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OuNou 2/2014 
Oulun  seudun  
noutajakoirayhdistyksen 
jäsenjulkaisu 
 
Painosmäärä 580 kpl, 
ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. 
Painopaikka  Erweko, Oulu. 
 
Päätoimittaja/taittaja 
Eija Anttila 
ounoulehti@gmail.com 
 
 
Toimitus 
Jyrki Oikarinen 
Maria Tero 
Teijo Matero 
Riitta Heikkinen 
Katja Korhonen 
Sari Keränen 

Kannen kuva:  Veikka ja koppelo 
©Vuokko Matero 

Lehden ilmoitushinnat 2014: 

Jäsen 

Takakansi 30 € 

Koko sivu 25 € 

1/2 sivua 18 € 

1/4 sivua 15 € 

Ei-Jäsen 

Takakansi 59 € 

Koko sivu 50 € 

1/2 sivua 27 € 

1/4 sivua 17 € 
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Tervetuloa Oulun Seudun Noutajakoirayhdistyksen  

PIKKUJOULUIHIN 22.11.2014 
Paukun majalle! 

 
Pikkujoulut alkavat syyskokouksen päätyttyä, n. klo 19.  

 
Tilaisuudessa palkitaan jäsenten vuoden aikana valioituneet nouta-
jarotuiset koirat, jotka on ilmoitettu Marialle, tarkempi ohje sivulla 8. 

 
Tarjolla on hyvää ruokaa ja ensiluokkaista noutajahenkistä seuraa! 

 
Ruokailun hinta on 15 euroa, maksu  

tilille FI25 5741 3620 4173 67 VIITE 4200 
 

Voit kuitata maksun myös talkooporkkanalla.  
Porkkanalipukkeet vastaanottaa pikkujouluissa Vesa Turunen. 

 
Ilmoittautuminen 14.11. mennessä osoitteeseen  

pikkarit2014@gmail.com  
Liitä mukaan maksukuitti tai maininta talkooporkkanasta! 

 
Ajo-ohje Paukun majalle: Oulunsalon keskustasta käännytään  

Kylänpuolen kiertoliittymästä vasemmalle ja ajetaan tietä noin 5 
km. Tien loppuosassa on viitoitus ampumaradalle. 
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Syksyiset terveiset 
 
Tämän lehden ilmestyessä al-

kaa noutajien käyttökausi olla 

lopuillaan, mutta aktiivisimmat 

harrastajat toki jatkavat vielä 

kautta vielä eri lajien treenien 

ja A-kokeiden merkeissä. Myös 

metsästyskausi lähestyy väistä-

mättä päätöstään ja siksi on 

hyvä aika vetää kulunutta vuot-

ta hieman yhteen.  

 

Yhdistyksen toimintavuosi on 

ollut totutun aktiivinen. Ke-

väällä osallistuimme KV-

näyttelyn järjestelyihin Äimä-

rautiolla ja talkooväkemme 

hoiti oman hommansa jälleen 

mallikkaasti. Koulutukset ovat 

pyörineet tavanomaiseen ta-

paan, osallistujia on riittänyt ja 

saatu palaute on ollut voitto-

puolisesti myönteistä.  

 

Kokeita on järjestetty kaikissa 

lajeissa ja koiramme ovat pääs-

seet näyttämään osaamistaan. 

Itse olen pannut tyytyväisenä 

merkille koiriemme tason nou-

sun rodunomaisissa lajeissa. 

Olimme ensimmäistä kertaa 

vuosiin tilanteessa, jossa NO-

ME:n piirinmestaruuskoe 
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”jouduttiin” järjestämään kah-

den tuomarin kokeena, jotta 

pystyimme varmistamaan osal-

listumismahdollisuuden kaikil-

le Pohjois-Pohjanmaan kennel-

piirin alueen VOI-luokan koi-

rille.  

 

Kausi on tuonut mukanaan uu-

sia käyttövalioita ja muutenkin 

nuoret koirat ovat saavuttaneet 

hyviä tuloksia VOI-luokasta 

kesän koitoksista. Koirien ta-

son nousu on nähtävissä myös 

alemmissa luokissa, joten tule-

via koekausia voi odottaa mie-

lenkiinnolla. Mikäli kehitys 

jatkuu ennallaan, niin alueel-

tamme tulee jatkossa olemaan 

huomattavasti enemmän osal-

listujia arvokilpailuissa ja sitä 

kautta menestystäkin on odotet-

tavissa. 

 

Omasta noutajakesästä jäi ehkä 

parhaiten mieleen osallistumi-

nen kahteen eri arvokilpailuun. 

Labradoriderbyssä kävin itse 

osallistumassa koirallani ja 

Golden Ringin mestaruuski-

soissa olin mukana talkootyön 

merkeissä. Molemmat tilaisuu-

det olivat hienoja, hyvin järjes-

tettyjä tapahtumia, joissa kil-

pailijat kisasivat tosissaan sijoi-

tuksista, mutta siitä huolimatta 

tapahtumien ilmapiiri oli kan-

nustava ja lämmin.   

Voinkin lämpimästi suositella 

kaikille osallistumista tällaisiin 

hienoihin tapahtumiin, joko 

koiran kanssa tai työntekijänä, 

jos vain tilaisuus osuu kohdal-

le. 

 

Vaikka koirien aktiivisin käyt-

töaika alkaakin olla takanapäin, 

niin yhdistystoiminta jatkuu 

myös talven yli. Ensi vuoden 

toimikuntia muodostetaan ko-

vaa vauhtia ja toimintasuunni-

telman rakennustyö on hyvässä 

vauhdissa.  

 

Virallisesti toimintavuosi päät-

tyy syyskokoukseen ja pikku-

jouluihin, jotka järjestetään 

Oulunsalossa Paukun Majalla 

22.11, kutsu löytyy tämän leh-

den sivuilta. Haluankin toivot-

taa kaikki tervetulleeksi pikku-

jouluihin päättämään noutaja-

vuoden 2014! 

  Jyrki Oikarinen  
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Johtokunta 
Puheenjohtaja 
Jyrki Oikarinen 

 
p. 0440-365 368 

jyrki.oikarinen@gmail.com  

Sihteeri 
Maria Tero  

 
p. 040-562 5247 

maria@labnou.net  

Varapuheenjohtaja 
Tanja Tenhonen  

 
p. 050-3870906 

tanja.tenhonen@kolumbus.fi 

Rahastonhoitaja 
Raija Gärding  

 
p. 040-564 3505 

raija.garding@gmail.com  

Jäsensihteeri 
Kaisa Rimpiläinen  

 
p. 040-485 8611  

kaisa.rimpilainen@luukku.com 

Jäsen 
Vuokko Matero  
p. 0400-761034 

vuokkojm.matero 
@dnainternet.net  

Jäsen 
Riitta Heikkinen  

 
p. 050-561 1697 

riittaheikkinen9@gmail.com  

Jäsen 
Henri Saxholm  

 
p. 050-501 0845 

henri.saxholm@gmail.com  
 

Jäsen 
Teijo Matero  

 
p. 0400-291 849 

teijomtr9@gmail.com  

Jäsen 
Hannu Rastas  

 
p. 040-7437349 

turdus@luukku.com  

1. varajäsen 
Kirsi Virtanen  

2. varajäsen 
Eija Anttila  
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SM-NOME 2014 Raasepori 
 
 Noutajien Suomen mestaruus järjestettiin tänä vuonna eteläisessä 

Raaseporissa n.700 kilometrin päässä Oulusta. Karsintakoe järjestettiin 

kaksipäiväisenä, alkaen perjantaiaamuna, sunnuntaina oli vuorossa finaali. 

Koiria kokeeseen osallistui yhteensä 42, lähes jokaisesta noutajarodusta oli 

edustus paikalla. 

 Syyskuun ensimmäinen viikonloppu hemmotteli kisaväkeä läm-

möllä ja auringon paisteella. Koepaikka oli ihanteellinen niin kisaajille 

kuin yleisölle.  Tapahtumat oli sijoitettu peltojen alapuolella sijaitsevalle 

lammelle, kahteen eri pisteeseen. Tehtävät olivat haasteellisia mutta suori-

tettavissa olevia. Mm. pitkät markkeeraukset karsivat kisaajia kirkkaam-

milta palkinnoilta rajulla kädellä. Ainoastaan 3 koiraa ylsi ykköstulokseen. 

 Oulun seudun koirista Kaija Jämsän Hippu (knn Miklaus Lucky 

Touch) sai 2-tuloksen. Henri Kaakisen Rita (lbn Kulteen Strömmingsbå-

dan) ja Jenni Martemon Hera (lbn Batzi's Trojan Hera) saivat 3-tuloksen. 

Miia Saxholmin Rosé (knn Goldgingers Red Hot Pepper) jäi tuloksetta. 

 Mestaruus ratkottiin finaalissa seuraavana päivänä kahdeksan koi-

rakon voimin. Suomen Mestari  lbu NM-13 FI KVA SE KVA Eagle Owl's 

Quirinus om. Tommy Jansson /Tia Pihlakoski, Jomala, ohj. T.Jansson oli 

omaa luokkaansa finaalissa eikä jättänyt mitään arvailujen varaan. Isot 

Onnittelut! 

 

    Kiitämme OSN:stä matkamme tukemisesta! 

    T:  Henri, Jenni ja Miia 

Kuvat Muhoksen 

WT-

koulutuksesta. 

 

Vas: Teijo Matero 

ja Arja Sihvonen. 

 

Oik.: kouluttaja 

Pauliina Ahola 

opastaa Kaisu 

Isolaa. 

 

Kuvat otti Henna 

Mikkonen 
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SYYSKOKOUS 

 

Tervetuloa Oulun Seudun Noutajakoirayhdistyksen  

sääntömääräiseen syyskokoukseen  

Paukun Majalle lauantaina 22.11. 2014 klo 17.00. 

Esillä sääntömääräiset asiat. 

 

-Johtokunta- 

 

 

Vuoden aikana valioituneet jäsenten omistamat  

noutajarotuiset koirat 

palkitaan pikkujoulussa,  

ilmoittakaa valioitumisesta ma 10.11. mennessä 

Marialle ( maria@labnou.net )  

 

Huom! Jos anot palkintoa,  

tulethan myös pikkujouluun vastaanottamaan 

omasi. 
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  Vuoden Nuusku –pisteytysohjeet: 

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: 

 

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

ALO3   3 AVO3  9 VOI3     15 EVL3            24 

ALO2    6 AVO2  12 VOI2      18 EVL2            27 

ALO1   9 AVO1  15 VOI1      21 EVL1            30 

SNJ:n TOKO-mestaruus +7 

Luokan paras +3 

Piirinmestaruus +3 

CACIOB +7 

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 

          ► 
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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 

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 tasa-

tulos, ratkaisevat seuraavat koetulokset. 

 

NÄY: 

Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon viisi parasta tulosta kuluneelta vuo-

delta, tasatuloksessa otetaan huomioon 6.paras tulos ja niin edelleen. 

Palkittavan koiran tulee olla OSN ry:n jäsen ja rodun on oltava noutajaro-

tuinen. 

 

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 
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Palkinnot anotaan tammikuun 2015 loppuun  

mennessä.  

Seurailethan yhdistyksen nettisivuja sekä facebook-

ryhmää mahdollisen nettilomakehakemuksen  

täyttämistä varten! 

 

Tiedustelut: maria@labnou.net       ► 

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 

BIS1 20   15    10 

BIS2 19   14    9 

BIS3 18   13    8 

BIS4 17   12    7 

BIS5(UM) 16  11    6 

OUNOU-nuusku kiertopalkinto 

 

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 

laskettaessa huomioidaan max 3 tulosta per laji. Näyttelypisteitä 

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 myönnetä. 
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Hankinome 26.4.2014. Kuva Arto Brusila 
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22.11.2014 
 

Tervetuloa viettämään koko perheen 
ulkoilupäivää Paukun majalle klo 13 alk. 

 

Ohjemassa leikkimielisiä kilpailuja 
palkintojen kera niin isoille, pienille kuin 

nelijalkaisille perheenjäsenille. 
 

                              

Ohjelman lomassa  nautimme herkkuja ja paistamme makkaraa. 
 

 

Ajo-ohje: Oulunsalon keskustasta käännytään Kylänpuolen kiertoliittymästä vasemmalle ja 

ajetaan tietä noin 5 km. Tien loppuosassa on viitoitus ampumaradalle. 
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Huom kasvattajat! 

Muistakaa ilmoittaa pennun ostajille, mikäli liitätte heidät  

pentuejäseniksi OSN:een. Näin vältytään maksujen palauttamisilta. 

Mistä kaikki alkaa. Siitä kun joku 

Suomen Kennelliiton alainen jä-

senhdistys päättää järjestää koira-

näyttelyn, lähinnä ajatellaan var-

masti kerholle mahdollisuudesta 

hankkia tuloja. Näyttelyiden jär-

jestämisohjeissa on tarkkaan mää-

ritelty, ketkä saavat järjestää näyt-

telyitä. Näyttely anotaan paljon 

paljon aikaisemmin kuin näyttely 

pidetään. 

Kerhon pitää miettiä riittääkö 

oman kerhon resurssit vai tarvi-

taanko muita kerhoja mukaan niin 

että kaikki osa-alueet tulee hoidet-

tua. Näyttelypaikka on myös suun-

niteltava, missä näyttely olisi jär-

kevä pitää. Pitää myös ottaa selvil-

le ettei samana päivänä lähialueel-

la ole saman roturyhmän näyttelyi-

tä ja otettava huomioon ettei Ken-

nelliitto järjestää näyttelyn tai ken-

nelliitolla on koulutuspäivät. 

 

Näyttelytoimikunta 

 

Näyttelyn vastuussa on aina järjes-

tävät yhdistykset. Mitä suurempi 

näyttely sen enempi tarvitaan ih-

misiä sitä toteuttamaan. On siis 

tärkeää ketä toimikunnassa toimii, 

koska se mahdollistaa näyttelyn 

onnistumisen. Mukana tulisi olla 

vanhoja konkareita kuin keltanok-

kiakin asioiden jatkuvuuden takaa-

miseksi. On monia eri palveluntar-

joajia mutta kokemus on se mitä 

tulisi arvostaa. 

Toimikunta vastaa tehtävien jaosta 

itse, eli toimikunta toimii kerhon 

ulkopuolella ja välittää kerhon 

ajatuksia ja toiveita kokouksiinsa. 

Toimikuntaan osallistuvalta odote-

taan sitoutumista ja aktiivisuutta. 

Kokouksia voidaan pitää sähkö-

postitse mutta on tärkeää kokoon-

tua aina silloin tällöin saman pöy-

dän ääreen. 

 

Puheenjohtaja 

 

Hän on näyttelyn virallinen edus-

taja ja keulakuva. Hän myös kan-

taa näyttelyn budjetti ja tulosvas-

tuun. Hän vastaa myös kokonai-

suudesta, pitää kaikki hihnat käsis-

sä ja antaa ohjeita ja delegoi. Luot-

tamusta ja yhteishenkeä sisältävä 

toimikunta toimii ja puheenjohta-

jan tehtävä helpottuu. 

Puheenjohtaja vastaa myös vies-

tinnästä ja markkinoi tapahtumaa. 

Näyttelyn järjestäminen part 2 / 

näyttelytoimikunta aloittaa työt 

22.11.2014 
 

Tervetuloa viettämään koko perheen 
ulkoilupäivää Paukun majalle klo 13 alk. 

 

Ohjemassa leikkimielisiä kilpailuja 
palkintojen kera niin isoille, pienille kuin 

nelijalkaisille perheenjäsenille. 
 

                              

Ohjelman lomassa  nautimme herkkuja ja paistamme makkaraa. 
 

 

Ajo-ohje: Oulunsalon keskustasta käännytään Kylänpuolen kiertoliittymästä vasemmalle ja 

ajetaan tietä noin 5 km. Tien loppuosassa on viitoitus ampumaradalle. 
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Hän huolehtii edustuksesta ja huo-

lehtii VIP vieraista, mikäli tällaisia 

näyttelyssä on. 

 

Varapuheenjohtaja 

 

Toimikunnan Pjn sijainen, toimii 

yhteistyössä Pjn kanssa.  

 

Sihteeri/Tuomarisihteeri 

 

Näyttelysihteeerin tulee olla päte-

vöity kehätoimitsija eli kehäsih-

teeri kortti tulee olla voimassa. 

Sihteeri hoitaa kokouskutsut, va-

raa kokoustilat ja pitää pöytäkir-

jaa. Huolehtii myös kirjeenvaih-

dosta. Hän järjestää ulkomuoto-

tuomareiden ja kehätoimitsijoiden 

kutsumisen ja huolehtii heidän 

matkustus ja majoitustarpeistaan. 

Sihteerin olisi hyvä osallistua toi-

mikunnille mahdollisesti järjestet-

täviin neuvottelupäiviin. Jos näin 

ei ole, on hyvä kutsua kokouksiin 

kennelpiirin näyttelyohjaaja. Tä-

män tehtävän voi hoitaa yksi hen-

kilö pienissä näyttelyissä, isom-

missa näyttelyissä yleensa sihteeri 

ja tuomarisihteeri on eri henkilö ja 

vastuu jaettu. Näyttelyn lopuksi 

tuomareiden muistaminen on mu-

kava tapahtuma. 

 

Rahastonhoitaja 

 

Hän vastaa näyttelyn rahaliiken-

teestä, laatii talousarvion, jonka 

näyttely vahvistaa. Rahastonhoita-

ja vastaa kassalippaista pohjakas-

soineen, taskulaskimista, kuittivi-

hoista ja muusta tarvittavasta. Hän 

avaa näyttelylle tilin. Rahastonhoi-

taja tekee myös yhteistyötä ilmoit-

tautumisten vastaanottajan kanssa. 

Rahastonhoitaja näyttelyssä saa 

rauhallisen paikan työskennellä 

koko näyttelyn ajan. On myös 

hyvä varata hänelle turvamies 

näyttelyviikonloppuna. Rahaston-

hoitaja vastaa myös mahdollista 

valuutan vaihdosta ja mahdollisis-

ta verokorteista. 

 

Järjestelypäällikkö 

 

Vastuu ja velvollisuus näyttelyn 

järjestämisen fyysisistä kokoami-

sista. Kehäsuunnitelman teko. Hän 

apulaisineen rakentaa ja purkaa 

näyttelyn ja huolehtii tarvittavista 

kalusteista. Mahdolliset tarvikkei-

den kuljetukset kuuluvat myös 

hänen alaisuuteen. Pienemmissä 

näyttelyissä järjestelypäällikkö voi 

vastata myös muista osa-alueita, 

isommissa vastuu jaetaan. Pelas-

tussuunnitelma täytyy myös tehdä. 

 

Järjestysmiesten päällikkö 

 

Vastaa siitä että järjestysmiehet 

koulutetaan ja perehdytetään roo-

leihinsa. Muistuttaa asiakaspalve-

lun tärkeydestä. 

 

Myyntipaikkojen vastaava 

 

Vastaa myyntipaikkojen markki-

noinnista ja luovuttamisesta myy-

jille. Järjestelypäällikkö vastaa että 

myyjät noudattavat heitä koskevia 
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sääntöjä ja pysyvät niillä alueilla 

mistä ovat näyttelytoimikunnalle 

maksaneet. 

 

Siivouspäällikkö 

 

Näyttelypaikan ja sen ympäristö 

tulee pitää siistinä niin näyttelyn 

aikana kuin sen jälkeen. Tämä 

takaa sen että näyttelypaikka on 

mahdollista vuokrata uudelleen 

kyseiseen tapahtumaan. Vaikka 

siisteydestä tulisi jokaisen kantaa 

vastuu näin ei useasti ole ja näytte-

lytalkoolaiset siivoavat aluetta 

iltamyöhään näyttelyn jälkeen. 

Huolehtii tarvittavat siivousväli-

neet, vessapaperit ja bajamajat, 

roskapussit ja roskikset. 

 

Parkkipäällikkö 

 

Liikenteen ja pysäköinnin suju-

vuudesta huolehtiminen on tärkeä 

vastuualue. Parkkipäällikkö hank-

kii mahdolliset poikkeusluvat ja 

opasteet parkkiin. Joko parkki-

päällikkö tai opastevastaava hank-

kii hyvät opastukset ja kyltit näyt-

telypaikalle hyvissä ajoin. Yleensä 

opaste on koiran kuva joka on 

sama kaikilla kielillä. Pysäköinnin 

ohjaus tulee olla sujuvaa ja yhteis-

työssä muiden ohjaajien kanssa 

saadaan se onnistumaan. Jos par-

kista peritään maksu on tähän työ-

hön varattava useampi niin ettei 

parkki tukkeennu. Parkki aloittaa 

näyttelyasettajan päivän joten jos 

se onnistuu on asiakaskin hyvällä 

mielin heti aamusta. 

 

Opastepäällikkö 

 

Hankkii tarvittavat opasteet ja 

kyltit, niin näyttelypaikalle ohja-

ukseen kuin näyttelypaikalle. Ke-

häkartat ja opasteet toimistoon , 

palkintojenjakoon, käännöspalve-

luun,ensiapuun, Wchen, kahvi-

laan, tupakointipaikoille ja trim-

mausalueille. 

 

Toimistopäällikkö 

 

Toimisto = näyttelyn sielu ja sy-

dän. Asiakkaiden keskeinen palve-

lupaikka. Toimistosta on löydyttä-

vä näyttelysäännnöt ja ohjeet ja 

useammalla kielellä. Toimistossa 

on tulospalvelu, käännöspalvelu, 

kehäsihteerien päällikkö, tuoma-

risihteeri, kehälähettien päällikkö 

ja tarvittaessa tulkki. Eli siellä 

toimii tiimi tiiviissä yhteistyössä 

näyttelyn hyväksi. Toimisto pääl-

likkö huolehtii tärkeiden puhelin-

numerojen kokoamisesta ja jaka-

misesta. Hän vastaa toimistotar-

vikkeista. 

Näyttelyohjaaja 

 

Näyttelyn monitaituri joka toimii 

linkkinä Kennelliiton, näyttelyn 

henkilöstön ja näyttelyasettajien 

välissä. Hän on kennelpiirin ni-

meämä henkilö. Hänen asiantunte-

mustaan hyödynnetään kaikilla 

osa-alueilla. Hän myös auttaa ryh-

mäkilpailujen järjestämisessä ja 

läpiviennistä. 
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Kehäsihteerien päällikkö 

 

Kutsuu näyttelyyn kehäsihteerit 

tuomareiden yhteistyökumppa-

neiksi kehiin, Huolehtii sihteerien 

mahdollisista majoitus ja matka-

kulujen hoitamisesta. Vastaa sih-

teereistä näyttelyn ajan. Huolehtii 

kehälaatikot ja kehätarvikkeet, 

mitat ja mittanauhat. Muistaa 

myös kehätoimitsijoita myöhem-

minkin. 

 

Kehälähettien päällikkö 

 

Hankkii kehälähetit ja huolehtii 

heistä näyttelyn ajan. 

 

Lipunmyynti ja rokotustentarkas-

tus päällikkö 

 

Vastaa lipunmyynnistä  ja rokotus-

tentarkastuksen sujuvuudesta. 

Hankkii itselleen tiimin joka hoi-

taa tämän osa-alueen. Hankkii 

mikrosirunlukijat ja ottaa selvää 

viimeisistä rokotusmääräyksistä. 

 

Emäntä 

 

Vastaa näyttelyn työntekijöiden, 

talkoolaisten ja tuomarien ruokai-

lusta näyttelypaikalla. Huolehtii 

eväät kehiin. Huolehtii muonituk-

sesta myös talkoopäivinä talkoo-

laisille. Hankkii lounas ja kahvili-

put. 

 

Kentällä toimii näyttelyn aikana 

iso joukko ihmisiä monilla osa-

alueilla, joiden panos on erittäin 

tärkeä ja iso, niitä ovat mm.: 

 

Kuuluttaja 

 

Ensiapuvastaava 

 

Eläinlääkäri 

 

Käännöspalvelu 

 

Kakkapartio 

 

TALKOOLAISET 

Vaikka näytteln alulle saattaa 

näyttelytoimikunta joka koostuu 

eri alueiden vastuuhenkilöistä, niin 

tärkein näyttelyn kasaaja, järjestä-

jä, purkaja on talkoolainen. Tal-

koolaisten määrä vaihtelee näytte-

lyn koosta riippuen kymmenistä 

satoihin ja jokaisen panos on tär-

keä omalla osa-alueella. Talkoo-

laiset tekevät talkootyötä oman 

kerhonsa toiminnan takaamiseksi. 

Iso KIITOS heille! 

 

Tämä suuri porukka mahdollistaa 

näyttelyn järjestämisen. Jos olet 

kiinnostunut tehtävistä ja vastuus-

ta, tervetuloa porukkaan järjestä-

mään näyttelyä ja takaamaan ker-

homme toiminnan eteenpäin. 

 

Katja Korhonen 

OuNou julkaisee OSN-jäsenten nou-
tajarotuisten koirien harrastusten 
tähtihetkiä. Lähetä koirasi kuva ja 
asiaankuuluvat tiedot osoitteeseen: 
ounoulehti@gmail.com 
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Hankinome 26.4.2014: Sini Tuokilan koira suoritusvuorossa.  

Tuomarina Petri Ollikainen, Heli Kummala seuraa koirakon  

suoritusta. 

Vauhdikkaan tollerin taidonnäyte hankinomesta. 

OuNou julkaisee OSN-jäsenten nou-
tajarotuisten koirien harrastusten 
tähtihetkiä. Lähetä koirasi kuva ja 
asiaankuuluvat tiedot osoitteeseen: 
ounoulehti@gmail.com 
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Tähtihetkiä **** **** 
FI JVA  
Flathounds Expect Fire, 
om. Henna Mikkonen 
 
Muhos 29.6.2014 VOI1,  
tuom. Rauno Koskinen 
 
Hailuoto 27.7.2014 VOI1, 
tuom. Tuula Svan 
 
Siikalatva 3.8.2014 VOI1, 
tuom. Marika Ahola 

Kultainennoutaja narttu, 
HeJw-12,  
FI MVA 
Cream Star's Easy to 
Touch 
" Dana".  
s. 30.12.2011.  
 
kasv.Liisa ja Kirsi Pyykkö.  
 
Omistaja Liisa Pyykkö. 
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Tähtihetkiä **** **** 

bn Lilymoon Crazy Daisy 
s. 15.1.2013 
 
om. Kati Heikkinen & Pia 
Poikajärvi,  
Raahe 
 
NOU 1 Vieremä 20.7.2014 
tuom. Petri Hokkanen 

Labradorinnoutajanarttu 
FI KVA Kulteen  
Strömmingsbådan 
FI30697/09 *21.04.2009 
kasv. Petri & Anne Paavola om. 
Henri Kaakinen 
i: FI KVA SE KVA Masterkey's 
Seeker Of Merganser  
e: Hallahanhen Brenda 
 
VOI1 31.05.2014 Muhos, Tuija 
Hukkanen 
VOI1 05.07.2014 Tornio, Jouni 
Vimpeli 
VOI1 09.08.2014 Rovaniemi, 
Pentti Åman 
NKM1 27.08.2014 Lumijoki, 
Vesa Turunen 
KÄY-H 14.07.2012 Oulu KV, 
Cristian Vantu  
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Kultainennoutaja 
Miklaus Lucky One  
"Miisu" 
om Arja Sihvonen 
 
FI JVA  3.8.2014 
 
Vesipelastus:  
 
13.7.14 VOI 1   
97/100  
                       
24.8.14 VOI 1  
100/100 

Tähtihetkiä **** **** 
FI JVA  
Blackpepoon Gin Knock Out 
”Huikka” 
s. 23.4.2010 
Kasvattaja: Tarja Kolkka,  
Valkeala 
Omistaja: Raija Gärding,  
Kempele 
 
MEJÄ-tulokset: 
 
AVO-1  Hailuoto 47p. 
AVO-1 Siikalatva 44p. 
VOI-1 Muhos 47p. 
VOI-1 Hailuoto 42p.  
VOI-1 Siikalatva 41p. 
Näyttelytulos EH 5.5.2013 
 
WT: VOI-3  
NOME-B: VOI-3  
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Tähtihetkiä **** **** 
Niinivuoren Pohjan-Piika 
”Oikku” 
om. Heli Kummala, Kempele 
 
NOME: 
Tornio (5.7) ALO1 
Rantsila (14.9) ALO1 
 
WT: 
Uurainen(17.6) ALO1, luok-
kavoitto pistein 88/100 
Muhos (19.7) ALO2 
 
Epävirallisia: 
Kevään hankinome alo-
luokka, 1.sija pistein 60/60 
Epävirallinen agility MAXI-
luokan 3 (Oulunsalo) 
 
Luonnetesti  Kajaani 
17.8. +190p. 

”...Kaikkein eniten on tainnu ohjaaja 

oppia :malttaa hermonsa ja pitää paketti 

kasassa. Näillä eväillä ja tällä tarmolla 

ens kautena avoon!” 

Novascotiannoutaja  
Mäkiharjun Zupreme Touch 
"Messi", synt. 27.9.2012. 
om. Anu Juutilainen 
MEJÄ   
Ii AVO1 41pist., tuomari 
Ville Porthan.  
Siikalatva AVO2 37pist.,  
tuomari Lea Foudilainen. 
 
Näyttelytulos 16.8.2014 Iin 
ryhmänäyttely,  
tuomari  
Katja Korhonen, 
NUO ERI1 SA PU1 SERTI 
ROP  
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TOKO-toimikunnan kuulumisia 

Moi, 

 Tokotoimikunnan kesä on 

mennyt kokeiden merkeissä. Ke-

sän aikana järjestettiin kolme vi-

rallista tottelevaisuuskoetta, joissa 

myös noutajat olivat hyvin edus-

tettuina. Ensimmäisessä kokeessa 

jaetun alokasluokan paras noutaja 

-kiertopalkinnon voittivat tänä 

vuonna Maisa Viippola ja Hero 

(Jay-Jay's Handyman). Onnittelut! 

 Noutajien hienoa tokome-

nestystä kuvaa myös tänä vuonna 

voitettu tokon joukkuepiirinmesta-

ruus. Joukkue koostuu maksimis-

saan kolmesta alempien luokkien 

(alo-avo) sekä kahdesta ylempien 

luokkien (voi-evl) koirakoista. 

 Pisteet lasketaan kolmesta 

parhaasta tuloksesta (kaksi alem-

pien ja yksi ylempien luokkien). 

OSN:n joukkueessa olivat mukana 

Henna&Eetu, Sari&Onni, Mai-

sa&Hero sekä Marjo&Mitros. 

Voitto oli OSN:n historian ensim-

mäinen. 

 Parhaillaan on käynnissä 

vuoden viimeiset tokokurssit pen-

nuille sekä kilpailemaan tähtäävil-

le, minkä  jälkeen onkin aika alkaa 

suunnitella tulevaa vuotta. Viime 

keväänä pidetty nome-

tokokoulutus sai paljon kehuja, 

joten sellaista olisi ainakin luvassa 

myös ensivuodelle.  

 

Kehitysideoita otetaan mielellään 

vastaan  

Hyvää loppuvuotta, 

 

Sari tokotmk 

Jay Jay’s Handyman 
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OSN:n joukkueessa olivat mukana Henna&Eetu, Sari&Onni, Mai-

sa&Hero sekä Marjo&Mitros.  

Viime kevättalvella päätimme 

vastata kentältä nousseeseen tar-

peeseen taipparikoirakoiden pa-

remmasta perustaitojen hallinnas-

ta. Nometoko-kurssin tavoite oli 

valmistella ja antaa eväitä koira-

koille niin taipparikurssille kuin -

kokeisiin menoa varten. 

 

Kurssilla harjoiteltiin tottele-

vaisuutta vaativia taitoja ku-

ten luoksetuloa, noutamista 

ja palauttamista. Lisäksi 

kiinnitettiin huomiota koiri-

en sosiaaliseen käyttäytymi-

seen. Taipumuskokeissa koi-

ran tulee suhtautua ystävälli-

sesti vieraisiin ihmisiin ja 

toisiin koiriin. Harjoittelim-

NOMETOKO-kurssi 2014 

me tätä mm. kerääntymällä 

rinkiin koirien kanssa. Kou-

luttaja kävi tervehtimässä 

koirat ja sitten odottelimme 

rauhassa koirien tasoittumis-

ta ja tilanteeseen tottumista. 

 

Taipumuskokeiden jälkeen 

monen tie vie noutajien met-

sästyskokeisiin (nome) jois-

sa koiralta vaaditaan mm. 

seuraamista, paikalla pysy-

mistä ja pillikäskyjä. Erittäin 

hyödyllisiä taitoja myös 

muissa harrastuksissa ja ar-

jessa. Näitä kaikkia harjoit-

telimme 6 koulutus kertaa 
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kestävällä kurssilla. Koira-

kot edistyivät huikeasti tänä 

lyhyenä aikana ja oli todella 

mukava ohjata tätä motivoi-

tunutta porukkaa! Kiitos kai-

kille osallistujille! Ja kiitos 

myös runsaasta palautteesta. 

Palaute oli pääosin positii-

vista ja muutamia kehittä-

misideoitakin saimme. 

 
”OSN:n tokokurssit ovat ovat 
olleet antoisampia kuin minkä 
tahansa yksityisen koirakoulun 
järjestämät, mutta NOMETOKO 

on kyllä ehdottomasti ollut antoi-
sin kurssi, juuri noutajille suun-
nattu ja kurssilla käydyt perustet 
ovat kaiken noutajapuuhastelun 
a ja o.” 
 
”Kouluttajat olivat viimeisen pääl-
le asiansa osaavia ja osasivat 
soveltaa oppeja kaikenlaisiin 
tilanteisiin ja haastaviin 
'tapauksiin'.” 
 
”Käytännön koulutusvinkkejä olin 
hakemassa ja niitä myös sain. 
Hyvää oli myös se, että oli use-
ampia kouluttajia.”  
 
Terveisin TOKO-toimikunta 

Kuva Miia Valkama 
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Tuomareina Vesa Hietikko ja  

Vesa Turunen 
 

1. lbn Namusillan Keijusalama, 

FIN57511/08, s. 5.11.2008 

(i: Fin kva sirmakan fanfaari, e: Fin 

kva namusillan hirmumyrsky) 

kasv. Anu Knuutinen Pöppönen, Ora-

vasaari 

om.&ohj. Eveliina Räsänen, Vaaja-

koski 

VOI3 

 

2. lbn FI MVA FI JVA TK1 Boom-

paw`s Great Tit, FIN59745/07, s. 

23.11.2007 

(i: DK & S CH & S TR CH LabT-

reasure's Best Of All, e: FIN MVA 

FIN JVA SJVA Mailiksen 

Glamour Girl) 

kasv. Tuija & Kari Sulin, 29350 Palus 

om.&ohj. Tuija&Kari Sulin, Palus 

VOI3 

 

3. lbn Starcreek Gunpowder, 

FIN29436/08, s. 23.5.2007 

(i: Brindlebay Brigg, e: Starcreek 

Charlotte) 

kasv. Filip & Stefan Bollen, Belgia 

om.&ohj. Marianna Kuivalainen, Lu-

mijoki 

VOI2 

 

4. sku Fi Jva Blackpepoon Gin Knock 

Out, FI30591/10, s. 23.4.2010 

(i: Batzi`s Knock Out, e: Taka-

Tapiolan Sintonic) 

kasv. Tarja Kolkka, Valkeala 

om.&ohj. Raija Gärding, Kempele 

VOI3 

 

5. lbu FIN KVA Namusillan Heinä-

NOME-B VOI 30.8.2014 Liminka 

hukka, FIN16889/08, s. 24.1.2008 

(i: Cynhinfa Fergus, e: FIN KVA S 

KVA Fenflyer Lady of Namusillan) 

kasv. Knuutinen-Pöppönen Anu, Ora-

vasaari 

om.&ohj. Pekka Laurikkala, Liminka 

VOI2 

 

6. lbn Batzi's Trojan Hera, 

FIN17857/06, s. 24.2.2006 

(i: Eagle Owl's Apollon, e: Djurbergas 

Jack's Spider Of Batzis) 

kasv. Carita Järvinen, Ähtäri 

om.&ohj. Jenni Martemo, Kempele 

VOI- 

 

7. lbn Kulteen Strömmingsbådan, 

FI30697/09, s. 21.4.2009 

(i: FI KVA SE KVA Masterkey's See-

ker Of Merganser, e: Hallahanhen 

Brenda) 

kasv. Petri Paavola & Anne Ollikai-

nen, Kortejoki/Rova 

om.&ohj. Henri Kaakinen, Lumijoki 

VOI2 

 

8. lbn Wellspring Justincase Isadora, 

FI17079/10, s. 15.1.2010 

(i: SE KVA Justlike Kronprins Frede-

rik, e: Mythical Morgana) 

kasv. Helinä Salmela, Vantaa 

om. Vuokko & Teijo Matero, Tyrnä-

vä, 

ohj. Vuokko Matero 

VOI3 

 

9. lbn Namusillan Ihmetyttö, 

FI53094/10, s. 7.9.2010 

(i: FI KVA SE KVA Jobeshill Iago, e: 

FI KVA Namusillan Hirmumyrsky) 

kasv. Anu Knuutinen-Pöppönen, Ora-

vasaari 

om.&ohj. Maria Tero, Oulunsalo 

VOI3 
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Rocket Star Ciel) 

kasv. Paul Van Der Stelt, Belgia 

om. Taru & Niko Hiltunen, Toivala, 

ohj. Taru Hiltunen 

VOI1 -> Uintireissu! [s_roll] 

 

16. lbn Lupeksin Siru, FIN36840/06, 

s. 9.6.2006 

(i: Jummi-Jammin Dingo, e: Bear's 

Midsummer Folly) 

kasv. Anne Kiviluoto, Kontiomäki 

om.&ohj. Anne Kiviluoto, Kajaani 

VOI0 

 

17. skn Taka-Tapiolan Kaijun-Tyttö, 

FIN47353/07, s. 2.8.2007 

(i: Fi Kva & Mva Biehkan Kaiku, e: 

Takatapiolan Merisilja) 

kasv. Tapio Takala, Mänttä 

om.&ohj. Tapio & Katja Sikala, Haa-

pajärvi 

VOI- 

 

18. lbn Elsasin Tullamore Dew, 

FI29911/10, s. 17.4.2010 

(i: Polarfischer Brando, e: Grenbriar 

kerry of elsasin) 

kasv. Minna Ylönen, Säynätsalo 

om.&ohj. Kirsi Ovaskainen, Tuusnie-

mi 

VOI1 

 

19. lbn Ethusan Bumerangi, 

FIN17943/08 

(i. Jummi-Jammin Frankenstein, e. 

Yölinnun Gipsy Girl) 

Kasv. Raija Viidanoja 

Om. & ohj. Jyrki Oikarinen, Liminka 

VOI0 

 

20. lbn Justlike Albireos Glow, 

FI46855/09, s. 14.4.2009 

(i: Blackthorn Albireo, e: SE KVA SE 

KVA-FT Moorman's Look Twice) 

kasv. Sören Noren, Uppsala, Ruotsi 

om. Antti & Terhi Honkarinta, Oulu, 

10. knn FITVA Ruokorapseen Aurora, 

FI19144/10, s. 6.2.2010 

(i: FIKVA Weljesten Endorfin Au, e: 

FIKVA Goldgingers Red Hot Pepper) 

kasv. Miia Valkama, Muhos 

om.&ohj. Teija Hemmilä, Ylikiiminki 

VOI0 

 

11. knn FI KVA Goldgingers Red Hot 

Pepper, FIN21621/06, s. 20.3.2006 

(i: DOUBLEUSE RED AYERS 

ROCK, e: GOLDGINGERS DOLCE 

GABBANA) 

kasv. E&C Sellberg, Vaasa 

om.&ohj. Miia Saxholm, Muhos 

VOI3 

 

12. skn Flathounds Expect Fire, 

FI51604/09, s. 25.5.2009 

(i: Mavisflight Flow-Of-Spirits, e: 

Seamaster's Eternity) 

kasv. Annika Christiansen, Lundby, 

Tanska 

om.&ohj. Henna Mikkonen, Oulu 

VOI- 

 

13. sku FI MVA Fågeltorps Korkki 

Kungsörn, FI16935/09, s. 24.10.2008 

(i: JVA Duckfinder's The First Noel, 

e: Fågeltorps Soda Tjäder) 

kasv. Angelica Stjernefors, Ruotsi 

om.&ohj. Raija Gärding, Kempele 

VOI0 

 

14. lbn Masterkey's Fix Jezebel, 

FI52900/10, s. 13.5.2010 

(i: Blackthorn Capella, e: NORD JCH 

Moormans Caledonian Ale) 

kasv. Mikael & Karina Rönnbäck, 

Kalix, Ruotsi 

om. Antti & Terhi Honkarinta, Oulu, 

ohj. Antti Honkarinta 

VOI2     

 

15. lbn Rocket Star Hermione, 

FIN57311/08, s. 1.4.2008 

(i: Garronpoint Ross of Drakeshead, e:  
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ohj. Terhi Honkarinta 

VOI2 

 

21. lbn Owla Salan Epris, 

FIN31365/07, s. 1.5.2007 

(i: Remind's Justin Black, e: Horse-

man's Chess) 

kasv. Eija & Pentti Åman, Oulunsalo 

om.&ohj. Timo Luomanen & Marjut 

Neuvonen, Kempele 

VOI3 

 

22. skn FI TVA FLATTERHAFT DU 

OCH JAG, FIN44593/08, s. 12.3.2008 

(i: SE KVA NO KVA RELTUB 

BLACK VELVET, e: FLATTER-

HAFT MISS UNIVERSE) 

kasv. Anneli Karlsson, Ruotsi 

om.&ohj. Piritta Pärssinen, Oulu 

VOI0 

 

23. knu Ruokorapseen Aukusti, 

FI19140/10, s. 6.2.2010 

 (i: FI KVA Weljesten Endorfin Au, e: 

FI KVA Goldgingers Red Hot Pepper) 

kasv. Miia Valkama, Muhos 

om.&ohj. Sari Keränen, Oulu 

VOI3 

 

24. knn FI KVA(PK) HK3 JK2 Mikla-

us Lucky Touch, FIN41894/08, s. 

13.6.2008 

(i: Good Luck Yankee, e: Adirondac 

Buttercup) 

kasv. Anne Woivalin, 36110 Ruutana 

om.&ohj. Kaija Jämsä, Muhos 

VOI1 –> POHJOIS-POHJANMAAN 

PIIRINMESTARI!  ■ 



30 

 

 Noutajien Pohjoismainen 

joukkue mejämestaruus ratkottiin 

tänä vuonna 30.-31.8. Norjassa. 

Koepaikka sijaitsi noin 150 km 

Oslosta pohjoiseen Lotenissa, 

Hedmarkin läänissä. Mestaruudes-

ta kisasivat joukkueet Suomesta, 

Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. 

Kukin joukkue muodostui viidestä 

koirakosta, joista neljän parhaan 

tulokset laskettiin mukaan joukku-

een tulokseen. 

 Meillä Foxin kanssa oli 

kunnia olla mukana edustamassa 

Suomea. Koirat Suomen joukku-

eeseen oli valittu pääasiassa vuo-

den 2013 noutajien avoimen mejä-

mestaruuskokeen kautta, mutta 

meille paikka tuli viime vuoden 

SM-kokeen menestyksen myötä. 

Joukkueemme muodostui neljästä 

labradorista ja yhdestä novasco-

tiannoutajasta: 

Lbn Kotilinnun Diiva ”Alma”, 

om. Pirjo Välimäki, ohj. Ari Väli-

mäki, Söörmarkku 

NVM 2014 - Nordisk viltspor lagmesterskap 
for retrievere 2014 

Lbu Kotilinnun Erämies 

”Nestori”, om. Hanna Lahdenoja, 

ohj. Tommi Sianoja, Sastamala 

Lbn Strongline’s Hailstorm 

”Malena”, om. & ohj. Eva-Maya 

Weurlander, Nummela 

Nsu Tollerbay Banjo Accord 

”Teddy”, om. & ohj. Kati Koto, 

Keuruu 

Lbu Saskian Foxtrot “Foxi”, om. 

& ohj. Kaisa Rimpiläinen, Vihanti 

Kaikilla lähti lisäksi ”kotijoukot” 

mukaan, eli kaikkiaan meitä oli 

Suomesta matkassa 10-henkinen 

joukkue, jonka joukkueenjohtajina 

toimivat Eva-Maya ja tyttärensä 

Jessica Järviniemi. 

 Kanssakilpailijoidemme 

joukkueet muodostuivat seuraa-

vasti: Norjan joukkueessa kisasi 

kaksi labradoria, kaksi tolleria ja 

yksi flatti, Tanskan joukkueessa 

kisasi pelkästään labradoreja ja  

Ruotsin joukkueessa yksi labrado-

ri, yksi flatti ja suureksi hämmäs-

tyksekseni kolme englannin - 
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springerspanielia, vaikka kyseessä 

oli noutajien mejämestaruus ?! 

 Matkaan lähdimme täältä 

pohjoisesta jo torstaina aamupäi-

vällä ehtiäksemme muun joukku-

een kanssa illalla klo 20:15 lähte-

vään laivaan Turusta Tukholmaan. 

Turkuun oli sovittu treffit ennen 

laivaan menoa yhteiskuvausta 

varten ja saimmekin mukavia ku-

via joukkueesta kisavaatetukses-

saan Turun linnan edustalla. Keu-

ruulaiset eivät valitettavasti aivan 

ehtineet mukaan kuviin, kun he 

tulivat perässä toisella laivalla, 

mutta muu joukkue saatiin kokoon 

jo tässä vaiheessa. 

 Hieman mietin etukäteen, 

että mitenkähän kaikki sujuu tuon 

meidän ”maalaisen” kanssa laivas-

sa, mutta hyvin Foxi selviytyi. Se 

osasi rauhoittua hyttiin nukku-

maan paremmin kuin me itse ja 

autokannelle kulkukin sujui ilman 

ongelmia. Koirakannella käytiin 

vilkaisemassa hiekkalaatikkoa, 

mutta sinne Foxi ei suostunut me-

nemään. No, eipä siihen ollut suu-

rempaa tarvettakaan, kun perillä 

Tukholmassa oltiin aamulla jo klo 

06:10, ja heti laivasta päästyämme 

ulkoilutimme koirat pikaisesti ja 

ruokimme ne. Siitä matka jatkui 

muutamalla pysähdyksellä läpi 

Ruotsin letkassa ajaen Örebron, 

Karlstadin ja Arvikan kautta Nor-

jan puolelle. Perillä Norjassa Elve-

rumin leirintäalueella, jossa majoi-

tuimme mökeissä, olimme iltapäi-

vällä joskus puoli viiden aikoihin. 

Leiripaikastamme matkaa koepai-

kalle oli 30 km. 

 Meille oli tarjottu etukäteen 

mahdollisuutta varata maasto, ve-

ret ja sorkat paikan päällä harjoit-

teluun ja neljä viidestä meistä 

päätti käyttää tuon mahdollisuu-

den hyväkseen. Itsekin päädyin 

varaamaan harjoittelu mahdolli-

suuden, vaikken kotioloissa noin 

lähellä koetta enää harjoittelekaan. 

Tällä kertaa ihan sen vuoksi, että 

pääsisin tutustumaan paikalliseen 

maastoon, mutta kuinka ollakaan, 

ainakin meidän koemaasto oli sit-

ten aivan erilainen kuin harjoituk-

sissa… Ja jo etukäteen meille oli 

ilmoitettu, että koemaastot ovat 

laidunaluetta, eli olisin toivonut, 

että harjoituksissa olisi törmätty 

lampaisiin, mutta eipä niitä päästy 

siellä näkemään, eikä omakohtai-

sesti onneksi sitten koesuorituk-

sessakaan ;) 

 Norjan jälki on noin 600 m 

pitkä, jäljellä on viisi osuutta ja 

neljä kulmaa, siis molempia yksi 

enemmän kuin Suomessa voittaja-

luokan jäljellä, vaikka jälki on 

puolta lyhyempi. Jäljellä on kaksi 

veretöntä noin 10 m katkosta, jois-

ta toinen on sijoitettu kulmalle ja 

toinen suoralle osuudelle. Jäljen 

ikä on vähintään 12 tuntia. Veretys 

tehdään yleensä tiputtamalla verta 

ja herättikin suurta hilpeyttä jou-

kossamme, kun saimme käteemme 

meille varatut harjoitusveret… 

Veri ei ollut pakattu pulloihin, 

vaan leveisiin muovisiin purkkei-

hin, kuin johonkin hillopurkkiin 

tai vastaavaan ja mitenkäs sellai-
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sesta tiputetaan verta maastoon 

pisara kerrallaan ?! No, onneksi 

saimme hetken ihmettelyn jälkeen 

vielä ketchup-pullot, joista tiputus 

sitten onnistui hienosti ;) Norjassa 

sinulle osoitetaan jäljen alku ja 

jäljellä on suuntamerkki noin 20 m 

päässä, muita merkkejä jäljellä ei 

ole. Koepaikalla kuulimme myös 

mahdollisesta tulevasta sääntö-

muutoksesta, eli sääntöjä oltaisiin 

ehkä muuttamassa siten, että jat-

kossa koirakon tulee itse etsiä jäl-

jen alku osoitetulta 20x25 m alu-

eelta. 

 Alun lisäksi jäljellä on yksi 

makaus, joka sekin on huomatta-

vasti pienempi kuin Suomessa, 

meidän makaus kokeessa oli noin 

kämmenen kokoinen. Koiran tulisi 

osoittaa makaus, mutta myös koi-

ranohjaajan tulee ilmaista havait-

tuaan se tuomarille. Tällöin suori-

tus on täydellinen. Lisäksi ainakin 

tässä arvokokeessa meille ilmoi-

tettiin etukäteen, että jäljellä voi 

olla myös verettömiä 

”valemakauksia”, joita ei tulisi 

ilmaista. Koiran ja ohjaajan tulee 

toimia hyvässä yhteistyössä, eli 

tarvittaessa koiraa saa ja tuleekin 

auttaa, jos koira hukkaa jäljen. 

Käsittääkseni jos koirakko pystyy 

palaamaan jäljelle ja jatkamaan 

suoritusta ilman tuomarin puuttu-

mista asiaan, on vielä mahdolli-

suus saavuttaa hyväkin tulos, mut-

ta jos tuomari puuttuu jäljestyk-

seen, peli on menetetty. Eli Nor-

jassa koiraa ei palauteta hukan 

jälkeen tuomarin toimesta puhtaal-

le jäljelle kuten Suomessa, vaan 

homma keskeytyy, ellet itse pysty 

palauttamaan koiraa takaisin jäljel-

le. Kaatona voi olla kokonainen 

sorkka tai osa sitä. 

 Lauantain aamupäivän osa 

meistä käytti majoituspaikkamme 

vieressä olevaan metsämuseoon 

tutustuen. Rakennus oli sisältä 

vielä suuremman oloinen kuin 

ulkoa osasimme olettaa ja katselta-

vaa löytyi metsään, metsästykseen 

ja kalastukseen liittyen vaikka 

kuinka paljon. Hieno paikka kai-

ken kaikkiaan! 

 Lauantain iltapäivän ohjel-

maan kuului ilmoittautuminen 

koepaikalla, jolloin paikalla oli 

myös eläinlääkäri meitä varten 

tilattuna. Olimme kukin varanneet 

koirille mukaan tarvittavan annok-

sen tabletteja ekinokokkoosia vas-

taan ja eläinlääkäri valvoi lääk-

keen annon ja teki tarvittavat mer-

kinnät koirien passeihin. Lääkäril-

lä olikin niin hyvät herkut lääk-

keen kyytipojaksi, että Foxi olisi 

syönyt mielellään toisenkin an-

noksen tabletteja ;) 

 Lauantai-iltana nautimme 

yhteistä illallista koepaikalla. Tun-

nelma oli juhlallinen, suoritettiin 

kokeen virallinen avaus, esiteltiin 

sunnuntain tuomarit ja jäljenteki-

jät, pidettiin pieniä puheita ja an-

nettiin isännänlahjoja. Osalla 

meistä puheet menivät hieman yli 

hilseen, sillä norjan kieli ei ollut 

aivan kaikilla hallussa ja valitetta-

van vähän paikalliset käyttivät 

englannin kieltä. Onneksemme 
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joukkueemme johtajat Eva-Maya 

ja Jessica puhuvat ruotsia ja ym-

märsivät erinomaisesti myös nor-

jaa, jolloin he tulkkasivat meille 

muille aina tarvittaessa  Yksi 

tärkeistä illan ohjelmanumeroista 

oli myös sunnuntain koejälkien 

arpominen. Tuomareita oli viisi, 

joille kullekin tuli arvosteltavaksi 

yksi koirakko kustakin maasta. 

Joukkueestamme kolmelle arpou-

tui lohkonsa ensimmäiset jäljet ja 

kahdelle sitten lohkonsa viimeiset 

jäljet. Itse sain viimeisen jäljen, 

joten jännitystä oli luvassa aamul-

la pidemmäksi aikaa… 

 Sunnuntai valkeni pilvi-

poutaisena. Kaiken kaikkiaan sää 

suosi reissuamme, sillä vettä ei 

satanut koko aikana ja keli oli vie-

lä kovin kesäinen. Aamupala nau-

tittiin koepaikalla ja koe alkoi klo 

9:00. Kunkin tuomariryhmän koi-

rakot lähtivät tuomarin ja oppai-

den perässä heti aamusta matkaan 

ja odottelu tapahtui sitten metsäs-

sä. Jännitys kasvoi oman vuoron 

lähestyessä. Lähinnä jännitti se, 

että kuinka osaan toimia oikein 

jäljellä, kun täällä kotimaassa seu-

rataan vain koiraa minne se me-

neekin, mutta nyt olisi toimittava 

hieman toisin, se mainittu yhteis-

työ mielessä… Maastot näyttivät 

hyvin vastaaville kuin Suomessa-

kin: kuusikkoa, männikköä, suota, 

hakkuita, ainoana erona tänne 

Pohjois-Pohjanmaalle verrattuna 

korkeuseroja oli jonkin verran, 

mutta niitäkinhän muualta Suo-

mesta löytyy. 

 Foxin jälki kulki suurim-

Suomen joukkue metsämuseon edustalla  
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man osan matkaa kuivalla avohak-

kuulla. Tuttuun tapaansa Foxi söi 

alkumakausta ja sitten päästiin 

ohjaten liikkeelle. Ensimmäinen 

osuus oli yllättävän lyhyt ja jo heti 

ensimmäisellä kulmalla koira eteni 

kulman pitkäksi ja hakeutui alem-

mas kostealle suolle. Arvasin, ettei 

jälki jatku sinne ja kehotuksella 

Foxi palasikin takaisin jäljelle. 

Toisella osuudella ohitimme 

”valemakauksen”, jota Foxi ei 

noteerannut, enkä minäkään il-

maissut tuomarille. Toisen kulman 

Foxi selvitti vain pienellä lenkillä 

ja kolmaskin osuus jatkui edelleen 

hakkuulla. Kolmannen osuuden 

loppupuolella Foxi hakeutui jäl-

leen alavaan paikkaan ja ojaan 

uimaan, josta kävin nostamassa 

sen valjaista pois ja kehotin jäljel-

le. Pienen pyöriskelyn jälkeen 

jäljestys jatkui. Neljännellä osuu-

della päästiin sentään jo metsään 

ja loivaa rinnettä ylös mennessä 

Foxi pysähtyi tutkimaan ja syö-

mään jotain. Otin pari askelta 

eteenpäin varmistaakseni, että se 

on makaus ja ilmoitin tuomarille, 

jolloin vastaukseksi tuli ”jep”. 

Hienoa, olimme siis molemmat 

merkanneet oikean makauksen  
Viimeinen kulma oli ilmeisesti 

niin loiva, etten sitä edes havain-

nut ja viimeistä osuutta tultiin jäl-

leen hakkuulla kohti tietä. Foxi 

eteni aina vain lähemmäs tietä, ja 

tien penkalle tultaessa päätin pa-

lauttaa sen jälleen sinne missä 

oletin jäljen olevan ja jonne tuo-

mari ja opaskin olivat jääneet sei-

somaan. En kuitenkaan voinut 

tietää jäivätkö he tarkoituksella 

kauemmas kaadosta tarkkaile-

maan, vai oliko kaato kenties hei-

dän lähellään. Foxi jatkoi pyöris-

kelyä avoimella pienellä kumpa-

reella tuulen ilmeisesti pyörittäes-

sä hajuja ja hetken päästä huoma-

sin sorkan olevan metrin päässä 

itsestäni. Jostain syystä koira ei 

vain pystynyt paikallistamaan sitä 

heti ja osoitin sorkan ensin itse 

tuomarille. Lopulta Foxikin löysi 

sen ja ilostui siitä kovasti, sai kan-

taa sen jopa autolle asti. Poistuin 

maastosta sekavin miettein, en 

oikein tiennyt olimmeko edes saa-

neet tulosta, kun jäljen loppu meni 

niin kuin meni… Tuomari ei kui-

tenkaan ollut puuttunut työskente-

lyymme missään vaiheessa. 

 Iltapäivän ruokailun jäl-

keen odotimme innolla tulosten 

julkistamista. Tuloksia alettiin 

lukea häntäpäästä lukien ja Ruotsi 

jäi tällä kertaa neljänneksi 256 

pisteellä. Suomi sai pronssia 340 

pisteellä, Norja hopeaa 352 pis-

teellä ja Tanska vei voiton 357 

pisteellä. Kolmen kärki oli siis 

hyvin tasainen. Ja niinhän siinä 

sitten kävi, että Foxi sai 2-

tuloksen, 70/100 pistettä ja pis-

teemme laskettiin mukaan joukku-

een tulokseen  Kolme koiraa 

joukkueestamme sai 1-tuloksen, 

Alma Arin ohjaamana täydet 100 

pistettä ja kunniapalkinnon ja sa-

malla Almasta tuli sekä Norjan, 

että Pohjoismaiden jäljestämisva-

lio. Valitettavasti yhden joukku-
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eemme koiran jäljestys päättyi heti 

alkuunsa, kun ne paljon pelätyt 

lampaat olivat käyneet sotkemassa 

jäljen alun aivan täysin, eikä jäl-

jestys käynnistynyt ollenkaan. 

Normaalisti Norjassa ei koiran 

suoritusta mejässä pisteytetä, mut-

ta tätä koetta varten oli laadittu 

erillinen pisteytyssysteemi, jossa 

eri osa-alueita arvioitiin asteikolla 

1-5. Foxi sai täydet pisteet sekä 

koiran että ohjaajan makauksen 

merkkaamisesta ;) Lisäksi varsi-

nainen koetulos toi max 50 pistettä 

tuloksesta riippuen. 

 Etukäteen olimme jo päät-

täneet, että emme lähde kotimat-

kalle vielä sunnuntaina, vaan jäim-

me vielä yhdeksi yöksi ja sunnun-

tai-iltaa vietimme yhdessä joukku-

een kesken, ensin porukalla pizzal-

la käyden ja sitten istuskellen ja 

seurustellen yhdessä mökeistäm-

me. Yhteistuumin totesimme, että 

tällä porukalla oli mukavaa olla 

liikkeellä ja joukkueen yhteishenki 

oli erinomainen  

 Maanantaiaamuna autolet-

kamme sitten starttasi taas liik-

keelle ja samaa reittiä päädyimme 

illaksi Tukholman satamaan ja 

yöksi laivaan. Tiistaina muiden 

kotimatka Suomen puolella oli jo 

lyhyempi, mutta meillä oli edessä 

vielä yksi ajopäivä. Kaikkiaan 

reissussa vierähti vajaa viikko ja 

auton mittariin kertyi kilometrejä 

2520. Oli mukavaa tutustua uusiin 

samanhenkisiin ihmisiin ja tästä 

riittää muistelemista pitkäksi ai-

kaa! 

Ensi vuonna noutajien Pohjois-

mainen joukkue mejämestaruus 

ratkotaan Ruotsissa. 

§Suuret kiitokset kisamatkaani 

tukeneille yhdistyksille: 

Oulun Seudun Noutajakoirayhdis-

tys ry 

Suomen Noutajakoirajärjestö ry 

Labradorinnoutajakerho ry 

  Kaisa Rimpiläinen 

Iloiset pronssimitalistit. 
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Kuva Anu Juutilainen 

Kuva Piia Poikajärvi 

Kiitokset kuluneesta kaudesta kokeisiin ja 
koulutuksiin osallistuneille! 

 
NOME-toimikunta kiittää myös kokeiden  

toimitsijoita ja talkoilijoita  
korvaamattomasta työpanoksesta. 

Kuva: Anu Juutilainen 


