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Ohjelmassa mm.
* tutustumista rodunomaiseen 

toimintaan rastipisteillä

* harjoitellaan koiran esittämistä 
näyttelykehässä
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Tapahtumakalenteri

2016

23.04.2016  Rally-Toko, Lohja 

11.06.2016  Erikoisnäyttely, Koria

12.06.2016  Nome-B, ALO, Lieksa (”Iran Malja”)

15. - 19.06.2016 Kesäleiri Surkeejärvellä    

19.06.2016  Taipumuskoe NOU, Kajaani   

02.07.2016  NOWT, Nurmes

03.07.2016  NOWT, Nurmes

06.08.2016  Nome-B, AVO, Keuruu

07.08.2016  Nome-B, VOI, Keuruu

07.08.2016  Flattien Mejä-mestaruus ja Hirvipää,  
   Marttila

12. - 13.08.2016 Flattimestaruus, Hämeenlinna

27.08.2016  Puppy & Veteran Show, Porvoo

17.09.2016  Taipumuskoe NOU, Lieksa

18.09.2016  Nome-B, AVO, Lieksa

24.09.2016  Nome-B, AVO, Lieksa

25.09.2016  Nome-B, VOI, Lieksa

   

   Tulossa myös - 

   Toko-mestaruus ja WT-mestaruus

     

2017

22.04.2017  Erikoisnäyttely, Hyvinkää

2018   Erikoisnäyttely, Turun seutu

Heippa vaan kaikille,
Uusi vuosi ja uudet kujeet, vai mi-
ten se vanha sanonta mahtoikaan 
mennä. Flattikerhon osalta pitäy-
dymme pitkälti vanhassa, hyväk-
si koetussa toiminnassa, vaikka 
kyllä jotakin uuttakin on tulossa. 
Muutosta, kehitystä parempaan, 
ei voi tapahtua, jos ei tehdä asi-
oita eritavalla kuin aiemmin. Pel-
kästään jo tekninen kehitys, digi-
taalisuus, tuo meille aivan uuden 
haasteen. Tulevaisuuden tarpeet 
tulevat olemaan erilaiset. Erilai-
set tietokannat, internet ja uudet 
sovellukset ovat tuoneet meille 
aikaisempiin vuosiin verrattuna 
paljon erilaista ja laajempaa tie-
toa, jota on mahdolisuus hyödyn-
tää mm. jalostusvalintoja mietittä-
essä. Muutoksen tulee kuitenkin 
tapahtua historiaa kunnioittaen ja 
tämä tulee erityisesti ottaa huomi-
oon meidän rodussa.
 
Sileäkarvainen noutaja on keski-
kokoinen tyylikäs noutaja, josta 
ensimmäisenä jää mieleen sen 
iloinen elämänasenne. Sodanjäl-

keisen flattimaailman suurin vai-
kuttaja Nancy Laughton on kirjas-
saan A review of the Flat coated 
retriever kuvannut flatin luonnetta 
näin: ”Sillä on salaperäistä, mää-
rittelemätöntä viehätysvoimaa. 
Se on ekstrovertti ja optimisti ja 
hännänheiluttajista suurin, niin 
tyytyväinen se on elämäänsä. 
Sen luonne on moitteeton: se on 
mitä älykkäin ja ystävällisin seura-
lainen, joka runsain mitoin antaa 
itsestään ihmiskunnalle. Se on 
aina valmiina hauskanpitoon, vie-
lä vanhemmallakin iällä, tuo koira-
maailman Peter Pan. Sen ihmis-
muisti on poikkeuksellinen, ja sen 
ystävällisyys ulottuu perhepiirin 
ulkopuolelle – piirre, joka voi toi-
sinaan osoittautua hämmentäväk-
si.” Sileäkarvaisesta noutajasta 
puhutaan myös ns. ”dual purpo-
se” -koirana, joka rakenteeltaan ja 
ulkonäöltään on selvästi rotunsa 
edustaja ja pystyy tekemään ro-
dunomaista työtä pienriistan tal-
teenottajana. Sekä ulkomuotoa 
että myös käyttöominaisuuksia 
tulee vaalia, jotta rotumme säilyy 

myös tulevaisuudessa luonteen-
sa, ulkomuotonsa ja käyttöomi-
naisuuksien puolesta ”dual purpo-
se” koirana.
 
Lämpimät onnittelut kaikille kierto-
palkintojen voittajille ja sijoittuneil-
le. Kiitos teille kaikille, jotka olet-
te ilmoittaneet koirienne tuloksia. 
Upeat tulokset useissa lajiessa 
osoittavat jälleen kuinka monipuo-
linen rotumme onkaan. Upeista, 
hienoista tuloksista huolimatta, 
rotumme tärkein tehtävä on kui-
tenkin olla rakastava perhekoira. 
Síleäkarvainen noutaja on loppu-
jen lopuksi kuitenkin varsin vaa-
timaton rotu. Kunhan perusasiat 
ovat kunnossa, ruoka, liikunta ja 
rakkaus, niin koiramme ovat kyllä 
varsin tyytyväisiä ja antavat meille 
monin verroin rakkautta takaisin.
 
Hyvää alkanutta vuotta kaikille!

Rakkaudesta rotuun,
Tiina

OSOITTEEN MUUTOKSET

Voi tehdä järjestön nettisivuilla
www.flatti.net tai sähköpostitse
jasenasiat @ flatti.net

Hox! 
muista ilmoittaa myös sähköpostiosoitteesi

- - - 

JÄSENMAKSUT v. 2016

varsinainen jäsen 25e
perhejäsen 6e
pentuejäsen 10e
liittymismaksu 15e (ei koske pentuejäseniä)

Kasvattajan liittäessä uudet pentujen ostajat 
järjestön pentuejäseniksi, kasvattajalle tarvike-
myynnin pentupaketista -10% alennus.

Uusi pentuejäsen saa lahjakortin, jolla hän saa 
ensimmäisestä tarvikemyynnin ostosta -10% 
alennuksen.

- - - 

Flattiviestin toimituksella on KUVAPANKKI
jonne jokainen voi ladata omia flattikuviaan 
rotujärjestön käyttöön (Flattiviesti, nettisivut).
Jokaisessa julkaistussa kuvassa mainitaan 
kuvaajan nimi.

Kuvapankin löydät järjestön nettisivuilta
www.flatti.net - Flattiviesti - Kuvapankki

- - - 

Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n tilitiedot

Tarvikemyynti:
FI45 5620 0920 4247 35  / OKOYFIHH

Jäsenmaksut:
FI23 5620 0920 4247 43 / OKOYFIHH

Yleistili (näyttely, nome, muut):
FI28 5620 0920 4247 50  / OKOYFIHH

www.flatti.net

Meidät löydät myös 
facebookista

Seuraava Flattiviesti ilmestyy 
toukokuussa
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JÄSENASIAT

Trollskogen   Mia Karttunen
Rossinmäen   Markus ja Taina Rossi
Palokallion   Heli ja Rami Pitkäjärvi
Omskakas   Sari Alho ja Jyrki Halme
Noanarkin   Kaija Leinonen
Ninjatähden   Satu Marins
Morrini    Riitta Niemelä
Metsäpeiton   Satu Vihavainen
Majakkasaaren   Minna Latva
Maahismäen   Mia Lehtinen
Kohta-ahon   Sonja Pelkonen
Huntstars    Satu Saarinen
Heilurihännän   Kirsi Nieminen
Harvahampaan   Mikko Saastamoinen
Flatts    Benita Björklund
Flatkiss    Christina Kiuru
Finnflats    Tuula Ehrman
Filurin    Tiina Pikkuaho
Emkristina’s   Tiina Kisonen
Dantaran   Laura Rajakallio
Celtair    Jenni Juven
Black Hugh’s  Tiina Sudensalmi
   Sari Suvanto

JÄSENASIAT

Kasvattajat, 
jotka ilmoittaneet pentuejäseniä v. 2015

JÄSENMAKSUT v. 2016

varsinainen jäsen 25e
perhejäsen 6e
pentuejäsen 10e
liittymismaksu 15e (ei koske pentuejäseniä)

Jäseneksi voit liittyä järjestön nettisivuilla 
www.flatti.net olevalla lomakkeella

Jäsenasioissa voit olla yhteydessä jäsensih-
teeriin Anuun, email. jasenasiat @ flatti.net

Maksamalla jäsenmaksun ajoissa
 
*  saat kaikki Flattiviestit (Flattiviesti  
 02/2016 lähetetään vain jäsenmaksun  
 maksaneille jäsenille)

* varmistat osallistumisen etuoikeuden  
 järjestön järjestämiin tapahtumiin ja  
 kokeisiin

ku
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Pentuvälittäjät
pentu @ flatti.net

Hanna Hujanen
p. 040 578 9523

Sanna Lahtinen
p. 040 731 0831
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IN MEMORIAM

In memoriam - Veijo Honka

Veijo Honka menehtyi pitkällisen sairauden murtamana 27.11.2015. 
Hän oli syntynyt 10.11.1946.

Veijo oli todellinen flatti-ihminen. Muistamme hänet kesäleireiltä, flattitreffeiltä ja muista tapahtumista. 
Veijo ja vaimonsa Leena olivat tapahtumien kantavia voimia, Leena usein keittiön puolella taikomassa 
herkkuja ja opettamassa uutta polvea leipomisen salaisuuksiin ja Veijo kouluttamassa ja opastamassa 
vuodesta toiseen aloittelevia ja vähän kokeneempiakin flattiharrastajia. Veijo ja Leena olivat mukana 
Flattikerhon toiminnassa alusta, eli vuodesta 1982, asti. Veijo toimi kerhon puheenjohtajana 1987-1991.

Veijo oli ahkera metsämies. Syksyiset kanalintujahdit hyvien ystävien kanssa olivat vuoden kohokohta 
koko porukalle. Veijo oli legendaarisen Lost Grouse Hunting Team perustajajäsen yhdessä Rike Aalto-
sen, Eku Haatajan, Antti Nurmen ja Timppa Muinosen kanssa. Yli 25 vuoden yhteisistä linnustusreissuis-
sa on lukemattomia rakkaita muistoja.

Veijo oli hyvä seuramies. Veijolle oli luontaista välittömyys ja helppous luoda ystävyyssuhteita. Hauskat 
jutut, rempseä tarinoiden kertominen, uskollisuus ja huomaavaisuus ystäviä kohtaan ja aina iloinen ja
positiivinen asenne jäivät lähtemättömästi sekä vanhojen että uusien tuttavien mieleen.

Veijo oli pitkäaikainen tuomari. Yli 20 vuoden ajan Veijo arvosteli ahkerasti sekä taipumuskoe- että met-
sästyskokeissa, viimeinen tuomarointi oli syksyllä 2008. Moni muistelee lämmöllä starttejaan Veijon tuo-
maroimana, meni koe sitten hyvin tai huonosti. Veijo osasi aina antaa oikeanlaista palautetta, kannustaa 
ja innostaa.

Veijo oli pitkänlinjan NOME-harrastaja. Ensimmäinen koira oli Nelli (J&MVA Taka-Tapiolan Nellifer, synt. 
1979). Legendaarisen Janen (KVA Taka-Tapiolan Janefer, synt. 1981) kanssa Veijo kiersi kokeita Suo-
men lisäksi pohjoismaissa. Seuraavan koiran, Tarzanin (KVA Jiggers Black Bird, synt. 1989), ja Veijon 
yhteisesiintyminen kokeissa ei jättänyt ketään kylmäksi. Yksi sivuraide flattiuraan oli labradori Rape en-
nen viimeistä flattia, joka oli tietenkin nimeltään Cheetah (Rondix Keeler, synt. 1997). Veijon tapa ohjata 
koiraa oli persoonallinen ja välillä melko äänekästä, mutta hän oli aina reilu ja ystävällinen koirilleen.

Veijo oli rakastava aviomies, isä ja tyttärenpojan Aleksin isoisä. Mikkelissä olevalla mökillä perhe vietti 
paljon aikaa kestiten ystäviään.

Veijoa jäivät kaipaamaan sukulaisten ja laajan ystäväjoukon lisäksi läheisimmät vaimo Leena ja tytär Anu 
perheineen.

Veijoa muisteli Sari Alho, flatti-ihminen 80-luvulta lähtien

Veijo Honka ja Janefer, kuva (c) flattikerhon arkisto Kenneth Kankkunen ja Veijo Honka (oik.) & Janefer
kuva (c) flattikerhon arkisto

Aurinko laskee, jo pitenee varjot,
aika on eron ja jäähyväisten.

Poissa on ystävämme kallehin.
(Kari Rydman)

Veijo Hongan muistoa kunnioittaen
Suomen sileäkarvaiset noutajat ry
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KIERTOPALKINNOT 2015KIERTOPALKINNOT 2015

Vuoden 2015 menestyneimmät 
sileäkarvaiset noutajat

- Suuret onnittelut kaikille kiertopalkintovoittajille ja TOP10-sijoittuneille -

Kiertopalkinnot vuodelle 2015 on jaettu ja pisteet laskettu! 
Hakemuksia tuli yhteensä 75 kappaletta, joka on vähän 
enemmän kuin viime vuonna. On mukava huomata, että 
jäsenet ovat aktiivisia hakemaan kiertopalkintoja. Eniten 
hakemuksia tuli NOME-flattiin, kokonaiset 14 kappaletta, 
mikä on aivan mahtavaa. PK-flattia ei valitettavasti jaettu 
tänäkään vuonna. Olemme myös saaneet yhdistyksellem-
me uuden kiertopalkinnon, joka julkistettiin viime tipassa 
ennen kiertopalkintojen hakuajan alkamista. Kyseinen 
palkinto jaetaan sääntöjen mukaan ”Veteraani-ikäiselle 
flatille, joka on elämänsä aikana toiminut monipuolisena 
harrastuskaverina dual purpose -hengessä ja vielä vete-
raaninakin saavuttanut menestystä.” Kiertopalkinto on ni-
meltään Leon & Wilsonin perintö.

Omalta osaltani haluan kiittää kaikkia kiertopalkintoja ha-
keneita omistajia flatteineen ja toivottaa vähintäänkin yhtä 
menestyksekästä kuluvaa vuotta 2016!

kiertopalkintojen hoitaja, 

Senni

Haetut kiertopalkinnot vuonna 2015:

Vuoden Flatti …………………………………………..  8 kpl
NOME-Flatti  …………………………………………  14 kpl
Näyttely-Flatti  …………………………………….....  10 kpl
TOKO- Flatti ..……………………………….........…..  8 kpl
TOKO-tulokas ...……………………..........………….  5 kpl
MEJÄ-Flatti……………………………..........………..  8 kpl
WT-Flatti ……………………………..…............…….   4 kpl
Agility-Flatti ………………………….............……….   1 kpl
NOME-tulokas……………………...............…………. 7 kpl
WT-tulokas……………………………................…….. 3 kpl
Giorgio-Armanin Malja…………………...............…    4 kpl
Sandran Muistomalja…………………………..............2 kpl
Leon & Wilsonin perintö……………………. ...............1 kpl

VUODEN FLATTI

VUODEN FLATIN kirkkaimmalle pallille nousee Jääske-
läisen Veeran omistama 6,5-vuotias flattiuros ”Piki” Fowl 
Reed’s Blackpool. Piki on voittanut Vuoden Flatin aiem-
minkin vuonna 2013. Kiertopalkinto näyttääkin kiertävän 
hienosti pentuesisaruksilla, sillä Vuoden Flatti 2014 oli Pi-
kin veli. Pikin kiertopalkintopisteitä kartutti NOME-B -ko-
keista 2xVOI2- ja VOI3-tulokset sekä näyttelyrintamalta 
Turun ja 2x Jyväskylän ROP-sijoitukset.

Toiselle sijalle sijoittuu Tiia Turusen omistama kohta 5-vuo-
tias flattiuros ”Väiski” Filurin Flipflop. NOME-B kokeissa 
tasaisen varmasti työskennellyt Väiski saavutti kauden ai-
kana 4xAVO1-tuloksen ja AVO2-tuloksen. Näyttelypisteitä 
Väiskille kertyi Ilomantsin näyttelyn PU4-sijoituksesta.

Kolmanneksi tulee Tapio Takalan 2,5-vuotias flattinarttu 
”Manta” Taka-Tapiolan Manta. Pronssisija Vuoden Flat-
ti -kiertopalkinnossa saavutettiin 2xAVO1, AVO2 ja AVO3 
-tuloksilla. Näyttelypisteitä kartutti huhtikuisen Kihniön 
näyttelyn PN2-sijoitus. 

NOME-FLATTI

Vuoden 2015 NOME-FLATTI on Järvisen Jannen omis-
tama 6,5 -vuotias flattinarttu ”Sani” Taka-Tapiolan Fiun 
Taru. Jannella ja Sanilla on ollut upea vuosi koerintamalla, 
josta tuloksia kertyi hienosti. Kiertopalkintovoitto saavutet-
tiin seuraavin tuloksin: 4xVOI1 sekä upea Flattimestaruu-
den 2. sija. 

Toiselle sijalle sijoittuu Flattimestari 2015 eli 6,5 -vuotias 
flattiuros Fowl Reed’s Big Brother ”Nemo”. Nemon omis-
tavat sen kasvattajat Pia Kauppinen, Ville Suhonen ja Nea 
Suhonen. Nemo saavutti Flattimestaruuden lisäksi mahta-
via tuloksia tälläkin kaudella, joista kiertopalkintopisteisiin 
lasketaan VOI1, 2xVOI2 ja VOI3.

Jaetulle kolmannelle sijalle sijoittuu 4-vuotias flattinart-
tu ”Vappu” Gilliam’s Gold White Pigeon Game. Vapun 
omistaa Katja Villikka. Vappu saavutti vain kolmessa kuu-
kaudessa (elokuu-lokakuu) kiertopalkintoon vaadittavat 
viisi tulosta, ja näillä hienoilla tuloksilla saatiin pronssisija. 
Vapun tulokset olivat 2xVOI1 ja 3xVOI3. Toisen VOI1-tu-
loksensa Vappu saavutti Flattien PM-kilpailussa Norjassa. 

Heli ja Rami Pitkäjärven omistama ”Mette” Regale Razza 
Recife sijoittuu myös sijalle kolme. Mette on 6-vuotias flat-
tinarttu ja saavutti kauden aikana mahtavia tuloksia. Kier-
topalkintosijaan oikeuttavat tulokset ovat VOI1, 2xVOI2 ja 
2xVOI3.

NÄYTTELY-FLATTI

Vuoden NÄYTTELY-FLATTI kiertopalkinnon voittaa kol-
mannen kerran peräkkäin Marianne Forsellin omistama 
flattiuros ”Leo” Flat Power Criminal Intent. Leon näytte-
lymenestys oli elämänsä aikana upeaa seurattavaa vuosi 
toisensa jälkeen. Tähän kiertopalkintoon pisteitä kerrytti 
Turku KV:n ROP sekä PU2-sijoitukset isoissa näyttelyissä: 
Lahti KV:ssa, Turku KV:ssa, Joensuu KV:ssa sekä sileä-
karvaisten noutajien erikoisnäyttelyssä.

Hopealle sijoittuu 8-vuotias flattinarttu ”Hilma” Flat Power 
Noble Gem, jonka omistaa Heidi Siipo. Hilman upea esiin-
tyminen ja tasainen menestyminen vuonna 2015 nostivat 
Hilman toiselle sijalle viime vuoden sijalta neljä. Pistetiliä 
kartutti PN2-sijoitus maaliskuun Turku KV:sta sekä ROPit 
Varkaus KV:sta, Alavus KR:stä ja Järmijärvi RN:stä. Lisäk-
si Hilma liiteli narttujen voittoon Suomen Noutajakoirajär-
jestön päänäyttelyssä Hyvinkäällä. 

Pronssille sijoittuu Tomi Taipaleen omistama 4,5-vuotias 
flattinarttu ”Whoopie” Heilurihännän Wood Tar. Whoopie 
kerrytti kiertopalkintopisteitä tasaisen varmasti läpi vuo-
den ja hienoilla sijoituksillaan varmisti paikkansa kierto-
palkintolistan kärkikolmikossa. Whoopien pisteet kertyivät 
Kouvola RN:n, Lahti KV:n ja Porvoo KR:n ROP-voitoista 
sekä Lahden ja Kotkan kansainvälisten näyttelyiden VSP-
sijoituksista.

TOKO-FLATTI

Vuoden TOKO-FLATTI kiertopalkinnon voittaa viime vuo-
den TOKO-tulokas eli 2,5-vuotias flattinarttu ”Lahja” Flat-
kiss Guilty Intent, omistajinaan Marianne Forsell sekä 
Auli ja Eija Rajulin. Voittopisteet koostuivat hienoista tu-
loksista kauden aikana 3xEVL1 ja 2xEVL2. Lahja saavutti 
vuoden aikana myös FI TVA -tittelin.

Hopealle sijoittuu tasaisen hienoilla tuloksilla 6-vuotias 
flattiuros ”Piki” eli Fowl Reed’s Blackpool. Pikin omistaa 
Veera Jääskeläinen. Kiertopalkintopisteitä Pikille kertyi vii-
destä kokeesta, joista 3xEVL1, EVL2 ja EVL3. Vuoden ai-
kana Piki ja Veera kilpailivat TOKO-kokeessa myös Ruot-
sissa saavuttaen upeasti SE TVA -tittelin.

Pronssisijalle kipusi Emmi Kiviluoman omistama 6,5-vuo-
tias flattiuros ”Saku” Harvahampaan Go For Success. 
Saku ja Emmi starttasivat hienosti ensimmäistä kertaa 
erikoisvoittajaluokassa helmikuussa EVL1-tuloksella ja 
loppukaudelta pisteitä kerryttivät lisäksi EVL2- ja 2xEVL1 
-tulokset. Kolmen EVL1-tuloksen myötä Saku saavutti 
Suomen Tottelevaisuusvalionarvon.
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KIERTOPALKINNOT 2015KIERTOPALKINNOT 2015

TOKO-TULOKAS

Vuoden TOKO-TULOKAS on oikeutetusti Filurin Bang-A-
Boomerang ”Nomi”. Nomin omistaa Maija Jokela ja Tiina 
Pikkuaho. Nomi on 1,5-vuotias nuori flattinarttu, joka on 
saavuttanut huikeita tuloksia viime kaudella. Nomin kier-
topalkintopisteet koostuivat AVO1- ja 2xVOI2-tuloksista. 
Nomi tokoili itselleen myös TK2-koulutustunnuksen.

Toiseksi tulee Tiina ja Johannes Rasin omistama ”Ellen” 
Emkristina’s Ingerborg. Ellen on kohta 2-vuotias flatti-
narttu, joka aloitti koeuransa viime kaudella hienoin tulok-
sin. Kiertopalkintopisteitä Ellen kerrytti ALO1-, AVO1- ja 
AVO2 -tuloksilla. 

Kolmanneksi tulee ”Pate” Kvarntorpet’s Sandman. Pa-
ten omistaa Ismo ja Tanja Ruis. Pate aloitti myös TOKO-
uransa hienoin tuloksin ja saavutti kauden aikana 3xA-
LO1-tuloksen. Kolmen alokasluokan tuloksen myötä Pate 
sai myös TK1-koulutustunnuksen.

MEJÄ-FLATTI

Vuoden MEJÄ-FLATTI kiertopalkinto menee edellisvuo-
den tapaan ”Veetille” Pepperment Deedee Depussylle. 
Veetin omistaa Anneli Koskinen. Veeti on jo 10,5-vuotias 
veteraaniherra ja toimii edelleen jäljellä mitä parhaimmalla 
tavalla ja siitä puhuvat tuloksetkin puolestaan. Kiertopal-
kintopisteitä kertyi 3xVOI1-tuloksista pistein 48, 49 ja 49. 
Lisäksi Veeti voitti Piirinmestaruuden syyskuussa. 

Toiseksi tulee Tarja Koistisen omistama 7,5-vuotias flat-
tiuros Noanarkin Varanus Varius ”Visa”. Visan koekau-
si oli tasaisen varma ja Visan upeat tulokset ovat 3xVOI1 
pistein 46, 46, ja 46. Visa on myös kertaalleen voittanut 
MEJÄ-flatti -kiertopalkinnon, vuonna 2013.

Kolmanneksi sijoittuu vain pisteen erolla toiseksi tullee-
seen 2-vuotias flattiuros ”Pate”, Kvarntorpet’s Sandman. 
Paten omistavat Ismo ja Tanja Ruis. Pate saavutti upeita 
tuloksia nuoresta iästään huolimatta. Paten tulokset kau-
delta olivat 3xVOI1 pistein 46, 46, ja 45

AGILITY-FLATTI

Vuoden AGILITY-FLATTI on Piritta Pärssisen omistama 
7,5-vuotias flattinarttu ”Hellevi”, viralliselta nimeltään Flat-
terhaft Du Och Jag. Hellevi kilpaili 3-luokassa saaden 
hienoja tuloksia läpi vuoden. Kiertopalkintopisteet koostui-
vat viidestä 0-tuloksesta. Hellevistä tuli upeasti myös Suo-
men Agilityvalio, FI AVA vuoden 2015 aikana.

WT-FLATTI

Vuoden 2015 WT-FLATTI –kiertopalkinnon voittaa jo kol-
mannen kerran peräkkäin Katja Villikan omistama ”Vappu” 
Gilliam’s Gold White Pigeon Game. Vappu ja Katja ker-
ryttivät kiertopalkintopisteet kolmesta kokeesta loistavin 
tuloksin. Tulokset olivat VOI2, 51p., VOI2, 58p. ja VOI2, 
64p. 

Hopeaa ottaa WT-FLATTI -kiertopalkinnossa 7-vuotias 
flattiuros Zebulons Forever Dorado ”Nalli”. Nallin omista-
vat Jarmo Vaarala ja Tiina Pikkuaho. Nalli saavutti kierto-
palkintopisteet kahdesta kokeesta hienoin tuloksin; VOI1, 
84p. ja VOI1, 79p.

Pronssille sijoittuu myös vuoden WT-tulokkaaksi valittu 
Taka-Tapiolan Masi ”Masi”. Masin omistaa Jonna Räsä-
nen. Masin tulokset koostuvat alokasluokan starteista hie-
noin pistemäärin. Masin tulokset olivat 4xALO1 pistein 77, 
75, 91 ja 79.

NOME-TULOKAS

NOME-toimikunta valitsi 7 hakijan joukosta vuoden 2015 
NOME-TULOKKAAKSI ”Migin” Mingus Umbra Fidan. 
Migin omistaa Johanna Rotko ja Tiina Pikkuaho. Migi on 
2,5-vuotias nuori flattiuros, jonka tulokset kertovat var-
masta työskentelystä. Migin tulokset viime vuodelta olivat 
3xALO1 ja AVO3. Migi on myös vuoden 2015 Flatti-Kisälli.

WT-TULOKAS

Vuoden 2015 WT-TULOKKAAKSI NOME-toimikunta valit-
si 3 hakijan joukosta Jonna Räsäsen omistaman 2,5-vuo-
tiaan ”Masin”, viralliselta nimeltään Taka-Tapiolan Masi. 
Masi aloitti WT-uransa huhtikuussa ja saavutti reilun kuu-
kauden sisällä neljä ALO1-tulosta hienoin pistemäärin 77, 
75, 91 ja 79.

GIORGIO-ARMANIN MALJA

GIORGIO-ARMANIN MALJA menee oikeutetusti Marian-
ne Forsellin omistamalle ”Leolle” Flat Power Criminal In-
tent. Leon menestys ryhmäkehissä oli huikeaa seuratta-
vaa ja tyylikkäällä esiintymisellään Leo saavutti seuraavat 
tulokset; Helsinki KV:n RYP1, Oulu KV:n, Mänttä ja Piek-
sämäki KR:n RYP2 sekä toisen Oulu KV:n RYP3.  

Toiseksi sijoittuu Marianne Takalon omistama 2,5 vuotias 
”Ada” Nitamuksen Ada. Ada on nuoresta iästään huoli-
matta menestynyt hyvin näyttelykehissä vuonna 2015. 
Kiertopalkintoon oikeuttavat pisteet Ada saavutti upealla 
Ylivieska KV:n ryhmävoitolla.

Jaetulle kolmannelle sijalle sijoittuu Sirpa Saastamoisen 
ja Ragnhild Ulinin omistama 5-vuotias flattiuros ”Ukko” Al-
manza Barbour Goodiebag. Ukko saavutti kiertopalkinto-
pisteet hyytävän kylmästä Kajaanin KV -näyttelystä, jossa 
Ukko liiteli upeasti RYP2-sijoitukseen.

Jaettu kolmas sija menee myös Flat Power Noble Gemil-
le, ”Hilmalle”, jonka omistaa Heidi Siipo. Iloisella esiinty-
misellään Hilma valloitti tuomarit ja sijoittui Varkaus KV:n 
RYP2:ksi. 

SANDRAN MUISTOMALJA

SANDRAN MUISTOMALJAN voittaa viime vuosina näyt-
telykehissä mainetta niittänyt Flat Power Criminal Intent 
”Leo”. Valitettavasti Leo poistui keskuudestamme syys-
kuussa 9,5 vuoden iässä ja loistaa nyt kirkkaana tähtenä 
taivaalla. Surullisesta syksystä huolimatta Leon vuosi oli 
kuitenkin upea ja ainutlaatuinen. Siihen mahtui muun mu-
assa Veteran of Veterans 2015 -voitto, Suomen Kennellii-
ton kaikkien rotujen Vuoden Veteraanikilpailun 2. sija sekä 
lukuisat ryhmä- ja BIS-veteraanisijoitukset.

Sandran muistomaljan kiertopalkintopisteet Leo saavutti 
neljällätoista BIS-veteraanisijoituksella: Kajaanin, Turun, 
Helsingin, Iisalmen ja Joensuun KV -näyttelyiden Best 
In Show-veteraanivoitoilla; Tampere KV ja Tuusula KR –
näyttelyiden sekä flattien erikoisnäyttelyn BIS2-veteraani-
sijoituksilla; Turku KV, Imatra KR ja Joensuu KR -näytte-
lyiden BIS3-veteraanisijoituksilla sekä Rauman, Mäntän 
ja Hyvinkään KR -näyttelyiden BIS4-veteraanisijoituksilla.

Hopeaa ottaa Jenni Weck-Näsen omistama lähes 11-vuo-
tias veteraaniherra ”Welmu” Celtair Morning Phantom. 
Welmu on vielä vanhemmallakin iälläkin osoittautunut ko-
vaksi vastukseksi nuoremmille kilpakumppaneille ja sijoit-
tuikin Suomen Noutajakoirajärjestön päänäyttelyssä Best 
In Show 2 -veteraaniksi viime vuonna.

LEON & WILSONIN PERINTÖ

LEON & WILSONIN PERINTÖ -kiertopalkinto jaettiin tänä 
vuonna ensimmäistä kertaa. Ensimmäisen kerran sen 
voittaakin kiertopalkinnon toinen lahjoittajista eli ”Leo” Flat 
Power Criminal Intent. Pisteitä tähän kiertopalkintoon 
kartuttivat jo edellä mainitut näyttelytulokset sekä Leon 
vuosien saatossa saavuttamat koetulokset.
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Kiertopalkintojen tulokset

VUODEN FLATTI

1. C.I.B. FI & EE MVA FI & SE TVA 
FOWL REED’S BLACKPOOL 
38 (26+12)
uros, s. 20.4.2009, FI24426/09

Isä: FI & NO MVA BH 
TOFFEDREAMS SUMMIT
Emä: FI & EE MVA 
ARTENEMISFLAT GALADRIEL
Kasvattaja: Pia Kauppinen, Parola
Omistaja: Veera Jääskeläinen, 
Parola

2. BH FILURIN FLIPFLOP 
22 (21+1)
uros, s. 24.2.2011, FI22285/11

Isä: SILESTON PATRUUNA
Emä: FI KVA ZEBULONS WINDY 
PEG
Kasvattaja: Tiina Pikkuaho, Kiiminki
Omistaja: Tiia Turunen, Joensuu

3. TAKA-TAPIOLAN MANTA 
22 (20+2)
narttu, s. 4.4.2013, FI25900/13

Isä: FILURIN FELLOW
Emä: FI KVA TAKA-TAPIOLAN KATA
Kasvattaja ja omistaja: 
Tapio Takala, Mänttä

4. FI MVA HARVAHAMPAAN 
JUST MY LUCK 21 (16+5)
uros, s. 15.5.2012, FI33790/12

Isä: C.I.B FI & EE & LV & RU MVA 
EE & LV JMVA BALTJV-06 EEJV-06 
EEV-08 RKFV LVV-07 BALTVV-13 
FLAT GARDEN’S ARTHUR XII
Emä: FI MVA HARVAHAMPAAN GO-
WENT-GONE
Kasvattaja: Mikko Saastamoinen, 
Hämeenlinna
Omistaja: Pirita Hahtonen, Salokylä

5. FI MVA PEACHDREAM’S 
GIVE N’ GET 20 (11+9)
narttu, s. 04.08.2012, FI50251/12

Isä: SE(n) & DK MVA OAKSHOOT’S 
ALWAYS ON TOP
Emä: FI & NO & SE(n) MVA 
O’FLANAGAN FRIA FANTASIER
Kasvattaja: Katja Anttonen, Tampere
Omistaja: Pilvi Inkinen, Vantaa

6. NOANARKIN TRINGA TOTANUS 
17 (10+7)
narttu, s. 19.03.2012, FI24893/12

Isä: SWALLOWSFLIGHT ULTIMATE-
SPIRIT
Emä: NOANARKIN VANESSA CAR-
DUI 
Kasvattaja ja omistaja: 
Kaija Leinonen, Laukkoski

7. C.I.B. C.I.E. FI & SE(n) MVA 
HeJW-11 JV-11 ALMANZA BAR-
BOUR GOODIEBAG 15 (3+12)
uros, s. 19.11.2010, FI17073/12

Isä: MONTEGRINO MILITARY MAN
Emä: GB SH CH HU & SE(n) MVA 
SE JVA PMV-07 SEV-08-09 EUV-08 
ALMANZA BAG OF TRICKS
Kasvattajat: Ragnhild Ulin & Susanne 
Karlström, Ruotsi
Omistajat: Sirpa Saastamoinen ja 
Ragnhild Ulin, Hämeenlinna

8. FI JVA GILLIAM’S GOLD LEA-
VINGS OF THE WOLF 13 (8+5)
narttu, s. 11.02.2013, FI47357/13

Isä: MADDISTREAM INDIGO JACK
Emä: SE JVA GILLIAM’S GOLD 
DRÖMVINSTEN
Kasvattaja: Karin Friberg, Ruotsi
Omistaja: Ann Leskinen, Pietarsaari

NOME-FLATTI

1. FI & SE KVA TAKA-TAPIOLAN 
FIUN TARU 48
narttu, s. 2.4.2009, FI27917/09

Isä: BATZI’S KNOCK OUT
Emä: TAKA-TAPIOLAN FIU
Kasvattaja: Tapio Takala, Mänttä
Omistaja: Janne Järvinen, Vilppula

2. FOWL REED’S BIG BROTHER 
46
uros, s. 20.4.2009, FI24427/09

Isä: FI & NO MVA BH TOF-
FEDREAMS SUMMIT
Emä: FI & EE MVA ARTENEMIS-
FLAT GALADRIEL
Kasvattaja: Pia Kauppinen, Parola
Omistajat: Pia Kauppinen & Ville 
Suhonen & Nea Suhonen, Parola

3. GILLIAM’S GOLD WHITE PIGE-
ON GAME 44
narttu, s. 24.5.2011, FI42490/11

Isä: FI KVA & TVA WHIPCORD’S 
SVOLD
Emä: FLATTERHAFT COVER GIRL 
FOR GILLIAM
Kasvattaja: Karin Friberg, Ruotsi
Omistaja: Katja Villikka, Kouvola

3. REGALE RAZZA RECIFE 44
narttu, s.17.4.2009, FI28701/09

Isä: KIVARIN KASIMIR
Emä: SILETON PARTITUURI
Kasvattaja: Anne Haverinen, Paltamo 
Omistajat: Heli ja Rami Pitkäjärvi, 
Rintala

5. TAKA-TAPIOLAN FIUN TUULI 43
narttu, s.2.4.2009, FI27918/09 

Isä: BATZI’S KNOCK OUT
Emä: TAKA-TAPIOLAN FIU  
Kasvattaja: Tapio Takala, Mänttä
Omistaja: Tarja Tuhola, Pälkäne

6. C.I.B. FI & EE MVA FI & SE TVA 
FOWL REED’S BLACKPOOL 42
uros, s. 20.4.2009, FI24426/09

Isä: FI & NO MVA BH TOF-
FEDREAMS SUMMIT
Emä: FI & EE MVA ARTENEMIS-
FLAT GALADRIEL
Kasvattaja: Pia Kauppinen, Parola
Omistaja: Veera Jääskeläinen, Parola

7. ZEBULONS FOREVER DORADO 
36
uros, s. 28.10.2008, FI16991/09

Isä: POHJ & DK & SE & NO KVA 
RELTUB BLACK VELVET 
Emä: ZEBULONS ICE BELL
Kasvattaja: Gisela Fuchs, Ruotsi
Omistajat: Jarmo Vaarala & Tiina 
Pikkuaho, Kiiminki

8. BH FILURIN FLIPFLOP 34
uros, s. 24.2.2011, FI22285/11

Isä: SILESTON PATRUUNA
Emä: FI KVA ZEBULONS WINDY 
PEG
Kasvattaja: Tiina Pikkuaho, Kiiminki
Omistaja: Tiia Turunen, Joensuu 

9. TOFFEDREAMS PILGRIM 28
uros, s. 8.12.2012, FI43765/14

Isä: SE(n) & FI MVA TOFFEDREAMS 
OCEAN’S ELEVEN  
Emä: SE(n) & FI MVA O’FLANAGAN 
HÅLL ANDAN 
Kasvattajat: Lena & Claes Sundqvist, 
Ruotsi
Omistaja: Veera Jääskeläinen, Parola

10. FILURIN TARINA 25
narttu, s.2.7.2012, FI42531/12 

Isä: GUNHILLS JUBILEE SENSATI-
ON  
Emä: FI KVA ZEBULONS WINDY 
PEG 
Kasvattaja: Tiina Pikkuaho, Kiiminki 
Omistajat: Tiina Pikkuaho & Heli 
Pitkäjärvi, Rintala 

10. TAKA-TAPIOLAN MANTA 25
narttu, s. 4.4.2013, FI25900/13 

Isä: FILURIN FELLOW 
Emä: FI KVA TAKA-TAPIOLAN KATA 
Kasvattaja ja omistaja: Tapio Takala, 
Mänttä
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NÄYTTELY-FLATTI

1. C.I.B C.I.E POHJ & FI & DK & 
SE & EE & LT MVA BALT & EE & 
LV & LT JMVA EE VMVA LTJV-07 
EEV-14 EEVV-14 SEVV-14 TLNW-15 
TLNVW-15 POHJ & FI & NO & SE 
TVA BH FLAT POWER CRIMINAL 
INTENT 26
uros, s. 23.4.2006, FIN28438/06

Isä: ALMANZA LOVER UNDER 
COVER
Emä: C.I.B FI & EE MVA EEV-04 
BLACKLEADER’S FABULOUS 
FRIEND
Kasvattajat: Anu & Kimmo Vorobjev, 
Parola
Omistaja: Marianne Forsell, Helsinki

2. FI & EE MVA FI TVA HeW-14 
TLNW-15 RTK1 
FLAT POWER NOBLE GEM 23
narttu, s. 14.1.2008, FIN15033/08

Isä: SE(n) & NO MVA JV-06 KBHV-
07 PMV-08 HeW-10 NOV-07 PMV-
13 PMVV-13 NOVV-14 PMVV-14 
BLACK MICA’S THAT’S ENOUGH
Emä: C.I.B FI & EE MVA EEV-04 
BLACKLEADER’S FABULOUS 
FRIEND
Kasvattajat: Anu & Kimmo Vorobjev, 
Parola
Omistaja: Heidi Siipo, Kannus

3. FI & EE MVA HEILURIHÄNNÄN 
WOOD TAR 19,5
narttu, s. 25.3.2012, FI29455/12

Isä: ENGSBODA TOULOUSE LAUT-
REC
Emä: FI & SE(n) MVA ROYAL SILK 
LOVE POTION
Kasvattaja: Kirsi Nieminen, Saaren-
taus
Omistaja: Tomi Taipale, Kouvola

4. C.I.B. FI & EE MVA FI & SE TVA 
FOWL REED’S BLACKPOOL 18
uros, s. 20.4.2009, FI24426/09

Isä: FI & NO MVA BH TOF-
FEDREAMS SUMMIT
Emä: FI & EE MVA ARTENEMIS-
FLAT GALADRIEL
Kasvattaja: Pia Kauppinen, Parola
Omistaja: Veera Jääskeläinen, Parola

 
5. C.I.B. C.I.E FI & SE(n) MVA HeJV-
11 JV-11 ALMANZA BARBOUR 
GOODIEBAG 17
uros, s. 19.11.2010, FI17073/12

Isä: MONTEGRINO MILITARY MAN
Emä: GB SH CH HU & SE(n) MVA 
SE JVA PMV-07 SEV-08-09 EUV-08 
ALMANZA BAG OF TRICKS
Kasvattajat: Ragnhild Ulin & Susanne 
Karlström, Ruotsi
Omistajat: Sirpa Saastamoinen ja 
Ragnhild Ulin, Hämeenlinna

6. FI MVA JV-14 HARVAHAMPAAN 
LIKE A HURRICANE 15
narttu, s. 26.7.2013, FI42707/13

Isä: C.I.B C.I.E POHJ & FI & DK & 
SE & EE & LT MVA BALT & EE & 
LV & LT JMVA EE VMVA LTJV-07 
EEV-14 EEVV-14 SEVV-14 TLNW-15 
TLNVW-15 POHJ & FI & NO & SE 
TVA BH FLAT POWER CRIMINAL 
INTENT
Emä: C.I.B. FI & LT MVA HARVA-
HAMPAAN FOOL OR CLEVER
Kasvattaja: Mikko Saastamoinen, 
Hämeenlinna
Omistajat: Sirpa & Mikko Saastamoi-
nen, Hämeenlinna

7. FI & EE MVA FLAT POWER FLY 
CASTER 14,5
uros, 14.8..2008, FI15028/08

Isä: SE(n) & NO MVA JV-06 KBHV-
07 PMV-08 HeW-10 NOV-07 PMV-13 
PMVV-13 BLACK MICA’S THAT’S 
ENOUGH
Emä: C.I.B FI & EE MVA EEV-04 
BLACKLEADER’S FABULOUS 
FRIEND
Kasvattajat: Anu & Kimmo Vorobjev, 
Parola
Omistaja: Kari Husso, Hyvinkää

8. C.I.B C.I.E FI & EE & LV MVA EE 
VMVA BALTV-09 PMV-09 EEJV-07 
BALTV-13 EEV-14 EEVV-14 HEVV-
15 VV-15 FLAT POWER CRIMINAL 
HEARTS 14
narttu, s. 23.4.2006, FIN28442/06

Isä: ALMANZA LOVER UNDER 
COVER
Emä: C.I.B FI & EE MVA EEV-04 
BLACKLEADER’S FABULOUS 
FRIEND
Kasvattajat: Anu & Kimmo Vorobjev, 
Parola
Omistaja: Senni Husso, Hyvinkää

9. CELTAIR PIECE OF ME 12,5
narttu, s. 12.5.2014, FI32874/14

Isä: FI & EE MVA STARWORKERS 
ROCK MY WORLD
Emä: FI MVA CELTAIR CASHEL 
KATE
Kasvattaja: Jenni Juvén, Jämsän-
koski
Omistaja: Jenni Juvén, Jämsänkoski

10. FI MVA NITAMUKSEN ADA 10
narttu, s. 27.6.2013, FI41871/13

Isä: SNIFFENS TRAVELLING TIGER 
Emä: FI MVA EMKRISTINA’S LADY 
ETHELWELDA
Kasvattaja: Mika Pöyhönen, Kylän-
lahti
Omistaja: Marianne Takalo, Oulainen

WT-FLATTI

1. GILLIAM’S GOLD 
WHITE PIGEON GAME 346
narttu, s. 24.5.2011, FI42490/11

Isä: FI KVA & TVA WHIPCORD’S 
SVOLD
Emä: FLATTERHAFT COVER GIRL 
FOR GILLIAM
Kasvattaja: Karin Friberg, Ruotsi
Omistaja: Katja Villikka, Kouvola

2. ZEBULONS 
FOREVER DORADO 326
uros, s. 28.10.2008, FI16991/09

Isä: POHJ & DK & SE & NO KVA 
RELTUB BLACK VELVET 
Emä: ZEBULONS ICE BELL
Kasvattaja: Gisela Fuchs, Ruotsi
Omistajat: Jarmo Vaarala & Tiina 
Pikkuaho, Kiiminki

3. TAKA-TAPIOLAN MASI 322
uros, s. 4.4.2013, FI25896/13

Isä: FILURIN FELLOW
Emä: FI KVA TAKA-TAPIOLAN KATA
Kasvattaja: Tapio Takala, Mänttä
Omistaja: Jonna Räsänen, Kontio-
lahti

4. TAKA-TAPIOLAN MANTA 301,5
narttu, s. 4.4.2013, FI25900/13

Isä: FILURIN FELLOW
Emä: FI KVA TAKA-TAPIOLAN KATA
Kasvattaja: Tapio Takala, Mänttä
Omistaja: Tapio Takala, Mänttä

MEJÄ-FLATTI

1. FIN JVA PEPPERMENT 
DEEDEE DEPUSSY 170
uros, s. 21.6.2005, FIN34179/05

Isä: FI & EE & LT & RU MVA FI JVA 
NOANARKIN ASTERIAS RUBENS
Emä: FIN JVA PEPPERMENT AN-
GELIC AUGUSTA
Kasvattaja ja omistaja:
 Anneli Koskinen, Lahti

2. NOANARKIN 
VARANUS VARIUS 138
uros, s. 9.4.2007, FIN25944/07

Isä: HAWKSTHORN CALIPH
Emä: FI MVA NOANARKIN SOREX 
ARANEUS
Kasvattaja: Kaija Leinonen, 
Laukkoski
Omistaja: Tarja Koistinen, Kuopio

3. FI JVA KVARNTORPET’S 
SANDMAN 137
uros, s. 10.5.2014, FI33509/14

Isä: FI MVA ELVENPATH’S STORM 
WARNING
Emä: FI MVA CONOVER’S XAMPLE 
OF PLEASURE
Kasvattajat: Birgitta Hällsten-Pada & 
Alf Pada, Jungsund
Omistajat: Ismo & Tanja Ruis, Pori

4. FIN JVA PEPPERMENT 
TEMPERS TIFANI 143
narttu, s. 30.12.2006, FIN13232/07

Isä: FIN MVA JV-04 TOFFEDREAMS 
CHERRY GARCIA
Emä: FIN JVA PEPPERMENT MY 
MISS MIRACLE
Kasvattaja: ja omistaja: 
Anneli Koskinen, Lahti

5. FIN JVA PEPPERMENT 
TEMPERS TEMORA 136
narttu, s. 30.12.2006, FIN13230/07

Isä: FIN MVA JV-04 TOFFEDREAMS 
CHERRY GARCIA
Emä: FIN JVA PEPPERMENT MY 
MISS MIRACLE
Kasvattaja ja omistaja: Anneli Koski-
nen, Lahti

6. PEPPERMENT 
TIFANI XIMENA MEI 134
narttu, s. 19.1.2014, FI16874/14

Isä: FIN JVA PEPPERMENT DEE-
DEE DEPUSSY
Emä: FIN JVA PEPPERMENT TEM-
PERS TIFANI
Kasvattaja ja omistaja: 
Anneli Koskinen, Lahti

7. FI JVA PEPPERMENT
JEWELL HEMERY 131
uros, s. 23.1.2011, FI17850/11

Isä: FIN JVA PEPPERMENT DEE-
DEE DEPUSSY
Emä: FIN JVA PEPPERMENT TEM-
PERS TIFANI
Kasvattaja ja omistaja: 
Anneli Koskinen, Lahti

8. FI JVA KEVÄTNIITYN 
BLUE VELVET 130
uros, s. 8.6.2010, FI39547/10

Isä: FIN MVA & JVA KEVÄTNIITYN A 
FIELD OF GOLD
Emä: FIN MVA & JVA DANTARAN 
BACKYARD BABY
Kasvattaja: Ann Leskinen, Pietarsaari
Omistajat: Ismo & Tanja Ruis, Pori
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KIERTOPALKINNOT 2015KIERTOPALKINNOT 2015

TOKO-FLATTI

1. FI TVA FLATKISS 
GUILTY INTENT 58  
narttu, s. 21.3.2013, FI24950/13

Isä: C.I.B C.I.E POHJ & FI & DK & 
SE & EE & LT MVA BALT & EE & 
LV & LT JMVA EE VMVA LTJV-07 
EEV-14 EEVV-14 SEVV-14 TLNW-15 
TLNVV-15 POHJ & FI & NO & SE 
TVA BH FLAT POWER CRIMINAL 
INTENT
Emä: FI MVA TK2 Nerelius Secret 
Garden
Kasvattaja: Christina Kiuru, Lahti
Omistajat: Marianne Forsell, Auli & 
Eija Rajulin, Helsinki

2. C.I.B FI & EE MVA FI & SE TVA 
FOWL REED’S BLACKPOOL 57
uros, s. 20.4.2009, FI24426/09

Isä: FI & NO MVA TOFFEDREAMS 
SUMMIT
Emä: FI & EE MVA ARTENEMIS-
FLAT GALADRIEL
Kasvattaja: Pia Kauppinen, Parola
Omistaja: Veera Jääskeläinen, Pa-
rola

3.  FI TVA FI VPVA HARVAHAM-
PAAN GO FOR SUCCESS 47
uros, s. 17.7.2009, FI40293/09 

Isä: SÖKLUSTENS CHEVROLET 
IMPALA
Emä: C.I.B POHJ & FI & SE & NO 
MVA PMJV-07 HeVW-14 HARVA-
HAMPAAN DO-DID-DONE
Kasvattaja: Mikko Saastamoinen, 
Hämeenlinna
Omistaja: Emmi Kiviluoma, Lappi

4. FI JVA KEVÄTNIITYN 
BLUE VELVET 38
uros, s. 8.6.2010, FI39547/10

Isä: FIN MVA & JVA KEVÄTNIITYN A 
FIELD OF GOLD
Emä: FIN MVA & JVA DANTARAN 
BACKYARD BABY
Kasvattaja: Ann Leskinen, Pietarsaari
Omistajat: Ismo & Tanja Ruis, Pori

5. FILURIN 
BANG-A-BOOMERANG 34 
narttu, s. 23.4.2014, FI30407/14

Isä: ZEBULONS FOREVER 
DORADO 
Emä: BATZI’S SAISON BLANCHE
Kasvattaja: Tiina Pikkuaho, Kiiminki 
Omistajat: Maija Jokela & Tiina Pik-
kuaho, Eurajoki 

6. FI MVA NITAMUKSEN ADA 20
narttu, s. 27.6.2013, FI41871/13

Isä: SNIFFENS TRAVELLING TIGER 
Emä: FI MVA EMKRISTINA’S LADY 
ETHELWELDA
Kasvattaja: Mika Pöyhönen, 
Kylänlahti
Omistaja: Marianne Takalo, Oulainen

7. FI JVA KVARNTORPET’S 
SANDMAN 13
uros, s. 9.9.2005, FIN47691/05

Isä: ZEBULONS FRIIA RIO TRAP
Emä: FI & SE(n) MVA BLACKPICKS 
PRETTY GIRL
Kasvattajat: Birgitta Hällsten-Pada & 
Alf Pada, Jungsund
Omistajat: Ismo & Tanja Ruis, Pori

8. FI JVA GILLIAM’S GOLD LEA-
VINGS OF THE WOLF 13 (8+5)
narttu, s. 11.02.2013, FI47357/13

Isä: MADDISTREAM INDIGO JACK
Emä: SE JVA GILLIAM’S GOLD 
DRÖMVINSTEN
Kasvattaja: Karin Friberg, Ruotsi
Omistaja: Ann Leskinen, Pietarsaari

TOKO-TULOKAS

1. FILURIN 
BANG-A-BOOMERANG 22 
narttu, s. 23.4.2014, FI30407/14

Isä: ZEBULONS FOREVER DORA-
DO 
Emä: BATZI’S SAISON BLANCHE
Kasvattaja: Tiina Pikkuaho, Kiiminki 
Omistajat: Maija Jokela & Tiina Pik-
kuaho, Eurajoki

2. EMKRISTINA’S INGERBORG 14
narttu, s. 9.2.2013, FI18114/13

Isä: FI KVA FILURIN VELLU-VER-
MUTTI
Emä: FI & EE MVA EMKRISTINA’S 
FIRTHA AQUABAIR
Kasvattaja: Tiina-Maarit Kisonen, 
Jongunjoki
Omistajat: Tiina & Johannes Rasi, 
Parola

3. FI JVA KVARNTORPET’S 
SANDMAN 9
uros, s. 9.9.2005, FIN47691/05

Isä: ZEBULONS FRIIA RIO TRAP
Emä: FI & SE(n) MVA BLACKPICKS 
PRETTY GIRL
Kasvattajat: Birgitta Hällsten-Pada & 
Alf Pada, Jungsund
Omistajat: Ismo & Tanja Ruis, Pori

4. BLACK HUGH’S 
MIDNIGHT SAGA 8
narttu, s. 31.1.2013, FI18757/13

Isä: DE & DE (VDH) MVA DE JMVA 
(VDH) EUJV-11 RHINEFIELD’S AS 
HAPPY AS LARRY
Emä: FI MVA EEJV-10 BLACK 
HUGH’S SAGA OF ISLAND
Kasvattaja ja omistaja:
Tiina Sudensalmi, Taipalsaari

5. FI JVA GILLIAM’S GOLD LEA-
VINGS OF THE WOLF 13 (8+5)
narttu, s. 11.02.2013, FI47357/13

Isä: MADDISTREAM INDIGO JACK
Emä: SE JVA GILLIAM’S GOLD 
DRÖMVINSTEN
Kasvattaja: Karin Friberg, Ruotsi
Omistaja: Ann Leskinen, Pietarsaari

NOME-TULOKAS

MINGUS UMBRA FIDA
uros, s. 17.4.2013, FI27436/14

Isä: FLATGOLD’S BREAKING THE 
RULES RILEY
Emä: HILARIA UMBRA FIDA
Kasvattaja: Anke Wolf, Saksa
Omistajat: Tiina Pikkuaho & Johanna 
Rotko, Lehmo

WT-TULOKAS

TAKA-TAPIOLAN MASI 
uros, s. 4.4.2013, FI25896/13

Isä: FILURIN FELLOW
Emä: FI KVA TAKA-TAPIOLAN KATA
Kasvattaja: Tapio Takala, Mänttä
Omistaja: Jonna Räsänen, 
Kontiolahti

AGILITY-FLATTI

1. FI AVA FI TVA FLATTERHAFT 
DU OCH JAG   0
narttu, s.12.3.2008, FIN44593/08
 
Isä: POHJ & DK & SE & NO KVA 
RELTUB BLACK VELVET
Emä: FLATTERHAFT MISS UNI-
VERSE
Kasvattaja: Anneli Karlsson, Ruotsi
Omistaja: Piritta Pärssinen, Oulu

GIORGIO-ARMANIN MALJA

1. C.I.B C.I.E POHJ & FI & DK & 
SE & EE & LT MVA BALT & EE & 
LV & LT JMVA EE VMVA LTJV-07 
EEV-14 EEVV-14 SEVV-14 TLNW-
15 TLNVV-15 POHJ & FI & NO & SE 
TVA BH FLAT POWER CRIMINAL 
INTENT 23
uros, s. 23.4.2006, FIN28438/06

Isä: ALMANZA LOVER UNDER 
COVER
Emä: C.I.B FI & EE MVA EEV-04 
BLACKLEADER’S FABULOUS 
FRIEND
Kasvattajat: Anu & Kimmo Vorobjev, 
Parola
Omistaja: Marianne Forsell, Helsinki

2. FI MVA NITAMUKSEN ADA 6
narttu, s. 27.6.2013, FI41871/13

Isä: SNIFFENS TRAVELLING TIGER 
Emä: FI MVA EMKRISTINA’S LADY 
ETHELWELDA
Kasvattaja: Mika Pöyhönen, 
Kylänlahti
Omistaja: Marianne Takalo, Oulainen

3. C.I.B. C.I.E FI & SE(n) MVA 
HeJV-11 JV-11 ALMANZA 
BARBOUR GOODIEBAG 5
uros, s. 19.11.2010, FI17073/12

Isä: MONTEGRINO MILITARY MAN
Emä: GB SH CH HU & SE(n) MVA 
SE JVA PMV-07 SEV-08-09 EUV-08 
ALMANZA BAG OF TRICKS
Kasvattajat: Ragnhild Ulin & Susanne 
Karlström, Ruotsi
Omistajat: Sirpa Saastamoinen ja 
Ragnhild Ulin, Hämeenlinna

3. FI & EE MVA FI TVA HeW-14 
TLNW-15 RTK1 FLAT POWER 
NOBLE GEM 5
narttu, s. 14.1.2008, FIN15033/08
Isä: SE(n) & NO MVA JV-06 KBHV-
07 PMV-08 HeW-10 NOV-07 PMV-
13 PMVV-13 NOVV-14 PMVV-14 
BLACK MICA’S THAT’S ENOUGH
Emä: C.I.B FI & EE MVA EEV-04 
BLACKLEADER’S FABULOUS 
FRIEND
Kasvattajat: Anu & Kimmo Vorobjev, 
Parola
Omistaja: Heidi Siipo, Kannus

LEON JA WILSONIN PERINTÖ

1. C.I.B C.I.E POHJ & FI & DK & SE 
& EE & LT MVA BALT & EE & LV & 
LT JMVA EE VMVA LTJV-07 EEV-
14 EEVV-14 SEVV-14 TLNW-15 
TLNVW-15 POHJ & FI & NO & SE 
TVA BH FLAT POWER CRIMINAL 
INTENT 483
uros, s. 23.4.2006, FIN28438/06

Isä: ALMANZA LOVER 
UNDER COVER
Emä: C.I.B FI & EE MVA EEV-04 
BLACKLEADER’S FABULOUS 
FRIEND
Kasvattajat: Anu & Kimmo Vorobjev, 
Parola
Omistaja: Marianne Forsell, Helsinki

SANDRAN MUISTOMALJA

1. C.I.B C.I.E POHJ & FI & DK & SE 
& EE & LT MVA BALT & EE & LV & 
LT JMVA EE VMVA LTJV-07 EEV-
14 EEVV-14 SEVV-14 TLNW-15 
TLNVW-15 POHJ & FI & NO & SE 
TVA BH FLAT POWER CRIMINAL 
INTENT 152
uros, s. 23.4.2006, FIN28438/06

Isä: ALMANZA LOVER 
UNDER COVER
Emä: C.I.B FI & EE MVA EEV-04 
BLACKLEADER’S FABULOUS 
FRIEND
Kasvattajat: Anu & Kimmo Vorobjev, 
Parola
Omistaja: Marianne Forsell, Helsinki

2. FI & EE MVA CELTAIR 
MORNING PHANTOM 11
uros, s. 13.3.2005, FIN20436/05

Isä: FI & SE(n) MVA TOFFEDREAMS 
TOOT’N FLUTE 
Emä: C.I.B FI & LT MVA CELTAIR 
RUSTIC RUMOUR
Kasvattaja: Jenni Juvén, 
Jämsänkoski
Omistaja: Jenni Weck-Näse
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KIERTOPALKINNOT

Vuoden Flatti

Fowl Reed’s Blackpool ”Piki”
C.I.B FI & EE MVA FI & SE TVA

om. Veera Jääskeläinen

Piki on hyvä esimerkki siitä, miten 
ensimmäisen koiran kanssa voi me-
nestyä, jos taustajoukot, geenit ja 
treenikaverit ovat oikeat. Pikin kasvat-
tajaperhe (Kauppinen & Suhonen) on 
ollut se ensimmäinen edellytys siihen, 
että tähän ollaan päästy. Kasvattajan 
tuki, neuvot ja ajankäyttö kasvatte-
jaan kohtaansa on vertaansa vailla. 
Varsinkin kuin ohjaaja ei vielä reilu 
kuusi vuotta sitten tiennyt mitään koko 
koiramaailmasta. ”Joku sellainen sile-
äkarvainen noutaja me haettiin Teron 
kanssa Parolasta.” Ajatus koirasta 
ei ollut siis minun vaan avopuolisoni 
Teron, joka on saattanut tässä vuo-
sien aikana muutaman kerran katua, 
mihin sitä tulikaan lähdettyä. Tää toi-

nen avopuoliso, kun ei ole koskaan 
kotona! On varmaankin sanomattakin 
selvää, että tämä koiraharrastus on 
vienyt mennessään. Kasvattajalle lu-
pasin aikoinaan, että opetan Pikin sel-
laiseksi, että sitä voi pitää irti missään 
vaan. Sellainen tuli ja kaupan päälle 
myös kaikkea muuta. 

Takana on satoja tunteja treeniä, tu-
hansia ajokilometrejä, uusia ystäviä ja 
mielettömiä treenikavereita. Suhosen 
Ville on antanut tässä vuosien varrel-
la varmasti sen suurimman kipinän 
nomepuolelle. Ensimmäisenä asia-
na ohjaajalle taottiin päähän ”Kaikki 
lähtee hallinnasta.” Toisena asiana 
”Ennen kuin perusnouto on kunnos-

sa, ei voi tehdä lajiharjoittelua.” En 
voi varmaankaan kylliksi kiittää Villeä 
niistä kymmenistä ja kymmenistä har-
joittelutunneista, jotka se on meidän 
kanssa viettänyt. Joka asiaan ja on-
gelmaan, siltä on aina löytynyt jonkin-
lainen ehdotus tai ajatus.

Meillä on ollut nomepuolella vaikeita 
hetkiä ja suurin syy niihin on ollut ra-
koillut yhteistyö. Itse uskon, että ilman 
saumatonta yhteistyötä ei enää voit-
tajaluokassa voi pärjätä vaikka koira 
olisi kuinka hyvä. Viime vuonna yh-
teistyö alkoi parantumaan oikeastaan 
vasta syksyllä, kun minä vihdosta 
viimein ymmärsin olla painostamatta 
koiraa. Toki myös käytännönmetsäs-

tys auttoi paljon meidän 
yhteistyötä. Tänä vuonna 
toivon, että saamme jat-
kaa siitä mihin syksyllä 
jäätiin. Vuonna 2015 Pikin 
parhaimmat nometulokset 
olivat 2 x VOI2 ja 3 x VOI3. 

Näyttelypuolella Piki on saavuttanut 
mukavasti meriittejä, vaikkei, siitä 
koskaan varmaankaan mitään suurta 
ryhmävoittajaa tule. Ulkomuodollisesti 
sitä voisi varmastikin kuvata sanoilla: 
Klassisen kaunis, tasapainoinen ja 
vahva. Muotovalioon arvoon tarvitta-
vat sertit se sai aikoinaan kasaan 22 
päivässä viimeisen vain kolme päivää 
yli 2 vuotiaana. Valmiiksi flatiksi se on 
kuitenkin kasvanut oikeastaan vas-
ta viime vuosina. Vuosi 2015 oli var-
mastikin Pikin huippuvuosi näyttely-
puolella. Suomessa se kävi kaikkiaan 
kymmenessä näyttelyssä, joissa viisi 
kertaa se oli paras uros. Tampereen 
kansainvälisessä näyttelyssä se si-
joittui jopa ryhmäkakkoseksi! Iso kii-
tos Pikin näyttelymenestyksestä tänä 
vuonna kuuluu sen pääasialliselle 
handlerille Tiina Rasille!

Piki on koirana varmastikin sellainen 
”Once In A Life Time”, vaikka se onkin 
myös minulle se ensimmäinen. Se ra-
kastaa kaikkia ja kaikkea, mutta kun, 
se on töissä, niin se on sitten oikeasti 
töissä. Metsästyksessä se on sitkeä ja 
rohkea. Kokeissa se on keskittynyt ja 
tarkkaavainen. Se on sopivasti miel-
lyttämishaluinen, mutta siitä kuitenkin 
löytyy se omapäisyys. Rehellinen 

työskentelijä, joka ei yleensä keksi 
tyhmyyksiä tai omia juttujaan. Lyhy-
esti sanottuna: Upea koira!

Vuodeksi 2016 en aseta meille enää 
sen suurempia tavoitteita. Toivotaan, 
että koira säilyy ennen kaikkea ter-
veenä. Ihan nuoreksi pojaksi, kun 
tuota ei enää voi kutsua, vaikkei se 
nyt vielä vanhakaan ole. Ajatuksena 
olisi vuoden aikana saada vihdoinkin 
meillekin Pikin jälkeläinen, mutta aika 
näyttää toteutuuko se koskaan. 

Nöyrä kiitos kaikille, meitä tukeneille 
ja auttaneille! Ilman teitä tämä saa-
vutus olisi ollut mahdoton ja varmasti 
todella kivikkoinen. Aina on löytynyt 
joku, joka auttaa. <3 

-Veera & Piki- 
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KIERTOPALKINNOT

Vuoden NOME-Flatti

Taka-Tapiolan Fiun Taru ”Sani”
om. Janne Järvinen

Siis WAU! Olipa mieletön koekausi 
nomessa taas, mutta mikäs tuollaisen
flattikaverin kanssa työskennellessä. 
Plakkarissa kaudelta 4xVOI1, 2xVOI3
ja flattimestaruuden 2. sija ne par-
haimmat tässä mainitakseni...hmmm 
ja siitä vuoden 2015 NOME-flatiksi, 
kyllä kelpaa!

Sanin kanssa on ollut mielettömän 
hienoa tehdä yhteistyötä kun tämä on
niin hyvä kuuntelemaan, helposti oh-
jattava ja rauhallinen hyvä ystävä. 
Metsästyskokeissa ja siinä vallankin 
haussa on ollut välillä omat kom-
mervenkkinsä, jotka kuitenkin jostain 
kumman syystä koetilanteissa ovat 

sitten yleensä korjaantuneet omal-
la painollaan eli kokeessa tehdään 
useimmiten hienoa jälkeä, vaikka 
treeneissä välillä pahastikin tökkiikin.

Läpikatsaus koekaudelta 2015 alkaa 
Uuraisilta kaksipäiväiseltä turneelta , 
jossa lauantaina Sani työskenteli ta-
saisella varmuudella ja suoritti kaikki 
tehtävät saaden VOI1 ja sama paikka 
sunnuntaina, jolloin mallikkaasti suo-
ritti kaikki kokeen osa-alueet ja tuplat-
tiin ykkönen viikonlopulle!

Seuraava etappi oli Tampereen Teis-
kossa, jossa 3-markkeeraustehtäväs-
sä osittainen epäonnistuminen ja 

hakutehottomuus pudottivat tulok-
seen VOI3.

Tamperetta seurasi Jämsän koe, jos-
sa taas päästiin VOI1 tulokseen, mut-
ta ...seuraava koe kun tuli, oli Sani 
parhaimmillaan vesiohjauksessa ja 
toikin mukavasti riistoja hakualueel-
ta kun vain sinne ensin löysi, mutta 
markkeerauksen epäonnistuminen ja 
maaohjaus pudottivat sen palkinnoilta 
eli VOI0.

Seinäjoelta sitten tuloksena oli VOI3 , 
kun sekä ohjaustehtävissä että haku-
alueella oli pieniä puutteita.

Flattimestaruus olikin seuraavana 
ja erittäin odotettuna tapahtumana 
näyttelystä ensin haettiin se ”pakol-
linen” 1piste, mutta kokeessa tehtiin 
vaikuttavaa työtä, jossa lievä hapa-
rointi 2-markkeerauksessa ei vaikut-
tanut tulokseen ja plakkariin VOI1 ja 
sillä oikeutetusti finaaliin! Finaalihan 
oli sitten mielettömän jännä kaikkine 
osuuksineen ja jossa hakuosuudella 
jopa vastustaja meinattiin Sanin toi-
mesta upottaa kun meinasi poika riis-
tan suusta viedä =D Haku oli todella 
upeaa katsottavaa kun Sani ”vain” 
kävi joen toisella puolella ja samantien 
oli jo riista saatu ylös.”Verisen” taiste-
lun jälkeen tuli hopiaa hakuosuuden 
parhaana ja parhaana käyttökoirana, 
sehän ei ole häpeä ollenkaan!

Mestaruuden hurmasta kun selvittiin, 
niin käytiin vielä tekemässä PM-koe-
reissu Norjan maalle ja siellä päivän 
paras markkeeraus, mutta jostain 
muusta jäi sitten pientä sanottavaa ja 
tuloksena mukaan VOI3.

Sani ja Janne

FI & SE KVA
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KIERTOPALKINNOT

Vuoden NÄYTTELY-Flatti

GIORGIO-ARMANIN MALJA
SANDRAN MUISTOMALJA
 Leon & Wilsonin perintö

C.I.B C.I.E POHJ & FI & DK & SE & EE & LT MVA 
BALT & EE & LT & LV JMVA EE VMVA 

LTJW-07 EEW-14 EEVW-14 SEVW-14 TLNW-15 TLNVW-15 
POHJ & FI & NO & SE TVA BH

Flat Power Criminal Intent ”Leo”
23.4.2006 – 7.9.2015

om. Marianne Forsell

”Kuka voisi kellot seisauttaa ja ajan pysäyttää, 
kun maailma lainaa kaikkein kauneintaan. 

Kuka voisi kellot seisauttaa ja ajan pysäyttää, 
kun maailma antaa kaikkein parastaan.”

kuva (c) Heidi Siipo
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KIERTOPALKINNOTKIERTOPALKINNOT

Aikaisempina vuosina olen kirjoittanut 
Flattiviestiin Leon seikkailuista muun 
muassa kahdesti Vuoden Flattina 
(2011 & 2012), kolmesti TOKO-Flatti-
na (2011 & 2012 & 2013) ja kahdesti 
Näyttely-Flattina (2013 & 2014). Nyt 
ikävän kyynelten keskeltä on tullut 
aika kirjoittaa viimeinen tarina. Yh-
teinen matkamme tuli päätökseensä 
syyskuun alussa 2015. Kaikesta huo-
limatta Leo vielä tähtenä taivaankin 
muistuttaa näiden saavuttamiensa 
kiertopalkintojen myötä minua siitä, 
miten ikimuistoisia hetkiä mahtui vii-
meisen yhteisen vuotemme varrelle, 
vaikka vuoden viimeiset kuukaudet 
täyttyivätkin pohjattomalla surulla ja 
ikävällä.

Seuraavaksi pieni katsaus vuotemme 
2015 tähtihetkiin. Vuosi alkoi perintei-
sesti Kajaanin KV-näyttelyn hyytävän 
kylmissä olosuhteissa. Olimme siellä 
yhdessä meidän rakkaiden ystävi-
emme Sennin ja Leon Kerttu-siskon 
kanssa. Leon meno ei kuitenkaan jää-
tynyt sielläkään, vaan Harri Lehkonen 
valitsi sen näyttelyn kauneimmaksi 
veteraaniksi!

Talven kohokohta oli 
Champion of Champi-
ons & Veteran of Vete-
rans -gaala helmikuus-
sa monien ystävien ja 
kauniiden koirien ym-
päröimänä. Leo sai 
kutsun gaalaan jo tois-
tamiseen, tällä kertaa 
molempiin ”sarjoihin”, 
mutta päätimme osal-
listua Veteran of Vete-
rans -kilpailuun. Se oli 
hieno tilaisuus, joka sai 
myös unohtumattoman 
päätöksensä. Leo sel-
vitti tiensä finaaliin ja 
tuomari Barbara Müller 
ojensi illan päätteeksi 
käteeni Veteran of Vete-
rans 2015 –ruusukkeen. 
Voi sitä ilon ja riemun 
määrää, siinä hetkessä 
ja siinä koirassa. Ei sa-
nat riitä sitä kuvaamaan. 
Leo oli ensimmäinen 
flatti kautta aikojen, joka 
tämän kilpailun on voit-
tanut.

Huhtikuussa oli vuorossa 
Tallinnan Voittaja -näyttely. 
Tämä jäi Leon viimeiseksi 
ulkomaan näyttelymatkaksi, 
mutta siitä jäi ihanat muistot 
ja tehtiin se yhdessä yksi-
en tärkeimpien ystäviemme 
Heidin ja Leon siskopuolen 
Hilman kanssa. Molemmat 
Mustat saivat tittelit ja Leo 
kaksi (TLNW-15 & TLN-
VW-15). Leo oli Tiina Illukan 
valinta rotunsa parhaaksi 
ja päivän päätteeksi vielä 
8-ryhmän voittajaksi.

Vuosi jatkui ja ryhmä- ja BIS-
veteraanisijoituksia kertyi – 
toinen sieltä, toinen täältä. 
Niistä mainittakoon, että Leo 
oli muun muassa kevään Tu-
run KV-näyttelyiden BIS1- ja 
BIS3- veteraani ja Tampere 
KV:n BIS2-veteraani.

Heinäkuun viimeisenä vii-
konloppuna, reilu kuukausi 

ennen Leon kuolemaa oli vuorossa 
Helsinki KV. Tämä näyttely jää muis-
toihin kultaisiin. Kolme suomalaista 
arvostettua tuomaria palkitsivat yli 
9-vuotiaan Leo-Eläimen: ensin Hans 
Lehtinen rotunsa parhaana, sen jäl-
keen Kari Järvinen 8-ryhmän voit-
tajana ja vielä Rainer Vuorinen Best 
In Show Veteraanina. Olin sanaton. 
Tästä alkoi kolmen viikon menestys-
putki, johon mahtui yhteensä kolme 
KV-näyttelyn BIS -veteraanivoittoa ja 
yksi BIS3 -veteraanisijoitus.

Syyskuun alkuun saakka Leo eli elä-
määnsä täysillä. Se kulki nuorem-
piensa mukana TOKO- ja NOME-
treeneissä ja sai treenata mukana, 
vaikkei enää kilpailumielessä sitä teh-
tykään. Tekemisen palo ei sammunut 
siitä koirasta ikinä, se rakasti elämää 
täydestä sydämestään. Tehtiin pit-
kiä lenkkejä ja uintireissuja yhdessä. 
Tuntui siltä, että kaikki oli hyvin ja Leo 
olisi elämänsä kunnossa. Kuonossa 
ei ollut harmaan harmaata karvaa, ja 
meno oli villiä ja vallatonta. 

Sitten koitti syyskuun 7. päivä ja kaikki 
muuttui. Hetkessä. Kohtasin samalla 
hetkellä flattien heikkouden – syövän 
– ja toisaalta Leon todellisen elämän-
ilolla täytetyn luonteen ja vahvuuden, 
joka kantoi loppuun saakka. Tänä 
maanantaisena aamuna lenkille läh-
tiessämme tuli kipukynnys vastaan. 
Saman aamun aikana pääsimme 
eläinlääkäriin. Syöpä oli pitkälle eden-
nyt ja sydän ei enää lyönyt kunnolla. 
Minä olin tähän saakka ollut autuaan 
tietämätön kaikesta. Katsoimme toi-
siamme syvälle silmiin - oli tullut aika 
jäähyväisten. Halasin rakasta Ystä-
vääni viimeisen kerran ja kiitin Leoa 
kaikesta siitä, mitä se on elämälleni 
antanut. 

Vaikka Leon viimeinen näyttelykausi 
päättyikin kesken kaiken, sen siihen 
asti saavuttaman tulokset riittivät 
vielä Kennelliiton Vuoden 2015 Ve-
teraanilistan hopeasijalle. Helsingin 
Messukeskuksessa järjestetyn Voitta-
janäyttelyn yhteydessä kaikuivat sun-
nuntai-iltana isossa kehässä sanat: 
”Terveiset sinne taivaaseen, juhlimme 
sinua taas uudelleen.” Flattikerhon 
kiertopalkintojen lisäksi Leo palkittiin 
myös SNJ:n vuoden kauneimpana 
sileäkarvaisena noutajanakin viiden-
nen kerran peräkkäin. 

Näyttelyistä muodostui ajan kuluessa 
rakas harrastus, johon suhtauduimme 
Leon kanssa samalla ajatuksella kuin 
muihinkin lajeihin. Leo nautti kehäs-

sä olosta ja saamastaan huomiosta. 
Oli helppo olla aina yhtä iloinen ja 
onnellinen sen kanssa, voitettiin tai 
hävittiin. Saatiin nauttia yhteisistä 
hetkistä ja Leo antoi aina kaikkensa 
parhaalla asenteellaan. Se oli tär-
keintä minulle. Leo herätti elämänsä 
aikana ajatuksia myös ympärillään. 
Se rakasti ihmisiä yli kaiken ja tunsi 
omat ystävänsä, joille se muisti aina 
vilauttaa hymynsä. Näyttelyissä toi-
sinaan tämä ystävien jälleennäke-
minen yltyi ylitsevuotavan iloiseksi 
irvistely-showksi. 

Myös monet ihanat tuomarikom-
mentit tuosta Otuksesta ovat jääneet 
mieleeni matkan varrelta.
 

”Sus on kaikki mitä ikinä haluun.
Sä saat mut nauraan ja kyyneleet 
valuun.”

Vaikka Leo elämänsä aikana pal-
jon saavuttikin, ei sen arvoa minul-
le mitattu tuloksissa. Sillä oli tärkeä 
tehtävä elämässäni – ilon ja valon 
kantajana. Sain kokea Leon kanssa 
sen, mistä olin aina haaveillut – sel-
laisesta yhteydestä, ystävyydestä ja 
rakkaudesta, mikä ihmisen ja koiran 
välille voi parhaimmillaan muodostua 
ja mihin se voi lopulta kantaa. Leon 
luonteessa oli sellaista villeyttä ja vilk-
kautta yhdistettynä kiltteyteen, mitä 
jään ikuisesti kaipaamaan. 

Kiitos ainutlaatuisesta matkasta kans-
sasi, Elämäni Eläin, uskollisin Ystävä 
ikinä. Tulet säilymään sydämessäni 
ikuisesti minun unelmieni flattina.

Lepää rauhassa maailman rakkain 
Leoni.

Voiton riemua Veteran of Veterans 2015 –gaalassa. 
kuva (c) Nea Finnig

kuva (c) Sanna Sierilä

Leo nomeilemassa, 08/2015. kuva (c) Sanna Sierilä  

kuva (c) Senni Husso
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KIERTOPALKINNOT

Vuoden WT-Flatti

Gilliam’s Gold White Pigeon Game ”Vappu”
om. Katja Villikka

Vuoden MEJÄ-Flatti

Pepperment Deedee Depussy ”Veeti”
om. Anneli Koskinen

FIN JVA

FIN JVA Pepperment Dee Dee Depussy
Herra Veeti
FIN34179/05, s. 15.07.2005

Vielä jaksailen monta vuotta
Intoa riittää aina vaan
Tätä teen ehkä ikuisesti
Hauskaa mulla on kerrassaan

Terveisin, Veeti

Omistaja/Kasvattaja
Anneli Koskinen, Lahti

Minulla on kunnia kolmatta kertaa 
peräkkäin saada tämä kiertopalkinto. 
Tänä vuonna kilpailu oli kuitenkin en-
tistä kovempaa eli jatkossa voittaak-
seen tämän tittelin, pitää olla entistä 
parempi.

Starttasimme seitsemän kertaa kau-
den aikana WT-kokeissa Suomessa 
ja tuloksena meille jäi kolme VOI2 
tulosta. Lajin herkkyydestä ja tiukois-
ta pisterajoista kertoo se, että noista 
VOI2 tuloksista yksi on saatu pisteil-
lä 64 eli yhdestä tehtävästä saadut 
10 pistettä pudottivat pois loppukil-
pailusta. Lisäksi yksi kauden aikana 
saavutettu VOI0 tulos on 55 pisteen 
arvoinen eli yhden tehtävän epäon-
nistuminen vie tuloksen nollaan eikä 
hyvästä päivästä jää tulosta. Mieles-
täni Vappu teki kauden aikana varsin 

tasaista työtä ja vaikka kokeen tulok-
sena on ollut joskus nolla, olen ollut 
monelta osin erittäin tyytyväinen sen 
suorituksiin. Nollapäivinäkin se on 
tehnyt 20 pisteen tehtäviä.

Erityisen tyytyväinen olin viime kau-
della Vapun kykyyn ottaa ohjausta 
ja erittäin hyvä markkeerajahan se 
on ollut aina. Suurimmat ongelmat 
kokeissa oli edelleen se, kun toimit-
sijat on sijoitettu maastoon niin, että 
lähtiessään tehtävään, koira ei näe 
toimitsijaa ja kun koira saapuu pudo-
tusalueelle, onkin jonkun puun tai ki-
ven takana toimitsija. No, flatti-ihmiset 
kyllä tietää, mitä siinä käy… 

Kauden loppuhuipennus oli Norjassa 
Flattien PM -kisoissa. Yksilökilpailu oli 
WT -koe ja tuloksena Vapulle hyväk-

sytty tulos (säännöt hieman erilaiset 
kuin meillä Suomessa ja kokeesta 
saa vain ykköstuloksen tai nollan eli 
laatuarvostelu puuttuu). Sijoituimme 
kovassa seurassa yksilökilpailussa 
neljänneksi.

Vuonna 2016 alkukauden WT -ko-
keet jäänee Vapulla väliin pentuloman 
vuoksi, joten saavuttaakseni vielä nel-
jännen kerran tämän palkinnon, onkin 
treenattava koira syksyksi kuntoon.
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Vielä viideskin vuoden 2015 kiertopalkinto pää-
tyi meidän tiimiin Leon tyttärelle Lahjalle. Lahjan 
vuosi 2015 sisälsi paljon TOKOa. Lahjan kanssa 
starttasimme ensimmäistä kertaa erikoisvoitta-
jaluokassa vappupäivänä ja toukokuun lopussa 
kolmen kokeen ja kolmen ykkösen myötä Lahja 
oli saavuttanut Suomen Tottelevaisuusvalion ar-
von. 

Vuoden paras uutinen TOKOn osalta oli kuitenkin 
helmikuun lopulla saatu kirje Kennelliitolta, joka 
kertoi minun ja silloin vielä alle 2-vuotiaan pikku-
luppakorvani tulleen valituksi TOKOn valtakun-
nalliseen valmennusrenkaaseen. En oikeastaan 
osannut edes haaveilla paikasta renkaassa. Toi-
voin vain, että voisimme jättää näyttökokeessa 
oman näköisemme ja positiivisen kuvan meistä 
parina ja toisaalta flatista rotuna tuomaristolle ja 
yleisölle. Ei Lahjan suoritus täysin virheetön ollut 
(jos sellaisesta tokossa edes voidaan ikinä pu-
hua). Taisimme kuitenkin onnistua riittävän hyvin 
tälläkin tavoitteella.  

TOKO-matkamme toivottavasti siis jatkuu. Tie-
dän, ja olen vuosien varrella moneen kertaan 
huomannut, että flatti ei ole mitenkään optimaa-
linen rotu tokossa kilpailemiseen, varsinkaan sil-
loin kun tavoitellaan hallittua, hyvällä vireellä ja 
keskittymisellä varustettua tarkkaa kokonaisuut-
ta. Vaikka emme ikinä pystyisi lajin huippua hal-
litsevia bordercollieita haastamaankaan, niin silti 
toivon, että voisimme tuoda ripauksen erilaisuut-
ta ja omaa tyyliämme kehiin. Aika näyttää mitä 
tulevaisuus tuo tullessaan.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia meidän matkassa niin
ilon kuin surunkin hetkissä mukana kulkeneita Ystäviä.

Mukavaa harrastusvuotta kaikille! 

- Marianne -

KIERTOPALKINNOT

Vuoden AGILITY-Flatti

Vuoden TOKO-Flatti

FI AVA-A FI TVA RTK2 JK3 BH

Flatterhaft Du och Jag ”Hellevi”
om. Piritta Pärssinen

FI TVA 

Flatkiss Quilty Intent ”Lahja”
om. Marianne Forsell & Auli & Eija Rajulin

Hellevi aloitti agilityuransa pentuna 
juoksentelemalla Selman perässä 
agikentällä. Ilmeisesti tästä syntyi ki-
pinä agilityyn, joka nomen lisäksi on 
ainoa laji, jossa Hellevi todella syttyy. 
Agilityä Hellevi ei tee oikeastaan suu-
remmin palkkioiden takia, vaan siksi, 
että agility on Hellevistä äärimmäisen 
hauskaa (kuten koirista yleensäkin).

Agility on ollut Hellevin sivulaji, mikä 
on tarkoittanut sitä, että sitä ei ole har-
joiteltu ”oikein” nykyisten tekniikoiden 
ja ohjauskuvioiden tyylillä. Agilityn 
kouluttaminen on kehittynyt paljon ja 
ajan hermolla pysymiseen vaaditaan 
aktiivista kouluttautumista. Tämä on 
Hellevin kohdalla jäänyt satunnai-
siin koulutuksiin silloin tällöin, jonka 
vuoksi ohjauskuviot kisoissa eivät ole 
olleet meillä kovinkaan tyylikkäitä… 
Minun onnekseni Hellevi itse on ollut 
sen verran taitava, että erilaisia rytmi-
tyksiä tai kääntymisiä ei ole tarvinnut 
opetella, vaan ne olen saanut lähes 
ilmaiseksi. Tähän on ehkä vaikutta-
nut Hellevin rakenne ja liikkumistyyli, 
jotka ovat sopineet agilityyn. Lisäksi 

Hellevi on ollut agilityssä riittävän no-
pea ts. aika on riittänyt kolmosluokan 
radalla, vaikka nopeimmille bortsuille 
ajassa ei pärjätäkään.

Agilityuraa ovat Hellevin kohdalla 
varjostaneet pienet loukkaantumiset 
ja tietysti kesäisin eli silloin, kun har-
joittelu olisi ollut helpointa. On ollut 
kynnen irtoamisesta johtuvaa taukoa, 
anturahaavaa ja hännän amputaatio. 
Sitten oma loukkaantumiseni teki ki-
saamiseen n. yhteensä yli vuoden 
tauon – jonka alussa Henna Mikko-
nen kävi hakemassa Helleville toisen 
agisertin.

Agilityvalion arvo oli agilityssä meillä 
kaukaisena tavoitteena, mutta en oi-
kein uskonut siihen, koska agilityssä 
pitää olla parempi kuin muut, voittaa/
sijoittua hyvin ja se tuntui vaikealta. 
Kuitenkin ensimmäinen serti tuli mel-
ko helposti, sen jälkeen hyppyserti ja 
sitten Hennan hankkima toinen agili-
tyserti. Täten AVA:n arvo olikin yhtäk-
kiä mahdollista. Kisataukoni jälkeen 
kaiken joutui kuitenkin aloittamaan 

aika lailla alusta, itse en pystynyt 
liikkumaan kunnolla ja kaikki tuntui 
hankalalta. Radoilta tuli vitostuloksia 
turhien virheiden takia ja nollat eivät 
olleet riittävän nopeita. Keväällä 2015 
kisasin paljon, mutta sitä viimeistä 
sertiä ei tuntunut tulevan ja olinkin 
luovuttanut toivon (ja aktiivisen kisaa-
misen) kesäksi.

Syksyllä kisasin jonkin verran, mutta 
en enää niin vahvasti serti mielessä 
vaan lähinnä hyvien ratojen toivossa. 
Valioitumiskisoissa jätin yhden radan 
väliin, lähdettiin illaksi sorsajahtiin. 
Seuraavana päivänä meillä oli kolme 
starttia, joista kahdelta tuli 5-tulokset. 
Olin jättämässä viimeistä starttia vä-
liin, mutta en saanut palautettua nu-
merolappua, joten kipittelin viimeisen 
radan ja sieltä se viimeinen serti sitten 
tuli. Näin välillä epätoivoisenkin kisaa-
misen jälkeen minä sain havittelema-
ni tittelin, josta itse pääkoira Hellevi ei 
tajunnut mitään – Hellevi vain hyppii, 
kiipeää ja kiertelee iloisena esteitä, 
kuten aikaisemmin.

kuva (c) Sanna Sierilä
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Vuoden NOME-tulokas

Mingus Umra Fida ”Migi”
om. Johanna Rotko ja Tiina Pikkuaho

Migi on neljäs flattini. Aiempien kans-
sa olen keskittynyt palvelus- ja pe-
lastuskoiratoimintaan, ja kaikki ovat 
myös toimineet hälyryhmässä etsin-
täkoirina. Kaikki noutajani ovat kui-
tenkin suorittaneet taipumuskokeet 
ja jo edellisen koirani Topin kanssa 
innostuin noutohommista ja ehdin 
käydä jonkun WT-kokeen ja korkata 
NOME.nn alokasluokan ennen koi-
ran vakavaa sairastumista. Tuolloin 
jouduin siis uuden harrastuskaverin 
etsintään.

Pikkuahon Tiinan kanssa pohdittiin 
asiaa ja innostuin yhteistuumin urok-
sen tuontiin ulkomailta. Yhteistyö tar-
koitti sitä, että Tiina löysi pentueen ja 
minä noudin koiran ja nautin nyt sen 
seurasta. Luotin täysin Tiinan suku-
tutkimuksiin ja tietotaitoon. Eikä sitä 
ole tarvinnut katua päivääkään! Ke-
säkuussa 2013 matkustimme suku-
loimaan Saksaan ja palasimme Migi 
mukanamme kotiin.

Kuinka ihanan pennun sainkaan! 
Alusta asti sen kanssa on sekaisin 

treenailtu niin ihmisten etsimistä kuin 
dummy- ja hieman riistatöitäkin. Ainut 
haitta monipuolisuudessa on ohjaa-
jan riittämättömyyden tunne: kaikkea 
vähän, mitään ei kunnolla... No, NO-
ME-uransa Migi aloitti kesällä 2015, 
läpäistyään taipparit edellisenä syk-
synä.

Kauden aikana starttasimme alo-
luokassa kolme kertaa, joista kaikista 
saimme 1-tulokset. Joensuussa 4.7., 
Liperissä 8.8. ja Pomarkussa 4.9. 
Tuolla flattimestaruuksissa Migi voitti 
kisällin arvonimen ja se valittiin koe-
osuuden parhaaksi koiraksi. Lisäksi 
se sai Iran-maljan, kauden ensimmäi-
sestä rotuyhdistyksemme järjestä-
män alo-kokeen parhaasta hakutyös-
tä. Olipa siinä taas monta syytä olla 
ylpeä koirastaan!

Syyskuun 27. päivä kokeilimme avo-
luokkaa rotuyhdistyksen omissa ko-
keissa Lieksassa. Siellä päivän työt 
kaatuivat ennalta arvattaviin paikkoi-
hin: koiran ohjattavuuden puute, jos 
koira uskoo tietävänsä paremmin, 

sekä haparointi kakkomarkkeerauk-
sessa. Muutoin onneksi kaikki meni 
sujuvasti ja saimme kuitenkin 3-tulok-
sen.

Kiitos Tiinan perheen, Migille ja minul-
le tarjoutui mahdollisuus ensimmäi-
seen mehtuureissuumme sorsastuk-
sen aloituspäivänä. Kaiken mentyä 
hyvin, rohkaistuimme käymään ”oi-
keissa” noutohommissa myös koti-
kulmilla. Kauden aikana piipahdimme 
neljästi myös WT-aloluokassa, saa-
den 2x 1- ja 2x 2-tulokset.

Nyt on siis sopiva tilaisuus kiittää niin 
kasvattajaa Ankea, kuin Tiinaakin 
upeasta koirasta sekä tietysti kaikkia 
treenikavereita (erityisesti Tiiaa) ja 
kouluttajia, jotka olette mahdollista-
neet nämä onnistumiset. Ensi kautta 
odotan jännityksellä, sillä tuloksiin yl-
tääksemme nyt oikeasti vaadittaisiin 
harjoittelua ja toistoja. Ja suunnitel-
missa siintävät myös bh- ja palvelus-
koirakokeet...

Vuoden WT-tulokas

KIERTOPALKINNOT

Taka-Tapiolan Masi ”Masi”
om. Jonna Räsänen

Tässä esittäytyy vuoden 2015 flattien 
WT-tulokas Taka-Tapiolan Masi. Masi 
haettiin meille kesäkuussa 2013 Taka-
Tapiolan kennelistä Mäntästä aikeena 
saada toisen flatin lisäksi harrastus-
kaveri rodunomaisiin kokeisiin ja käy-
tännön metsälle. Tuolloin kun pentua 
Tapiolta kysyin, oli pentueesta jäljellä 
yksi lupaavan oloinen uros ja Tapion 
itselleen jättämä narttu. Kahden pen-
nun rallatessa keskenään pihamaalla 
ja roikkuessa hampaineen housun-
lahkeissa tiesin, että näiltä kavereilta 
ei menoa ja meininkiä tulisi puuttu-
maan. Ensimmäisenä vuotena harjoi-
teltiinkin paljon yhdessä tekemistä ja 
perusasioita. Näin siitä pienestä flatin 
poikasesta alkoikin varttua oiva met-
sästyskoira. Masi täyttää huhtikuussa 
kolme, toissa syksynä suoritimme tai-
pumuskokeen ja viime kesänä oli sit-
ten aika osallistua virallisiin kokeisiin, 
koiran ollessa kaksivuotias.

Maaliskuussa osallistuimme talvino-
men yksilökilpailuun, suoritimme 
kaikki tehtävät ja saimme rutkasti ko-
kemusta tulevaa kesää varten. Huh-
tikuussa osallistuimme WT-sekajouk-
kuekisaan Masin ollessa ALO-luokan 
koirana. Tässä kisassa Masin pisteet 
olivat 18-19-20-7. Ylimmille sijoille 
emme joukkueena yltäneet, mutta 
saimme hyvää kokemusta ryhmäteh-
tävistä.

Starttasimme Masin kanssa viides-
sä alokasluokan WT-kokeessa vuo-
den 2015 aikana. Saimme 4x ALO1 
tuloksen, joista kerran sijoituimme 
kolmansiksi ja kolme kertaa saimme 
luokkavoiton. Viidennelläkin kerralla 
pääsimme finaaliin, mutta emme saa-
neet tulosta. Kevään ensimmäiset WT-
startit teimme Kurikassa, lauantaina 
25. huhtikuuta pääsimme finaaliin ja 
kokonaispistemääräksi kokeessa tuli 
77p., ALO1 ja sijoituimme ensimmäi-

sissä alokasluokan WT-kokeissamme 
kolmansiksi. Sunnuntaina 26. päivä 
finaaliin pääsi alokasluokasta kaksi 
koirakkoa, finaalitehtävä suoritettiin 
Masin kanssa yhteistuumin, saimme 
kokeesta 75p., kokeen ainoan ALO1-
tuloksen ja luokkavoiton. Tässä ko-
keessa Masi oli lisäksi kökkäporukan 
valinta, joka etenkin lämmitti ohjaajan 
sydäntä!

1. toukokuuta starttasimme Lieksan 
WT-kokeessa, tässä kokeessa ke-
räsimme 91p. ja tällä pistemäärällä 
ylsimme luokkavoittoon! Liperissä 
lauantaina 16.5. pidetyssä WT-ko-
keessa pääsimme finaaliin pistein 66, 
mutta finaali epäonnistui ja tuloksek-
si ALO0. Sunnuntaina 
17.5. Liperissä finaali 
meni hyvin, keräsimme 
kokeesta 79p., saim-
me ALO1 tuloksen ja 
luokkavoiton, tällöin 
oli alokasluokan kolme 
parasta kaikki flatteja!

WT-kokeiden lisäksi 
saimme Masin kans-
sa NOME-kokeista 5 
tulosta, 1x ALO1, 3x 
ALO2 (kerran jäljeltä) 
ja 1x ALO3. Kävimme 
Masin kanssa kesän 
aikana läpi 13 erilais-
ta koetta, kaksi epävi-
rallista ja 11 virallista, 
kilometrejä kertyi mit-
tariin lukematon määrä 
ja mielettömän hieno-
ja kokemuksia sitäkin 
enemmän.

Masi on nöyrä ja iloi-
nen persoona, kuuli-
ainen, innokas ja aina 
valmis töihin. Mielen-

kiinnolla odotan millaisia tulevat vuo-
det tulevat olemaan tämän koiran 
kanssa. Iso kiitos maailman parhaille 
treenikavereilleni ja kasvattajalle Tapi-
olle, kun olette olleet mukana tämän 
kiertopalkinnon saavuttamisessa. Kii-
tos myös yhdistykselle, että valitsit-
te meidät WT-tulokkaaksi. Nähdään 
kokeissa tulevana koekautena. Saa 
nähdä mitä ylempien luokkien uudet 
haasteet tuovat meille tullessaan!

Jonna & Masi
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JALOSTUSKIERTOPALKINNOT

Vuoden TOKO-tulokas

Filurin Bang-A-Boomerang ”Nomi”
om. Maija Jokela ja Tiina Pikkuaho

Nomi muutti meille juhannuksena 
2015 silloisen hovawartimme kaverik-
si. Oli selvää, että uusi harrastuska-
veri tarvitaan, mutta se mitkä lajit ovat
päälajeja oli vielä hieman epäsel-
vää. Ajatuksena oli vesipelastus sekä 
NOME ja TOKOa siinä sivussa perus-
tottelevaisuutta ajatellen. Kohta kui-
tenkin huomasin treenaavani TOKOa 
enemmän ja enemmän, loppujenlo-
puksi tokoilu Nomin kanssa oli niin, 
hauskaa että kävimme tammikuussa 
2015 testaamassa osaamista möllito-
koissa, jolloin syntyi päätös kisauran
aloittamisesta.

Kun kisaikä tuli täyteen starttasimme 
14.3.2015 Nokialla tuloksella ALO1 
KP 189,5p ja sijoituksena 5/50. Tä-
män tuloksen jälkeen siirryttiin suo-
raan avoimeen luokkaan, josta kerät-
tiin kolmella kokeella ykköstulokset 
kasaan ja saatiin TK2 27.5.2015.

Tämän jälkeen pidettiin tuumaustau-
koa kesän ajan ja keskityttiin taippa-
ritreeniin. Syksyllä alkoi kisakuume 
painaa ja 15.11.2015 käytiin testaa-
massa voittajaluokan uusia sääntöjä 
tuloksella VOI2. Toinen VOI2 tulos 
haettiin 13.12.2015 Porista.

Tästä on siis kovin hyvä jatkaa vuo-
teen 2016 ja tavoitella voittajaluokas-
ta ykköstulosta.

Mukavaa alkanutta vuotta kaikille 
toivottavat 

Maija sekä Nomi.

Välimuotoisen lanne-ristinikaman 
jalostussuositus 

Jalostustieteellisen toimikunnan suo-
situs välimuotoisen lanne-ristinika-
man eri asteiden  jalostuskäytöstä on 
seuraava: Oireilevat koirat suositel-
laan jätettäväksi pois jalostuksesta. 
Kaikkia oireettomia koiria voi käyttää, 
mutta tuloksen LTV1−LTV4 saaneet 
koirat suositellaan yhdistämään vain 
LTV0-koirien kanssa. Tällaisten yh-
distelmien jälkeläisiä suositellaan ku-
vattavaksi, jotta muutosten periytymi-
sestä ja merkityksestä saadaan lisää 
tietoa. 

Ulkomaisten urosten jalostuskäy-
tön poikkeusluvat 

Ulkomainen uros = uroksen omista-
ja/omistajat/jalostusoikeuden haltija 
asuu ulkomailla
 
Koirarekisteriohjeen mukaan rotujär-
jestö voi asettaa ns. pysyvän poik-
keusluvan ulkomaisen uroksen jalos-
tuskäytölle. Vuoden alusta voimaan 
tullut Koirarekisteriohje rajaa tällaisel-
la poikkeusluvalla rekisteröityjen pen-
tueiden määrän korkeintaan kahteen 
kutakin urosta kohden. 

Enää ei ole kuitenkaan merkitystä sil-
lä, tapahtuvatko astutukset Suomes-
sa vai ulkomailla. Asia koskee rotu-
ja, joilla on pysyvien poikkeuslupien 
listalla jokin poikkeuslupa, jota ei jo 
aiemmin ole rajattu koskemaan vain 
yhtä kai kahta pentuetta. Kahden pen-

tueen laskenta alkaa vuodenvaihteen 
jälkeen tehdyistä astutuksista syn-
tyneistä pentueista. Rajaus ei koske 
ennen vuodenvaihdetta pakastettua 
spermaa eikä myöskään tuontijälke-
läisiä lasketa pentuekiintiöön. 
Kun kahden pentueen raja jollakin 
uroksella on täyttynyt, on kasvattajal-
la kolme vaihtoehtoa: 
- urokselle hankitaan PEVISA:n edel-
lyttämä tulos joko Suomesta tai ulko-
mailta 
- kasvattaja anoo yhdistelmäkohtaista 
poikkeuslupaa normaalin poikkeuslu-
pakäytännön mukaisesti 
- nartulle etsitään toinen uros 

Hyväksyttävät ulkomaiset tulokset on 
määritelty Kennelliiton sairauskoh-
taisissa ohjeissa ja tähän on myös 
koottu niistä tiivistelmä. Kaikista lau-
sunnoista tulee aina käydä ilmi, että 
koira on ollut tunnistusmerkitty tutki-
mushetkellä ja tutkimus on voimassa 
suomalaisten ehtojen mukaisesti, el-
lei lausunnon voimassaoloa ole rajat-
tu sitä lyhyemmäksi. 

Lonkkanivelistä hyväksytään FCI:n 
kuvausohjeen mukaiset lausunnot 
ja kun astutus tapahtuu ulkomailla 
tai tuontispermalla, tai kyseessä on 
Koirarekisteriohjeen mukainen jalos-
tuslaina, hyväksytään myös OFA-, 
BVA- ja PennHip-lausunnot. OFA:n 
preliminary-lausunnot hyväksytään, 
jos koira on kuvaushetkellä täyttänyt 
Suomessa vaaditun alaikärajan. 

Silmistä hyväksytään Suomessa as-
tuvilta uroksilta ECVO-lausunnot, 
pohjoismaisten ECVO:n hyväksy-
mien silmätarkastajien antamat lau-
sunnot ja USA:n CERF-lausunto (voi 
olla kirjattu OFA:n tietokantaan). Brit-
tiläinen BVA EyeScheme -lausunto 
ja australialainen AVA-ANKC Austra-
lian Canine Eye Scheme -lausunto 
hyväksytään, jos lomakkeesta ilme-
nee, että koko silmä on tutkittu, eikä 
muutoksia ole todettu. Kun astutus 
tapahtuu ulkomailla tai siemennys 
tuontispermalla, hyväksytään perin-
nöllisten silmäsairauksien varalta an-
nettu eläinlääkärinlausunto. 

Epäselvissä tapauksissa kannattaa 
kasvattajien varmistaa ulkomaisten 
tulosten kelpaavuus Kennelliitosta 
etukäteen. Joissakin tapauksissa, 
esim. luonnetulosten kohdalla, tarkis-
tukseen on hyvä varata myös aikaa, 
koska asia voidaan joutua antamaan 
työryhmän tai toimikunnan käsiteltä-
väksi. 

Toivomme teidän edelleen ottavan 
yhteyttä, jos kaipaatte apua pysyvi-
en poikkeuslupien soveltamisessa tai 
asiassa on jotain epäselvää. Tarvitta-
essa yksittäiset ja myöhemmin vas-
taan tulevat ongelmatilanteet käsitel-
lään tapauskohtaisesti erikseen. 

Hanna Kaasalainen
jalostussihteeri
Suomen Kennelliitto - 
Finska Kennelklubben ry

Kennelliiton tiedote 22.01.2016
tiivistelmä rotuun liittyvin osin

Ajankohtaista jalostukseen liittyen
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Vaivana SPONDYLOOSI

Harmittavan monen harrastus-
koiran selkärangasta löytyy ny-
kyään spondyloosimuutoksia. 
Hyvä uutinen kuitenkin on, ettei 
pelkkä röntgenkuvien paljasta-
ma muutos ole automaattisesti 
este harrastamiselle. Kaikki koi-
rat eivät oireile.

Spondylosis deformans eli spondyloo-
si on selkärangan ei-tulehduksellinen 
rappeumasairaus, jossa selkänikami-
en reuna-alueille muodostuu osteo-
fyyttejä eli luupiikkejä. Osteofyyttien 
koko vaihtelee pienistä, millimetrien 
mittaisista kapeista piikeistä koko ni-
kamavälin yli jatkuviin paksuihin lui-
siin silloittumiin. Lisäksi spondyloosi 
voi ilmetä välilevyvälin alapuolella 
olevana luisena saarekkeena. Spon-
dyloosimuutokset voivat lähteä mistä 
tahansa kohtaa nikaman päästä ja 
siten myös suuntautua mihin vain, eli 
piikkejä voi esiintyä suuntautunee-
na selkärangan alapuolelle, sivulle 
ja yläpuolelle. Spondyloosia voi olla 
joko yhdessä tai useassa kohdassa 
selkärankaa ja muutokset voivat olla 
eri asteisia eri kohdissa. Yleisimmin 
spondyloosia esiintyy selkärangassa 
lanneristiluuliitoksessa, lannerangan 
keskivaiheilla sekä rintarangan keski- 
ja loppuosassa.

Tyypillisimmin spondyloosidiagnoosi 
tehdään selkärangan röntgenkuvista. 
Vaikka spondyloosia esiintyy kaikkial-
la selkärangassa, ovat rinta- ja lan-
nerangan röntgenkuvat usein riittävät 
arvioinnissa tyypillisen esiintymisen 
takia. Usein koirista otetaan vain 
selkärangan sivukuvat, mutta koska 
näissä nähdään erittäin huonosti sel-
kärangan sivulla olevat muutokset, 
olisi suositeltavaa kuvata selkäranka 
myös toisesta suunnasta.

Spondyloosimuutoksia voidaan jao-

tella muutosten koon ja määrän mu-
kaisesti. Kennelliitto antaa virallisia 
selän spondyloosilausuntoja käyttä-
en arvosteluasteikkoa 0-4. Useissa 
tutkimuksissa spondyloosimuutokset 
jaotellaan kolmeen eri tyyppiin. Luok-
kaan 1 kuuluvat muutokset, joissa on 
pieni  piikki ohuella kannalla, luok-
kaan 2 piikit, joilla on laajempi kanta 
ja ne yltävät yli puoleen väliin välilevy-
väliä, ja luokkaan 3 edellisiä suurem-
mat muutokset.

Spondyloosin yleisyys

Spondyloosin esiintyvyydestä ylei-
sesti ottaen koirapopulaatiossa ei ole 
tarkkaa tietoa. Spondyloosin esiinty-
vyys vaihtelee huomattavasti eri tut-
kimuksissa, sillä esiintyvyydeksi on 
saatu mm. arvoja väliltä 16,2-75%. 
Tutkimustuloksiin vaikuttaa huomat-
tavasti tutkimukseen osallistuneiden 
koirien ikä sekä käytetyt tutkimusme-
netelmät. Koirien iän nousun myötä 
spondyloosin esiintyvyys kasvaa. 
Esim. eräässä tutkimuksessa alle 
kuusivuotiailla koirilla todettiin spon-
dyloosia 4,3%, kun taas yli kymmen-
vuotiailla 54,7%. Myös tutkimustu-
losten tarkkuus ja siten spondyloosin 
esiintyvyys kasvaa, mikäli tutkimuk-
seen käytetään raatojen puhdistettu-
ja selkärankoja,  pelkkien röntgenku-
vien sijasta.  Tämä johtuu siitä, että 
röntgenkuvista ei pystytä erottamaan 
kaikkia spondyloosimuutoksia. Par-
haiten nähdään selkärangan ala-
puolella sijaitsevat muutokset, jotka 
erotetaan noin 90-prosenttisesti. Sen 
sijaan selkärangan sivulle ja ylöspäin 
olevat muutokset erotetaan huomat-
tavasti huonommin. Muutokset saat-
tavat olla liian pieniä tai niiden päällä 
saattaa sijaita näkemisen estäviä ra-
kenteita.

Tyypillisin spondyloosia sairastava 
rotu on bokseri, jolla tuoreimmissa 

tutkimuksissa on todettu korkeita 
esiintyvyyksiä, sairaita ollen jopa 84-
91% populaatiosta, esiintyvyyden 
noustessa voimakkaasti nuoruusvuo-
sien jälkeen. Muita rotuja, joilla tutki-
muksissa on todettu keskimääräistä 
suurempaa spondyloosin esiintyvyyt-
tä ovat mm. sileäkarvainennoutaja, 
saksanpaimenkoira, airedalenterrieri 
ja cockerspanieli. Näistä bokserin, 
sileäkarvaisennoutajan ja saksan-
paimenkoiran todettiin olevan rotuna 
spondyloosille altistava tekijä.

Spondyloosin aiheuttajat

Spondyloosin aiheuttajaa ei tarkasti 
tiedetä. Ikä vaikuttaa kuitenkin spon-
dyloosin esiintyvyyteen eli spondyloo-
sia esiintyy huomattavasti enemmän 
vanhoilla kuin nuorilla koirilla ja van-
hoilla koirilla lieviä spondyloosimuu-
toksia voidaan pitää normaaliin ikään-
tymiseen liittyvinä.

Spondyloosimuutokset voivat muo-
dostua nikamien päihin rappeutu-
neiden välilevyjen ympärille tuoden 
siten stabiliteettia heikentyneeseen 
välilevyväliin.  Spondyloosia esiintyy 
todennäköisesti enemmän Hansen 
tyyppi 2:n kuin Hansen tyyppi 1:n vä-
lilevyrappeuman kanssa. Aiemmin on 
jopa ajateltu, että spondyloosi on aina 
seurausta välilevyrappeumasta, mut-
ta nykyään tiedetään, että spondy-
loosia esiintyy myös täysin terveiden 
välilevyjen yhteydessä.

Spondyloosin kehittymiseen saattaa 
vaikuttaa selkärangan biomekaniikka 
ja onkin ajateltu, että spondyloosia 
muodostuu eniten niihin kohtiin selkä-
rankaa, joihin kohdistuvat suurimmat 
voimat, kuten selän maksimaaliset 
ojennukset, koukistukset ja kiertymi-
set.

Spondyloosin perinnölli-
syyttä on tutkittu boksereilla 
ja niille onkin tutkimuksissa 
saatu spondyloosin perin-
nöllisyysasteeksi korkeita 
arvoja: 0,42-0,62. Muilla 
roduilla spondyloosin pe-
rinnöllisyydestä ei ole tut-
kimustuloksia, mutta koska 
eri rotujen välillä on selkei-
tä eroja esiintyvyydessä 
voidaan perinnöllisyydellä 
olettaa olevan merkitystä.

Spondyloosin aiheutta-
mat oireet ja niiden hoito

Spondyloosia tavataan klii-
nisesti oireettomilla kuin 
myös vakavasti oireilevilla 
koirilla. Pääosin spondy-
loosia ei pidetä tärkeänä 
vakavien kliinisten oireiden 
aiheuttajana, koska spon-
dyloosia esiintyy enemmän 
oireettomilla kuin oireilevilla 
koirilla. Tyypillisimmät kliini-
set oireet, joita spondyloo-
si voi aiheuttaa ovat selän 
jäykkyys, ontuminen, liik-
keiden muutokset ja kipu. 
Työkoirilla selkärangan 
vähentyneen liikkuvuuden 
on kuvattu vähentävän ak-
tiivisuutta. Vakavia oireita 
esiintyy silloin, jos nikaman 
sivulle/yläosaan suuntautu-
neet spondyloosimuutokset 
painavat selkäytimestä läh-
teviä selkäydinhermoja tai 
selkäydintä. Tällaiset muu-
tokset saattavat aiheuttaa 
voimakastakin ontumista, 

kipua ja hermopuutoksia. 
Mikäli spondyloosi esiintyy 
yhdessä välilevyrappeu-
man kanssa on yleensä 
välilevyrappeuma oireiden 
aiheuttaja, eikä spondy-
loosi. Vaikka spondyloosi 
voi olla seurausta välile-
vyrappeumasta, saattaa 
se myös itsessään johtaa 
välilevyrappeumaan. Use-
an peräkkäisen nikaman 
välillä oleva spondyloosi-
muutos jäykistää selkäran-
kaa tältä kohdin, muuttaa 
selkärangan biomekaniik-
kaa ja saattaa tällöin joh-
taa muutosaluetta seuraa-
van välilevyn suurempaan 
kuormittumiseen ja tämän 
välilevyn rappeutumiseen.

Spondyloosia ei voida pa-
rantaa. Spondyloosin aihe-
uttamia kipuoireita voidaan 
hoitaa levolla, kontrol-
loidulla liikunnalla, painon 
pudotuksella, kipulääkityk-
sellä sekä fysikaalisilla hoi-
doilla. Monelle kipuilevalle 
koiralle riittää ajoittainen 
tulehduskipulääkekuuri, 
mutta osa koirista vaatii 
jatkuvaa kipulääkitystä. 
Tällöin hermokipuun te-
hokkaammin vaikuttava 
gabapentiinilääkitys voi 
olla hyvä vaihtoehto. Mi-
käli spondyloosi aiheuttaa 
muutoksia liikeratoihin, 
neurologisia puutoksia tai 
voimakasta kipua johtuen 
mm. selkäydinhermojen 

painamisesta on myös 
leikkaushoito mahdolli-
nen. Pahimmillaan spon-
dyloosin aiheuttamat 
oireet johtavat koiran lo-
pettamiseen.

Selkärangan alapuolella sijaitsevia spondyloosimuutoksia

Selkärangan sivussa sijaitsevat spondyloosimuutokset

Teksti ja kuvat: Elise Luttinen-Aho

Tyypilliset kliiniset oi-
reet, joita spondyloosi 
voi aiheuttaa ovat selän 
jäykkyys, ontuminen, 
liikkeiden  muutokset ja 
kipu
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Kokemukset spondyloosista urhei-
lukoirilla

Koska spondyloosi ei suurimmassa 
osassa tapauksia aiheuta kliinisiä oi-
reita, ei pelkkä röntgenkuvissa näky-
vä muutos ole este harrastamiselle 
tai syy aloittaa koiralle kipulääkitystä. 
Röntgenkuvissa näkyvät muutokset 
tulee tulkita yhdessä koiran kliinis-
ten oireiden kanssa ja tarvittaessa 
diagnoosia voidaan tarkentaa mag-
neetti- ja CT-kuvilla, koska röntgen-
kuvista ei välttämättä saada tarkkaa 
kuvaa oireiden todellisesta aiheutta-
jasta (esim. välilevypullistuma). Mo-
nilla harrastuskoirilla, joilla esiintyy 

spondyloosia, tuntuu esiintyvän selän 
jäykkyyttä ja helposti jumiin menemis-
tä. Selän jäykkyyttä esiintyy kuitenkin 
myös terveillä koirilla, joten tätä ei 
voida yleensä pitää suoraan spondy-
loosista johtuvana. Selän jäykkyyden 
ja jumien hoitamiseen riittävät yleen-
sä fysikaaliset hoidot, hieronnat sekä 
koiran riittävät alku- ja loppuverryttelyt 
harjoituksissa sekä muuten hyvä li-
haskunnosta huolehtiminen. 

Tärkeää on ymmärtää se, että spon-
dyloosimuutosten suuruus/laajuus ei 
aina korreloi kliinisten oireiden kans-
sa. Koiralla voi olla hyvin laajat spon-
dyloosimuutokset selkärangan ala-

puolella, eikä minkäänlaisia selkeitä 
oireita. Tällaisilla koirilla on mahdol-
lista harrastaa ja kilpailla myös aivan 
palveluskoiralajien huipulla. Toisaalta 
koiralla voi olla yksi pieni piikki nika-
man sivu/yläosassa ja oireina selke-
ää ontumista ja kipua.  Pelkkää rönt-
gentutkimukset tulosta ei siis kannata 
harrastuskoirankaan kanssa tuijottaa. 
Koska harrastus-/työkoiralla spondy-
loosi on kuitenkin merkittävämpi asia 
kuin kotikoirilla, tulisi tähänkin asiaan 
jalostuksessa kiinnittää huomiota.

Elise Luttinen-Aho, Eläinlääketieteen kandidaatti, Eläinlääkäriasema Mevet Oy. 
Kirjoittaja tekee lisensiaatin tutkielmaa liittyen spondyloosiin belgianpaimenkoira malinoiseilla.
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Selkä- ja gonioskopiatutkimusten korvaus

Kuittia vastaan korvataan omistajalle 25 eur /gonioskopiatutkimus 2-5 vuotiaana tutkitusta koirasta tai 50 eur /selkätut-
kimus 2-7 vuotiaana tutkitusta koirasta. Korvauksen saamista rajoitetaan siten, että omistajalle maksetaan yhden koiran 
selkä- tai gonioskopiatutkimuksesta. 

Vuodelle 2016 on myönnetty tähän kampanjaan 1.000 euron määräraha ja kampanja on voimassa niin kauan kuin 
määrärahaa riittää.

Koiran omistajan/omistajien tulee olla Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n jäsen ja tutkimus on tehtävä SKL:n vaatiman 
tutkimusprotokollan mukaisesti:

Selkätutkimus: röntgentutkimus laillistetun eläinlääkärin valvonnassa, ohjeen mukainen riittävä määrä laadukkaita kuvia, 
koiran tulee olla tunnistusmerkitty ja tunnistusmerkintä tulee tarkistaa tutkimuksen yhteydessä, koira rauhoitettava 
tutkimusta varten, käytettävä SKL:n virallista röntgenlähetettä, tutkittavan koiran ikä vähintään 24 kk, kuvat lähetettävä 
SKL:n lausumista varten.

Gonioskopiatutkimus: koiran tulee olla tunnistusmerkitty ja tunnistusmerkintä tulee tarkistaa tutkimuksen yhteydessä, 
tutkimuksen suorittaa tutkimukseen pätevöitynyt eläinlääkäri silmätutkimuksen yhteydessä ja tulokset lähetetään Ken-
nelliittoon.

Korvauksen hakeminen:
Toimita maksukuitti tehdystä tutkimuksesta ja vapaamuotoinen hakemus, jolla omistaja/omistajat hakee korvausta. 
Hakemuksesta tulee käydä ilmi tutkimuksen tarkoitus (spondyloositutkimus vai gonioskopia), koiran nimi ja rekisterinu-
mero sekä omistajan nimi, yhteystiedot ja tilinumero korvauksen maksamista varten -> Huomioikaa lisäksi, että ennen 
korvauksen maksamista ko. tutkimustuloksen tulee olla julkaistu jalostustietokannassa. 

Hakemuksen voi laittaa sähköpostitse osoitteeseen flatti.jalostus@gmail.com 
tai postitse osoitteeseen 
Suomen sileäkarvaiset noutajat ry
Jalostustoimikunta/Tiina Pikkuaho
Lempiniementie 13, 30300 Kiiminki

Sairaus- ja kuolinsyytietojen 
ilmoittaminen

Kennelliiton omakoira-järjestelmään voi ilmoittaa koiran 
kuolinajan ja -syyn. Tietojen lisäämisessä on syytä nou-
dattaa tarkkuutta erityisesti ajan kohdalla. Mikäli lisätään 
jo aiemmin menehtyneitä koiria, olisi kuolinaika hyvä lait-
taa edes suunnilleen oikeaksi. Kuolinsyyn lisääminen on 
suositeltavaa sileäkarvaisten noutajien elinikään vaikut-
tavien asioiden selvittämiseksi. Aina tarkkaa kuolinsyytä 
ei ole tiedossa, silloin voi senkin laittaa tiedoksi. 

Jalostustoimikunta ylläpitää listaa sairauksista. Listoja on 
tällä hetkellä kaksi, julkinen nettisivuilla julkaistava lista, 
sekä jalostustoimikunnan käytössä oleva lista. Kun täyt-
tää yhdistyksen nettisivuilla olevan sairaudenilmoituslo-
makkeen, niin on valittava kummalle listalle koiransa il-
moittaa. Ilmoituksia toivotaan kaikenlaisista sairauksista 
ja myös koiran elämään vaikuttavista vioista, kuten esim. 
purentavirheet ja jalostukseen vaikuttavista asioista, ku-
ten esim. häntämutkat. Pyrimme keräämään tietoa kai-
kista rodulla esiintyvistä sairauksista ja vioista. 

Jalostustoimikunta 

Lähetteet virallisiin terveystutkimuksiin 
sähköisesti

11.11.2015 lähtien koiranomistajay ovat voineet tilata 
lähetteen Kennelliiton virallisiin terveystutkimuksiin 
sähköisesti ennen eläinlääkärille menoa. 

Kennelliiton jäsenet voivat tilata ja maksaa sähköisen 
lähetteen Omakoira-jäsenpalvelun kautta. Ne, jotka 
eivät ole Kennelliiton jäseniä, pääsevät tilaus- ja 
maksulomakkeeseen Kennelliiton nettisivujen kautta.

Lähetteen tilaamisen ja maksamisen jälkeen lähet-
teessä olevat tiedot ovat eläinlääkärien saatavilla 
sähköisesti. Koiranomistajan ei siis enää tarvitse 
täyttää lomakkeita eläinlääkäriasemalla.

Muutos nopeuttaa lausuntojen saamista ja tallenta-
mista huomattavasti. Vähitellen kaikkien virallisten 
terveystutkimusten lähetteiden tilaaminen muutetaan 
sähköiseksi.

Lisätietoja: www.kennelliitto.fi



[ 40 ] Flattiviesti 1 / 2016 Flattiviesti 1 / 2016 [ 41 ]

MEJÄ

Metsästyskoirien jäljestämiskoe MEJÄ

Rotumääritelmän mukaiset fyy-
siset ominaisuudet ”voimakas 
olematta kömpelö, jalo olematta 
hontelo” omaava flatti soveltuu 
erinomaisesti jäljestyskokeen vaa-
timuksiin. Rakenteeltaan pitkä-
runkoisena, vahvalihaksisena ja 
silti kevytrakenteisena flatti pystyy 
liikkumaan raskaassakin maastos-
sa sulavasti ja jäntevästi energiaa 
säästäen, jolloin sille jää voimia 
tarkkaan työskentelyyn ja aisti-
musten käsittelyyn. Raskaan mas-
san eteenpäin vieminen maastos-
sa vie runsaasti energiaa, jolloin 
työskentely muuttuu puurtavaksi ja 
epätarkaksi. Tämän vuoksi myös-
kään mejässä flatti ei saa poiketa 
sen rotumääritelmän määräämäs-
tä rakenteesta.

Laukauksen sietokyvyn testaa-
minen on eräs osa mejä-koetta. 
Laukausarka flatti on erittäin harvi-
nainen poikkeus. Laukauksensie-
totestissä flatin tulisi lintumetsäs-
tykseen jalostettuna rotuna jäädä 
rauhallisesti paikalleen ohjaajan 
poistuessa ja seurata tarkkaavai-
sena laukauksen suuntaan. Suu-
rimmaksi osaksi näin tapahtuukin. 
Toisinaan on kuitenkin joidenkin 

yksilöiden osalta laukauksensietotestin selvit-
täneiden flattien hermorakenteessa toivomisen 
varaa. Tämä tulee ilmi äänekkäänä vinkumi-
sena tai jopa haukkumisena koiran jäädessä 
yksin testitilanteeseen. Maastoarkuus, jota fla-
teilla jonkin verran esiintyy, on erittäin epätoi-
vottava piirre mejä-koiralle, eikä maastoarka 
koira useimmiten selviydy jäljestämiskokeen 
vaatimuksista.

Teksti: Mari Mamia

Metsästyskoirien jäljestämiskokeen 
tarkoituksena on selvittää koiran 
kyky haavoittuneen riistan verijäljen 
seuraamiseen vaihtelevassa metsä-
maastossa. Kokeessa arvosteltavia 
ominaisuuksia ovat jäljestämisha-
lukkuus ja jäljestämisvarmuus, joista 
ensimmäinen kertoo koiran halukkuu-
desta jäljestää ja innosta verijälkeä 
kohtaan, kun taas jälkimmäisellä mita-
taan koiran kykyä ja varmuutta verijäl-
jen seuraamiseen, sekä uskollisuutta 
koiralle osoitettuun jälkeen ja työteh-
tävään. Jäljestämishalukkuuden tulisi 
parantua loppua kohden ja antaa vai-
kutelma, että koira työskentelee itse-
näisesti, halukkaasti ja äänettömästi. 
Hyvä jäljestämisvarmuus on todetta-
vissa sillä, etteivät mitkään ulkoiset 
tekijät vähennä koiran kiinnostusta 
jälkeen, ja koira on jatkuvasti selvillä 

jäljestämistehtävästään. Jäljestämis-
varmuudella ymmärretään kaikki ne 
toiminnot ja tavat, joiden avulla koira 
pysyy jäljellä tai siitä sivuun joutues-
saan pyrkii voimakkaasti ja itsenäises-
ti löytämään jäljen. Jäljestystyösken-
telyn etenevyys on parhaimmillaan, 
kun koira etenee tasaisesti, varmasti, 
äänettömästi ja jälkitarkasti.

Muita jäljestämiskokeessa arvostel-
tavia ominaisuuksia ovat jäljelle si-
joitettujen tapahtumien, eli lähdön, 
kulmauksien, makausten ja katkon 
selvittämiskyky, sekä kaatokäyttäy-
tyminen. Lähdön tulee olla määrä-
tietoinen ja jäljestystyön itsenäinen. 
Kulmauksilla ja makuilla tulee koiran 
työskentelyn olla huolellista. Koiran 
tulee jäljestää oikaisematta ja osoit-
taa makuut selvästi. Koiran kiinnostus 

kaatoon on ratkaisevaa. Koiran on 
osoitettava kaato selkeästi ja omatoi-
misesti. On erittäin epätoivottua, että 
koira ei osoita kaatoa tai jopa pelkää 
tai pakenee sitä. 

Flatit metsästyskoirien jäljestämis-
kokeissa

Tässä koemuodossa flatilta vaaditta-
vista yleisistä ominaisuuksista tärkein 
on luonnollisesti hyvä hajuaisti, jotta 
maastossa vuorokauden vanhentu-
neen jäljen seuraaminen on yleensä-
kään mahdollista. Lajissa vaaditaan 
myös pitkäjännitteisyyttä ja keskitty-
miskykyä, jotta tekemisen fokus pysyy 
koko tehtävän ajan verijäljen seuraa-
misessa.

kuva (c) Mira Kakko

Flatit lukuina metsästyskoirien jäljestämiskokeissa vuonna 
2015

Metsästyskoirien jäljestämiskokeisiin osallistui vuonna 2015 yhteen-
sä 55 eri koiraa. Näille koirille startteja kertyi yhteensä 150. Kolme 
koiraa saavutti jäljestämisvalion tittelin. 

Kokeiden alimmassa, avoimessa (AVO) luokassa koekäyntejä kertyi 
flateille lukumääräisesti yli puolet vähemmän (54 starttia) kuin ko-
keen korkeammassa, voittaja (VOI) luokassa (96 starttia). 

Taulukossa (Taulukko MEJÄ1) on tarkasteltu tulosten jakaumaa eri 
palkintosijoihin flattien kaikissa koekäynneissä. Selkeästi on havaitta-
vissa, että tulokset jakautuivat avoimessa luokassa tasaisemmin eri 
palkintosijoihin, kun taas voittaluokassa yli 60 % flattien suorituksista 
palkittiin ensimmäisellä palkintosijalla. Huomioon otettavaa on, että 
koirat, joilla on osallistumisoikeus voittajaluokkaan, ovat keskimääräi-
sesti hyviä jälkikoiria ja osallistuvat yleensä useisiin kokeisiin kauden 
aikana. Tämä on erityisen hyvin havaittavissa taulukosta  (Taulukko 
MEJÄ2), jossa on otettu huomioon vain jokaisen koiran paras tulos 
koekaudelta. 34 voittajalukan koirasta 26, eli 76 % on palkittu VOI1 
palkinnolla. Avoimen luokan osalta nähdään tulosten jakautuneen 
voittajaluokan tuloksia tasaisemmin. Ensimmäisen palkintosijan kau-
den parhaana avoimen luokan tuloksena sai noin 38 % kokeeseen 

osallistuneista koirista, joka on puolet voittaja-
luokan ensimmäisten palkintosijojen määräs-
tä. Tässä taulukossa oli siis otettu huomioon 
vain koiran paras tulos kaudelta. Jos sama 
koira on kauden aikana palkittu AVO1 tuloksel-
la sekä VOI1 tuloksella, on taulukossa otettu 
huomioon vain koiran saama VOI1 tulos.

kuva (c) Emmi Kiviluoma
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Rekisteröinteihin nähden (Taulukko MEJÄ3) flattien osallistuminen metsästyskoirien jäljestämiskokeisiin noudattelee 
vuosittain samansuuntaisia lukemia. Vuosittain sileäkarvaisia noutajia rekisteröidään 200 - 300 yksilöä, kun taas mejään 
osallistuvien koirien määrä noudattelee vuosittain keskimäärin 50 yksilöä, eikä reksiteröintimäärillä näyttäisi olevan me-
jään osallistuvien flattien lukumäärään vaikutusta. Syitä voidaan varmasti hakea lajin fyysisesti raskaasta luonteesta ja 
”elämäntapamaisuudesta” sekä siitä, että mejä pitää vahvasti pintansa metsästyksellisenä lajina, eikä kulje muotilajien 
aallonharjalla. 
Rekisteröintimääriin nähden alle 20 % flateista osallistuu koskaan jäljestämiskokeisiin. Tämä on sääli, sillä yllä olevista 
taulukoinneista voi päätellä flateilla olevan hyviä ominaisuuksia ja lahjakkuutta haavoittuneen riistan verijäljen seuraa-
miseen.

Aktiivisimmat MEJÄ-flatit 2015

Yhteensä 36 eri kasvattajan koiria on osallistunut 
viime vuoden aikana MEJÄ-kokeisiin. Taulukosta 
(Taulukko MEJÄ4) nähdään, että kärkisija koe-
käyntien määrässä on kennel Peppermentillä 58 
koekäynnillä 8 eri koiran voimin. Kennel Majakka-
saaren kasvateista 6 on osallistunut kokeisiin kau-
della 2015 keräten yhteensä 10 koekäyntiä. Muil-
la kasvattajilla kokeisiin osallistuneita kasvatteja 
on 1-3 ja koekäyntien yhteenlaskettu määrä jää 
suurimmaksi osaksi alle 5 koekäyntiin. Kaikkein 
eniten kokeisiin on kaudella 2015 osallistunut sku 
Pepperment Deedee Depussy 13 koekäynnillä 
(Tauluko MEJÄ5). Taulukkoon otettu huomioon ne 
koirat, joilla on 3 tai enemmän koekäyntiä. Kau-
della 2015 MEJÄ kokeisiin 3 tai useamman kerran 
osallistui 21 koiraa. 

Flattien koekäynnit 2015 verrattuna muiden 
noutajarotujen koekäynteihin 2015

Noutajaroduista ylivoimaisesti eniten koekäyntejä 
tuli labradorinnoutajille, aivan omilla sataluvuil-
laan, 681 koekäyntiä. Toiseksi ahkerimmin ko-
keissa kävivät ehkä yllättäenkin novascotiannou-
tajat 257 koekäynnillä. Kultaiset noutajat ja flatit 
keräsivät molemmat saman verran koekäyntejä, 
noin 150 starttia. Kiharoille startteja kertyi pari 
kymmentä ja chessejä kokeissa nähtiin harvoin, 
vain 7 kertaa vuoden aikana.
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Noutajien rodunomaisten kokeiden 
uudet säännöt

Teksti: Tuomaritoimikunta / Juha Tenhunen

Vaikka säännöt on kirjoitettu 
monelta osin uusiksi, niin muu-
tokset ovat pitkälti rakenteelli-
sia, tekstin täsmentämistä jne. 
Missään koemuodossa eivät 
muutu kokeiden tehtävät, ei 
tule sellaisia muutoksia, jotka 
vaikuttaisivat koiran koulutta-
miseen eikä myöskään sellaisia 
muutoksia, että ohjaajan pitäisi 
toimia jatkossa eri tavalla kuin 
aikaisemmin.

YLEISTÄ

Sääntöjen jakaminen eri osiin

Aiemmin kaikki koemuotoihin liittyvät 
asiat olivat kirjattuna suoraan sääntöi-
hin. Sääntöjen muuttaminen on hyvin 
raskas ja aikaa vievä prosessi, koska 
sääntöjen hyväksyntä tapahtuu Ken-
nelliiton valtuustossa ja monien eri 
välivaiheiden kautta. Tämän takia pie-
niä muutoksia ei ole ollut mahdollista 
tehdä, vaikka tarvetta muutoksiin olisi 
ollutkin tiedossa. 

Nyt säännöt on jaettu kolmeen 
pääosaan:

1. Varsinaiset säännöt
2. Sääntöihin liittyvät ohjeet
3. Sääntöihin liittyvät toiminta- 
 ohjeet

Varsinaiseen sääntöosaan on jätetty 
vain se osa, joka hyvin todennäköi-
sesti säilyy pitkään muuttumattomana 
– käytännössä säännöissä on kuvat-
tuna koemuodon tarkoitus ja arvostel-
tavat ominaisuudet.  Sääntöihin liitty-
viä ohjeita on mahdollista tarvittaessa 
muuttaa huomattavasti helpommin ja 
nopeammin kuin varsinaisia sääntöjä. 
Ainoa poikkeuksen muodostaa taipu-
muskokeen säännöt, jota ei ole jaettu 

osiin, koska taipumuskoe on suori-
tukseltaan kaavamainen ja sääntöjen 
nähtiin olevan sellaiset, että tarvetta 
niiden muuttamiseen ei ole.

Kokeiden järjestäminen

Kokeen järjestävän yhdistyksen ei 
enää tarvitse olla rotujärjestön jäsen, 
Kennelliiton jäsenyys riittää. Tämä tuo 
mahdollisuuden mm. metsästysseu-
roille järjestää noutajan rodunomaisia 
kokeita, kunhan heillä on käytettävis-
sään vastaavakoetoimitsija. 
Vanhoilla säännöillä piti jo anomis-
vaiheessa olla tiedossa tullaanko 
NOME-B -koe järjestämään riistoilla 
vai dameilla. Uusilla säännöillä riittää, 
että asia ilmoitetaan koeilmoitukses-
sa ennen ilmoittautumisajan alkamis-
ta, joka tuo joustavuutta.

Myös NOME-A- ja WT-kokeet voivat 
nyt olla kansallisia tai rotukohtaisia 
mestaruuskokeita – aiemmin vain 
NOME-B -kokeet. 

Muutokset taipumuskokeen sään-
nöissä

Sääntöjen tekstiä on selkeytetty ja 
täsmennetty, mutta kokeen suoritta-
minen ja arvosteluperusteet pysyvät 
ennallaan. Ainoa varsinainen muu-
tos on koirakon ja ampujan välisen 
täsmällisen etäisyyden poistaminen 
tekstistä.

Muutokset NOME-B –kokeen sään-
nöissä

Uusilla säännöillä vaaditaan kaksi 
ALO1-tulosta aiemman yhden sijasta, 
jotta voidaan siirtyä AVO-luokkaan. 
Tällä muutoksella pyritään edistä-
mään sitä, että koirat olisivat var-
memmin oikealla tasolla ennen seu-
raavaan luokkaan siirtymistään. Ne 

koirat, joilla on vuoden 2015 lopussa 
ollut yksi ALO1-tulos ovat kaudella 
2016 AVO-luokassa eli toista ALO1-
tulosta ei näiltä vaadita. 
Damien käyttö tulee uusilla säännöillä 
mahdolliseksi myös AVO-luokassa – 
aiemminhan ns. damikokeita on voi-
nut järjestää vain VOI-luokassa. Jotta 
koira voi siirtyä VOI-luokkaan, on toi-
sen AVO1-tuloksen kuitenkin oltava 
riistakokeesta.

Vaikka jatkossa tarvitaan kaksi ALO1-
tulosta, niin ALO-luokan jälki koiran 
tarvitsee suorittaa vain ensimmäisellä 
kerralla. Seuraavalla kerralla ALO1-
tuloksen saa ilman jäljen suorittamis-
ta. Jälki voidaan jatkossa tehdä myös 
linnulla – riistalajin tulee kuitenkin olla 
sellainen, että se on ollut koiran nou-
dettavissa jo aiemmin kokeen aikana.  
Vanhoilla säännöillä jokaisella koiral-
la piti olla kokeessa samat riistalajit. 
Uuden säännöt antavat mahdollisuu-
den vaihtaa riistalajia kesken kokeen. 
Tämä mahdollisuus on kuitenkin 
tarkoitettu vain poikkeustilanteisiin 
käyttökelpoisen riistan loppuessa. 
Korvaavan riistalajin tulee olla vastaa-
vantyyppinen.

Arvostelu muutamien ominaisuuksien 
kohdalla tiukkenee hieman siitä, mitä 
se on ollut vanhoilla säännöillä. Täl-
lä pyritään siihen, että näihin asioihin 
panostettaisiin enemmän jo koulutuk-
sen alkuvaiheessa eikä vasta sitten, 
kun ongelmat tulevat kokeessa vas-
taan.

Paikalla pysyminen
ALO-luokassa lähtö ilman lupaa joh-
taa palkintosijan alenemiseen. Mikäli 
koiraa ei saada välittömästi pysäh-
tymään tai palaamaan takaisin, niin 
se johtaa kokeen keskeyttämiseen. 
Myös toistuvat lähdöt ilman lupaa joh-
tavat kokeen keskeyttämiseen.

Aiemmin luvaton lähtö johti palkinto-
sijan alenemiseen vasta, jos koiraa ei 
saatu pysähtymään.

AVO- ja VOI-luokissa lähtö ilman lu-
paa johtaa suoraan kokeen keskeyt-
tämiseen.  Aiemmin AVO-luokassa 
luvaton lähtö johti vain palkintosijan 
alenemiseen ja vasta useampi ko-
keen keskeyttämiseen. 

Riistojen luovuttaminen

Jatkossa edellytetään hieman huolel-
lisempia riistojen luovutuksia. ALO-
luokassa useampi riistan pudottelu 
johtaa palkintosijan alenemiseen – ai-
emmin riitti, jos puoletkin tuli käteen 
saakka. AVO- ja VOI-luokassa toistu-
va pudottelu johtaa kokeen keskeyttä-
miseen – aiemmin pudottelun tuli olla 
jatkuvaa, jotta se aiheutti kokeen kes-
keyttämisen.

Passikäyttäytyminen

Uusissa säännöissä ns. passikäyttäy-
tyminen on oma arvosteltava kohtan-
sa.  Passikäyttäytyminen tarkoittaa 
aikaa, jonka koira on varsinaisten 
noutojen välissä tai ylemmissä luo-
kissa esim. parityöskentelyssä odot-
taa toisen koiran suorituksen aikana. 
Myös seuraaminen siirtymien aikana 
kuuluu tähän arvostelukohtaan. Huo-
no seuraaminen, levoton passityös-
kentely, häiritsevä haukkuminen tai 
vinkuminen alentaa palkintosijaa luo-
kasta riippumatta. 

Muutokset WT-kokeen säännöissä

Olennainen muutos on se, että NO-
ME-B- ja WT-kokeet eivät ole enää 
missään tekemisissä keskenään. Koi-
ra osallistuu jatkossa siihen luokkaan, 
johon sen aiemmat WT-tulokset oike-
uttavat. Aiemmin NOME-B -puolella 
saavutettu luokkataso vaikutti myös 
siihen missä luokassa koira osallistui 
WT-kokeeseen. Tähän on kuitenkin 
esitetty vuoden 2016 kestävää yli-
menokautta siten, että koira voisi ha-
lutessaan osallistua siihen luokkaan, 
johon sen NOME-B -tulos oikeuttaa, 
jos se on korkeampi kuin WT-kokees-
sa saavutettu luokka. Eli olisi mahdol-
lista toimia tämän vuoden ajan ”van-
haan tapaan”. Tätä kirjoitettaessa 

Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunta 
ei ole vielä kokoontunut ja antanut 
tästä lopullista päästöstä, mutta saa-
dun tiedon mukaan hyvin todennäköi-
sesti esitys hyväksytään.

NUO-luokka poistuu, koska se on 
osoittautunut varsin tarpeettomaksi. 

Uudet säännöt antavat mahdollisuu-
den tehtävien pieneen muuttamiseen 
kokeen aikana esim. olosuhteiden 
muuttuessa. Tehtävien vaatimustason 
tulee luonnollisesti pysyä samantasoi-
sena.
 
Aiemmin kieltäytyminen noudosta on 
johtanut ko. rastilla 0 pisteeseen, mut-
ta jatkossa se johtaa suoraan kokeen 
keskeyttämiseen.

AVO- ja VOI-luokissa koe voidaan jär-
jestää myös ns. mock trial -tyyppise-
nä, jolloin koejärjestelyt ovat NOME A 
-kokeen kaltaiset ja tehtävät jäljittele-
vät NOME A -kokeen noutotilanteita.

Rastien määrä on kiinteästi viisi kap-
paletta kansainväliseen tapaan. Var-
sinaista finaalia ei enää järjestetä. 
Loppukilpailu järjestetään vain mikäli 
1. ja 2. sijoilla olevat koirat eivät tasa-
pisteiden takia ole selvillä. Suoritukset 
loppukilpailussa eivät enää vaikuta 
koiran saamaan palkintosijaan, jollei 
koira tee hylkäävää virhettä. Aiemmin 
koira putosi finaalissa esim. löytymät-
tömän damin takia 0-tulokseen.
Pisterajat, jotka ovat aiemmin mää-
ränneet palkintosijan (esim. on pitänyt 
saada jokaiselta rastilta vähintään 11 
p. saadakseen 1-tuloksen), poistuvat 
käytöstä.  Vain kokonaispistemäärä 
ratkaisee.

Palkintosijojen pistemäärät ovat uusil-
la säännöillä seuraavat:

1. palkinto 75 pistettä
2. palkinto 60 pistettä
3. palkinto 50 pistettä

Jotta koira voidaan palkita, ei yhdel-
täkään rastilta ole kuitenkaan saanut 
tulla 0 pistettä. 

Jatkossa kaikilla NOME A -kokeen ar-
vosteluoikeudet omaavalla tuomarilla 
on arvosteluoikeus myös WT-kokee-
seen. Tämä selventää mm. ulkomais-

ten tuomareiden käyttöä WT-kokees-
sa.
WT-kokeissa myönnetään VOI-luo-
kassa voittaneelle koiralle sertifikaat-
ti edellyttäen, että koiran on tehnyt 
sertifikaatin arvoista työskentelyä, 
luokkaan on osallistunut vähintään 6 
koiraa ja arvostelemassa on ollut vä-
hintään kaksi tuomaria. Toiseksi par-
haalle koiralle voidaan myöntää vara-
sertifikaatti.

Muutokset NOME-A -kokeen sään-
nöissä

Kansainväliseen tapaan koiran koe 
keskeytyy jatkossa A-kokeessa, jos 
se tekee kolmen ensimmäisen nou-
don aikana ”eye-wipe”- tai ”first dog 
down”-virheen. 

NOME-A -kokeessa tulee käyttöön 
vara-sertifikaatti – se jaetaan kokeen 
toiseksi parhaalle koiralle, jos se on 
tehnyt sertifikaatin arvoista työtä.

Arvokokeet, mestaruudet ja 
valionarvot

NOME-A- ja WT-kokeissa järjestään 
omat viralliset mestaruuskokeet ja 
näiden voitoista koira saa tittelin ni-
mensä eteen kuten, tähän asti on saa-
nut NOME-B -kokeen SM-voitosta.  
Jatkossa NOME-B -kokeen SM-kar-
sintaan oikeuttavat tulokset tulee olla 
vain NOME-B -kokeista (aiemmin 
myös A-kokeista), koska A-kokeella 
on jatkossa oma mestaruuskokeen-
sa. Kennelpiirien mestarit pääsevät 
SM-kokeen karsintaan ilman muita tu-
losvaatimuksia, mikäli ovat voittaneet 
piirinmestaruuden VOI1-tuloksella 
– tämä nostaa piirimestaruuksien ar-
voa.

Jatkossa myös WT-kokeista voi vali-
oitua. Tämän valionarvon saavutta-
minen edellyttää kolmen sertifikaatin 
saamista eli kolmen WT-kokeen voit-
toa sertifikaatin arvoisella työsken-
telyllä. Lisäksi tulee olla suoritettuna 
NKM hyväksytysti tai saavutettuna 
tulos A-kokeesta.

FI KVA-FT -valioarvo muuttuu Kennel-
liiton vaatimusten mukaiseksi, jolloin 
kaikki kolme sertifikaattia tai CACIT:iä 
pitää olla saatu Suomessa pidetyistä 
kokeista.
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Sileäkarvaisten noutajien 

TOKO-MESTARUUDEN SÄNNÖT

Yksilömestaruus

Mestaruus ratkotaan erikoisvoittaja luokassa, suurimmalla pistemäärällä tuloksen saavuttanut evl koira on mestari. 
Jos evl luokassa ei kukaan saavuta tulosta tai erikoisvoittaja luokassa ei kilpaile yhtään sileäkarvaistanoutajaa, jää 
mestaruus sinä vuonna jakamatta. Jos pisteet menevät kahden tai useamman eniten pisteitä saavuttaneen kanssa 
tasan, mestari ratkotaan tokosääntöjen mukaisesti 1.sijan ratkaisun saamiseksi. ”Luokkavoittajan paremmuutta rat-
kaistaessa, lasketaan yhteen liikkeet: seuraaminen, luoksetulo ja lähettäminen määrätylle paikalle. Näidenkin mentyä 
tasan, ko. liikkeet uusitaan.”

Mestaruuteen osallistuvien ohjaajien tulee olla Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n jäseniä ja koirien rekisteröityjä 
sileäkarvaisianoutajia, muutoin ei voi kilpailla mestaruudesta.

Lisäksi jokaisesta luokasta palkitaan paras sileäkarvainen noutaja (alokas-, avoin- ja voittajaluokasta).

Joukkuemestaruus

Suomen Sileäkarvaiset noutajat ry:n toko-joukkuemestaruudesta kilpaillaan rotumestaruuskokeen yhteydessä. Jouk-
kueeseen voi kuulua 3-5 koiraa, joista vähintään yhden tulee osallistua voittaja- tai erikoisvoittajaluokkaan. Joukku-
een pisteisiin lasketaan kolmen koiran tulokset, joista vähintään yhden tulee olla voittaja- tai erikoisvoittajaluokasta. 
Luokkien vaikeuserot huomioidaan kertomalla koiran saama pistemäärä alla olevalla kertoimella:

Alokasluokka 1,4
Avoin luokka 0,92
Voittajaluokka 1,0
Erikoisvoittajaluokka 1,05

Mikäli kahden joukkueen yhteenlasketut pisteet menevät tasan, verrataan joukkueiden parasta voittaja- tai erikois-
voittajaluokan tulosta yllä olevia kertoimia käyttäen. Joukkueeseen osallistuvien ohjaajien tulee olla Suomen Sileä-
karvaiset noutajat ry:n jäseniä ja koirien rekisteröityjä sileäkarvaisia noutajia, muutoin joukkueen kokoamiselle ei ole 
rajoituksia. Joukkueen kokoonpano tulee ilmoittaa järjestäjälle ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Sileäkarvaisten noutajien 

WT-MESTARUUDEN SÄÄNNÖT

Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n wt-mestaruuskilpailut järjestetään virallisena wt-kokeena voimassa olevien yleis-
ten wt-sääntöjen mukaisesti. WT-Kisällin ja WT-Mestarin arvoista voivat kilpailla Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n 
jäsenten omistamat sileäkarvaiset noutajat.

Alokasluokassa parhaan tuloksen saavuttanut sileäkarvainen noutaja saa vuoden WT-Kisällin arvon. Mikäli par-
haan tuloksen saavuttaa kaksi tai useampi koirakko samalla koepalkinnolla ja samoilla pisteillä, valitsevat kokeen 
tuomarit WT-Kisällin näistä koirakoista. Voittaja saa vuodeksi haltuunsa kiertopalkinnon ja palkitaan myös henkilökoh-
taisella esinepalkinnolla.

Avoimessa luokassa parhaan tuloksen saavuttanut sileäkarvainen noutaja palkitaan henkilökohtaisella esinepal-
kinnolla. Mikäli parhaan tuloksen saavuttaa kaksi tai useampi koirakko samalla koepalkinnolla ja samoilla pisteillä, 
valitsevat kokeen tuomarit palkinnon saajan näistä koirakoista.

Voittajaluokassa parhaan tuloksen saavuttanut sileäkarvainen noutaja saa vuoden WT-Mestarin arvon. Mikäli 
parhaan tuloksen saavuttaa kaksi tai useampi koirakko samalla koepalkinnolla ja samoilla pisteillä, valitsevat kokeen 
tuomarit WT-Mestarin näistä koirakoista. Voittaja saa vuodeksi haltuunsa kiertopalkinnon ja palkitaan myös henkilö-
kohtaisella esinepalkinnolla.

Mikäli yksikään sileäkarvainen noutaja ei saa edellä mainituissa luokissa hyväksyttyä palkintosijaa, jätetään palkinto/ 
palkinnot kyseisenä vuonna jakamatta.

TOKO -MESTARUUDEN SÄÄNNÖTWT -MESTARUUDEN SÄÄNNÖT

2 x Rally-toko kilpailut

Lägi-Areenalla Lohjalla
23.04.2016

Luokat kummassakin kilpailussa:
ALO, AVO, VOI, MES

Tuomarit:
Iiris Harju ja Anna Klingenberg

Ilmoittautuminen:
nettisivujen (www.flatti.net)

lomakkeella
jäsenet 20. - 26.3. (25 eur)

ei jäsenet 27.3. - 10.4. (30 eur)

Ilmoittautumismaksu maksetaan vasta,
kun kilpailupaikka on vahvistettu.

Pankkiyhteys: 
FI28 5620 0920 4247 / OKOYFIHH

viite: 2304 20 162

Yhteyshenkilö:
Tuija Manninen 
p. 040 733 9118

email. tuija2010@gmail.com

Tervetuloa!
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Flattien v. 2016 

WT- ja Toko -mestaruudesta 

lisätietoa seuraavassa 

Flattiviestissä

Seuraa myös järjestön netti-

sivuja ja Fb-ryhmää
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NÄYTTELYKALENTERINÄYTTELYKALENTERI

Näyttely Paikkakunta Tuomari Viim. ilm.pvä

19.3.2016 Ryhmänäyttely Jämijärvi Tarja Hovila 15.2.2016
20.3.2016 Ryhmänäyttely Jyväskylä Markku Kipinä 29.2.2016
27.3.2016 Kansainvälinen näyttely Lappeenranta Panos Demetriou 29.2.2016
2.4.2016 Kansainvälinen näyttely Lahti Alessandro Zeppi 4.3.2016
2.4.2016 Ryhmänäyttely Kemijärvi Leni Finne 2.3.2016
2.4.2016 Ryhmänäyttely Savonlinna Markku Kipinä 7.3.2016
9.4.2016 Ryhmänäyttely Pertunmaa Helin Tenson 14.3.2016

16.4.2016 Epävirallinen pentunäyttely Helsinki Rune Fagerström 21.3.2016
17.4.2016 Kansainvälinen näyttely Vaasa Viveca Lahokoski 14.3.2016
23.4.2016 Epävirallinen pentunäyttely Hämeenlinna Jaana Hartus 23.3.2016
23.4.2016 Ryhmänäyttely Kouvola Riitta Niemelä 28.3.2016
24.4.2016 Ryhmänäyttely Kouvola Maija Sylgrén 15.3.2016
24.4.2016 Ryhmänäyttely Ruovesi Satu Ylä-Mononen 8.4.2016

30.4.2016 Kansainvälinen näyttely Tampere Juha Putkonen 1.4./2016
5.5.2016 Ryhmänäyttely Akaa

5.5.2016 Kaikkien rotujen näyttely Kangasniemi Lena Danker 6.4.2016
5.5.2016 Erikoisnäyttely Helsinki

7.5.2016 Ryhmänäyttely Loviisa

7.5.2016 Ryhmänäyttely Kruunupyy

8.5.2016 Ryhmänäyttely Lahti

14.5.2016 Epävirallinen pentunäyttely Kotka Maija Sylgren 20.4.2016
14.5.2016 Kaikkien rotujen näyttely Rauma Thora Brown 17.4.2016
14.5.2016 Ryhmänäyttely Mikkeli Jaana Hartus 18.4.2016
14.5.2016 Ryhmänäyttely Keminmaa Tuula Pratt 15.4.2016
14.5.2016 Ryhmänäyttely Reisjärvi Pekka Teini 28.4.2016
15.5.2016 Kaikkien rotujen näyttely Mynämäki Marko Lepasaar 17.4.2016
15.5.2016 Ryhmänäyttely Seinäjoki Marjo Jaakkola 25.4.2016
21.5.2016 Kansainvälinen näyttely Helsinki Marko Lepasaar 29.4.2016
21.5.2016 Ryhmänäyttely Koski tl Ei tietoja vielä

22.5.2016 Kansainvälinen näyttely Hamina Yvonne Jaussi 25.4.2016
22.5.2016 Ryhmänäyttely Lemland

28.5.2016 Kansainvälinen näyttely Joensuu Gert Christensen 28.4.2016
28.5.2016 Kaikkien rotujen näyttely Järvenpää Tina Peixoto 6.5.2016

29.5.2016 Ryhmänäyttely Iitti Reia Leikola-Walden 29.4.2016
29.5.2016 Epävirallinen pentunäyttely Helsinki Hilkka Salohalla 27.4.2016
29.5.2016 Kaikkien rotujen näyttely Joensuu Matti Tuominen 28.4.2016

Ulkomaisia näyttelyitä Paikkakunta Maa Viim. ilm.pvä

11.3.2016 Crufts Iso-Britannia

5.3.2016 Kaikkien rotujen näyttely Tallinna Viro 15.2.2016
5.3.2016 Kansainvälinen näyttely/Liettuan Voittaja Vilna Liettua 25.01.2016
6.3.2016 Kaikkien rotujen näyttely Tallinna Viro 15.2.2016
6.3.2016 Kansainvälinen näyttely/Vilna cup Vilna Liettua 25.1.2016

19. - 20.3.2016 Kansainvälinen näyttely Riika Lativa 2.2.2016

17.4.2016 Tallinnan Voittaja näyttely 2016 Tallinna Viro 8.3.2016
23.4.2016 Kaikkien rotujen näyttely Narva Viro 24.3.2016
24.4.2016 Kaikkien rotujen näyttely Narva Viro 24.3.2016

23. - 24.4.2016 Kaikkien rotujen näyttely Siauliai Liettua

7.5.2016 Kaikkien rotujen näyttely Rakvere Viro

8.5.2016 Kaikkien rotujen näyttely Rakvere Viro

7. - 8.5.2016 Kaikkien rotujen näyttely Jonava Liettua

7. - 8.5.2016 Kaikkien rotujen näyttely Talsi latvia

14.5.2016 VIII erikoisnäyttely Latvia

21. - 22.5.2016 Kaikkien rotujen näyttely Birstonas Liettua

27.5.2016 Noutajien erikoisnäyttely Moletai Liettua

28.5.2016 Kansainvälinen näyttely/ Moletai Cup Moletai Liettua
29.5.2016 Kansainvälinen näyttely/Aukstaitija Summer 2016 Moletai Liettua

Tulossa...

Puppy & Veteran Show
27.08.2016 Porvoo

Lisätietoja 
seuraavassa Flattiviestissä

Yhteyshenkilö:
Piia Piiparinen p. 040 831 4848
email. flatti87@gmail.com
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päänäyttely
Suomen sileäkarvaiset noutajat ry.n

11.06.2016 Kouvola, Koria, alkaen klo 10.00

Myös pennut (5- alle 7kk & 7- alle 
9kk)ja jälkeläisluokka. 

Paikka: Korian koulun hiekkakenttä,
os. Alakouluntie 16, 45610 Koria

Palkintotuomarit: 
urokset: Karen Joyce, Iso-Britannia 
nartut: Jane Calverley, Iso-Britan-
nia 

Ryhmäkilpailut: 
Jane Carverley
Paras veteraani ja jälkeläisryhmä 
  
Karen Joyce
Paras pentu, kasvattajaryhmä ja 
näyttelyn paras

Ilmoittautumiset: 
11.05.2016 mennessä 

Piia Piiparinen 
Kylväjäntie 29, 45610 Koria 
tai 
järjestön nettisivuilla 
www.flatti.net. 
Tiedustelut 040 8314848 (Piia) 

Ilmoittautumismaksut: 
37€/koira, 
saman om. 2. koira jne. 32€ 
veteraanit yli 10v ilmaiseksi 
veteraaniluokkaan

Pankkiyhteys:
FI28 5620 0920 4247 50 /OKOYFIHH
viite 1106 20163

Erikoiskilpailuihin 
ilmoittaudutaan paikanpäällä.

Erikoisnäyttelyssä jaettavat palkinnot:

Heilurihännän kennelin kiertopalkinto, 
rotunsa parhaalle koiralle
Fusstail’s kennelin kiertopalkinto,
rotunsa parhaalle veteraanille
Mei Dan Malja, rotunsa parhaalle pennulle
Tatun Tuoppi, vanhimmalle erinom.palkitulle suom.koiralle
Sniffens Star of Paronis kiertopalkinto, 
parhaalle urokselle
Sniffens-kennelin kiertopalkinto, parhaalle nartulle
Saltwater kennelin kiertopalkinto, 
parhaalle suomalaiselle käyttökoiralle
Bentty’s Prize, lupaavimmalle nuorelle koiralle
Silvia’s Prize, vähintään nome AVO-2 tulos ja EH
Ada’s Trophy, paras maksanvärinen koira

Lisäksi palkitaan myös:

BIS - kasvattaja
BIS - jälkeläisluokka
BIS - kolme sukupolvea
BIS - pari
      Lapsi & Koira 

 

Tervetuloa!
kuva (c) Raija Gärding

Näyttelyssä mukana myös 

Tarvikemyynti

Flattien Kesäleiri
15. - 19. 06.2016 Surkeejärvellä

Ohjelmassa mm. nomea, mejää, vepeä, tokoa, 
rallytokoa, koiratanssia sekä ulkomuoto-
tuomarin rakenneluento. 

Ohjelma ja kouluttajat tarkentuvat
kevään aikana, seuraa ilmoittelua 
järjestön nettisivuilla ja kesäleirin
Facebook-sivuilla: Flattien kesäleiri 2016.

Leiri-ilmoittautuminen sekä majoituksen ja ruokailun varaukset 
tehdään sähköisellä lomakkeella 01.04. – 22.05.2016. Majoitus 
2–5 hlön huoneissa. Tarjolla on myös asuntoauto-, asuntovaunu- ja 
telttapaikkoja. 

Majoittumaan voi tulla jo keskiviikkona klo 16.00 alkaen 
ja leiri aloitetaan yhteisellä kokoontumisella torstaina klo 9.00.

Koulutusten lisäksi ohjelmassa ovat myös perinteiset 
Open Show ja toto-juoksu.

Tapahtuman yhteyshenkilö:
Tuija Manninen, puh. 040 733 9118, 
email. tuija2010@gmail.com

Tervetuloa!

Surkeejärven Matkailutila, 
Surkeenjärventie 170 
41800 Korpilahti

Tarvikemyynti 
on myös mukana leirillä
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KASVATTAJAESITTELY

Kennel Pyymäen

Kati Kallio
www.pyymaen.com

Milloin ja miten olet aloittanut kas-
vattamisen, miksi juuri flatti?

Kasvattajana olen vielä hyvin tuore ja 
meillä on ollut vain kolme pentuetta. 
Ensimmäinen flattini tuli minulle vuon-
na 1995. Kun kävin tuona keväänä 
tutustumassa rotuun, se oli rakkaut-
ta ensi silmäyksellä. En oikein edes 
osaisi kuvitella itselleni mitään muuta 
rotua. Flatin luonne, elämänasenne ja 
kaunis ulkomuoto on tehnyt minuun 
lähtemättömän vaikutuksen. 

Ensimmäinen pentueeni syntyi kol-
mannelle flatilleni, Blackpicks Easter 
Daffodil, vuonna 2009. Tuohon pen-
tueeseen syntyi vain yksi narttupen-
tu (Pyymäen Valonkantaja), joka jäi 
meille kotiin. Kasvattamisen alkutai-
val oli meillä varsin epäonninen. On-
gelmat alkoivat vain muutama päivä 
siemennyksen jälkeen, kun Kerttu 

sai emätintulehduksen. Lopulta aino-
kaiseksi jäänyt pentu syntyi keisarin-
leikkauksella eikä emä alkanut pen-
tua heti hoitaa. Kyllä meinasi uudella 
kasvattajalla mennä sormi suuhun 
monta kertaa. Eikä ongelmat tähän 
jääneet. 10 viikon ikäisenä pennulla 
todettiin molemmin puolinen patella 
luksaatio (polvilumpion sijoiltaanme-
no) ja polvet leikattiin pennun ollessa 
13 viikon ikäinen. Koska olen eläinfy-
sioterapeutti, pennun kuntoutus on-
neksi oli minulle tuttua puuhaa. Tästä 
on nyt 6,5 vuotta ja onneksi Säde on 
saanut elää täysin normaalia koiran 
elämää ja harrastamaankin on pääs-
ty. Jalostuskoiraksi siitä ei kuitenkaan 
ole, koska patella luksaatio on perin-
nöllinen sairaus. Vaikka kuinka pyrkii 
huomioimaan kaikki terveysseikat, 
silti luonto järjestää välillä ikäviä yllä-
tyksiä. 

Vuonna 2007 toimme  Norjasta nartun 
Flatnews Fabolous Future. Fridalla 
on ollut kaksi pentuetta 2011 ja 2013. 
Fridan ensimmäisestä pentueesta 
sijoitin ainoan nartun, mutta sillä ei 
tehty pentuja. Toisesta pentueesta 
meille jäi kotiin narttu (Pyymäen Pa-
lava Tuuli) ja pentueen toinen narttu 
on sijoituksessa. Vuonna 2010 meille 
tuli Ruotsista narttu, O’Flanagan Va-
nilla Pompona. Valitettavasti tätä su-
perihanaa narttua ei ole voitu tervey-
dellisistä syistä käyttää jalostukseen. 
Tällä hetkellä meillä kotona asustaa 
neljä flattia. 

Kasvatusperiaatteesi?

Minulle koirat eivät ole vain kasvat-
tamista varten. Olen onnellinen, jos 
saan koiran, jonka kanssa voin har-
rastaa. Teen pentueen, jos koen, että 
nartullani on riittävästi annettavaa 
rotua ajatellen. Tietenkin nartun tu-
lee täyttää jalostustyöohjeen vaati-
mukset, mielellään myös suositukset, 
samoin käyttämäni uroksen. Jokaisen 
pentueen on oltava sellainen, että 
ottaisin siitä itse pennun. Minulla on 
oltava aina riittävästi aikaa panostaa 
pentueeseen pentuvaiheessa ja vielä 
myöhemminkin. Mahdolliset virheet 
omassa kasvatustyössä pitää huoma-
ta, myöntää ja niistä pitää oppia. Py-
rin aina olemaan rehellinen ja avoin 
omassa kasvatustyössäni. 

Millaisia asioita painotat yhdistel-
miä miettiessäsi?
 
Painotan terveyttä, luonnetta ja käyt-
töominaisuuksia, tervettä rakennetta 
ja liikkeitä, sukutaulua sekä oikeaa 
tyyppiä, suurin piirtein tässä järjestyk-
sessä. Pyrin löytämään uroksen, joka 
täydentää omaa narttuani. Täydellistä 
koiraa tuskin onkaan. Haluan tavata 
käyttämäni uroksen ja mieluiten sekä 
kotioloissa, muiden koirien seuras-
sa että treenitilanteessa/kokeessa. 
Se, mitä itse näen painaa loppupe-
lissä enemmän, kuin koe- tai näytte-
lymenestys. Vanhempien tulee olla 
työskentelynhaluisia ja riistaviettisiä. 
Sukutaulullisesti pyrin käyttämään 
linjoja, jotka eivät ole kaikista käyte-
tyimpiä. 

Mitkä ovat mielestäsi flatin heik-
koudet ja vahvuudet?

Flatti on koiramaailman Peter Pan ja 
se on sekä heikkous että vahvuus. 
Flatti on hitaasti kypsyvä rotu sekä 
henkisesti että ulkomuodollisesti. 
Tämä pitäisi muistaa flatin kanssa 
harrastaessa. Parhaimmillaan flatti 
taitaa olla vasta 5 ikävuoden jälkeen. 
Flatti on kuitenkin nuorekas ja eloisa 
iäkkäänäkin ja sen kanssa voi hy-
vin harrastaa myös veteraani-iässä. 
Flatilla on aina myös pilkettä silmä-
kulmassa (pitäisi ainakin olla) ja se 
tarvitseekin huumoritajuisen ja pitkä-
pinnaisen ohjaajan. 

Suurin terveydellinen heikkous (on-
gelma) rodussamme on syöpäkuollei-
suus ja siitä johtuva alhainen elinikä. 
Joskus tuntuu, että tämä hyväksytään 
yhtenä flatin ominaisuutena. 
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KASVATTAJAESITTELY KASVATTAJAESITTELY

On hyvin ikävää menettää koira par-
haassa iässä. 

Jos verrataan koulutettavuutta mui-
hin noutajiin, flatilla voi olla huono 
stressinsietokyky, huono keskittymis-
kyky eikä se kestä suuria toistomää-
riä. Tai lähinnä ei näe itse niitä mie-
lekkäänä. Vahvuutena taas vahva 
itsenäinen työskentely ja erinomainen 
markkeerauskyky. Flatti on myös äly-
käs koira, joka havainnoi ympäristö-
ään sekä tekee omia päätelmiään. 
Tämä voi olla sekä vahvuus että heik-
kous. Kaiken kaikkiaan flatti on erit-
täin monipuolinen metsästys- ja har-
rastuskoira. 

Mitä mieltä olet rodun jakautumi-
sesta näyttely- ja käyttökoiriin?

Mielestäni ehdottomasti huono asia! 
Kasvattajien ja rodun harrastajien 
tulisi yhdessä tuumin taistella jakau-
tumista vastaa. Rotumme on kuiten-
kin määrällisesti niin pieni verrattuna 
esimerkiksi labradorinnoutajiin tai kul-
taisiinnoutajiin, ettei meillä ole tähän 
geneettisesti edes varaa. Jos näin ta-
pahtuisi, molempien linjojen jalostus-
materiaali jäisi hyvin suppeaksi. 

Jos lähdetään jalostamaan vain kau-
niita koiria tai vain toimivia koiria, 
mennään mielestäni siitä, mistä aita 
on matalin. On paljon helpompaa kes-

kittyä vain yhteen asiaan kuin yrittää 
pitää koko paketti mukana. Toki sil-
loin, kun pyritään huomioimaan kaikki 
puolet, joudutaan ehkä tinkimään jos-
tain. Meillä kuitenkin on kasvattajia, 
jotka osoittavat sen olevan mahdol-
lista. Ihmisillä kuitenkin on varmasti 
myös hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, 
millainen on dual purpose -flatti.

Mielestäni on surullista nähdä flatti, 
jolla on puutteellinen työskentelyha-
lu. Kyseessä on kuitenkin metsäs-
tyskoira. Enkä usko siihen, että kou-
luttamalla koirasta kuin koirasta saa 
metsästyskoiran, ei enää nykyään. 
Vielä ei ole menty niin pitkälle, ettei 
meidän käyttökoiriamme tunnistaisi 
flateiksi. Mutta suuri miinus on, jos 
metsästyskoira on huonorakenteinen 
ja sitä myöten liikkuu huonosti. Met-
sästyskoiran varsinkin tulisi olla terve-
rakenteinen ja liikkua hyvin! 

Tavoitteesi kasvattajana?

Tavoitteenani on kasvattaa alkuperäi-
sen käyttötarkoituksen mukaisia ja ul-
komuodollisesti rodunomaisia koiria. 
Koirien tulisi omata hyvät riistavietit, 
työskentelyintoa sekä miellyttämisen-
halua. Tavoitteenani on kasvattaa koi-
ria, joiden kanssa on helppo elää joka 
päiväistä elämää eli niillä tulee olla 
tasapainoinen luonne ja hyvä hermo-
rakenne. Koiria, joilla ei ole normaalia 

elämää haittaavia tai rajoittavia sai-
rauksia, ja jotka saisivat elää pitkän 
elämän. Koirien rakenne ja liikkeet 
tulisivat olla sellaisia, että ne kykene-
vät metsästys- ja muuhun harrastus-
käyttöön, ja että rakenne myös kes-
tää käyttöä. Koulutukseni, ja se mitä 
näen työssäni eläinfysioterapeuttina, 
varmasti osaltaan vaikuttavat tavoit-
teisiini. 

Ihanne tietenkin olisi, että pystyisin 
myös omilla valinnoillani monipuo-
listamaan rodun geneettistä pohjaa 
sekä parantamaan rodun yleistä ter-
veydentilaa. 

Mikä on parasta ja ikävintä kasvat-
tamisessa?

Parasta on ollut seurata pentujen 
kasvua ja kehitystä sekä nähdä, mil-
laisia yksilöitä niistä kehittyy. Parasta 
on myös toiminta kasvattien ja niiden 
omistajien kanssa, ja että saa jakaa 
ilot ja surut heidän kanssaan. Ihanaa 
on nähdä onnistumisia, varsinkin, kun 
niiden eteen on tehty töitä. Parasta 
on nähdä, kun omistaja itse on tyyty-
väinen koiraansa. Parhaita hetkiä on 
myös, kun näkee oman kasvatin teke-
vän töitä suurella sydämellä ja intohi-
molla. Silloin voi olla ylpeä, että olen 
kasvattanut tuon koiran. Hienoa on 
ollut myös, kun olen saanut seurata 
kasvattini jälkeläisten elämää maail-
malla. 

Vielä en ole menettänyt yhtään kas-
vattia, mutta se on varmasti se ikävin 
hetki. Mutta tietenkin aina myös ne 
hetket, kun kokee epäonnistuneen-
sa tavoitteissaan kasvattajana, ovat 
ikäviä. Esimerkiksi, jos joku ilmoittaa 
kasvatin sairastumisesta tai kun huo-
maa, ettei joku ole koiraansa tyytyväi-
nen. 

Ikävää on ollut myös havaita, kuinka 
paljon ikäviä asioita salaillaan ja pei-
tellään. Se tekee kasvat-
tamisesta paljon vaike-
ampaa. 
 
Millaisena näet rotu-
järjestön roolin kasva-
tustyössä?

Rotujärjestö järjestää 
paljon tapahtumia, ku-
ten kokeita, erikoisnäyt-
telyn, koulutuksia, alue-
toimintaa ja kesäleirin. 
Näihin kasvattaja itse 
voi ottaa osaa ja ohjata 
kasvatin omistajia toi-
minnan pariin. Rotujär-
jestön pentuvälityksen 
kautta pentueelle saa 
näkyvyyttä. Rotujärjestö 
tietenkin myös ohjaa ro-
dun jalostustyötä. 

Mielestäni liikaa koros-
tetaan sitä, mitä annet-
tavaa rotujärjestöllä on 
kasvattajalle. Moni ko-
kenut kasvattaja taitaa-
kin olla sitä mieltä, ettei 
mitään. Suhteen tulisi 
ennemmin olla vasta-

vuoroinen ja myös kasvattajien tulisi 
antaa panoksensa rotujärjestölle. Ko-
keneita kasvattajia on tänä päivänä 
vaikeaa, ellei jopa mahdotonta saa-
da mukaan esimerkiksi jalostustoimi-
kuntaan, vaikka heidän tietotaitonsa 
olisi siellä hyvin tärkeässä roolissa. 
Tähänkin asiaan voi soveltaa viisaita 
sanoja: ”Älä kysy, mitä rotujärjestö voi 
tehdä sinun vuoksesi, vaan mieti, mitä 
sinä voisit tehdä rotumme hyväksi.”

Mukavaa alkavaa kevättä kaikille!

Kati Kallio
Kennel Pyymäen 

kuva (c) Katja Anttonen

Erikoisnäyttely 2014, BIS1-jälkeläiskoira Flatnews Fabolous Future. Kuva (c) Satu Saarinen

FI MVA Pyymäen Onni, kuva (c) Satu Saarinen

Blackpicks Easter Daffodil ja Pyymäen 
Valonkantaja, kuva (c) Katri Hakanen
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Kennel Dakotasprit, Italia
Minna Sihvonen
www.dakota-spirit.com

Milloin ja miten olet aloittanut kasvattamisen? Miksi 
juuri flatti?
 
Ensimmäinen flatti asteli kotiimme v. 1992 Heilurihännän 
kennelistä Kirsi ja Asko Niemiseltä. Tämä ihana urospentu 
Heilurihännän X’mas Star ”Kasper” oli yhdistelmästä SE 
MVA & KVA Micawbers Ohanes & C.I.B FIN MVA EUV-91 
Flatts Little Rose. Kasperin kanssa harrastimme monipuo-
lisesti – se suoritti taipumuskokeen, kiersimme näyttelyitä 
ja lisäksi harrastimme myös agilitya. Kasperin kanssa oli 
aina hauska harrastaa lajista riippumatta. Kasper saavutti 
elämänsä aikana Kansainvälisen, Suomen ja Italian muo-
tovalionarvot.

Pari vuotta ennen Kasperin tuloa olin käynyt katselemassa 
koiria kokeissa ja näyttelyissä löytääkseni itselleni sopivan 
rodun. Halusin energisen ja monipuolisen koiran, jolla olisi 
hyvä oppimiskyky ja lisäksi se olisi vielä kauniskin. Flatti-
han täytti kaikki toiveeni täydellisesti. Tämän jälkeen mi-
nun ei ole tarvinnut ikinä miettiä sitä, minkä rodun kanssa 
jatkaa harrastamista ja kasvatustyötä :)

Kantanarttuni Heilurihännän Kiss Me Quick ”Dakota” (Al-
manza Talk About Style x FIN MVA Heilurihännän Filmstar) 
tuli kotiimme v. 1999. Kirsi antoi minulle mahdollisuuden 
valita ensimmäisenä haluamani pennun tästä pentuees-
ta ja mukaamme lähti tämä upea tyttö. Dakotan kanssa 
harrastimme samoja lajeja kuin Kasperinkin kanssa. Da-
kotasta tuli Kansainvälinen, Suomen ja Italian muotova-
lio, Social Beauty Champion, Euroopan voittaja 2003 ja 
vanhoilla päivillään vuonna 2007 vielä Euroopan veteraa-
nivoittajakin.

Dakotasta kasvoi upea narttu. Siinä tiivistyi kaikki, mitä olin 
ikinä flatissa toivonut – upea ulkonäkö, terve rakenne sekä 
itsevarma ja vahva luonne. Dakota oli koirien keskuudes-
sa selkeä johtaja, joka piti lauman aina tasapainossa. Se 
oli väsymätön työskentelijä metsällä ja lisäksi erinomainen 
periyttäjä. Sen nimi löytyy jokaisen kasvattamani flatin su-
kutaulusta. Lisäksi tämän minun ”Once in a lifetime” -koi-
rani kunniaksi kennelnimenikin on Dakotaspirit.

Heilurihännän Kiss Me Quick ”Dakota”
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Mitkä ovat kasvatusperiaatteesi ja
tavoitteesi kasvattajana?
 
Kasvatusperiaatteeni ja tavoitteeni 
on kasvattaa terveitä, hyväluon-
teisia ja itsevarmoja flatteja, joilla 
on terve rakenne ja oikeat mitta-
suhteet. Pyrin siihen, että nämä 
kasvattamani flatit ovat myös 
kauniita, elegantteja ja hyvällä 
drivella liikkuvia yksilöitä, jotka voi 
tunnistaa tyypiltään minun kasvat-
tamikseni Dakotaspirit-flateiksi. :)

Minulle kasvattajana peruspila-
reita kasvatustyössä ovat vahva 
ja syvä rodun tuntemus eri käyt-
tötarkoituksissa. Lisäksi pidän tär-
keänä, että kasvattajalla on laaja 
tietämys rodun ja omien linjojensa 
kehityskaaresta - mistä kaikki on 
alkanut, mitä muutoksia matkan 
varrella on ollut sekä mihin pyrkiä 
ja suunnata kasvatustyötä ja ro-
dun kehitystä tulevaisuudessa.

Kasvattajana minulle on tärkeää olla kriittinen omaa kas-
vatustyötäni kohtaan. Virheitä ei saa kuitenkaan pelätä 
liikaa, vaan niistä täytyy ottaa opikseen. Kasvattaja on 
mielestäni tärkeää pitää mieli ja silmät avoimena ja olla 
valmis oppimaan uutta. Kasvattajalla täytyy olla oma sel-
keä ja vahva näkemys rodusta sekä siitä, millaisia flatteja 
itse haluaa kasvattaa. 

Millaisia asioita painotat yhdistelmiä miettiessäsi?
 
Yhdistelmiä suunnitellessani mietin aina mitkä ovat urok-
sen ja nartun vahvuudet ja heikkoudet. Lisäksi kartoitan 
tietoa myös siitä, millaisia nämä yksilöt ovat olleet periyttä-
jinä, jos niillä on jo aikaisempia pentueita. Kasvattaja pitää 
olla mielestäni malttia keskittyä yhden asian parantami-
seen kerrallaan, ja toisaalta jo hyvien ja vahvojen puolien 
jatkamiseen. Tavoitteenani on, että jokainen pentue veisi 
kasvatustyötäni eteenpäin ja toisi aina jotakin uutta mu-
kanaan.Etsin mielelläni uusia koiria käytettäväksi yhdistel-
miini, jotta tekemäni yhdistelmät toisivat monipuolisuutta 
rotuun. Titteleillä ei ole minulle suurta merkitystä.

Mitkä ovat mielestäsi flatin heikkoudet ja vahvuudet?

Flatin vahvuus on sen hyvä kommunikointitaito sekä koi-
rien että ihmisten kanssa ja sillä on suuri halu toteuttaa 
sitä. Flatti haluaa toimia yhteistyössä ja yhteisymmärryk-
sessä ihmisen ja toisaalta myös muiden koirien kanssa. 
Lisäksi flattilla on erinomainen päättelykyky. Se on nopea 
oppimaan uusia asioita ja lukemaan eri tilanteita. Rodun 
suurin heikkous on mielestäni flattien lyhyt elinikä ja alttius 
syöpään.

Mitä mieltä olet rodun jakautumisesta näyttely- ja 
käyttökoiriin?

Olisi todella upeaa pystyä jatkamaan sellaisia sukulinjo-
ja, jotka ovat periksiantamattomia käyttökoiria ja samalla 
myös terveen rakenteen omaavia kauniita flatteja. Meillä 
on vielä tällaista ”materiaalia” käytössämme, joten flatti 
on mielestäni täysin mahdollista säilyttää dual purpose-
rotuna tekemällä tietoista kasvatustyötä tämän tavoitteen 
eteen! Näen kahtiajakautumisen taantumana rodun kehi-
tyksen kannalta.

Mielestäni olisi erittäin tärkeää, että näyttelytuomareita 
kouluttaessa korostettaisiin flatin alkuperäistä käyttötar-
koitusta. Koulutukseen voitaisiin lisätä myös ihka oikea 
käytännönosio. Tuomareilla on suuri merkitys rodun kehit-
tymiselle!

Toisaalta myös kokeissa tuomareiden on tärkeää tietää 
eri rotujen ominaispiirteet ja tuntea ja osata arvostaa ro-
dunomaista tapaa työskennellä. Koepuolen tuomarikou-
lutuksessa olisi mielestäni hyvin tärkeää panostaa entistä 
enemmän eri rotujen syvällisempään tuntemiseen. 

Mikä on parasta ja mikä ikävintä kasvattamisessa?

Parasta kasvatustyössä on jokapäiväinen elämä flattien 
parissa – niiden tuoma elämänrikkaus, vilkkaus ja moni-
puolisuus. Lisäksi kasvatustyön hienouksiin kuuluu myös 
mahdollisuus nähdä kasvatustyönsä tuloksia pitkän ajan 
kuluessa monessa sukupolvessa. Kasvatustyö on tuonut 
mukanaan pennunostajia ja samalla myös monia ystäviä, 
ja on ollut hienoa pystyä koirien avulla tuomaan iloa hei-
dän elämäänsä.

Kasvatustyön ikävin puoli on ehdottomasti se, kun koirat 
sairastuvat ja niistä joutuu luopumaan. Kasvatustyö tuo 
mukanaan tiettyjä rajoitteita myös jokapäiväiseen elämään 
- jatkuva sitoutuminen koiriin.

Millaisena näet rotujärjestön roolin kasvatustyössä?

Mielestäni rotujärjestön tehtävä on luoda pohja hedel-
mälliselle yhteistyölle ja jakaa hallussaan olevaa tietoa ja 
informaatiota kasvattajille. Tärkeää olisi, että rotujärjestö 
ei antaisi myöskään liikaa rajoitteita, vaan rotujärjestön 
ja kasvattajien kesken pystyttäisiin käymään rakentavaa 
keskustelua rodun kehittämiseksi.

Millaista on toimia kasvattajana ja millaista on flatti-
harrastus Italiassa?

Pitää tehdä hurjasti informaatio- ja opetustyötä! Rotua ei 
tunneta ja yleisesti koirakulttuuri on vielä pohjoismaihin 
verrattuna jäljessä. Italia on byrokratian ihmemaa,  rekis-
teröimis- ja muihin paperihommiin kuluu paljon rahaa ja 
aikaa.

Kasvatustyössä on täysin vapaat kädet. Kennelliitto ei 
vaadi jalostuskoirilta minkäänlaisia terveystodistuksia, 
esim lonkat, kyynäreet, polvet, silmät jne. Kaikki on täysin 
vapaaehtoista, kasvattajan omasta etiikasta riippuvaa.

Jotta voi hakea kennelnimeä pitää omistaa vähintään 
2 jalostusnarttua  ja on pennuttanut ne vähintään yhden 
kerran. Hinta on kolminkertainen Suomeen verrattuna.

Flattiharrastus on Italiassa hyvin kilpailukeskeistä ja liiku-
taan vielä  pienessä eliittipiirissä, uudet raikkaat tuulet oli-
sivat tervetulleita.

Onko Italiassa taipumuskokeita tms noutajille?

Ei valitettavasti, muotovalion arvon saavuttamiseen ei 
tarvita minkäänlaista käyttökoetta ja käyttöluokissa ei ole 
mahdollista saada serttiä (vain joissakin erkkareissa).

Italiassa voi kilpailla field trialeissa (2 luokkaa: novice ja 
open. Italian käyttövalion arvon saavuttamiseen nartulla 
tarvitaan 1 sertti novice ja 1 open luokasta + erittäin hyvä 
noutajien erikoisnäyttelystä, urokselle 1 sertti novice luo-
kasta ja 2 serttiä open luokasta + erittäin hyvä noutajien 
erikoisnäyttelyistä). Epävirallisina kilpailuina ovat working 
test dummeilla ja hunting test elävällä riistalla.

Lopuksi haluan kiittää tästä haastattelusta. Odotan innolla 
ja ilolla kesää, jolloin saan mahdollisuuden tutustua teihin 
suomalaisiin flatti-ihmisiin, kun muutamme koirinemme ta-
kaisin Suomeen :)

 Minna
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Mei Dan Toukokuu ”Henkka”

Teksti ja kuvat: Anna Nikkanen

Koira, jolla on ylisuuri moottori

Mei Dan Toukokuu, Henkka on syn-
tynyt 22.7.2004 kahdentoista pennun 
pentueeseen Perniössä kasvattajan 
Nada Kajanderin luona. Me löysimme 
Henkan lehti-ilmoituksen perusteella, 
jossa myytiin 11kk ikäistä sileäkar-
vaista noutajaa. Tällöin emme vielä 
tienneet sileäkarvaisista noutajista 
mitään, mutta noutaja-sana lupaili 
jotakin hyvää. Vaaleanpunaisten mie-
likuvien saattelemana lähdimme kat-
somaan meidän perheemme ensim-
mäistä koiraa.

Perniössä meitä odotti palautukse-
na tullut kaunis, energinen ja rohkea 
musta koira, joka oli lähes koulutta-
maton villikko. Pian saimme huoma-
ta, että Henkka oli nopea oppimaan, 
sitkeä ja pohjattoman innokas kaik-
keen tekemiseen. Pentuajan epäjoh-
donmukainen koulutus toi kuitenkin 
monenlaisia haasteita meidän koira-

arkeemme, enkä vielä silloin ymmär-
tänyt ennakoimisen, aina askeleen 
edellä olemisen merkitystä koiran 
kasvatuksessa. Karkailu ja hallitse-
maton energisyys tekivät Henkasta 
haasteellisen koiran, joka ei ollut tot-
tunut kuuntelemaan ihmistä ja kysy-
mään lupaa vaan toimi omien viettien-
sä mukaisesti. Yhdessä opettelimme 
narussa kävelemisestä lähtien miel-
lyttävän koiran ja hyvän koiranomis-
tajan perustaitoja. Onneksi Henkan 
iloinen ja hyväntahtoinen luonne aut-
toi monessa tilanteessa antaen uskoa 
tulevaan.

Henkan myötä pääsimme myös näke-
mään, kuinka kahden koiran välille voi 
syntyä tiivis ystävyyssuhde. Naapu-
rissamme asui bordercollie, josta tuli 
heti ensi tapaamisesta lähtien Henkan 
paras koirakaveri. Tämä ystävyyssuh-
de vei koirat monet kerrat yhdessä 
omille teilleen metsään, uimaan taik-
ka naapurustoon leikkimään. Koirat 

kävivät myös säännöllisesti toistensa 
luona kylässä, siis toisin sanoen kar-
kasivat pihalta toistensa luo. Monet 
kerrat Henkkaa haettiin naapurista, 
taikka naapurin koiraa palautettiin 
meidän pihalta omaan kotiinsa. On-
neksi asumme maaseudulla, peltojen 
ja metsien keskellä.

Nadan opastuksella saimme paljon 
tietoa, keinoja ja käsittelytaitoja itse-
näisen ja superaktiivisen koiran kou-
luttamiseen. Ymmärsimme myös, että 
kaikenlainen harrastaminen Henkan 
kanssa lähensi meitä ja auttoi mei-
tä lujittamaan leimautumissuhdetta.  
Jonkin verran kävimme näyttelyissä 
ja mejää ja nomeakin harjoiteltiin en-
sin kursseilla ja sitten kotona. Henkka 
oppi ja pärjäsi, mutta me harrastimme 
lähinnä Henkan takia, jotta tällä olisi 
haasteita ja mielekästä tekemistä. 
Harrastamisen kautta saimme myös 
purettua Henkan loputonta energiaa 
ja vahvistettua omaa asemaamme 

johtajana.

Arki alkoi sujua sen 
verran hyvin, että 
päätimme hankkia 
Henkalle kaverin. 
Nadalta löytyi meil-
le toinenkin sileä-
karvainen noutaja 
Shasta Volcano 
at Mei Dan, Felix, 
josta tuli ikään kuin 
Henkan pikkuve-
li. Felixin tullessa 
meille Henkka oli n. 
2v. ja Felix 1v. Pojat 
suhtautuivat toisiin-
sa heti hyvin ja suu-
remmilta välien sel-
vittelyilta säästyttiin.

Leikeissä Henkan piti kuitenkin 
aina voittaa Felix, damit ryös-
tettiin Felixn suusta vaikka tö-
nimällä, mutta tämä ei Felixiä 
haitannut. Felixin kiinnostuk-
sen kohteet olivat aivan jossain 
muissa asioissa. Välillä tuntui 
siltä, että Felix piti Henkkaa 
vähän hölmönä, ”kuka nyt jak-
saa juosta jonkun pötkylän pe-
rässä, kun paljon hauskempaa 
on syödä tuoreita voikukkia!”. 
Mutta tarpeen vaatiessa Henk-
ka oli salamana puolustamas-
sa Felixiä. Yhteisenä harras-
tuksenaan Henkalla ja Felixillä 
oli myyrien jallittaminen. Ojan 
penkkaa he jaksoivatkin kään-
tää tosi pitkiä aikoja yhdessä. 
Pojat olivat myös hyvä tiimi 
hiirten ja rottienkin listimisessä, 
mutta mitään kissan perässä 
juoksijoita ne eivät olleet. Fe-
lix oli tosi kekseliäs koira, joka 
helposti järjesti kaikenlaista 
mukavaa puuhaa meidän pois-
sa ollessa. Henkka osallistui 
kyllä mielellään Felixin järjes-
tämiin bileisiin, mutta itsekseen 
Henkka ei ole aiheuttanut kos-
kaan kissan ruokakupin tyhjen-
tämistä vakavampaa. Felix ei 
kuitenkaan koskaan päässyt 
Henkan ja naapurin koiran po-
rukoihin vaan pikkuveli jätettiin 
tämän kaksikon ulkopuolelle.

Vaikka Henkka onkin jo vanha 
herra, on se edelleen iloinen ja 
aktiivinen koira, joka innostuu 
herkästi leikkimään ja hassut-
telemaan. Koko ikänsä Henk-
ka on ollut kova poika uimaan 
ja onneksi uimaan on päästy 
ihan omalta kotipihalta. Uima-
kauden Henkka aloittaa aina 
aikaisin keväällä ja päättää 
myöhään syksyllä. Talvella ei kuitenkaan harmita yhtään, 
vaikka ei uimaan pääsisikään , jos vain maassa on lun-
ta. Lumessa on niin ihanaa möyriä! Nykyään Henkka on 
vähän maltillisempi, eikä säntää päätä pahkaa kaikkien 
lentoon pyrähtävien lintujen taikka pupun hajujen perään. 
Menohaluja hillitsee myös heikentyneet aistit, eikä karku-
reissujakaan tule juurikaan tehtyä. Henkka on edelleen-
kin aina valmis lenkille, mutta välillä lenkillä se jättäytyy 
jälkeen ja haluaa kääntyä takaisin kotiin. Rintakehässä 
tuntuu käteen myös muutamia pahkuroita, mutta muuten 
Henkka on oikein pirteä tapaus. Usein käykin niin, että 
Henkkaa arvioidaan useita vuosia nuoremmaksi koiraksi, 
innokkaan luonteensa takia joskus jopa pennuksi.

Vuodet Henkan kanssa ovat opettaneet meille roimasti 
kärsivällisyyttä. Henkka on tuonut meille myös paljon iloa 
ja onnistumisen kokemuksia sekä elämyksiä luonnossa, 
mihin ei olisi ilman koiraa niin usein tullut lähdettyä. Nyt 
kun mietimme vuosia taaksepäin, voimme esittää itsel-
lemme kysymyksen: ”Kuka oikeastaan on kouluttanut ja 
ketä?”. Se on ainakin selvää, että Henkka on muuttanut 
meidän asenteita ja suhtautumistamme koiriin sekä opet-
tanut meitä lukemaan koiran eleitä ja olemusta vuosi vuo-
delta paremmin.

VANHAT JA VIISAAT
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DOBO

Lajiesittelyssä DOBO
Teksti ja kuvat: Camilla Peura, Koirakoulu Kompassi

Lajin synty

Dobon alkuajatus syntyi jo vuosia sitten, 
kun etsin lajia, jossa voisi tehdä lihaskun-
totreeniä yhdessä koiran kanssa. Dobo 
onkin suunniteltu kasvattamaan sekä 
ohjaajan että koiran lihaskuntoa, kehon-
hallintaa, liikkuvuutta  ja tasapainoa. Ja 
samalla parantamaan suhdetta koiran ja 
omistajan välillä. Dobon avulla tehdään 
se lihaskunto ja voima, mikä lenkkeile-
mällä jää uupumaan. Ja samalla koirakin 
saa treeniä, joka näyttää väsyttävän jopa 
vilkkaan flatin.

Varsinainen lajin kehittely alkoi vuonna 
2010 yhdessä personal trainer mieheni 
Samuli Peuran kanssa ja ensimmäiset 
dobo-kurssit pidettiin koirakoulussani 
Helsingissä Koirakoulu kompassissa 
vuoden 2011 alussa. Tällöin myös en-
simmäiset dobo-koulutusohjaajat val-
mistuivat ja nyt heitä on jo kymmeniä 
ympäri Suomen sekä lisäksi Hollannissa 
ja Ruotsissa. Dobo on rekisteröity tuo-
tenimi ja markkinoinnissaan sitä saavat 
käyttää ainoastaan koulutuksen käyneet 
ohjaajat, jotka ovat opiskelleet esimerkik-
si doboliikkeet ja tekniikoiden turvallisuu-
den. Dobosta on saatavilla myös lähes 
200-sivuinen kuvitettu opaskirja suomen 
ja englannin kielellä, ruotsinkielinen ver-
sio valmistuu tämän vuoden aikana. 

Dobo-harjoitukset tehdään pääasias-
sa käyttäen apuna tasapainotyynyjä ja 
ovaalin muotoisia palloja, joiden muoto 
sopii koiralle perinteistä jumppapalloa 
paremmin. Dobopallot ovat helpommin 
tuettavissa  ja ovat perus jumppapalloa 
kestävämpiä, sillä pallot kestävät koirien 
kynnet sekä 400kg painoa. Koira mahtuu 
pallolle hyvin, ja koska palloja on monen 
kokoisia, löytyy kaikille koirille varmasti 
sopivan kokoinen pallo.
 
Liikkeitä Dobossa on kolmenlaisia; koiran  

tekemiä, ohjaajan tekemiä ja yhdessä 
tehtäviä. Dobo-kirjassa on yli 30 liikettä 
koirille, lähes yhtä monta koiran kanssa 
yhdessä tehtävää liikettä ja lisäksi yli 40 
liikettä omistajille. Monet liikkeistä ovat 
muokattavissa helpoista haastaviksi hy-
vin pienillä muutoksilla, jolloin laji sopii 
kunnoltaan kaikentasoisille treenaajille. 
Koirien liikkeistä esimerkkeinä voidaan 
mainita esimerkiksi eri asentojen vaihdot 
pallon päällä, ympäri pyörähdys eli kiep-
pi pallolla, kahdelle jalalle nousut pallon 
päällä, pallon pyörittäminen etutassuilla 
ja etu- tai takajalat tasapainotyynyillä tai 
puolipalloilla. 

Dobon hyödyt

Suurin doboilusta saatava hyöty on syvi-
en lihasten ja tasapainon  kehittyminen. 
Syvä lihaksisto on kuin tukikorsetti lähellä 
selkärankaa. Syvien lihasten tehtävänä 
on tukea sitä liikkuessa jo ennakoivasti. 
Koiran syvä lihaksisto alkaa heiketä jo 
koiran täytettyä 4 kk, mikäli koira ei saa 
siihen harjoitusta. Näin ollen jopa pennun 
kanssa voi alkaa pikkuhiljaa tekemään 
doboharjoituksia, varsinkin tasapaino-
tyynyllä eli lörpällä tehtävät harjoitukset 
ovat omiaan pennuille. Itse laitoin jo kas-
vattieni pentulaatikkoon tasapainotyynyn 
ja pennut kiipeilivät ja keikkuivat innok-
kaasti sen päällä aivan oma-aloitteisesti. 
Syvät lihakset ovat herkkiä lihaksia, jotka 
isojen aivojen käskystä aktivoituvat  jo 
ennen pinnallisia lihaksia, jotka vastaa-
vat itse liikkeestä.

Koiran pinnalliset lihakset ovat siis nii-
tä, jotka liikuttavat koiraa. Syvät lihakset 
taas ovat ne, jotka tukevat nivelet paikoil-
leen. Syvät lihakset aktivoituvat hitaissa 
liikkeissä ja staattisessa tasapainoilussa.

kuva (c) Ville Jolkkonen
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Mikäli koiran syvä lihaksis-
to ei ole kunnossa, pinnal-
lisetkaan lihakset eivät voi 
toimia kunnolla vaan seu-
rauksena on lihasten jännit-
tymistä, kiputiloja, kulumia 
ja lukkoja.

Koiran lihakset tukevat ni-
veliä ja luustoa sekä kannattavat ke-
hoa - aivan kuten ihmiselläkin. Monet 
koiraharrastukset vaativat koiran fysii-
kalta paljon. Harrastuskoirilla, varsin-
kin sellaisissa lajeissa, johon kuuluu 
käännöksiä vauhdissa, ja joissa tarvi-
taan hyvää kehon hallintaa, dobosta 
on erityistä hyötyä. Koiran kehonhal-
linta ei nimittäin ole mikään itsestään-
selvyys. Koiraharrastuslajeissa on 
jokaisessa omat lihasryhmänsä, jotka 
ovat suuremmalla rasituksella ja ovat 
näin vaarassa ylirasittumiselle, reväh-
dyksille, jumiutumiselle tai vaarassa 
jäädä jännittyneeseen tilaan, jos li-
hashuoltoa ei tehdä tai se tehdään 
puolihuolimattomasti. Tässä seuraa-
vassa on esiteltynä dobon hyötyjä eri 
lajien parissa harrastaville koirille.

Agilityssa suurimmalla rasituksella 
on koiran etuosa; rintalihakset, ni-
velet, kyljet, vatsalihakset ja selkä. 
Koiran takapäähän agilityssä tulleet 
ongelmat taas voivat aiheutua puut-
teellisesta kehonhallinnasta. Agility-
koiran syvätuen, syvän lihaksiston tu-
lisi olla erityisen vahva - tämä auttaa 
koiraa hallitsemaan kehonsa parem-
min kovassa vauhdissa. Tällöin myös 
loukkaantumisen riski pienenee. Hy-

vän syvätuen avulla koira saa parem-
man tuen myös lonkilleen, jolloin taka-
osan käyttö paranee, ja etuosalleen, 
jolloin lapojen tuki paranee. Hyvän 
syvätuen / syvän lihaksiston avulla 
keholle aiheutunut rasitus on pienem-
pi, samoin kuin loukkaantumisriski. 
Monilla koirilla varsinkin takaosan 
hallinnassa olisi parantamisen varaa.  
Takaosan hallinta auttaa koiraa suorit-
tamaan esteet ketterämmin ja ennen 
kaikkea turvallisemmin. Monet dobo-
harjoitukset auttavat koiraa juuri taka-
osan hahmottamisessa, mutta lisäksi 
vahvistamaan lihaksistoa ja erityisesti 
koiraa tukevaa syvää lihaksistoa.

Tokossa liikkeet suoritetaan niin, 
että koira on ohjaajan vasemmalla 
puolella. Tämän  seurauksena koi-
ralle tulee helposti jäykkyyttä koko 
lihaksistoon. Lihaskireys ja alentunut 
nivelliikkuvuus syntyvät usein juuri 
kehon yksipuolisesta kuormituksesta, 
joka pitkään jatkuessaan voi aiheut-
taa lihaksiin tasapainohäiriön. Toisin 
sanoen keho käyttää toisen puolen li-
haksia enemmän. Tästä syystä lihas-
huoltoon on kiinnitettävä huomiota. 
Dobon etuna on myös parantunut 

kehonhallinta, jolloin mm. sivulletulot 
sujuvat tehokkaammin ja samoin seu-
raamisen käännökset saa helpom-
min koulutettua näyttäviksi. On myös 
helpompi totella käskyjä salamanno-
peasti, kun fysiikka on kunnossa ja 
lihakset lämmitelty. Ei ole siis ollen-
kaan hullu ajatus lämmitellä koiraa 
ennen tokokehään menoa.

Näyttelyt sinällään eivät ole koiran 
kehoa rasittavia, mutta innokkaiden 
harrastajien tekemät pitkät automat-
kat ja näyttelypaikalla koiran häkis-
sä, toisinaan vetoisissakin paikoissa, 
viettämä aika aiheuttavat helposti ju-
meja koiran lihaksistoon. Koira tulisi-
kin lämmitellä ennen kehään menoa, 
jotta veri lähtee kiertämään, lihakset 
lämpenevät ja tätä kautta myös koiran 
liikkeet paranevat ja tulevat kauniim-
miksi. Dobossa tehtävät venytykset 
ovat myös omiaan parantamaan koi-
ran liikkeitä.

Vaikka koira olisi kuinka hyvin kou-
lutettu, se ei pysty huonolla yleis-
kunnolla tai jumissa olevilla lihaksilla 
parhaimpiin suorituksiinsa. Jos koiran 
fysiikka ei kestä lajin vaatimaa rasi-
tusta,  myöskään koiran pää ei pysty 
suoriutumaan parhaalla mahdollisel-
la tavalla, joka sekin taas heikentää 
koiran tulosta. Koiran harrastamasta  
lajista toki riippuu, miten suuressa 
roolissa fyysinen jaksaminen on.

Jos koira on esimerkiksi koetta tai 
treenejä seuraavana päivänä jäykkä 
esim. liikkeelle lähtiessään, on lihas-
huoltoon yksinkertaisesti kiinnitettävä 
enemmän huomioita. Koiran tulisikin 
olla lajiin nähden niin hyvässä kun-
nossa, ettei treenaus tai koepäivä 
rasita sitä liikaa. Kun koiraa kouluttaa 
on koiran helpompi myös oppia, kun 
fysiikka on kunnossa ja kestävyys 
sillä tasolla, ettei harjoittelu väsytä 
fyysisesti. Helposti lajeissa, joissa 
koira liikkuu, laji itsessään mielletään 
koiran kuntohuolloksi (noutaminen, 
agility jne.), vaikka näin ei tulisi olla 
vaan, kunto pitäisi hankkia muualta. 
Lihashuollon laiminlyönti paitsi hidas-
taa palautumista se altistaa koiran 
myös vammoille, kuten revähdyksille.

Dobo-harjoittelun edut koiralle:

1.    Harjoitukset kehittävät koiran 
keskittymiskykyä

2.    Harjoitukset kehittävät koiran ket-
teryyttä, tasapainoa ja kehonhallintaa

3.    Harjoitukset vahvistavat koiran 
(syvää) lihaksistoa

4.    Harjoitukset auttavat koiraa myös 
venyttämään itseään ja poistamaan 
mahdollisia lihasjännityksiä

5.    Harjoittelu yhdessä koiran kans-
sa tukee ja parantaa ohjaajan ja koi-
ran välistä suhdetta

    
 

Dobo-harjoitttelun edut ohjaajalle:

1.    Harjoitukset kehittävät lihasvoi-
maa. Ne kiinteyttävät, vahvistavat 
lihaksia sekä lisäävät lihaskestävyyt-
tä. Koska kehon paino toimii monis-
sa liikkeissä vastuksena on liikkeistä 
helppo tehdä helposta haastavam-
pia, vastaamaan kunkin treenaajan 
silloista tasoa.

2.   Harjoitukset lisäävät kehon jous-
tavuutta. Monissa liikkeissä yhdistyy 
samanaikainen lihaksen vahvista-
minen ja venytys, jonka on todettu 
olevan tehokkaampaa kuin pelkän 
venytyksen. Pallon avulla on helppo 
saada venytys kohdistumaan juuri 
haluttuun lihaksen kohtaan.

3.    Harjoitukset parantavat tasapai-
noa, koordinaatiokykyä ja kehonhal-
lintaa 

4.    Harjoitukset ovat hauskoja, joten 
niitä tehdessä unohtaa kaiken muun 
ja omakin leikkisyys herää. Harjoi-
tukset ovat monesti samaan aikaan 
hauskoja ja haastavia.

Taitava koira pystyy tasapainottelemaan kahdella lörpällä eli tasapainotyynyllä

Hehku pyörii lörpän ympäri takajalat lörpällä samalla, kun ohjaaja pyörii itse samalla tavalla lattian tasolla.
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Kuinka harjoitella?

Doboharjoittelu aloitetaan aina alku-
lämmittelyllä ja lopetetaan jäähdytte-
lemällä. Doboharjoittelu on fyysisesti 
rankkaa koiralle. Alkuun noin 15 mi-
nuutin kokonaisaika pallon päällä on 
ehdoton maksimi. Vaikka koira muu-
toin saattaakin olla hyväkuntoinen, 
ei se tarkoita välttämättä, että koiran 
syvä lihaksisto on vastaavassa kun-
nossa. Koiran tekemien harjoitusten 
välissä kannattaa pitää taukoja, juot-
taa koira ja tehdä ohjaajan liikkeitä. 
Mikäli koira on jostain syystä heik-
kokuntoinen, kannattaa harjoittelu 
aloittaa 15 minuuttiakin pienemmästä 
kokonaismäärästä. Myös ohjaajan 
kannattaa aloittaa maltilla treenaami-
nen. 

Koiran doboharjoittelu kannattaa aloit-
taa varoen ja noin 3 kertaa viikossa 
on hyvä määrä alkuun, niin että tree-
nipäivien välissä on aina lepopäivä. 
Koiralla tulee olla mahdollisuus juoda 
treenien aikana ja sillä tulee olla vettä 
tarjolla myös treenien jälkeen. 

Dobo on koirien mielestä oikein mu-
kavaa puuhaa ja monesti koirat ovat-
kin innoissaan aina aloittamassa 
dobo-treenin. Varsinkin noutajilla into 
saattaa toisinaan mennä järjen edel-
le, joten dobo-harjoituksia on syytä 
tehdä maltilla ja keskittyä palkitse-
maan koiraa silloin, kun se suorittaa 
liikkeitä rauhallisesti. Tällöin esim. 
loukkaantumisten riski on pienempi. 
Dobossa namipalkka on yleisin ja hel-
poin käyttää, mutta varsinkin flattien 
kanssa kannattaa pitää mielessä, että 
liian hyvät namit saattavat kiihdyttää 
koiraa liiaksi, jolloin keskittymisen häi-
riintyy.

Dobopallo valitaan koiran säkäkorke-
uden mukaan niin, että valmistajan 
ilmoittaman pallon koon tulisi olla vä-
hintään noin 15cm koiran säkäkorke-
utta suurempi, pallon ei siis tarvitse 
olla koiran säkää korkeampi. On toki 
liikkeitä, joita voi tehdä myös pienem-
pää palloa apuna käyttäen. Mikäli 
koira on pitkärunkoinen, on usein tar-
peen ottaa vielä säkäkorkeutta vas-

taavaa kokoa suurempi pallo. Jos olet 
kahden vaiheilla, valitse isompi pallo. 
Lähtökohtaisesti flateille sopiva pallo 
on 85cm pallo.

Tasapainotyynyjä on vain yhden ko-
koisia, samoin puolipalloja. Tasapai-
notyyny toimii hyvin pienillä koirilla, 
jopa pallon korvikkeena. 

Milloin koira ei saa harjoitella do-
boa?

Dobo on loistavaa treeniä, mutta on 
kuitenkin hetkiä, jolloin Dobo-har-
joittelua ei tule koiran kanssa tehdä. 
Maalaisjärjen käyttö onkin aina pai-
kallaan arvioitaessa kannattaako har-
joittelua tehdä

Doboa ei esimerkiksi tule treenata koi-
ran kanssa, kun koiralla on kuumetta 
tai tulehdus, jokin akuutti vamma tai 
parantumattomia murtumia. Koiran 
jokin lihas on juuri revähtänyt tai ve-
nähtänyt tai koiralla on haavoja, jotka 
haittaavat harjoittelua. Myöskään tii-
neyden lop-
p u p u o l e l l a 
har jo i t te i ta 
ei kannata 
tehdä. Mikä-
li koiralla on 
jokin raken-
teellinen vir-
he tai ongel-
ma konsultoi 
eläinlääkäriä 
tai fysiotera-
peuttia en-
nen Dobo-
harjoit telun 
aloittamista.

Missä?

Dobo-kursseja järjestetään ympäri 
Suomen, lähimmän koulutusohjaajasi 
löydät nettisivuilta www.dobo.fi. Do-
bokirjoja ja tarvikkeita voi tilata verk-
kokaupasta www.koulutustarvike.fi tai 
Koirakoulu Kompassista Helsingistä. 
Lisäksi monet koulutusohjaajat myy-
vät tarvikkeita.

Lajin kehittäjä, koirakouluyrittäjä 
Camilla Peura
www.koirakoulukompassi.fi

Tarvikemyynti
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Dummyt 

pentudummy, vihreä      7,00e
yksivärinen dummy, punainen     9,50e
kaksivärinen dummy nyörillä,   10,50e
markkeerausdummy liehukkeilla  12,00e
yksivärinen dummy, vihreä, virall. wt    9,50e
dummy 1 kg,     15,00e
dummy 3 kg,     35,00e
muovidummy, oranssi,      8,00e
kaninkarvadummy    20,00e

Taluttimet

noutajatalutin, pituus n. 2m,   13,00e
koulutustalutin     10,00e
ylipitkätalutin, pituus n. 3m,   17,00e
näyttelytalutin       8,00e

Koulutustarvikkeet

Acmepilli     10,00e
pillihihna, jojomalli,      7,00e
dummylaukku, vedenpitävää kangasta,  35,00e

Tekstiilit

kesälippis     12,00e
froteeloimi koiralle    37,00 - 41,00e
T-paita      10,00e
huppari     50,00e
fleece      60,00e
treeniliivi     75,00e
kevytpipo    15,00e   
tuubihuivi    10,00e   

Muita tuotteita

hihamerkki       3,00e
tarra auton ikkunaan      2,00e
ostoskassi pitkillä hihnoilla   10,00e
ostoskassi pieni, lyhyillä hihnoilla    8,00e
muistitikku 4 Gt flattikerhon logolla  10,00e   

          Tilaaminen on helppoa 

Tilaa sähköpostitse osoitteesta tarvike@flatti.net. Tilatessasi tuotteita 
ilmoita nimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi sekä ti-
lattavat tuotteet ja kappalemäärät, vaatteissa koot ja värit SEKÄ JÄSEN-
NUMEROSI (löytyy esim. Flattiviestin osoitetarrasta!) Toimitusaika on 
noin 2 viikkoaSaat tilauksesi mukana viitteellisen laskun, jossa näkyvät 
sekä tuotehinnat että postituskulut. On erittäin tärkeää, että maksaessasi 
käytät laskun viitenumeroa Laskun eräpäivä on 14 päivää laskun 
päiväyksestä
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Kaverikoirat tuovat iloa ja elämyksiä

www.kennelliitto.fi
Lähde: Suomen Kennelliitto

Kaverikoiratoiminta on vapaa-
ehtoistoimintaa, jossa koira tuo 
iloa, elämyksiä ja läheisyyttä ih-
misille, joilla ei ole omaa koiraa. 
Kaverikoiranohjaajat vierailevat 
koiriensa kanssa esimerkik-
si lasten, kehitysvammaisten 
ja vanhusten luona erilaisissa 
laitoksissa, kouluissa, päivä-
kodeissa ja tapahtumissa. Toi-
minnan tavoitteena on ihmisten 
ilahduttaminen ja piristäminen.

Kennelliitto rekisteröi kaverikoira-
tavaramerkin patentti- ja rekisteri-
hallitukseen 15.9.2005. Kaverikoira-
nimeä voivat käyttää ainoastaan 
Kennelliiton ryhmissä toimivat koira-
kot. Kennelliiton kaverikoirat tunnis-
taa työasustaan eli oranssista huivis-
ta ja kaverikoiraohjaajan nimikyltistä.
Kaverikoiranimikkeen alla toimivat 
koirakot toimivat samojen käytäntei-
den ja ohjeiden mukaisesti. Toiminta 
on vapaaehtoista ja palkatonta, eikä 
koirakoille makseta kulukorvauksia. 
Kaverikoiratoiminnassa huomioidaan 
osapuolten turvallisuus ja mukavuus 
yhteistyössä alan ammattilaisten 
kanssa. Kaverikoiratoiminnan lähtö-
kohtana on, että kohtaamistilanteesta 
nauttivat ja saavat hyvän mielen kaik-
ki osapuolet: asiakas, koiranohjaaja 
ja koira.

Kaverikoirien historia Suomessa

Kaverikoiratoiminta alkoi Suomessa 
vuonna 2001 Kennelliiton ja avus-
tajakoirakouluttaja Leena Rajalan 
yhteistyönä. Ensimmäinen kaverikoi-
rakurssi järjestettiin Paimiossa, josta 
toiminta laajeni eri puolille maata. Täl-
lä hetkellä toiminnassa on mukana jo 
noin 1200 koirakkoa.

Kaverikoiratoiminnan ideana oli tuoda 
koirien terapeuttiset vaikutukset mah-
dollisimman monelle. Koirien koulut-
taminen erityistehtäviin on vaativaa ja 

aikaa vievää ja niinpä kehitettiin toi-
mintamalli, jossa tavalliset perhekoirat 
omistajineen voivat tuoda iloa ja läm-
pöä erityisryhmien, kuten vanhusten, 
vammaisten ja lasten, arkeen. Kave-
rikoirat ovat siis tavallisia kotikoiria ja 
niiden omistajat vapaaehtoisia ”maal-
likkoja” eikä toiminnassa ole kyse am-
mattimaisesta terapiasta. Koiranoh-
jaajatkaan eivät ole käynneillä töissä, 
heille ei makseta palkkaa eikä heillä 
ole terapeutin pätevyyttä.

Kaverikoira-nimi todettiin sopivaksi 
kuvaamaan näitä karvaisia hyvänte-
kijöitä. 

Kennelliiton kaverikoiratoiminta mää-
ritellään eläinavusteiseksi toimin-
naksi. Eläinavusteinen toiminta on 
useimmiten koirien avulla tapahtuvaa 
vapaaehtoista toimintaa, jossa toimi-
jat ovat saaneet vähintään perehdy-
tyksen ja sen käytyään saaneet val-
miuden vierailla  erityisryhmien luona 
koulutuksellisista tai virkistyssyistä. 
Kaverikoiratoiminta tarjoaa mahdolli-
suuksia asiakkaan elämänlaadun pa-
rantamiseen ja vaikuttaa sitä kautta 
positiivisesti ihmisen kokonaisvaltai-
seen hyvinvointiin.

Kaverikoiratoiminta on ennen muuta 
pitkäjänteistä toimintaa, jossa edelly-
tetään koiranomistajalta sitoutumista. 
Käynnit tehdään käyntikohteiden toi-
veiden, ei koiranomistajien aikataulu-
jen, mukaisesti.

Kaverikoiratoiminta alkoi ja on jatku-
nut pyyteettömänä vapaaehtoistoi-
mintana, jossa empaattiset ja hyvän-
tahtoiset koiranomistajat tarjoavat 
oman koiransa ystävyyttä myös toi-
sen ihmisen iloksi.

Sopiiko koirasi kaverikoiraksi?

Kaverikoirat ovat tavallisia aikuisia 
kotikoiria, joille on kertynyt elämänko-
kemusta erilaisista ihmisistä, paikois-

ta, hajuista ja tilanteista. Kaverikoiran 
tulee olla terve, vähintään 2-vuotias, 
ihmisystävällinen koira, jolla on hyvä 
ja luottavainen suhde ohjaajaansa. 
Kaverikoiratoimintaan mukaan läh-
tevältä edellytetään ryhmätyötaitoja 
ja koiralta kykyä työskennellä toisten 
koirien läheisyydessä.

Koiran tulee itse haluta ottaa kontaktia 
vieraisiin ihmisiin, eikä se saa häkel-
tyä erikoisista hajuista, liukkaista latti-
oista, yllättävistä liikkeistä tai äänistä. 
Koiran tulee kyetä toimimaan muiden 
koirien kanssa ryhmässä, olla ohjaa-
jansa hallittavissa ja omata hyvät käy-
töstavat. Koiraa ei missään vaiheessa 
pakoteta tai käsketä vierailukäynnillä 
ottamaan kontaktia asiakkaisiin.

Koiran tulee olla perusluonteeltaan 
toimintaan sopiva, ystävällinen ja 
ihmisistä kiinnostunut, joten koiraa 
ei erikseen kouluteta kaverikoiratoi-
mintaan. Ikäviä kokemuksia saaneet 
koirat, aikaisemmin ihmistä kohtaan 
jossakin tilanteessa aggressiivisesti 
käyttäytyneet koirat tai koirat, joiden 
taustaa ei tunneta, eivät ole sopivia 
kaverikoiratoimintaan.

Koirien osalta ollaan tarkkoja siitä, 
ettei liian tiheillä käynneillä tuoteta 
koiralle stressiä. Koirakon käyntitihe-
ys onkin maksimissaan yksi käynti 
viikossa.

Koiranohjaaja

Koiranohjaajan tulee tuntea koiransa 
erittäin hyvin ja osata ennakoida sen 
käytöstä, sillä ohjaajan tehtävänä on 
tukea koiraa vierailujen aikana ja ym-
märtää, milloin koira ei enää viihdy 
vierailulla. Hänen tehtävänsä on taata 
turvallinen kohtaaminen sekä asiak-
kaalle että koiralle.

Koiranohjaajan tulee olla täysi-ikäi-
nen. Kaverikoiran ohjaajalla tulee olla 
riittävästi aikaa toimintaa varten, sillä 
käynnit sijoittuvat pääasiassa iltoihin 
ja viikonloppuihin. Kaverikoirakäynnit 
ajoitetaan vierailukohteiden aikatau-
lujen mukaan, joten koirakoiden on 
pystyttävä joustamaan omissa aika-
tauluissaan.

Koiranohjaajan tulee sitoutua toimin-
taan pitkäjänteisesti. Kaverikoiratoi-
minnan jatkuvuuden takaavat sitou-
tuneet ja motivoituneet ohjaajat, joilla 
on halu saada aikaan hyvää mieltä 
koiriensa avulla.

Koiranohjaajaa koulutetaan kaveri-
koirakurssilla ja seminaareissa. Kou-
lutuksen avulla ohjaajalle annetaan 
valmiuksia erilaisten asiakasryhmien 
kohtaamiseen, koiran käyttäytymi-
seen ja sen tulkitsemiseen sekä koi-
ran ohjaamiseen vierailutilanteissa. 

Näin pääset mukaan

Kennelliiton kaverikoiratoiminta laa-
jenee koko ajan. Vierailuista kiinnos-
tuneita kohteita löytyy runsaasti ja 
kysyntää on jatkuvasti. Toiminnasta 
kiinnostuneita, motivoituneita koiran-
omistajia sekä sopivia aikuisia koiria 
tarvitaan mukaan koko ajan, sillä ta-
voitteena on saada toiminta katta-
maan koko maan. Visiona on saada 
kaverikoira jokaisen tarvitsevan ulot-
tuville.

Kaverikoiraksi kouluttaudutaan 
kahdella tavalla:

Kaverikoiratoimintaan pääset mu-
kaan joko Kennelliiton kaverikoira-
kurssin käytyäsi tai kouluttautumalla 
paikkakunnalla toimivassa kaverikoi-
raryhmässä. 1.1.2016 lähtien kaveri-
koiraohjaajan tulee olla Kennelliiton 
jäsen ja uusien kaverikoiratoimintaan 
mukaan tulevien koirien tulee olla 
Kennelliiton koirarekisterissä tai FIX-
rekisterissä tunnistusmerkittyinä. En-
nen koulutukseen hakemista tutustu 
kaverikoiratoiminnan ohjeisiin ja mie-
ti, pystytkö sitoutumaan vapaaehtois-
toimintaan. Toiminta ei ole tarkoitettu 
koiran kouluttamiseen tai sosiaalis-
tamiseen tai meriittien keräämiseen 
koiralle, vaan vapaaehtoistoiminnan 
toteuttamiseen.

Jos paikkakunnalla on ka-
verikoiraryhmä 

Pääset mukaan ottamalla 
yhteyttä ryhmän yhteyshen-
kilöön. Kaverikoiraryhmien 
yhteystiedot löydät Kennellii-
ton nettisivuilta. Toimivat ka-
verikoiraryhmät perehdyttä-
vät uusia koirakoita mukaan 
toimintaan jatkuvasti ja uusia 
koirakoita kaivataan kaikissa 
toimintaryhmissä. Kaverikoi-
ratoimintaan mukaan pääsyä 
joutuu yleensä odottamaan 
jonkin aikaa.
Perehdyttämisessä kaveri-
koiraryhmän edustajat tapaa-
vat koiran omistajan, tutustu-
vat koiraan ja arvioivat koiran 
sopivuutta toimintaan. Ohjaa-
ja saa tapaamisessa kaveri-
koirien perehdytysmateriaalin 
kotiin luettavakseen. Tämän 
jälkeen uudelle koirakolle 
annetaan hieman harkinta-
aikaa miettiä toimintaan mu-
kaan tulemista, jonka jälkeen 
alkaa käytännön perehdytys.

Ensimmäiset käynnit koi-
ranohjaaja tekee tarkkailijana ilman 
omaa koiraa. Kun uusi koirakko läh-
tee ensimmäiselle käynnilleen, lähtee 
kokenut kaverikoiranohjaaja hänen 
tuekseen.

Kaverikoirakurssi toiminnasta kiin-
nostuneella paikkakunnalla

Kennelliiton nettisivuilta voit katsoa, 
onko paikkakunnallesi tulossa kaveri-
koirakurssi. Mikäli paikkakunnallasi ei 
vielä ole kaverikoiratoimintaa, toimin-
nan käynnistäminen on paikallisesta 
aktiivisuudesta kiinni. Toiminnasta 
kiinnostunut koiranomistaja voi ottaa 
yhteyttä kaverikoirat@kennelliitto.fi 
ja ilmoittautua alueensa yhteyshen-
kilöksi. Tämän jälkeen yhteyshenkilö 
tiedottaa omalla alueellaan kaverikoi-
ratoiminnan aloitussuunnitelmista.
Kiinnostuneet koiranomistajat ilmoit-
tautuvat alueensa yhteyshenkilölle, 
joka pitää yhteyttä Kennelliitoon. Kun 
tarpeellinen määrä innostuneita koira-
koita (n. 20 koirakkoa) on koossa, so-
vitaan kurssiaika ja -paikka. Yleensä 
aikaa kuluu yhteyshenkilön ilmoittau-
tumisesta kurssiviikonloppuun vuo-
den verran.

Viikonloppukurssilla kuunnellaan en-
simmäisenä päivänä teoriaa muun 
muassa asiakasryhmien erityispiir-
teistä, kohtaamistilanteista, koiran 
tulkitsemisesta ja toiminnan erityis-
piirteistä. Toisena päivänä koirat ote-
taan mukaan käytännön harjoituksiin. 
Lisäksi kuullaan esimerkkejä muualla 
järjestetystä kaverikoiratoiminnasta. 
Kurssi materiaaleineen ja ruokailui-
neen on koirakolle maksuton.

Koiria ei kurssilla varsinaisesti testata 
tai koetella, vaan kokeneet kouluttajat 
tarkkailevat koiria ryhmätilanteessa 
sekä koirien omistajia koiriensa käsit-
telyssä ja lukemisessa. Koirien muka-
na olon tarkoitus on opastaa koiran-
omistajaa oman koiransa käytössä 
ja ohjaamisessa vierailutilanteessa. 
Kurssilla jatkossa samassa ryhmässä 
toimivat koirat ja ohjaajat tutustuvat 
toisiinsa.

Kaverikoira - Sissi
kuva (c) Kaisa  Savikuja
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Uusia henkilöitä flattikerhon hallinnossa

Hei!
Olen Mia Lehtinen, kotoisin Varsinais-Suomesta Pöytyältä. Aloitin 
vuoden alussa hallituksen jäsenenä ja siinä sivussa jatkan myös 
jalostustoimikunnan sihteerinä sekä alueyhteyshenkilönä Varsinais-
Suomessa. Aikoinaan lähdin yhdistystoimintaan mukaan jäsensih-
teerinä ja siitä mutkien kautta tehtävät hieman vaihtuneet.

Kotoa löytyy avomies,  3- ja 1-vuotiaat lapset, kaksi flattia (5-vuotias 
Hurri ja 4kk ikäinen Navi) sekä akvaario. Lisäksi on vielä pari yh-
teisomistuskoiraa omissa kodeissaan. Kultainennoutaja tuli taloon 
2005 ja eka flatti 2007 kesällä. Siitä lähti flattitaival ja jatkoa näyttää 
seuraavan pidempäänkin tämän iloisen ja miellyttämishaluisen ro-
dun kanssa. Harrastuslajeina lähinnä sydäntä on NOME ja TOKO, 
niiden parissa tullaan puuhaamaan jatkossakin. Toisinaan myös 
näyttelyissä pyörähdetään. Toimin myös paikallisyhdistyksessä 
Salon Seudun Noutajat ry:ssä NOME-toimikunnan vetäjänä sekä 
rahastonhoitajana. Tekemistä siis riittää!

Odotan mielenkiinnolla, mitä hallituskausi tuo tullessaan, ja mitä 
kaikkea sitä oppii siinä ohessa! Luonnollisesti erityisesti jalostus, 
terveys ja rodunomainen toiminta ovat ajatuksissa flattien kanssa 

touhutessa!

Hei kaikille!
Olen Heidi Troberg Pohjanmaalta ja olen 
vuoden 2016 hallituksessa varajäsenenä.

Asun peltojen keskellä avomieheni, lapseni, kahden 
flatin ja kahden kissan kanssa. Harrastamme koiriem-
me kanssa vähän kaikkea ja käymme syksyisin met-
sässä koiriemme kanssa. Juuri tämä, että voit harrastaa 
flattisi kanssa vaikka mitä ja käyttää flattiä monenlaiseen 
metsästystehtävään, ovat minun mielestäni rotumme 
parhaita ominaisuuksia.

Rotujärjestömme on meille jäsenille hyvin tärkeä sekä 
rodun kehityksen ja terveydentilan seuraamisen kannalta 
että kokeita, leirejä ja muita tapahtumia järjestävänä taho-
na.
Mutta toimintaan rotujärjestö tarvitsee jäseniä mukaan jär-
jestämään kokeita ja tapahtumia. Toivon tämän takia, että 
2016 on vuosi kun osallistumme kaikki aktiivisesti tapahtu-
miin ja kokeisiin sekä osallistujina että työntekijöinä.

Flattimäistä kevättä teille kaikille!

Hei,
Olen Tiina-Maarit Kisonen, uusi nometoimikunnan puheen-
johtaja. Kotikaupunkini on Lieksa (Pohjois-Karjalassa), jossa 
asun mieheni Jarnon ja viiden flattimme ja ajokoiramme kanssa. 
Lapsuuskodissani on aina ollut koiria, joten koiraharrastukseni 
sekä metsäilyn aloitinkin jo ihan juniorina.                                                                    

Ensimmäinen flattini Emma (Boss Pretty Woman) saapui meil-
le vuonna -94. Ihastuin rotuun täysin, ja laumaamme liittyikin 
vahvistukseksi vuonna -98 Sanni (Champerin Doorbell),  jos-
ta tulikin sitten kennelimme kantanarttu. Kasvatustyöni aloitin 
vuonna 2001, jolloin ensimmäinen Emkristina´s pentueemme 
syntyi. Pentueita meillä on syntynyt nyt 11 kappaletta.

Rakkaimmaksi harrastukseksi koirien myötä tuli metsästys 
(mitä se on myös nykyisin) sekä tietenkin metsästyskokeet. 
Käyn myös innokkaasti näyttelyissä omien koirien ja kasvat-
tieni kanssa. Syksyllä pyrin antamaan kaiken vapaa-aikani 
metsästykselle, kesällä kokeille ja talvella on sitten pupun-
metsästyksen ja ajokoirakokeiden vuoro ajokoiramme kans-
sa.

Olen myös kehäsihteeri ja harrastin aikoinaan myös paljon Match Show 
-tuomarointeja kaikkialla maakunnassa. Nykyisin olen halunnut antaa kaiken päivätyöstäni ylilii-
kenevän ajan omille koirille ja kasvateilleni. Yhdistystoiminnassa olen ollut mukana eri koirakerhojen hallituksissa sekä 
toiminut 90-luvulla näyttely- ja tapakouluttajana useita vuosia. Näyttely-, koe- ja erilaisten koiratapahtumien järjestä-
mispuolikin on tullut tutuksi vuosien saatossa eri yhdistyksissä. Rotujärjestömme hallituksen jäsenenä olen toiminut 
aikaisemmin kolmisen vuotta ja ollut mukana myös nome- ja jalostustoimikunnassa.
Mukavaa alkanutta vuotta kaikille!

Hei,
Olen Piia Piiparinen, näyttelytoimikunnan uusi 
puheenjohtaja. Asun Kouvolan Korialla. Perheeseeni 
kuuluu 4kk:n ikäinen flatti, Lara sekä puolisoni sekä 
5-vuotias poikani. Muita flatteja joiden kanssa toimin 
on 3, nämä asuvat vanhempieni luona.

Elämääni on kuulunut viimeisen 10 vuoden aikana 
aina vähintään yksi, usein myös enemmän flatteja. 
Useimmat niistä osa omistuksena vanhempieni kans-
sa. Aloitin oman ”näyttelyurani” jo noin 10-vuotiaana 
match show:sta ja siintä sitten hypännyt suoraan näyt-
telykehiin. Näyttelyjä olen kiertänyt pääsääntöisesti 
Suomessa sekä myös Baltian maissa, vaihtelevin me-
nestyksin.

Yhdistystoimintaa olen tehnyt parin vuoden verran, nyt 
tänä vuonna toimin puheenjohtajana näyttelytoimikun-
nassa. Muulloin minut saattaa tavata myös kehäsih-
teerinä näyttelyissä. 
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SUOMEN SILEÄKARVAISET NOUTAJAT RY  KOKOUSKUTSU
FINSKA FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN RF

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika  13.03.2016 klo 13.00

Paikka  Rantasipi Airport, 
  Robert Huberintie 4, 01510 Vantaa

ESITYSLISTA

1  Kokouksen avaus

2  Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

3  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 

4  Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa

5  Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa

6  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

7  Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus, varainhoitokertomus ja tilintarkastajien lausunto.

8  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen 
  vuoden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

9  Käsitellään hallituksen vuosikokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet. 

10 Käsitellään jäsenten tekemät esitykset ja aloitteet.

11 Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 23§ määräykset.

12 Kokouksen päättäminen
   

Vuosikokouksen yhteydessä palkitaan vuoden 2015 kiertopalkintojan saajat sekä 
luovutetaan ansiomerkit ja kunniakirjat järjestön toiminnassa aktiivisesti toimineille 
henkilöille. 

Tervetuloa!

YHDISTYSASIAT

UudetValiot
Sileäkarvainen noutajauros
FI & EE & LV MVA SNIFFENS STAR OF SIRIUS
FI19979/12 s. 21.01.2012

i. C.I.B DK & SE & SI CH DEVDHCH Starworkers Makes 
People Talk
e. C.I.B C.I.E FI & EE MVA LVJV-10 Sniffens Lumitähti-
kasv. Miia Suppanen-Olkkola
om. Maija Taipale

Viron serti:
02.09.2015 Tallinna, Viro, Hans Rosenberg
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KASVATTAJIA

Kasvattajaboxi (flattiviesti @ gmail.com)

Kasvattaboxi on 40€ /vuosi tai 15€ /kerta
 
Kasvattajaboxin tulee olla kokoa 78 mm x 44 mm ja 
resoluutioltaan 300 pix/inch ja mieluiten .tif tai .jpg
-muodossa tai pdf-muodossa.

Teemme myös tarvittaessa boxin kasvattajan toimittamasta 
kuvasta ja toiveiden mukaisesti.

tiinakisonen (at) gmail.com
040-547 7128

KASVATTAJIA

Minna Latva, Noutajantie
20780 Kaarina 
puh: 0400 842 998
majakkasaaren@gmail.com
http://koti.mbnet.fi/msaaren

– Sileäkarvaisia noutajia kaveriksi 
metsälle ja harrastuksiin –

Laura Rajakallio
Kunnarlantie 55

02740 Espoo
050-5356 926

laura@dantaran.com           www.dantaran.com
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HALLITUS 2016

puheenjohtaja
Tiina Sudensalmi  
Kirsikkapolku 11
54920 Taipalsaari
p. 040 515 6133
puheenjohtaja@flatti.net

varapuheenjohtaja
Mari Mamia
Sipoo
p. 050 458 6770
mari.mamia@gmail.com

sihteeri
Heli Segersvärd
Porvoo
p. 050 531 6892
sihteeri@flatti.net

Anne Haverinen
Paltamo
p. 044 360 1152
kennelregalerazza@gmail.com

Veera Jääskeläinen
Hämeenlinna
p. 040 843 5827
veera.jaaskelainen@luukku.com

Tuija Manninen
Lohja
p. 040 733 9118
tuija2010@gmail.com

Mia Lehtinen
Pöytyä
p. 050 376 4517 
mia@maahismaen.com

varajäsenet

Liisa Jykylä
Tampere
p. 040 575 8572
liisaj@gmail.com

Heidi Troberg
Sulva
p. 040 536 5174
trobergheidi@gmail.com

TOIMIHENKILÖT 2016

taloudenhoitaja
Marjatta Eivola
Vaahterakuja 2 D 11
21250 Masku
p. 050 554 3183
marjatta.eivola gmail.com

jäsensihteeri
Anu Sinkkonen
Asevelitie 13 A 2
36600 Pälkäne
p. 040 538 9890
jasenasiat@flatti.net

tarvikemyynti
Heidi Vainio
Leikluodontie 130
23310 Taivassalo
p. 040 093 9076
tarvike@flatti.net

pentuvälittäjä
Hanna Hujanen
p. 0400 822110
pentu@flatti.net

pentuvälittäjä
Sanna Lahtinen
p. 040 731 0831
pentu@flatti.net

kiertopalkinnot
Senni Husso
flatti.kiertopalkinnot@gmail.com

JALOSTUSTOIMIKUNTA
flatti.jalostus@gmail.com

puheenjohtaja
Tiina Pikkuaho
Kiiminki
p. 040 5345583
filurin@gmail.com

sihteeri
Mia Lehtinen
Pöytyä
p. 050 376 4517 
mia@maahismaen.com

Henna Mikkonen
Oulu
p. 044 540 0609
hennamik@gmail.com

Riitta Nikko
Vihti
riitta.nikko@gmail.com

NÄYTTELYTOIMIKUNTA

puheenjohtaja
Piia Piiparinen
Koria
p. 040 831 4848
flatti87@gmail.com

Satu Marins
Lappeenranta
p. 0400 415 515
satu.marins@hotmail.com

Nina Skyttä
Lahti
p. 0400 435 737
nina@skoude.com

Liisa Jykylä
Tampere
p. 040 575 8572
liisaj@gmail.com

Monika Lindroos
Kaarina
p.0400 534 090
monica.e.lindroos@gmail.com

Maiju Häkkilä
Rovaniemi
p. 045 634 9289
maiju.hakkila@gmail.com

ULKOMUOTOTUOMARI-
TOIMIKUNTA

puheenjohtaja
Riitta Niemelä
Kirkkonummi
p. 040 709 1133
riitta@morrini.net

Heli Siikonen 
Muurikkala
p. 040 580 8144
heli@metsavirna.com 

Katja Korhonen
Kempele
p. 044 5031973
katja.korhonen@dnainternet.net

NOME-TOIMIKUNTA

puheenjohtaja
Tiina Kisonen
Jongunjoki
p. 040 218 5401
tiinakisonen@gmail.com

koesihteeri
Katja Villikka
Kouvola
p. 040 867 2911
katjavillikka@gmail.com

Veera Jääskeläinen
Hämeenlinna
p. 040 843 5827
veera.jaaskelainen@luukku.com

Tiia Turunen
Joensuu
p. 050 343 7651
turunen.tiia@hotmail.com

Heli Segersvärd
Porvoo
p. 050 531 6892
heli.segersvard@helsinki.fi

Miia Mäki-Jouppila
Asikkala
p. 040 564 6453
miia.makijouppila@gmail.com

Johanna Rotko
Kontiolahti
p. 050 303 1161
rotkonjohanna@gmail.com

Mika Kärkkäinen
Kajaani
p. 050 597 3889
mika.karkkainen@sok.fi

MEJÄ-TOIMIKUNTA

puheenjohtaja
Miia Koski
Porvoo
p. 050 4582 157
koski_miia@live.com

Mari Mamia
Porvoo
p. 050 458 6770
mari.mamia@gmail.com

Anu Numminen
Espoo
p. 050 597 0447
anu.numminen@gmail.com

Liisa Keränen
Kokkola
p. 040 592 1296
liisam@kolumbus.fi

Marko Saarni
Porvoo
p. 050 572 7965
marko.saarni@elisanet.fi

ALUEYHTEYSHENKILÖT

Rovaniemi
Jarmo Vaarala
p.040 821 8392
jarmo.vaarala@ramk.fi

Savon seutu
Aleksi Rauhanen
p. 040 527 9097
aleksi.rauhanen@gmail.com

Oulun alue
Henna Mikkonen
p. 044 540 0609
hennamik@gmail.com

Keski-Suomi (Mäntän seutu)
Janne Järvinen
p. 050 377 8880 
janne68jarvinen@gmail.com

Keski-Suomi (Jyväskylä)
Mika Toskala
p. 040 564 9053
mika.toskala@elisanet.fi

Keski-Suomi (Jämsä)
Riitta Koivisto
p. 040 544 6697
riitta.koivisto@gmail.co

Vaasan alue
Heidi Troberg
p. 040 536 5174 
trobergheidi@gmail.com

Varsinais-Suomi
Mia Lehtinen
p. 050 376 4517
mia@maahismaen.com

Kainuun alue
Anne Haverinen
p. 044 360 1152
kennelregalerazza@gmail.
com

Pirkanmaa
Tarja Tuhola
p. 040 515 1932
vilpputuhola@yahoo.com

Uusimaa
Tina Hietala
p. 0400 777 097
tina.hietala@welho.com

Satakunta
Maija Jokela
p. 040 412 0392
maija.jokela@pori.fi

Kaakkois-Suomi
Tiina Sudensalmi
p. 040 515 6133
sudensalmi@kolumbus.fi                     
                             

Noutajakoirajärjestöjen
Yhteistyötoimikunta

Tiina sudensalmi
Taipalsaari
p. 040 515 6133
puheenjohtaja@flatti.net

varahenkilö
Mari Mamia
Sipoo
p. 050 458 6770
mari.mamia@gmail.com

YHTEYSTIEDOT

kuva (c) Markku Kastepohja




