenhonen, Juha 

Soirio, Ilkka Koskela, Reetta Kuu-

sisto, Sini Siekkinen, Miia Valka-

ma, Pirkko Partanen, Anne Olli-

kainen, Marianna Kuivalainen, 

Vuokko Matero, Teijo Matero, 

Jarmo Kuisma ja Arja Sihvonen. 

Toimikunta kokousti vuoden aika-

na 3 kertaa.  

 

Nome-toimikunnan vuosi alkoi 

epävirallisella HankiNomella 20.4. 

Oulunsalossa Paukun majan ym-



päristössä järjestettyyn kisaan 

osallistui 51 koirakkoa.  

  

Toimintavuosi jatkui taipumuskoe

- ja nomekurssin luennoilla, jotka 

pidettiin Oulussa 23.3. Luennoi-

massa olivat Miia Valkama, Vesa 

Turunen ja Jyrki Oikarinen. Tai-

pumuskoekurssi jatkui viidellä 

maastoharjoituksella huhti-

toukokuussa ja kurssille osallistui 

38 henkilöä. Nomekurssin neljä 

maastoharjoitusta pidettiin touko-

kesäkuussa ja kurssille osallistui 

13 henkilöä. Muita koulutuksia 

järjestettiin kaksi kappaletta, lä-

hinnä toimikuntalaisille ja talkoo-

väelle suunnattu wt-koulutus 19.5. 

Muhoksella, kouluttajana Heikki 

Nevalainen ja Nome-b koulutus 24

-25.8 Oulunsalossa, kouluttajana 

Tomi Sarkkinen. Lisäksi toimi-

kuntalaisia oli mukana yhteisleirin 

nome-koulutusten järjestämisessä. 

  

Varsinainen koekausi alkoi nouta-

jien working testillä 18.5. Muhok-

sella. Vastaavana koetoimitsijana 

toimi Tanja Tenhonen ja tuomari-

na Heikki Nevalainen. Kesän ai-

noa taipumuskoe järjestettiin 8.6. 

Ylikiimingissä. Vastaavana koe-

toimitsijana toimi Jyrki Oikarinen 

ja tuomarina Tapio Sihvonen. No-

me-B kausi avattiin 29 - 30.6. Hai-

luodossa. Kokeiden vastaavina 

koetoimitsijoina toimivat Miia 

Valkama ja Marianna Kuivalainen 

ja tuomareina toimivat Petri Tuo-

minen ja Timo Väisänen. Kesän 

toinen Nome-B viikonloppu pidet-

tiin 31.8-1.9 Limingassa. Kokei-

den vastaavina koetoimitsijoina 

toimivat Ilkka Koskela ja Jyrki 

Oikarinen, tuomareina Risto Heik-

konen ja Pentti Åman. Lauantain 

voittajaluokassa kilpailtiin Pohjois

-Pohjanmaan kennelpiirin mesta-

ruudesta. Risto Heikkosen tuoma-

roiman mestaruuskokeen voitti 

Goldgingers Red Hot Pepper, oh-

jaajana Miia Valkama. Kaikissa 

kesän kokeissa järjestettiin kaikki 

kolme luokkaa (ALO, AVO, 

VOI). Kokeet vetivät väkeä tavan-

omaiseen tapaan hyvin; Kaikki 

kokeet olivat jotakuinkin täynnä ja 

useisiin luokkiin olisi ollut enem-

män tulijoita kuin mitä mukaan 

mahtui.  

 

Lisäksi toimikunta oli osaltaan 

mukana talkoissa kesän näyttely-

talkoissa. Toimikunnan kausi päät-

tyi Oulussa 30.11. perinteisiin 

toimikunnan päättäjäisiin. 

 

 

4. MUU TOIMINTA 

Yhdistys järjesti Länsi-Pohjan 

Noutajakoirayhdistyksen sekä 

Lapin Nuuskujen kanssa yhteisen 

leirin 1-2.6.2013 Tornion Laiva-

järvellä. Koulutusta järjestettiin 

lauantaina mejässä ja nomessa, 

joista mejä keräsi osallistujia 7 

koirakkoa ja nome 28 koirakkoa. 

Sunnuntaina järjestettiin koulutus-

ta WT:ssä, johon osallistui 25 koi-

rakkoa sekä muutamia kuunte-

luoppilaita. Sunnuntaina Länsi-

Pohjan Noutajakoirayhdistys jär-



jesti virallisen MEJÄ kokeen. 

Kouluttajina mejässä toimivat 

Erika Jylhä-Pekkala, Taina Kytölä 

ja Juha Pelttari, nomessa lauantai-

na kouluttivat Mika Lappalainen 

(voi), Antti Honkarinta (avo) ja 

Miia Valkama (alo) sekä WTssä 

sunnuntaina kouluttivat Mika Lap-

palainen, Antti Honkarinta ja Tei-

jo Matero. 

Lauantaina aamupäivällä Mika 

Lappalainen piti NOME/WT luen-

non, jonka jälkeen oli B-

kokeenomaista alo-, avo- ja voi-

luokan koulutusta Viitajärvellä. 

Sunnuntaina järjestettiin ko-

keenomainen kolmen rastin WT 

koulutus nuo, alo, avo ja voi tasoi-

sille koirakoille. Leiristä ja koulu-

tuksista tuli runsaasti positiivista 

palautetta. 

 

Vuosikokouksen yhteydessä 

20.2.2013 palkittiin seuraavat koi-

rat (Vuoden Nuuskut 2012): 

 

NOME Nuuskut: 

1. Knn Goldgingers Red Hot 

Pepper, om. Miia Valkama, 64p 

2. Lbn Kulteen Strömmings-

bådan, om. Henri Kaakinen, 32p 

3. Sku Fågeltorps Korkki 

Kungsörn, om. Raija Gärding, 26p 

4. Lbn Wellspring Justincase 

Isadora, om. Vuokko Matero, 23p 

5. Sku Blackpepoon Gin 

Knock Out, om. Raija Gärding, 6p 

MEJÄ Nuuskut: 

1. Lbn Dark Water’s Cantil-

lon Iris, om. Riitta Heikkinen, 

248.21p 

2. Lbu Saskian Foxtrot, om 

Kaisa Rimpiläinen, 241p 

3. Knn Mäkiharjun Ximena, 

Erika Jylhä-Pekkala, 238,88p 

4. Knu Cream Star's Arctic 

Isemoon, om. Liisa Pyykkö, 221p 

NÄY Nuuskut: 

1. Knn Perfect Beast Thanks 

Again, om. Seppo Immonen, 88p 

2. Knn Perfect Beast Brigitte 

Bardot, om. Seppo Immonen, 81p 

3. Kkn Curlicue´s I´ll Take 

You, om. Marja Nieminen, 64p 

4. Sku Fågeltorps Korkki 

Kungsörn, om. Raija Gärding, 14p 

TOKO Nuuskut 

1. Knn Ruokorapseen Aurora, 

om. Teija Hemmilä, 24p 

AGI Nuuskut: 

1. Skn Emkristinas Bark At 

The Moon, Henna Mikkonen, 

104p 

2. Skn Flathounds Expect 

Fire, om. Henna Mikkonen, 12p 

MULTI Nuusku 

1. Lbn Dark Water’s Cantil-

lon Iris, om. Riitta Heikkinen, 84p 

2. Lbn Jummi-Jammin Night-

wish, om. Teija Hemmilä, 62p 

3. Skn Flathounds Expect 

Fire, om. Henna Mikkonen, 38p 

 

Yhdistyksen pikkujoulut järjestet-

tiin Ravintola Torerossa 

16.11.2013 ja sen yhteydessä pal-

kittiin vuoden 2013 aikana seuraa-

vat valionarvon saavuttaneet yh-

distyksen jäsenten omistamat nou-

tajarotuiset koirat: 

 

FI MVA Karvin Happy's Starling, 



Om. Meeri Kallio 

FI JVA Meringue's Solada, Om. 

Erika Jylhä-Pekkala 

FI MVA FI JVA Mallorn's Comet, 

Om. Kaisa Kauppinen & Hannu 

Rastas 

FI MVA S MVA(N) Toffedreams 

Paparazzi, Om. Katja Korhonen ja 

Kai Saari 

FI TVA Ruokorapseen Aurora, 

Om. Teija Hemmilä 

FI MVA Chaffinch On Cloud Ni-

ne, Om. Marita Kivimäki 

FI MVA SE(u) CH Mäkiharjun 

Easy So Easy, Om. Sanna Möttö-

nen 

FI JVA SE JVA Lizsias Zamba, 

Om. Elisa Pietarila & Pasi Vähä-

kuopus 

FI KVA Weljesten Galadriel Au, 

Om. Lotta Seppinen 

C.I.B EE MVA LV MVA Cimra-

min Faustoso, Om. Anu Ollila 

FI KVA Arwolan Alpertti, Om. 

Arto Ollikainen 

FI JVA Boompaw's Suzuki Ma-

rauder, Om. Taina Kytölä & Juha 

Pelttari 

FI MVA Fågeltorps Korkki Kung-

sörn, Om. Raija Gärding 

POHJ & FI & NO & SE(n) MVA 

Juhellus President, Om. Päivi Erk-

ko-Koskinen 

FI MVA Mellan Rickey, Om. Lee-

na Alatalo 

C.I.B FI MVA SE MVA(N) Cim-

ramin Himouimari, Om. Aija 

Ryyppö         ■ 

Kuva:Mika Puttonen 



YLEISTÄ  

. Yhdistyksen 39. toimintavuosi, 

rekisteröitynä yhdistyksenä 30. 

vuosi  

. Toimintaa johtaa johtokunta  

. Toimikuntia on viisi (nou/nome, 

toko/agi, näyttely, mejä ja julkai-

su)  

. Alueellista toimintaa Raahessa  

 

1. NÄYTTELY- JA KOETOI-

MINTA  

OSN ry on mukana järjestämässä 

18.5.2014 Oulun Kansainvälistä 

koiranäyttelyä yhdessä OSTY ry,  

OKK ry ja OPKY ry kanssa. Sa-

malla valmistaudutaan 2015 jär-

jestettävään kaksipäiväiseen  

näyttelyviikonloppuun. Näyttely-

toimikunta järjestää mahdollisesti 

syksyllä näyttelykoulutuksia.  

 

 Nome-toimikunta järjestää taipu-

muskoekurssin keväällä ja WT-

koulutuksen 20.7.2014. Sopivan  

tilaisuuden tullen järjestetään 

myös muita koulutuksia. Pyritään 

lähettämään aktiiveja  

toimikuntalaisia Yhteistyötoimi-

kunnan järjestämille nou/nome-

kursseille.  

 

 Taipumuskokeita ja noutajien 

metsästyskokeita järjestetään seu-

raavasti:  

 

 26.4.2014 Hankinome 

(epävirallinen), Oulun seutu  

 

24.5.2014 NOU, Liminka, tuomari 

Pasi Majuri  

 

25.5.2014 NOME-B ALO, Limin-

ka, tuomari Vesa Turunen  

 

31.5-1.6.2014 NOME-B ALO, 

AVO ja VOI, Muhos, tuomareina 

Tuija Hukkanen, toinen tuomari 

on  

vielä avoin.  

 

17.6.2014 NOU, Ylikiiminki, tuo-

mari Tapio Sihvonen  

 

19.7.2014 NOWT, Oulun seutu, 

tuomareina Pauliina Ahola ja To-

mi Sarkkinen  

 

8.7.2014 NOU, Ylikiiminki, tuo-

mari Vesa Turunen  

 

30.8-31.8.2014 NOME-B ALO, 

AVO ja VOI-PM, Liminka, tuo-

mareina Vesa Hietikko ja Vesa 

Turunen  

 

Mejä-toimikunta järjestää tarvitta-

essa pienimuotoista koulutusta 

uusille harrastajille.  

 

Metsästyskoirien jäljestämiskokei-

ta järjestetään seuraavasti:  

 

1.6.2014 Hailuoto  

29.6.2014 Muhos  

3.8.2014 Siikalatva  

OULUN SEUDUN NOUTAJAKOIRAYHDISTYS RY  
Toimintasuunnitelma 2014 



Toko-toimikunta pyrkii järjestä-

mään alkeis/pentukurssin kolme 

kertaa vuodessa, helmi- 

maaliskuussa, touko-kesäkuussa 

sekä loka-marraskuussa. Lisäksi 

tokotoimikunnan pyrkimyksenä  

on suunnata kursseja ns. täsmä-

kursseina tiettyyn la-

jiin/”ongelmaan”. Tokotoimikun-

nalla on  

suunnitelmissa järjestää NOME-

tottelevaisuuskurssi 

(valmistelevakurssi taipparikurs-

sille) helmi- 

maaliskuussa. Lisäksi vuoden ai-

kana pyritään järjestämään kurssit 

tokossa kisaaville,  

rallytokokurssi sekä yhteistyössä 

muiden toimikuntien kanssa tutus-

tumiskurssi eri lajeihin (toko,  

nome, mejä, näy). Kurssit sijoittu-

vat samoille ajanjaksoille pentu-

kurssin kanssa. Lisäksi tarkoitus 

on  

järjestää tokokoulutus 3.8.2014, 

kouluttajana tokotuomari Pernilla 

Tallberg. Koulutus tulee olemaan 

avoin kaikille OSN:n jäsenille 

(tarvittaessa muillekin). Lisäksi 

toimikunnan sisäistä  

koulutusta järjestetään 2-4 kertaa 

vuoden aikana.  

 

Toimikunnalla on suunnitteilla 

järjestää toko koetoimitsija2-

kurssi vuoden 2014 aikana.  

Kouluttajana Piritta Pärssinen.  

 

 Tottelevaisuuskokeita järjestetään 

seuraavasti:  

ti 3.6. Oulu, Ylit. Päivi Kivelä  

ti 1.7. Oulu, Ylit. Piritta Pärssinen  

la 2.8. Oulu, Ylit. Pernilla Tall-

berg  

 

Kaksi ensimmäistä koetta järjeste-

tään iltakokeena ja kolmas koe 

lauantaina.  

 

YHTEENVETO:  

 

 26.4.2014  

HankiNome, valtakunnallinen 

Noutajakoirapäivä  

 

18.5.2014  

KV- 

Näyttely  

Oulu  

 

24.5.2014  

NOU Liminka  

 

25.5.2014  

NOME-B ALO, Liminka  

 

31.5-1.6.2014  

NOME-B Muhos  

 

1.6.2014  

MEJÄ Hailuoto  

 

3.6.2014  

TOKO  TOKO-koe kaikki luokat  

 

17.6.2014  

NOU Iltakoe, Ylikiiminki  

 

29.6.2014  

MEJÄ  

Muhos 1.7.2014  

 



TOKO  

TOKO-koe kaikki luokat  

 

8.7.2014  

NOU Iltakoe, Ylikiiminki  

 

19.7.2014  

NOWT Oulun Seutu  

 

2.8.2014  

TOKO TOKO-koe kaikki luokat  

 

3.8.2014  

MEJÄ Siikalatva  

 

30.8-31.8.2014  

NOME-B ALO, AVO, VOI-PM, 

Liminka  

2. MUU TOIMINTA  

. Vuonna 2014 ilmestyy kaksi jä-

senlehteä, joissa tiedotetaan yhdis-

tyksen  

ajankohtaisia asioita.  

. Yhdistyksen toiminnasta tiedote-

taan myös nettisivuilla sekä yhdis-

tyksen facebook- 

ryhmässä ja tarvittaessa ylimääräi-

sellä jäsentiedotteella.  

. Palkitaan Vuoden 2013 Nuuskut 

kevätkokouksessa.  

. Yhdistyksen yleisen kokouksen 

valitsemat edustajat osallistuvat 

Suomen  

Noutajakoirayhdistys ry:n, Ken-

nelliiton ja Pohjois-Pohjanmaan 

Kennelpiiri ry:n kokouksiin.  

. Järjestetään pikkujoulut, jossa 

palkitaan vuoden aikana valioitu-

neet OSN:n jäsenten  

omistamat noutajarotuiset koirat.  

. Osallistutaan mahdollisuuksien 

mukaan eri lajien joukkuekilpai-

luihin, niin virallisiin kuin  

epävirallisiinkin.  

. Tavoitteena on saada OSN:n 

joukkue tokon SM- ja PM-

kisoihin.    ■ 

OSN ry:n puheenjohtaja Jyrki 

Oikarinen ja MEJÄ-toimikunnan 

vetäjä Riitta Heikkinen vuoden 

2013 vuosikokouksessa. 

Kuva: Raija Gärding Kuva: Raija Gärding 



Tokotoimikunnan vuosi on lähte-

nyt tuttuun tapaan käyntiin toko-

kurssien merkeissä. Yhteistyössä 

nometoimikunnan kanssa toteutet-

tiin nome-tokokurssi, jossa harjoi-

teltiin perustottelevaisuutta nome-

painotteisesti. Huhtikuussa starttaa 

peruskurssi, jonka jälkeen jää-

däänkin koe- ja metsästystauolle. 

Viimeinen tokokurssi on suunnit-

teilla loka-marraskuulle. Toko-

kursseille on ollut kovasti kysyn-

tää ja valitettavasti kaikki haluk-

kaat eivät ole aina mahtuneet kurs-

seille mukaan kouluttaja- ja tila-

resursseista johtuen. Kurssilaiset 

on valittu arpomalla ja kurssin 

ulkopuolelle jääneet ovat saaneet 

etusijan seuraavalle järjestettävälle 

kurssille. Pitkin talvea on ollut 

myös tarjolla tokon vapaavuoro 

omatoimiseen treenaamiseen, jotta 

kaikki halukkaat ovat päässeet 

jossakin määrin tokoilemaan talvi-

kaudellakin. 

Tokokokeita järjestetään kesällä 

2014 kolme (lisätietoja toiminta-

suunnitelmassa). Kokeisiin ovat 

etusijalla OSN:n jäsenet, myös 

osallistumismaksu on jäseniltä 

pienempi. Kesän ensimmäisessä 

kokeessa palkitaan perinteisesti 

alokasluokan paras noutajarotui-

nen koira. Toivottavasti kokeissa 

nähdään iso joukko iloisia nouta-

jia! 

Kesä ei kuitenkaan mene pelkäs-

tään kokeiden parissa. Elokuun 

kokeen tulee tuomaroimaan Per-

nilla Tallberg Porvoosta, joka on 

lupautunut pitämään kokeen jäl-

keisenä sunnuntaina (3.8.)

tokokoulutustaOSN:n jäsenille. 

Koirakko paikkoja on rajoitetusti, 

mutta kuuntelemaan mahtuu var-

masti jokainen halukas. Alla Per-

nillan terveiset. Kuunteluoppilas-

paikkoja on tarjolla myös 10.5., 

kun tokotoimikunta kouluttautuu 

Sulkalan Katjan (Koirakoulu Kis-

ma) opissa. Tarkemmat tiedot 

koulutuksista ilmoitetaan myö-

hemmin www-sivuilla sekä face-

bookissa. 

Hyvää kevään jatkoa ja kesä odo-

tusta kaikille! 

    Sari 
 Olen Pernilla Tallberg 

Porvoosta, keski-ikäinen, kahden 

lapsen äiti ja neljän koiran omis-

taja. Yksi koiristani viettää eläke-

päiviä vanhempieni luona, kotona 

minulla on 11,5 v. belgianpaimen-

koira tervueren narttu FI&EE 

TVA BH JK2 Macnillian Madame 

Mim "Albin", 3,5 v. norfolkinter-

rieri uros Pihlajapirtin Robin 

Hood "Robi" ja 1,5 v. USA:n tuon-

ti tervueren narttu FlyingOrange 

de HauteVolée "Sally".  

 Koirieni kanssa harrastan 

kaikkea mahdollista: TOKO, agili-

ty, PK haku ja jälki, flyball, vesi-

pelastus. Varmaan vielä muutakin 

mitä ei nyt tullutkaan mieleeni. 

Jotenkin palaan silti aina takaisin 

Tokotoimikunnan kuulumisia! 



TOKO:on, joten voidaan kai sa-

noa, että se on minun päälajini. 

Olen aloittanut kilpailemisen TO-

KO:ssa v. 1993 ja sain silloisen 

kisakoirani kanssa alokasluokasta 

kakkostuloksen. Siitä se lähti ja 

olen vuosien varrella kouluttanut 

viisi tottelevaisuusvaliota (kaikki 

tervueren rotuisia) sekä kilpaillut 

myös vähän eksoottisemman koi-

ran kanssa erikoisvoittajaluok-

kaan asti. 1990-luvulla minulla oli 

aivan ihana glen of imaalinterrieri 

uros MarfidalIrishIndeed "Mac", 

joka saavutti ykköstulokset voitta-

jaluokasta, mutta sitten EVL:ssa 

tuli seinä vastaan. Nytkin harras-

tan välillä norfolkinterrierin kans-

sa, mutta se ei valitettavasti tykkää 

muista ihmisistä, joten on nyt tau-

olla, kun uusin tulokas Sally vie 

paljon aikaa. 

 Jossain vaiheessa innostuin 

myös kouluttamisesta ja olen suo-

rittanut Suomen Kennelliiton kou-

lutusohjaajakurssin sekä kiertänyt 

paljon eri tapahtumissa ja myös 

toiminut valmennusrenkaan tulkki-

na 2000-luvun alussa. Edelleen 

käyn itse hakemassa oppia 

"huipuilta" ja yritän pysyä ajan 

tasalla. Tuntuu, että ei ole ikinä 

valmis ja aina saa uusia ideoita. 

Kouluttaminen on myös todella 

antoisaa ja osa harrastustani. 

 Noin viisi vuotta sitten mi-

nut "pakotettiin" tuomarikurssille, 

toki oli se jo joskus käynyt mieles-

säni, että voisi olla kiva haaste. 

Pääsin  TOKO-tuomarikurssille ja 

valmistuin v. 2009. Minulla on sen 

jälkeen ollut kunnia päästä arvos-

telemaan myös ulkomaille, olen 

arvostellut Tanskassa, Virossa ja 

Latviassa Suomen lisäksi. Ettei 

tulisi vapaa-ajan ongelmia, niin 

olen myös ahkera yhdistystoimin-

taharrastaja... Istun paikallisen 

koirakerhon hallituksessa, Uuden-

maan kennelpiirin hallituksessa ja 

olen Suomen Kennelliiton TOKO-

työryhmän jäsen.  

 Lisäksi yritän ehtiä olla 

mukana rotuyhdistyksen toko-

toiminnassa. Joskus tuntuu, että 

mopo vähän karkaa käsistä ja 

pitäisi kai harjoitella peilin edessä 

miten sanotaan "kiitos kunniasta, 

mutta ei". 

 Kiitän kutsusta tulla Ou-

luun tutustumaan teihin ja koiriin-

ne. Itselläni ei ole ollut kunniaa 

omistaa noutajaa, mutta kaveripii-

rissä on ollut ja on tällä hetkellä-

kin lahjakkaita noutajia, joten 

jollain lailla olen tutustunut nou-

tajiin myös TOKO:ssa. Nähdään 

loppukesästä!                    

   Pernilla 
Kuva: Raija Gärding 



TOKO-KOULUTUKSIA! 
10.5. Tokotoimikunta kouluttautuu! 

Kouluttajana: Katja Sulkala (Koirakoulu Kisma) 
Tervetuloa kuuntelemaan  

ja tutustumaan tokotoimikuntaan! 
 

3.8. Tokokoulutusta Etelä-Suomesta! 
Kouluttajana: Pernilla Tallberg 
Koirakkopaikkoja rajoitetusti,  

kuunteluoppilaita rajaton määrä. 
Lisätietoja sekä ilmoittautumisohjeet tulossa myöhemmin. 

Seuraa www-sivuja sekä facebookia! 
Terveisin, 
TOKO-tmk 

 



Vuoden NOME-nuusku 2013 FI KVA Arwolan Alpertti ”Aatu” 

Tammikuussa 2007 Materon Vuokon 

ja Teijon Ookke astui koiramme Ven-

nin. 21.3.2007 Venni synnytti 8 pen-

tua.  Viranomaiset olivat varanneet 

pentueestamme 4 pentua. Yksi uros-

pentu ei läpäissyt viranomaisten pen-

tutestejä. Tämä urospentu oli liian 

arka ja herkkä viranomaistyöhön. 

Alun perin meidän ei pitänyt ottaa 

tästä pentueesta yhtään pentua itsel-

lemme. Viranomaisten pentuvalitsijat 

kehoittivat meitä olemaan tarkkana, 

kenelle tämän ”lutuisen” pennun an-

taisimme. Päätimme ottaa tämän pen-

nun itsellemme. Pennulle annoimme 

nimen Aatu. 

Ensimmäinen vuosi edettiin rauhalli-

sesti. Aatulle opetettiin peruskoulutus-

ta. Nome-koulutus oli alussa lähinnä 

passissa oloa ja Aatu seurasi Vennin 

treenejä. 

Taipumuskokeen Aatu suoritti syksyl-

lä 2008. 

Kesällä 2009  Aatu starttasi kaksi 

kertaa ALO-luokassa ja jälkimmäises-

sä kokeessa tuli ALO1. Kesällä Aatu 

starttasi kaksi kertaa WT-kokeessa; 

ensimmäisessä startissa Aatu pääsi 

finaaliin, tulos ALO3; toisessa startis-

sa Aatu sai ALO1.  Syksyllä Aatu 

starttasi vielä AVO-luokassa. 

Toukokuussa 2010 Aatulta poistettiin 

Akuutissa Oulussa nielurisat. Leikka-

us meni hyvin ja Aatu pääsi lähtemään 

leikkauksen jälkeen kotiin Kuusa-

moon.  Samana iltana Aatun suusta 

rupesi vuotamaan verta. Verentulo ei 

lakannut, joten jouduimme lähtemään 

yötä myöten takaisin Ouluun. Koko 

matkan Aatun suusta vuosi verta. On-

neksi Aatu nieli verensä. Aatun niele-

mä veri ilmeisesti pelasti Aatun hen-

gen, Aatu ei kuollut verenhukkaan.  

Samana yönä Aatun kurkusta auennut 

verisuoni ommeltiin kiinni. Tämä 

öinen matka Kuusamosta Ouluun oli 

elämäni ”pisin”. 

Talven 2009-2010 treenasin Aatua 

yhdessä Vennin kanssa. Tämä oli 

virhe, koska keväällä 2010 huomasin 

eräässä koulutuksessa, että Aatu oli 

oppinut matkimaan Vennille tehtyjä 

harjoituksia. Tässä koulutuksessa Aatu 

ei toiminut ollenkaan. Tämän koulu-

tuksen jälkeen harjoittelin vain Aatun 

kanssa. 

Keväällä 2010 rupesimme rakenta-

maan uutta taloa. Tästä syystä Aatu ei 

ehtinyt starttaamaan kuin kaksi kertaa 

AVO-luokassa. Toisesta startista tuli 

AVO1. 

Alkukesästä 2011 Aatu starttasi kerran 

WT:ssä ja NomeB:ssä. Kesäkuussa 

Aatulta meni etujalan antura halki 

astuessaan lasinsirpaleeseen. 

Loppukesästä 2011 Aatu starttasi kak-

si kertaa AVO-luokassa. Ensimmäinen 

startti meni pilalle siksi, että naapuris-

sa oli juoksussa oleva narttu. Koetta 

edeltävän viikon Aatu ulisi ja kulki 

ympäri taloa. Vaikka lähdimme pari 

päivää ennen koetta reissuun, niin 

Aatu kävi kokeessa kierroksilla. Aatu 

ei keskittynyt olleenkaan tehtäviin. 

Tuossa kokeessa Aatu juoksi ympäri 

hakuruutua saamatta riistasta hajuja. 

Aatu oli uransa aikana loistava haku-

koira. Laittaessani Aatun hakuruutuun 

sain rauhassa odotella, koska Aatu tuo 

riistan minulle. Aatu jaksoi tehdä töitä 

niin kokeiden hakuruuduissa kuin 

metsälläkin. Toisessa kokeessa tein 

lähetysvirheen, jonka seurauksena tuli 

epäonnistuminen kaksoismerkkauk-



Vuoden NOME-nuusku 2013 FI KVA Arwolan Alpertti ”Aatu” 

sessa. Muuten tuo koe oli Aatun toi-

seksi paras AVO-luokassa. 

Kesäkuussa 2012 oli Aatun paras koe 

AVO-luokassa, eli Aatu sai toisen 

AVO1-tuloksen.  Aatu siirtyi VOI-

luokkaan. Kesän aikana Aatu starttasi 

kaksi kertaa VOI-luokassa. Aatu ei 

edennyt kummassakaan kokeessa 

pitkässä  vesiohjauksesta.  Huomasin, 

että VOI-luokkaan siirtymisessä olin 

vaikeuttanut treenejä liikaa, eikä tree-

naaminen ollut enää hauskaa. Lisäksi 

yhteistyömme ei toiminut. Lopetimme 

nome-harjoittelut ja metsästimme 

syksyllä 2012 paljon. Pidin pitkän 

harjoitustauon. 

Olin harjoitellut kaikki aikaisemmat 

vuodet yksin Kuusamossa, koska 

Kuusamossa ei ole ollut nomeharrasta-

jia. Vaikka olin käynyt koulutuksissa, 

niin tietty kaavamaisuus treeneissäni 

varmaan oli. Lisäksi kukaan ei ollut 

antamassa palautetta ohjaamisesta. 

Näiden asioiden uskon hidastaneen 

Aatun menestystä nomekokeissa. 

Kevättalvella 2013 sain kolme koirak-

koa innostumaan nomeilusta Kuusa-

mossa. Tämä asia muutti paljon har-

joittelua. Teimme paljon helppoja - 

motivoituja treenejä. Keväällä 2013 

sain koulutusvinkkejä vesiohjaukseen. 

Näiden vinkkien avulla sain Aatun 

etenemään jokiuomassa vedessä. 

Kesä 2013 oli aivan uskomaton. Aatu 

starttasi 7 kertaa VOI-luokassa, tulok-

sena 3 kertaa VOI1, 3 kertaa VOI2 ja 

yksi VOI0. Kesän ensimmäisessä VOI

-startissa en luottanut Aatuun ja liialli-

sella äänenkäytölläni tuomari pudotti 

tuloksen VOI2. Kajaanissa Aatun 

upean koesuorituksen pilasi paarma. 

Aatu odotti lähetyslupaa markkeerauk-

seen. Sain pidettyä Aatun katseen 

markkeeraukseen mutta, sitten Aatun 

ympärille tuli paarma ja Aatu sekosi 

täysin. (Aatu pelkäsi tosi paljon paar-

moja). Lähetin Aatun markkeerauk-

seen, mutta paarman takia Aatu oli 

unohtanut markkeerauksen; tuloksena 

VOI2.  Kausi päättyi käsittämättömäs-

ti PM-kisoissa, kun Aatu karkasi ve-

siohjauksessa hakuruutuun.  

Syksyllä 2013 Aatu sai näyttelytulok-

sen EH. 

Marraskuussa 2013 Aatu suoritti käy-

tännönmetsästyksen  kokeen onnis-

tuneesti. Eli laitoimme käyttövalion 

arvohakemuksen vetämään.  

Aatu oli passissa aina rauhallinen ja 

hiljaa. Tästä syystä päätin lähteä Aa-

tun kanssa nome A-koulutukseen Haa-

pajärvelle. 

Lähdin aamulla 6.12.2013 Kuusamos-

ta kohti Haapajärveä nomeA-

koulutukseen. Otin Oulusta tätini kyy-

tiin. Aatu liikahti ensimmäisen kerran 

Kärsämäellä ja tätini muisti, että Aatu 

oli mukana. Hän ihmetteli, miten joku 

koira voi olla tuntikausia noin rauhal-

linen autossa päästämättä ääntä. Meil-

lä Aatun kanssa oli varmaan Pohjois-

Suomen pisimmät koulutus- ja koe-

matkat. Aatu kuitenkin lähti aina in-

nokkaasti matkaan ja oli rauhallinen ja 

hiljainen autossa. 

6.12. klo 19 saavuimme Haapajärvel-

le. Päästin Aatun autosta. Aatu hyppä-

si ulos autosta ja meni tarpeilleen 

viereisen tien laitaan. Aatu oli ollut 

autossa 5 tuntia, joten annoin Aatun 

jaloitella tien laidassa ja samalla hais-

tella toisten koirien hajuja. Kutsuin 

Aatun luokseni ja otin autosta kaksi 

laukkua. Lähdimme kohti talon ulko-
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ovea. Ulko-ovella päätin hakea autosta 

vielä Aatun reissukassin. Vapautin 

Aatun ja Aatu juoksi tien laitaan hais-

telemaan. Ollessani autolla huomasin 

auton valojen lähestyvän tiellä. Näin 

Aatun haistelevan tien toisella puolel-

la. En uskaltanut kutsua Aatua luokse-

ni, jottei Aatu juoksisi auton alle. An-

noin Aatulle ”paikka”-käskyn. Aatu 

kääntyi oikean kyljen kautta (Aatu 

kääntyi aina oikean kyljen kautta) 

ottaakseen minuun katsekontaktin. 

Tuo tie on hiljainen, jonka laidassa 

Aatu seisoi. Tuona itsenäisyyspäivän 

iltana tiellä liikkui vain yksi auto. 

Tuon yhden auton kuljettaja ei huo-

mannut tien laidassa seissyttä Aatua, 

vaan törmäsi kuljettamansa auton 

vasenmalla etukulmalla Aatun kuo-

noon. Tuo auto liikkui kulkusuunnas-

saan väärällä puolen tietä ja törmäyk-

sen voimasta Aatu kuoli heti. Aatu 

eläisi, jos auto olisi ajanut omalla 

puolen tietä.   

Kotioloissa Aatu oli hellyyttävä 

”mammanpoika”. Aatu kasvoi emänsä 

Vennin huomassa, 

”peräkammarinpoikana”. Aatu hel-

lyytti kaikki ihmiset herkällä luonteel-

laan. Aatu ei sietänyt korotettua ääntä 

eikä huutamista ihmisten välillä, vaan 

otti tällaisen äänenkäytön itseensä ja 

pakeni piiloon. Aatu halusi aina olla 

ihmisten lähellä ja Aatu nautti ihmis-

ten kosketuksesta. Aatu ei tajunnut 

suurta kokoaan vaan halusi usein kivu-

ta ihmisten syliin. 

Itsenäisyyspäivänä 2013 menetin 

”parhaan” kaverini. Aatu oli meille 

perheenjäsen. 

Perheemme ja ystävämme jäävät kai-

paamaan Aatua. 

Itsenäisyyspäivä on meidän kaikkien 

suomalaisten juhlapäivä. Perheellem-

me 6.12. tulee olemaan surunpäivä. 

  Arto Ollikainen 

Aatun lokin  

palautus haku-

ruudusta. 

Kuva Arto  

Ollikainen 



Vuoden MEJÄ-nuusku 2013  
FI NO SE POHJ JVA Saskian Foxtrot ”Foxi” 

Lbu FI NO SE POHJ JVA Sas-

kian Foxtrot ”Foxi”, s. 8.5.2007  

kasv. Riitta ja Ari Oksanen, Nii-

nikoski 

om. Kaisa Rimpiläinen, Vihanti 
Muistan kuulleeni aikoinaan mejä-

harrastusta aloitellessani sanotta-

van, että jäljestävä koira on yleen-

sä parhaimmillaan 6-7-vuotiaana. 

Noinkohan tuo pitää paikkansa, 

kun Foxi täytti 2013 keväällä 6 

vuotta ja kesän jäljestykset sujui-

vat aika mukavissa merkeissä ;) 

Harjoitusjäljillä toki sattui useam-

mankin kerran epäonnistumisia 

milloin mistäkin syystä, mutta 

hyvällä tuurilla tai taidolla, ko-

keissa Foxi teki useimmiten hyvän 

suorituksen. 

Kesän mittaan starttasimme kuu-

dessa mejäkokeessa, joista saa-

duilla tuloksilla Foxi pääsi mu-

kaan piirinmestaruuskokeeseen 

Pyhäjoelle. Olimme kolmatta ker-

taa mukana piirinmestaruudessa ja 

meidän kohdalla ”kolmas kerta 

toden sanoi”. Foxi voitti piirin-

mestaruuden ja syyskuussa edus-

timme sitten kennelpiiriämme SM

-kokeessa Korpilahdella. Sieltä 

saaliina oli sekä karsinnan, että 

finaalin viides sija. 

Uutta mejä-kautta odotamme taas 

innolla ja tällä kertaa sitä ei luulta-

vasti tarvitse enää kovin kauaa 

odottaakaan, sillä lunta on mei-

dänkin kotinurkilla tänä talvena 

niin vähän. 

  Kaisa Rimpiläinen 

Foxi. Kuva Kaisa Rimpiläinen 



Vuoden TOKO-nuusku 2013 
Vuoden OUNOU-nuusku 2013 

FI TVA Ruokorapseen Aurora ”Peppi” 

FI TVA Ruokorapseen Aurora, 

”Peppi” ( s. 6.2.2010) 

 

Peppi on neljäs noutajani, kolmas 

kultainennoutaja, jonka kanssa 

olen harrastanut  toko:a. 

Ottaessani Pepin olin ajatellut ett-

en rupea sen kanssa tokoilemaan, 

mutta kuinkas kävikään, pian jo 

Pepin pentuaikana huomasin, että 

monia toko-liikkeitä aloin opettaa  

sille leikin varjolla. Olin suunni-

tellut, että Peppi  käy isännän 

kanssa käytännön metsällä,  ja 

minä keskityn Pepin kanssa vain 

nomeiluun ja WT:hen, joissa meil-

lä riittääkin haastetta. Huomasin, 

että Peppi oppi nopeasti toko-

liikkeitä , joita harjoittelimme ko-

tona, ja myös yhteistreeneissä kä-

vimme säännöllisesti. Peppi osal-

listui ensimmäiseen toko-

kokeeseen, alo-luokkaan, reilun 

vuoden ikäisenä, ja samana kesänä 

vuonna 2011 osallistuimme myös 

avo-luokkaan. Alempien luokkien 

kisat sujuivat mukavasti ja niiden 

luokkien liikkeet Peppi oppi hel-

posti. Vuonna 2012 Peppi sai Ruo-

korapseen kennelissä ensimmäisen 

pentueensa, joten sinä vuonna 

syksyllä kisasimme vain kerran, 

jolloin Peppi sai VOI1-tuloksen. 

Seuraavana keväänä 2013, Peppi 

kisasi viisi kertaa erikoisvoittaja-

luokassa, joista tuloksena tuli kol-

me 1-tulosta ja kaksi 2-tulosta, eli 

reilu 3-vuotiaana Pepistä tuli totte-

levaisuusvalio. 

Peppi on erittäin keskittymisky-

kyinen ja nöyrä noutaja, joka mie-

lellään tekee, mitä ohjaaja vaatii. 

Se on erittäin helppo motivoida 

makupaloilla sekä lelulla, mutta 

ehkä se eniten tykkää palkkana 

pallosta ja noudoista. Pepin koh-

dalla oon tehnyt monia asioita eri 

tavalla kuin aikaisempien nouta-

jieni kanssa. Saatan treenata tokoa 

ulkolenkkien lomassa esim. luok-

setuloa, luoksetulon pysäytyksiä, 

maahanmenoa jne. Toki ollaan 

käyty myös ohjatuissa treeneissä, 

jotta koira on oppinut toimimaan 

myös häiriötilanteissa. Kotona, 

sisällä,   toko:n joitakin liikkeitä 

on helppo ”viilata”, esim. kauko-

käskyjä, pysähdysliikkeitä, tunnis-

tusnoutoa jne.  Pepin kanssa olen 

ehkä tehnyt vähemmän liiketoisto-

ja kuin muiden koirien kanssa, ja 

sen olen huomannut, että Pepin 

vire tokoiluun on pysynyt parem-

pana. 

Jatkamme Pepin kanssa tokoilua, 

vaikka se meidän tärkein tavoite 

eli tottelevaisuustitteli onkin jo 

saavutettu. Meillä riittää haastetta 



Vuoden TOKO-nuusku 2013 
Vuoden OUNOU-nuusku 2013 

FI TVA Ruokorapseen Aurora ”Peppi” 

vielä tokossakin, sillä nykyään 

vaaditaan täydellisiä suorituksia 

kokeissa, sitä ”pilkun viilaamista” 

kaikissa liikkeissä. Ja erityisesti se 

pilkun viilaaminen on etenkin oh-

jaajan ongelma. Toko on mukava 

laji toisten lajien lisänä ja vaihte-

luna sekä hyvää aivojumppaa koi-

Peppi. 

ralle. Seuraavana tavoitteena meil-

lä  Pepin kanssa on metsästää 1-

tuloksia nome:n voi-luokassa ja 

wt:ssä eli tavoiteltavaa riittää. 

 

          Teija Hemmilä 





Vuoden AGI-nuusku 2013 
Tollerbay Zorba by Quinn ”Linus” 

Vuoden 2013 AgiNuusku 

Novascotiannoutaja Tollerbay 

Zorba by Quinn ”Linus” 

syntynyt 29.5.2011 

Om. & Ohj. Nea Lindfors 

Kasvattaja Eva-Lisa Granholm, 

Södra Vallgrund 

Linuksen kanssa on harrastettu 

monipuolisesti erilaisia lajeja. 

Agilityn lisäksi tokossa olemme 

saavuttaneet VOI2-tuloksen, näyt-

telyissä muutaman laatuarvosanan 

erinomainen ja taipparitkin on 

läpäisty. Lisäksi mm. mejää olem-

me treenanneet. Agilityn harjoitte-

leminen on aloitettu jo pentuna 

puiden kiertämisillä ja kontaktien 

alastulojen harjoitteluilla sekä 

Minnan Koirakoulussa agilityn 

pentukurssilla. Säännöllinen agili-

tyn harjoittelu aloitettiin Oulun 

Koirakerholla kesällä 2012 ja kil-

pailu-ura keväällä 2013. Vuoden 

2013 aikana Linus nousikin kak-

kosluokkaan ja sai heti ensimmäi-

seltä kakkosten radalta LUVAn.  

Linus on harrastuskaverina mie-

lestäni lähes täydellinen. Linus on 

aina valmis tekemään mitä vain ja 

palkaksikin riittää yleensä kehu. 

Virtaa on treeneissä välillä yli 

tarpeenkin, mutta kotona osaa olla 

rauhassa ja nauttii kainalossa ote-

tuista päiväunista. 

             Nea Lindfors 

Linus. Kuva Nea Lindfors 



Vuoden kaunein nuusku 2013 
C.I.B FIN MVA EE MVA NO MVA  

Perfect Beast Thanks Again ”Pikkis” 

Perfect Beast Thanks Again 

C.I.B,FIN MVA,EE MVA,NO 

MVA 

Omistaja: Birgitta ja Seppo Im-

monen Kennel Thanks Again 

Kasvattaja: Sirpa Koivulaak-

so,Somero 

2013  6xROP, 

4xVSP,6xCACIB,4xVARA-

CACIB,1xRYP3,NO 

MVA=>C.I.B 

 2006 haaveeni toteutui ja 

otin kultaisennoutajan. Halusin 

kultsin jossa olisi väriä. Viimein 

löysin Perfect Beast kennelistä 

kultaisennoutajan joka vastasi 

kaikkea sitä mistä olin haaveillut.  

" Pikkis " oli alusta asti kul-

tainenoutaja jolla oli iso sydän ja 

joka on kultaa täynnä. Kuuliai-

nen,kiltti,toimelias,nöyrärä,mutta 

säpäkkä tekeen töitä kun tarvitaan. 

Ensimmäisinä yhteisinä vuosina 

harrastelimme noutohommia itse-

näisesti ja näyttelyissä kävimme 

harvakseltaan.. Kun näyttelyissä 

alkoi menestystä tulemaan, niin 

nälkä kasvoi. Fin Mva  Pikkiksestä 

Pikkis 
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C.I.B FIN MVA EE MVA NO MVA  

Perfect Beast Thanks Again ”Pikkis” 

tuli vuonna 2011. Sertit oli ollut jo 

aikaisemmin koossa,mutta taippa-

rit puuttuui. Seppo alkoi sitte ree-

naamaan ja niinhän taipparit meni 

sitten läpi kolmannella yrittämällä 

ja MVA arvo vahvistui. 

Ensimmäiset pennut pikkis sai 

2009 ja sen jälkeen tyttö vain kau-

nistui . Näyttelyissä kulkeminen 

kiihtyi ja kohta Pikkis olikin myös 

EE MVA.  

 Lokakuussa 2012 Pikkis sai 

toiset pennut ja jo vuoden 2013 

toukokuussa palasi mammalomal-

ta kehään ollen peräkäisinä päivi-

nä ROP. 

Kesäkuussa lähdimme Norjaa ja 

Pikkiksestä tuli tällä matkalla N 

MVA ja C.I.B. Huikeeta koiralta 

jolla oli ollut pennut vain reilu 

puoli vuotta aikasemmin. 

Viime vuosi oli muutenkin super 

hieno. Pikkis oli GR päänäyttelys-

sä VSP yli 130 kultaisennoutajan 

joukkossa. Jäkeläisluokka oli BIS 

ja kasvattajaluokassa kolmas. 

Huippu päivä! 

 Pikkis palkittiin nyt toisen 

kerran peräkkäin OSN kauneinpa-

na ja PP-kultaisissa tuli hattutemp-

pu ollen kolmannen kerran peräk-

käin kaunein kultsi. 

GR omissa mittelöissä ylsimme 

toiseksi kauneimman nartun titte-

liin. 

 Pikkis on meidän timantti 

joka on omalla olemuksellaan hie-

onut meidät rakastamaan tätä rotua 

niin paljon. Pikkis on koira joka 

antaa ja tekee kaiken aina täysillä. 

Rakastettu ja rakastettava. Jokai-

sessa koirassa on puutteita ja myös 

vahvuuksia. Pikkiksen vahvuus on 

liikkeet. Liikkeitä melkeimpä joka 

arvostelussa  on ylistetty. Viime 

kesän hienoin arvostelu liikkeistä 

oli: "7-vuotias narttu joka liikkuu 

tuulen lailla". Lihaskunto ei ole 

kuitenkaan itsestään selvyys, vaan 

Pikkiksenkin fyysisestä kunnosta 

huolehtii Seppo juosten pitkin 

Virpiniemen metsiä koirien kans-

sa. 

 Pikkiksellä on ollut yhteen-

sä 16 pentua joista meillä on koto-

na  tytär BB ja toivomme,että 

saamme viellä joskus nauttia että 

on Pikkis mummu,tytär BB ja 

hänen tytär. 

Näyttelyistä olemme saaneet pal-

jon uusia ystäviä, niin Ruotsis-

ta,Norjasta ja tietenkin Suomesta. 

Näyttelystä on tullut meidän yhtei-

nen harrastus.  

 

Kiitos teille kaikille jotka ovat 

meitä kannustaneet. Oikein muka-

vaa harrastusvuotta kaikil-

le,toivottaa Pikkis, Birgitta ja Sep-

po kennel Thanks Again 





 

 
 

 

Oulun Seudun Noutajakoirayhdistys ry      Sivu 2 

Tuloslaskelma 01.01.2013 - 31.12.2013 

 

3725 Toimistotarvikkeet         -72,00 
3730 Kokouskulut                  -1660,35 

3735 Hallintokulut                    -495,00 

3740 Koulutuskulut                  -1181,44 
3745 Vakuutusmaksut                                -382,49 

3750 Palvelumaksut                   -251,12 

3755 Muut kulut                                 -543,00 
Yht. Muut varsinaisen toiminnan kulut                          -10722,38 

Yht. Muu varsinainen toiminta                                                                                       -9825,88 

 

Yht. VARSINAINEN TOIMINTA       271,31 

 

POISTOT 

4150 Poistot, koneet ja kalusto                               -788,00 

Yht. POISTOT                    -788,00 

 

VARAINHANKINTA 

 

Varainhankinnan tuotot 

5000 Jäsenmaksutuotot                 10667,20 

Yht. Varainhankinnan tuotot                10667,20 
 

Varainhankinnan kulut 

5050 Jäsenmaksukulut                 -7640,00 
Yht. Varainhankinnan kulut                -7640,00 

 

Yht. VARAINHANKINTA                  3027,20 

 

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 

Satunnaiset tuotot 
6050 Muut satunnaiset tulot        380,00 

Yht. Satunnaiset tuotot         380,00 

 

Satunnaiset kulut 

Yht. Satunnaiset kulut            0,00 

 

Yht. SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT      380,00 

 

TILIKAUDEN TULOS                    2890,51 







*Tähtihetkiä * 

* * 

 

 

 

Sileäkarvainen noutajauros 

 

FI MVA Fågeltorps Korkki Kungsörn  

 

FI16935/09 s. 24.10.2008 

i. DuckfindersThe First Noel e. Fågeltorps Soda Tjäder 

Kasv. Angelica Sternefors, Ruotsi Om. Raija Gärding 

Sertit: 16.4.2011, Haapavesi, Raija Tammelin 

16.7.2011, Oulu KV, Riitta Niemelä 

20.4.2013. Tervola, Paula Heikkinen-Lehkonen 

NOU1: 20.9.2009 Kemi, Vesa Turunen 

 

* 



*Tähtihetkiä * 

* * 

 

Valmistunut: 

 

Sileäkarvainen noutajauros FIN KVA Harvahampaan Explorer “Törö” 

on valmistunut HOMEKOIRAKSI Keski-Pohjanmaan maaseutuopistosta, 

Kannuksesta läpäisten 1,5 vuotta kestäneen koulutuksen päätteeksi järjes-

tetyn homekoirien tasotestin ohjaajansa Riitta Pääkön kanssa.    

 

Palvelus- ja pelastuskoiran ura vaihtui homekoiran työksi, kun opinnot 

syksyllä 2012 alkoivat ja nyt on edessä uusi ammatti niin Töröllä kuin 

ohjaajallaankin. Lisätietoa Töröstä www.paakonhomekoirat.fi  

* 



*Tähtihetkiä * 

* * 

Kuva: Kimmo Koski 

 

Labradorinnoutaja 

FI KVA Alma  

FIN40383/02  synt. 15.08.2002 

kasv. Kari Ahola om. Petri Ollikainen 

i. Merjatuulian Mörrimöykky e. Carassiolan Diamond 

 

VOI1 04.09.2005 Hattula, tuomari Veli Erkki Haataja 

VOI1 11.06.2006 Oijärvi, tuomari Markku Bräyschy 

VOI1 18.06.2006 Rovaniemi, tuomari Harri Sivèn 

NKM1 10.08.2006  Liminka, tuomari Pentti Åman 

KÄY-H 23.11.2013 Tuusniemen ryhmänäyttely,  

tuomari Philippe Lammens 

* 



Seuraavat valionarvon saavuttaneet yhdistyksen  
jäsenten omistamat noutajarotuiset koirat palkittiin 

16.11.2013: 
FI MVA Karvin Happy's 

Starling, Om. Meeri Kallio 

 

FI JVA Meringue's Solada, 

Om. Erika Jylhä-Pekkala 

 

FI MVA FI JVA Mallorn's 

Comet, Om. Kaisa Kauppi-

nen & Hannu Rastas 

 

FI MVA S MVA(N) Toffe-

dreams Paparazzi, Om. 

Katja Korhonen ja Kai Saari 

 

FI TVA Ruokorapseen Au-

rora, Om. Teija Hemmilä 

 

FI MVA Chaffinch On 

Cloud Nine, Om. Marita 

Kivimäki 

 

FI MVA SE(u) CH Mäki-

harjun Easy So Easy, Om. 

Sanna Möttönen 

 

FI JVA SE JVA Lizsias 

Zamba, Om. Elisa Pietarila 

& Pasi Vähäkuopus 

 

FI KVA Weljesten Gala-

driel Au, Om. Lotta Seppi-

nen 

 

C.I.B EE MVA LV MVA 

Cimramin Faustoso, Om. 

Anu Ollila 

 

FI KVA Arwolan Alpertti, 

Om. Arto Ollikainen 

 

FI JVA Boompaw's Suzuki 

Marauder, Om. Taina Ky-

tölä & Juha Pelttari 

 

,FI MVA Fågeltorps Kork-

ki Kungsörn, Om. Raija 

Gärding 

 

POHJ & FI & NO & SE(n) 

MVA Juhellus President, 

Om. Päivi Erkko-Koskinen 

 

FI MVA Mellan Rickey, 

Om. Leena Alatalo 

 

C.I.B FI MVA SE MVA(N) 

Cimramin Himouimari, 

Om. Aija Ryyppö  



”SURKEE” VIIKONLOPPU  

 

KORPILAHDELLA 

MEJÄn Suomen mestaruudesta 

kisattiin tänä vuonna 21.-

22.9.2013 Korpilahden Surkeella. 

Kokeen keskuspaikkana toimi 

matkailutila Surkeenjärvi ja kuten 

paikkaa mainostetaan ”surkeeta on 

vain nimi”, sillä muutoin koepaik-

ka oli vallan mainio ja järjestelyt 

toimivat erinomaisesti. Maastotkin 

olivat mukavia ja jonkin verran 

erilaisia, kuin mihin täällä pohjoi-

sessa on tottunut. Tämän vuoden 

kokeen järjestäjinä toimivat Suo-

men Mäyräkoiraliitto ry ja Keski-

Suomen Mäyräkoirakerho ry. 

Itse olin lupautunut jo talvella 

talkoilemaan kokeessa jälkien teon 

merkeissä, mutta suunnitelmat 

muuttuivat, kun Foxi voitti syys-

kuun alkupuolella järjestetyn Poh-

jois-Pohjanmaan MEJÄn piirin-

mestaruuden. Niinpä pääsimme 

Korpilahdelle edustamaan omaa 

kennelpiiriämme ja osallistumaan 

 

 Lauantain karsintaan osal-

listui 19 koiraa, kaikki kennelpiirit 

olivat edustettuina: 2 cockerspani-

elia, 2 mäyräkoiraa ja loput nouta-

jia, joten kovin noutajapainottei-

nen oli tämän vuoden osallistuja 

kaarti. Karsinnan ylituomari 

Markku Hassinen piti ylituomarin 

puhuttelun ja korosti, että tänään 

mm. makausten merkkaamisella 

on erityisen suuri painoarvo, sillä 

paikalla on vain hyviä koiria.  

Laukauksensietotesti suoritettiin 

aivan koekeskuksen vieressä ole-

valla kumpuilevalla pellolla, johon 

oli laitettu tolpat koirien kytkemis-

tä varten puolikaareen. Tuomarit 

näkivät kaikki koirat erittäin hyvin 

keskellä olevalta kumpareelta ja 

yleisö seurasi tietenkin tapahtu-

maa aitiopaikalta pellon reunalta ;) 

 Itselläni kävi hyvä tuuri 

jälkien arvonnassa ja Foxi pääsi 

lohkonsa toiselle jäljelle, joten 

kovin kauaa ei tarvinnut omaa 

vuoroa odotella. Jo kotona olin 

miettinyt, että varmaankin näin 

tärkeässä kokeessa jossain vai-

heessa alkaa jännittää, vaikkei 

normaaleissa MEJÄkokeissa ko-

kemuksen myötä enää jännitäkään. 

No, paikan päällä odotin että kos-

ka se jännitys sitten iskee, mutta ei 

sitä vain tullutkaan… Olisiko asi-

aan vaikuttanut sekin, että ystävä 

oli mukana reissussa henkisenä 

tukena ja jäljellemme sattui tuttu 

opas. 

 Foxi ei esittänyt aivan 

huippusuoritusta metsässä, mutta 

olin silti kohtuullisen tyytyväinen 

suoritukseen. Lähes jokaisessa 

kokeessa kesän mittaan Foxi on 

jossain vaiheessa maistellut heinää 

jäljellä tai uinut ojissa, jos niitä on 

matkalle sattunut ja niin kävi nyt-

kin... Itsenäisesti Foxi kuitenkin 



selvitti tiensä kaadolle 30 minuu-

tissa ja jatkoon pääsy olisi kiinni 

siitä, kuinka erinomaisia suorituk-

sia muut ovat tehneet. 

 Tulosten julkistamista 

saimme odotella reilun tunnin ar-

vioitua myöhempään ja kun lopul-

ta tuloksia luettiin käänteisessä 

järjestyksessä, kävi hyvin pian 

ilmi, että tänä vuonna tulostaso ei 

ollut aivan huippuluokkaa, lienee-

kö kostealla kelillä ollut osuutta 

asiaan. Niinpä tyytyväisyys oman 

koiran suoritukseen kasvoi koko 

ajan ja kun kahdeksatta koiraa 

luettiin, alkoi sydänkin jo takoa 

rinnassa normaalia voimakkaam-

min. Josko sittenkin pääsisimme 

mukaan sunnuntain finaaliin… Ja 

niinhän siinä kävi, että Foxi oli 

karsinnan viides ja finaalipaikka 

oli lunastettu !!! Finaaliin pääsi 

karsinnan 6 parasta haastamaan 

viime vuoden mestaria, eli kaikki-

aan finaalissa olisi mukana 7 koi-

raa. 

Lauantai-iltaa vietettiin juhlaillal-

lisen merkeissä hyvästä ruuasta 

nauttien ja iloisesti seurustellen. 

 Sunnuntaiaamu valkeni 

erittäin sumuisena, mutta edellisen 

päivän sade oli kuitenkin lakannut. 

Tällä kertaa meille arpoutui jälki 

nro 4, mutta koska sen jäljen teos-

sa oli ollut ongelmia, se ajettaisiin 

vasta toiseksi viimeisenä. Siispä 

edessä oli pitkä tovi odottelua, 

mutta tänäänkään edes odotellessa 

ei alkanut jännittää. Mielenkiin-

nolla vain odotin, että pääsen nä-

kemään millaisen suorituksen Foxi 

tekee, kun ei se ollut koskaan ai-

Foxi palaamassa finaalijäljeltä. 



emmin jäljestänyt edes kahtena 

peräkkäisenä päivänä. 

 Ja hyvinhän se jäljestys 

sujui. Omasta mielestäni jopa pa-

remmin kuin edellisenä päivänä, 

vaikkakin Foxi suoritti rituaalinsa 

jäljellä tälläkin kertaa. Heinää 

syötiin pariin otteeseen vähän ja 

uimassakin käytiin muutama kerta 

jäljestyksen lomassa, mutta min-

käs sille teet… Sorkalle päädyttiin 

tänään 26 minuutissa. Näissä ko-

keissa kaatona käytettiin valko-

häntäpeuran sorkkaa ja se tuntui 

olevan Foxille erityisen mieluinen. 

Molempina päivinä Foxi kantoi 

sorkan tielle asti ja tänään Foxi sai 

viedä sen mukanaan autolle ja itse 

asiassa se tuotiin lopulta kotiin 

pakkaseen myöhempää käyttöä 

varten ;) 

 Finaalin tuomaroi 

Lea Foudilainen ja finaa-

lissa oli mukana 5 labra-

doria, 1 novascotiannouta-

ja ja 1 cockerspanieli. 

Kaikki finaalin koirat sai-

vat 1-tuloksen, mutta vii-

den kärki erottui tasaisena 

joukkona. Foxin sijoitus myös 

finaalissa oli viides ja tänä vuonna 

mestariksi julistettiin cockerspani-

eli narttu Tähtimetsä Greta. Ehkä-

pä voitto meni senkin puoleen 

oikeaan osoitteeseen, että ensi 

vuonna MEJÄn SM-kisat järjestää 

Suomen Spanieliliitto ry ;) 

 Loppuun todettakoon, että 

viikonloppu ei oikeasti ollut ollen-

kaan surkee, vaan upea kokemus 

hyvässä hengessä kisaten ja sa-

manhenkisten ihmisten kanssa 

aikaa viettäen, jolloin kostea keli-

 

Kokeen kaikki tulokset löytyvät 

osoitteesta http://

meja2013.mayrakoiraliitto.fi 

 

   Kaisa & Foxi 

 

 

 

 

 

Kaikki MEJÄ-SM 

2013 finalistit.             

► 



Lbu POHJ JVA Saskian Foxtrot "Foxi", MEJÄ-SM 2013 5. sija 



 Ystäväni Helka heitti il-

maan ajatuksen, että mitä jos läh-

dettäisiin Saksaan IWT kisoihin. 

Siitä se ajatus sitten syntyi. Helka, 

Vili, Arttu, Ronja, minä ja Rose, ja 

joukkue oli kasassa. Nyt vain jän-

nittämään karsintoja, riittääkö pis-

teet. No riittihän ne! Team Finland 

2:sena päästiin matkaan yhdessä 4 

muun Suomen joukkueen kanssa. 

Seuraavaksi alkoi matkajärjestely 

ja heti oli selvää että ihan halvaksi 

Suomen edustaminen ei tulisi... 

Sponsoreita saatiin onneksi muka-

vasti joten reissuun oli mahdollista 

lähteä. 

 Treenikausi oli tarkoitus 

aloittaa heti lumien sulettua. Ensin 

flunssa iski kyntensä kunnolla 

minuun ja parin viikon päästä sai-

rastui koira. Niin ärhäkkää hots-

pottia ei meidän koirissa ole aikai-

semmin ollutkaan. Kevät oli autta-

matta kääntynyt kesäksi eikä tree-

nikautta oltu vielä päästy edes 

aloittamaan. Oli tyydyttävä van-

han kertaamiseen ja luotin että 

opitut asiat ovat pysyneet koiran 

päässä. 

 Heinäkuun 4. lähdimme 

matkaan. Pahin jännitys jäi Oulun 

kentälle kun saatiin luovutettua 

koira asiantunteviin käsiin lastatta-

vaksi koneeseen. Helsingistä jat-

koimme matkaa lentäen koko 

joukkueen voimin ja illalla olim-

me perillä Amsterdamissa. Ams-

terdamista matkamme jatkui vuok-

ra-autolla vielä parisataa kilomet-

riä Saksan rajalle missä koepaikka 

sijaitsi.  

Landhouse Beckmanin pihassa 

vastassa olikin joukko suomalaisia 

kisakavereitamme. Osa oli tullut 

paikalle autolla, osa jo päivää ai-

kaisemmin lentäen. Itse olimme 

lähteneet reissuun Muhokselta 

aamu 6lta ja nyt olimme perillä 19 

tuntia myöhemmin... 

 Perjantaina nukuimme pit-

kään. Tutustuimme kisakylään ja 

kävimme vähän virittelemässä 

koiria työskentelytaajuudelle. Lau-

antaiaamu avautui eteemme aurin-

koisena ja lämpimänä. Ilmassa oli 

suuren urheilujuhlan tuntua, torvi-

soittokunta toivotti kisaajat terve-

tulleiksi ja kilpailun alkaneeksi. 

 Lauantaina oli suoritettava-

na 6 rastia, joista pääsimme aloit-

taman rastilta numero 5. Rastilla 

oli walkup spanieleiden hara-

voidessa pusikoita edellä. Koirille 

tuli vuoron perään markkeeraukset 

molemmin puolin tietä. Vili lähti 

ensimmäisenä noutoon ja epäonni-

sena markkeerasi putoamispaikan 

hieman liian kauas. Dami jäi saa-

matta. Ronja paikkasi hienosti 

tilanteen ja Rosekin löysi oman 

tiputuksensa pienen hakemisen 

jälkeen.  

 IWT 2013  

    Saksa 



 Seuraavaksi päästiin vesi-

rastille viilentämään koiria. Läm-

pömittari näyttikin lähemmäs kol-

meakymmentä joten pieni puli-

kointi oli tervetullutta. Vesitehtä-

vät suoritettiin upean linnan valli-

haudassa runsaan lummekasvilli-

suuden seassa. Tehtävät olivat 

simppeleitä ja tältä rastilta saim-

mekin kelpo pisteet. 

 Vesirastin jälkeen saimme 

siirtyä metsänsiimekseen odotta-

maan kolmatta tehtäväämme rastia 

numero 2. Tällä rastilla tuli mark-

keeraus pellolle todella pitkään 

heinään ja motivoitu ohjaus met-

sään. Koirilla oli vaikeuksia irrot-

taa huomio ampujasta, joka oli 

heittoon nähden aivan eri suunnas-

sa. Rosen kanssa tehtävä menikin 

täysin ohjaukseksi, mutta onnistui 

silti kohtalaisesti. metsäohjaukses-

sa damin löytäminen teetti työtä 

vaikka sain koiran hyvin etsimään 

oikealta alueelta. Kaikki saivat 

damit tältä rastilta ylös. 

 Rastilla numero 3. oli yksi 

ohjaus ja kaksi markkeeraustehtä-

vää. Joukkue sai itse päättää kuka 

tekee minkä tehtävän. Ohjaus oli 

pellon ja metsän reunaa pitkin, 

kohtalaisen helpon näköinen tehtä-

vä, mutta metsän puolella oli heti 

häiriödameja, joihin ei saanut hak-

sahtaa. Markkeerauksista toisen 

putoamispaikan näki juuri ja juuri 

itse, koirat luultavastikaan eivät 

mitään siitä nähneet ja toinen 

markkeeraus jäi kovin epäselväksi 

kaikille… Markkeerauksissa oli 

lisäksi kompastuskivinä samaiset 

häiriödamit mitkä haittasivat ohja-

Ronja, Rosè ja Vili. 



ustakin. Rose sai ensin mainitun 

markkeerauksen ja lähetin sen 

sinne puhtaasti ohjauksella. Tosin 

näkyvyys oli niin heikko, että koi-

raa näki vain vilaukselta sen ede-

tessä metsässä. Muutaman kerran 

jouduin antamaan käskyjä ennen 

kuin dami löytyi. Kaikki damit 

saatiin talteen tältäkin rastilta, 

mutta suuresti jäin ihmettelemään 

tämän tehtävän mielekkyyttä…  

 4. rastilla olikin 

”joulupukki” vastassa. Tuomari oli 

perin lupsakka valkopartainen 

skottilaismies jonka murteesta ei 

kyllä oikein saanut selvää… Täs-

säkin tehtävässä oli kaksi mark-

keerausta ja ohjaus, matkat olivat 

tällä kertaa pidemmät ja näkyvyys 

kohtalainen. Rasti oli selkeä pelto-

tehtävä mutta kasvillisuus oli to-

della pitkää. Rosen kanssa otimme 

toisen markkeerauksen, joka meni 

taaskin ohjaukseksi. Kaikki damit 

saatiin kuitenkin ylös kohtuullises-

ti. 

 Lauantaipäivä oli jo pitkäl-

lä kun koitti viimeisen rastin vuo-

ro. Ja mitäpä muutakaan kuin 

markkeerauksia ja ohjauksia. 

Meille vuorostaan ohjaus, jonka 

katsoin että tämä menee helposti. 

Valitettavasti vähän ennen damia 

koira katosi liiaksi metsään ja jou-

dui huutelemaan takaisin päin. 

Markkeeraukset näkyivät tällä 

rastilla myös kohtalaisesti koirille, 

mutta sekaan heiteltiin muutamia 

häiriömarkkeerauksia. Ohjaami-

nen näissä markkeerauksissa oli 

melko hankalaa, mutta loppuvii-

mein oli taas kaikki damit tallessa. 

Lauantai saatiin siis päätökseen 

vain yhdellä hukkaan joutuneella 

damilla!  

 Kokeen jälkeen päästiin 

Pohjois-Pohjanmaan piirinmestari 2013 Rosè. 



hetkeksi lepäämään ja valmistau-

tumaan illan juhlaan. Koekansa 

kokoontui majapaikkaamme juhli-

maan illallisen merkeissä. Pidettiin 

puheita, oli soittoa ja illallinen 

pitkän kaavan kautta. Ruokaa ja 

juomaa siis kylliksi. Pitkä päivä 

verotti kuitenkin voimia ja seuraa-

vana päivänä jatkuva koe pakotti 

pehkuihin ajoissa.  

 Sunnuntaiaamu aukesi hie-

man harmaana ja sumuisena, mut-

ta muuttui pian yhtä aurinkoiseksi 

ja lämpimäksi kuin lauantaipäivä-

kin oli ollut. Sunnuntaille oli suun-

niteltu vain kolme rastia. Onneksi. 

Toista lauantain kaltaista pitkää 

rupeamaan olisi ollut todella ras-

kas toistaa.  

 Aloitimme viimeiseltä ras-

tilta eli numero 3:lta. Omaa vuoro-

amme odotellessa seurasimme kun 

joukkueet toisensa jälkeen tulivat 

epäonnisina tehtävältä. Toiselta 

Suomen joukkueelta kuulimme, 

miten vaikea tehtävä oli tulossa ja 

jännitys nousi koko ajan. Rastille 

mentiin yhdessä toisen joukkueen 

kanssa. Kyseessä oli ns. draivi. 

Tuomari määräsi vuoron ja jos 

noudossa epäonnistui niin kilpaile-

van joukkueen jäsen sai yrittää 

noutoa. Kaikki markkeeraukset 

tuli siis painaa hyvin mieleen. 

Joukkuekavereita sai tehtävän 

aikana tarvittaessa neuvoa damin 

sijainnissa. Pääsimme paikkaa-

maan toisen joukkueen noutoja ja 

onnistuimme kaikissa noudoissa 

saamaan damit kasaan. Noutojen 

lisäksi tehtävässä painotettiin pal-

jon myös seuraamista ja linjassa 

käyttäytymistä. Hyvillä ja helpot-

tunein mielin pääsimme jatkamaan 

seuraavalle rastille.  

 2. rasti oli melko perinteistä 

wt-tyyliä. Pellolla, hyvällä näky-

vyydellä markkeeraus ja pari ohja-

usta. Tämäkin suoritettiin yhdessä 

toisen joukkueen kanssa. Rastilla 

oli spanieleita haravoimassa pus-

kia ja häiriömarkkeerauksiakin 

tuli. Markkeerausheitot olivat taas 

melko onnettomia rääpäisyjä mut-

ta koirat kuitenkin pystyivät ne 

markkeeraamaan. Ohjausmatka oli 

kohtalaisen pitkä mutta selkeä. 

Ainoa hämmästystä aiheuttava 

seikka oli puolessa välissä tehtäviä 

kulkeva piikkilanka-aita. Osa koi-

rista hyppäsi sen yli, osa kiersi tai 

meni alta. Onneksi kukaan koirista 

ei loukannut siihen itseään, aina-

kaan meidän joukkueesta. Tehtä-

västä saatiin kaikki damit ylös. 

 Viimeiseen tehtävään ras-

tille 1. lähdimme Rosén kanssa 

nollattomalla suorittamisella. Ta-

voitteessa oltiin siis pysytty. 1. 

rasti oli helppo vesitehtävä. Pari 

ohjausta ja yksi markkeeraus ja 

taas sai itse valita järjestyksen. 

Rosélle päätimme ottaa toisen 

ohjauksista. Omaa vuoroa odotel-

lessa käytin Roséa uimassa tehden 

motivoituja linjalle lähetyksiä ve-

teen. Lauantain vesirastilla olin 

huomannut lievää epäröintiä ve-

teen menossa, joten halusin var-

mistua, että Rosé lähtee kunnolla 

veteen. Lopulta pääsimme suori-

tusvuoroon. Lähetin Rosén ohja-



ukseen ja vesirajassa tuli stoppi. 

Koira jäi empimään mennäkkö ja 

mistä mennä. Muutama lisäkäsky 

ei tuottanut tulosta ja siinä vai-

heessa tuomari puhalsi pelin poik-

ki. Pettymys oli valtava. Vieläkään 

en osaa tähän muuta sanoa. 

 Vesirastin jälkeen yksi jär-

jestäjistä tuli juttelemaan ja pa-

hoitteli tapahtunutta. Hän kertoi 

seuranneensa ja ihailevan koiraani, 

joka tekee niin iloisesti ja rakkau-

della minulle töitä. Niinpä. Sellais-

ta tämä kilpaileminen on. Petty-

myksiä ja onnistumisia mutta aina 

vierellä kuitenkin se minun paras 

ystävä. 

 

Pistesaalis: 

Goldgingers Big Bad Wolf & 

Helka Alanko 20 11 19 14 20 0 10 

15 18 yht.127 

FI KVA Satukartanon Ronja & 

Arttu Vantola 20 16 19 20 10 20 

16 20 15 yht.156 

FI KVA Goldgingers Red Hot 

Pepper & Miia Valkama 18 12 16 

14 16 14 17 0 15 yht.122 

 

Sijoitus 25/40 

            Miia Valkama 

 

Kiitokset matkani  

tukemisesta: 

 

Oulun Seudun Noutajakoirayhdistys 

 

Oulujokilaakson  

kennelkerho  

 

Nivalan noutajat 

 

Golden Ring 

 

Kaakon  

noutajakoirayhdistys 

           

 

 

 

Kolminkertainen piirinmestari 

Rosè                                     ► 



Kiitokset matkani  

tukemisesta: 

 

Oulun Seudun Noutajakoirayhdistys 

 

Oulujokilaakson  

kennelkerho  

 

Nivalan noutajat 

 

Golden Ring 

 

Kaakon  

noutajakoirayhdistys 

           

 Tätä kirjoitusta aloitellessa-

ni oli tarkoitus kertoa koiranäytte-

ly-harrastusalueesta. Piirsin itsel-

leni lähtökohdaksi kartan jossa 

pääasiat olivat kuplina ja nuolet 

sinkoilivat sinne tänne paperille 

mitkä ajatuskuplat jotenkin liittyi-

vät toisiinsa, huomasin että lopul-

linen kartta oli täynnä kuplia ja 

nuolia sikin sokin, joten tämä kir-

joitus aloittaa kirjoitelmien sarjan 

ja tämä on siis osa 1. Käymme läpi 

hieman historiaa tähän päivään ja 

mitä koiranäyttelyn järjestäminen 

vaatii, tulevaisuudessa käymme 

Koiranäyttelyt  

tiivistetysti  

–  koiran arvostelua verraten rotumääritelmään sekä mukava 

harrastus, mutta paljon muutakin 

läpi yksityiskohtaisemmin eri osa-

alueita. 

 

Historia 

 

 Ensimmäinen koiranäyttely 

järjestettiin runsaat 100 vuotta 

sitten Englannissa. Ensimmäinen 

koiranäyttely Suomessa Helsingis-

sä järjestettiin 1891. Joten historia 

ei ole pitkä mutta paljon on tapah-

tunut aikojen saatossa. Näyttelyn 

tarkoitus oli tuolloin saada uusi 

yksilöitä avoimiin ja uusiin juuri 

avattuihin rotukirjoihin ja samalla 

Esittämistä 

voi treenata 

hauskalla 

tavalla! 

 

Kuvassa 

jutun  

kirjoittaja 

Katja  

yhdessä 

Pentti 

Åmanin 

kanssa tuo-

maroimass

aan OSN:n 

leikkimieli-

sessä Mies 

ja koira –

kisassa. 

Vuosi oli 

2009.  

 

Kuva Eija 

Anttila 



rotuihin otettua oikean tyyppisiä 

peruskoiria jalostustyötä varten. 

Alunperin näyttelyt perustettiin 

lähinnä metsästys ja käyttökoira 

materiaalin etsimistä varten, jalos-

tusta palvelemaan ja jälkeläisar-

vostelutilaisuuksiksi. Rotumääri-

telmät laadittiin ulkomuodon, 

käyttö ja luonneominaisuuksien 

mukaan. Luotiin siis rodulle omi-

naiset tunnusmerkit ja miten rodut 

erottuivat muista. Nykyään näytte-

lyiden tarkoitus on palvella puh-

dasrotuisten koirien jalostusta ja 

kasvatustyötä. Eli lähtökohta sa-

ma. Itseäni harmittaa suunnatto-

masti se että jälkeläisluokat ovat 

poistuneet tämän päivän näytte-

lyistä poislaskettuna erikoisnäytte-

lyt, tässä luokassa nähdään minkä-

lainen ulkomuodollisesti on kysei-

sen emon tai isän jalostusarvo. 

Rotumääritelmä 

 Rotumääritelmät antavat 

rajat kasvattajille kasvatustyölle: 

Koiran ulkomuoto, rakenteellistoi-

minnallinen tyyppi, käyttötarkoi-

tus ja historia. Siksi onkin tärkeää 

että jokainen kasvattaja ja harras-

taja tuntee oman rotunsa rotumää-

ritelmän ja myöskin tulkitsee sitä 

oikein. 

 

Ulkomuototuomari 

 

 Arvostelussa koiraa verra-

taan rotumääritelmään. Varsinai-

nen arvostelu on juuri arvostele-

van tuomarin subjektiivinen näke-

ys ja tulkinta. Arvosteluun vaikut-

taa myös millaisen vaikutelman 

koira antaa ja millainen on koiran 

Henna Mikkonen ja Alma kehässä. Kuva Tanja Tenhonen 



kunto arvosteluhetkellä. Arvostelu 

aika kehässä on arvioitu yleensä 

kestävän 3-5 min /koira. Koiran 

omistajan, kasvattajan ja näytteil-

leasettajan tärkein asia tulisi olla 

kirjallinen arvostelu koirasta. Poh-

joismaiset tuomarit ovat käyneet 

läpi vaativan monimuotokoulutuk-

sen joten meidän tulisi arvostaa 

heidän työtänsä rotujemme eteen 

näyttelyissä. 

 

Kehäsihteerit 

 

 Kehäsihteerit toimivat tuo-

marin apuna kehässä ja ovat tärkeä 

osa tiimiä. Sihteerit kirjoittavat 

tuomarin sanelun mukaan arvoste-

lun ja kirjaavat tulokset. Kehän 

sujuvuudesta on myös iso vastuu 

kehäsihteereillä. He saavat kehän 

toimimaan mahdollisimman hyvin 

päivän kuluessa. Suomen kennel-

liitto kouluttaa uusia kehäsihteere-

jä vuosittain. Jos olet kiinnostunut 

kehäsihteerin työstä voit olla yh-

teydessä piirin näyttelyohjaajiin. 

Koiran  näyttelykunnostaminen ja 

esittäminen näyttelyissä 

 Koira tulee siistiä näytte-

lyyn rodun vaatimalla tavalla. Tu-

lee muistaa että puhdasta ja siistiä 

koiraa on mukava käsitellä arvos-

teltaessa. Koiran tulee olla myös 

hyvässä lihaskunnossa, ja käyttäy-

tyä kehässä  ja kehän ulkopuolella. 

Jokaisella rodulla on omat niksin-

sä turkin kunnossa pidossa ja jo-

kaisen koiranomistajan tulisi tietää 

mitä voi tehdä oman rotunsa koh-

dalla. Jotkut rodut ovat trimmatta-

via ja toiset ei, turkin tulee kaikes-

ta huolimatta olla hyvässä kunnos-

sa koiran yleiskunnon lisäksi. Ai-

noa aine mitä saat käyttää turkissa 

on shampoo tai lailliset hoitoai-

neet. Koiran värjääminen tai muo-

toileminen aineilla on sääntöjen 

vastaista.  

 Koiran esittämistä kannat-

taa harjoitella etukäteen niin että 

se on vaivatonta ja vähemmän 

stressaava tilanne koiralle. Koiran 

tulee osata seisoa paikallaan,  an-

taa katsoa hampaat ja liikkua ke-

hässä vaivattomasti. Näyttelylii-

kunta on vaivaton ravi, muutamia 

rotuja lukuunottamatta. Täytyy 

kuitenkin muistaa ettei näyttely 

ole juoksukilpailu vaan koiran 

tulee ravata kehässä tasapainoises-

ti sen rakenteelle sopivalla vauh-

dilla, usein käy niin että liian no-

pea juoksu rikkoo koiran rakennet-

ta liikkeessä. Koiraa kannattaa 

myös totutella kehän ulkopuolella 

olevaan koira ja ihmispaljouteen 

ettei se stressaa tilannetta.  

 Käy koiran kanssa erilaisis-

sa tapahtumissa ennen näyttelyä. 

Ja jos mahdollista näyttelyharjoi-

tuksissa. Se on myös hyvää harjoi-

tusta koiran sosiaallistamisessa. 

Koirat on jaettu näyttelyssä luok-

kiin sukupuolen, iän, menestymi-

sen ja tietenkin rodun mukaan. 

 

Palkinnot ja menestyminen 

 

 Pitäisi aina muistaa että 

tärkein mitä näyttelystä koirallesi 

saat on kirjallinen arvostelu ja 



rotukehän tulokset. Kullakin ro-

dulla on omat valionarvosäännöt, 

ota siis niistä selvää. Jos koira on 

muotovalio kertoo se sen että se 

on saanut kolmelta eri tuomarilta 

sertifikaatin, ja myös sen että ul-

komuodollisesti se vastaa rotu-

määritelmää. Koiran käyttöomi-

naisuudet todennetaan käyttöko-

keissa ja luonteesta saa tarkemmat 

arviot erilaisissa luonnetesteissä ja 

myöskin käyttökokeissa. 

 Koiranäyttelyssä palkitaan 

koiria kennelliiton sääntöjen mu-

kaan ja palkinnot päättää näyttely-

toimikunnan palkintovastaava 

sekä sponsorillakin on omat pal-

kintonsa menestyjille.  

Rotukehien jälkeen on ryhmäkil-

pailut, joissa sijoitetaan 4 parasta 

koiraa. Ryhmäkilpailut ovat oiva 

paikka esitellä minkälaisia rotuja 

kussakin ryhmässä on, ja sinne 

Rotua edustamaan menee rotua 

arvostelevan tuomarin valitsema 

rotunsa paras yksilö sinä päivänä. 

Roturyhmät ovat isoja joten vaikk-

ei koira sijoitukkaan isossa kehäs-

sä edustaa se omaa rotuaan kilpai-

lussa ja yleisö näkee minkälaisia 

minkäkin rodun parhaat sinä päi-

vänä ovat. Palkinnot ja menestys 

ovat hieno juttu ja pitäisi olla iloi-

nen asia, kuitenkin tulee muistaa 

tuo kirjallinen arvostelu mikä ker-

too mikä kyseinen yksilö on. Ja 

koska koira on kyseessä, herää 

ajatus, ilahtuuko se ruokapalkin-

nosta vai kiiltävästä pystistä=) 

Onko siitä parasta makkaran ja 

makupalojen syönti....=)  

Näyttelyorganisaatio 

 

 Näyttely vaatii työtä että se 

saadaan aikaiseksi. Näyttelyn käy-

tännön järjestelyistä vastaa näytte-

lytoimikunta ja jokaisella siellä on 

oma vastuualueensa. Näyttelytoi-

mikunnan takana on järjestävät 

yhdistykset. Ja toimikunnan kans-

sa yhdessä yksi tärkeä osa-alue on 

talkoolaiset jotka mahdollistavat 

isompienkin näyttelyiden sujuvuu-

den omalla panoksellaan. Olempa 

joskus sanonut että näyttelyn tär-

kein ihminen on talkoolainen ja 

ensimmäinen joka näytteilleasetta-

ja kohtaa on parkkihenkilö, siitä se 

näyttelypäivä lähtee käyntiin. Kii-

tos siis heille kaikille! 

 Osa-alueita on todella pal-

jon ja kaikki vaikuttaa kaikkeen. 

Itse koira  mikä on pääosassa on-

kin yhtäkkiä tärkein mutta pieni 

osa isoa systeemiä. Näyttely on 

erittäin sosiaallinen tapahtuma, 

ihmiset tulevat sinne myös tapaa-

maan kanssaharrastajia ja vaihta-

maan kuulumisia, meidän tulee 

löytää näyttelyharrastamisen ilo ja 

positiiviset asiat ja nauttia niistä, 

vaikkei koira pärjäisikään sinä 

päivänä, muista olla onnellinen 

kanssaharrastajan menestymisestä, 

sillä ei se ole sinulta pois. 

 

Seuraavassa osiossa järjestetään 

näyttelyä alkutaipaleelta näyttely-

päivään...eli jatkoa seuraa 

 

                              Katja Korhonen 

 



Oulun Seudun Noutajakoirayhdistys ry on mukana 
järjestämässä Oulun Iloisen Koiran Näyttelyä 

18.05.2014 
 

Työpanostasi tarvitaan näyttelyn järjestämisessä! 
 

Ilmoittauduthan talkoolaiseksi  
15.04.2014 mennessä:  

 
Hannu Rastas  

p. 040-7437349 
turdus@luukku.com  

Kuva Sampo Pramila 

Ethän halua jäädä ilman mukavaa  
noutajameininkiä ja syksyn jämäkkää lukupakettia-

si OuNouta! Muistithan maksaa jäsenmaksusi ja 
varmistaa että olet menossa mukana? 

Kuva  

Raija  

Gärding 



 
Huomio huomio!  

 
Oulun Seudun Noutajakoirayhdistys järjestää 

26.04.2014 HankiNome –tapahtuman 
(epävirallinen dameilla suoritettava koe). 

 
OSN ry on 26.04.2014 mukana myös valtakunnalli-
sestikin vietettävässä Noutajapäivä-tapahtumassa. 

 
LISÄTIETOJA: http://koekalenteri.snj.fi/  

www.osn.fi sekä yhdistyksen facebook-sivut!  
Seuraa ilmoittelua ja TULE MUKAAN! 

 
Koekalenterista löydät myös tiedot koskien  

kesäkaudella järjestettäviä kokeita. 
 

Tervetuloa mukaan oman yhdistyksesi toimintaan! 
 
 


