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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Tapahtumakalenteri

2016

11.06.2016  Erikoisnäyttely, Koria

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

15. - 19.06.2016 Kesäleiri Surkeejärvellä    

19.06.2016  Taipumuskoe NOU, Kajaani 

29.06.2016  Mejä-koe, pudasjärvi  

02.07.2016  NOWT, Nurmes

03.07.2016  NOWT, Nurmes

04.08.2016  Epävirall. taipumuskoe, Lappeenranta

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

10.09.2016  Toko-mestaruus, Hämeenlinna

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

02.10.2016  WT-mestaruus, Lappeenranta

   

       

2017

22.04.2017  Erikoisnäyttely, Hyvinkää

2018   Erikoisnäyttely, Turun seutu

Heippa vaan kaikille,

Kesä lähestyy kovaa vauhtia ja jär-
jestön toimintakausi on jo alkanut. 
Maaliskuussa pidettiin vuosiko-
kous Vantaalla. Kiitos kaikille ko-
kouksessa olleille. Kokouksessa 
käsiteltiin sääntömääräiset asiat 
ja meillä oli paljon hyvää keskus-
telua. Vuosi 2015 olisi voinut olla 
tulokseltaan parempi, ja vaikka 
hallitus teki parhaansa,  ennakol-
ta tiedossa olleeseen tulokseen ei 
pystytty vaikuttamaan. Mutta mikä 
tärkeintä - järjestöllä oli paljon toi-
mintaa, joka kosketti laajaa jäsen-
kuntaa ja järjestön jäsenmäärä 
saatiin nousuun muutaman viime 
vuoden jälkeen.

Vuosi 2016 on alkanut toiminnan 
merkeissä. Järjestön ensimmäi-
nen rally-toko kilpailu järjestettiin 
Lohjalla huhtikuussa ja kuten ko. 
kilpailun luonteeseen kuuluukiin, 
niin se sai suuren suosion ja jär-
jestelytkin toimivat varsin hienos-
ti. Rally-toko on allekirjoittaneelle 
varsin tuntematon, mutta on hie-
noa, että pystymme tarjoamaan 
toimintaa erilaisissa harrastus-
muodoissa. Samana viikonloppu-
na järjestettiin myös flattien junnu- 
ja pentupäivä Hämeenlinnassa. 
Päivän aikana pennun ja juniorit 
tutustuivat rastipisteillä erilaisiin 
rodunomaisiin tehtäviin kokenei-
den harrastajien johdolla. Päivä 
oli varsin antoisa kaikille mukana 
olleille ja tälläistä toimintaa toivot-
tiinkin järjestön tarjoavan myös 
jatkossa. Sekä rally-tokosta että 
pentupäivästä on tulossa juttu ku-
vien kera seuraavaan flattiviestiin. 

Järjestön toiminta jatkuu aktiivi-
sesti heti kesäkuun puolella eri-
koisnäyttelyn ja kesäleirin mer-
keissä. Erikoisnäyttely on tänä 
vuonna Korian koulun hiekkapoh-
jaisella kentällä. Ko. kentällä on 
aiemminkin järjestetty koiranäyt-
telyitä ja paikka on osoittautunut 
oikein hyväksi näyttelypaikaksi. 

Erikoisnäyttelyn jälkeen seuraa-
valla viikolla on järjestön kesäleiri, 
jo tutuksi tulleessa paikassa Sur-
keejärvellä. Viime kesänä meillä 
oli siellä vallan erinomainen leiri, 
ja paljon mukavaa toimintaa on 
tämä vuoden leirillä jälleen odo-
tettavissa. Tämän vuoden flatti-
mestaruus järjestetään elokuussa 
Hämeenlinnassa. Järjestelyistä 
vastaa kokenut tehotiimi, joten 
erinomainen mestaruusviikonlop-
pu on varmasti odotettavissa :)

Monenlaista muutakin toimintaa 
on tulossa. Koekausi pyörähtää 
käyntiin ja tänä vuonna meillä on 
myös uudet mestaruuskilpailut - 
toko-mestaruus sekä wt-mesta-
ruuden yhteydessä on myös uu-
tena WT-kisälli.
 
Alueellinen toiminta on saanut 
myös pienen piristysruiskeen. 
Paljon erilaista toimintaa on ollut 
ja on tulossa eri puolilla Suomea. 
Alueyhteyshenkilöt toimivat kon-
taktihenkilöinä alueil-
laan, toimintaa he jär-
jestävät kukin omien 
resurssien mukaan. 
Heihin kannattaa olla 
yhteydessä :) Uusia 
alueyhteyshenkilötä 
otetaan mielellään 
mukaan toimintaan.

Ensi vuoden flatti-
mestaruudelle hae-
taan järjestäjää. 
Toivomme, että mes-
taruus pystyttäisiin 
ensi vuonnakin jär-
jestämään nykyisellä 
tavalla yhtenä kilpai-
luna. Mestaruudes-
ta on kuitenkin tullut 
melko suuri yhteinen 
tapahtuma, mikä tuo 
haasteen maasto-
jen ja majoitustilojen 
suhteen. Vaihtoehto-
na voisi mahdollisesti 
olla paluu alkuperäi-

seen malliin, jossa oli yhtenä ta-
pahtumana flatti- ja juniorimesta-
ruus, Kisälli erotettaisiin omaksi 
tapahtumaksi. Tällä tavoin ehkä 
hieman helpotettaisiin järjeste-
lyitä.  Jos tunnet kiinnostusta 
mestaruuden järjestämiseen ensi 
vuonna, niin ota mahdollisimman 
pian yhteyttä nome-toimikunnan 
puheenjohtajaan Tiina Kisoseen 
tai allekirjoittaneeseen.

Tässä lehdessä tärkeänä aiheena on 
dual purpose -flatti. Vaalitaan rotuam-
me ja  pidetään flatti käyttöominai-
suuksiltaan hyvänä ja ulkomuodol-
taan kauniina rotuna.

Oikein mukavaa ja flattimaista kesää 
kaikille, toivottavasti mahdollisimman 
monen kanssa tavataan kauden ta-
pahtumissa :)

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 
syyskuun lopussa
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KESÄLEIRI

Flattien Kesäleirille
15. - 19. 06.2016 Surkeejärvelle Korpilahdelle

Leiri järjestetään Matkailutila Surkeejärvellä, Korpilahdella, samassa ihanassa 
paikassa, jossa leireilimme jo viime kesänä. (osoite: Surkeenjärventie 170, 41800 
Korpilahti). 

Koulutusta järjestetään torstaista sunnuntaihin. 
NOU/NOME: Veijo Sarinko, Babro Fagerholm, Joni Höjer, Kirsi Rantala, 
Anne Aalto, Riitta Koivisto, Marko Peippo, Minna Jatkola
MEJÄ: Tuula Svan, Anu Numminen, Miia Koski
VEPE: Anne Perko
TOTTIS: Tiina Sudensalmi
Koiratansssi: Amma Antikainen, Suvi Lahtinen
RALLY-TOKO: Kouluttaja ei vielä varmistunut

Perjantai aamupäiväksi olemme saaneet ulkomuototuomari Riitta Niemelän luennoi-
maan leiriläisille aiheesta ”koiran rakenne”. Aina ajankohtainen, jokaiselle koirahar-
rastajalle tärkeä aihe ja todella ammattitaitoinen luennoija!

Lauantai-iltana järjestetään perinteisesti Open Show ja arpajaiset.

Tervetuloa leirille!

Psst…  Jos et ole vielä ilmoittautunut, ja ilmoittautumisaikakin on mennyt ohi, ota 
pikaisesti yhteyttä leiripäällikköön sähköpostitse flattileiri@gmail.com. Paikkoja voi 
olla vielä jäljellä!

Jos et pysty osallistumaan moneksi päiväksi, voit osallistua päiväkävijänä! 
Kaikki mukaan!! :)

Lisätietoa osoitteesta www.flatti.net ja ”Flattien kesäleiri2016” FB sivuilta
ja leirialueesta matkailutilan nettisivulla www.matkailutilasurkeenjarvi.fi
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Tarvikemyynti 
on myös mukana leirillä

Tervetuloa
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Open Show
18.06.2016 Kesäleirillä Surkeejärvellä, 

alkaen klo 18
Tuomarina toimii Ann Leskinen, Kennel Kevätniityn

Ilmoittautuminen leiripaikalla Surkeejärvellä
8€ /koira ja parikilpailussa pari

5€ /lapsi ja koira -kilpailu

Luokat:
* baby pennut (alle 5 kk)

* pennut (5 - 9 kk)
* juniorit (9 - 15 kk)
* nuoret (15 - 24 kk)

* avoin (15 kk - )
* sert

* käyttö (taipumuskoe suoritettu)
* nome (nomeB -tulos)

* valiot
* veteraanit (yli 8 v)

* superveteraanit (yli 10 v)
* muut rodut
* paras pari

* lapsi ja koira

Tiedustelut:
Piia Piiparinen 

flatti.nayttely@gmail.com
p. 040 831 4848

Juhannus MEJÄ
Pudasjärvellä 26.6.2016

tuomarit:
Mikko Taipaleenmäki (yt) 

ja Aila Pekkarinen

luokat AVO ja VOI

ilmoittautuminen 23.5. - 13.6.
osanottomaksu 50 € 

(maksetaan koepaikalla)

 Liisa Keränen
 Kaljaasi 21 E 14
 67300 Kokkola
 liisam@kolumbus.fi
 040-5921296 ku

va
 (c

) E
m

m
i K

iv
ilu

om
a

Tervetuloa Open Show.hun 
(vaikka et muutoin leirillä olisikaan)
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DUAL PURPOSE -FLATTI

Sileäkarvainen noutaja - dual purpose koira
Teksti: Kirsi Nieminen

FI KVA FI & S MVA Almanza Chocolate Cream
kuva (c) Anu Vorobjev

v. 1995 Helsingin erikoisnäyttely
Christina Helebius & FIN MVA Aallotar ja Kenneth Kankkunen 

kuva (c) flattikerhon arkisto

Sileäkarvaisista noutajista puhutaan yleensä ”dual purpo-
se” -koirina, jotka ovat rakenteeltaan ja ulkonäöltään sel-
västi hyviä rotunsa edustajia ja pystyvät tekemään rodun-
omaista työtä.

Kasvattajien kotisivuja lukiessa törmää usein siihen, että 
kasvatuksen periaatteena on kasvattaa dual purpose -koi-
ria. Monet meistä kuitenkin asettavat hyvin erilaiset tavoit-
teet sille, mikä on dual purpose -flatti. Jollekin voi riittää, 

että koira on ulkomuodollisesti flatiksi tunnistettavissa ja 
noutaa sorsan iltalennolla isännälleen tai ainakin niin, että 
kahluusaappailla yltää sen vedestä noukkimaan. Joku toi-
nen taas voi edellyttää, että koira on muotovalio ja käyttö-
valio. Kolmannelle taas riittää, että koira on SA-tasoa ja lä-
päissyt taipparit. Mitään varsinaista määritelmää sille, mitä 
dual purpose -flatilta tulee edellyttää, ei ole. Kautta aikojen 
flattien kasvatuksessa myös rodun kotimaassa on pyritty 
kasvattamaan toimivia rotumääritelmän mukaisia koiria.

”Ekstrovertti ja optimisti - hännänheiluttajista suurin, koiramaailman Peter Pan”
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DUAL PURPOSE -FLATTIDUAL PURPOSE -FLATTI

Kun minua pyydettiin kirjoittamaan 
tästä aiheesta,katsoin hieman Ken-
nelliiton tietokantaa ja huomasin, että 
aiemmin meillä tuli enemmän käyttö-
valioita, jotka olivat 
ulkomuodoll isesti 
myös korkeasti pal-
kittuja, kuin mitä 
nykyään tulee. Tilas-
tosta löytyy 21 flattia, 
jotka olivat käyttö-
valioita ja sen lisäksi 
vähintään Suomen 
muotovalioita; kaksi 
niistä oli myös Poh-
joismaisia käyttövali-
oita (Viltin Niiskunei-
ti ja Heilurihännän 
Mayflower). Joukkoon 
mahtuu myös kolme 
noutajamestaria v. 98 
Porthos, v. 95 Vilkeri 
Kasperi (oli myös Flattimestari vuosi-
na 1994, -95, -96, -98) ja v. 83 Taka-
Tapiolan Roi.  Nyt näistä tuplavaliois-
ta ei taida enää kukaan olla hengissä, 
eikä uusia ole tullut.

Mikä sitten on muuttunut? Onko 
näyttelyissä kovempi kilpailu kuin en-
nen? Entä ovatko kokeet vaikeampia 
kuin ennen? Rotujärjestö on pyrkinyt 
jalostustyöohjeessaan painottamaan 
nykyään enemmän käyttöominai-
suuksia kuin ulkomuotoa, ja silti myös 
käyttövalioiden määrä on pysynyt 
kohtuullisen alhaisena. Näyttelyiden 
laatuarvosteluasteikko on muuttu-
nut useita kertoja, eikä tulosten ver-
taaminen ole enää kovin helppoa. 
Aiemmin ulkomuotovaatimuksena 
jalostustoimikunnan hyväksymiselle 
oli toiselta jalostukseen käytettävältä 

osapuolelta kes-
kiarvo SA ja toi-
selta vähintään 
e n s i m m ä i n e n 
palkinto. Koetu-
losvaatimuksena 
oli vähintään toi-
selta hyväksytty 
t a i p u m u s k o e . 
Nykyään taipu-
m u s k o e t u l o s 
vaaditaan mo-
lemmilta, mutta 
näy t te l y tu lok -
seksi riittää yksi 
EH. Rekisteröin-

timäärät ovat kas-
vaneet ja varmasti myös kilpailu näyt-
telyissä on koventunut. 

Tosin näyttelyjä 
meillä on todel-
la paljon. Ko-
keet ovat myös 
m u u t t u n e e t 
vuosien myötä 
ja B-kokeen rin-
nalle ovat tulleet 
WT- ja A-kokeet. 
Koirilta vaaditaan 
kurinalaisempaa 
työskentelyä kuin 
ennen, ja hyp-
päys taipumuskokeesta jo B-kokeen 
alokasluokkaan on melko suuri. Ny-
kyään myös houkuttavat monet muut 
harrastuslajit kuten jäljestys, pelas-
tuskoiratoiminta ja vesipelastus vain 
muutamia mainitakseni. Ei siis ole 
kasvattajalle helppoa ohjata kasvatte-
jaan perinteisen koemuodon piiriin tai 
näyttelyihin.

Kysyin muutamilta käyttö- ja muoto-
valioflatin omistajilta, mikä teki heidän 
koirastaan tähden. Pia Kauppinen ja 
Ville Suhonen painottivat perintöteki-
jöitä, kasvuympäristöä ja kokemuk-
sia. Pyysin Piaa ja Villeä kertomaan 
sekä Pian isän Jorma Kauppisen FI 
MVA & KVA V-84 NM-83 Roista sekä 
Roin tyttären pojasta FIN MVA & FIN 
& SE KVA NM-98 Flattimestari 1999 
& 2000 Porthoksesta eli Taavista. 
Pian ja Villen mielestä molempien koi-
rien ulkomuodollisena vahvuutena oli 
sopusuhtaisuus, hyvät luustot ja erin-
omaiset turkit sekä oikea flatin koko ja 
hyvä rakenne. Molemmat koirat myös 
tykkäsivät esiintyä. Niillä molemmilla 
oli käyttökoiralle soveltuva luonne, 
jossa on terävyyttä, kontaktiherk-

kyyttä ja miellyttämishalua sekä 
saalistusviettiä. Pia ja Ville koros-
tavat myös sitä, että kouluttajan 
osuutta ei voi väheksyä. Harjoi-
tukset tulee suhteuttaa koiran 
taitotasolle. Ohjaajan tulee tun-
tea koiransa. Kaiken A ja O on 
hyvässä tiimihengessä tapahtu-
va suunnitelmallinen koulutus, 
jossa itsenäinen ja ohjattu työ 
ovat tasapainossa. Pia ja Vil-
le neuvovat viettämään paljon 
aikaa koiran kanssa erilaisissa 
tilanteissa, jotta koiranlukutaito 

ja koiran aloite- ja itseluottamuskyky 
kehittyy. Lopuksi Pia ja Ville kertovat, 
että niin Roi kuin Taavi olivat koko 
perheen koiria ja harrastuskavereita. 
Monipuolisuus ja keskittymiskyky sen 
hetkisiin tehtäviin oli ominaista mo-
lemmille koirille.

Anu ja Kimmo Vorobjevin omistama 
FIN KVA FIN & S MVA Almanza Cho-
colate Cream ”Silvia” saavutti valion-
arvojen lisäksi Juniorimestari 1999 ja 
Flattimestari 2002 -tittelit ja oli myös 
Suomen Noutajakoirajärjestön pää-
näyttelyn BIS v. 2003. Anu ja Kimmo 
kirjoittivat, että alku ei ollut niinkään 
helppo Silvian kanssa, koska sillä oli 
itseluottamusvaikeuksia jäljellä. Kim-
mo kuitenkin näki koiran potentiaalin 
ja oli valmis uhraamaan koulutukseen 
aikaa. Oikeanlaiset harjoitukset ja 
suuret harjoitusmäärät yhdistettynä 
Silvian voimakkaaseen miellyttämis-
haluun sekä siihen, että se palvoi oh-
jaajaansa, johtivat upeisiin tuloksiin. 
Silvialle sopiva koulutustyyli ja ohjaa-
jan kärsivällisyys olivat avainasioita 
menestykseen. Ulkomuodollisesti 
Silvian vahvuutena oli terve rakenne, 
hienot liikkeet, hyvä kunto ja täydel-
linen iloinen, avoin flatin luonne. Sil-
via myös rakasti esiintyä 
ja tuomarit ihastuivat sen 
”kuninkaalliseen” olemuk-
seen.

Omista kasvateistani 
kysyin Kirsi Koljosel-
ta, mikä teki Wilmas-
ta, C.I.B. POHJ KVA FI 
MVA BY MVA EUJV-00 
PL&PZSG00 Heilurihän-
nän Mayflower, sekä ko-
keissa että näyttelyissä 
menestyvän flatin. Hä-

nen vastauk-
sessaan ko-
rostuu myös 
Wilman ja sen 
ohjaajan Juk-
ka Kivijärven 
ainutlaatuinen 
suhde, jossa 
koira palvoi ja 
luotti ohjaa-
jaansa. Wil-
mankaan alku 
koekoirana ei 
ollut helppo 
ja myös sillä 
oli aluksi itse-
l uo t t amusva i -
keuksia, mutta Wilman ollessa noin 
2-vuotias asiat loksahtivat kohdilleen 
ja tulosta syntyi. Wilma oli flattien Ju-
niorimestari v. 2001 ja voitti samana 
vuonna myös Kisälliluokan sekä oli 
vuosina 2001–2006 vuoden flatti. 

Myös sekä Silvia 

että Taavi olivat 
vuoden flatteja. 
Silvia v. 2002 ja 
Taavi v. 2000. 

Wilma pidettiin 
aina erinomai-
sessa kunnossa 
ja se liikkui pal-
jon. Ulkomuo-
dollisesti Wilman 
vahvuutena oli 
tasapainoisuus, 
oikeat mittasuh-
teet, erinomai-
nen raajaraken-

ne sekä hyvät liikkeet. Wilma myös 
nautti näyttelyissä esiintymisestä.

Flatin rotumääritelmässä ei ole yh-
tään sellaista kohtaa, mikä olisi es-
teenä sille, että siitä tulisi erinomainen 
koe- ja metsästyskoira. Rotumääritel-
mässä kuvatut terveeseen rakentee-

seen liittyvät ominaisuudet ovat 
itse asiassa vielä tärkeäm-
mässä roolissa työkoiralla 
kuin näyttelykoiralla. Oikea 
koko, vahvuusaste sekä 
mittasuhteet ja hyvät, mut-
ta ei liioitellut kulmaukset 
sekä hyvät käpälät unohta-
matta oikeata karvanlaatua 
ovat tärkeitä ominaisuuksia 
työkoiralle. Hyvän rakenteen 
ansiosta se jaksaa työsken-
nellä vaikeissakin olosuhteis-
sa. Turkki suojaa kylmältä. 
Pitkän rintakehän ansiosta 
keuhkoilla on riittävästi tilaa. 
Hyvät tiiviit käpälät kestävät 
kulutusta. Kun rotumääritel-
mä on aikoinaan tehty, siinä 

on huomioitu erityisesti rodun 
käyttötarkoitus. Kasvattajina mei-
dän velvollisuus on yrittää viedä 
rinnakkain niin rodunomaista ulko-
muotoa kuin käyttötarkoitustakin. 
Ei ole helppo tehtävä, kun tämän li-
säksi jalostusvalintoja tehdessä on 
erityisesti huomioitava myös terveys-
asiat.  Rodun kannalta olisi äärimmäi-
sen tärkeää, että nyt kun rotu ei ole 
vielä täysin jakaantunut, miettisimme 
mitä voisimme tehdä, jotta flatti säilyi-
si dual purpose -koirana. Jotta jatkos-
sakin meillä olisi kauniita rotumääri-
telmän mukaisia koiria, joilla on oikeat 
noutajan taipumukset.

kuva (c) Anu Vorobjev

ku
va

 (c
) T

om
m

y 
A

rfm
an

kuva (c) Maisa Reinikka

kuva (c) Kirsi Nieminen

kuva (c) Kirsi Nieminen
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DUAL PURPOSE -FLATTI DUAL PURPOSE -FLATTI

Sileäkarvaiset noutajat - metsästyskäyttövaliot numerojärjestyksesssä

1.  FIN KVA FIN MVA V-84 Taka-Tapiolan Roi *(dual CH)*
2.  FIN KVA S KVA FIN MVA Taka-Tapiolan Pikifer *(dual CH)* 
3.  FIN KVA N KVA Taka-Tapiolan Janefer 
4.  FIN KVA FIN MVA Hilwas Chevrolet *(dual CH)* 
5.  FIN KVA Cinnamon Unmatchable Thistle 
6.  FIN KVA Jiggers Black Bird 
7.  FIN KVA Blackpicks Experience 
8.  FIN KVA FIN JVA FIN MVA NM-95 Vilkeri Kasperi *(dual CH)* 
9.  FIN KVA FIN JVA FIN TVA FIN MVA Merjun Nuhanenä *(dual CH)* 
10.  FIN KVA FIN MVA Flathatted Cherokee *(dual CH)* 
11.  FIN KVA FIN MVA Utulinnun Ruska *(dual CH)* 
12.  FIN KVA S KVA N KVA FIN JVA S JVA N JVA FIN MVA Viltin Niiskuneiti *(dual CH)* 
13.  FIN KVA Viltin Pikkumyy
14.  FIN KVA S KVA FIN MVA NM-98 Porthos *(dual CH)* 
15.  FIN KVA Daredevil 
16.  FIN KVA KANS MVA FIN MVA EST MVA Merjun Ukkonen *(dual CH)* 
17.  FIN KVA S KVA FIN TVA KANS MVA FIN MVA S MVA EST MVA Viltin Rasputin *(dual CH)* 
18.  FIN KVA FIN MVA Heilurihännän X’mas Candy *(dual CH)* 
19.  FIN KVA Utulinnun Untamo 
20.  FIN KVA FIN MVA Utulinnun Pietu *(dual CH)* 
21.  C.I.B FIN KVA FIN MVA EuJV-00 Pl&PzSg-00 Heilurihännän Mayflower *(dual CH)* 
22.  FIN KVA FIN MVA Vikkeri Peggy *(dual CH)* 
23.  FIN KVA FIN MVA Blackpicks Perfect Hunter *(dual CH)* 
24.  FIN KVA FIN MVA S MVA Almanza Chocolate Cream *(dual CH)* 
25.  FIN KVA Champerin Disk Jockey 
26.  FIN KVA Gilliam’s Gold Mach III 
27.  FIN KVA FIN MVA Blackpicks Silver Gin *(dual CH)* 
28.  FIN KVA Biehkan Kasku 
29.  C.I.B FI KVA SE KVA FI MVA SE MVA NO MVA Toffedreams Willy-Nilly Kickapoo *(dual CH)* 
30.  FI KVA Tassun Janegalamity 
31.  FI KVA FI MVA Biehkan Kaiku *(dual CH)*
32.  FIN MVA FI KVA Chiccoxen Forever Young *(dual CH)* 
33.  FI KVA Zebulons Windy Peg
34.  FI KVA Waverton Dubonnet
35.  FI KVA Waternuts Maeek Forwarder
36.  FI KVA FI TVA Whipcord’s Svold
37.  FI KVA SE KVA Black Eider’s Brown Eyed Girl
38.  FI KVA Taka-Tapiolan Fiun Tahvo
39.  FI KVA Taka-Tapiolan Kaijun-Poika
40.  FI KVA SE KVA Taka-Tapiolan Fiun Taru
41.  FI KVA Taka-Tapiolan Kata

Julkaistu Flattiviestissä 01/1992



[ 16 ] Flattiviesti 2 / 2016 Flattiviesti 2 / 2016 [ 17 ]

DUAL PURPOSE -FLATTI

FI KVA FI MVA Biehkan Kaiku ”Roki” 

Kaunis ja toimiva
synt. 14.4.2002

Roki tupsahti elämääni toimittamaan 
seurakoiran virkaa. Pohjalla oli vain 
lupaus mennä taipparikurssille ja sin-
nehän me Rokin kanssa mentiinkin. 
Roki on minun ensimmäinen koirani ja 
sen koulutuksessa on tehty suurinpiir-
tein kaikki virheet mitä kuvitella saat-
taa. Sitä on muun muassa kuumen-
nettu suotta ja ohjauksiakin on alettu 
harjoitella vasta avoimessa luokassa. 
Mitään ei ole koulutettu järjestelmälli-
sesti pennusta pitäen pienissä palois-
sa, kuten tänä päivänä on enemmän 
tapana. Kaikista tehdyistä virheistä 
huolimatta Rokista tuli käyttövalio. 
Minusta se kertoo Rokin hyvästä peri-
mästä ja lahjakkuudesta (sekä kyvys-
tä antaa anteeksi virheitä). 

Kasvattaja Jori Saastamoisen keho-
tuksesta lähdimme Oulun seudun 
nuuskujen treeneihin. Muuten neuvot 
saatiin kasvattajalta sekä puhelimitse 

että treeneissä. Rokin koeura alkoi 
taipumuskokeella vuonna 2003 koi-
ran ollessa vähän reilu vuotias. Ura 
päätettiin vuonna 2012 Kemiönsaa-
ren Flattimestaruudessa 10,5-vuoti-
aana. Kaikkiaan Rokin koeura kesti 
kymmenen koekautta, jonka aikana 
se mm. voitti kasvattajansa kanssa 
Flattimestaruuden ja kerran se oli no-
me-SM:ssä kolmas. 

Rokilla on aina nomessa ollut ns. 
tekemisen meininki ja hurja määrä 
energiaa. Kerran kokeessa tuomari 
kuvaili Rokin energian määrää siten, 
että jos sen saisi valjastettua hyö-
tykäyttöön niin Suomen energiaon-
gelmat olisi sillä ratkaistu. Metsäs-
tysreissuilla Roki osaa itse valikoida 
parhaimmat ampujat, joiden vieressä 
viihtyy passissa. Omatoimisuudesta 
kertoo sekin, että kerran mökkinaapu-
ri soitti ja kertoi Rokin istuvan hänen 

veneessään. Naapuri ei tokikaan pyy-
tänyt tulla hakemaan koiraa pois vaan 
tiedusteli, saako se lähteä hänen mu-
kaansa iltalennolle. 

Näyttelyissä Roki sai 2 sertifikaattia 
heti 2-vuotiaana. Sen jälkeen näyt-
telyissä käytiin harvakseltaan, koska 
yleisenä mielipiteenä oli että Roki on 
sekä pieni (säkä 60) että kevytraken-
teinen uros. Viimeinkin yli 10–vuoti-
aana Roki sitten sai viimeisen sertin 
ja siitä tuli kaksoisvalio eli käyttövali-
on lisäksi Suomen muotovalio. Ennen 
viimeistä sertiä ehdittiin kyllä käydä 
näyttelyissä saalistamassa kymme-
nen vara-sertiä. Varmaan yhdenlai-
nen ennätys sekin…

Roki on ollut koko elämänsä ajan 
perusterve koira ja on sitä edelleen 
14-vuotiaana. Kahdeksan vuoden 
iässä alkoi ilmetä valikoivaa kuuloa, 

mutta nyt kuulo alkaa olla merkit-
tävästi heikentynyt ihan oikeas-
ti..No ehkä vähän muistikin, kun 
kanalan roskis pitää tarkastaa 
sekä mennen, että lenkiltä tullen 
:)  Tässä vaiheessa matkaa tietää 
jo, että yhteistä aikaa ei ole enää 
paljon jäljellä, joten nyt nautitaan 
yhteisistä hetkistä joka päivä, flat-
timaisella riemulla, mutta vanhuk-
sen vauhdin huomioiden.

Katja

Teksti: Katja Salmela

kuvassa Roki 12-vuotiaana
kuva (c) Katja Salmela ku

va
 (c

) H
en
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10 x VASERT, 3 x SERT, 3 x ROP, 2 x VET VSP, 6 x VET ROP



[ 18 ] Flattiviesti 2 / 2016 Flattiviesti 2 / 2016 [ 19 ]



[ 20 ] Flattiviesti 2 / 2016 Flattiviesti 2 / 2016 [ 21 ]

TALVINOMETALVINOME

Mäntän Talvinome
Terveiset talvinomesta

12–13.3. Korpilahdella vietettiin Män-
tän Nuuskujen isännöimän Talvino-
men 30-vuotisjuhlia. Tässä epäviralli-
sessa noutajien kokeessa järjestettiin 
lauantaina voi-, avo- ja alo-luokat ja 
sunnuntai täyttyi alokkaista. Alokas-
luokan iltapäivät pyhitettiin riistatyölle 
fasaaneilla, muutoin etsittiin dummy-
ja. Viikonlopun aikana starttasi huimat 
102 koiraa, joista alossa 77, avossa 
22 ja voissa vain 3. Kolmihenkisiä 
joukkueita oli mukana 25, joista rotu-
yhdistystämme edusti kolme.

Alo-luokka alkoi perushakutehtävällä. 
Sen jälkeen siirryttiin suoraan toiselle 

rastille, jossa aloitettiin ykkösmark-
keerauksella, johon laukaus. Koiran 
palauttaessa dummya heittäjä laittoi 
löytöpaikalle toisen. Heittäjä siirtyi sel-
västi toiseen paikkaan, jonne toinen 
ykkönen laukauksella. Tämän jälkeen 
suoritettiin linja ensimmäisen heiton 
paikalle. Avo-luokka suoritti tehtävät 
parityönä. Myöskin täällä ensimmäi-
seksi suoritettiin haku yhtäaikaisesti 
tien eripuolilta. Aikaa oli kolme mi-
nuuttia, jonka jälkeen vaihdettiin puo-
lia. Vaikeammalta, paksulumiselta 
puolelta oli löytöjen maksimimäärä 4 
ja tiheämmän, vähälumisen metsän 
puolelta 5. Hakusuorituksen jälkeen 
siirryttin 2. rastille. Pienemmän vuo-
ronumeron haltija aloitti linjalle lähe-

tyksellä loivaan 
metsäiseen rin-
teeseen ja suu-
rempi numero 
odotti vuoroaan 
pressun takana. 
Linjan jälkeen 
siirryttiin suoraan 
m a r k k e e r a u s -
tehtävälle, joka 
oli kakkosmark-
keeraus linjaan. 
Ensin heitettiin 
lähempi, johon 
laukaus dummyn 
ollessa lakipis-
teessään. Tämän 
jälkeen vastaa-
vasti taaempi. 
Tehtävistä oli tar-
jolla yhteensä 40 
pistettä: 10p ha-
usta ja 20p linja/
markkeeraussuo-
rituksista. Lisäksi 
jaettiin 10p yhteis-
työstä molempien 
rastien keskiarvo-
na. Voittajaluokan 
suorituksia en va-
litettavasti pääs-
syt seuraamaan, 
koska siinä vai-

heessa oli viimeiset mahdollisuudet 
päästä nauttimaan yltäkylläisen ruo-
kapöydän antimia.

Suoritusvuorojen mentyä ristiin, ai-
kaansaannoksista en voi kertoa kuin 
omalta kohdaltamme. Haun aloi-
timme helpommalta puolelta Migin 
löytäessä nopeasti 5 dummya. Puo-
lenvaihdon jälkeen teho hiipui var-
maankin lumeen tallattuihin polkuihin 
ja jo löydettyjen dummyjen hajuihin, 
palautuksia ajan puitteissa vain 2. 
Linja sujui hienosti kunnes koira dum-
myn napattuaan huomasi, että siellä-
hän on muitakin vaihtoehtoja. Dummy 
putosi, mutta koira päätti kuitenkin en-
sin otetun olevan parempi. Viimeistä 
suoritusta odotin mielenkiinnolla, sillä 
linjamarkkerauksia emme juurikaan 
ole harjoitelleet. Ja niinhän siinä kävi, 
että lähempi löytyi nopsasti, mutta 
taaemmasta ei ollut kunnon havain-
toa ja se löydettiin ohjaamalla. Lisäksi 
ensimmäisessä palautuksessa koira 
jäi matkalla tutkimaan jotain mielen-
kiintoista hajua – ja pudotti jälleen 
dummyn! Palautti kuitenkin huomau-
tuksen jälkeen. Päivän kymmenes-
tä palautuksesta vain 3 tuli kauniisti 
eteen, muissa pientä omimista. Tuo-
mari suositteli keskittymistä suora-
viivaisiin palautuksiin – miksiköhän? 
Pisteitä kertyi 32,75 ja sijoitus 7.

Koko kokeen parhaana koirana palkit-
tiin sunnuntaina startannut alokasluo-
kan koira lbu Ripa ohjaajanaan Tuula 
Svan Jyväskylästä saatuaan komeat 
pisteet 39,5/40! Joukkueista suurim-
man pistepotin 114,5 keräsi Vauhti-
noudon Potterit.

Kiitän järjestäjiä komeista, aurinkoi-
sista keleistä sekä toimivista järjes-
telyistä, Surkeenjärven matkailutilaa 
maittavista tarjottavista, Suomen sile-
äkarvaiset noutajat ry:tä kutsumisesta 
joukkueeseen ja kavereita sekä muita 
osallistuneita mukavasta seurasta

Teksti: Johanna Rotko

TALVINOMEN TULOKSIA

Flattijoukkueet

10/25 SUOMEN SILEÄKARVAISET NOUTAJAT RY1 
55. Emkristina’s Inga Skur, 53. Mingus Umbra Frida, 
89. Korven Akan Tuittu

15/25 SUOMEN SILEÄKARVAISET NOUTAJAT RY2 
16.Chiccoxen Smooth Criminal, 13. Metsänpeiton 
Voitto-Wirta, 95. Pyymäen Oman Onnen Mies

16/25 TAKA-TAPIOLAN 59. Taka-Tapiolan Laku, 40. 
Taka-Tapiolan Masi, 94. Taka-Tapiolan Lila

17/25 TEAM PIKI 96. Ninjantähden Black Unique, 98. 
Myrsylinnun Khedira, 99. Myrskylinnun Neuer

23/25 SUOMEN SILEÄKARVAISET NOUTAJAT RY3 
22. O’flanagan Stacciella, 37. Noanarkin Tinca-Tinca, 
17. Biehkan Ilo

Kuvat: Minna Piiroinen

Mignus Umbra Fida ”Migi” passissa Emkristinas Inga Skur ”Hilkka” 

Chiccoxen Smooth Criminal ”Tarmo” 
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TALVINOME

FLATIT LAUANTAINA:

ALO

8/37 35,25/40p. sku FI MVA EE MVA Metsänpeiton Voitto-Wir-
ta, FI39552/11, s. 11.6.2011 (i: EE MVA RU MVA Majakkasaa-
ren Epeli, e: Metsänpeiton Venla-Vellamo) kasv. Satu Vihavai-
nen, Majavesi om.&ohj. Jonna Räsänen, Kontiolahti

9/37 35 25/40p. skn FI MVA Pyymäen Palava Tuuli, 
FI16755/13, s. 23.1.2013 (i: SE MVA(N) Red Mountain’s Gold 
In Bormio, e: FI MVA Flatnews Fabolous Future) kasv. Kati Kal-
lio, Akaa om. Kati Kallio & Markus Nuuttila, Akaa, ohj. Markus 
Nuuttila

15/37 31,75/40p. skn Noanarkin Tinca Tinca, FI24891/12, 
s. 19.3.2012 (i: Swallowsflight Ultimate-Spirit, e: Noanarkin 
Vanessa Cardui) kasv. Kaija Leinonen, Laukkoski om.&ohj. Heli 
Segersvärd, Porvoo

22/37 27,75/40p. sku Chiccoxen Smooth Criminal, 
FI43985/13, s. 31.7.2013 (i: FI KVA Chiccoxen Just Joking, e: 
FI MVA Flat Power Love And Crime) kasv. Anne Soikkeli, Joen-
suu om.&ohj. Minna Piiroinen, Joensuu

26/37 25,5/40p. sku Taka-Tapiolan Lenni, FI16340/14, s. 
24.1.2014 (i: Filurin Flipflop, e: FI KVA Taka-Tapiolan Kata) 
kasv. Takala Tapio, Mänttä om.&ohj. Nina & Petri Ristiluoma, 
Kauhajoki As

33/37 23 /40p. skn Biehkan Ilo, FI22987/14, s. 7.3.2014 (i: 
Batzi’s Knock Out, e: Taka-Tapiolan Kaijun-Tyttö) kasv. Jori 
Saastamoinen, Mäntsälä om.&ohj. Anu Sinkkonen, Pälkäne

35/37. 11/40p. skn O’flanagan Stracciatella, FI40786/14, s. 
25.5.2014 (i: C.I.B C.I.E CH MVA SI MVA AT MVA HR MVA 
Archie, e: Epice Du Val Des Granges) kasv. Lena Hägglund, 
Umeå om.&ohj. Nina Onufriew, Vantaa

AVO

4/22 35,25/40p. skn FI MVA O’flanagan Vanilla Pompona, 
FI22745/10, s. 21.1.2010 (i: FI MVA SE MVA Bedraggler’s 
Chocolate Chip, e: Camwood Hip-Hip-Hurray) kasv. Hägglund 
Lena, Uumaja, Ruotsi om.&ohj. Kati Kallio, Akaa

5/22 34,75/40p. sku Taka-Tapiolan Masi, FI25896/13, s. 
4.4.2013 (i: Filurin Fellow, e: FI KVA Taka-Tapiolan Kata) kasv. 
Tapio Takala, Mänttä om.&ohj. Jonna Räsänen, Kontiolahti

7/22 33,25/40p. sku Filurin Torojolli, FI42529/12, s. 2.7.2012 
(i: Gunhills Jubilee Sensation, e: FI KVA Zebulons Windy Peg) 
kasv. Tiina Pikkuaho, Kiiminki om.&ohj. Minna Niemi, Louko

8/22 32,75/40p. sku Mingus Umbra Fida, FI27436/14, s. 
17.4.2013 (i: Flatgold’s Breaking The Rules Riley, e: Hilaria 
Umbra Fida) kasv. Anke Wolf, 96450 Coburg, Saksa om.&ohj. 
Johanna Rotko & Tiina Pikkuaho, Lehmo

18/22 24,5/40p. skn Emkristina’s Inga Skur, FI18113/13, s. 
9.2.2013 (i: FI KVA Filurin Vellu-Vermutti, e: FI MVA EE MVA 
Emkristina’s Firtha Aquabair) kasv. Tiina-Maarit Kisonen, 81970 
Jongunjoki om. Tiina-Maarit Kisonen & Jarno Heikkinen, Jon-
gunjoki, ohj. Jarno Heikkinen

22/22 17,75/40p. sku Taka-Tapiolan Laku, FI16334/14, s. 
24.1.2014 (i: Filurin FlipflopFilurin Flipflop, e: FI KVA Taka-
Tapiolan Kata) kasv. Takala Tapio, Mänttä om.&ohj. Anni-Mari 
Rossi, Joutseno

VOI

2/3 30/40P. skn Filurin Tarina, FI42531/12, s. 2.7.2012 (i: 
Gunhills Jubilee Sensation, e: FI KVA Zebulons Windy Peg) 
kasv. Tiina Pikkuaho, Kiiminki om. Kasvattaja & Heli Pitkäjärvi, 
Rintala, ohj. Heli Pitkäjärvi

FLATIT SUNNUNTAINA

ALO

7/40 37/40p.skn Taka-Tapiolan Lila, FI16343/14, s. 24.1.2014 
(i: Filurin Flipflop, e: FI KVA Taka-Tapiolan Kata) kasv. Takala 
Tapio, Mänttä om.&ohj. Mikko Nääppä, Sääksmäki

8/40 37/40p. skn Ninjatähden Black Unique, FI48700/14, s. 
1.9.2014 (i: C.I.B FI MVA FI TVA EE MVA SE TVA Fowl Reed’s 
Blackpool, e: FI MVA Kvicksans Heaven Can Wait) kasv. Satu 
Marins, Lappeenranta om. Pia Kauppinen, Ville & Nea Suho-
nen, Parola, ohj. Ville

11/40 36/40p. skn Korven Akan Tuittu, FI22544/14, s. 
1.3.2014 (i: Taka-Tapiolan Ekku, e: Korven Akan Ilosanoma) 
kasv. Riitta Koivisto, Jämsä om.&ohj. Riitta Koivisto, Jämsä

24/40 31,5/40p. skn Myrskylinnun Khedira, FI38048/14, s. 
11.6.2014 (i: C.I.B FI MVA FI TVA EE MVA SE TVA Fowl Reed’s 
Blackpool, e: Taka-Tapiolan Berta) kasv. Heidi & Tarmo Wacklin, 
Äänekoivisto om.&ohj. Heidi Wacklin, Äänekoivisto

33/40 27,25/40p. sku FI MVA Pyymäen Oman Onnen Mies, 
FI21272/11, s. 28.2.2011 (i: FI MVA SE MVA Bedraggler’s Cho-
colate Chip, e: FI MVA Flatnews Fabolous Future) kasv. Kati 
Kallio, Toijala om.&ohj. Janina Alankoja, Turku

34/40 25,75/40p. sku LT MVA Morrini Pardle Path, FI27550/13, 
s. 10.4.2013 (i: C.I.B POHJ MVA FIN MVA SE MVA(N) NO MVA 
EE MVA LT MVA BALTV-08 V-10 NOV-10 NOVV-12 HeW-12 
HeVW-12 VV-12 VV-13 VV-14 HeVW-14 Toffedreams Scuff’n 
Puff, e: FI MVA Toffedreams Rainmaker) kasv. Riitta Niemelä, 
02420 Jorvas om. Arja Hartman, Jämsä, ohj. Helge Spelman

37/40 21/40p. sku Myrskylinnun Neuer, FI38042/14, s. 
11.6.2014 (i: C.I.B FI MVA FI TVA EE MVA SE TVA Fowl Reed’s 
Blackpool, e: Taka-Tapiolan Berta) kasv. Heidi & Tarmo Wacklin, 
Äänekoski om. Henna-Riikka Vainio, Parola, ohj. Veera Jääske-
läinen

Flattien MEJÄ-mestaruus 
7.8.2016 Marttila,

Huhtaanmäki

MESTARUUSKOKEEN TUOMARIT:
Mestaruuden arvostelee kokeen ylituomari, Mikko Ahti. 

Avoimen luokan parhaan, Hirvipään, arvostelee Taina Ketola
Ryhmän muut arvostelee Kari Grönman

ILMOITTAUTUMISET (ja tiedustelut)
19.6. – 24.7.2016 

Mari Mamia, Stor-Rösintie 66,
01150 Söderkulla

mari.mamia@gmail.com puh. 050 458  6770
Också på svenska

VOI-luokkaan ilmoittautuvat
liittäkää ilmoittautumiseen kopiot kolmesta parhaasta 

VOI-tuloksesta ajalta 9.8.2015 - 24.7.2016. 
Mestaruuteen valitaan 7 koirakkoa tulosten perusteella. 

Etuoikeutettuna flatti-mejä-mestari 2015. 
Ilmoittautumismaksu 50€, maksetaan koepaikalla

Säännöt osoitteessa: www.flatti.net

Hirvipää 2015
Huntstar Hope & 
Mira Kakko

MEJÄ-mestari 2016
Comic’s Blue Replica & 
Elisa Pietarila

Taina Ketola



[ 24 ] Flattiviesti 2 / 2016 Flattiviesti 2 / 2016 [ 25 ]

KASVATTAJAESITTELY

Kennel Metsävirnan
Heli Siikonen
www.metsavirna.com

Milloin ja miten olet aloittanut kasvattamisen, miksi 
juuri flatti?

Kasvattajana olen vielä kokematon, minulla on ollut viimei-
sen kahdeksan vuoden aikana vain kaksi pentuetta. Vaik-
ka kasvatustyöni on vasta alussa, rotuna flatti on minul-
le hyvin tuttu – meillä on ollut lähes koko elämäni aikana 
kotona sileäkarvainen noutaja. Kiitos siitä, että flatit ovat 
tärkeä osa elämääni, kuuluu edesmenneelle tädilleni Kaa-
rina Suppaselle. Kun Kaarinan toinen flattipentue syntyi 

vuonna 1976, muutti siitä meille Sniffens Cijoppa. Cijoppa 
oli mitä parhain kotikoira lapsiperheeseen. Se oli äärettö-
män kiltti ja rauhallinen. Cijoppa oli minua vain vajaa neljä 
vuotta nuorempi, joten rakkaus rotuun syttyi jo tuolloin alle 
kouluikäisenä.

Cijopan jälkeen meille tuli Sniffens Yolinda eli Zema. Ze-
man kanssa tutustuin SNJ:n toimintaan Kaakon noutaja-
koirayhdistyksen koulutuskentällä.

Kokeisiin en Zeman kanssa osallistunut, mutta näytte-
lyissä kävimme parin vuoden aikana. Zema oli nuorelle 
teinitytölle mitä parhainta seuraa. Aamuisin kävin sen 
kanssa juoksulenkillä ennen koulua ja se oli mukanani 
käydessäni ystävieni luona. Zema, jos kuka sai kuulla 
kaikki nuoren ihmisen murheet ja jokunen kyynelkin 
tuli vuodatettua sen turkkiin. Zeman kuollessa melkein 
16 vuoden iässä, se oli kulkenut puolet elämästäni 
kanssani - muuttaen kanssani ensin Kuusankoskelta 
lapsuudenkodistani Kouvolaan, sitten Savitaipaleelle 
ja lopulta nykyiseen kotikuntaani Miehikkälään.

Noutajien metsästyskokeisiin tutustuin pikkuhiljaa en-
sin taipumuskokeiden myötä, kun tätini pyysi minua 
kouluttamaan joitain koiriansa. Yksi näistä tätini koi-
rista tuli minulle hyvin tärkeäksi ja kun muutin omaan 
kotiini Kaarina antoi Piipon eli C.I.B FI & EE MVA Snif-
fens Metsävirnan muuttaa luokseni.

Piipon kanssa tutustuin nomekokeiden lisäksi sorsastuk-
seen. Piippo oli vuoden vanha, kun kävimme sen kanssa 
ensimmäistä kertaa sorsametsällä ja sen jälkeen kävimme 
metsällä joka syksy. Piippo oli erinomainen metsästyskoira 
ja ansaitsi heti ensimmäisenä päivänä ampujien suosion. 
Nome-puolella samaa menestystä ei tullut – suurimpana 
syynä ensimmäisen nome-kokeemme saama palaute, jos-
sa tuomari haukkui minut ja nuoren koirani lyttyyn. Jälkeen 
päin ajatellen, asiasta olisi pitänyt sisuuntua eikä luovuttaa. 
Piipon kanssa treenailtiin harvakseltaan etupäässä omaksi 
iloksi ja kokeissa kävimme silloin tällöin.

Sysäyksen aktiivisempaan harrastamiseen sain vuonna 
2000, kun luokseni muutti Kaarinan ja hänen tyttärensä Miia 
Suppasen koira C.I.B FI MVA & JVA Pikestar´s Summer 
Shot eli Nata. Natan ja Piipon kanssa harrastin aktiivisesti 
näyttelyjä ja agilityä. Natalla oli erinomainen nenä ja luontai-
nen taipumus seurata jälkiä. Tämä johti tietenkin siihen, että 
rupesimme käymään jälkikokeissa. Nata voitti kaksi kertaa 
Kymenläänin piirinmestaruuden ja osallistuimme kahdesti 
SM-mejään.

Minusta ei pitänyt koskaan tulla kasvattajaa, mutta valitetta-
vasti tätini sairastui syöpään ja lupasin hoitaa Natan ja Piipon 
pennut eli Sniffens Forest -pentueen. Kokemus oli kasvatta-
va ja koska halusin oppia lisää, osallistuin kasvattajakurs-
sille. Oman kennelnimeni sain 2005 ja nimi Metsävirna tuli 
tietenkin Piipon nimestä Sniffens Metsävirna. Monet kasvat-
tajat puhuvat kantanartustaan, mutta itse pidän Piippoa kan-
taisänä koirilleni. Halusin itselleni Piipon pennun, koska sillä 
oli suunnaton ilo ja halu tehdä töitä ja suuri miellyttämisen 
halu.

Piipon ja Natan pentueesta sain työpalkaksi Pikku-Piipon - 
C.I.B FI MVA Sniffens Forest Woodrush ja lisäksi kotiini jäi 
sijoitukseen narttu Tesma – FI MVA Sniffens Wind of Forest. 
Tesmasta on tullut ”elämäni koira”. Sen kanssa starttasimme 
nomessa voittajaluokassa ja mejässä se sai ilman suurem-
paa harjoittelua 2x AVO1. Tesman monipuolisuuden ansiois-
ta siitä tuli Vuoden Flatti vuonna 2009.

Minulla oli aluksi tarkoitus tuoda narttu Englannista ja astut-
taa se Pikku-Piipolla. Pikku-Piipon luonne ja se, ettei se ollut 
intohimoinen ”noutaja” saivat minut muuttamaan mieleni ja 
sen sijaan etsin Tesmalle uroksen Englannista. Kävin Cruft-
sissa 2004 ja näin siellä kauniin flattinartun GB SH CH Vbos 
Lady from Louisiana. Tutustuin sen jälkeläisiin netissä ja 
vuonna 2006 lähdin uudelleen Cruftsiin tarkoituksena tavata 
ko. nartun jälkeläisiä ja niiden kasvattaja Jim Irvine. Ilokseni 
Tesmalle luvattiin erittäin komea, iloinen ja upeasti liikkuva 
GB SH CH Vbos The Kentuckian.

Vuonna 2008 olikin aika keinosiementää Tesma ja se syn-
nytti toukokuussa ensimmäisen pentueeni, johon kuului 3 
urosta ja 7 narttua. Ensimmäinen pentueeni on ollut menes-
tyksekäs niin näyttelyissä kuin eri koemuodoissakin ja olen 
saanut olla niistä hyvin iloinen ja toivon, että ne ovat tuoneet 
sitä omistajilleenkin. Tässä Kentuckian-pentueessa on viisi 
Suomen muotovaliota, joista neljä on myös C.I.B. 

kuva (c) Katainen.net



[ 26 ] Flattiviesti 2 / 2016 Flattiviesti 2 / 2016 [ 27 ]

KASVATTAJAESITTELY KASVATTAJAESITTELY

Lisäksi pentueessa on Suomen jäl-
jestämisvalio. Liettuassa asuva Met-
sävirnan Kentuckian Lily on saanut 
Virossa nome-b kokeessa VOI 1 -tu-
loksen sekä CACITin Ukrainasta.

Toinen pentueeni syntyi vuonna 
2012. Siinä emänä oli oma kas-
vattini C.I.B FI MVA Metsävirnan 
Kentuckian Wind ja isänä Pearly 
Coat Black Market. Tarkoituksena 
oli tehdä ulkosiitos, jotta saisin laa-
jennettua geenipohjaa. Koska pen-
tueen vanhempien suku oli hyvin 
erilainen, tiesin, että pentue saat-
taa olla epätasainen. Tässä pentu-
eessa nartut ovat rakenteeltaan ja 
luonteiltaan hyvin saman tyyppisiä 
keskenään ja urokset keskenään 
samanlaisia – nartut linjakkaampia 
ja urokset hieman liian nahkaisia. 
Tästä pentueesta jätin itselleni nar-
tun ja sijoitin toisen, mutta päätin 
jättää kummatkin käyttämättä juok-
sukäyttäytymisen vuoksi. Toinen 
juoksi hyvin tiheään ja toinen ei 
tehnyt töitä, kun juoksut olivat tu-
lossa. Tästä pentueesta kaikki ovat 
päässeet metsästäviin koteihin eli 
ovat päässeet toteuttamaan luon-
taisia taipumuksiaan.
Tällä hetkellä meillä on kotona vain 
narttuja - kolme flattia ja yksi kultai-
nennoutaja.

Kasvatusperiaatteesi?

Toivon kasvattavani iloisia 
ja toiminnallisia noutajia, 
jotka ovat helppoja joka-
päiväisessä elämässä. 
Jalostuksessa käytettävi-
en vanhempien tulee olla 
luonteeltaan juuri tällaisia. 
Pentueiden vanhemmilla 
tulee olla koetuloksia jos-
tain lajista, koska se osoit-
taa myös osaltaan koiran 
tervepäisyyden, miten se 
pärjää stressitilanteessa. 
Pentueen vanhempien tu-
lee ehdottomasti olla myös 
terverakenteisia ja niiden 
ulkonäkö pitää miellyt-
tää omaa silmääni. Flat-
tien päät ovat muuttuneet 
vuosikymmenten myötä 
ja itse haluaisin pitää sen 
edelleen saman näköisenä 

kuin silloin lapsena, joten myös van-
hempien päiden tulee olla kauniita.

Toivon, että pystyn tulevaisuudessa-

kin huomaamaan omien koirieni puut-
teet ja pystyn olemaan astuttamatta 
narttua, jonka suvun jatkamisessa ei 
ole järkeä. Itse kunnioitan kasvattajia, 
jotka eivät astuta kaikkia narttujansa 
vain, koska ovat kasvattajia ja pentuja 
pitää tehdä.

Millaisia asioita painotat yhdistel-
miä miettiessäsi?

Olen vähätuottoinen kasvattaja, koska 
teetän pentueen, kun haluan itselleni 
pennun eli n. joka neljäs vuosi. Ja kun 
tekee harvoin pentueita ja haluaa it-
selleen hyvän harrastuskoiran, kritee-
rit ovat aika korkeat. Ensin tietenkin 
pitää miettiä, onko narttu, jota aikoo 
käyttää, oikeasti sellainen, että siitä 
haluaisi itse pennun. Tämän jälkeen 
alkaa se vaikein osuus eli uroksen et-
siminen. Itse olen etsinyt uroksia niin 
netistä kuin käymällä Cruftsissa use-
amman kerran. Ensisijaisesti haluan 
itse tavata uroksen, jota käytän, mutta 
kyselen myös toisten kokeneiden flat-
ti-ihmisten mielipiteitä.

Pentuetta suunniteltaessa on tiedettä-
vä ja tunnistettava oman nartun puut-
teet ja hyvät puolet, jotta voi sitten 
urosta valitessa ottaa ne huomioon. 
Jos narttu on vauhdikas, voi valita 
uroksen, joka on astetta rauhallisem-
pi, jotta tasapaino säilyisi.

Luonne on yksi tärkeimmistä ominai-
suuksista. Flatin tulee olla iloinen, 
sosiaalinen ja miellyttämishaluinen. 
En käyttäisi urosta tai narttua, joka 
osoittaisi vihaisuutta. Koska itse haen 
harrastuskoiraa etupäässä nomeen ja 
metsälle, vanhemmilla pitää olla tä-
hän hyvät taipumukset, jotta se peri-
yttäisi ne myös jälkeläisiin. Olisi myös 
ihanaa, jos pystyisi kasvattamaan täy-
sin terveitä koiria, mutta se taitaa olla 
mahdotonta. Terveysasioissa netti on 
hyvä apuväline ja monta urosta olen-
kin joutunut hylkäämään sukulaisten 
lonkkavikojen tai patellan takia. En 
myöskään halua valita urosta, jolla on 
Suomessa tai pohjoismaissa paljon 
jälkeläisiä.

Mitkä ovat mielestäsi flatin 
heikkoudet ja vahvuudet?

Flatin ehdoton vahvuus on sen 
luonne. Sen ilo jokapäiväisessä 
elämässä ja työtä tehdessä välit-
tyy ympäristöön. Se jaksaa tehdä 
rakastamaansa työtä pitkään ja 
antaa aika paljon anteeksi koulut-
tajan omia mokia. Flatti on myös 
kaunis ja helppohoitoinen perhe-
koira. Kaiken kaikkiaan flatti on hy-
vin monipuolinen rotu ja soveltuu 
lähes lajiin kuin lajiin.

Flatin heikkouksia ovat yleisesti 
sen syöpäherkkyys. Liian usein 
saa kuulla jonkun nuoren koiran 
menehtyneen syöpään.

Flatti on myös hitaasti kehittyvä 
niin ulkonäöllisesti kuin henkises-
tikin. Monet harrastajat lopettavat 
näyttelyissä käynnit nuoren kans-
sa, kun se ei pärjään. Pitäisi antaa 
koiran kasvaa rauhassa. Samoin 
nomepuolella luullaan nuoren fla-
tin alun toimivan samalla tavoin kuin 
esim. labradorien ja petytään, kun ei 
kaksivuotiaina olla avoimessa luokas-
sa.

kuva (c) Tiina Sudensalmi

kuva (c) Tiina Sudensalmi
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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-Britannia 

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

Ilmoittautumiset: 
11.05.2016 mennessä järjestön nettisivuilla (www.flatti.net) olevalla lomakkeella.

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

Tiedustelut: 040 8314848 (Piia Piiparinen) 

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! Näyttelyssä mukana myös Tarvikemyynti
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Mitä mieltä olet rodun jakautumi-
sesta näyttely- ja käyttökoiriin?

Mielestäni flatit eivät ole vielä jakau-
tuneet näyttely- ja käyttölinjaisiin. 
vottavasti näin ei myöskään käy tu-
levaisuudessa. Kun keskitytään vain 
tiettyjen ominaisuuksien parantami-
seen unohtaen muut, mennään hel-
posti ääripäähän, niin näyttelyissä 
kuin kokeissakin. Näyttelyissä näkee 
raskaita flatteja, mutta ne eivät ole 
onneksi enemmistönä. Käyt-
töpuolella ehkä helpommin 
annetaan periksi terveen 
rakenteen vaatimuksesta, 
mutta kyllä terverakenteinen 
koira jaksaa paremmin tehdä 
töitä, eikä ole niin altis vauri-
oille.

Tavoitteesi kasvattajana?

Tietenkin sitä toivoo, että kun 
pentu lähtee omaan kotiinsa 
se toisi uusille omistajilleen 
iloa. Toivon, että pystyn jat-
kamaan omaa narttulinjaani 
tulevaisuudessakin, niin että 
se pysyy terveenä, työintoi-
sena ja kauniina. Jos tämä 
ei toteudu, toivottavasti en 
tule sokeaksi omalle kasva-
tustyölleni ja tajuan aloittaa 

alusta uudella koiralla.

Mikä on parasta ja ikävintä kasvat-
tajana?

Parasta kasvattamisessa on se, että 
näkee omien kasvattiensa kehityk-
sen ja tutustuu uusiin ihmisiin, joiden 
kanssa voi jakaa koiriin liittyvät ilot ja 
murheet ja treenata yhdessä.
Ikävintä on tietenkin, kun tulee aika 
luopua koirista, varsinkin, jos se ta-
pahtuu nuoren koiran kohdalla. Myös 
joidenkin ihmisten odotukset pentua 
kohtaa on joskus epätodellisia. Ha-
lutaan, että se toimii hyvin esim. no-
messa, mutta ei vaivauduta harjoit-
telemaan sen kanssa. Tai petytään, 
kun koira ei menesty näyttelyssä, ja 
syynä saattaa olla harjoituksen puu-
te, kun koira ei seiso paikallaan eikä 
osaa juosta sivulla. Varsinkin näyt-
telyyn koira kannattaa viedä silloin, 
kun se on näyttelykunnossa eli sillä 
on hyvä karva, se on sopivassa lihas-
massassa eikä ole liian lihava.

Millaisena näet rotujärjestön roolin 
kasvatustyössä?

Rotujärjestön rooli itse kasvatustyös-
sä on vaikea, koska ei eri toimikun-
nissa olevat ihmiset pysty tuntemaan 
kaikkia koira, eivätkä ennustamaan, 

mikä uros millekin nartulle sopii. On 
kuitenkin hyvä, että aloitteleva kas-
vattaja saa tukea omasta rotujärjes-
töstään.
Enemmän koen rotujärjestön tehtä-
vänä aktivoida kasvattajien kanssa 
uusia ja vanhoja flattiharrastajia niin 
eri harrastuslajien pariin kuin terveys-
tutkimuksiin osallistumiseen. Jäsenis-
tön aktivointi on välillä vaikeaa, kun 
monet odottavat valmista. Olisi hyvä 
saada suurempi joukko ottamaan 
osaa kokeiden, leirien ja tapahtumien 
järjestämiseen, näin vanhat konkarit 
eivät väsyisi ja uudet oppisivat siinä 
samalla.

On hienoa, että flattileireille ja koulu-
tuksiin on saatu kouluttajia ulkomaita 
myöten ja varsinkin sellaisia koulutta-
jia, jotka tuntevat flatit. Eri koulutukset 
innostavat uusia harrastajia osallistu-
maan myös kokeisiin.

Rotujärjestön oma lehti toimii myös 
hyvänä tiedonvälityksen välineenä. 
Ja sinne kaipaakin aina esim. koulu-
tustippeja ja artikkeleita erilaisista sai-
rauksista.

Hyvää kesää kaikille Flattiviestin 
lukijoille!
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Karen Joyce Stranfaer Flatcoated Retrievers.

 lthough my first dogs were working Springer Spaniels, I have owned Flat-
coated Retrievers jointly under the Stranfaer affix with my husband David 
since 1988.

 In all we have owned twelve flatcoated retrievers, our first were truly dual 
purpose my husband worked them and occasionally gave gundog de-
monstrations and I showed them. Our first flatcoat Torwood Vesta (Chris-
tie) appeared on TV in a programme called Super Dogs in a gundog 
competition. Sadly due to other commitments the working side of our life 
has taken a back seat and our more recent dogs have only been shown.

 We currently own 4 flatcoats 3 bitches and a dog ranging from 15 months to 11 years. Although we do occasionally 
breed we only have a litter when we want another puppy ourselves so in the 28 years we have owned flatcoats we have 
only bred 7 litters.

In 1992 I was invited to judge for the first time and I have judged many Flatcoat and Any Variety gundog classes at open 
show level. The kennel club passed me to awarded Challenge Certificates for the first time in 2004 and to date I have 
awarded CCs at 5 championship shows in the UK.

 In May 2011 I was invited to judge abroad in Sweden at the Spaniel & Retriever Club show (bitches) and in December 
2014 I judged at the Retriever Club show (dogs) in Switzerland. I thoroughly enjoy judging abroad as it gives me the 
opportunity to go over even more examples of our lovely breed and meet the people responsible for caring for and sa-
feguarding the future of our breed in their respective countries.

 As well as being a member of the Flatcoated Retriever Society (FCRS) in England I am also a founder member of the 
Northern England Flatcoated Retriever Association (NEFRA). I was elected onto the committee for NEFRA in 2003 and 
since 2009 I have been lucky enough to hold the position of chairman for the association.

 I am really looking forward to judging in Finland and look forward to meeting you all in June.

ERIKOISNÄYTTELY ERIKOISNÄYTTELY

Jane Calverley Gwenadillo Flatcoated Retrievers

I got my first flatcoat from Pat Chapman, a Blackcap daughter in1983.She was a pet and I never bred from her. My next 
bitch came from Deana Mee she was mostly Braemist lines  Lyckalotte Sea Sponge, she became my foundation bitch. 
Her first litter to Show Champion Braemist Fire Falcon produced Ir Sh Ch /Sh Ch Gwenadillo Willowherb  JW Dilly. She 
failed her gonioscopy so was never bred from. Her second litter to Sh Ch Gayplume Dream Maker produced Ir Ch/Ch 
Gwenadillo Onagraceae JW Sh CM. Gracie had 3 litters and all the bitches I have now all go back to her.

I wasn’t interested in judging but was persuaded by the Flatcoated Retriever Society to start. I started judging in 2006. 
I gave my first set of CC’s in 2014. I work my dogs on a local shoot.

Jane Calverley Gwenadillo Flatcoated Retrievers

Sain ensimmäisen flattini Pat Chapmanilta, Blackcapin tyttären 
vuonna 1983. Koira oli vain lemmikkinä, enkä ikinä pennuttanut 
sitä.Seuraava narttuni tuli Deama Meelta. Narttu oli lähinnä Bra-
emist linjoista, Lyckalotte Sea Sponge, ja siitä tuli kantanarttuni. 
Ensimmäinen pentue Braemist Fire Falconin kanssa tuotti Gwe-
nadillo illowherbin,  jota en pennuttanut terveydellisistä syistä. Toi-
nen pentue Gayplume Dream Makerin kanssa tuotti Gwenadillo 
Onagraceaen. Graciella oli kolme pentuetta ja kaikki nartut, joita 
minulle on nyt, periytyvät hänestä.

En ollut kiinnostunut tuomaroinnista, mutta Flatcoated Retriever 
Societyn houkutteli aloittamaan. Aloitin tuomaroinnin vuonna 
2006. Myönsin ensimmäiset sertifikaatit vuonna 2014. Harrastan 
koirieni kanssa metsästystä.

Karen Joyce Stranfaer Flatcoated Retrievers 

Vaikka ensimmäiset koirani olivat metsästyslinjaisia springerspanieleja, olen omistanut Stranfaer kennelin sileäkarvai-
sia noutajia mieheni Davidin kanssa vuodesta 1988. 

Yhteensä meillä on ollut kaksitoista sileäkarvaista noutajaa, ensimmäiset olivat todellisia dual purpose -koiria. Mieheni 
metsästi ja kävi satunnaisesti kokeissa näiden kanssa, itse harrastin näyttelyitä. Ensimmäinen flattimme Torwood Ves-
ta (Christie) esiintyi ”Super Dogs in gundog competition” TV-ohjelmassa. Ikävä kyllä muiden velvollisuuksien johdosta 
metsästyspuoli on tällä hetkellä elämässämme “takapenkillä” ja nykyiset koiramme ovat olleet vain näyttelykoiria.
Tällä hetkellä omistamme neljä sileäkarvaista noutajaa, 3 narttua ja uroksen ikähaitarilla 15 kuukaudesta 11 vuoteen. 
Vaikka toisinaan kasvatamme, meillä on ollut pentueita vain halutessamme itsellemme pennun, näin ollen meillä on 
ollut 28 vuodessa vain seitsemän pentuetta.

Vuonna 1992 minun kutsuttiin ensimmäistä kertaa arvostelemaan ja olen arvostellut monia sileäkarvaisia noutajia sekä 
muita metsästyskoiria open show’ssa. Kennelliitto hyväksyi minut myöntämään sertifikaatteja vuonna 2004 ja tähän 
päivään mennessä olen palkinnut sertifikaateilla viidessä UK:n voittajanäyttelyssä. Toukokuussa 2011 minut kutsuttiin 
arvostelemaan ulkomaille Ruotsiin Spanieli- ja noutajayhdistyksen näyttelyyn nartut ja joulukuussa 2014 arvostelin 
urokset Noutajayhdistyksen näyttelyssä Sveitsissä. Nautin ulkomailla arvostelemisesta, koska se antaa minulle mah-
dollisuuden nähdä enemmän esimerkkejä viehättävästä rodustamme ja tavata ihmisiä, jotka välittävät ja takaavat ro-
tumme tulevaisuutta edustamissaan maissa. Ollessani Flatcoated Retriever Societyn (FCRS) jäsen Englannissa, olen 
myös perustajajäsen Northern England Flatcoated Retriever Associatiossa (NEFRA). Minut on valittu NEFRAn halli-
tukseen vuodesta 2003 lähtien ja vuodesta 2009 asti olen ollut tarpeeksi onnekas säilyttääkseni itselläni yhdistyksen 
puheenjohtajuuden.  

Odotan innolla tuomarointia Suomessa ja tapaamistanne kesäkuussa.

Erikoisnäyttelyn tuomarit
Käännös: Miia Koski



[ 32 ] Flattiviesti 2 / 2016 Flattiviesti 2 / 2016 [ 33 ]

NÄYTTELYKALENTERI NÄYTTELYKALENTERI

Päivämäärä Paikkakunta Näyttely Tuomari Ilm. viim.

Kesäkuu 
4.6.2016 Jämsä KR Markku Mähönen 09.04/30.04/15.05
5.6.2016 Lahti PEN Hannele Jokisilta 28.04.

5.6.2016 Jämsä RN Helin Tenson 11.04/15.05

11.6.2016 Kouvola
ER / Flattien 
päänäyttely Karen Joyce & Jane Calverley 11.05.

11.6.2016 Mikkeli RN Esko Nummijärvi 16.05.
11.6.2016 Tammela KR Juha Putkonen 09.05/16.05
12.6.2016 Tuuri KR Heli Siikonen 22.04/16.05
18.6.2016 Kuopio RN Tiina Illukka 20.05.
18.6.2016 Kotka KV Markku Mähönen 15.05/22.05.
19.6.2016 Rovaniemi KV Pekka Teini 25.04/20.05.

Heinäkuu
2.7.2016 Helsinki PEN Veli-Pekka Kumpumäki 07.06.
2.7.2016 Rantasalmi KR Inga Siil 03.06.
3.7.2016 Raasepori KR Luis Jorge Ferreira Peixoto 16.05/06.06.
9.7.2016 Oulu KV Jari Partanen 15.05/08.06

10.7.2016 Kokkola KV Harry Tast 09.05/06.06
16.7.2016 Kuusamo RN Paula Heikkinen-Lehkonen 05.06/26.06
16.7.2016 Orivesi KR Pirjo Aaltonen 01.06/23.06
17.7.2016 Mäntsälä KR Bertil Lundgren 31.05/22.6

23. - 24.7.2016 Tampere PEN 23.7 Lena Danker 24.7 Hannele Jokisilta 20.06/27.06
24.7.2016 Helsinki KR Jetta Tschokkinen 31.05/04.07
24.7.2016 Kemi KV Tuula Pratt 20.06.
30.7.2016 Kärsämäki RN Tuula Pratt 01.07.
30.7.2016 Sotkamo RN Helin Tenson 01.07.
31.7.2016 Pori KV Vladimir Cairovic 26.05/30.06

Elokuu

5. - 7.8.2016 Kuopio KV
5.8 Tuula Savolainen 6.8 Kirsi Nieminen 

7.8 Andrzej Kazmierski 15.05/26.06
6.8.2016 Kurikka RN Kati Heiskanen 07.07/13.07
6.8.2016 Mikkeli RN Riitta Niemelä 11.07.

6.8.2016 Vesilahti RN

7.8.2016 Helsinki PEN Hannele Jokisilta

7.8.2016 Luumäki PEN

13.8.2016 Raisio KR 12.06/12.07

13.8.2016 Seinäjoki RN
14.8.2016 Oulu KV Maija Sylgren 27.06/18.07
20.8.2016 Kouvola KR Laszlo Erdös 19.07/24.07
21.8.2016 Heinola KR Anna Brankovic 19.07/24.07
27.8.2016 Kalajoki RN Jaana Hartus 28.07.
28.8.2016 Helsinki KR Viveca Lahokoski 11.07/29.07
28.8.2016 Jyväskylä PEN Jaana Hartus 08.08.

Päivämäärä Paikkakunta Näyttely Tuomari Ilm. viim.

Syyskuu
3.9.2016 Joensuu RN Markku Kipinä 09.08.

4.9.2016 Riihimäki KV

10.9.2016 Siikajoki PEN

11.9.2016 Tampere PEN
11.9.2016 Porvoo KR Hans Rosenberg 16.07/03.08/07.08 

17.9.2016 Vantaa PEN

18.9.2016 Helsinki PEN

25.9.2016 Eckerö KV

Lokakuu

2.10.2016 Kouvola PEN
8.10.2016 Hämeenlinna PEN Reia Leikola-Walden 14.09.

8.10.2016 Tampere
ER / SNJ noutajien 

päänäyttely

22.10.2016 Seinäjoki KV

23.10.2016 Lahti PEN

30.10.2016 Lahti KV

Marraskuu

12. - 13.11.2016 Jyväskylä KV
12.11 Johan Juslin 
13.11 Tiina Taulos

Joulukuu

6.12.2016 Kangasala RN

10. -11.12.2016 Helsinki PEN
10.12 Virpi Montonen 
11.12  Sanna Kavén 03.10/01.11/15.11 

10. -11.12.2016 Helsinki KV
10.12 Hannele Jokisilta 

1.12 Annukka Paloheimo 03.10/01.11/15.11

kuva (c) Henna Mikkonen
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Päivämäärä Paikkakunta Maa Tapahtuma Tuomari Ilm.viim.
Kesäkuu 
3.6.2016 Harju mk Viro RN Marie-Josee Melchior 28.02/26.04/08.05

4. - 5.6.2016 Kaunas Liettua KR
04.06 Mile Aleksoski 

05.06 Jerzy Olszewski 10.04/10.05/25.05

5.6.2016 Tallinna Viro
KV 

Estonian Winner Silvana Vuckovic 03.05/10.05

11.6.2016 Riika Latvia KV Latvian Winner Yochai Barak Lifac 07.04/10.05/13.05

11. - 12.6.2016 Harju mk Viro KR
11.06 Olga Goncharuk 
12.06 Olga Dolejsova 31.03/09.05/24.5

11. - 12.6.2016 Palanga Liettua KR
11.06. Kalvo Kriisk 12.06 Ramune 

Kazlauskaite 31.03/31.05/05.06

18.6.2016 Harju mk Viro KR Vera Smirnova 11.03/15.04/22.5

19.6.2016 Marijampole Liettua KR

25. - 26.6.2016 Silute Liettua KR
25.6 Viktoras Avtusko  

26.6 Harto Stocmari 18.05/19.06/22.06

Heinäkuu

9. - 10.7.2016 Pärnu Viro KV
9.7 Beata Petkevica 
10.7. Zaza Omarov 13.03/15.05/29.05

16.7.2016 Harju mk Viro ER Rosa Agostini

16.7.2016 Salaspils novads Latvia ER Liam Moran 30.04/25.6/26.6

16. - 17.7.2016 Plunge Liettua KV
16.07 Davidovska Tsvetkova 

Zlatina 17.07. Igoris Zizevskis 31.05/20.06

16. - 17.7.2016 Ogre Latvia KR
16.07  Maria Ceccarelli 17.07 

Tatyana Dreier 29.02/30.04/23.6/26.6

23. - 24.7.2016 Ukmerge Liettua KR
23.7 Kozhevnikova O/Mazina L 
24.7 Mazina L/Chaikovskaya F 10.06/05.07

23. - 24.7.2016 Tartto Viro KR
23.7 Gopi Krishnan 

24.7 Andrzej Szutkiewicz 10.04/12.06/01.07

30.7.2016 Saarenmaa Viro KR Kalvo Kriisk 11.04/20.06/11.07

30.7.2016 Adazi Latvia KV

31.7.2016 Adazi Latvia KR Reto Winner 

31.7.2016 Saarenmaa Viro RN Marko Lepasaar 31.05/30.06/10.07

Elokuu
5. - 7.8.2016 Druskininkai Liettua KV

6. - 7.8.2016 Liepaja Latvia KR
6.8 Maria Kavcic 

7.8 Olga Kosareva 06.03/01.05/10.07/17.07

13. - 14.8.2016 Šalčininkai Liettua KR

13. - 14.8.2016 Tartto Viro KR
13.8 Ahmet Cem Sutunc 

14.8 Evelyn Hurley 31.05/30.06/25.07

20. - 21.8.2016 Sakiai Viro KR
20.8 Julija Aidietiene 

21.8 Ligita Zake 30.06/31.07/14.08

20. - 21.8.2016 Tallinna Viro KV

27. - 28.8.2016 Haapsalu Viro KR

NÄYTTELYKALENTERI NÄYTTELYKALENTERI

Päivämäärä Paikkakunta Maa Tapahtuma Tuomari Ilm.viim.
Syyskuu
3.9.2016 Harju mk Viro KR

10.9.2016 Latvia ER

10. - 11.9.2016 Vilna Liettua KR

17. - 18.9.2016 Kaunas Liettua KR

24. - 25.9.2016 Tallinna Viro KR

Lokakuu
9.10.2016 Šiauliai Liettua KR

15. - 16.10.2016 Valmiera Latvia KR

15. - 16.10.2016 Rakvere Viro KR

22. - 23.10.2016 Panevėžys Liettua KR

29. - 30.10.2016 Kaunas Liettua KR

Marraskuu
5. - 6.11.2016 Tartto Viro KV

12. - 13.11.2016 Riika Latvia KV Baltic Winner 2016

12. - 13.11.2016 Latvia ER

26. - 27.11.2016 Kėdainiai Liettua KR

Joulukuu
3. - 4.12.2016 Liepaja Latvia KR

3. - 4.12.2016 Alytus Liettua KR

17.12.2016 Tallinna Viro Christmas Show for Puppies and Veterans 

17..- 18.12.2016 Vilna Liettua KV Vilnus Winter 2016 , Christmas Cup

Ulkomaisia koiranäyttelyitä - Balttia
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Palkintotuomarit: 
Per Iversen, Norja  kiharakarvainen noutaja ja novascotiannoutaja 
Birgitte Jørgensen, Tanska  chesapeakelahden noutaja ja labradorinnoutaja nartut ja ROP 
Lene Johansen, Tanska  labradorinnoutaja urokset ja paras saukonhäntä
Nina Skjelbred, Norja  sileäkarvainen noutaja nartut ja ROP 
Eirin B Stenbro, Norja  sileäkarvainen noutaja urokset 
Filip Johnsson, Ruotsi  kultainennoutaja nartut 
Lisbeth Bech, Tanska  kultainennoutaja urokset ja ROP 
Varalla kaikille roduille Kati Heiskanen.

Ryhmäkilpailut: 
paras pentu  Lene Johansen
paras juniori Filip Johnsson
paras käyttökoira Birgitte Jørgensen
paras veteraani  Lisbeth Bech 
paras jälkeläisluokka  Eirin B Stenbro 
paras kasvattajaluokka  Nina Skjelbred 
paras VSP Filip Johnsson
näyttelyn paras  Per Iversen

Ilm. 12.9. menn. 
SNJ päänäyttely 2016, PL 50, 02771 Espoo 
tai www. showlink.fi

Muut tied. paanayttely@snj.fi
Tuula Nummenpää, 046 906 0824 
Tied engl. tai ruots. Kirsi Launomaa, 040 725 5354 

Ilm. maksu 35€, saman om. 2. jne. koira, 
pennut ja vet 30€, yli 10v vet ilmaiseksi 
tili FI09 1083 3000 2157 58, viite 20093

Näyttelyn nettisivut: 
www.snj.fi/paanayttely2016

Suomen Noutajakoirajärjestön 
PÄÄNÄYTTELY
8.10. TAMPERE , Tampereen Messu ja Urheilukeskus (Pirkkahalli)
Noutajat, myös pennut (5-alle 7 kk & 7-alle 9 kk) ja jälkeläisluokka
järj. Suomen Noutajakoirajärjestö, päänäyttely.

Arv. alkaa klo 10.00

Luokat
pennut 4 - 6 kk ja 7 - 9 kk
veteraanit 7 - 9 v ja yli 10 v

Tuomarit
pennut: Miia Suppanen-Olkkola
veteraanit: Chrstina Kiuru

Ilmoittautuminen 20€ /koira
12.08.2016 mennessä järjestön nettisivuilla 
olevalla lomalleella.

Pankkiyhteys
FI28 5620 0920 4247 50 / OKOYFIHH
viite 2708 2016 2

Tiedustelut
Piia Piipanen p. 040 831 4848

Tervetuloa!

Sileäkarvaisten noutajien

Puppy & Veteran Show
27.08.2016 Porvoo

kuva (c) Katri Hakanen
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Teksti: Tiina Sudensalmi

Tullikoira ”Terttu”
Flatout Google Analytics ”Terttu”
synt. 01.07.2014

Koira, joka osaa ajatella itse – 
Suuri Persoona

Terttu on Jari Kuusiston neljäs työkoira, ns. tullin projekti-
koira. Edellisen työkoiran, labradorin, kuoltua hänelle tuli 
mahdollisuus saada työkoiraksi sileäkarvainen noutaja. 
Kyseessä oli hänelle uusi, ennalta (hieman) tuntematon 
rotu. Koska uusi rotu toisi virkistävää vaihtelua aikaisem-
piin rotuihin verrattuna ja hänellä oli mielikuva rodusta, 
jolla on vahva työmotivaatio, hän otti haasteen vastaan. 
Tertun kouluttamisessa on ollut omat haasteensa. Pitkä-
jänteinen  on palkittu, Terttu kehittynyt erinomaisesti  ja on 
hyvä työssään. Jo ensimmäisellä työviikollaan Terttu sai 
työssään merkittävän onnistumisen löytämällä 5 kg mari-
huanaa. Alkuvuodesta Terttu oli mukana Tanskassa tullin 
huumekoirien kertauskurssilla, jossa hän osoitti olevansa 
joukon parhaimmistoa. Jari Kuusisto, kertoo että parasta 
Tertussa on se, että hän on koko ajan kuulolla, toimii lähes 
ajatuksen voimalla. Jos jotakin voisin tehdä toisin, niin oli-
sin halunnut saada Tertun jo pentuna, jolloin monta asiaa 
olisi ollut koulutuksen kannalta helpompaa.

Tertun työtehtäviin kuuluu mm. rahtiterminaalien ja lähet-
tipalveluiden varastojen tarkastukset, ulkomaan postin 
valvonta, Helsinki- Vantaan lentoasemalla matkustaja- ja 
matkatavaravalvonta sekä koti- ja maastoetsinnät. Työ-
päivät ovat varsin moninaisia / monipuolisia. Esimerkiksi 
isojen varastojen läpikäynti on koiralle haasteellista ja kes-
tävyyttä vaativaa työtä, jossa motivaation tulee olla koh-
dallaan.

Terttu on Suomen ensimmäinen flatti, joka toimii tullikoira-
na. Tertun kaksi sisarusta on tällä hetkellä opaskoirakou-
lulla kouluttautumassa opaskoiriksi. Suomessa poliisilla on 
yksi flatti, joka toimii huume- ja rahakoirana. Viime vuonna 
Ruotsissa Vuoden tullikoira oli myös flatti, Jari Kuusisto 
kertoo. Rotu oli minulle uusi ja omalla tavallaan haasteelli-
nen, mutta flattikuume syntyi, jos mahdollista niin seuraa-
va työkoirani tulee olemaan myös flatti.

Suuri kiitos haastattelusta!
Toivomme teille Tertun kanssa useita yhteisiä työvuo-
sia.

TULLIKOIRA

Tullissa työskentelee 43 koiraa, joista 
suurin osa työskentelee huumekoira-
na. Neljä tullikoiraa on kuitenkin kou-
lutettu etsimään suuria savuke-eriä 
ja kaksi huumeiden lisäksi käteistä 
rahaa. Suurin osa koirista on labra-
dorinnoutajia, mutta mukaan mahtuu 
myös muutama cocker- ja englan-
ninspringerspanieli, sileäkarvainen 
noutaja, kultainennoutaja ja noutaja-
seisojamix.

Tulli on kouluttanut ja käyttänyt huu-
mekoiria vuodesta 1969 alkaen. En-
simmäiset koirat koulutettiin Helsin-
gin Pitäjänmäellä opaskoirakoulun 
tiloissa. Vuodesta 1991 lähtien Tullin 
koirat on koulutettu Kirkkonummella 
Veikkolassa. 

Tulevat tullikoirat hankitaan pääsään-
töisesti yksityisiltä metsästyslinjaisten 
koirien kasvattajilta pentuina. Pennut 
testataan noin kuuden viikon ikäisinä, 
mutta pentutestausta tärkeämpää on 
tulevan yhdistelmän valinta. Suomes-
sa on paljon hyviä ja vastuullisia kas-
vattajia, joiden kanssa Tulli on tehnyt 
jo vuosia yhteistyötä. 

Lähes vuosittain, tänäkin keväänä ol-
laan hankkimassa koiria myös uusilta 
kasvattajilta. Tärkein kriteeri on pen-
tujen hankinta lupaavista yhdistelmis-
tä. Tullissa selvitetään ja arvioidaan 
tarjolla olevia vaihtoehtoja hyvien hal-
linnollisten periaatteiden mukaisesti. 
Tulli suosii kotimaisuutta kasvattajien, 
mutta myös koirien varusteiden han-
kinnassa. Yhtään koiraa ei ole han-
kittu Suomen rajojen ulkopuolelta yli 
kymmeneen vuoteen.

Tulli tekee yhteistyötä kaikkien hyö-
tykoiratahojen kanssa mm. Kennellii-
ton hyötykoiratoimikunnassa. Tälläkin 
hetkellä Tullissa työskentelee muuta-
ma yhteistyöllä hankittu koira.

Pentulaatikolta valittu koira siirtyy 
noin seitsenviikkoisena ohjaajansa 
kotiin opettelemaan sosiaalisia taito-
ja. Osa Tullin koirista kasvaa myös 

ns. projektikoirina Projektikoira on vi-
ranomaisen omistama koira, joka jää 
valinnan jälkeen määräajaksi kasvat-
tajan tai kennelalan opiskelijan kou-
lutettavaksi ja siirtyy perusopetuksen 
jälkeen ”puolivalmisteena” omistajalle 
varsinaiseen ammattikoulutukseen 
noin vuoden vanhana. Tullissa pro-
jektikoiratoimintaa on ollut vuodesta 
2008, ja se on tärkeä osa toiminnan 
jatkuvuuden onnistumista. Nyt projek-
tikoiria on töissä jo useampia.  

Projektikoiratoiminnan avulla pysty-
tään estämään tilanne, joka voi jos-
kus syntyä, kun joku työssä olevista 
koirista sairastuu tai joutuu muusta 
syystä ”riveistä” pois. Koiran kasvat-
taminen pennusta työikään ei nimit-
täin tapahdu hetkessä, se on puolen-
toista vuoden mittainen prosessi. 

Tullikoirien koulutus

Tullikoirien kouluttaminen aloitetaan 
sosiaalistamisella, ympäristöharjoit-
telulla ja työympäristöön tutustumisel-
la noin seitsenviikkoisena ohjaajan, 
kasvattajan tai kennelalan opiskelijan 
luona. Tulevia tullikoiria testataan ja 
niiden kehitystä seurataan tarkasti. 

Pentutestaukseen koirat tulevat noin 
puolivuotiaina ja silloin pyritään sel-

vittämään mm. koiran luonnetta ja 
koulutettavuutta. Testaamisen tar-
koituksena on myös karsia sopimat-
tomat yksilöt ja valmentaa ohjaajaa 
toimimaan siten, että vuoden ikäisenä 
pentu olisi valmis varsinaiseen kou-
lutukseen. Peruskurssi kestää kolme 
kuukautta. Koirat tulevat tällöin oh-
jaajineen koirakoululle. Peruskurssi 
sisältää sekä lähiopetusta että töissä 
oppimista.

Kurssien suunnittelussa ja kokoon-
panossa otetaan huomioon työparin 
osaaminen ja ammattitaito sekä ym-
päristöt, joissa koiran kanssa tullaan 
työskentelemään. Tullikoiran toimen-
kuvaan voivat kuulua mm. satamat, 
lentokentät, rekka- ja henkilöautot, 
pienveneet, varastot, matkustaja-
hallit, maastot sekä kaikki mahdolli-
set välineet ja paikat, millä erilaisia 
tuotteita salakuljetetaan tai missä 
niitä säilytetään. Sen on pystyttävä 
työskentelemään väentungoksessa, 
metelissä, voimakkaissa hajuissa ja 
ahtaissa paikoissa. Koulutuksen ai-
kana tehdään käytännön harjoituksia 
kaikenlaisissa mahdollisissa työym-
päristöissä, jotta koira harjaantuisi 
työskentelemään myös muunlaisissa 
ympäristöissä kuin missä sen tavalli-
nen virkapaikka on.

Tullin koiratoiminta
Teksti ja kuvat: Tiia Sulander-Seppänen
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TULLIKOIRA

Tullikoira työskentelee käskemättä

Tullikoira reagoi opetettuihin hajuihin missä ja milloin ta-
hansa, myös ilman eri käskyä. Koira löytää huumeen, 
savukkeet tai käteisen rahan olosuhteista riippuen koh-
tuullisen nopeasti. Sillä ei ole mitään ennakkoluuloja siitä, 
missä tai kenellä niitä voi tai ei voi olla.

Kolmen kuukauden peruskoulutuksen saanut tullikoira oh-
jaajineen on käyttökelpoinen yksikkö valvonnassa, mutta 
vasta noin vuoden monipuolisen työkokemuksen jälkeen 
parilla on tarvittava rutiini tullivalvonnan vaihtelevalla työ-
kentällä

Työssä oleville koirille järjestetään vuosittain viikon mittai-
sia kertauskursseja, joissa opitaan uutta ja kerrataan jo 
koulutettuja asioita, korjataan mahdollisia virhetoimintoja 
ja harjoitellaan etsintää aidoissa työskentely-ympäristöis-
sä. Myös koirien terveys tarkastetaan vuosittain kertaus-
kurssien yhteydessä.

Koiralle työ on pitkälti leikkiä. Hyvästä suorituksesta se tie-
tää saavansa palkinnon, esimerkiksi palloleikin ohjaajan-

sa kanssa. Tullikoiran virkaura kestää seitsemisen vuotta, 
ja sen virkauran hinnan on laskettu olevan noin 300 000 
euroa. Tässä summassa on mukana kaikki mahdollinen 
ruoista eläinlääkärikuluihin. Tullikoira työskentelee päiväs-
sä 8–12 tuntia. Tehokasta työaikaa on kolmisen tuntia, ja 
se jaksotetaan suunnilleen vartin mittaisiksi jaksoiksi, jotta 
koiran virkeys ja herkkyys säilyisivät. Työtä ja lepoa on ol-
tava sopivassa suhteessa.

Eläkepäivät

Kun tullikoira ei enää pysty antamaan sataprosenttista 
työpanosta, se jää eläkkeelle. Eläkepäivänsä koira viet-
tää lähes poikkeuksetta ohjaajansa luona, onhan kaksikko 
vuosien aikana hitsautunut tiiviisti yhteen. Joskus tullikoira 
saattaa siirtyä johonkin toiseen kotiin eläkepäivistään 
nauttimaan. Useimmiten silloin ohjaaja on itse uuden ko-
din koiralleen etsinyt, valiten tälle parhaan mahdollisen 
vaihtoehdon koiran hyvinvointia ja nautinnollisia eläkepäi-
viä silmällä pitäen.

KOULUTUS

Treenivinkki!
Linjanotto

Esim. 1

Viisi damia asetetaan riviin vastatuuleen. Aluksi koira näkee damien 
asettamisen. Harjoitellaan linjallelähettämismerkkiä.

Kun tämä sujuu hyvin (koira noutaa n. 3 damia, muut haet itse) 
jatka esim. 2.n mukaan

Esim. 2

Viisi damia asetetaan riviin, tällä kertaa myötätuuleen. Koira saa 
katsoa vierestä.

Koiran noudettua 2-3 damia käännytkin vastatuuleen ja lähetät 
koiran noutamaan etukäteen piilotettua damia (sokko). Näin tarkistat 
onko koira omaksunut linjallelähetysmerkin.

Tätä harjoitusta ei tule aluksi tehdä avoimilla paikoilla, jotka houkut-
televat koiraa juoksemaan liian kauas ja tekemään virheitä. Käytä 
sitä vastoin mieluusti polkua tai metsätietä - tämä helpottaa koiran 
tehtävää olennaisesti.

Esim. 3
”oikealle”, ”vasemmalle”

Tämä harjoitus edellyttää, että koira on varmasti paikallaan heitettä-
essä. Tässä tapauksessa voit heittää yhden damin oikealle ja toisen 
vasemmalle. Anna koiran ensiksi ottaa viimeeksi heitetty. Kun tämä 
sujuu, vaihtele noutojärjestystä.

Kun koira ymmärtää sivulle -merkit, ala harjoitella sokkodameilla 
oheisen esimerkin mukaan. Jäljelle jääneen damin voit hakea itse tai 
lähettää koiran linjalle.

OTA TUULI HUOMIOON,
VAIHTELE KAIKKEA

Julkaistu Flattiviestissä 02/1993
Jorma Kauppinen
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Koiran vireystila ja kouluttaminen
Vireystila, viretila, mielentila, vireys… nämä 
kaikki kuvaavat virkeyden astetta sekä fyysistä 
ja psyykkistä toimintavalmiutta. Riittävä vireysti-
la on edellytys aivojen normaalille toiminnalle ja 
tehtävistä suoriutumiselle. Alimmillaan vireystila 
on silloin, kun nukutaan. Korkeaa, kiihtynyttä vi-
reystilaa kuvaavaa toimintaa on esim. voimakas 
metsästystilanne. Vireystilaa voidaan havain-
noida mm. reaktioajalla eli miten nopeasti eläin 
reagoi aistiärsykkeeseen sekä lihasten perus-
jänteydellä. Toimintakyky on parhaimmillaan 
silloin, kun vireystila on sopivan korkea, jolloin 
käyttäytyminen on tarkoituksenmukaista. Opti-
miviretilaa korkeammassa tai matalammassa 
tilassa tarkkaavaisuus ei säily yhdessä asiassa, 
vaan se voi siirtyä asiasta toiseen hallitsematto-
masti ja tällöin mm. oppiminen heikkenee (koira 
ei keskity harjoitukseen).

Vireystilan säätelyn mekanismi sijaitsee ai-
voissa. Tämä järjestelmä on yhteydessä mm. 
tunteisiin ja tiedonkäsittelyyn. Vireystilaa pitää 
säädellä saatujen ärsykkeiden mukaan aivois-
sa koko ajan. Jos säätely ei onnistu, merkkeinä 
voivat olla yliaktiivisuus ja heikko keskittymis-
kyky. Vireystilaan vaikuttavat mm. ärsykkei-
den määrä ja laatu, tunnetila, persoonallisuus 
(luonne), tilanne ja fysiologiset tekijät. Koirissa 
osalla roduista tuntuu olevan huonompi vireys-
tilan säätelykyky kuin toisilla roduilla (kuumat ja 
kiihkeät rodut). Lisäksi rotujen sisällä on yksi-
lökohtaisia eroja mm. hermojen hallinnassa ja 
keskittymiskyvyssä.

Oppiminen ja vireystila

Kun koiraa opetetaan, pitää miettiä, millaiset 
koiran vireystila ja tunnetila ovat sen tehdessä 
harjoitusta. Jos koira on ylivireisen oloinen, pi-
tää vireystilaa laskea ennen opetustuokiota ja 
jos se on matala, pitää sitä nostaa. Vireystilaa 
voidaan laskea mm. antamalla koiran ”päästää 
höyryjä ulos” liikkumalla ja puuhailemalla ennen 
koulutusta (esim. tekee namietsintää), jaksotta-
malla koulutusta siten, että siinä on sopivasti 
taukoja tekemisen lomassa (jolloin koira saa le-
vätä ja/tai purkaa energiaansa) ja palkitsemalla 
koiraa rauhallisesti. Lisäksi tämäntyyppiselle 
koiralle kannattaa teettää erilaisia rauhoittumis-
harjoituksia pienestä pitäen, aluksi kotona ja 
myöhemmin harjoituspaikoillakin (esim. koira 
istuu / makoilee tekemättä mitään saaden täs-
tä rauhallisen silittelypalkkion, koiraa hierotaan 
ja tehdään venyttelyjä sekä käytetään näissä 

hetkissä rauhallista puhetta, jota myöhemmin 
käytetään tilanteissa, joissa koiraa halutaan 
rauhallisemmaksi).

Matalavireistä koiraa voidaan aktivoida no-
peatempoisella lyhyellä liikunnalla (esim. 
juoksentelu, noutoleikit, namien jahtaami-
nen), jaksottamalla harjoittelu selkeisiin 
tekemisvaiheisiin, jolloin työskennellään 
aktiivisesti ja joiden jälkeen koira pääsee le-
päämään, pitämällä harjoitukset alkuvaihees-
sa sopivan lyhyinä, teettämällä harjoituksia 
vuorotellen toisen koiran kanssa ja palkitse-
malla koiraa riehakkaasti. Ohjaajan olemuk-
sen ja toiminnan tällaisen koiran kanssa tulee 
olla reipasta, nopeaa ja napakkaa. Naksut-
telu (temppujen tekeminen ja shaping) usein 
aktivoivat matalavireistä koiraa. Koulutuksen 
edetessä molemman tyyppisten koirien kans-
sa harjoitusten kestoa pidennetään vähitel-
len, huolehtien kuitenkin siitä, että vireystila 
pysyy sopivana.

Tunteiden ehdollistuminen

Oppimisessa on mukana aina klassista eh-
dollistumista, johon liittyy ”tunneoppimista”. 
Tämä tarkoittaa sitä, että oppimisessa opi-
taan käytösten lisäksi myös erilaisia tunnere-
aktioita, jotka esiintyvät samaan aikaan oppi-
misen kanssa. Englanniksi käytetään termiä 
”conditional emotional response”. Tunteet 
muuttavat toimintaa ja suuntaavat käytöstä 
nopeasti ja usein myös tiedostamatta.
Jos oppimiseen liittyy rangaistuksia tai mui-
ta epämiellyttäviä asioita, aktivoituu aivoissa 
mielipahajärjestelmä. Se puolestaan vaikut-
taa mielihyväjärjestelmän toimintaa estävästi 
(ja päinvastoin). Samalla tavalla kuin positii-
visten tunteiden yhdistyminen tilanteeseen 
myös negatiiviset tunteet yhdistyvät tilan-
teeseen. Noutoharjoittelussa ohjaaja on voi-
nut esim. moittia koiraa, kun se on karannut 
noutoon ja tuo damin ohjaajalle. Koira yk-
sinkertaisena oliona saattaa yhdistää tämän 
moitteen ohjaajan luokse tulemiseen, minkä 
vuoksi se alkaa esim. hidastella esineen pa-
lauttamisessa.

Teksti: Pipa Pärssinen

kuva (c) Emmi Kiviluoma
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Jos oppimisen aikana koetaan voi-
makkaita tunteita, oppiminen tehos-
tuu. Toisaalta liian voimakkaat tunteet 
vaikeuttavat oppimista ja asioiden 
mieleenpainamista, joten näitä pitää 
välttää. Pitää siis osata tasapainoilla 
siten, että tunnetilat ovat riittävän voi-
makkaat, mutta eivät liialliset. Koira 
saa olla innostunut ja virkeä, mutta se 
ei saa olla ylikiihtynyt ja stressaantu-
nut. Tässä koiranlukutaito on tärkeää 
– milloin koira on positiivisesti innos-
tunut ja milloin se on liian kiihkeä ja 
stressaantunut.

Rauhalliset perustottelevaisuus-
harjoitukset

Kun koiralle opettaa perustottelevai-
suutta, jonka haluaa vaikuttavan koi-
raan rauhoittavasti ja tasoittavasti, 
pitää koiran mieliala pitää harjoitusten 
aikana rauhallisena. Koulutusmene-
telmien tulee olla positiivisia ja perus-
tua palkitsemiseen, jonka puolestaan 
tulee olla rauhallista (kehu, silittely, 
kuivamuonanappula palkkioksi). Koi-
ralle pitää saada aikaan hyvä perus-
hallinta, jota on harjoiteltu oikeassa 
mielentilassa ja niin monessa tilan-
teessa, että koiran voi oikeasti sanoa 
osaavan asiat. Perusteisiin kuuluvat 

seuraaminen / mukana kulkemi-
nen, luoksetulo, pysähtyminen ja 
paikallaolo. Näitä pitää harjoitella 
useasti viikossa heti pennusta läh-
tien, jotta koira oikeasti oppii ne. 
Kun alla alkaa olla tuhat toistoa, 
voidaan alkaa miettiä koiran ehkä 
osaavan jonkin asian.

Perusasioita opetetaan useissa eri 
paikoissa ja siten, että niiden jäl-
keen ei seuraa mitään koiraa eri-
tyisesti kiihdyttävää. Aluksi koira 
on harjoittelussa valmiiksi melko 
rauhallinen, mutta vähitellen vire-
ystilaa aletaan nostaa ja tehdään 
harjoituksia yhä vaikeammissa 
paikoissa ja tilanteissa (esim. hei-
tellään koiralle palloa -> otetaan 
koira siitä seuraamaan, heitellään 
koiralle nameja etsittäväksi met-
sään -> kutsutaan koira kesken 
etsinnän luokse). Tavoitteena on 
se, että kuullessaan esim. seuraa-

käskyn koiran tunneoppiminen on 
niin vahva, että sen vireystila laskee 
seuraamiseen sopivaan tilaan.

Noutoharjoittelu

Noutoharjoittelussa noutaminen on 
osa koiran luontaista metsästys-
käyttäytymistä, joka on luonteeltaan 
koiraa kiihdyttävää. Täten noutotree-
neissä ei usein voi välttää koiran vire-
ystilan nousemista, vaikka esineitä ei 
edes heitettäisi koiralle.

Jos haluaa säilyttää koiran mielialan 
sopivan rauhallisena noutoharjoituk-
sissa, pitää heti ensimmäisistä har-
joituksista lähtien tuoda koira tilan-
teeseen oikeassa vireystilassa. Ei siis 
suoraan autosta metsään ilman, että 
koira on saanut ensin hieman ulkoil-
la ja sitten esim. tehdään perustot-
televaisuusharjoituksia. Harjoitukset 
suunnitellaan keston ja vaikeustason 
mukaan sellaisiksi, että koiralla on 
mahdollisuus onnistua niissä, ne eivät 
kestä liian kauaa, koira ei ehdi turhau-
tua niiden aikana ja harjoitusten välis-
sä on sopivasti taukoja, joiden aikana 
koiran vireystilaa saa tarpeen mukaan 
laskettua (tai nostettua). Noutoja teh-
dään maltillisesti ja koiraa palkitaan 

sopivan rauhallisella tavalla. Kaikkiin 
harjoituksiin ei ole edes syytä liittää 
noutoa, vaan ohjauksia ja pysäytyksiä 
voidaan aluksi harjoitella ilman nou-
toa esim. kohteiden avulla. Harjoitus 
lopetetaan esim. siten, että koira saa 
lopuksi kantaa damia/esinettä ja sillä 
tavalla pääsee metsästysketjun pää-
määrään. Jos koira kiihtyy liikaa eikä 
pysty keskittymään, se voidaan viedä 
harjoitustilanteesta kauemmaksi tai 
kokonaan pois, jottei koira opi, että se 
voi työskennellä ylikiihtyneenä.

Koiran persoonallisuus

Koira voi olla persoonallisuudeltaan 
/ luonteeltaan kärsimätön ja kiihkeä 
tai vastaavasti päinvastoin flegmaat-
tinen ja vaisu. Näitä piirteitä näkee 
jo hieman pienestä pennusta, mutta 
varsinaisesti koiran luonne kehittyy 
sen aikuistuessa. Jotkut koirat ovat 
luonteeltaan energisiä, aktiivisia ja 
innokkaita, joten ne on helppo myös 
saada ylivireisiksi. Toiset puolestaan 
ovat aina hyvinkin rauhallisia ja ma-
talavireisiä. Koulutuksellisesti koiran 
luonteeseen ei voi vaikuttaa paljoa-
kaan, mutta siihen, miten se tätä työs-
kennellessään ilmentää, voi vaikuttaa 
jonkin verran miettimällä sopivat kou-
lutustavat koiran luonteen mukaan.

Yhteenveto

Koiran vireystila vaikuttaa suoraan 
koiran suorituksiin ja täten vireystila 
pitää huomioida heti alkuhetkistä läh-
tien, kun koiraa opettaa. Vireystilaan 
liittyy myös tunteiden ehdollistuminen, 
jotka pitää ottaa huomioon opetuk-
sessa. 

Vireystilan alentaminen

- energian purkaminen sallituilla tavoilla ennen  
 harjoitusta
- yleisesti turhan stressin välttäminen 
- rauhallinen palkitseminen 
- kantaminen noutoharjoituksissa palkkiona 
- pureskeltavat palkkiot (esim. siankorva) 
- rauhalliset harjoitukset, ei heittoja
- rentoutusharjoitukset
- hieronta, venyttely 
- selkeät harjoittelu- ja taukovaiheet 
- ohjaajan rauhallisuus 
- opetetaan asiat rauhallisissa tilanteissa koiralle  
  siten, että se osaa ne hyvin 
- perustottelevaisuuden vahvistaminen 
- etsimisharjoittelut, esim. jälki, namietsintä
- selkeät ja suunnitellut harjoitukset 
- ei turhia noutoja
- riittävän paljon onnistumisia harjoituksissa 

Vireystilan nostaminen

- motivaation nostaminen tekemiseen 
- lyhyt kiihdyttävä liikkuminen 
- kunnon kohottaminen 
- saalistamiseen liittyvä palkitseminen 
- koiran kiihdyttäminen, ”hetsaaminen” 
 esim. paukkunoudot 
- yleisesti lisää aktivoivaa toimintaa koiran 
 elämään (esim. naksuttelu, palloleikit) 
- paljon onnistumisia harjoituksissa 
- näkee, kun toinen koira työskentelee 
- vuorotellen työskentely 
- selkeät harjoittelu- ja taukovaiheet 
- pidennetään vähitellen työskentelyaikaa 
- innostavat palkkiot 
- ohjaaja aktiivinen, innostava, nopea 

Vireystilan nostaminen 

Monissa lajeissa tarvitaan koiralta korkeah-
koa vireystilaa, esim. agility. Agility lajina on 
sellainen, että se nostaa vireystilaa (juokse-
minen, pomppiminen, metsästyskäyttäytymi-
sen aktivoituminen). Lisäksi ohjaajien toimin-
ta siinä on usein nopeatempoista, suoritukset 
ovat lyhyitä ja palkitseminen usein aktiivista, 
jotka auttavat vireystilan nostamisessa (jopa 
liialliseksi). Samaa voi käyttää hyödyksi 
muissa lajeissa, joissa vireystilan tulee olla 
hieman korkeampi: aktiivinen palkitseminen, 
saalistaminen palkitsemisessa, ohjaajan toi-
minta aktiivista, nopeatempoiset harjoitukset, 
tauot suoritusten välissä ym.

kuvat (c) Emmi Kiviluoma
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Henkinen valmentautuminen kilpailuihin

Teksti: Satu Taskisen luentopohja henkisestä valmentautumisesta. 
Luento Savon Nuuskut 14.1.2009 Varkaus. 
Tekstin koonnut Taru Hiltunen.
Julkaistu aiemmin Flattiviestissä 03/2009

”Mitä jos me mokaamme ja kaikki 
nauravat meille?”
”Me ei ikinä onnistuta kisoissa….”
”Tästä ei tule mitään….”

Ensin harjoittelemme koiran kanssa 
tunteja laskematta ja sitten kisoissa 
juuri ohjaaja heikentää usein koirakon 
suorituksen tasoa. Keskitymme vää-
riin asioihin tai hermoilemme niin, että 
emme pysty toimimaan.

Kaikissa kokeissa on pitkälti kyse yh-
teistyöstä. Ohjaajan tehtävähän on 
auttaa koiraa, joten se työ ohjaajan 
on hoidettava.

Henkisessä valmentautumisessa on 
kyse siitä, että meillä on hyvä olo suo-
rituksen aikana. Jos meillä ei ole hyvä 
olo, niin on vaikeaa tehdä yhteistyötä 
koiran kanssa. Jos ohjaaja on kisas-
sa täysin erilainen kuin harjoituksissa, 
koiran voi olla vaikea ymmärtää oh-
jaajaa.

Hermot hallintaan

Kohtuullinen jännittäminen on tarpeel-
lista ja koirayksilöt kestävät ohjaajan 
jännittämistä eri tavoin.

Vinkkejä jännityksen vähentämiseen

* Harjoittele hermostuttavia tilantei-             
ta. Sinun on opittava hallitsemaan 
hermojasi nimenomaan harjoituksis-
sa.

* Tee harjoituksista jännittävämpiä 
esim. treenaamalla vieraiden kanssa, 
videoimalla treenit tai aseta treenille 
tavoite ja kerro se etukäteen.

* Opettele rentoutumaan. Opettele 
rentouttamaan sekä mielesi että ke-
hosi. Voit käyttää apuna esim. mu-
siikkia tai fyysistä toimintaa (kävele, 
juokse, hyppele).

* Mielen ja kehon välillä on yhteys. 

Tämän tiedon avulla ihminen voi tie-
toisesti herättää itsessään haluaman-
sa tunteen.

* Käyttäydy tietoisesti rauhallisesti, 
annat näin oikean signaalin myös koi-
rallesi.

* Rentoudu oikean hengitystekniikan 
avulla. Minuutti rauhallista hengitystä 
pitkään ja syvään. Keskity hengityk-
seen, älä anna ajatusten harhailla.

* Oikea suhtautuminen omaan jänni-
tykseen. Jännitys kuuluu asiaan, kaik-
ki jännittävät, pitää vain löytää keinot 
hallita jännitystä.

* Päätä, että välität vain niistä asiois-
ta, joihin voit itse vaikuttaa. Emme voi 
vaikuttaa säähän, kilpakumppaneiden 
onnistumiseen, kilpailunumeroomme, 
tuomarin arvosteluun. Älä siis tuhlaa 
energiaa näihin!

* Keskity vain sen hetkiseen tehtä-
vään, askel kerrallaan. Hermoilulle 
ei jää sijaa, jos keskityt täysillä siihen 
mitä olet juuri tekemässä.

* Tuloksen ympärillä pyörivät ajatuk-
set lisäävät yleensä jännitystä. Tulos 
tulee vasta lopuksi, joten on viisasta 
keskittyä vain suoritukseen.

Keskittyminen

Jännittäminen ja keskittyminen liitty-
vät yhteen. Keskity vain oleelliseen 
eli mihin voit itse vaikuttaa – omaan 
ja koirasi työskentelyyn. Voit näin tun-
tea itsesi varmaksi ja antaa koirallesi 
oikeita signaaleja.

Keskity vain nykyhetkeen. Älä mieti, 
mitä äsken tapahtui tai mitä tapahtuu 
kohta.

Ota käyttöön rutiinit. Olennaiseen on 
helpompi keskittyä, kun on rutiinit. 
Rutiineja täytyy käyttää myös harjoi-
tuksissa. Niiden pitää olla sellaisia, 
että niitä voi käyttää missä vain.

Esimerkki omasta keskittymisestäni, 
”kuplani”: keskityn vain koiraani ja 
itseeni. En näe mitään, en kuule mi-
tään. En katso pisteitä, en kuule ap-
lodeja. En edes tiedä missä olen ja 
monesti jälkeenpäin en edes muista 
suorituksesta kaikkea. Joskus keskit-
tyminen on niin käsinkosketeltavaa, 
että tuntuu kuin voisi ajatuksen voi-
malla ohjata koiraansa -  sen on aika 
huikaiseva tunne!

Joskus videolta katsottaessa, on 
hauska nähdä, mitä kaikkea kehän 
laidalla/kehässä onkaan tapahtunut.

Tavoitteet

Tavoitteet sekä luovat motivaatiota 
että auttavat suuntaamaan sen oike-
aan kohteeseen.

Selvät tavoitteet auttavat meitä pyrki-
mään sitkeämmin päämäärään, tavoi-
te antaa meille suunnan.

Tavoitteiden täytyy olla niin korkealla, 
että se tuntuu haasteelliselta ja moti-
voivalta. Niiden pitää olla rohkeita ja 
houkuttelevia, mutta myös mahdolli-
sia saavuttaa.

Sinä asetat itsellesi tavoitteet 
– lähtökohta on sinun, ei ke-
nenkään muun.

Muista iloita matkan varrella!

Itseluottamus

Jos uskot kykyihisi kivenko-
vaan, on sinulla paljon suu-
rempi mahdollisuus onnistua. 
Ja päinvastoin, jos et usko 
pystyväsi johonkin, on onnis-
tuminen miltei mahdotonta.

Koiran kanssa kilpaillessa it-
seluottamus on hyvin tärkeä 
asia. Koira panee erittäin 
tarkasti merkille kehonkie-
len, äänenpainot ym. Koirasi 
huomaa sinusta, miten hyvin 
luotat omiin ja yhteisiin kykyi-
hinne.

Ohjaajan pitäisi olla se turval-
linen kiintopiste – ”tuo tietää, 
mitä tehdään”.

Vinkkejä itseluottamuksen vahvista-
miseen

* On tärkeää pystyä hyväksymään it-
sensä tuloksista huolimatta.

* Mielikuvien käyttö – katsele itseäsi 
sielusi silmin niissä tilanteissa, joissa 
olet onnistunut, keskity tuohon tun-
teeseen.

* Mieti vahvuuksiasi, etsi todisteita, 
että olet riittävän hyvä.

* Käyttäydy itsevarmasti, tutkimukset 
osoittavat, että kun ihminen ”esittää” 
jotain, hänen aivonsa alkavat uskoa 
siihen.

* Ota myös onkeesi toisten antamasta 
palautteesta, kun he kehuvat sinua ja 
suoritustasi.

* Vahvista myös koirasi itseluottamus-
ta. Harjoittele välillä myös ylipitkiä 
matkoja, ota mukaan häiriötekijöitä ja 
vaihtele harjoituksia, niin kilpailusuori-
tukset tuntuvat koirasta helpoilta.

Mielikuvat

Ensimmäiseksi on tiedostettava omat 
ajatuksensa, jos haluaa käyttöönsä 
uusia, hyviä mielikuvia. Kaikki muu-
tokset alkavat ajatuksista.

Sinusta ei voi kehittyä toivomasi kal-
taista ihmistä – itsevarmaa, voittaja-
tyyppiä, hyvää kilpailijaa, hyvää oh-
jaajaa – ellet pysty näkemään itseäsi 
sellaisena ensin omissa ajatuksissasi.

Mielikuvilla voi loihtia tunteita esiin ja 
siksi voitkin luoda niiden avulla juu-
ri sen tunteen, jonka uskot auttavan 
parhaiten sinua ja koiraasi kilpailuis-
sa.

Uskalla kehittyä!
Uskalla epäonnistua!
Uskalla kokeilla!
Uskalla taistella!
Uskalla pitää hauskaa!

Voittaja...

Tietää, että aina on taisteltava lop-
puun saakka. Tietää, että voittami-
nen ei ole sama asia kuin täydellinen. 
Työskentelee kovemmin kuin luo-
vuttaja. Ottaa täyden vastuun suori-
tuksestaan. On nöyrä. Osaa iloita ja 
nauttia harrastuksestaan.

kuva (c) Kari-Pekka Hietala
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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 parhaan 
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 henkilökohtaisella 
esinepalkinnolla.

Avoimessa luokassa parhaan tuloksen saavuttanut sileäkarvainen noutaja palkitaan henkilökohtaisella esinepalkinnol-
la. 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 henkilökohtaisella 
esinepalkinnolla.

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

Sileäkarvaisten noutajien 

TOKO -MESTARUUDEN SÄÄNNÖT

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. Joukkueen 
pisteisiin lasketaan kolmen koiran tulokset, joista vähintään yhden tulee olla voittaja- tai erikoisvoittajaluokasta. Luok-
kien 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 erikoisvoit-
tajaluokan tulosta yllä olevia kertoimia käyttäen. Joukkueeseen osallistuvien ohjaajien tulee olla Suomen Sileäkarvai-
set noutajat ry:n jäseniä ja koirien rekisteröityjä sileäkarvaisia noutajia, muutoin joukkueen kokoamiselle ei ole rajoituk-
sia. Joukkueen kokoonpano tulee ilmoittaa järjestäjälle ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
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Uutuuksia! 
lippis      15,00e
naisten T-paita     20,00e
termosmuki       8,00e
pillinauhoja        2,00 - 3,00e
muistitikku 4Gt    10,00e

Dummyt 

pentudummy, uusi malli     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, uusia värejä   10,00e
pillihihna, jojomalli,      6,00e
dummylaukku, vedenpitävää kangasta,  35,00e

.... ja paljon muuta.
Tulossa lisää uutuuksia kevään ja kesän aikana

ps. Uutuuksia on vain rajoitettuja eriä, 
tilaa nopeasti, jotta saat omasi

Tarvikemyynti on paikalla erikoisnäyttelyssä 
ja kesäleirillä  

Tilaaminen on helppoa 

Tilaa sähköpostitse osoitteesta tarvike@flatti.net. Tilatessasi tuotteita ilmoita nimesi, 
osoitteesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi sekä tilattavat tuotteet ja kappalemää-
rät, vaatteissa koot ja värit SEKÄ JÄSENNUMEROSI (löytyy esim. Flattiviestin osoitetar-
rasta!) Toimitusaika on noin 2 viikkoa. Saat 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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Aluetoiminnan tavoite on, että eri puolilla maata asu-
vat flattiharrastajat saadaan yhteen ja että heille on 
koulutusta tarjolla omalla alueellaan mahdollisuuksi-
en mukaan. 

Alueyhteyshenkilöt ovat tärkeässä asemassa uusien har-
rastajien ottamisessa mukaan toimintaan. He tuntevat 
oman alueensa ”harrastuspiirit” ja tarjonnan eri harrastus-
muodoista ja voivat ohjata uuden harrastajan ottamaan 
yhteyttä oikeisiin ihmisiin. Alueyhteyshenkilöt ovat avain-
asemassa ohjaamaan uudet pennunostajat noutajahar-
rastuksen pariin ja koulutuksiin. On erittäin tärkeää, että 
kasvattaja voi pennun ostajalle antaa juuri hänen asuin-
alueellaan toimivan yhteyshenkilön nimen ja yhteystiedot.

Koska sileäkarvainen noutaja on metsästyskoirarotu, niin 
pääpaino alueellisessa toiminnassa on tietenkin roduno-
maisissa lajeissa (noutajien taipumus- ja metsästysko-
keet, noutajien working test -kokeet). Aluetoiminnan piiriin 
voi myös sisältyä rodunomaisten lajien koulutuksen lisäksi 
mm. terveystutkimusten järjestämistä (”kimppakuvauk-
set”), mejää, agility- ja toko-koulutuksia, sekä yhteislenk-
kejä. Kullakin alueella toimitaan sen resurssien mukaan.

Alueiden yhteyshenkilöiden yhteystiedot löydät Flattivies-
tin lopusta sekä järjestön nettisivuilta www.flatti.net

Hei kaikki Satakuntalaiset (sekä Satakunnanmieliset) 
flatti-ihmiset! 

Satakunnassa on vuodenvaihteen jälkeen käynnistelty 
aluetoimintaa ja parit kimppatreeni nou/nomeen tähtäävil-
le on jo saatu järjestettyä mukavalla kokoonpanolla. Jah-
ka kevät alkaa pikkuhiljaa etenemään on suunnitelmissa 
paljon muutakin kivaa. Nometreeniä pyritään järjestämään 
ainakin kerran kuussa, mutta tiedossa on myös mejää, ral-
lytokoa, vesipelastusta sekä flattipäivääkin on alustavasti 
suunniteltu. 

Facebookin syövereistä löytyy Satakunnan flateille oma 
ryhmä, joka luonnollisesti löytyy nimellä ”Satakunnan fla-
tit” Tässä ryhmässä ilmoitellaan tulevista tapahtumista 
sekä huudellaan treeniseuraa. Kaikki tapahtumat ilmoite-
taan myös Aluetoiminta - Suomen sileäkarvaiset noutajat 
ry- ryhmässä. Koska kaikki meistä ei ole sortunut Face-
bookin koukuttavaan maailmaan, saa siis tapahtumista 
tiedustella myös sähköpostitse (maija.jokela@pori.fi). 

Porin Metsästysseura Marko Taimen johdolla on yhteis-
työssä järjestänyt mejäkurssin Noormarkun Lassilassa 
30.4.-1.5.2016. Etusijalla kurssille olivat flatit sekä me-
jäharrastusta aloittelevat koirakot, mutta mukaan otettiin 
myös muita koirakoita. Kurssilla annettiin perustiedot me-
jäharrastukseen liittyen, harjoiteltiin suunnistamista/jälkien 
tekemistä sekä opastamista. Jälkien ajopäivänä suoritet-
tiin myös laukauksensietotesti. 

Lisäksi Porin Palveluskoirakerho ja 
Satakunnan flatit järjestävät yhteis-
työssä rally-tokon alkeiskurssin (5 
kertaa). Kurssi järjestetään maanan-
taisin klo 19-20 Porin Tupalan koira-
kentällä, alkaen 16.5. Kurssin hinta 
on 10 € per osallistuja ja kurssille 
on 4-5 kiintiöpaikkaa sileäkarvaisil-
le noutajille. Muut paikat täytetään 
PPKK:n jäsenillä. Kurssista voi tie-
dustella sähköpostitse: tanja.ruis@
dnainternet.net.

Muista tulevista treeneistä ja tapah-
tumista ilmoitetaan facebookryhmis-
sä.

Toivotan kaikki kiinnostuneet ter-
vetulleeksi mukaan toimintaamme 
sekä aurinkoista kevättä kaikille! 

Maija sekä Nomi ja Myrtti 
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Pitkäperjantain aamu valkeni viileähkönä, kun me Sagan 
kanssa suuntasimme kohti Vihtijärveä ja kahden päivän 
NOU/NOME -kurssia. Kokoonnuimme kurssilaisten kans-
sa ensiksi Syökerin tuvalla, jossa tunnelma oli viileästä 
aamusta huolimatta lämmin ja mukava, kun moni harras-
taja tapasi toisensa taas talven jälkeen. Tuvalta lähdimme 
kaikki ajamaan kapeita metsäteitä pitkin kohti treenimaas-
toja (josta opin, että seuraavaksi hankintalistalla on neli-
vetoinen auto!). Metsässä meitä odottivatkin jo kouluttajat 
Jori Saastamoinen ja Mika Sarekivi. Kaksipäiväinen koulu-
tus oli jaettu kahteen ryhmään, NOU- ja NOME-ryhmään.

Meitä taipparikurssilaisia oli kahdeksan koirakkoa, jotka 
Satakunnasta asti tullut kouluttajamme Mika Sarekivi otti 
huomaansa. Kurssilaisista jotkut olivat jo ehtineet käydä 
kokeilemassa taippareita ja toisille tämä kurssi oli ensi tut-
tavuus taipparitreeneihin. Minä ja Saga olimme sitten tältä 
väliltä.

Mika osoittautui mukavaksi ja osaavaksi kouluttajaksi, joka 
huomioi meidän eritasoisen ryhmän jokaisen koirakon tar-
peet. Vuorovaikutus ryhmäläisten kesken oli aktiivista ja 
iloista, joten suuresta ryhmäkoosta riippumatta kaikki us-
kalsivat kertoa ja kysyä.
Mika oli suunnitellut päivämme siten, että aloitimme kaikki 
yhdessä maltti- ja johtajuusharjoituksilla. Nämä ovat erit-
täin hyviä harjoituksia itse kullekin ja siksi niitä pitäisi muis-
taa tehdä enemmänkin!

Sitten oli vuorossa luoksetulopillitykset ja siipidummyn 
nouto. Minulle ja Sagalle uutta näissä harjoituksissa oli 
niiden tekeminen alamäessä. Alamäellä pyritään edesaut-
tamaan koiran nopeaa luoksetuloa, sillä useat toistot tal-
lentavat nopean vauhdin koiran lihasmuistiin. Ylämäessä 
vauhti olisi luonnollisesti paljon pienempi

Näin isossa ryhmässä odotusajat jäävät väkisinkin pitkiksi 
ja niin päivä venyi aika pitkäksi. Toisaalta jokaiseen koirak-
koon keskityttiin kunnolla, eikä kiirehditty heti seuraavaan 
tehtävään. Kaikille annettiin tarpeelliset treeniohjeet ja luu-
len, että tämä venähtänyt metsäpäivä koirien ja mukavan 
seuran kera ei haitannut ketään. Iloisin mielin lähdimme 
kaikki kotiin sulattelemaan oppimaamme ja odottamaan 
huomista.

Lauantaina suuntasimme Sagan kanssa sumuisessa ja 
sateisessa säässä kohti Vihtijärven metsiä. Säästä huo-
limatta metsässä kokoontui iloinen taippariporukka. Mika 
oli suunnitellut kolme tehtävää koirille. Jokainen koira saisi 
vuorollaan tehdä kolme erilaista riistanoutoa. Ensimmäi-
seksi oli yhden variksen nouto lähialueelta. Metsään oli 
piilotettu kaksi varista ja eiköhän Saga lähtenyt vaihta-
maan varista heti, kun sai mahdollisuuden. Kiitos Mikan 
kärsivällisyyden ja hyvien neuvojen, saimme kuitenkin 
neidin ymmärtämään, ettei tällainen peli vetele. Lopuksi 
saatiinkin varis noudettua ilman vaihtoja.

Toinen tehtävä oli sama kuin perjantai-
na, jossa koiran tuli jäljestää yksi varis 
hajuvanalla. Viimeiseksi oli vuorossa 
kolmen variksen nouto ilmavainun 
avulla. Tämä oli ensimmäinen ker-
ta, kun Saga teki tällaisen tehtävän 
ja sain kyllä olla tyytyväinen neitiin! 
Tyylillä ja taidolla ja hyvällä vauhdil-
la Saga toi kaikki kolme varista ilman 
mitään epäröintiä tai vaihtoa.

Kurssi oli todella mukava ja antoisa 
kokemus, joka antoi uusia treeni-ide-
oita ja rutkasti treeni-intoa!
Iso kiitos kouluttajille ja kaikille kurssi-
laisille antoisasta ja mukavasta kurs-
sista! 

Treeni-intoa toivottaen,

Johanna ja Saga

Pääsiäisen taipparikurssi
Teksti: Johanna Afhallstrom

Pääsiäistreenit

Pääsiäisen nome-koulutus
Teksti: Noora Lavonen

Kun Flattikerhon aluetoiminnan Facebook-ryhmään tuli 
ilmoitus, että pääsiäisenä järjestetään kaksipäiväinen 
NOME ALO-koulutus Uudellamaalla, niin pakkohan se oli 
ilmoittautua. Erityisesti, kun kouluttamaan oli saatu flattien 
kanssa nomessa kisaava Jori Saastamoinen. Osallistuin 
koulutukseen kaksivuotiaan flattinarttu Räkän kanssa, ja 
lisäksemme ALO-ryhmässä oli ensimmäisenä päivänä 
neljä koirakkoa ja toisena päivänä kuusi.

Koulutuksessa keskityttiin paljon perusasioiden kertaa-
miseen ja opettamiseen sekä käytiin läpi, miten koulutus 
voidaan rakentaa asteittain etenemällä. Kahden päivän 
aikana ehdimme käydä läpi niin ohjaus-, markkeeraus- 
kuin hakuruututreenejäkin, ja saatiin vinkkejä myös mm. 
lähihaun ja nomeseuraamisen opettamiseen. Eri tehtä-
vissä perusteltiin hyvin, mitä niillä vahvistetaan, ja koirien 
eteneminen tehtävissä olikin nähtävissä jo kurssipäivien 
aikana.

Ensimmäisenä päivänä tehtiin pohjat kustakin tehtävästä 
ja toisena päivänä vietiin harjoitusta edelleen eteenpäin. 
Esimerkiksi ohjausharjoitukset aloitettiin pelkällä luokse-
tulolla, joka tehtiin ensin ilman häiriötä ja sitten koirarivin 
ohi. Seuraavaksi heitettiin dami muutaman metrin päähän 
koirasta, käännyttiin ja jätettiin koira odottamaan. Koira 
kutsuttiin luokse etäämmältä ja luoksetulon jälkeen se lä-
hetettiin eteenlähetyksenä hakemaan jätetty dami. Seu-
raavaksi sirryttiin metsän puolelle ja motivoitiin samalla 
tavalla kaksi paikkaa yksitellen. Häiriönä hyödynnettiin 
maastoesteitä (mm. kaatunut puu), joista huolimatta koi-
ran tuli pitää sekä luoksetulo että eteenlähetys suorana. 

Kuvat: Mira ja Markus Kakko
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Seuraavassa harjoituksessa vietiin dami toiselle ai-
emmassa harjoituksessa käytetyistä muistipaikoista ja 
tehtiin sieltä luoksetulo lähetyspaikalle. Tämän jälkeen 
koiraa ei kuitenkaan heti lähetetty damille, vaan motivoi-
tiinkin myös toinen paikka viemällä dami ja kutsumalla 
koira luokse. Sitten haettiin ensimmäiseltä paikalta dami 
ja palautuksen jälkeen koira lähetettiin toiselle paikal-
le. Ehdimme vielä tekemään harjoituksen siten, että 
avustaja kävi viemässä damit molemmille muistipaikoil-
le koiran katsoessa. Harjoitus jätettiin tässä vaiheessa 
muhimaan seuraavaan päivään. Seuraavana päivänä 
harjoitusta vaikeutettiin edelleen tekemällä samoihin 
paikkoihin eteenlähetykset vain laukauksella motivoi-
den.

Jori opasti ensin harjoituksen kulun, ja suorituksen jäl-
keen antoi vinkkejä, miten korjata mahdollisia ongelmia. 
Sen lisäksi koulutuksesta jäi käteen hyviä vinkkejä siitä, 
miten eri tehtävissä viedään koulutusta eteenpäin. Lau-
antaina suoritimme rasteja kaikki koirat samanaikaises-
ti, jolloin saatiin koirille samalla hyvää passiharjoittelua. 
Sunnuntaina kävimme eri tehtävät kerralla läpi pareit-
tain.

Erityisen hyvää koulutuksessa oli 
se, että tehdyissä harjoituksissa 
oli mietitty paljon, miten juuri flattia 
kannattaa kouluttaa. Monesti nome-
koulutuksissa on paljon labukoita ja 
labukkakouluttajia, joiden metodit 
eivät välttämättä toimi flatille. Koulu-
tuksessa oli rento ilmapiiri ja asioita 
puitiin hyvässä hengessä. Kiitos 
vielä kouluttajalle opeista, Uuden-
maan aluetoiminnalle koulutuksen 
järjestämisestä sekä Markus Ka-
kolle maiden järjestämisestä!

Alueellisesta toiminnasta löydät lisätietoja flattien aluetoiminnan fb-ryhmästä 
”Aluetoiminta - Suomen sileäkarvaiset noutajat ry”

Jämsän seudulla olemme kokoontuneet neljästi tammi 
-helmikuun aikana. Koiria on ollut paikalla mukavasti vajaa 
kymmenkunta joka kerta. Olemme harjoitelleet perustottista 
ja noutoasioitakin parilla kerralla. Maaliskuun aluetoiminta 
oli tauolla allekirjoittaneen työkiireiden vuoksi. Nyt huhti-
kuussa aloitettiin taipumuskoekurssi, joka kestää touko-
kuun loppuun saakka ja päättyy harjoituskokeeseen. Kurssi 
on yhteinen Mäntän seudun Nuuskut ry:n kanssa.

Oulun aluetoiminta on viimeaikoina lähinnä painottunut 
epäsäännöllisiin nome-yhteistreeneihin. Treenaamassa on 
käynyt koiria pennuista voittajaluokan koiriin. Kerran vuo-
teen olemme pyrkineet yhdessä järjestämään ulkopuolisen 
kouluttajan kilpaileville ja kilpailemaan tähtääville koirakoil-
le. Koulutuksia ovat käyneet vetämässä eri noutajarotuja 
harrastavat nomeosaajat eri puolilta Suomea. Koulutuksia 
on pidetty yksi- ja kaksipäivisinä kulloistenkin aikataulu-
mahdollisuuksien mukaan. Oulun aluetoiminnalla on oma 
facebook-ryhmä, jossa aika ajoin huhuillaan yhteistä tree-
nipäivää ja sovitaan tarkemmin treeniaikoja ja -paikkoja. 
Lukkoonlyödyistä treeneistä ilmoitetaan myös Aluetoiminta- 
Suomen sileäkarvaiset noutajat ry -palstalla Facebookissa.

Varsinaissuomessa treeniporukat 
kokoontuvat epäsäännöllisesti. 
Yhteystietoja saa Mia Lehtiseltä.

Vaasan seudulle on suunnitteilla 
treenejä, lisätietoja myöhemmin alue-
toiminnan fb-sivulta.

Lappeenrannan seudulla flattien 
omia treenejä ollaan aloittamassa, 
vaikkakin alueella on hyvää yhteistyö-
tä Kaakon Noutajien kanssa. Flattien 
omista treeneistä lisätietoa aluetoi-
minnan sivuilta, sekä flattien omasta 
fb-ryhmästä ”Etelä-Karjalan flatit”. Elo-
kuussa järjestetään harjoitustaippari, 
joka on avoin myös muille noutajille, 
etusija kuitenkin Suomen sileäkarvai-
set noutajat ry:n jäsenillä.
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Huuko, huoleton sankari
Teksti ja kuvat: Tuuli-Elina Kilpelä

Huuko, ”Celtair Rustic Rogue”, tup-
sahti maailmaan 4. päivä helmikuuta 
2002. Se on elämäni toinen flatti. Sil-
loin kun asuin vielä kotona, perhees-
sämme eli, ei ihan kymmentä vuotta 
täyttämään ehtinyt, Jevreidars -ken-
nelistä peräisin ollut Eppu. Huuko 
on nyt 14-vuotias ja sisarusparvensa 
viimeinen elossa oleva, sitkeä sissi. 
Pienenä pentuna, sisarustensa nuk-
kuessa kylki kyljessä, Huuko kiipesi 
kasvattajan mukaan laatikon laitojen 
yli omaan ylhäiseen yksinäisyyteensä 
nukkumaan. Itseluottamus on näkynyt 
Huukon luonteessa aina, vaikka toki-
han se emäntänsä perään on. Kun 
tulen kotiin, eivät samalla ovenavauk-
sella tulevat mahdolliset vieraat juuri 
sillä hetkellä Huukoa kiinnosta. 

Pentukoulussa sain aikanaan sen ta-
vallisen ohjeen, että koiraa ei kanna-
ta huudella lenkillä ollessaan, jos se 
häviää näkyvistä, vaan sen tulisi itse 
antaa huomata, että kannattaa pitää 
omistajaa silmällä tai muuten tämä 
voi kadota. Huukon olisi saanut hakea 

varmaan Lapista asti, jos sitä ei olisi 
jossain vaiheessa luokseen kutsunut, 
ei sitä huolestuttanut lainkaan jäädä 
yksin metsään, vaikka olin poissa nä-
kyvistä. Huuko on luonteeltaan täysin 
erilainen kuin edesmennyt Eppumme, 
joka kiipesi huolissaan tikapuita pitkin 
melkein katolle, sitä korjaavan isäni 
perässä.

”Sattuuhan niit`pieniä kolttosia, 
kun on joutunut lystille pääll`”

Huuko ei koskaan ole varsinaisesti 
karannut lenkillä ollessaan vaan aina 
pysytellyt jossain lähistöllä. Kerran se 
oli kuitenkin kateissa melkein tunnin 
mökillä joulun aikaan ja huoli oli suuri 
kuin Saimaakin, jonne pelkäsin sen 
jo pudonneen johonkin virtapaikkaan, 
missä jää ei ole niin vahvaa. Huo-
jennuksekseni, pitkään huudeltuani, 
Huuko lopulta uupuneena laukkasi 
rintakarvat huurussa kohti moottori-
kelkan valoja saaren suojiin, suoraan 
yli pimeän järvenselän. Oli kaiketi kes-
ken iltapuhteita, joille sen olin pihalle 

päästänyt, tullut kiinnostava savolais-
tytön haju nokkaan jostain kauempaa 
ja oli pitänyt käydä tarkistamassa ti-
lanne. Mahdollisista jatkoseuraamuk-
sista ja iloisista perhetapahtumista en 
juuri tuohon itsenäiseen saaristokier-
rokseen liittyen ainakaan tiedä.

Huukon tilapäiset poissaolot ovatkin 
liittyneet ainostaan vastakkaiseen su-
kupuoleen. Entisen ”anoppilan” naa-
purin kanssa oli sovittuna, että hän 
ilmoittaa, jos heidän labradorinnou-
tajallaan on juoksuaika, enkä silloin 
siellä käydessämme pitäisi Huukoa 
vapaana pihalla. Kerran ilmoittaminen 
unohtui. Joulun jälkeen näin Sokok-
sella naapuritalon rouvaa, joka kertoi, 
että heillä on yhdeksän Huukon nä-
köistä koiranpentua, joilla on labra-
dorin turkki, mutta sileäkarvaisennou-
tajan pää ja pitkähköt kintut. Pennut 
pääsivät onneksi metsästäviin kotei-
hin, naapuritalon isäntä oli innokas 
metsämies ja tuttuja löytyi. 

Huuko ei ole käytännön metsällä ollut 
koskaan. Sen nuoruudessa kävimme 
kyllä taipparitreeneissä ja yritimme 
kerran koetta läpi. Kaikki muu meni 
mallikkaasti, kunnes piti hakea varik-
sia ruudusta. Huukon järkeilyn mu-
kaan ne olisi kannattanut tuoda sieltä 
kaikki yhtä aikaa ja se lähtikin kaksi 
varista suussaan etsimään muita. 
Mitä toisiin koiriin suhtautumiseen tu-
lee, ”Ei se välitä toisista (uroksista), se 
kulkee omia polkujaan, se on sellai-
nen huoleton sankari”, kuten tutussa 
koirahoitolassa Huukon pennusta asti 
tuntenut hoitolan pitäjä ja koirankou-
luttaja Huukoa kuvaili, Huukon kier-
täessä metsälenkit vapaana hoitolan 
pitäjän omien koirien kanssa. Toisiin 
uroksiin Huuko suhtautuukin ohitusti-
lanteissa melko välinpitämättömästi, 
elleivät ne provosoi tai pyri väkisin te-
kemään lähempää tuttavuutta. Silloin 
saattaa vieläkin papparaisella tempe-
ramentti kuohahtaa. Vastakkaista su-
kupuolta koskevat asiat kiinnostavat 
kovasti edelleen. Ei vahvalibidoisen 
uroskoiran omistaminen aina pelkkää 
autuutta ole ollut, etenkin keväisin 
rauhattomuus osaa olla hyvinkin ra-
sittavaa, kun ulos pitäisi päästä jatku-
vasti, vaikka siellä olisi juuri käyty.

Huukossa erilaista verrattuna Eppuun 
on, että Huuko ei ole koskaan leikki-
nyt yksin millään leluilla (muuten kuin 
teurastaakseen ne), kuten edellinen 
koiramme teki, vaan odottaa aina, 
että sen kanssa leikittäisiin, kuten esi-
merkiksi piilotettaisiin jotain. Aktivoin-
tilelut, joihin laitetaan herkkuja sisälle, 
ovat kyllä kovassa käytössä, mutta 
niitä pitää välillä pistää piiloon, kos-
ka Huuko tuo niitä muuten jatkuvasti 
syliin syömisen toivossa. Lisäksi iso 
kongi on televisio- ja tauluvaarallinen 
esine, älykäs koira kun on oppinut, 
että nameja lentää kapulasta, jos sitä 
paiskoo ympäriinsä ja heittelee vaik-
kapa seiniin. Jos koirasta voi sanoa, 
että sillä on huumorintaju, niin tällä 
kyllä on. Varmasti flätin omistajankin 
tulee olla tietynlainen, ei siis näitä koi-
ria totisille torvensoittajille (anteeksi 
muusikot, jos tätä luette). Huukolla oli 
nuoruudessaan huomionhakuvaras-
telua. Sukat, pannulaput, alushousut 
ja muut lähtivät parempiin kuonoihin, 
panokset kovenivat ja esineet vaihtui-
vat yhä kielletympiin sitä mukaa, jos 
riittävää reagointia ei tullut. Siinä vai-

heessa, kun suussa oli silloisen mie-
systävän silmälasit, Huuko tiesi, että 
sieltä sängystä kyllä noustaan makoi-
lemasta.

Kotikoira, reissumies, mökin vahti 
ja herkkusuu

Huuko on ollut sopeutuvainen, vaikka 
muuttoja ja muutoksia elämässä on 
ollut. Kaupunkeina ainakin Jyväsky-
lä, Savonlinna, Kokkola ja Köln ovat 
tulleet tutuiksi ja nyt viimeisimpä-
nä Helsinki, jossa kylläkin asumme 
enemmän ”maalla”, kuin tähän asti 
missään aiemmin. Luonteenomais-
ta Huukolle on, että pääasia on, että 
mennään, ei niin väliä, minne. Reis-
sattu on Saksan laivoja myöten. Finn-
linesin laivoilla ainakin vielä muutama 
vuosi sitten sai koiramatkustajalle 
hakea seisovia pöytiä pois korjates-
sa mustaan muoviseen keittiölootaan 
sellaista ruokaa, mikä syötäväksi so-
pii. Saksanhirvi ja muut herkut kyllä 

maistuivat. Pitkät laivamatkat sujuivat 
hyvin kannella ulkoiluineen. Kaikki-
alle muualle, kuten kaiteisiin ja pres-
sunkulmiin, saattoi pissata lirauttaa, 
paitsi siihen säälittävään hiekkalaa-
tikossa törröttävään keppiin, joka oli 
sitä varten tarkoitettu. Isommat asiat 
piti pantata seuraavaan satamaan. 
Huuko ei ole koskaan lentänyt. En oi-
kein pitänyt ajatuksesta, että se olisi 
täytynyt ylipäätään laittaa häkkiin ja 
koneen ruumaan, kenties rauhoittaa 
ja jättää vieraiden ihmisten käsiteltä-
väksi. Reissuiltamme muistan opiske-
luni ajalta erään bussimatkan: satuin 
nukahtamaan ja kun havahduin, Huu-
kolla oli suussaan täytetty eväspaton-
ki, jonka se oli kaivanut käytävän toi-
sella puolella istuvan naisen kassista. 
Se piteli aarretta hellästi suussaan. Ei 
kuitenkaan pureskellut, mutta olihan 
patonki siinä vaiheessa jo menetet-
ty. Onneksi huumoria löytyi ja nainen 
totesi vain, että epäkohteliastahan se 
on, ettei tarjottu.
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Kesäisin olemme viettäneet paljon 
aikaa Saimaalla äitini kotisaaressa, 
vanhempieni mökillä. Kaivon viileässä 
kyljessä makailu ja pihan tarkkailu on 
vanhemmiten Huukon lempipuuhaa, 
uimisen ja kahlailun lisäksi. Kerros-
talossa Huuko ei ole koskaan hauk-
kunut turhia, mutta mökillä vahtivietti 
herää ja rantautuvat veneet ja polkua 
pitkin tulijat se ilmoittaa kyllä. Mielui-
sinta elämä on, kun on porukkaa ym-
pärillä, kesäjuhlia, jossa saa kulkea 
rapsutettavana vuoron perään milloin 
kenenkin luona, sattuu ja tapahtuu, 
lettuja paistuu ja grilli tuoksuu. Uskon, 
että rohkea utelias luonne ja se, että 
kaikkialla on saanut olla mukana, on 
Huukon pitkän iän salaisuus.

Huuko muutti aikanaan luokseni en-
simmäiseen kotiinsa citykoiraksi ker-
rostaloon Jyväskylän ydinkeskustaan. 
Harjun lenkkipolut ovat vieläkin Huu-
kon omia kulmia, ikävää vaan, että 
pennusta asti tuttuja koiria ei enää 
tule vastaan, vaikka Huuko siellä käy-
dessämme tuntuu niitä mutkan takaa 
yhä odottavan tulevaksi, niistä on kai-
kista aika jo jättänyt. Huukon ensim-
mäisenä uutena vuotena menimme 
kuuden aikaan illalla Kirkkopuistoon 
kävelemään ja kuuntelemaan, kun 
raketit alkoivat paukkua. Pari kysyvää 
katsetta ja se oli siinä. Sen koommin 
ei raketteja tai paukkuja ole tarvinnut 
stressata, ainoastaan kova ukkonen 
mökkiolosuhteissa hieman aiheut-
taa levottomuutta. Muusikon koirana 
Huuko on kaiketi tottunut kummalli-
siin ääniin ympärillään ja ihme kyllä, 
kuulostakin on vielä aika paljon jäljel-
lä, valikoivahan se toki on. Nykyisin 
Huuko ei enää välttämättä aina he-
rää oven aukaisuun ennen kuin olen 
sisällä. Yleensä se odottaa paluutani 
eteisen mytätyllä matolla. Näkökin 
on vielä hyvä, pimeässä ei enää niin 
hyvä. Jätän aina jonkun valon pääl-
le, jos olen poissa kotoa. Radionkin, 
niin on mukavampaa torkkua, kun on 
tasaista puheensorinaa ja musiikkia 
taustalla.

Tällä hetkellä Huukon elämässä ruo-
ka olisi kaikki kaikessa, eikä sitä ikinä 
tunnu olevan tarpeeksi tai liian usein. 
Epäilen luontaisen ahneuden lisäksi 
eläkeläisten aivojen kylläisyyskes-
kuksen olevan jotenkin häiriintynyt, 

mikä osaa olla vähän ärsyttävääkin, 
kun pienestäkin liikkeestäni seuraa 
toiveikas loikkiminen jääkaapille tai 
tiskipöydän ääreen. Huukon ylivoi-
maisesti mieluisinta herkkua ovat raa-
ka kaali ja kananmunat, niitä kiehuu 
aina sillekin yksi. Terveys on 14-vuo-
tiaaksi hyvä, mutta kuuluu kai van-
huksen elämään, että silloin tällöin 
tulee hetkellisiä ontumisia, onhan nii-
tä kaikenlaisia kolotuksia jo varmasti. 
Särkylääkettä annan sitten tarvitta-
essa kuurina. Erilaisia hyvälaatuisia 
ihonalaisia patteja on ollut jo 10-vuo-
tiaasta asti siellä täällä, mutta koska 
ne eivät ole kiusanneet, niitä ei ole 
lähdetty poistelemaan. Päivät vaih-
televat, mutta aamukävelymme on 
ehkä noin kilometrin mittainen ja lop-
pupäivän mittaan käymme muutamia 
lyhyempiä. Ylämäissä Huukon hen-
gitys on joskus raskaampaa, tämäkin 
on kai tavallista jo tässä vaiheessa. 
Eläinlääkärin mukaan vanhan koiran 
henkitorvi voi olla jo vähän painunut, 
eikä hengityksen rohina liity vaikkapa 
sydämeen. Huuko vielä jopa juoksee 
ja hyppii, tosin ei enää ole niin korke-
aa kengurupomppua pystysuoraan, 
kuin ennen, takajaloista on kuitenkin 
jo voima vähentynyt. Huukon ollessa 
nuori koira, jouduin kerran töissä se-
littelemään mustankirjavaa silmääni, 
kotiin tullessani olin saanut kuonos-
ta suoraan silmääni riehakkaassa 
vastaanottoseremoniassa. Sänkyyn 
Huuko vielä hyppää ja niin kauan, kun 
se sinne omin voimin pääsee, saa se 
siellä myös olla.

Pientä kremppaa, mutta vielä 
mennään

Huuko on ollut kaiken kaikkiaan terve, 
hiiva on kiusannut korvissa satunnai-
sesti ja loput vaivat ovat olleet huonoa 
tuuria, esimerkiksi kynsien taittumisia. 
Kynnen poistamisen seurauksena tu-
lehtunut kannusvarvas on amputoitu 
ja viimeisimmäksi amputoitiin taka-
jalan varvas. Metsässä sattui jälleen 
kynsihaaveri, jonka seurauksena var-
vas tulehtui kynnen poiston jälkeen. 
Varpaan päähän alkoi kasvaa epä-
normaalia kudosta ja se piti lopulta 
poistaa kokonaan. Onneksi kyseessä 
oli keskimmäinen varvas ja ampu-
taatio ei vaikuttanut tasapainoon ja 
kävelyyn mitenkään. Eipä näitä var-

paita lasketa, tassu näyttää sorkalta, 
mutta ulkonäöstä viis, kunhan sillä 
kävelee. Anestesian aikana oli ollut 
epänormaalia hengittelyä ja Huuko 
oli reagoinut voimakkaasti varpaan 
poistoon nukutuksesta ja kipulääki-
tyksestä huolimatta. Eläinlääkäri oli 
sitä mieltä, että mikäli vielä tulisi jotan 
nukutusta vaativaa, sitä ei enää oikein 
uskalla tehdä ja on vakavan miettimi-
sen paikka. Varmasti jokaiselle näin 
vanhaksi elävän koiran omistajalle 
tuleekin ennen pitkää eteen pohdinta, 
milloin on se hetki jolloin pitää laskea 
irti ja tehdä ratkaisu rakkaan ystävän 
parhaaksi: haluaako nähdä ennen 
niin terveen ja elämäniloisen koiransa 
yleiskunnon yhtäkkisen dramaattisen 
huononemisen, kuten sen tavallisim-
man, eli takapäähalvauksen, jolloin 
mahdollisesti itse ei ole juuri sillä het-
kellä kotona ja koira joutuu olemaan 
siinä kurjassa tilassa jonkin aikaa, vai 
onko arvokkaampaa, että väistämä-
töntä ei pitkitä, jos tulee jotain muuta 
elämää hankaloittavaa, jonka seu-
rauksena tiedossa olisi vanhukselle 
rankkoja hoitotoimenpiteitä, kuten 
uusia leikkauksia, erittäin epämuka-
via muovisia kaulureita kesäkuumalla 
ja niin edelleen. Sitten, kun luopumi-
sen hetki aikanaan tulee, eikä rakas 
ystävä enää tulekaan aamulla herät-
tämään, pussaamaan ja halaamaan 
koko 38 kilon painollaan, suru ja tyh-
jyyden tunne on varmasti pohjaton, 
mutta niiden keskellä toivottavasti loh-
duttaa se, että Huuko on saanut elää 
hyvän ja poikkeuksellisen pitkän nou-
tajanelämän ja olen pitänyt siitä aina 
niin hyvää huolta, kuin olen osannut. 
Nyt nautimme jäljellä olevasta yhtei-
sestä ajasta ja yritän olla murehtimat-
ta etukäteen, vaikka jokainen vanhaa 
koiraansa rakastava tietää, ettei siinä 
murehtimattomuudessa ihan koko-
naan voi onnistua. Mikäli terveyttä 
riittää, tulevaksi kesäksi vaihdamme 
hetkeksi taas maisemaa, tällä kertaa 
Helsingistä Savonlinnaan - emäntä 
laulamaan, Huuko kahlailemaan Sai-
maaseen ja nuuskuttelemaan entisiä 
kotikulmia.

Mamman mussukka, Muusa

Hei, 
Minä olen Muusa ”Celtair Morning 
Glory” ja olen 11-vuotias!

Mami kutsuu minua Mussukaksi, ma-
min rakkaaksi, viisauden lähteeksi, 
muumiksi, pyllykäiseksi jne., mutta 
sovitaan, että tässä jutussa kuljen 
Muusana. Olisi vähän noloa kulkea 
pyllykäisenä, kun se on minun ja Ma-
min jokaiseen aamuun liittyvä yhtei-
nen juttu.

Elämäni alkuvaihe

Synnyin Jämsään Jenni Juvenin ko-
tiin 13.3.2005. Meitä syntyi kaiken 
kaikkiaan yhdeksän ja me olimme ter-
hakka pentue. Mami muistelee Jennin 
kertoneen, että minä olin ollut alusta 
lähtien sellainen oman tien kulkija. 
Olin aluksi tuumaillut muiden touhuja 
ja vähän kuulemma seurannut sivus-
takin mitä ne muut vikkelämmät teke-
vät ja sitten kun olin jonkun päättänyt, 
niin olin mennyt vaikka aitojen läpi. 
Siinäpä olikin mamilla pohtimista kun 
hän minut kävi sitten vappupäivänä 
hakemassa uuteen kotiin. Muutin siis 
Lahteen perheeseen, jossa oli Emmi 
”Flatkiss Angel Reef , Ulla-mami ja 
minä. Asuimme aluksi kerrostalossa, 
mutta mami päätti, että tarvitsem-
me Emmin kanssa enemmän tilaa ja 
liikkumisen vapautta, joten me han-
kimme uuden kodin maalta. Se olikin 
ihanaa, kun saimme juosta Emmin 
kanssa pihalla ilman että mami koko 
ajan huusi meille, ettei sinne ja tuonne 
saanut mennä. Joten, me viiletimme 
Emmin kanssa pihalla pitkin ja poikin 
korvat lepattaen.

Heti kun muutin omaan kotiin, pääsin 
Emmin koulutuksiin mukaan. Seura-
sin silmät tarkkana, miten mami kävi 
viemässä lintuja metsään, jotka tuok-
suivat niiiiin hyvälle ja kuinka sitten 
Emmi kävi ne linnut hakemassa siel-
tä minne mami oli ne vienyt (ihmiset 
kutsuivat sitä hakuruuduksi) ja kuinka 
mami veti pupun jälkeä pitkin metsää 
ja kuinka Emmi sitten haki mamille 

sen pupun. Minäkin pääsin aina tree-
naamaan ja kävin hakemassa lintuja, 
mutta välillä unohdin tuoda ne mamil-
le kun minusta oli kivempaa käydä 
katsomassa missä ne olivat. Vaiheit-
tain minä pääsin kunnolla treeneihin 
mukaan ja opin, että linnut pitää tuoda 
aina mamille käteen, mutta unohdin 
sen aina välillä innostuksissani. Ve-
destä haku oli mun juttuni, tykkäsin 
hakea niitä pötkylöitä (dymmeja) vaik-
ka kuinka pitkään.

Päästäiset ja 
hiiri-herra

Lintu ja jänisjuttujen lisäksi minusta oli 
tosi kivaa leikkiä meidän kotipihassa 
päästäisten kanssa. Otin niitä kiinni 
ja heitin sitten aina eteenpäin. Ma-
mista tämä leikki 
oli julmaa ja hän 
aina torui minua. 
Kertoi, ettei se 
leikki ollut kuule-
ma päästäisten 
mielestä ehkä niin 
kivaa kuin mitä 
se oli minun mie-
lestäni. Ajattelin 
sitten että ok, kul-
kekoot sitten rau-
hassa.Kerran kun 
mami oli matkoilla 
ja meillä oli Pirjo 
hoitamassa meitä, 
niin meille muutti 
hiiri-herra sisään.

Me kuultiin Em-
min kanssa miten 
se toi tavaroitaan 
sisälle, mutta Pirjo 
ei tätä silloin vielä 
huomannut. Sitten 
eräänä iltana kun 
oltiin siinä läh-
dössä ulos, niin 
istuttiin Emmin 
kanssa eteisessä 
ja katsottiin kodin-
hoitohuoneeseen 
kun se hiiri-herra 

oli siellä istumassa ja esittäytymäs-
sä meille. Pirjo kertoi sitten mamille, 
kuinka me oltiin istuttu eteisessä ja 
katsottu hiiri-herraa ja hiiri-herra oli 
istunut kodinhoitohuoneessa ja kat-
sonut meitä. Pirjon mielestä me oltiin 
oltu jo tuttuja hiiri-herran kanssa kos-
ka oltiin katsottu siinä niin rauhallises-
ti toisiamme. Sitten me lähdettiin siitä 
molemmat omille teillemme. Ei me 
sitä ajettu tai jahdattu kun ajateltiin, 
ettei se tykkää siitä. Kun mami sitten 
tuli kotiin, niin mamin kanssa sovittiin, 
että jos jatkossa joku vastaava tulee 
sisään, niin me kuulemma saadaan 
ajaa sen saa ulos. 

Teksti ja kuvat: Ulla Nuutinen



[ 62 ] Flattiviesti 2 / 2016 Flattiviesti 2 / 2016 [ 63 ]

VANHAT JA VIISAAT VANHAT JA VIISAAT

Kokeet ja näyttelyt

Me käytiin mamin kanssa kaksi kertaa 
kokeissa, joissa kuulemma testattiin 
niitä juttuja mitä me oltiin yhdessä har-
joiteltu. Niitä lintujen hakemisia sieltä 
metsästä ja jäniksen hakua. Ekalla 
kerralla kun oltiin oltu kokeissa, niin 
kaikki oli mennyt siihen asti hyvin, kun-
nes tuli jäniksen haku. Minua vähän 
hermostutti, että odottaako se mami 
minua siellä mistä lähdin liikkeelle, jo-
ten kävin hakemassa jäniksen, mutta 
sitten jätin sen matkalle kun minun piti 
mennä tarkistamaan missä se mami 
oli. No toisella kerralla mami kertoi, et-
tei lähde siitä mihinkään ja että saan 
hanhenmaksapalleroita kun tuon sen 
jäniksen hänelle. No kulinaristina ym-
märsin heti tilanteen ja hain sen jänik-
sen viipymättä mamille. En muuten 
tiennyt että ne hanhenmaksapallerot 
ovat sellaisia pitkulaisia, mitä aina vä-
lilläkin olen treenatessa saanut. Maku 
oli siis tuttu ja turvallinen.
Me käytiin mamin kanssa joka vuosi 
näyttelyissä, joita varten minut pes-
tiin ja turkkiani leikattiin. Me kolme 
Emmi, mami ja minä reissattiin pitkin 

Suomea eri näyttelyis-
sä ja muissa kokeissa. 
Sitten eräänä kesä-
nä kun oltiin jälleen 
perheen kesämökillä 
Pohjo is-Kar ja lassa 
aloin sairastelemaan 
kummallisesti. Sairas-
tumiset ajoittuivat aina 
juhannuksen tienoille. 
Mami kiidätti minua 
henkihieverissä monta 
kertaa päivystykseen 
eri puolelle Pohjois-
Karjalaa. Tämä kuu-
lemma vaikutti siihen, 
että meidän yhteiset 
koereissut vähenivät 
huomattavasti. Minun 
ihoni reagoi jotenkin 
kummallisesti ja sain 
pahoja infektioita, joita 
hoidettiin sitten erilai-
silla valkoisilla pyöry-
löillä. Onneksi mami 
tiesi mistä tykkään, ja 
hän helli minun kulina-
ristisuuttani erilaisilla 
herkuilla. Me juteltiin 
sitten mamin kanssa, 
että tehdään kivoja 

juttuja yhdessä, mutta ei enää men-
nä kokeisiin. Niin me jatkettiin sitten 
lintujen ja jäniksen avulla harjoittelua, 
mutta nyt vain omaksi iloksi. 

Emmi ja minä

Minusta ja Emmistä tuli oikea kaksik-
ko. Tein kaiken samalla tavalla kuin 
Emmi, hän oli minulle oikea isosisko, 
rakas sydänystävä. Seurasin Em-
miä kaikkialle ja meidän hännätkin 
kuulemma heiluivat samaan tahtiin. 
Emmi sai yhtenä vuonna lapsia. Niitä 
syntyi kahdeksan ja minäkin pääsin 
niitä hoitamaan. Voi että miten ne oli-
vat mukavia. Vahdin niitä sekä sisällä 
että ulkona, mutta erityisesti kun ne 
olivat ulkona. Vein ne tutkimusmat-
kalle mamin kukkapenkkiin ja se olikin 
mukavaa kunnes näin mamin ilmeen. 
Kävin antamassa mamille muutaman 
anteeksipyyntöpusun, jonka jälkeen 
hän leppyikin. Sitten koitti surunpäivä 
kun ventovieraat ihmiset tulivat hake-
maan niitä. Yritin sanoa mamille, ettei 
se sovi että ne ottavat ne mukaansa 
ja saatoin jokaisen pennun autolle 
asti. Mamiakin itketti kun ne yksitellen 

lähtivät uusiin koteihinsa. Minä ihmet-
telin, miksi Emmi oli kuitenkin niin tyy-
tyväinen. 

Minun ystäväni Lilith ja Myrtti

Minulla on ollut monta hyvää kave-
ria, mutta erityisesti tykkäsin Lilitistä 
ja Myrtistä. Lilithin kanssa me aina 
lenkillä juostiin kilpaa ja se oli todella 
kivaa. Myrtti ja Emmi siskokset meni-
vät omia reittejään ja me kaksi sitten 
tutkimme maastoa etäämmältä ja kor-
keammalta. Mami ja Lilithin ja Myr-
tin mami Jaana olivat aina tarkkoina 
missä me mennään ja meistä se oli 
mukavaa. Me vietettiin hauskoja yh-
teislenkkejä Lilithin ja Myrtin kanssa 
ja olivat he meillä monta kertaa myös 
yötä. Sitten minä menetin tämän Lilit-
hin kun hän kuoli viisi vuotiaana imus-
olmukesyöpään. Olin todella murheis-
sani kun minulla ei ollut toista yhtä 
kivaa leikkikaveria. Mami vei meitä 
siksi Emmin kanssa koirapuistoon, 
mutta me ei tykätty siitä yhtään! Me 
käännettiin Emmin kanssa muille koi-
rille selät ja istuttiin mamin edessä ja 
sanottiin kovasti että mennään pois. 
Onneksi mami ymmärsi meitä ja tä-
män jälkeen me ei enää käyty koira-
puistossa. 

Julia saapuu perheeseen

Myöhään eräänä syksynä, mami sa-
noi että nyt lähdetään ajamaan Tur-
kuun. Hänellä on kuulemma meille yl-
lätys. No, siitä yllätyksestä me ei kyllä 
Emmin kanssa aluksi tykätty yhtään. 
Meille muutti uusi pentu. Me katsottiin 
Emmin kanssa mamia epäuskoisina, 
että ihan kiva, mutta milloin toi lähtee 
omaan kotiin.  Mami jutteli meille, että 
tässä on meidän uusi perheenjäsen. 
No, vaiheittain me sitten hyväksyttiin 
Julia osaksi meidän perhettä. 

Mamin silmäterä

Minä olen ollut mamille kuulemma 
aina silmäterä ja luottotyttö ja tiedän 
millä tuulella mami aina on. Huomaan 
kun hän on surullinen ja kaipaa minun 
suukkojani. Minä olen ollut mamille 
kuulemma oikea tuki ja turva. Vähän 
aikaa sitten minä romahdin täysin, 
kun minun paras ja rakkain kaverini 
Emmi kuoli. 

Sairastuin vakavasti ja lääkäri ei ol-
lut antanut mitään toivoa parantu-
misestani. Mami oli surun murtama 
ja yritti auttaa minua kaikella tavalla. 
Kävimme homeopaatilla ja sen seu-
rauksena minun ruokavaliooni tuli 
kaaliruuat, YÄK!  Ihme tapahtui kun 
perheeseemme tuli uusi tyttö Happy. 
Vaikka en häntä aluksi hyväksynyt 
edes metriä lähemmäs, hän kuitenkin 
sulatti minun sydämeni ja me olemme 
Happyn kanssa todella hyviä ystäviä. 
Happy kunnioittaa minua niin paljon ja 
se tuntuu mukavalta. Minä siis selvi-
sin siitä sairaudesta, ja mami on ollut 
tästä todella iloinen. 

Eläkepäivien touhuja

Silloin kun olemme kesällä mökillä, 
niin toimin mamin veljen perheen lap-
senvahtina. Seuraan silmät tarkkoina 
kun lapset menevät uimaan ja jos ne 
menevät vähänkään liian syvälle, niin 
lähden ne heti hakemaan. En anna 
yhtään periksi, vaan raahaan ne vaik-
ka uimapatjasta tai uikkareista rannal-
le. Mami on siinä minulla aina kaveri-

na ja meistä tämä on niin mukavaa.  
Käyn nykyään myös koirapuistossa 
juoksuttamassa Juliaa ja Happya. Vä-
lillä jaksan osallistua leikkeihin, mutta 
yleensä tyydyn istuskelemaan mamin 
vieressä tai käyn tervehtimässä kaik-
kia ihmisiä ja kuuntelen ja osallistun 
heidän keskusteluun. 

Nautin rannalla istumisesta. Voisin 
istua siinä vaikka kuinka pitkään ja 
tähyillä kaukaisuuteen. Aloitan aina 
keväällä hyvissä ajoin myös uinnin, 
josta pidän todella paljon. Ja kun 
kesä koittaa niin uin päivittäin koska 
se on todella ihanaa. Mamin kanssa 
tehdään paljon vedestä noutamista ja 
se on niin kivaa. 

Minä olen meidän perheen mussuk-
ka, jokaisena aamuna nousen mamin 
viereen ja herättelen hänet lempeästi 
pusuilla. Tämän jälkeen me siinä ju-
tellaan ja mami silittelee minua ja hie-
roo kipeitä etujalkojani. Mami sanoo, 
että minä teen moniin ihmisiin lähte-
mättömän vaikutuksen. Moni pyytää 
mamia, antamaan minut heille, josta 

minä olen välillä ollut kauhuissani. 
Mami on sanonut minulle, ettei hän 
anna minua minnekään, joten nyt 
olen vain nauttinut siitä, että ihmiset 
tykkäävät minusta niin paljon.
 
Tässä pieniä hetkiä minun elämästä-
ni.  Paljon muutakin on matkan aikana 
tapahtunut, mutta niistä sitten seuraa-
valla kerralla. 

Toivotan teille kaikille vanhoille ja vii-
saille hyvää ja pitkää elämää ja nuoril-
le toivotan iloisia yllätyksellisiä vuosia. 

Muusa

Vanhat ja viisaat-palstalla on ilo  onnitella Mosesta,  
FI MVA FI JVA EE MVA NO JVA SE JVA Batzi´s Point 
Pleasantia 15-vuotissyntymäpäivänään 2.4.2016. 
Vanha herra asuu Hultholmien perheessä Sulvassa 
Pohjanmaalla ja voi ikäänsä nähden hyvin. Terveyttä 
on riittänyt! Hänen molemmat vanhempansa elivät yli 
13-vuotiaiksi. Moses on vielä niin voimissaan, että on 
karannut kotipihastaan hyvän jäljen perään. Jälkivalio 
kun on! Moseksesta oli juttu palstalla Flattiviestissä 
2015/2. Paljon onnea ja nauti joka päivästä, Moses!

Harvoin voimme onnitella tämän ikäistä flattia. Tiedän 
yhden toisen ja olen kuullut kolmannesta. Jos teillä 
on tietoa, ottakaa yhteys minuun. Mielenkiintoista oli-
si tietää millä elintavoilla, perimällä tai pelkällä sattu-
malla on osuutta pitkään flatti-ikään. Moses on mitä 
suurimmassa määrin suomalaista flattikasvatustyötä, 
erityisesti äitinsä puolelta. Tästä työstä me  kaikki 
flatti-ihmiset voimme olla ylpeitä ja kiitollisia!

Virpi Peltonen
virpi.peltonen@turkuflatti.net
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VANHAT JA VIISAAT VANHAT JA VIISAAT

Mei Dan Nöttryffel ”Candy” ja 
Mei Dan Rischoklad ”Tilda” 
s. 06.08.2004

Teksti ja kuvat: Ulla Kokkonen

Tyttö tuli, tyttö tuli ja mun sydämeni 
suli, ajattelin kun ensimmäisen kerran 
näin (AUGHNALECK RED ROBIN, 
FIN MVA MEI DAN CALVADOS), su-
loisen syötävät pennut. Olimme pit-

kään puolisoni kanssa keskustelleet 
koiran hankkimisesta. Molemmilla oli 
toiveena koira, joka on reipas, so-
siaalinen ja ”koirankokoinen”. Kes-
kustelujen ja pähkäilyjen summana      

silloinen työkaverini heitti ehdotuksen 
sileäkarvaisesta noutajasta. En ollut 
koskaan kuullutkaan kyseisestä ro-
dusta, en ollut edes nähnyt kyseisen 
rodun edustajaa. Selviteltiin asiaa ja 
päästiin tutustumaan Candyn emään, 
Huldaan (FIN MVA MEI DAN CAL-
VADOS) ja perheeseen, jossa Hulda 
asui. Molemmat ihastuimme iloisuu-
teen ja positiivisuuteen, joka säteili 
perheen molemmista koirista. Meille 
kerrottiin, että Huldalle oli suunnitel-
missa pennut, asiaa mietittiin ehkä 
pari sekuntia ja tehtiin varaus.

Sitten alkoi odottaminen, voi pojat! 
Koskaan ei ole aika madellut niin hi-
taasti eteenpäin! Oltiin lomalla Ro-
vaniemellä, kun puolisoni puhelin ki-
lahti, onneksi olkoon, teille on tulossa 
ruskea tyttöpentu (Mei Dan Nöttryffel 
aka Candy). Huldalle oli syntynyt 11 
upeaa pikkuflattia, kaikki terveitä ja 
hyväkuntoisia.

Voi miten ihanaa! Vielä piti odottaa 
kahdeksan ppiiitttkkkäää viikkoa en-
nen pennun luovutusta. No, kahdek-
san viikkoa on riittävän pitkä aika 
siihen, että talosta ja pihasta saa-
daan pentuturvallinen. Piti rakentaa 
aita, peti, pöytä ruokakupeille, ostaa 
sitä sun tätä (taluttimia, puruleluja, 
kaulapantoja, ruokakuppeja, harjo-
ja, kampoja, leluja yms.) ja tietenkin 
hamstrata järjettömät määrät sano-
malehtipaperia, piilottaa sähköjohdot 
ja kengät.

Kuulimme, että Porvooseen on jää-
mässä ainakin yksi tyttöpentu (Mei 
Dan Rischoklad aka Tilda). Tildasta ja 
perheestä, joka pennun otti, tuli meille 
läheisiä. Koirat ovat olleet vuorotellen 
hoidossa toistensa perheiden luona, 
kun on hoitoapua tarvittu. Kaikkea 
muutakin mukavaa on touhuttu yh-
dessä.

Muutamia kummastuneita komment-
teja kuulimme, kun juttelimme ihmis-
ten kanssa ja kerroimme, että meille 
tulee ensimmäiseksi koiraksi sileäkar-
vainen noutaja. Miten ihmeessä olet-
te valinneet niin vilkkaan ja vaikeasti 
koulutettavan koiran ensimmäiseksi 
koiraksi? Nehän ovat ihan höyrypäi-
tä, eivätkä osaa keskittyä mihinkään. 
Noh, päätös oli tehty ja jännityksellä 
odotettiin sitä höyrypäätä tulevaksi. ;)
Sitten tuli SE päivä! Käytiin hake-
massa meidän ihkaoma koiranpentu. 
Nimeksi tulevalle valtiattarelle oli va-
rattu Candy. Nähtiin pihalla vilauksel-
ta myös Tildan perhettä. Moikattiin ja 
heipat vaihdettiin ja onniteltiin toinen 
toisiamme hyvästä valinnasta.

Siitä se sitten lähti, meidän yhteinen 
taival. Ensimmäiset pari yötä valvot-
tiin kaikki. Pikkukoira vaelsi ympäri ta-
loa, ikävöi sisaruksiaan ja tuttuja paik-
koja. Me ihmiset ihmeteltiin, mikä sillä 
nyt on, nukutaan nyt, nyt on yö. Parin 
huonosti nukutun yön jälkeen raaha-
sin patjan lattialle, reilu viikko vierähti 
meillä vierihoidossa. Patja lattialla ja 
koira kainalossa, vihdoinkin saatiin 
kaikki nukuttua. Jossain vaiheessa 
siirryin omaan sänkyyn nukkumaan, 
Candyllä oli oma peti lattialla. Jokai-
nen varmaan arvaa, miten siinä sitten 
kävi. Ei aikaakaan, kun valtiatar pääsi 
kunnon sänkyyn nukkumaan, omien 
ihmisten viereen, siinä on pysytty ihan 
viime vuosiin asti. Meillä oli kolme 
sääntöä, kun koira tuli taloon: ei sän-
kyyn, ei sohvalle, ei ruokaa pöydästä. 
Kaksi ensin mainittua lenti romukop-
paan ensimmäisten viikkojen jälkeen, 
viimeisestä pidetään edelleen kiinni.

Candy on aina ollut helppo koira. Pie-
nestä pitäen se on ollut tottelevainen 
sekä miellyttämishaluinen. Rodulle 
tyypilliseen tapaan häntä heiluu mel-
kein koko ajan (joskus jopa nukkues-
sa). Pentuaikana meillä kotona Candy 
ei ole purrut huonekaluja tai kenkiä, 
kaikki tarmo ja into on purettu ulkona 
tai lattialla lojuviin puruluihin. Ainoa 
paikka, josta löytyi hampaanjälkiä 
pentuaikana, olivat housujen lahkeet 
ja sukat nilkkojen kohdalta. Punaiset 

kontiot oli jossain vaiheessa kova jut-
tu! Hampaiden vaihtumisen jälkeen 
sai nilkatkin olla rauhassa.

Candy kuvattiin lonkkien ja kyynärien 
osalta yksivuotiaana. Tulos oli aika 
musertava, lonkat C/D, mutta kyynä-
rät onneksi puhtaat. Lääkäri lohdutte-
li, että niin kauan kun etupää kestää, 
ei ole mitään huolta. Tulokset kuultu-
amme alkoi taas tiedon etsintä, mitä 
tehdään, että kaverilla on mahdolli-
simman hyvä olla mahdollisimman 
pitkään. Lisäravinteet otettiin heti 
käyttöön. Glukosamiini, C-vitamiini ja 
rasvahapot. Liikuttu ollaan aina pal-
jon, vaihtelevassa maastossa, mielui-
ten metsässä ja vapaana. Kavereiden 
kanssa on saanut resuta, on uitu ja 
hiihdetty, tehty pitkiäkin patikkareissu-
ja. Niin kauan on menty ja tehty asioi-
ta, kun hyvältä tuntuu. Hyvin on men-
nyt, viimeisten viiden vuoden aikana 
hoitopakkiin on lisätty säännölliset 
Cartrophen-injektiot, akupunktio, hie-
ronta ja kipulääkkeet. Uskon vahvasti 
siihen, että hyvällä hoidolla ja huoleh-
timalla koiran yleiskunnosta, on meil-
lä ollut monia hyviä vuosia huolimatta 
siitä, että nivelrikko on ollut vaivana jo 
useamman vuoden. 

Candy ja Tilda ovat aina viihtyneet hy-
vin yhdessä. Tilda on porukan pomo 
ja Candy on hyvä peesaamaan. Can-
dy on ”pallohullu” ja Tildan tassut ja 
silmät sytyttää damit. Molemmat 
ovat ihan höperöitä, kun pääsevät 
uimaan ja syöminen on molempien 
mielestä ihaninta maailmassa. Kun 
Tildan isäntä kaivaa kaapista met-
sästyskamppeet, juoksee koira ulos 
ja hyppää autoon, ettei vaan unohdu 
matkasta. Saalista tulee kuulemma 
vaihtelevasti, joskus enemmän joskus 
vähemmän. Luulen, että molemmille 
(koiralle ja isännälle) on tärkeintä yh-
dessä oleminen, luonnosta ja rauhas-
ta nauttiminen.

Viimeisten kahden kolmen vuoden 
aikana on molemmilla koirilla vauhti 
huomattavasti rauhoittunut. Nykyisin 
käydään ulkona ja lenkkeillään sen 
mukaan, miten koira haluaa. Matkat 

eivät enää ole pitkiä, vauhtikin on ko-
vasti hidastunut. Nyt on aikaa nauttia 
maisemista ja tuoksuista. Lenkki, joka 
ennen hilpastiin puolessa tunnissa, 
vie nykyään tunnin, joka paikka pitää 
huolella nuuskia ja tutkia. Varsinkin 
Candyllä on joskus päiviä, että kierre-
tään vain korttelin ympäri, hyvä niin, 
olen suunnattoman onnellinen siitä, 
että olemme saaneet olla yhdessä 
näin kauan.

Elokuussa vietetään kaverusten 
12-vuotissynttäreitä! Vanhuus näkyy 
hidastumisena ja harmaantumisena. 
Viisaus näkyy näissä tytöissä pitkänä 
pinnana, rakkautena kaikkia ihmisiä 
kohtaan, suvaitsevaisuutena muihin 
lajitovereihin. Molemmat koirat ovat 
mielestäni olleet valloittavia ja ihastut-
tavia rotunsa edustajia. Monet lapset, 
jotka pelkäävät koiria, uskaltavat lä-
hestyä näitä hännänheiluttajia ja teh-
dä tuttavuutta ennen niin pelottavan 
asian kanssa. Kumpikaan ei ole ollut 
mikään ”höyrypää”, vauhtia ja vaaral-
lisia tilanteita on varmasti ollut, mutta 
myös malttia ja iloa tehdä asioita omi-
en ihmisten kanssa. Varsinaisia tas-
suterapeutteja, molemmat mummelit! 
Minun elämäni valo!
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JALOSTUSJALOSTUS

Tämä jalostustyöohje on astunut voimaan 1.5.2015

Tämä on käytännön työkalu sileäkarvaisten noutajien jalostusyhdistelmien suunnittelua ja hyväksymistä varten. Jalos-
tustyöohje perustuu Jalostuksen tavoiteohjelmaan (JTO), joka on hyväksytty rotujärjestön vuosikokouksessa ja Suo-
men Kennelliiton jalostustieteellisessä toimikunnassa.

Yleiset ja eettiset ohjeet

Kasvattaja on perehtynyt sileäkarvaiseen noutajaan ja sen historiaan sekä on tietoinen rodun käyttötarkoituksesta. 
Kasvattaja on perehtynyt sileäkarvaisen noutajan rodunomaiseen työskentelytapaan seuraamalla taipumuskoetta, met-
sästyskoetta tai käytännön metsästystilannetta tai mieluiten osallistumalla niihin. Hän pyrkii myös kasvatustyössään 
ylläpitämään sileäkarvaisen noutajan metsästyskäyttöominaisuuksia. Hän käyttää jalostukseen hyväluonteisia, terveitä, 
terverakenteisia ja rotutyypillisiä yksilöitä. Arkaa, aggressiivista tai muuten rodulle epätyypillistä koiraa ei tule käyttää 
jalostukseen.
Kasvattaja ottaa siitosyhdistelmää suunnitellessaan huomioon rodussa ja käyttämiensä jalostusyksilöiden suvuissa 
esiintyvät erityisesti perinnölliset, mutta myös muut sairaudet ja viat. Kasvattaja tuntee rodun populaation rakenteen ja 
pyrkii käyttämään jalostukseen myös harvinaisia sukulinjoja sekä leventämään rodun geenipohjaa. Kasvattajan tulisi 
käyttää jalostukseen vain sellaisia koiria, jotka pystyvät lisääntymään normaalilla tavalla. Jalostusarvoa määritettäessä 
kiinnitetään huomiota koiran oman laadun lisäksi myös sen sukulaisten ja erityisesti jälkeläisten laatuun. Kasvatustoi-
minnan tavoitteena on terve ja rodunomainen sileäkarvainen noutaja.

Kasvattaja on rotujärjestön ja Kennelliiton jäsen ja sitoutuu noudattamaan niiden sääntöjä sekä toimii Kennelliiton koira-
rekisteriohjeen mukaisesti kaikissa koiranpitoon liittyvissä asioissa. Kasvattajan toivotaan liittävän pennunostajat rotu-
järjestön jäseniksi. Kasvattaja valitsee pennuille kodit, joissa niistä huolehditaan psyykkisesti ja fyysisesti hyvin, ja joissa 
sileäkarvaiselle noutajalle voidaan tarjota riittävästi virikkeitä ja toimintaa. Kasvattaja kertoo pennunostajille terveystut-
kimuksista ja rodunomaisesta harrastus- ja koulutustoiminnasta. Hän antaa pennunostajille kattavat kirjalliset hoito- ja 
ruokintaohjeet. Jalostustoimikunta kerää tietoa sekä tukee ja auttaa kasvattajia. Se pyrkii suunniteltujen yhdistelmien 
kohdalla huomioimaan kasvattajan omat toivomukset ja tavoitteet. Jos kasvattaja pyytää toimikunnalta urosehdotuksia, 
hän valitsee itse tarjotuista vaihtoehdoista.

Kasvattaja vastaa aina itse tekemistään yhdistelmistä ja kasvatustyönsä tuloksista. Jalostustiedustelu on lähetettävä 
jalostustoimikunnan sihteerille hyvissä ajoin (mielellään vähintään kaksi kuukautta) ennen nartun oletettua juoksua.

Sileäkarvaisten noutajien jalostustyöohje YHDISTELMILLE ASETETUT VAATIMUKSET

Yhdistelmä, joka täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset, hyväksytään rotuyhdistyksen pentuvälitykseen. Pentue voidaan ottaa pentu-
välitykseen myös, mikäli sillä on puutteita, sillä edellytyksellä, että kyseessä on yksi puute koskien käyttö- tai näyttelytulosta (molem-
milla vanhemmilla on kuitenkin oltava hyväksytty näyttelytulos) tai sukusiitoskerrointa, joka ei kuitenkaan saa ylittää 6,25 %. Tuloksen 
puuttuminen tai sukusiitoskertoimen ylitys ilmoitetaan selvästi pentuvälityksessä pentueen kohdalla.

1. Terveys – A- tai B-lonkat TAI lonkkaindeksi yli 100
Silmätarkastuslausunto, joka on astutushetkellä enintään 24 kk vanha
Kyynärpäälausunto 1.1.2005 jälkeen syntyneille koirille ja polvilausunto 1.1.2009 jälkeen syntyneille koirille. Ulkomaisessa omistuk-
sessa olevilta uroksilta ei vaadita kyynärpää- tai polvilausuntoa.
Koiraa, jolla on todettu jokin vakava sairaus (esimerkiksi vakava allergia, epilepsia tai sydänvika) ei saa käyttää jalostukseen.
Nartun alaikäraja astutushetkellä 24 kk.
Ei hyväksytä keinosiemennettynä suoritettua yhdistelmää, jos siemennys on tehty koirien haluttomuuden vuoksi.

2. Luonne ja käyttöominaisuudet
Hyväksytysti suoritettu noutajien taipumuskoe molemmilla vanhemmilla.
Yli kymmenen vuotiaan uroksen käyttäminen voidaan hyväksyä ilman koetulosta.
Ulkomaisen uroksen kohdalla sovelletaan koiran kotimaan rotuyhdistyksen käyttökoevaatimusta.
Arkaa, aggressiivista tai muuten rodulle luonteeltaan epätyypillistä koiraa ei tule käyttää jalostukseen.
3. Ulkomuoto
Näyttelystä molemmilla vanhemmilla vähintään laatuarvostelu EH, joka on saatu vähintään 15 kk:n iässä

4. Rodun populaation rakenne ja sukusiitosaste
Sukusiitoskerroin ei saa olla yli 3,125 %. Laskentaan käytetään kuutta sukupolvea.
Ei hyväksytä saman yhdistelmän toistamista, jos aiemmassa pentueessa on neljä tai enemmän pentuja.
Yksittäisen koiran pentuemäärä 4. Poikkeuksena yli 8-vuotiaalle urokselle hyväksytään viides pentue. Kun uroksella on kolme Suo-
messa rekisteröityä pentuetta, tulee niistä olla lonkkakuvattuna 50 % ennen kuin seuraava pentue voidaan hyväksyä. Esimerkki: 
Uroksella on 3 pentuetta, joissa on kussakin 8 pentua = 24 jälkeläistä. Ennen seuraavan pentueen hyväksymistä näistä vähintään 
12:lla on oltava lonkkalausunto.
Nartun kokonaispentuemäärä enintään kolme pentuetta.

SUOSITUKSET

1. Terveys
Terveet (0/0) kyynärpäät ja polvet.
Yhdistelmän lonkkaindeksien keskiarvo vähintään 100.
Nartun ikä alle 6 vuotta ensimmäisellä astutuskerralla.
Nartun ikä alle 8 vuotta astutushetkellä.
Uroksen alaikäraja astutushetkellä 18 kk.

2. Luonne ja käyttöminaisuudet
Tulokset noutajien metsästyskokeista erittäin suositeltavia.
Tulos luonnetestistä, MEJÄ-kokeesta tai muusta kokeesta suositeltavia.

3.Ulkomuoto
Vanhemmilla näyttelystä laatuarvostelu ERI.

4.Populaation rakenne ja sukusiitosaste
Nartun edellisestä pentueesta tulee 50 % olla lonkkakuvattu ennen seuraavaa astutusta.
Jalostukseen pyritään käytettävän useita eri sukulinjoja ja hyödynnetään suomalaista koirakantaa monipuolisesti.
Suositellaan, että yhdistelmissä käytetään monipuolisesti eri sukuisia koiria siten, että samalle nartulle käytettäisiin erisukuisia urok-
sia ja uros astuisi narttuja erilaisista sukulinjoista. Esimerkki: ei suositella nartulle käytettäväksi isää ja poikaa tai uroksen astuvan 
sisaruksia, puolisisaruksia jne.

MUUTA HUOMIOITAVAA
Nartun ja uroksen jälkeläisten terveystiedot tarkistetaan aina ennen seuraavaa astutusta. Ulkomaille myytyjä tai alle vuoden ikäisenä 
kuolleita jälkeläisiä ei lasketa mukaan terveysseurantaan, jos asiasta on ilmoitettu jalostustoimikunnalle.

kuva (c) Sanni Väyrynen



[ 68 ] Flattiviesti 2 / 2016 Flattiviesti 2 / 2016 [ 69 ]

JALOSTUS JALOSTUS

Sileäkarvaisten noutajien 
rekisteröinnit 2015

Vuonna 2015 rekisteröitiin kaikkiaan 27 pentuetta, joissa oli yhteensä 214 pentua. Vuoteen 2014 verrattuna pentueita oli 
viime vuonna viisi pentuetta vähemmän. Edelleen kasvattajat suosivat ulkomaisia uroksia (tuonteja tai ulkomailla asu-
via) astutuksissa. Kaikkiaan käytetty uros oli suomalaissyntyinen vain kahdessatoista viime vuonna rekisteröidyssä pen-
tueessa. Nartuista viisi oli tuontikoiria. Jokaisella emällä tai isällä rekisteröitiin kullakin yksi pentue viime vuoden aikana.  

Uusia tuonteja rekisteröitiin kaikkiaan 14 kappaletta, joista yhden tuontimaa oli Tanska, kaksi tuli Norjasta ja yksi 
Tsekeistä, muut tuotiin Ruotsista.

Vuonna 2015 rekisteröidyt pentueet
*** = täyttää jalostustyöohjeen

synt. 12.10.2015 HUNTSTARS, Satu Saarinen ja Piia Piiparinen
isä: SE MVA(N) NO MVA PMV-15ALTAFLATS AIN’T I’M A DOG
emä: FI MVA EE MVA SNIFFENS SYYSTUULI

FI56752/15 uros  HUNTSTARS ARCTIC BRAVE musta
FI56748/15 uros  HUNTSTARS ARCTIC BRILLIANCE musta
FI56754/15 uros  HUNTSTARS ARCTIC FIRE musta
FI56753/15 uros  HUNTSTARS ARCTIC FLAME musta
FI56755/15 uros  HUNTSTARS ARCTIC ICE musta
FI56749/15 uros  HUNTSTARS ARCTIC STORM musta
FI56750/15 uros  HUNTSTARS ARCTIC WARRIOR musta
FI56751/15 uros  HUNTSTARS ARCTIC WOLF musta
FI56747/15 narttu  HUNTSTARS ARCTIC LIGHT musta
FI56746/15 narttu  HUNTSTARS ARCTIC PEARL musta
FI56745/15 narttu  HUNTSTARS ARCTIC SNOW musta
FI56744/15 narttu  HUNTSTARS ARCTIC WIND musta

synt. 21.9.2015 MAAHISMÄEN ***, Mia Lehtinen
isä: DANTARAN HARD DAYS NIGHT
emä: MAAHISMÄEN FROM HELL

FI50776/15 uros  MAAHISMÄEN CONQUISTADOR musta
FI50775/15 uros  MAAHISMÄEN FROM YESTERDAY musta
FI50777/15 uros  MAAHISMÄEN THE KILL musta
FI50774/15 uros  MAAHISMÄEN THE MISSION musta
FI50773/15 uros  MAAHISMÄEN UP IN THE AIR musta
FI50779/15 narttu  MAAHISMÄEN A BEAUTIFUL LIE musta
FI50778/15 narttu  MAAHISMÄEN DO OR DIE musta
FI50780/15 narttu  MAAHISMÄEN THE FANTASY musta

synt. 25.8.2015 BLACK HUGH’S***, Tiina Sudensalmi
isä: FI MVA EE MVA STARWORKERS ROCK MY WORLD
emä: FI MVA EEJV-10 BLACK HUGH’S SAGA OF ISLAND

FI48446/15 uros  BLACK HUGH’S WOODSTOCK HISTORY musta
FI48445/15 uros  BLACK HUGH’S WOODSTOCK SANTANA musta
FI48447/15 uros  BLACK HUGH’S WOODSTOCK WORLD musta
FI48449/15 narttu  BLACK HUGH’S WOODSTOCK DIARY musta
FI48451/15 narttu  BLACK HUGH’S WOODSTOCK NIGHTSTAR musta
FI48448/15 narttu  BLACK HUGH’S WOODSTOCK SOUL musta
FI48450/15 narttu  BLACK HUGH’S WOODSTOCK SPIRIT musta

synt. 7.8.2015 EMKRISTINA’S ***, Tiina Kisonen
isä: FI MVA ELVENPATH’S CAPTAIN APACHE
emä: EMKRISTINA’S HUYANA SOOLEAWA

FI46055/15 uros EMKRISTINA’S KALISPEL musta
FI46053/15 uros EMKRISTINA’S KANZA musta
FI46054/15 uros EMKRISTINA’S KAROK musta
FI46060/15 narttu EMKRISTINA’S KANHAWAS musta
FI46058/15 narttu EMKRISTINA’S KASKAYAS musta
FI46056/15 narttu EMKRISTINA’S KAWAIISU musta
FI46059/15 narttu EMKRISTINA’S KIAWAS musta
FI46061/15 narttu EMKRISTINA’S KILLAWAT musta
FI46057/15 narttu EMKRISTINA’S KOHUANA musta

synt. 6.8.2015 SALASANA, Piia Ulvinen
isä: ROTHERFIELD REASON TO RAVE
emä: FI MVA EE MVA LT MVA SI MVA RU MVA BY MVA RU JMVA BY 
JMVA LT JMVA LV JMVA EE JMVA BALT JMVA BYJV-13 SALASANA 
LOUISIANA LULLABY
FI45768/15 uros SALASANA BRAVEHEART musta
FI45770/15 uros SALASANA CELTIC BLACK musta
FI45771/15 uros SALASANA HIGH LANDER musta
FI45769/15 uros SALASANA KILT LIFTER musta
FI45774/15 narttu SALASANA BITTER AND TWISTED musta
FI45772/15 narttu SALASANA LIA FAIL musta
FI45773/15 narttu SALASANA VITAL SPARK musta

synt. 5.8.2015 OAK BARREL’S ***, Riitta Nikko
isä: PEARLY COAT BLACK MARKET
emä: ANMICH FRODO DOCH-AN-DORIS

FI45987/15 uros OAK BARREL’S VERTIGO musta
FI45986/15 narttu OAK BARREL’S AQUILA maksanvärinen

synt. 4.8.2015 MAJAKKASAAREN ***, Minna Latva
isä: SE JVA RYEGATE’S WATCH OUT I’M ABOUT
emä: FI MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA RU MVA BY MVA BY 
GR MVA BALTV-14 MAJAKKASAAREN MILLA MAGIA

FI44874/15 uros  MAJAKKASAAREN TAIFUUNI musta
FI44873/15 uros MAJAKKASAAREN TOFFO maksanvärinen
FI44875/15 uros  MAJAKKASAAREN TORNADO musta
FI44876/15 uros  MAJAKKASAAREN TROMBI musta
FI44872/15 uros  MAJAKKASAAREN TWIX maksanvärinen
FI44878/15 narttu  MAJAKKASAAREN TAZZA maksanvärinen
FI44879/15 narttu  MAJAKKASAAREN TOFFEE maksanvärinen
FI44881/15 narttu  MAJAKKASAAREN TOSCA maksanvärinen
FI44877/15 narttu  MAJAKKASAAREN TRYFFELI maksanvärinen
FI44870/15 narttu  MAJAKKASAAREN TUIVERRUS musta
FI44880/15 narttu  MAJAKKASAAREN TUPLA maksanvärinen
FI44871/15 narttu  MAJAKKASAAREN TUULI musta

synt. 18.7.2015 NOANARKIN ***, Kaija Leinonen
isä: FI MVA RAVENCRAG EXPLORER
emä: NOANARKIN NETTA PEPOSACA

FI42204/15 uros  NOANARKIN ZEUS FABER musta

synt. 3.7.2015 NOANARKIN ***, Kaija Leinonen
isä: FI MVA LT MVA NOANARKIN NEREIS VIRENS
emä: NOANARKIN TOPAZA PELLA

FI40903/15 uros  NOANARKIN BISON BONASUS musta
FI40904/15 uros  NOANARKIN BOA CONSTRICTOR musta
FI40905/15 uros  NOANARKIN BOS PRIMIGENIUS musta
FI40906/15 uros  NOANARKIN BUBO LACTEUS musta
FI40907/15 narttu  NOANARKIN BETTA SPLENDENS musta
FI40908/15 narttu  NOANARKIN BOMBUS LUCRUM musta
FI40909/15 narttu  NOANARKIN BRANTA BERNICLA musta
FI40910/15 narttu  NOANARKIN BUCCO CAPENSIS musta
FI40911/15 narttu  NOANARKIN BUTEO RUFINUS musta

synt. 14.6.2015 OMSKAKAS ***, Sari Alho
isä: FLATGOLD’S BLACK ZAR
emä: OMSKAKAS NU ELLER ALDRIG

FI38876/15 uros  OMSKAKAS PÅ EN GÅNG musta
FI38877/15 uros  OMSKAKAS PÅ GOTT OCH ONT musta
FI38874/15 uros  OMSKAKAS PÅ LÅNG SIKT musta
FI38875/15 uros  OMSKAKAS PÅ RÄTT SÄTT musta
FI38878/15 uros  OMSKAKAS PÅ SÄTT OCH VIS musta
FI38872/15 narttu  OMSKAKAS PÅ FÖRHAND musta
FI38869/15 narttu  OMSKAKAS PÅ MOMANGEN musta
FI38870/15 narttu  OMSKAKAS PÅ SLAGET musta
FI38873/15 narttu  OMSKAKAS PÅ STUBINEN musta
FI38871/15 narttu  OMSKAKAS PÅ TUMANHAND musta

synt. 10.6.2015 CELTAIR, Jenni Juvén
isä: FI MVA SNIFFENS STAR OF PARONIS
emä: CELTAIR AD ASTRA

FI38697/15 uros  CELTAIR ALL ABOUT US musta
FI38698/15 uros  CELTAIR NOBODY KNOWS musta
FI38699/15 uros  CELTAIR POKER FACE musta
FI38700/15 uros  CELTAIR SAY IT RIGHT musta
FI38701/15 uros  CELTAIR TRUE COLORS musta
FI38702/15 uros  CELTAIR TRUST ME musta
FI38703/15 narttu  CELTAIR AIN’T IT FUNNY musta
FI38705/15 narttu  CELTAIR RUMOUR HAS IT musta
FI38704/15 narttu  CELTAIR SOULMATE musta

synt. 21.5.2015 KOHTA-AHON ***, Sonja Pelkonen
isä: EMKRISTINA’S FENRIZ FELAMAERE
emä: FI MVA HARVAHAMPAAN GO-WENT-GONE

FI33879/15 uros  KOHTA-AHON AADOLF AUKUSTIINUS musta
FI33881/15 uros  KOHTA-AHON AAPI AKSANDER musta
FI33876/15 uros  KOHTA-AHON AARONI ALFREET musta
FI33880/15 uros  KOHTA-AHON AGUSTI AKAPUS musta
FI33877/15 uros  KOHTA-AHON ALVAR AKASSIUS musta
FI33878/15 uros  KOHTA-AHON ARVID ALFONG musta
FI33883/15 narttu  KOHTA-AHON AINO ALYDIA musta
FI33882/15 narttu  KOHTA-AHON ALMA AHTEENIA musta
FI33884/15 narttu  KOHTA-AHON ANJA ANSIINA musta

synt. 21.5.2015 DANTARAN ***, Laura Rajakallio
isä: FI MVA EE MVA EE JMVA EEJV-14DANTARAN DAILY BONUS
emä: EE JMVA EEJV-14 ALMANZA BETWEEN YOU AND ME

FI29036/15 uros  DANTARAN EASY LOVER musta
FI29040/15 uros  DANTARAN EBONY AND IVORY musta
FI29039/15 uros  DANTARAN ELECTRIC AVENUE musta
FI29035/15 uros  DANTARAN EMOTIONAL RESCUE musta
FI29038/15 uros  DANTARAN ENJOY THE SILENCE musta
FI29037/15 uros  DANTARAN EYE OF THE TIGER musta
FI29031/15 narttu  DANTARAN ESPECIALLY FOR YOU musta
FI29032/15 narttu  DANTARAN ETERNAL FLAME musta
FI29034/15 narttu  DANTARAN EVERLASTING LOVE musta
FI29033/15 narttu  DANTARAN EVERYTHING SHE WANTS musta

synt. 16.5.2015 METSÄNPEITON, Satu Vihavainen
isä. FI KVA FI VPVA BATZI’S DARK BRANDY
emä: METSÄNPEITON VIENO-WIRTA

FI33918/15 narttu METSÄNPEITON MERTENKAUHU maksanvärinen
FI33917/15 narttu METSÄNPEITON MYRSKYKIITÄJÄ maksanvärinen
FI33919/15 narttu METSÄNPEITON MYRSKYNLEIKKAAJA maksan-
värinen
FI33916/15 narttu METSÄNPEITON MYRÄKKÄ maksanvärinen

synt. 22.4.2015 MORRINI ***, Riitta Niemelä
isä: FI MVA EE MVA TLNW-13 FLAT POWER FLY CASTER
emä: FI MVA TOFFEDREAMS RAINMAKER

FI30441/15 uros  MORRINI CARROCK BECK musta
FI30443/15 uros  MORRINI CHINNOCK WATER musta
FI30444/15 uros  MORRINI COLAM STREAM musta
FI30445/15 uros  MORRINI HARTHOPE BOURNE musta
FI30447/15 uros  MORRINI KENDRUM CREEK musta
FI30446/15 uros  MORRINI PENDLE LOCH musta
FI30440/15 uros  MORRINI RIVER STOUR musta
FI30442/15 uros  MORRINI SAVICLE OCEAN musta
FI30448/15 uros  MORRINI TARNBROOK WYRE musta
FI30438/15 narttu  MORRINI FALLS OF DEE musta
FI30439/15 narttu  MORRINI WITHINS SPRING musta
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synt. 16.4.2015 ROSSINMÄEN, Markus Rossi
isä: C.I.B C.I.E FI MVA SE MVA(N) HeJW-11 JV-11 ALMANZA BAR-
BOUR GOODIEBAG
emä: ROSSINMÄEN COLUMBA OENAS

EJ28302/15 uros  ROSSINMÄEN ANTHUS CHLORIS keltainen
FI28304/15 uros  ROSSINMÄEN ANTHUS GUSTAVI musta 
FI28305/15 uros  ROSSINMÄEN ANTHUS PETROSUS musta
FI28303/15 uros  ROSSINMÄEN ANTHUS RICHARDI musta
FI28306/15 uros  ROSSINMÄEN ANTHUS RUFULUS musta
FI28309/15 narttu  ROSSINMÄEN ANTHUS ANTARCTICUS musta
FI28307/15 narttu  ROSSINMÄEN ANTHUS CINNAMOMEUS musta
FI28308/15 narttu  ROSSINMÄEN ANTHUS MELINDAE musta
FI28311/15 narttu  ROSSINMÄEN ANTHUS SYLVANUS musta
FI28310/15 narttu  ROSSINMÄEN ANTHUS TRIVIALIS musta

synt. 15.4.2015 HUNTSTARS ***, Satu Saarinen, Piia Piiparinen
isä: POHJ MVA FI MVA NO MVAWHIZZBANG’S HIT OR MISS
emä: FI JVA SNIFFENS SYYSAURINKO

FI30905/15 uros  HUNTSTARS PERFECT WEAPON musta
FI30906/15 uros  HUNTSTARS RISKY BUSINESS musta
FI30908/15 uros  HUNTSTARS THE THING musta
FI30907/15 uros  HUNTSTARS TOP GUN musta
FI30902/15 narttu  HUNTSTARS AGAINST ALL ODDS musta
FI30903/15 narttu  HUNTSTARS BASIC INSTINCT musta
FI30904/15 narttu  HUNTSTARS FATAL ATTRACTION musta
FI30901/15 narttu  HUNTSTARS ONCE UPON A TIME musta

synt. 15.4.2015 TROLLSKOGEN ***, Mia Karttunen
isä: O’FLANAGAN TIGER CHILI
emä: TOFFEDREAMS GALAXY 

FI30322/15 uros  TROLLSKOGEN ALL MY LOVING maksanvärinen
FI30324/15 uros  TROLLSKOGEN COME TOGETHER musta
FI30325/15 uros  TROLLSKOGEN HOLD ME TIGHT musta
FI30323/15 uros  TROLLSKOGEN OB-LA-DI OB-LA-DA musta
FI30327/15 narttu  TROLLSKOGEN AIN’T SHE SWEET maksanvärinen
FI30328/15 narttu  TROLLSKOGEN DIZZY MISS LIZZY maksanvärinen
FI30329/15 narttu  TROLLSKOGEN GOOD DAY SUNSHINE 
  maksanvärinen
FI30326/15 narttu  TROLLSKOGEN LADY MADONNA musta

synt. 4.4.2015 FLATTS, Benita Björklund
isä: GUNPOINT’S POCKET ROCKET
emä: FLATTS KELLYS HAPPY GIRL

FI26708/15 uros  FLATTS HAPPY LIBERTY musta
FI26710/15 uros  FLATTS HAPPY LIONHEART musta
FI26709/15 uros  FLATTS HAPPY LITTLE ONE musta
FI26711/15 uros  FLATTS HAPPY LUCKY LUKE musta
FI26712/15 narttu  FLATTS HAPPY LOVERGIRL musta

synt. 25.3.2015 MAJAKKASAAREN ***, Minna Latva
isä: C.I.B BRUNO NEMUNAS
emä: EE MVA RU JMVA EE JMVAMAJAKKASAAREN ILO ILONA

FI24164/15 uros  MAJAKKASAAREN SALAKULJETTAJA musta
FI24163/15 uros  MAJAKKASAAREN SALAMANNOPEA musta
FI24162/15 uros  MAJAKKASAAREN SALAMATKUSTAJA musta
FI24165/15 uros  MAJAKKASAAREN SALANEUVOS musta
FI24168/15 narttu  MAJAKKASAAREN SADEKUURO musta
FI24167/15 narttu  MAJAKKASAAREN SADEPISARA musta
FI24166/15 narttu  MAJAKKASAAREN SATEENKAARI musta

synt. 25.2.2015 PALOKALLION ***, Rami ja Heli Pitkäjärvi
isä: FI KVA TAKA-TAPIOLAN FIUN TAHVO
emä: REGALE RAZZA RECIFE

FI22026/15 uros  PALOKALLION PIKKUHÄJY musta
FI22025/15 uros  PALOKALLION PUUKKOJUNKKARI musta
FI22020/15 narttu  PALOKALLION HÄJYFLIKKA musta
FI22023/15 narttu  PALOKALLION HÄJYYNEN TYTTÖ musta
FI22024/15 narttu  PALOKALLION ISOO EMÄNTÄ musta
FI22022/15 narttu  PALOKALLION KORIALIKKA musta
FI22021/15 narttu  PALOKALLION POHOJALAASAKKA musta

synt. 21.2.2015 (ei kennelnimeä)
isä: LUSTANS PRACTICAL JOKE
emä: DRÖMVARGEN’S UKONVAARA

FI21719/15 uros  BLÅSIPPA musta 
FI21716/15 uros  DOMINO musta
FI21717/15 uros  LINCOLN musta
FI21718/15 uros  NEPETA musta
FI21715/15 uros  ROCKEFELLER musta
FI21712/15 narttu  SOLSTRÅLE musta
FI21714/15 narttu  STJÄRNÖGA musta
FI21713/15 narttu  THEA musta
FI21711/15 narttu  TUSSILAGO musta
 
synt. 8.2.2015 MEI DAN, Nada Kajander
isä: C.I.E US MVA RU MVA BY MVA JV-07MEI DAN DOLCETTO
emä: DAKOTASPIRIT LOVE HANGOVER AT MEI DAN

FI19953/15 uros  MEI DAN FAT FROG musta
FI19951/15 uros  MEI DAN JAEGERBOMB musta
FI19952/15 uros  MEI DAN JUNGLEJUICE musta
FI19954/15 uros  MEI DAN LEMONDROP musta
FI19957/15 narttu  MEI DAN BLOODY MARY musta
FI19958/15 narttu  MEI DAN FROZEN MOHITO musta
FI19959/15 narttu  MEI DAN HOOKTAIL musta
FI19956/15 narttu  MEI DAN PINA COLADA musta
FI19960/15 narttu  MEI DAN STRAWBERRY MARGARITA musta
FI19955/15 narttu  MEI DAN TEQUILA SUNRISE musta

synt. 30.1.2015 MEI DAN, Nada Kajander
isä: C.I.B C.I.E FI MVA FI JVA EE MVA LV MVA LT MVA SI MVA RU 
MVA BY MVA RO MVA BY GR MVA MEI DAN PROSIT
emä: MEI DAN BOZIC

FI18163/15 uros  MEI DAN KALEVI musta
FI18162/15 uros  MEI DAN LENNARTTI musta
FI18165/15 narttu  MEI DAN HILKKA musta 
FI18170/15 narttu  MEI DAN INKERI musta
FI18164/15 narttu  MEI DAN KERTTU musta
FI18167/15 narttu  MEI DAN KYLLIKKI musta
FI18168/15 narttu  MEI DAN SINIKKA musta
FI18169/15 narttu  MEI DAN TELLERVO musta
FI18166/15 narttu  MEI DAN TUULIKKI musta

synt. 30.1.2015 EMKRISTINA’S ***, Tiina Kisonen
isäFI MVA EMKRISTINA’S GAURHOTH NED ARAIN
emäFI MVA EMKRISTINA’S HANTAYWEE ABEQUA

FI17386/15 uros  EMKRISTINA’S JAHINEH JOUSA musta 
FI17382/15 uros  EMKRISTINA’S JAHITA SORNOI musta
FI17384/15 uros  EMKRISTINA’S JAMAJOA PRIHAZU musta
FI17385/15 uros  EMKRISTINA’S JENE KUOHANE musta
FI17383/15 uros  EMKRISTINA’S JOHAME TOANO musta
FI17387/15uros  EMKRISTINA’S JUHLEIGOS KUALA musta 
FI17381/15 uros  EMKRISTINA’S JUNAN OPRAKKA musta 
FI17379/15 narttu  EMKRISTINA’S JOHNIE LEKKO musta
FI17380/15 narttu  EMKRISTINA’S JULGIEH IHALMO musta

synt. 13.1.2015 GOOFYTROOP’S, Marika Strang
isä: GILLIAM’S GOLD SON OF ODIN
emä: FUSSTAIL’S BONITA ENERGICA

EJ16855/15 narttu GOOFYTROOP’S LITTLE SECRET musta
EJ16854/15 narttu GOOFYTROOP’S SECRET LOVE musta

synt. 4.1.2015 FINNFLATS ***, Tuula Ehrman
isäFI MVA QUILLS POCHARD
emäFI MVA FINNFLATS BIANCA

FI14483/15 uros  FINNFLATS IDEFIX musta
FI14484/15 uros  FINNFLATS IDOL musta
FI14485/15 uros  FINNFLATS IKAROS musta
FI14486/15 uros  FINNFLATS INDIAN musta
FI14487/15 uros  FINNFLATS IPSEY musta
FI14488/15 uros  FINNFLATS IRWIN musta
FI14491/15 narttu  FINNFLATS ILLUSIA musta
FI14489/15 narttu  FINNFLATS INARI musta
FI14490/15 narttu  FINNFLATS INDIGO musta
FI14492/15 narttu  FINNFLATS ISLA musta

Sairaus- ja kuolinsyytietojen ilmoittaminen

Kennelliiton Omakoira -järjestelmään voi ilmoittaa 
koiran kuolinajan ja -syyn. Tietojen lisäämisessä 
on syytä noudattaa tarkkuutta erityisesti ajan koh-
dalla ja jos kuolinsyystä (tai tilanteesta joka takia 
tilanteeseen on päädytty) on lääkärin diagnoosi, 
tätä tulisi käyttää. Mikäli lisätään jo aiemmin me-
nehtyneitä koiria, olisi kuolinaika hyvä laittaa edes 
suunnilleen oikeaksi. Kuolinsyyn lisääminen on 
suositeltavaa sileäkarvaisten noutajien elinikään 
vaikuttavien asioiden selvittämiseksi. Aina tark-
kaa kuolinsyytä ei ole tiedossa, silloin voi senkin 
laittaa tiedoksi.

Jalostustoimikunta ylläpitää listaa sairauksista. 
Listoja on tällä hetkellä kaksi, julkinen nettisivuil-
la julkaistava lista sekä jalostustoimikunnan käy-
tössä oleva lista. Kun täytät yhdistyksen netti-
sivuilla olevan sairaudenilmoituslomakkeen, niin 
on valittava kummalle listalle koiransa ilmoittaa. 
Ilmoituksia toivotaan kaikenlaisista sairauksista 
joita koirassa on diagnosoitu ja koiran elämään 
vaikuttavista vioista, sekä myös jalostukseen vai-
kuttavista asioista, kuten esim. purentavirheet ja 
häntämutkat. Pyrimme keräämään tietoa kaikista 
rodulla esiintyvistä sairauksista ja vioista.

Vuonna 2015 jalostustoimikunnalle ilmoitetut 
sairaudet

Viime vuonna jalostustoimikunnalle ilmoitettiin 
kaikkiaan 22 koiran sairaudesta tai viasta. Näis-
tä kaksi olivat luonnehäiriöitä ja niihin liittyi ag-
gressiivista käytöstä. Kaksi ilmoitusta oli kives-
vikaisuudesta sekä kahdella koiralla ilmoitettiin 
virheellisestä purennasta. Kaksi ilmoitusta tuli 
kasvainsairaudesta. Neljälle koiralle ilmoitettiin 
allergisista oireista. Kolmella koiralla ilmoitettiin 
sydänsairaudesta. Luustosairauksia ilmoitettiin 
neljällä koiralla, kahdella näistä spondyloosi, yh-
dellä patellaluksaatio ja yhdellä nivelrikko. Kah-
den pennun kuolemasta ilmoitettiin, toisella syynä 
oli tartuntasairaus ja toisella munuaisvika. Epilep-
siaoireita oli yhdellä ilmoitetulla koiralla.

Jalostustoimikunta kiittää koirien omistajia 
sairauden ilmoittamisesta.
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JALOSTUSTIEDUSTELU 2015

Kennel, 
kasvattaja

Uros Narttu Oma 
ehdotus

Tmk.n 
ehdotus

Yhdistelmä 
täyttää jalostustyöohjeen 
edellytykset

Sukusiitos%
KoiraNet
6 sukupolvea

Black Hugh’s,
Tiina Sudensalmi

Harvahamaan Just My 
Luck

Whizzbang’s Cream D’Cocoa x - Hyväksytty 0,54 % 

Black Hugh’s, 
Tiina Sudensalmi

Starworkers Rock My 
World

Black Hugh’s Saga of Island x - Hyväksytty 1,03 % 

Blackpepoon,
Tarja Kolkka

Almanza Never Burn Out Batzi’s Oban Alltime x - Hyväksytty 0,00 % 
.

Celtair,
Jenni Juvén

Dantaran Hard Days 
Night

Celtair Million Miles Away x - Hyväksytty 1,63 %

Celtair,
Jenni Juvén

Sniffens Star Of Paronis Celtair Ad Astra x - Hylätty 
nartulta puuttuu NOU1

0,83 %

Dantaran,
Laura Rajakallio

 Dantaran Daily Bonus Almanza Between Me And 
You

x - Hyväksytty, jos narttu 
täyttänyt 24 kk 
astutushetkellä

0,59 %
.

Elvenpath’s
Anna Björklund

Comics Blue Viking Elvenpath’s Cat Ballou x - Hyväksytty 0,60  % 
.

Emkristina’s, 
Tiina-Maarit Kisonen

Elvenpath’s Captain 
Apache

Emkristina’s Huyana 
Sooleawa

x - Hyväksytty 0,00 %

Filurin,
Tiina Pikkuaho

Filurin Torojolli Munkhaven Almo Billi x - Hyväksytty 0,00 % 

Filurin,
Tiina Pikkuaho

Mingus Umbra Fida Filurin Fame x - Hyväksytty 0,10 %

Finnflats,
Tuula Ehrman

Heilurihännän Ranger 
Peak

Flatham’s He Da Över Jena x - Hylätty,urokselta puuttu 
rodunomainen koetulos

0,55 %

FlatOut,
Camilla Peura

Mandaral First Edition FlatOut Fabulous x - Hyväksytty

Flatts, 
Benita Björklund

Jay-Jay’s Iceman Flatts Kellys Happy Girl x - Hylätty,
Nartulta puuttuu NOU1
Urokselta puuttuu NOU1

1,01 % 

Flatts, 
Benita Björklund

Gunpoint’s Pocket Rocket Flatts Kellys Happy Girl x - Hylätty, 
Nartulta puuttuu NOU1 
Urokselta  puuttuu 
näyttelytulos

0,15 %

Flatts, 
Benita Björklund

Almanza Barbour 
Goodiebag

Flatts Kellys In Love x - Hylätty 
Nartulta puuttuu NOU1

0,64 % 

Golden Reed’s,
Katja Villikka

Taka-Tapiolan Fiun Tahvo Gilliam’s Gold White Pigeon 
Game

x - Hyväksytty 0,00 % 

Goodstep’s,
Tea Ruostepuro

Heilurihännän Woodruff Blackhugh’s Midnight Waltz x - Hyväksytty 0,49 % 

Harvahampaan, 
Mikko ja Sirpa 
Saastamoinen

Harvahampaan Go And 
Get It

Almanza Moment of Truth x - Hyväksytty 1,27 % 

Happy Huligan’s, 
Marianne Takalo

Flatts Kellys Hurry Up Nitamuksen Ada x - Hylätty 
Urokselta puuttuu NOU1 

0,46 % 

Heilurihännän, 
Kirsi ja Asko 
Nieminen

Withybed Texas Ranger Royal Silk Love Potion x - Hyväksytty 0,00 %

Heilurihännän,
Kirsi ja Asko 
Nieminen

Royal Silk Gamblerman Heilurihännän Texas Rose x - Hyväksytty 2,39  %

Huntstars,
Satu Saarinen ja
Piia Piiparinen

Susesalens Remington 
Sendero

Sniffens Star of Chara x - Hyväksytty 0,20 %

Huntstars,
Satu Saarinen ja Piia 
Piiparinen

Altaflats Ain’t I’m A Dog Sniffens Syystuuli x - Hylätty 
Urokselta puuttuu 
rodunomainen koetulos

Kennel, 
kasvattaja

Uros Narttu Oma 
ehdotus

Tmk:n 
ehdotus

Yhdistelmä 
täyttää jalostustyöohjeen 
edellytykset

Sukusiitos%
KoiraNet
6 sukupolvea

Kvarntorpet’s,
Birgitta Hällsten-Pada

Blackpicks Black Popeda Conover’s Xample Of 
Pleasure

x - Hyväksytty 1,66 %

Maahismäen, 
Mia Lehtinen

Dantaran Hard Days Night Maahismäen From Hell x - Hyväksytty 0,45 %

Majakkasaaren, 
Minna Latva

Ryegate’s Watch Out I’m 
About

Majakkasaaren Milla Magia x - Hyväksytty 0,29 %

Majakkasaaren,
Minna Latva

Batzi’s Dark Brandy Majakkasaaren Oona 
Oraakkeli

x - Hyväksytty 0,00 %

Majakkasaaren, 
Minna Latva

Majakkasaaren Zachary 
Brown

Majakkasaaren Ilo Ilona x - Hyväksytty 0,98 % 

Metsänpeiton,
Satu Vihavainen

Batzi’s Dark Brandy Metsänpeiton Vieno-Wirta x - Hylätty, 
nartulta puuttuu NOU1 
uroksen  näyttelytulos H

0,00 %

Metsävirnan,
Heli Siikonen

Gigolo Van De Demerborn Metsävirnan Kentuckian 
Wind

x - Hyväksytty

Metsävirnan,
Heli Siikonen

Sniffens Lumipallo Metsävirnan Kentuckian 
Wind

x - Hyväksytty 2,58 %

Morrini,
Riitta Niemelä

Castlerock Simply Magic Morrini Tarka Trail x - Hylätty
Urokselta puuttu 
rodunomainen koetulos

2,84 %

Myrskylinnun,
Heidi Wacklin

Filurin Torojolli Taka-Tapiolan Berta x - Hyväksytty 0,39 %

Noanarkin,
Kaija Leinonen

Flat Castle’s Gwyrdd Diwrnod Noanarkin Netta Peposaca x - Hyväksytty

Noanarkin,
Kaija Leinonen

Noanarkin Nereis Virens Noanarkin Topeza Pella x - Hyväksytty 
Uusintatiedustelu

0,39 %

Noanarkin, 
Kaija Leinonen

Ravencrag Explorer Noanarkin Netta Peposaca x - Hyväksytty 0,00 %

Oak Barrel’s, 
Riitta Nikko

Pearly Coat Black Market Anmich Frodo Doch-An-Doris x - Hyväksytty 0,24 %

Oak Barrel’s ,
Riitta Nikko

Meitas Mezzoforte Mackan Oak Barrel’s Optic Cable x - Hylätty
Nartulla ei näyttelystä EH 
laatuarvostelua

Omskakas, 
Sari Alho

Flatgold’s Black Zar Omskakas Nu Eller Aldrig x - Hyväksytty 0,00 %

Omskakas,
Sari Alho

Svartalwen’s Fria Loke Omskakas Nu Eller Aldrig x - Hyväksytty 0,00 %

Sniffens, 
Miia Suppanen

Sniffens Star of Paronis Sniffens Lounatuuli x - Hyväksytty 0,29 %

Sniffens,
Miia Suppanen

Compedio Arville Sniffens Lounatuuli x - Hyväksytty,  
uusinta

Sniffens,
Miia Suppanen-
Olkkola

Caci’s Hit The Road Jack Sniffens Lumitähti x - Hylätty 
Urokselta puuttuu 
rodunomainen koetulos

0,80 %

Taka-Tapiolan, 
Tapio Takala

Harvahampaan Just My Luck Taka-Tapiolan Manta x - Hyväksytty, 
jos narttu täyttänyt 24 kk 
astutushetkellä

0,00 %

Taka-Tapiolan, 
Tapio Takala

Fowl Reed’s Big Brother Taka-Tapiolan Manta x - Hyväksytty, 
jos narttu täyttänyt 24 kk 
astutushetkellä

0,00 %
.

Taka-Tapiolan, 
Tapio Takala

Elvenpath’s Captain Apache Taka-Tapiolan Manta x - Hyväksytty 1,37 % 

JALOSTUSTIEDUSTELUT 2015
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Terveystilastot 2015

Flattien terveystilanne on pysynyt viime vuoteen nähden hyvin samankaltaisena. Tutkittavien sairauksien osalta rodun 
tilanne on hyvä. Koiria tutkitaan paljon ja tulokset ovat hyviä. Lonkkien osalta terveitä (asteet A-B) koiria on nuoremmis-
sa sukupolvissa yli 90%. Kyynärnivel- ja polvitilastot ovat erinomaisia ja jalostuksesta sulkevia silmämerkintöjä on huo-
mattavan vähän. Rodun hankalin terveysongelma on edelleen syöpä. Vaikuttaisi kuitenkin, että elinikä on ehkä aavis-
tuksen ollut nousussa, joskin se voi olla tilastoharhaa. Suurin osa flateistä kuolee edelleen syöpäsairauksiin. Omistajat 
ovat aktivoituneet ilmoittamaan koiransa sairaudesta sekä jalostustoimikunnalle hieman enemmän, että ilmoittamaan 
kuolinsyitä jalostustietokantaan. Siitä kiitokset heille!

Terveystutkimukset

Lonkkatutkimusprosentit eri vuosina syntyneiden sukupolvien koirilla on pysynyt korkealla tasolla. Vuosiluokista kuva-
taan noin 70%, mikä antaa hyvän ja luotettavan kuvan rodun lonkkatilanteesta. Vuonna 2014 syntyneistä on kuvattu 
tällä hetkellä 43%. Lonkkatutkimustulosten osalta tulostaso on edelleen varsin hyvä. Sairaita koiria on vähän. Sairaiden 
koirien osuus (lonkka-asteet C-E) eri vuonna syntyneissä koirissa on laskenut ja on nuorimmissa sukupolvissa (vuonna 
2013-2014 syntyneet) noin 7%. 

Kuolinsyy Keskim. elinikä Yhteensä

Kasvainsairaudet, syöpä 9 vuotta 6 kuukautta 33

Kuollut ilman sairauden diagnosointia 11 vuotta 7 kuukautta 2

Lopetus ilman sairauden diagnosointia 11 vuotta 8 kuukautta 4

Luusto- ja nivelsairaus 7 vuotta 3 kuukautta 6

Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus 5 vuotta 6 kuukautta 3

Muu sairaus, jota ei ole listalla 10 vuotta 6 kuukautta 1

Selkäsairaus 8 vuotta 2 kuukautta 1

Sydänsairaus 8 vuotta 6 kuukautta 1

Tapaturma tai liikennevahinko 8 vuotta 9 kuukautta 1

Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) 13 vuotta 1 kuukautta 10

Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus 4 vuotta 5 kuukautta 3

Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu 9 vuotta 11 kuukautta 14

Kaikki yhteensä 10 vuotta 0 kuukautta 80

Polviniveltilastot ovat niin ikään erinomaisen hyviä. Polvitutkituista flateistä yli 98% on terveitä. 
Noin puolet flateistä käyvät silmätutkimuksessa. Nuorimmilla sukupolvilla yleisin silmämerkintä koskee ylimääräisiä 
silmäripsiä. Vanhemmissa sukupolvissa Y-saumakataraktan osuus kasvaa. Gonioskopia-tutkimuksia tehdään edel-
leen vähän flateilla, vaikkakin tutkimusaihetta olisi flateillä esiintyvän glaukoman vastustamiseksi.  Muutama merkintä 
gonioscopia tutkimuksissa on flateillä Suomessa ollut, joista yksi occlusio. Jalostuksesta sulkevia silmäsairauksia to-
detaan vähän flateillä. 

Kuolinsyyt

Vuoden 2015 aikana jalostustietokantaan on ilmoitettu 80 kuolinsyytä koirille ja ilmoitettujen koirien keskimääräinen 
elinikä on ollut 10 vuotta. Ilmoituksia on tehty enemmän kuin edellisenä vuonna, kiitos aktiivisille omistajille ilmoituksis-
ta. Suurin kuolinsyy on ollut erilaiset syöpäsairaudet, joita ilmoitettiin 33 kappaletta. 

Vuosi Syntyneitä A B C D E Yhteensä

2004 257 108 44 20 7 0 179
2005 267 120 66 11 2 0 199
2006 305 136 68 15 6 0 225
2007 342 137 68 20 8 1 234
2008 282 152 45 12 2 0 211
2009 248 133 27 11 3 0 174
2010 213 87 43 16 3 0 149
2011 282 125 47 12 2 0 186
2012 252 114 43 14 1 0 172
2013 210 107 31 5 3 1 147
2014 263 77 29 4 3 0 113

Yhteensä 2921 1296 511 140 40 2 1989

Vuosi Tutkittu A B C D E

2004 70% 60% 25% 11% 4% 0%
2005 75% 60% 33% 6% 1% 0%
2006 74% 60% 30% 7% 3% 0%
2007 68% 59% 29% 9% 3% 0%
2008 75% 72% 21% 6% 1% 0%
2009 70% 76% 16% 6% 2% 0%
2010 70% 58% 29% 11% 2% 0%
2011 66% 67% 25% 6% 1% 0%
2012 68% 66% 25% 8% 1% 0%
2013 70% 73% 21% 3% 2% 1%
2014 43% 68% 26% 4% 3% 0%
Yhteensä 68% 65% 26% 7% 2% 0%

Kyynärniveltutkimusprosentti on pysynyt myös korkealla tasolla. Lähes 70% koirista tutkitaan. Sairaiden koirien osuus 
(asteet 1-3) on eri vuosina 0-3% Vuonna 2013-2014 syntyneistä kyynärtutkituista koirista 2-3% on kyynärvikaisia.

Vuosi Syntyneitä 0 1 2 3 Yhteensä

2004 257 155 3 0 1 159
2005 267 182 7 1 0 190
2006 305 201 11 1 2 215
2007 342 218 10 1 0 229
2008 282 199 8 0 0 207
2009 248 167 0 1 0 168
2010 213 136 1 0 0 137
2011 282 178 3 2 0 183
2012 252 169 0 0 0 169
2013 210 141 3 0 1 145
2014 263 109 1 1 0 111

Yhteensä 2921 1855 47 7 4 1913

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=573&KVuosiA=2015&KVuosiY=2015
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=660&KVuosiA=2015&KVuosiY=2015
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=575&KVuosiA=2015&KVuosiY=2015
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=65&KVuosiA=2015&KVuosiY=2015
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=70&KVuosiA=2015&KVuosiY=2015
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=574&KVuosiA=2015&KVuosiY=2015
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=66&KVuosiA=2015&KVuosiY=2015
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=64&KVuosiA=2015&KVuosiY=2015
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=578&KVuosiA=2015&KVuosiY=2015
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=582&KVuosiA=2015&KVuosiY=2015
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=570&KVuosiA=2015&KVuosiY=2015
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Kuollut=1&KSyyPT=-1&KVuosiA=2015&KVuosiY=2015
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Kuollut=1&KVuosiA=2015&KVuosiY=2015
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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

KASVATTAJIA
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YHTEYSTIEDOT

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.comVar-
sinais-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

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) Akane Miura

Flattimaista kesää kaikille!




