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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Tapahtumakalenteri

       

2017

22.04.2017  Erikoisnäyttely, Hyvinkää

06.05.2017  WT-mestaruus, Ylistaro

12. - 16.07.2017 Kesäleiri, Surkeejärvi

2018   Erikoisnäyttely, Lahti

Heippa vaan kaikille,
Kesä on mennyt ohitse aivan huo-
maamatta ja tämä kausi alkaa olla 
pian päätöksessä ainakin roduno-
maisten kokeiden osalta. Uudet flat-
tien mestarit on saatu niin nomeen, 
mejään kuin myös tokoon. Toko-mes-
taruudesta tulee juttua seuraavaan 
flattiviestiin samoin myös wt-mesta-
ruudesta joka järjestään lokakuun 
alussa Lappeenrannassa. Kesän 
päättyminen tietää myös jahtikauden 
alkamista. Toivottavasti mahdollisim-
man moni flatti on päässyt myös ”oi-
keisiin töihin”.

Erikoisnäyttely pidettiin tänä vuon-
na Korian koulun kentällä. Paikka 
osoittautui varsin hyväksi näyttelyn 
pitopaikaksi ja mukaan olimme saa-
neet mukaan suuren joukon flatteja. 
Sanotaan, että flattien keski-ikä on al-
hainen, mutta se ei ainakaan erikois-
näyttelyssä näkynyt. Veteraaniluokat 
olivat näyttelyn suurimpia ja myös 
varsin korkeatasoisia. Meillä on suuri 
joukko erittäin laadukkaassa kunnos-
sa olevia flatteja, jotka edelleen viet-

tävät varsin aktiivista elämää. Tämä 
on asia jota meidän kannattaa pyrkiä 
vaalimaan, siltä osin kuin pystymme 
itse siihen vaikuttamaan.

Flattimestaruus pidettiin tänä vuon-
na Hauholla, kokeneen järjestelypo-
rukan toimesta. Järjestelyt toimivat 
vallan erinomaisesti, kuten ennalta 
olikin jo odotettavissa. Flattimesta-
ruudessa finaalitehtäviin oli panos-
tettu ja siinä olikin yleisölle paljon 
mielenkiintoista katsottavaa. Teh-
tävät olivat vaativia ja aivan ansai-
tusti tämän vuoden Flattimestarina 
palkittiin Taka-Tapiolan Fiun Taru & 
Janne Järvinen. Lämpimät Onnittelut 
:) Lämpimät Onnittelut myös kaikille 
muille erikoisnäyttelyssä, flattimes-
taruudessa, Mejä-mestaruudessa ja 
Toko-mestaruudessa sijoittuneille.

Järjestön toimintaan kaivataan uusia 
innokkaita rotumme harrastajia. Jos 
sinulla on kiinnostusta järjestömme 
toimintaan niin ota yhteyttä allekir-
joittaneeseen. Järjestön sääntömää-
räinen syyskokous pidetään mar-

raskuussa Vantaalla, ja kokoukseen 
toivomme runsasta osanottoa. Koko-
uskutsu on tässä lehdessä tarkempi-
ne tietoineen.

Rotumme on saanut uuden Vuolas-
virta-palkinnolla palkitun kasvattajan, 
Kennel Noanarkin, Kaija Leinonen. 
Lämpimät onnittelut jo tässä vaihees-
sa, vaikkakin itse palkinnot luovute-
taan joulukuussa Messarin Voittaja-
näyttelyssä.

Oikein mukavaa syksyä teille kaikille.

Rakkaudesta rotuun,
Tiina

OSOITTEEN MUUTOKSET

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

Hox! 
muista ilmoittaa myös sähköpostiosoitteesi

- - - 

JÄSENMAKSUT v. 2016

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

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

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

- - - 

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

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

- - - 

Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n tilitiedot

Tarvikemyynti:
FI45 5620 0920 4247 35  / OKOYFIHH

Jäsenmaksut:
FI23 5620 0920 4247 43 / OKOYFIHH

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

www.flatti.net

Meidät löydät myös 
facebookista

Seuraava Flattiviesti ilmestyy 
joulukuussa

kuva (c) Henna Mikkonen
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PENTU- JA JUNIORIPÄIVÄRALLY-TOKO

Suomen sileäkarvaiset noutajat ry jär-
jesti keväällä 23.4. rally-toko kokeen 
Lohjalla. Kokemuksiani ja tuntojani 
kyseisen kokeen osalta, jossa olin 
sekä kilpailijana että avustajana.

Kevään Flattiviestissä havaitsin il-
moituksen, jonka mukaan yhdistys 
on järjestämässä rally-toko -koetta 
Lohjalle. Kiinnostuin oitis asiasta. 
Monessa mukana olleena tiedän, 
kuinka haastavaa on saada tapahtu-
miin tekijöitä. Toki myös kaikki uusi 
toiminta kiinnostaa minua. Nyt olisi 
mahdollista olla mukana yhdistyksen 
toiminnassa, kun tapahtuma on omal-
la paikkakunnalla. Ilmoittauduin oitis 
työntekijäksi kokeeseen. Opinpahan 
taas varmasti jotakin uutta. Rally-toko 
oli hieman uusi laji minulle, joka olen 
uraani tehnyt enemmän pelastuskoi-
ratoiminnan parissa. Eläintenkou-
luttajaopintojeni lomassa sain toki 
tutustua rally-tokoon Anu Edegrenin 
kurssilla muutaman kerran kuunte-
luoppilaana istuen. Laji tuntui ihan 
kiinnostavalta. Mietin jo silloin, että 
tästä lajista mahdollisesti voisi olla 
apua myös koiran motivointiin. Kaikki 

liikkeethän tehdään siinä positiivisuu-
den kautta.

Ilmoittauduin siis avustamaan ko-
keessa, jotta voisin oppia myös jotain 
lajin kisajärjestelyistä. Tuija ehdotti, 
että osallistuisimme myös kokeeseen. 
Toiveena oli saada mahdollisimman 
paljon rodun edustajia mukaan. Yl-
lytyshullu kun olen, niin hetken mie-
tittyäni alkoi ajatus kyteä mielessä-
ni. Muutaman treenikerran jälkeen 
huomasin, että koirani itse asiassa 
innostui asiasta. Joten ei muuta kuin 
soitellen sotaan. Ilmoittauduin siis ko-
keeseen. Yllätyin lajin suosiosta: kuu-
lin, että molemmat kokeet tulivatkin 
täyteen alta aikayksikön. Tosin rodun 
edustajia emme kyllä paikalla montaa 
nähneet. Lähdettiin siis seikkailumie-
lellä matkaan sekä kokeen osalta että 
VOI- ja MES-luokkien käytösruudun 
valvojan tehtävän osalta, jonka olin 
luvannut hoitaa.

Alkuun oli avustajia kokeeseen il-
moittautunut kiitettävästi. Kuitenkin 
oli tullut paljon peruutuksia ja jou-
duttiin paikkaamaan ja kyselemään 
lisää henkilökuntaa. Saavuin paikal-
le sovitusti aamulla ja kas, siellähän 
oli koepaikalla jo täysi valmistelu ja 
touhu päällä. Yllätykseksi huomasin, 
että paikalla oli paljon paikkakunnan 

tuttuja koiraharrastajia eri yhdistyksis-
tä avustamassa. Oli hienoa havaita 
yhteishenki kokeen järjestelyn osalta. 
Radat saatiin rakennettua määräajas-
sa ja kokeen osallistujat saapuivat 
paikalle.

Paikkana Lägin iso uusi halli oli to-
della sopiva tarkoitukseen. Parkki-
tilaa löytyi alueelta enemmän kuin 
riittävästi. Kaksi rataa mahtui hyvin 
rinnakkain ja yleisöllä oli hieno mah-
dollisuus seurata kokeiden kulkua. 
Kanttiinista löytyi kahvia ja pientä pur-
tavaa vatsan täytteeksi. Ilo oli huoma-
ta, että paikalle oli tullut myös yleisöä 
seuraamaan koetta. Koejärjestelyt 
toimivat moitteettomasti. Toisen alo-
kasluokan numerointi herätti hieman 
hämmennystä kilpailijoissa. Tämä 
ei kuitenkaan vaikuttanut mitenkään 
kokeen kulkuun tai aikatauluun, joka 
oli hyvin suunniteltu ja siinä myös py-
syttiin. Haasteita aikataulujen osalta 
on varmasti järjestelyjen osalta ollut. 
Huomioiden, että kaksi koetta pyöri 
yhtä aikaa tilassa ja useat ohjaajat 
olivat ilmoittaneet koiransa molempiin 
kokeisiin. Kokeen tunnelma oli leppoi-
sa ja hienoa huomata, kuinka kokei-
den osallistujat kannustivat toisiaan. 

Täytyy kiittää kokeen organisoijia, oli 
todella hienosti järjestetty koe.

Rally-Toko 23.04.2016 Lohjalla

Kuvat:  Katja Louhisola
Teksti: Ruth Stenius-Levänen

Pentu- ja junioripäivä 24.04.2016 Hattulassa

Teksti: Heidi Vainio

Terve, mä oon Uuno ja mä olin tuon meillä asuvan 
ihmisen kanssa pentu-junnupäivillä Hämeenlinnassa. 
Matkaan lähdettiin aamulla ja autossa sai nukkua hy-
vät aamutorkut, oli sitä ajomatkaa sen verran. No, pe-
rillä tavattiin uusia ja ehkä vähän ”vanhojakin” tuttuja, 
nimittäin mun pari velimiestä oli mukana tapahtumas-
sa. Niistä Harryn olin tavannut viimeksi keväällä, mut-
ta Neron kanssa ei oltu nähty sen jälkeen kun me 
pentulaatikosta lähdettiin omiin osoitteisiin. 

Tehtävät oli jaettu rasteihin, joissa saatiin tutustua 
noihin noutojuttuihin. Me mentiin ekaks markkeeraus 
rastille. Se opas selitti jotain teoriaa ja toi mun emän-
tä kuunteli korvat tarkkana. Mäkin yritin keskittyä, 
mutta kyllä mua olis kiinnostanut paljon enemmän 
riekkua velipoikien kanssa. No, mullekin heitettiin ne 
markkeeraukset, mutta en mä mitään palauttanut, ei 
oo tarpeeks treenattu ton emännän kanssa.
Sitten mentiin hakurastille. Sinne oli opas piilottanut niitä 
dummyja ja mun olis taas tarvinnut palauttaa. Kyllä mä 
jotain sieltä löysin, mutta en mä taaskaan sitä emännälle 
vienyt, ehkä sitten kun oon vanhempi ja hiffaan paremmin 
nää jutut. 

Seuraavana oltiin kentällä ja Marianne piti meille näytte-
lyreenit. Niistä mä tykkäsin, niitä me on emännän kans 
reenattu ja ollaan me käyty ihan oikeissa näyttelyissäkin. 
Kyllä toi emäntä siitäkin sai jotain uutta oppia, ainakin 
miten se kolmio juostaan tuomarin edessä.

Näyttelyn jälkeen vuorossa oli pupu jälki. Sekin oli hir-
veen jännää. Kyllä mä parhaani yritin ja sen pupun 
löysin, mutta en mä tajunnut että mun olis tarvinnut se 
suuhun ottaa ja viedä mamille. Mutta siitäkin se opas 
sanoi, että harjoitelkaa palautusta ja luoksetuloa niin 
sitten alkaa sujumaan.

Viimeisenä oli verijälki, eikä mua jännittänyt se yh-
tään. Mä hiffasin heti mitä mun täytyy tehdä ja iskin 
nenän maahan ja seurasin veren hajua. Sieltä jäljen 
päästä löytyikin sitten se sorkka ja olin mä ylpee, mut 
niin oli mammakin.

Monen jutun jälkeen mä pääsin sitten  autoon lepää-
mään ja toi mun emäntä meni syömään erittäin makoisaa 
keittoa. Kun ne ihmiset oli hetken jutelleet koiramaisia jut-
tujaan me lähdettiin kotimatkalle. Sain nukkua taas monta 
tuntia autossa ja kelata mitä kaikkee mä päivän aikana 
opin.

Kotona mamma oli tohkeissaan ja kertoili päivän tapahtu-
mista, se tykkäs ja oli sitä mieltä että lisää näitä. 

Kyllä mäkin tykkäsin ja on se aina kivaa tehdä harjoituksia 
ton ihmisen kanssa. Kun yleensä sen taskusta tulee joku 
nami silloin kun me onnistutaan.

terveisin   Uuno

Kuvat: Riitta Niemelä
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ERIKOISNÄYTTELY

Teksti: Piia Piiparinen

Erikoisnäyttelyä alettiin suunnitella  heti 
kun Kennelliitosta saatiin vahvistus 
näyttelyn ajankohdalle. Karen Joycen 
ja Jane Calverleyn saapuminen eri-
koisnäyttelymme tuomareiksi oli sovittu 
jo aiemmin. Sopivaa näyttelypaikkaa 
etsittiin niin Kouvolasta kuin myös Lap-
peenrannasta. Valittu näyttelypaikka 
tuntui toimikunnasta parhaimmalta mm. 
hyvien kulkuyhteyksien johdosta. Näyt-
telyalueen lähelle saatiin sopiva parkki-
alue, oli wc:t sekä muut tarvittavat tilat. 

Viikot ennen tapahtumaa olivat kiireiset. 
Täytettiin lomakkeita, haettiin palkintoja 
jne, jotta kaikki olisi valmiina, kun näyt-
tely alkaa. Näyttelyä edeltävänä iltana 
näyttelytoimikunnan ja muiden avusta-
jien kanssa kasasimme kehät, merkit-
simme teltta-alueet sekä kasasimme 
myyntikojuja ja telttoja. Kaikki tarvittava 
työ tehtiin nopeasti loistavassa talkoo-
hengessä. 

Tuomareille järjestettiin illallinen Met-
sästyskerho Paukun majalla näyttelyä 
edeltävänä iltana. Kertasimme tuo-
mareidemme kanssa näyttelysääntöjä 
Harry Turtiaisen johdolla, ja tuomarim-
me saivatkin hyvät eväät seuraavan 
päivän näyttelyyn. 

Näyttelypäivä alkoi viileänä ja kaikki 
vuorollaan tutkailivat tuleeko se sade 
vai ei. Onneksi sade ei koskaan saa-
punut. Näyttelypäivä sujui miltei täy-
dellisesti ajoittaista kovaa tuulta ja 
lenteleviä telttoja lukuun ottamatta. 
Kehät vietiin läpi loistavalla ammat-
titaidolla kiitos kehäsihteerien ja tuo-
mareiden.

Rotunsa parhaaksi valittiin Flatkiss 
Hottest Go-Getter ja vastakkaisen 
sukupuolen parhaaksi Pyymäen 
Onnettaren Poika. Narttujen ser-
tifikaatti meni rotunsa parhaalle 
koiralle, urosten sertin voitti Celtair 
All About Us. Rotunsa parhaaksi 
veteraaniksi valittiin Flat Power 
Criminal Hearts ja vastakkaisen 
sukupuolen parhaaksi veteraanik-
si valittiin Flat Power Super Male. 
Rotunsa parhaaksi kasvattajaksi 
valittiin Kennel Celtair.

Näyttelypäivä oli minulle järjestä-
jänä kiireinen, mutta miellyttävä 
ja erittäin mukava. Toivottavasti 
te myös nautitte päivästä Kori-
alla.

Piia 

Erikoisnäyttely Korialla 11.06.2016
Erikoisnäyttely järjestettiin tänä vuonna Korian kou-
lun hiekkakentällä. Tapahtumaan ilmoittautui 155 
koiraa, joista suurimmiksi luokiksi nousivat veteraa-
ni- ja junioriluokat. Näyttelymme tuomareiksi olim-
me saaneet englannista Karen Joycen, joka arvosteli 
urokset ja Jane Carverleyn joka arvosteli nartut.

PU1 VSP Pyymäen Onnettaren Poika 
PU2 Pyymäen Onni 
PU3 Heilurihännän Cool Water Man 
PU4 Flatpower Super Male 
SERT Celtair All About Us 
VARASERT Celtair Round And Round

PN1 ROP Flatkiss Hottest Go-Getter 
PN2 Salasana WitchInTheBitch 
PN3 Celtair Peace Of Me 
PN4 Flat Power Criminal Hearts 
SERT Flatkiss Hottest Go-Getter 
VARASERT Skönhets Midsommer Nattviol

ROP-PENTU Huntstars Arctic Storm 
VSP-PENTU Almanza Witches Sabbath

ROP VET Flat Power Criminal Hearts 
VSP VET Flat Power Super Male

ROP kasvattaja CELTAIR



[ 10 ] Flattiviesti 3 / 2016 Flattiviesti 3 / 2016 [ 11 ]

ERIKOISNÄYTTELY

Päät olivat rodunomaisia ja useim-
milla uroksilla oli oikeanlainen kaula 
ja hyvä ylälinja sekä seistessä että 
liikkeessä. Vain harvat urokset kan-
toivat häntäänsä korkealla selkälinjan 
yläpuolella, mitä tällä hetkellä esiintyy 
jonkin verran englantilaisilla uroksilla. 
Luonteet olivat juuri niin erinomaisia 
kuin rodultamme voi odottaakin, ja 
sain jopa muutaman flattipusun!

Movement overall was good with 
dogs driving well from the rear howe-
ver some of the dogs were upright in 
the shoulder and shorter in upper-arm 
than I would have preferred and this 
affected their movement and ability 
to reach out / extend, resulting in a 
prancing or hackneyed front move-
ment and I did penalise this. Likewise 
I saw a number of exhibits with a level 
bite when the breed standard expects 
a scissor bite. I make these points 
not to offend, but for future conside-
ration when planning your breeding 
programmes. Interestingly both front 
angulation and level bites are an in-
creasing issue in dogs in the U.K. at 
present!

Urokset liikkuivat pääosin hyvin ja 
vetävällä taka-askeleella, mutta osal-
la uroksista oli melko pystyt lavat ja 
niillä oli lyhyempi olkavarsi kuin olisin 
toivonut. Tämä vaikuttaa liikkeessä 
koiran kykyyn ojentaa etujalkaa tar-
peeksi eteen, mikä tekee etuliikkeistä 
tanssahtelevat tai kouluratsumaiset, 
ja tästä sakotin arvostelussa. Jonkin 
verran näin myös tasapurentoja vaik-
ka rotumääritelmän mukaan flatilla 
tulee olla leikkaava saksipurenta. En 
tuo esiin näitä asioita loukatakseni 
ketään, vaan jotta kasvattajat osaavat 
kiinnittää asioihin huomiota suunnitel-
lessaan tulevia yhdistelmiä. Mielen-
kiintoista on, että tällä hetkellä juuri 
etukulmaukset ja tasapurennat ovat 
lisääntyvä ongelma myös englanti-
laisten flattien keskuudessa!  
I was however very pleased with my 
winning dogs in all classes and with 
the overall winners, dogs and bitches 
on the day and my co-judge Jane 
and I were in total agreement when 
making these decisions. Once again 
thank-you for allowing me to go over 
your lovely dogs and remember, wha-
tever I thought- you know you always 

take the best dog home with you at 
the end of the show!

Kaikesta huolimatta olin todella tyyty-
väinen kaikkiin urosten luokkavoitta-
jiin ja ylipäätään kaikkiin päivän voitta-
jiin, olivat ne sitten uroksia tai narttuja. 
Tuomarikollegani Jane ja minä olim-
me täysin yksimielisiä valinnoissam-
me. Kiitos vielä kerran, että sain ar-
vostella upeat koiranne ja muistakaa, 
että mitä mieltä minä sitten olinkaan, 
näyttelyn päätteeksi jokainen teistä 
lähtee kuitenkin aina kotiin kaikkein 
parhaimman koiran kanssa.

Karen Joyce 
Stranfaer Flatcoated Retrievers

I would like to thank the committee for 
inviting to judge at your show. I would 
also like to thank my stewards they 
were excellent. We did laugh over 
some of the words I said to them! 

Kiitos näyttelytoimikunnalle kutsusta 
tulla näyttelyynne arvostelemaan. Ha-
luan kiittää myös erinomaisia kehä-
sihteereitäni, joiden kanssa nauroim-
me kovasti muutamille käyttämilleni 
sanoille!

Overall I found the quality of the bit-
ches good. Conformation was mainly 
correct. They were consistent in size 
and heads. There wasn’t the diversifi-
cation you get in England. Movement 
on the whole was good.

Kaiken kaikkiaan arvostelemani nar-
tut olivat laadukkaita ja pääosin rotu-
määritelmän mukaisia. Koko ja päät 
olivat yhdenmukaisia, enkä huoman-

nut niissä samanlaista vaihtelua kuin 
Englannissa. Nartut myös liikkuivat 
hyvin.
I found feet were poor with very few 
with round, tight, thick pads. I also 
found several level bites.

Käpälät sen sijaan olivat heikkoja ja 
vain harvoilla nartuilla oli pyöreät, tii-
viit ja paksuanturaiset tassut. Huoma-
sin useammalla koiralla myös tasapu-
rennan.

I was very pleased with my final four 
and the winner I thought was beauti-
ful. She is still young so there is still 
more to come. I could easily have ta-
ken her home and was very pleased 
Karen agreed for her to be best in 
show. The veteran looked really good 
for her age and still showed reach and 
drive on the move with good muscle 
tone.

Paras narttu -luokan neljä sijoittu-
nutta olivat kaikki hyviä ja voittaja oli 
mielestäni kaunis. Se on vielä nuori, 
joten lisää menestystä on luvassa. 
Olisin hyvin voinut ottaa sen mukaani 
kotiin ja olin mielissäni, että Karenkin 
myöntyi valitsemaan sen koko näyt-
telyn kauneimmaksi. Veteraaninarttu 
oli ikäisekseen upea ja hyvässä lihas-
kunnossa, ja se liikkui edelleen vetä-
vällä maatavoittavalla askeleella.

Thank you for the great hospitality, I 
really enjoyed my first visit to Finland.
Suuret kiitokset vieraanvaraisuudes-
tanne, ensimmäinen Suomen-matka-
ni oli todella onnistunut.

Jane Calverley  
Gwenadillo Flatcoated Retrievers

Suomennos: 
Anu Numminen

I would like to begin by thanking the 
committee for inviting me to judge at 
your breed speciality show and for 
your warm welcome and first class 
hospitality. The event was well orga-
nised and the day ran very smoothly 
despite the best efforts of the wind 
to blow the tents away, being on a 
committee myself I can appreciate 
the hard work that goes on behind 
the scenes. My two stewards were 
excellent and kept the rings moving 
smoothly as well as providing su-
per translation and scribing skills I 
could not have managed without you, 
thank-you. The venue was lovely, the 
size and surface of the rings meant 
that the dogs had good opportunities 
to show off their movement.

Ensiksi haluan kiittää näyttelytoimi-
kuntaa kutsusta tulla arvostelemaan 
erikoisnäyttelyynne sekä lämpimästä 
vastaanotosta ja ensiluokkaisesta vie-
raanvaraisuudesta. Tapahtuma oli hy-
vin järjestetty ja päivä sujui hienosti huo-
limatta navakasta tuulesta, joka meinasi 
v ä l i l l ä 

lennättää telttamme ilmaan. Itsekin 
toimikunta-aktiivina tiedän, miten ko-
vaa työtä kulissien takana tehdään. 
Molemmat kehäsihteerini olivat erin-
omaisia: kehä pyöri sujuvasti, sain 
loistavaa tulkkausapua ja arvostelut 
kirjattiin taidolla. En olisi selvinnyt 
näyttelypäivästä ilman teitä, kiitos. 
Paikka oli hieno ja kehien koko ja 
hiekkapinta antoivat koirille hyvät 
mahdollisuudet esittää liikkeitään.

I would like to thank the exhibitors 
for bringing their dogs under me, for 
presenting them in tip-top condition 
for me to go over and for the sporting 
way they received my judgements / 
critiques of their dogs. It was particu-
larly nice to hear the clapping of class 
winners and see how pleased eve-
ryone was for all the main prize win-
ners on the day. There was a lovely 
atmosphere around the show ring.

Kiitos myös näytteilleasettajille, että 
toitte uroksenne arvosteltavakseni, 
esititte ne tip-top -kunnossa ja otitte 

sijoitukset ja arvostelut 
vastaan niin hyvässä hen-
gessä. Kilpailuluokkien 
aikana oli erityisen muka-
vaa kuulla, kuinka yleisö 
taputti ja kuinka tyytyväi-
siä kaikki tuntuivat olevan 
päivän pääpalkinnot voit-
taneisiin koiriin. Näyttely-
kehän ympärillä oli todel-
la mukava tunnelma.

All the dogs were pre-
sented to me in really 
hard condition with ex-
cellent muscle tone, it 
was evident when jud-
ging classes such as the 
breeders and progeny 
how similar in size and 
type the kennel groups 
were, this was equal-
ly true of the matching 
pairs within the brace 
class and it is not so-

mething that is as evident when jud-
ging in England.

Kaikki urokset esitettiin erittäin hyvä-
kuntoisina ja erinomaisessa lihaskun-
nossa. Kasvattaja- ja jälkeläisryhmiä 
arvostellessani oli silmiinpistävää, mi-
ten yhtenäinen koko ja tyyppi saman 
kennelin koirilla oli. Sama näkyi myös 
parikilpailussa. Englannissa arvostel-
lessani ryhmät eivät useinkaan ole 
olleet yhtä tasaisia.

On the whole the dogs were of correct 
size, presented with good bone and in 
good coat with appropriate amounts 
of feathering. I was pleased to see 
that none were excessively trimmed 
which I feel spoils the outline of a dog. 
Eyes were generally of a good colour, 
I saw no examples of sunken eyes in 
any exhibits presented to me today 
which I know is a current health con-
cern   and heads were typical of the 
breed with the majority of dogs having 
a good reach of neck and level top-
line both standing and on the move, 
very few dogs carried their tails high 
off their backs which can be a prob-
lem in British dogs at present. Tempe-
raments were excellent as would be 
expected in our breed, I even recei-
ved a few Flatcoat kisses! 

Kokonaisuutena urokset olivat oikean 
kokoisia, niillä oli hyvä luusto ja hyvä 
karva sekä sopivasti hapsuja. Oli mu-
kavaa nähdä, ettei kukaan uroksista 
ollut liian trimmattu, sillä  mielestäni 
se pilaa flatin ääriviivat. Silmät olivat 
useimmilla hyvänväriset enkä nähnyt 
yhdelläkään uroksella pieniä, liian 
syvälle sijoittuneita silmiä, mikä tällä 
hetkellä on yksi tarkkailtavista ter-
veyshuolista. 

Flatcoated Retriever Club of Finland
Speciality Show 11th June 2016

Suomennos: Anu Numminen

ERIKOISNÄYTTELY
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Kaunis, tuulinen kesäaamu ja auto 
lastattu erkkaripäivää varten. Kippari-
na minä ja perämiehinä Oscar 5,5v ja 
hänen oppipoikansa Dario 11kk mat-
kalla vuotuiseen ”flattien sukutapaa-
miseen”, Korialle, tapaamaan ystäviä 
ja katselemaan upeita koiria sekä 
nauttimaan päivän kehätapahtumista.
Ajellessamme Porvoon moottoritietä 
puhelin soi. Reaktio yksi: se on töis-
tä, enpä vastaa, on viikonloppu ja mi-
nulla vapaa sellainen. Reaktio kaksi: 
ainahan voi kieltäytyä, jos tarjotaan 
töitä. Reaktio kolme: vastaan. Tarjon-
nassa kaksi yövuoroa alkaen tänään. 
Hetken ynnäillessä aikataulutusta 
tulevasta erkkaripäivästä sekä eihän 
”Korialta-ole-kuin-130-km-Helsinkiin” 
-ajatuksen (ja tarvittaessa kutosvaih-
detta käyttäen lisäajatuksella!) kuin 
myös verkkokalvolle heijastuneen 
dollarinkuva & hälytysraha -kuvion 
häikäisemänä, päätän uskaltaa tar-
joutua ottamaan yövuorot vastaan.

Pyymäen Onnettaren Poika, ”Os-
car Onnenpyörä”, niin kuin äidilläni 
on tapana Oscaria hauskasti joskus 
kutsua, voittaa hienosti suurilukui-
sen avoimen luokan, saaden SA:n. 
Niinpä lähdemme vieläkin suurempi 
lukuiseen PU-kehään kera muiden 
kauniiden koirien. Tuomari Karen 

Joyce (GB) juoksuttaa ison määrän 
PU-koiria muutamassa erässä ke-
hää ympäri sekä katsoo vielä kaikki-
en urosten etu- ja takaliikkeet. Oscar 
otetaan jatkoon. Ja taas kierretään 
Korian hiekkakenttää ympäri. Oscarin 
kanssa on aina mukava juosta, koska 
se todellakin nauttii siitä. Lopulta nel-
jä urosta esittäjineen seisoo rivissä, 
me mukaan lukien. Ilmassa on totta 
tosiaan mukavaa jännityksen tuntua. 
Tuomari katsoo vielä koiria kunnes 
on päätöksensä tehnyt. Kehäsih-
teeri ilmoittaa ”ja tämä on järjestys”. 
Hyvänen aika! Me olemme rivissä 
ensimmäisinä! Oscar on PU1! Voi, 
hyvänen aika, Minun Ruskea Rakas 
Mussukkani on tänä vuonna Erkkarin 
paras uros ja myöhemmin sitten VSP. 
Melkoinen onnen ja liikutuksen tunne 
määrittelee varmastikin parhaiten sitä 
tunnetilaa, kun juoksemme Oscarin 
kanssa PU1 sijoitusriviin. Herttainen 
Tuomari Karen Joyce (GB) onnitte-
lee meitä lämpimästi ja sanoo minul-
le hymyillen ”don´t cry otherwise I´m 
starting cry too”. Erityisen liikuttavaa 
oli myös saada kuulla Karen Joycel-
ta tänään olleen ensimmäinen kerta, 
kun hän tuomaroi ruskea flatin voitta-
maan.Olipa Oscarilla siis suuri kunnia 
olla  tuomarin ensimmäinen ruskean-
värinen herra nro1!

Oscar sai vielä kunnian olla mukana 
Kennel Pyymäen, Mamma-Fridan 
tahdittamassa  jälkeläisryhmässä, 
joka sijoittui hienosti BIS1.

Jossain vaiheessa Erkkaripäivää mie-
tin pienessä mielessäni, että miksi ih-
meessä olinkaan mennyt lupaamaan 
lähteväni tällaisena upeana päivänä 
vielä yövuoroon. Tai pitäisikö nyt kui-
tenkin ajatella asiaa hauskasti ”toisin 
päin” ja kehoittaa muitakin lupautu-
maan erinäisiin työsuorituksiin juuri 
ennen erikoisnäyttelyä ;) …

Tahdomme lämpimästi kiittää kaikista 
saamistamme onnitteluista niin kehän 
laidalla kuin myöhemmin täällä some-
maailmassa! Isot kiitokset Suomen si-
leäkarvaiset noutajat ry:lle jälleen niin 
upeasti järjestetystä päivästä. Lämpi-
mät onnittelut vielä kaikille näyttelys-
sä sijoittuneille hienoille koirakoille! 
Olen ylipäätään kiitollinen saadessani 
taivaltaa matkaa ja harrastaa erilaisia 
juttuja maailman kilteimmän ja kultai-
simman Oscarin kanssa, joka on mi-
nulle niin Rakas!

Ikimuistoisesta
Erkkaripäivästä kiittäen, 
Oscar ja Katja

Erikoisnäyttelyn VSP 
Pyymäen Onnettaren Poika

Teksti: Katja Joutsen

Teksti: Minna Vornanen

Erikoisnäyttelyn ROP 
Flatkiss Hottest-Go-Getter

Moni varmaan tietää kuinka käy, kun 
pentuja menee vain katsomaan. Niin-
hän   mekin ajattelimme, ettei pentuja 
olisi enää vapaana, kun menemme 
niitä katsomaan kuusi viikkoisena, 
mutta kuinkas sitten kävikään?Lisäksi 
tähän ehkä vaikuttivat myös lapsen 
sanat: Äiti, joulukin on tulossa!? ja 
minun vuorotteluvapaa. Niinpä meillä 
vietettiin itsenäisyyspäivää ajelemalla
Lahteen ja takaisin.

Hulda on aina ollut omanlaisensa, 
vaikka onkin meillä kolmannen polven
Flatkiss-kasvatti. Kaksi muuta suku-
polvea ovat erilaisia.  Sillä on huikea
tekemisen moottori ja loppumaton 
työhalu. Se onkin varsin ihana harras-
tuskoira, joka haluaa aina tehdä par-
haansa ja tehdä sen täysillä.

Taipumuskokeita käytiin katselemas-

sa ensimmäisen kerran vajaan vuo-
den ikäisenä, mutta silloin motivaatio 
ei ollut vielä kohdallaan ja ihmetel-
tävää riitti, kuten vene ja siinä olleet 
ihmiset. Viime kesänä tettiin äkkiläh-
tö taippareihin, sillä lauantai-iltana 
laitoin viestin koevastaavalle, josko 
voisin vaihtaa sunnuntaisen wt-koe 
paikan taippareihin? Vaihto onnistui ja 
niin pääsimme starttaamaan taippa-
reissa, josta saatiin hyväksytty tulos 
NOU1.

Junnumestaruudessakin starttasim-
me, jossa näyttelyosuudessä sijoitus 
oli 3. ja näin ollen kokonaisuudessa 
sijoitus oli junnumestaruudessa 5. 
Nome uraa on tarkoitus jatkaa ja tule-
vaisuus näyttää mihin siellä päästään.

Mejää on myös kokeiltu ja tästäkin la-
jista on vain positiivisia kokemuksia. 

Voisi jopa sanoa, että jo suku velvoit-
taa mejäilemään ;)

Näyttelyissä on käyty varsin harvak-
seltaan, joskin menestystä on tullut
ihan mukavasti. Kohokohtana tällä 
hetkellä näyttelyuralla on erikoisnäyt-
telyn voitto, kera kiertopalkintojen. 
Näyttelyuran mahdollistaa tyttäreni 
Anni, jolla on taito hyppysissä ja joka 
tykkää esittää koiria.

Ettei elämä olisi yhtä harrastamista 
on Huldalla ”siviilissä” varsin tärkeä 
tehtävä. Hulda toimii luku- ja koulu-
koirana alakoulussa.
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Erikoisnäyttelyn ROP Veteraani

C.I.B. C.I.E. FI, EE, LV MVA EE VMVA EEJV-07 PMV-09 BALTV-09
 BALTV-13 EEV-14 EEVV-14 HEVV-15 VV-15 TK2 

Flat Power Criminal Hearts ”Kerttu” 

Erikoisnäyttelyn vanhin koira, ”Tatun tuoppi”

Kun reilu 10 vuotta sitten kesäkuus-
sa haimme kotiin tuon mustan pienen 
pennun Parolasta, en koskaan olisi 
voinut kuvitella mitä kaikkea mahtuisi 
tulevan 10 vuoden sisälle. Niin paljon 
iloa, onnea, menestymisen tunnetta, 
mutta toisinaan myös pettymysten 
ja epätoivon hetkiä. Päivääkään en 
vaihtaisi pois ja olenkin hyvin kiitolli-
nen siitä, että olen saanut pitää Kertun 
elämässäni näin pitkään. Toivottavasti 
yhteistä aikaa on vielä edessä päin-
kin. Kertun myötä olen myös saanut 
elämääni paljon uusia rakkaita ystä-
viä, joiden kanssa on tullut kierrettyä 
Suomea ja maailmaa koiramaisissa 
merkeissä.

Kertun kanssa olemme kokeilleet 
monia lajeja mm. NOMEa, WT:tä, 
TOKOa ja näyttelyitä. Kerttu on kul-
kenut mukana myös käytännön met-
sällä jo pienestä pitäen. Nuorempana 
Kertun kanssa treenattiin enemmän 
NOMEa ja TOKOssa etenimme avoi-
men luokan koulutustunnukseen asti. 

Luonnetestissä Kerttu kävi ollessaan 
5-vuotias ja sai sieltä hienot pisteet. 
Nämä kaikki lajit ovat jääneet taka-
alalle viimeistään muutama vuosi sit-
ten Kertun siirryttyä veteraaneihin.

Kertun näyttelyura on ollut muita la-
jeja aktiivisempi. Varmasti osasyynä 
aktiivisuuteen on ollut sieltä saatu 
menestys sekä se, että Kerttu naut-
tii kehässä olosta ja esiintymisestä. 
Näyttelyitä on kertynyt vuosien var-
rella lukematon määrä. Parhaimpina 
tuloksina Kerttu on saavuttanut va-
lionarvo- ja voittajatitteleiden lisäksi 
voittoja ja sijoituksia niin ryhmäkehistä 
kuin BIS-veteraanikilpailuistakin. Vii-
meisimpänä ja upeimpana veteraani-
uran saavutuksena Kerttu valittiin 
tämän vuoden erikoisnäyttelyn Best 
in Show -veteraaniksi. Veteraaneja 
olikin ilmoitettu tänä vuonna ennä-
tysmäärä, 30 kpl (12u, 18n). Tuoma-
ri kysyi kahdesti päätään pudistellen 
Kertun ikää, kun oli katsellut tämän 
10-vuotiaan veteraanin liitelevän ym-

päri kehää innokkaammin kuin moni 
nuorempansa. 

Kerttu on laumamme vahva johtaja, 
todellinen kuningatar, jota yhdenkään 
koiramme ei ole koskaan tarvinnut 
kyseenalaistaa. Sen luonne on koti-
oloissa flatiksi epätavallisen rauhal-
linen, itsenäinen ja määrätietoinen. 
Se ei turhaan hötkyile. Tarvittaessa 
Kertusta löytyy kyllä napakkuutta ja 
temperamenttia. Vaikka Kerttu onkin 
itsenäinen, se silti rakastaa ihmisiä 
ja kerjääkin rapsutuksia ja huomio-
ta ahkerasti. Nykyään harrastamme 
Kertun kanssa lähinnä ”humputtelua” 
eli temppujen tekemistä, noutoja ja 
uimista - Kertun lempijuttuja. Silloin 
tällöin innostumme myös lähtemään 
vielä näyttelykehiin, lähinnä pitämään 
hauskaa. Tai Kerttu ja Marianne pitä-
vät – minä tyydyn katsomaan :) 

- Senni

Nero, Flat Power Hercule Poirot ha-
ettiin perheesemme syyskuun 2005 
lopulla.Olimme käyneet katsomassa 
pentuja Vorobjeveilla ja valitsimme
turkoosinauhaisen pojan. Elämä uu-
den pennun kanssa oli ihanaa, olim-
mehan menettäneet toukokuussa 
alle kaksivuotiaan flattimme. Neron 
kanssa suru ikkuhiljaa helpotti. Jou-
lukuussa otimme Nerolle kaveriksi 
flattipojan, Lucan ja koirista tuli hyvät 
kaverit. 

Kävimme yhdessä tottiskurssinkin. 
Taipparit Nero suoritti 13 kk:n ikäise-
nä, Nome-b kokeissa Nero starttasi 
usean kerran, parhaaksi tulokseksi 
tuli AVO3. NOWT:kin tuli kokeiltua 
muutaman kerran ALO3 arvoisesti. 
Mejän saloihin Nero tutustui nuorena, 
mutta siitä ei oikein tullut mitään. Ko-
keilimme sitä uudelleen Neron olles-
sa 5-vuotias ja sehän sujui hienosti, 
6 koetta ja FI JVA. Syksyisin Nero on 
päässyt myös sorsametsälle.

Näyttelyissä Nero on käynyt niin koti- 
kuin ulkomailla ja saavuttanut C.I.B
C.I.E FIN MVA FI JVA EE&LV&LT 
MVA BALT MVA LVV-13 BALT VET 
MVA tittelit. Kehässä Nero on aina 
esiintynyt iloisesti. Käymme vielä 
muutamissa näyttelyissä, jos terveyt-
tä riittää.

Nero jaksaa vielä kulkea mukanam-
me marjametsällä ja nauttii suuresti, 
kun pääsee noutotreeneihin muiden 
perheemme koirien kanssa. 

Luonteeltaan Nero on ystävällinen ja 
on aina tullut hyvin toimeen muiden 
koirien kanssa. Olemme onnellisia 
saadessamme omistaa Neron kaltai-
sen flatin. Kiitos Anu ja Kimmo. 

Toivottavasti saamme nauttia Neron 
seurasta vielä monta vuotta.

- Arja & Helge

C.I.B C.I.E FIN MVA FI JVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA LVV-13 
Flat Power Hercule Poirot ”Nero” 
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Matkalla erkkariin

Tervehdys kaikille,
sileäkarvaisten noutajien erikoisnäyt-
tely pidettiin Korialla 11.6.2016 ja sain 
kunnian kirjoittaa matkastani kohti 
”erkkaria”, miten sitä tuttavallisesti 
kutsutaan.

Oikeastaan matkani alkoi jo siitä het-
kestä kun tein päätöksen hankkia si-
leäkarvaisen noutajan syksyllä 2015. 
Olin jo pitkään haaveillut omasta koi-
rasta, mutta ehkä hankinnan estee-
nä oli ollut oikean rodun löytäminen. 
Usean vuoden ajan olin tutustunut 
erilaisiin koirarotuihin ja pohtinut eri 
vaihtoehtoja, mutta mikään niistä ei 
oikein ollut tuntunut oikealta minulle. 
Kunnes syksyllä 2015 eksyin selaile-
maan netistä tietoja sileäkarvaisesta 
noutajasta. Minulla ei ollut tietoa ro-
dusta muuta kuin, että sellainen on 
olemassa ja miltä se suurin piirtein 
näyttää. Näin ollen eksyin flatti.net-
sivuille, joista sain tietoa erittäin pal-
jon rodusta ja rotu alkoi kiehtoa minua 
niin suuresti, että huomasin etsiväni 
tietoa, miten saisin pennun hankittua.
Päätöksen tehtyäni otin yhteyttä kas-
vattajaan ja mehän menimme vain 
”katsomaan” pentuja. Mutta niinhän 
siinä sitten kävi, että perheemme kas-
voi yhdellä iloisella hännänheiluttajal-
la, jonka nimeksi tuli Pyry.

Tiesin jo etukäteen, että Pyry tulisi 
käyttää virallisissa näyttelyissä ai-
nakin kahdesti. Toki kasvattajamme 
oli valmis auttamaan esittämises-
sä, mutta itseäni kiehtoi jo siinä vai-
heessa yrittää näyttelytoimintaa itse. 
Koiramaailman noviisina ajatus tie-
tysti jännitti minua suuresti, enhän 
tiennyt mistään mitään. Niin aloin 
lukea tietoja kaikista näyttelyyn liit-
tyvistä asioista. Pääni täyttyi kaiken-
laisista ROP:sta,VSP:sta ja muista 
lyhenteistä. Kaikki oli minulle uutta ja 
mietin, että en ikinä opi, mitä mikäkin 
tarkoittaa, miten kehässä ollaan ja mi-
ten koiraa esitetään, mutta kokemus 
tekee mestarin. :D

Niin koitti aika, kun osallistuimme 
Pyryn kanssa ensimmäiseen näytte-
lyymme, joka oli epävirallinen pen-
tunäyttely. Myönnän, etten muista 
päivästä juurikaan mitään, sillä niin 
paljon oli opittavaa ja muistettavaa. 
Toinen näyttelykertamme oli kan-
sainvälinen näyttely. Ensikertalaisilta 
näyttelyt menivät kunniamaininnan 
arvoisesti eli hyvin.

Kasvattajan kanssa oli ollut puhe ke-
sällä järjestettävästä flattien erikois-
näyttelystä ja olinkin jo hyvissä ajoin 
toivonut näyttelypäivän töistä vapaak-
si. Kalenteriini olin laittanut muistutuk-
sen ilmoittautumisesta. Erikoisnäytte-
lyyn ilmoittautuminen hoitui kätevästi 
flatti.netin kautta löytyvästä linkistä.
Erikoisnäyttelyn lähestyessä alkoi 
kuitenkin itselleni hiipiä epävarmuus 
Pyryn esittämisestä ja olinkin jo aja-
tellut, etten itse kehään menisi. Tun-
tui, ettei näyttelyyn harjoittelu sujunut 
lainkaan ja yhteistyömme Pyryn kans-
sa ei tuntunut onnistuvan ollenkaan. 
Osansa harjoittelun takkuamiseen toi 
uhmaiän vaihe ja näin uutena koiran 
omistajana kaikki on itsellekin opette-
lua.

Viikko ennen erkkaria sitten alkoi jän-
nitys. Keskityin arkiasioihin ja näytte-
lyyn valmistautumiseen. Koiran pesu, 
korvien ja tassujen siistiminen ja sei-
somisharjoituksia vain ihan ohimen-
nen. Perjantai-iltana kaikki tarvittava 
kasaan: kevythäkki, rokotustodistus, 
tuoli, makupaloja, näyttelytalutin, juo-
makuppi ja muuta, mitä mukaan tar-
vitaan. Silloin huomasin ensimmäistä 
kertaa, että jännitys oli kadonnut. Toki 
mukaan otettavat tavarat tarkistin mo-
neen otteeseen ☺. Vielä viimeiset 
karvojen kastelut ja loimi päälle, jotta 
karvat ovat ojennuksessa tärkeänä 
päivänä. Jospa olisinkin saanut koira-
ni ilmeen ikuistettua, kun ensimmäis-
tä kertaa joutui tuollaisen kapistuksen 
päälleen laittamaan. Ei meinattu nuk-
kumaan tulla millään, vaan kyyhötet-
tiin sohvan reunaan painautuneena 
loukkaantuneesti mulkoillen.

Aamulla kello soi jo kukonlaulun ai-
kaan, jotta ehditään touhuta syömi-
set, lenkit ja muut toimet ihan rauhas-
sa ennen kuin oli suunnattava auton 
nokka kohti Koriaa. Mielessäni pyöri 
jo etukäteen, miten Pyry metelöi koko 
näyttelyn ajan häkissä ja nuolee tuo-
marin naaman läpimäräksi hampaita 
katsottaessa. Mutta silti odotin kovas-
ti pääsyä näyttelyyn. Viikkoa ennen 
näyttelyä sähköpostiin tulleesta info-
kirjeestä olin lukenut, että näyttelyyn 
oli ilmoitettu 155 koiraa.

Näyttelypaikkana toimi Korian koulun 
hiekkakenttä, jonne saavuimmekin jo 
hyvissä ajoin. Koko viikon olin seu-
raillut säätiedotusta ja jännitti olisiko 
päivä sateinen. Kasvattaja oli onneksi 
järjestänyt meille näyttelyteltan, että 
päästään suojaan sateen sattuessa. 
Onneksi päivä oli aurinkoinen, tosin 
tuuli oli aika ajoin erittäin voimakasta. 
Kentälle oli rajattu kaksi kehää, joista 
toisessa arvosteltiin urokset ja toises-
sa nartut. Näyttelyteltat ja häkit sai ke-
hien laidoille niin, että kaikki pääsivät 
seuraamaan, mitä molemmissa ke-
hissä tapahtui. Tuomareina toimivat 
Karen Joyce ja Jane Calverley Eng-
lannista.

Ensin rokotustodistuksen tarkastus ja 
leiri pystyyn. Onneksi kokeneemmat 
näyttelyissä kävijät olivat antaneet hy-
viä vinkkejä mm. siitä, että on hyvä ot-
taa retkituoli mukaan. Niinpä istuuduin 
paikalleni tutkimaan näyttelyluetteloa 
ja seuraamaan, miten paikalle alkoi 
saapua muita osallistujia. Luettelo on 
hyvä hankinta, koska sieltä tällainen 
noviisi saa vielä ohjeita arvostelun 
kulkuun ja pystyy seuraamaan, mikä 
arvosteluluokka on milloinkin menos-
sa. Yksi näyttelyjen ihanuuksista on, 
että siellä pääsee seuraamaan ko-
keneempia ja pitkään rodun kanssa 
tekemisissä olevia henkilöitä ja näin 
ollen ottamaan oppia itselleen.

Sitten olikin aika alkaa valmistautua 
kehään menoon. Lihapullaa, juustoa 
ja makupaloja taskuun. Vielä viime 
hetken karvojen tarkastus ja harjan 
vedot. Minulle tarjottiin vielä mah-
dollisuutta toisesta esittäjästä, mutta 
päätin kuitenkin mennä kehään esittä-
mään itse Pyryn. Ja onneksi niin tein. 
Onnistumisen tunnetta ei korvaa mi-
kään. Yhteistyömme sujui erinomai-
sen arvoisesti ja koirani onnistui yllät-
tämään minut täydellisesti. Mietinkin 
jälkeenpäin, että erikoisnäyttely oli 
meidän kohdalla yksi yhteistyömme 
tulikokeista. Muutenkin päivämme oli 
kaiken kaikkiaan onnistunut ja jätti hy-
vän mielen niin minulle kuin varmasti 
myös Pyrylle. Olen iloinen, että otin ta-
voitteeksi osallistua erikoisnäyttelyyn. 
Onnistuminen rotunsa omassa näyt-
telyssä ja vielä kokeneiden tuomarei-
den edessä antoi uskoa omaan teke-
miseen. Minulle onnistunut kehässä 
toimiminen on yksi osa-alue onnistu-
nutta yhteistyötämme Pyryn kanssa. 
Siispä rohkeasti kokeilemaan, jos yh-
tään kiinnostaa.

Osuutemme jälkeen sainkin keskit-
tyä seuraamaan muita osallistujia. Oli 
mielenkiintoista seurata, miten koiria 
esitettiin ja miten eri handlerit (niin 
kuin esittäjiä kutsutaan) toimivat. Se, 
mikä jäi itselleni mieleen erikoisnäyt-
telyn tunnelmasta, oli tunne, miten 
joukko samanhenkisiä ihmisiä oli ko-
koontunut yhteen rakkaudesta rotuun. 
Mielenkiinnolla seurasin eri kokoisia 
ja näköisiä rotunsa edustajia, jota yh-
disti iloinen hännän heilutus ja kujeile-
va pilke silmäkulmassa, oli koira sitten 
pentu, junnu tai veteraani. Näin ollen 
vahvistui tunne siitä, että olen löytänyt 
juuri sen, mitä olen jo pitkään etsinyt 
eli rodun, mikä vei sydämeni.

Näyttelyssä oli mukana myös järjes-
tömme tarvikemyynti ja pitihän sitä 
myös vähän shoppailla järjestön lo-
golla varustettuja tuotteita. ;) Kaiken 
kaikkiaan oman kokemukseni mu-
kaan näyttely vaikutti sujuvan hyvin, 

mitä nyt loppupuolella hieman tuuli 
meinasi yltyä liiankin kovaksi. Koko 
päivähän siellä vierähti mutta saimme 
Pyryn kanssa lähteä onnellisin mielin 
ajamaan kotia kohti.

Onnittelut kaikille saavutuksista!
Lopuksi haluankin kiittää kaikkia näyt-
telyn järjestäjiä sekä kaikkia näytte-
lyyn osallistuneita, sillä ilman teitä oli-
sin yhtä kokemusta köyhempi.

Iloisia hännänheilutuksia kaikille jat-
kossakin

toivottelee 

Mira ja Pyry

Teksti: Mira Tarkiainen
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ERIKOISNÄYTTELYERIKOISNÄYTTELY

PYYMÄEN ONNETTAREN POIKA  AVO-ERI AVK1 PU1 SA, VSP
PYYMÄEN ONNI    VAL-ERI VAK1 PU2 SA
HEILURIHÄNNÄN COOL WATER MAN  VAL-ERI VAK2 PU3 SA
FLAT POWER SUPER MALE   VET-ERI VEK1 PU4 SA, VET VSP
CELTAIR ALL ABOUT US   JUN-ERI JUK1  SA, SERT
NINJATÄHDEN BLACK SMOKE  NUO-ERI NUK1  SA
CELTAIR ROUND AND ROUND  KÄY-ERI KÄK1  SA, VASERT
ALFAFLAT’S I’M A JAILBREAKER  JUN-ERI JUK2  SA
SKÖNHETS MIDSOMMAR PRÄSTKRAGE NUO-ERI NUK2  
HEILURIHÄNNÄN ROSCOMMON  AVO-ERI AVK2  SA
SALASANA JOYINTHEBOY   KÄY-ERI KÄK2  SA
BLACK HUGH’S EXTRA SECRET  VET-ERI VEK2  
WILDZEAL TURN THIS WORLD AROUND JUN-ERI JUK3  
HEILURIHÄNNÄN I’M SO COOL  AVO-ERI AVK3  SA
HEILURIHÄNNÄN RANGER PEAK  VAL-ERI VAK3  SA
FLAT POWER HERCULE POIROT  JUN-ERI JUK4  
BLACK MICA’S LESS IS MORE  AVO-ERI AVK4  
HARVAHAMPAAN KEEP THE CHANGE VAL-ERI VAK4  SA
METSÄVIRNAN KENTUCKIAN MOON VET-ERI VEK4  
BLACK HUGH’S WOODSTOCK HISTORY JUN-ERI   
BLACK HUGH’S WOODSTOCK WORLD JUN-ERI   
FLAT POWER FEEL GOOD TIME  AVO-ERI   
CELTAIR BECAUSE WE CAN   AVO-ERI   
PYYMÄEN TUULEN POIKA   VO-ERI   
QUILLS POCHARD    VAL-ERI   
SNIFFENS SYYSRUSKA   VAL-ERI   
BRIGHTMOOR BRAMBLE HEDGE  VAL-ERI   
FOWL REED’S BLACKPOOL   VAL-ERI   
HEILURIHÄNNÄN KILKENNY   VAL-ERI   
FLAT POWER CASINO ROYALE  VET-ERI   
METSÄVIRNAN KENTUCKIAN WOLF  VET-ERI   
NINJATÄHDEN BLACK BULLET  NUO-EH NUK3  
SNIFFENS ALPPIEN LUMIMIES  KÄY-EH KÄK3  
SKÖNHETS MIDSOMMAR KRÅKVICKER NUO-EH NUK4  
HARVAHAMPAAN MR TENNESSEE  KÄY-EH KÄK4  
ALTAFLATS RUN DI ROAD   JUN-EH   
SALASANA HIGH LANDER   JUN-EH   
FLAT GARDEN’S MILORD XXVIII  JUN-EH   
MORRINI CARROCK BECK   JUN-EH   
DANTARAN EMOTIONAL RESCUE  JUN-EH   
FLAT POWER SO WHAT   VO-EH   
ALMANZA GET INTO THE GAME  AVO-EH   
HEILURIHÄNNÄN COOL FOR SURE  AVO-EH   
MYRSKYLINNUN NEUER   AVO-EH   
SNIFFENS ALPPIEN LAKEA JÄÄ  AVO-EH   
SNIFFENS ALPPIEN PUUTERI  KÄY-EH   
PYYMÄEN TUULIVIIRI   KÄY-EH   
TOFFEDREAMS PILGRIM   KÄY-EH   
MORRINI PARDLE PATH   VAL-EH   
SNIFFENS STAR OF PARONIS  VAL-EH   
HARVAHAMPAAN JUST MY LUCK  VAL-EH   
HARVAHAMPAAN GO AND GET IT  VAL-EH   
HEILURIHÄNNÄN INCREDIBLE ME  VAL-EH   
WHIZZBANG’S ZERO DEGREES  VAL-EH   
METSÄVIRNAN KENTUCKIAN STAR  VET-EH   
SNIFFENS DANISH DUCKLING  VET-EH   
FLAT POWER UNRELENTING  VET-EH   
DANTARAN BON JOVI   VET-EH   
DANTARAN EYE OF THE TIGER  JUN-H   
HUNTSTARS RISKY BUSINESS  JUN-H   
SALASANA BRAVEHEART   JUN-H   
SALASANA CELTIC BLACK   JUN-H   
SALASANA MINNINNEWAH   NUO-H   
STRAIGHT FLUSH GALLIANO HOT SHOT AVO-H   

Erikoisnäyttelyn tulokset - urokset
Tuomari Karen Joyce, Iso-Britannia

PU1 Pyymäen Onnettaren poika PU2 Pyymäen Onni

PU3 Heilurihännän Cool Waterman PU4 Flat Power Super Man

SERT Celtair All about us
VASERT Celtair Round and Round
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Erikoisnäyttelyn tulokset - nartut
Tuomari Jane Calverley, Iso-Britannia

FLATKISS HOTTEST GO-GETTER  NUO-ERI NUK1 PN1 SA, ROP, SERT
SALASANA WITCHINTHEBITCH  VAL-ERI VAK1 PN2 SA
CELTAIR PIECE OF ME   AVO-ERI AVK1 PN3 SA
FLAT POWER CRIMINAL HEARTS  VET-ERI VEK1 PN4 SA, VET ROP
DANTARAN EVERYTHING SHE WANTS JUN-ERI JUK1  SA
STARZ MERILEND EVA-VICTORIA  KÄY-ERI KÄK1  SA
CELTAIR SOULMATE   JUN-ERI JUK2  SA
HARVAHAMPAAN MISS MISSISSIPPI  NUO-ERI NUK2  SA
SKÖNHETS MIDSOMMAR NATTVIOL  AVO-ERI AVK2  SA, VASERT
NERELIUS BEAUTIFUL DISASTER  KÄY-ERI KÄK2  SA
ALMANZA BETWEEN YOU AND ME  VAL-ERI VAK2  SA
CELTAIR NO ONE LIKE ME   VET-ERI VEK2  SA
HUNTSTARS ONCE UPON A TIME  JUN-ERI JUK3  SA
NINJATÄHDEN BLACK UNIQUE  NUO-ERI NUK3  SA
DANTARAN BAD HAIR DAY   AVO-ERI AVK3  
SNIFFENS SYYSAURINKO   KÄY-ERI KÄK3  SA
HUNTSTARS KOH-I-NOOR   VAL-ERI VAK3  SA
ROYAL SILK LOVE POTION   VET-ERI VEK3  SA
SALASANA VITAL SPARK   JUN-ERI JUK4  SA
SKÖNHETS MIDSOMMAR VIOL  NUO-ERI NUK4  SA
FLATKISS EMPRESS EVANGELINE  AVO-ERI AVK4  
SNIFFENS ALPPIEN KUUNSÄDE  KÄY-ERI KÄK4  SA
O’FLANAGAN VANILLA POMPONA  VAL-ERI VAK4  SA
CELTAIR NO COMMENTS   VET-ERI VEK4  SA
SALASANA BITTER AND TWISTED  JUN-ERI   
BLACK HUGH’S WOODSTOCK SPIRIT  JUN-ERI   
TOFFEDREAMS SAHARA   AVO-ERI   
PYYMÄEN VALONKANTAJA   KÄY-ERI   
WHIZZBANG’S CREAM D’COCOA  KÄY-ERI   
HEILURIHÄNNÄN COOL AND CLEVER  KÄY-ERI   
SNIFFENS SYYSTUULI   KÄY-ERI   
HEILURIHÄNNÄN WOOD TAR  VAL-ERI   
SALASANA LOUISIANA LULLABY  VAL-ERI   
DANTARAN DAY OF MY LIFE   VAL-ERI   
BLACK HUGH’S MIDNIGHT WALTZ  VAL-ERI   
HARVAHAMPAAN LIKE A HURRICANE  VAL-ERI   
HEILURIHÄNNÄN TEXAS ROSE  VAL-ERI   
DANTARAN CAMPARI SODA   VET-ERI   
FLATNEWS FABOLOUS FUTURE  VET-ERI   
SALASANA FINAL DESIGN   VET-ERI   
HARVAHAMPAAN FOOL OR CLEVER  VET-ERI   
PIKESTAR’S EDDA    VET-ERI   
SALASANA LIA FAIL   JUN-EH   
ALTAFLATS JAMMIN   JUN-EH   
HUNTSTARS FATAL ATTRACTION  JUN-EH   
CELTAIR AIN’T IT FUNNY   JUN-EH   
METSÄNPEITON MYRSKYKIITÄJÄ  JUN-EH   
DANTARAN ESPECIALLY FOR YOU  JUN-EH   
DANTARAN ETERNAL FLAME  JUN-EH   
TOBLERONE BLACK BRIANTA  NUO-EH   
HUNTSTARS NUR-AL-AIN   AVO-EH   
NITAMUKSEN AVA    AVO-EH   
HARVAHAMPAAN LAUGHING WIND  AVO-EH   
BURPHAM SECRET LOVE   AVO-EH   
HUNTSTARS TIFFANY   AVO-EH   
BLACK HUGH’S MIDNIGHT SONET  AVO-EH   
HARVAHAMPAAN KEEP YOUR STYLE  AVO-EH   
METSÄNPEITON MUUSA   AVO-EH   
METSÄNPEITON MIMESIS   AVO-EH   
YECCU LAST DANCE   KÄY-EH   
BUUMIN BLACK BETTY   KÄY-EH   
CELTAIR STORYTIME   KÄY-EH   
O’FLANAGAN STRACCIATELLA  KÄY-EH   
DAKOTASPIRIT VADO AL MASSIMO  VET-EH   
SNIFFENS WIND OF FOREST  VET-EH   
PEPPERMENT DEEDEE DESIREE  VET-EH   
MAJAKKASAAREN YALO TOPAASI  VET-EH   
SNIFFENS FORBIDDENJUNGLE  VET-EH   
SNIFFENS MAGIC FROST   VET-EH   
METSÄVIRNAN KENTUCKIAN WIND  VET-EH   

CELTAIR RUMOUR HAS IT   JUN-H   

ERIKOISNÄYTTELY ERIKOISNÄYTTELY

PN1 Flatkiss Hottest Go-Getter PN2 Salasana Witchinthebitch

PN3 Celtair Piece of me PN4 Flat power Criminal hearts

VASERT Skönhets Midsmmar Nattviol
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ERIKOISNÄYTTELYERIKOISNÄYTTELY

 Erikoisnäyttelyssä jaetut kiertopalkinnot

 Heilurihännän kennelin kiertopalkinto (rotunsa parhaalle koiralle): 
 Flatkiss Hottest Go-Getter

 Fusstail’s kennelin kiertopalkinto (rotunsa parhaalle veteraanille): 
 Flat Power Criminal Hearts

 Mei Dan Malja (rotunsa parhaalle pennulle): 
 Huntstars Arctic Storm

 Tatun Tuoppi (vanhimmalle erinomaisella palkitulle suomalaiselle koiralle): 
 Flat Power Hercule Poirot 

 Sniffens Star of Paronis -kiertopalkinto (parhaalle urokselle): 
 Pyymäen Onnettaren Poika 

 Sniffens-kennelin kiertopalkinto (parhaalle nartulle): 
 Flatkiss Hottest Go-Getter

 Saltwater kennelin kiertopalkinto (parhaalle suomalaiselle käyttökoiralle): 
 Celtair Round And Round

 Bentty’s Prize (lupaavimmalle nuorelle koiralle): 
 Flatkiss Hottest Go-Getter

 Silvia’s Prize (vähintään AVO-2 tulos ja EH): 
 O’flanagan Vanilla Pompona
 
 Ada’s Trophy (ERI:llä palkittu paras maksanvärinen): 
 Pyymäen Onnettaren Poika

kuva (c) Satu Saarinen

BIS -kasvattaja Kennel Celtair

BIS -jälkeläisryhmä: Flatnews Fabolous Future

BIS -Kolme sukupolvea: Salasana Witchinthebitch, 
Salasana Lousiana Lullaby, Salasana Vital Park

BIS -Pari: 
Dantaran Emotial Rescue & 

Dantarina especially For You
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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

Päivämäärä Paikkakunta Näyttely Tuomari Ilm. viim.

Lokakuu

2.10.2016 Kouvola PEN
8.10.2016 Hämeenlinna PEN Reia Leikola-Walden

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

Suomen Kennelliitto on yhteistyös-
sä muiden pohjoismaisten kennel-
liittojen kanssa toteuttamassa uutta 
koiranäyttelytyyppiä, Pohjoismaisia 
sertifikaattinäyttelyitä. Ensimmäiset 
Pohjoismaiset sertifikaattinäyttelyt jär-
jestetään vuonna 2018.

Suomen ja Ruotsin kennelliitot esit-
telivät Pohjoismaisen Kennelunionin 
(PKU) työvaliokunnan kokouksessa 
13. huhtikuuta uuden näyttelytyypin, 
Pohjoismaisen sertifikaattinäyttelyn 
(Nordic Certificate Show), josta voi-
daan käyttää lyhennettä NORD. Suo-
men Kennelliiton hallitus on tehnyt 
periaatepäätöksen, jonka mukaan 
Suomen Kennelliitto on mukana Poh-
joismaisen sertifikaattinäyttelyn to-
teuttamisessa yhdessä muiden Poh-
joismaiden kanssa.

Pohjoismaisia sertifikaattinäyttelyi-
tä järjestetään ensimmäisen kerran 
vuonna 2018 ja siirtymäkausi, jonka 
aikana näyttelytyyppiä kokeillaan kes-
tää vuoteen 2020 asti. Järjestäjältä ei 
peritä näyttelyveroa vuosina 2018–
2020 järjestämistään Pohjoismaisista 
sertifikaattinäyttelyistä.

Kaikki vuoden 2018 kansainväliset 
näyttelyt ja NORD-näyttelyt anotaan 
uudelleen lomakkeella, jossa on mu-
kana myös NORD-näyttelyiden ano-
minen. Tarkemmat kansainvälisten ja 
NORD-näyttelyiden määrät vuodelle 
2018 julkaistaan, kun uudet näytte-
lyanomukset ovat tulleet Kennelliit-
toon syksyn 2016 aikana.

NORD-näyttely ei voi olla FCI:n kan-
sainvälinen näyttely. Samassa näyt-
telyssä ei voida jakaa pohjoismaisia 
sertifikaatteja ja kansainvälisiä CACI-
Beja. Uusi Pohjoismaiden muotovalio 
-titteli korvaa nykyisen Pohjoismaisen 
muotovalion arvon. 

Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja 
Tanskassa uuden tittelin säännöt ovat 
samat:
* Koiralla tulee olla kansallinen muo-
tovalion arvo maassa, jossa se on re-
kisteröity.
* Koiran tulee saada kolme Pohjois-
maista sertifikaattia kolmesta eri Poh-
joismaasta, kolmelta eri tuomarilta. 
Sertifikaateista vähintään yksi tulee 
vastaanottaa 24 kuukauden iän jäl-
keen.

Islannissa Pohjoismaisen muotova-
lion titteliin vaaditaan kolme Poh-
joismaista sertifikaattia kolmelta eri 
tuomarilta. Koiran tulee olla Islannin 
valio, mutta islantilainen koira saa 
vastaanottaa pohjoismaiset sertifikaa-
tit omassa maassaan.

Siirtymäajan aikana 2018–2020 Poh-
joismaiden muotovalion tittelin uusia 
ja vanhoja sääntöjä voidaan käyttää 
rinnakkain. Vanhat tittelisäännöt väis-
tyvät kokonaan vuoden 2019 lopussa.

Lisätietoja:
Suomen Kennelliitto ry
Viestintä
(09) 8873 0292
viestinta@kennelliitto.fi

NÄYTTELY

Uusi koiranäyttelytyyppi Suomeen vuonna 2018

Jalostustoimikunta tiedottaa:

PEVISA:n silmämerkinnät

Sileäkarvaisten noutajien PEVISA uudistui tänä vuonna ja 1.7.2016 alkaen silmäsairauksien osalta 
jalostuksesta pois suljetaan koirat joilla on jokin perinnöllisen harmaakaihin muoto, poikkeuksena 
merkinnät Y-sauma katarakta ja muu vähämerkityksellinen kaihi. Eli merkinnät posterior polaarinen 
katarakta, kortikaalinen katarakta, punktaattikatarakta ja totaalikatarakta sulkevat koiran pois jalos-
tuksesta. Muista silmäsairauksista RD ja PRA aiheuttavat jalostuskiellon.
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Kesäleiri Surkeejärvellä 15. - 19.06.2016

Leiri pidettiin matkailukeskus Sur-
keejärvellä Korpilahdella, jonne mi-
nun navigaattorini ei suostunut tietä 
kertomaan. Innolla odottamani leiri 
käynnistyi osaltani torstaina ja päättyi 
lauantaina.

Auto oli pakattu ääriään myöten täy-
teen kaikenlaista harrastusrompetta, 
joista en tarvinnut puoliakaan leirin 
aikana. Ensikertalaisena jännitys oli 
tietenkin valtava.

Etukäteen olin valinnut lajeiksi No-
mea, Mejää sekä Vepeä, mutta pie-
niä ryhmämuutoksia tuli tehtyä vielä 
leirillä. Mejässä harjoiteltiin jälkitark-
kuutta ja vauhdin himmausta yönyli 
muhineella jäljellä, Vepessä tutustut-
tiin itse lajiin sekä kokeiltiin osasuori-
tuksia, Nomessa harjoiteltiin paikalla 
pysymistä, luoksetuloa, luovutusta 
ym. Kiitos vielä kouluttajille!

Saatiin leiriltä paljon uusia hyviä vink-
kejä omiin harrastuksiin sekä lisää in-

toa treeneihin. Niinpä tavaramyyn-
nistäkin tuli tehtyä uusia hankintoja. 
Leiri oli hienosti järjestetty, ruoka 
oli hyvää ja siellä oli ennenkaikkea 
mukavaa. 
Kerrassaan mukavia ihmisiä tuvat 
pullollaan. 

Voin lämpimästi suositella kaikille!

Ensi vuonna tavataan!

Tiina ja Essi

Ensikertalaisena flattien kesäleirillä
Teksti ja kuva: Tiina Repo

Järjestömme kesäleiri järjestettiin 
tänä vuonna jälleen Surkeejärvellä, 
josta saimme hyviä kokemuksia jo 
vuosi sitten. Leirin ohjelmassa oli jo 
perinteiseen tapaan monenlaista oh-
jelmaa: nomea, mejää, vepeä, koira-
tanssia ja jopa karaokea :)  Kesäleirin 
perinteisiin liittyy aina myös Toto-juok-
su ja Open Show. Toto-juoksussa on 
tyyli vapaa ja tänäkin vuonna saimme 

nähdä varsin monenlaisia suorituksia, 
kaikki positiiviset keinothan ovat sal-
lituja :) 

Surkeejärvi leiripaikkana on osoittau-
tunut varsin hyväksi, treenipaikat ovat 
lähellä kävelymatkan päässä, erin-
omaista ruokaa jota on riittävästi ja 
yhteiseen illanviettoon on takkalato, 
jossa tälläkin kertaa vietimme yhteistä 

aikaa aamutunneille saakka.

Kiitos kaikki kouluttajille erinomaisista 
koulutuksista ja kiitos teille leiriläiset - 
yhdessä teimme jälleen aivan mahta-
van leirin. Ensi vuonna Surkeejärvelle 
leirille uudestaan!

- Tiina
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KESÄLEIRIKESÄLEIRI

Kesäleirin konkarit

Tiina Pajansalo-Saari on osallistu-
nut kesäleirille ensimmäistä kertaa jo 
1982. Alkuaikoina leirillä oli vähem-
män porukkaa, majoituttiin teltassa 
tai kerrossängyissä isossa mökis-
sä, jossa oli kaikkien koirat sekaisin. 
Vaati enemmän luonnetta osallistua, 
kun sekaporukalla yövyttiin teltoissa. 
Kaikki tulivat eri aikaan nukkumaan 
ja joka kerta tuli muille herätys, kun 
koirat haukkuivat tulijan. Oma poruk-
ka hoiti ruokailut ja treenejä oli paljon 
erilaisia, mutta vain nomea. Koulutta-
jat olivat myös omaa porukkaa, jollain 
kerralla oli englantilainen kouluttaja.

Leireillä oli illanviettoa saunan, tikka-
kisojen ja muiden leikkimielisten kil-
pailujen merkeissä. Porukalla valvot-
tiin aamuneljään tai -kuuteen. Tiinan  
mukaan nuoriso ei osaa enää juhlia 
nykyään. Leireillä oli alkuaikoina tär-
keintä juuri sosiaalisuus, nykyään 
koulutus on painottunut ja muuttunut. 

On eritasoisia ryhmiä 
ja mahdollisuus ko-
keilla erilaisia asioita. 
Flatti on kuitenkin mo-
nipuolinen rotu, jon-

ka kanssa voi harrastaa vaikka mitä. 
Kun porukkaa tuli leireille lisää, paikat 
muuttuivat ja majoitus siirtyi sisälle.

Tiinan mukaan leireillä on koulutus-
ten osalta riittävästi valinnanvaraa. 
Yleensä hän osallistuu nomeen, mut-
ta leirillä voi kokeilla eri lajeja, kuten 
vepeä. Itse hän on ollut aina leiriläise-
nä, mutta avustanut leirien yhteydes-
sä olleissa kokeissa. Ensimmäisillä 
leireillä samoilla henkilöillä oli aina sa-
mat hommat. Leirit käynnistyivät me-
nemällä paikalle ja pystyttämällä teltat 
ja leiri kustanti ruokien hinnan verran.

Illanvietoissa on ollut erilaisia kilpailu-
ja ja seuraleikkejä. Tiina muistaa esi-
merkiksi hakuruudun, joka toteutettiin 
erilaisilla juomatölkeillä. Koira tuo oh-
jaajalle sattumanvaraisesti juomista 
ja välillä onnistui rei’ittämään tölkin ja 
juomaan itse juoman. Lisäksi on oh-
jattu ihmisiä koirina laittamalla side 
silmille ja lähetetty linjalle, kuljetettu 
kananmunaa ja järjestetty leirikisat, 

joka on ollut monta vuotta. Leirikisas-
sa on ollut neljä rastia, tietokilpailua, 
uimista, makkaran noutamista ve-
neestä, tuomarin lahjontaa. Tiina pi-
tää seuraleikkejä mukavana ja hyvä-
nä asiana.

Tiina on osallistunut kesäleirien lisäk-
si syys- ja kevätleireille, välillä oli use-
an vuoden väli kesäleireistä. Leireillä 
on kivaa, kun näkee samanhenkisiä 
ihmisiä, tutustuu uusiin harrastajiin ja 
saa vinkkejä tekemiseen. Leireillä on 
eri kouluttajia, näkee eri tapoja kou-
luttaa ja saa apuja kouluttamiseen. 
Lisäksi leireillä on tärkeää illanvietto 
ja ylipäänsä sosiaaliset tekijät. Leiri 
poikkeaa arjesta, jossa ollaan työka-
vereiden ja ei-koirakavereiden kans-
sa. Siellä tapaa porukkaa ympäri 
Suomen. Hän kannustaa kasvattajia 
ja rotujärjestöä kertomaan leiristä, 
että saataisiin uusia mukaan leirille 
tulemaan ja kokeilemaan. Leirillä on 
helppo nähdä ja kokeilla, mitä flatin 
kanssa voi tehdä ja mistä voisi innos-
tua

Veijo Sarinko on osallistunut flattien 
kesäleirille jo yli kaksikymmentä ker-
taa. Ensimmäistä kertaa hän oli lei-
rillä ehkä 1995 ja sen jälkeen ei ole 
juuri leirejä jäänyt väliin. Leireillä hän 
kertoo olleen enemmän miehiä alku-
aikoina ja aloitteleva flattimies koki 
saunan tietopajana, missä opittiin, mi-
ten ollaan ja eletään flattien kanssa. 
Nykyään leirit ja rotu on “naisistunut” 
ja miehiä on mukana lähinnä vaimo-
jen mukana.

Ensimmäinen leiri, jolle hän osallis-
tui, oli ensimmäinen pidennetty leiri. 
Hän kuuli siitä flattikerhon kautta ja 
innostui osallistumaan, varsinkin, kun 
leiri oli lähellä kotia. Leirillä oli tuolloin 
myös ulkomainen kouluttaja. Leirin 
pääpaino oli alkuaikoina nome-koulu-
tuksessa ja rotutyypillisessä koulutuk-
sessa. Kun leireillä oli sekä kotimaisia 
että ulkomaisia kouluttajia, näkymä 
laajeni. Leirit olivat jo tuolloin melko 
mittavia, jopa 100 koirakkoa, mutta 
tunnelma oli intiimimpi. Veijo muiste-
lee, että iltaa istuttiin tappiin saakka ja 
kaikki olivat kavereita keskenään. Ja 
vaikka hauskaa pidettiin aamuun asti, 
jaksettiin seuraavana päivänä tehdä 
myös hommia. Nykyään hän kokee 
yhteisöllisyyden vähentyneen ja iltaa 
istutaan usein porukoissa, eikä koko 
sakin voimin. Tänä päivänä leirillä 
mennään säädylliseen aikaan nukku-
maan ja tehdä töitä virka-aikana.

Leireillä on ollut aina muutakin oh-
jelmaa, kuin koiran koulutusta. Veijo-
muistaa leirikisojen olleen ohjelmassa 
periaatteessa aina, kuten myös toto-
juoksun. Aiemmin oli myös tanssit, 
mutta ne ovat jääneet pois, kun naisia 
on kymmenen yhtä miestä kohti. Kou-
lutusohjelma on laajentunut nomesta 
myös mejään, vepeen, tokoon ja nyt 
jo koiratanssiin. Tarjontaa on pyritty 
järjestämään laajemmalla kirjolla. Sa-
rinko pohtii, että tällä saattaa olla se 
vaikutus, että yhteisöllisyys kärsii, kun 
klikkiydytään enemmän eri lajien po-
rukoihin. Saadaan kuitenkin samalla 
enemmän osallistujia, kun eri asioista 
kiinnostuneita flattiharrastajia “palvel-
laan” erilaisilla koulutuksilla.

Veijo on ollut kouluttajana kymmenen 
leirin yhteydessä. Lisäksi hän on ol-
lut järjestämässä syys- ja kevättref-
fejä sekä muita tapahtumia, joita ei 

enää tänä päivänä järjestetä. 
Takavuosina hän muistaa ol-
leen helpompaa järjestää usei-
ta tapahtumia vuoden aikana, 
kun vaatimukset eivät olleet 
niin suuria. Nyt kun täytyy olla 
sisävessa, sähköt, isot majoi-
tuskapasiteetit ja vielä edullista 
hyvien maastojen lisäksi, vaatii 
järjestelyt enemmän töitä. Ja 
aktiivisten järjestäjien määrä 
on rajallinen. Veijo kokee leirin 
kuitenkin edelleen paikkana, 
jossa nähdä ystäviä ja muita 
samanhenkisiä ihmisiä. Leiril-
tä hän tulee hakemaan uusia 
ideoita treeneihin ja koulutta-
jana jakamaan omasta “pie-
nestä tietopakistaan” perin-
töään muille. Leiri on myös 
must-juttu, sillä hän ei tiedä, 
mitä muuta kesällä tehdä, 
kun on leirillä jo 20 vuotta 
käynyt.

Veijo on imarreltu, kun saa mahdol-
lisuuden kertoa ajatuksiaan ja koke-
muksiaan leiristä. Hän ei osaa sanoa, 
mitä muuttaisi leiristä. Hän tulee leiril-
le juuri ihmisten ja koulutusten takia. 
Hieman hän kuitenkin kaipaa entisiä 
aikoja, kun leiri ja flattiyhteisö oli yh-
teisöllisempi. Hän toivoo, että saatai-
siin herätettyä henkiin tunnetta, että 
ollaa yhtä perhettä. Kaikilla on yhtei-
nen halu kehittää rotua, jota me kaik-
ki rakastamme. Leirin sisältöön hän 
haaveilee suuresti jotakuta maailman 
huippua kouluttajaa. Saisi ideoita 
treeniin, kun tulisi kouluttaja Suomen 
ja lähimaiden ulkopuolelta.

“Ensimmäinen kerta jää mieleen, en-
simmäinen kerta mullistaa maailman.” 
Veijo toteaa ensimmäisen kesäleirin 
mullistaneen hänen maailmansa. Tä-
män jälkeen leirit ovat tietyllä tapaa 
leirejä leirin perään. Ensimmäisellä 
leirillään hänellä oli monta mullistavaa 
tekijää: ensimmäinen oma noutaja, 
ulkomainen kouluttaja leirillä, ensim-
mäiset taipparit ja koiran taipuminen. 
Lisäksi hänelle on jäänyt mieleen pari 
vuotta sitten olleet metsästyskokeet 
leirillä. Noissa kokeissa tuli flateille 
viisi VOI1-tulosta, kun flattejä starttasi 
12. Hienoa oli, että kova työ palkittiin 
ja vielä leiriolosuhteissa.

“Kaikilla meillä on vaikeaa alussa, 
kaikkien meidän on alussa vaikeaa 
kävellä”, kertoo ruotsalainen truba-
duuri ja Veijo Sarinko. Veijo kannus-
taa tulemaan leirille katsomaan, mitä 
flatin kanssa voi tehdä. Yksin on han-
kala tehdä, porukassa saa näkemystä 
mitä, kuinka ja milloin tehdä. Hän sa-
noo leirin olevan hyvä paikka tutustua 
tarjontaan ja kokeilla, mitä itse haluaa 
ja tykkää tehdä ja mitä koira tykkäisi 
tehdä. Hän itse hankki ensimmäisen 
flattinsä metsästykseen, mutta taju-
sikin, että tarjolla on hurjasti uusia 
mahdollisuuksia. Flatin kanssa ole-
minen ja eläminen rikastuttaa elämää 
monella tavalla. Koiran kanssa voi 
harrastaa vaikka mitä ja flattiyhteisös-
sä tutustua moniin samanhenkisiin 
ihmisiin. Flattiperhe on mielenkiintois-
ta porukkaa. Ilmoittaudu leirille, siellä 
on mahdollisuus tavata ihmisiä, jotka 
avaavat sinulle uusia maailmoja, ke-
hoittaa Sarinko.

“Kaikki te, jotka olette olleet koulu-
tuksissani mukana, muistakaa, että 
se kissa voidaan nylkeä vähintäänkin 
sadalla erilaisella tavalla. Ja te, jotka 
ette ymmärrä, mitähän tämä tarkoitta-
nee, tulkaa kesäleirille selvittämään 
asia.”

Teksti: Teija Kuusela
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OPEN SHOW Surkeejärvellä 18.06.2016

Lapsi ja koira kilpailu:
1. Lauri ja Sirkku

Muut rodut ”Muukalaiset”:
1. Jenzkun Popstara
2. Halolan Wilukissa
3. Badamtam’s Latzerny Brisel

Baby Pennut:
1. Golden Reed’s Black Falcon

Isot Pennut:
1. Huntstars Arctic Wind
2. Huntstars Arctic Pearl

Juniorit:
1. Susendalens Get Rythm
2. Dantaran Especially for You
3. Dantaran Eye Of The Tiger
4. Flatts Happy Lover Girl

Avoinluokka
1. Black Hugh’s Last Ticket
2. Metsäpeiton Urho-tar
3. Heilurihännän Cool To Be Me
4. Black Hugh’s Midnight Sonet

Sertiluokka
1. Fusstail’s Go On
2. Flatkiss Glitter Girl

Käyttöluokka
1. Sniffens Lounatuuli
2. Rossinmäen Columba Larvata
3. Skattkammarens Marvin Gaye

Nome-luokka
1. Champerin Justiina
2. Pyymäen Tuulta ja Tyventä
3.Taka-Tapiolan Beata
4. Champerin Leevi

Valioluokka
1. Almanza Between You And Me
2. Dantaran Daily Bonus
3. Majakkasaaren Mothers Finest

Super veteraani
1. Champerin Härdelli

Pari Kilpailu
1. Metsäpeiton Urho-tar & Majakkasaaren 
Mothers Finest

Tulokset

BIS1 Champerin Justiina
BIS2 Almanza Between You And Me
BIS3 Susedalens Get Rythm
BIS4 Champerin Härdelli
BIS5 Golden Reed’s Black Falcon

BIS-Veteraani Champerin Härdelli
ROP-Pentu Golden Reed’s Facon

Open Show järjestettiin kesäleirillä perinteiseen 
tapaan, tällä kertaa hieman sateisessa säässä. Sää ei 
kuitenkaan haitannut tapahtumaa ja show.ssa olikin 
suuren urheilujuhlan tuntua. 

Tuomarina toimi tällä kertaa Ann Leskinen Kennel 
Kevätniityn ja näyttelykehää pyöritti ammattitaidolla 
Piia, Anun toimiessa sihteerinä. 
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MEJÄ

Juhannus MEJÄ Pudasjärvellä 26.06.2016

Teksti: Elisa Pietarila
Kuva: Liisa Keränen

Tänä kesänä jatkoimme juhannusme-
jäperinnettä, nyt toista kertaa Flatti-
kerhon nimissä. Koe järjestettiin sa-
malla pienellä, tutulla porukalla kuin 
ennenkin. Mikään ei siis voisi mennä 
muuten kuin erittäin hyvin, ainoa jänni-
tettävä asia oli tietysti sää, ja sääskien 
määrä. Koe järjestettiin meidän mökil-
lämme Kivari-järven rannalla. Kokeen 
vastaavana toimitsijana oli Pasi-Matti 
Paakkola ja taitavana sihteerinä Liisa 
Miettinen. Liisa ansaitsee kyllä eritys-
kiitokset!

Kokeen ylituomarina toimi Mikko Tai-
paleenmäki ja toisena tuomarina Aila 
Pekkarinen. Maastoista vastasi Pasi 
Vähäkuopus, ja ruokahuollosta sekä 
Pasi että allekirjoittanut. 

Ilmat olivat kesäkuussa koleat, mutta 
onneksi juhannusviikolla tuli käänne 
parempaan. Jopa sääskien määrä oli 
hyvin kohtuullinen, hyttysten ensim-
mäinen iskuryhmä varmaankin koki 
loppunsa juuri ennen juhannusta.

Tänä vuonna kokeeseen osallistuvien 
koirien määrä oli yhdeksän. Mukana 
oli kolme flattia, mutta tässä tapauk-
sessa ainakin laatu korvasi määrän! 
Mukana olivat Mari Mamian Vesperi 
(Akiro von der Thörlhöhe), ohjaaja-

na Miia Koski, Liisa Keräsen Heila 
(Goofytroop´s Secret Love) sekä Eli-
sa Pietarilan ja Pasi Vähäkuopuksen 
Oma (Fi MVA & JVA Comics Blue 
Replica).  

Jälkientekopäivänä sää oli olikin hyvä 
ja porukka lähti mukavalla mielellä 
jälkien tekoon. Jälkimaastoiksi Pasi 
oli katsellut siihen erittäin hyvin so-
veltuvat maastot. Taisi siellä metsäs-
sä kuitenkin niitä sääskiäkin olla… 
ja varmasti ainakin tsiljoona äkäistä 
paarmaa, varmaankin kaikkien mah-
dollisten paarmalajien edustajia!

Lauantaina meitä oli illalla koolla kah-
deksan henkeä, kun saimme rentou-
tua saunomisen ja ruuan parissa. Gril-
lasimme riistaa ja sen ohessa tietysti 
kaikkea muutakin hyvää syötävää, ja 
lopuksi täytekakkua.

Oli kyllä täydellinen ilma ja mukava 
ilta. Järven toiselta puolelta näkyi pari 
juhannuskokkoakin. 

Sunnuntaina koeaamuna sää oli erit-
täin hyvä. Koe sujui kommelluksitta 
ja kaikin puolin oikein mukavasti. Mu-
kana oli kokeneita mejäilijöitä, mutta 
myös yksi aivan ensikertalainen, jol-
le toivottavasti jäi koemuodosta hyvä 

kokemus ja intoa jatkaa lajia. Porois-
takaan ei ollut riesaa jäljillä, ne voivat 
olla poronhoitoalueen ulkopuolelta 
tuleville melkoinen haaste, jos sattuu 
pienoinen tokka aivan jäljelle. Kun itse 
olin menossa Oman kanssa jäljelle, 
juuri sen jäljen lopun kohdalla oli tiellä 
ainakin 50 poroa…. yritin hyvin varo-
vasti hiipiä autolla ohi kapealla sora-
tiellä, etteivät ne onnettomat vaan tol-
vaisi juuri jäljen puolelle metsään. No, 
menivät onneksi juuri toiseen suun-
taan, jossa jälkiä ei ollut. 

Kokeen tulostaso oli todella hyvä: 
avoimessa luokassa yksi kakkostu-
los ja kaksi ykköstä hienoilla pisteillä. 
Voittajaluokassa kaikki saivat ykkös-
tuloksen, hyviä pisteitä tuli paljon.

Heila suoriutui ensimmäisessä ko-
keessaan aivan loistavasti, tulokse-
na AVO 1 ja 47 pistettä, ollen tietysti 
myös avo-luokan paras flatti. Vespe-
ristä tuli juhannusykkösen myötä FI 
JVA  hyvällä pistemäärällä   46. Oma 
jatkoi tämän kesän mukavia suorituk-
siaan saaden 47 pistettä, ollen siis 
kokeen paras flatti. Kokeen parhaa-
na palkittiin Elisan ja Pasin kultainen 
noutaja Hymy. Kukaan ei lähtenyt ko-
keesta tyhjin tassuin, vaan kaikki sai-
vat palkinnon. Tuomareita muistettiin 
flattimukein. Ja Vesperin valioitumi-
sen ansiosta Miia pääsi myös uimaan!
Kaiken kaikkiaan mukava ja koira-
mainen juhannus, samassa paketissa 
hupi ja hyöty! 

Paikallisista yrityksistä olivat koetta 
palkinnoin tukemassa S-Market Pu-
dasjärvi, K-Supermarket Pudasjärvi, 
Pudasjärven Rautia sekä Neste Pu-
dasjärvi.

Ylituomarin kertomus

Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n 
järjestämä metsästyskoirien jäljestä-
miskoe pidettiin Marttilassa 7.8.2016. 
Koe oli Flattien mejä-mestaruuskoe. 
Kokeen keskuspaikkana toimi Huh-
taanmaja. Maastot sijaitsivat Martti-
lan metsästysseuran, Marttilan Erä-
veikkojen, Vaskion metsästysseuran, 
yksityishenkilö Kari Vähäkylän sekä 
Metsähallituksen alueilla. Kokeen yli-
tuomarina toimi Mikko Ahti arvostel-
len mestaruuskokeen jäljet VOI1-7. 
Muina tuomareina olivat Taina Keto-
la arvostellen avoimen luokan jäljet 
AVO15-20 sekä Kari Grönman arvos-
tellen jäljet VOI8-10 sekä AVO11-13. 
Kokeen vastaavana toimitsijana oli 
Anu Numminen, joka toimikuntineen 
selvisi koejärjestelyistä erinomaisesti. 
Maastot olivat riistarikasta sekamet-
sää, riistahavaintoina metsäkanalin-
tuja, muutama peura sekä runsaasti 
hirvieläinten jälkiä ja jätöksiä. Sää 
oli poutainen ja sateinen. Jäljet olivat 
sääntöjen mukaiset ja pääsääntöisesti 

merkitty piilomerkinnällä. Opastus oli 
sujuvaa. Kaatona käytettiin kuivattuja 
peuransorkkia. Laukauksensietotesti 
ammuttiin haulikolla ja sen läpäisivät 
kaikki koirat. Vuoden 2016 flattimesta-
riksi jäljesti sku Kvantorpet’s Sand-
man (FI33509/14) omistajat Tanja ja 
Ismo Ruis ja ohjaaja Ismo Ruis. Avoi-
messa luokassa paras koira palkittiin 
vuoden 2016 Hirvipääksi, ja palkinnon 
sai skn Elvenpath’s Storm of App-
lause (FI20770/09), omistaja ja oh-
jaaja Miina Hännikäinen. 

- Mikko Ahti

MEJÄ-Mestaruus Marttilassa 07.08.2016

Vuoden 2016 MEJÄ-Mestari sku Kvarntorpet’s Sandman omistaja Ismo ja Tanja Ruis ja 
Vuoden 2016 Hirvipää skn Elvenpath’s Storm of Applause omistaja Miina Hännikäinen. 

Kuvassa mukana tuomarit Mikko Ahti, Kari Grönman ja Taina Ketola. 
Kuva (c) Mari Mamia
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MEJÄ MEJÄ

Sileäkarvainen noutajanarttu
Goofytroop’s Secret Love
s. 15.1.2015, EJ16854/15
om. Liisa Keränen

Tuomari: Taina Ketola, ohjaaja Liisa Keränen
Koira ohjattuna jäljelle, kun alkumakuu on tutkittu. Alkaa 
itsenäinen pääosin ilmavainuinen jälkiuralla tai sen lähel-
lä etenevä työskentely. Vauhti jarrutetaan erinomaisesti 
maastoon sopivaksi. Jäljen sisäpuolelta löytyy ”teutaroi-
tua” maastoa, jota tutkitaan ja tästä edetään ensimmäi-
seen hukkaan. Riistapolut lisääntyvät ja pian lähdetään 
tutkimaan niitä, toinen hukka. Puhtaalta jäljeltä jatkaa hy-
vin lähelle kulmaa, jossa tarkistuksia. Makaus löytyy ja se 
merkataan, kulma tarkasti. Jäljestystä taas hyvin hetki, tar-
kistukset jäljen sisäpuolelle, empii hetken ja kehoitukses-
ta takaisin jäljelle. Metsätie on lähellä jälkeä, tarkastuksin 
sinne, ei löydä enää jälkeä, kolmas hukka ja koe keskey-
tetään. Koira osoitti osaavansa jäljestää, kun varmuutta ja 
kokemusta tulee lisää, tuloksetkin paranevat.

AVO0

Sileäkarvainen noutajanarttu
Pikestar’s Edda
s. 25.04.2008, FIN33335/08
om. Jani Virtanen ja Tina Hietala

Tuomari: Taina Ketola, ohjaaja Jani Virtanen
Alkumakuu syödään, ohjattu lähtö. Alkaa pääosin ilmavai-
nuinen jälkiuran päällä tai sen välittömässä läheisyydessä 
etenevä jälkityö. Ensimmäisen osuuden alku- ja loppu-
puolella riistapolut vievät hukkiin asti, muuten osuus hy-
vin. Makaus merkataan syöden, kulma pienellä kaarrolla. 
Toinen osuus edetään erinomaisesti. Makaus syödään, 
kulma tarkasti. Kolmatta osuutta edetään alku hyvin, tihe-
ässä kuusikossa riistapolut vievät kolmanteen hukkaan ja 
tuomari keskeyttää kokeen. Erinomaista jälkityötä väläytel-
lyt koira, jonka jälkivarmuus ei vielä riittänyt riistarikkaassa 
maastossa.

AVO0

Sileäkarvainen noutajauros
Skattkammarens Marvin Gaye
s. 04.04.2011, FI40649/11
om. Miina Hännikäinen

Tuomari: Taina Ketola, ohjaaja Miina Hännikäinen
Alkumakuu nuuhkitaan, ohjattu lähtö. Alkaa pääosin ilma-
vainuinen jälkiuran päällä aaltoillen etenevä työskentely. 
Osuuden puolivälissä ihmetellään ja kuunnellaan metsän 
ääniä, jatkaa kehoituksella. Ennen kulmaa määrätietoinen 
poistuminen tiheikköön, hukka. Puhtaalta alku, ohittaa 
makauksen ja menee kalliolle, kehoituksin palaa merkkaa 
makauksen, jäljen sisäkautta lenkillä uudelle osuudelle. 
Toinen osuus menee poikittain pellon reunaa, peltoa py-
sähdellään katsomaan, jatkaa jäljelle kehoituksin. Ennen 
osuuden loppua määrätietoisesti pois pellolle, kehoitukset 
eivät auta, toinen hukka. Makaus nopataan nopeasti ja jat-
kaa riistapolkua toisen osuuden suuntaisesti kolmanteen 
hukkaan ja koe keskeytetään. Erinomaisen alun jälkeen 
riistarikas maasto vei voiton verijäljestä.

AVO0

Sileäkarvainen noutajanarttu
Huntstars Basic Instinct
s. 15.04.2015, FI30903/15
om. Anu ja Mikko Numminen

Tuomari: Kari Grönman, ohjaaja Anu Numminen
Koira tutkii ohjaajan kanssa lähtömakuun, josta hyvin oh-
jattuna jälkityöhön. Koira etenee pääasiassa maavainul-
la maastoon sopivaa vauhtia. Eteneminen tapahtuu ve-
riuralla tai sen välittömässä läheisyydessä. Ensimmäisen 
osuuden puolivälissä koira etenee riistapolulle eikä palaa, 
hukka. Osoitetaan puhdas jälki, jota lähes ensimmäiselle 
kulmalle ja taas riistapolku vie mennessään, hukka. Uusi 
alku kulmalta, josta hyvää jäljestystä lähes kaadolle, mutta 
n. 15 metriä ennen kaatoa koira etenee jäljen sivulle, eikä 
palaa, hukka ja tuomari keskeyttää kokeen. Toinen maka-
us merkataan ja kulma tarkasti. Harjoitellen kaadolle, jossa 
sorkan otti suuhunsa

AVO0

Sileäkarvainen noutajauros
Gilliam’s Gold Son of Odin
s. 11.02.2013, FI24541/13
om. Marika Strang

Tuomari: Taina Ketola, ohjaaja Marika Strang
Koira tutkii lähtömakuun, ohjattu lähtö. Alkaa maavainui-
sella maastoon sopivavauhtisella jäkityöllä. Ensimmäisen 
osuuden alussa pari pientä pistoa, jatkaa itsenäisesti. 
Osuuden puolivälistä alkaa tarkistuslenkit, edetään loppu-
osuus niillä. Makauksen merkkaa ja jatkaa suoraan kul-
malta yli hukkaan asti. Toisen osuuden alkupuolella lähtee 
määrätietoisesti kaksi kertaa pois jäljeltä, tuomitaan hukat 
ja tuomari keskeyttää kokeen. Erinomaisen alun jälkeen 
varmuus nuorella koiralla ei riittänyt riistarikkaassa maas-
tossa

AVO0

AVO-flatit

Sileäkarvainen noutajauros
Mei Dan Lennartti
s. 30.01.2015, FI18162/15
om. Marjatta Eivola

Tuomari: Kari Grönman, ohjaaja Marjatta Eivola
Koira tutkii lähtömakuun, josta hyvä ohjaus jäljelle. Koira 
aloittaa sekä maa- että ilmavainuisen jälkityön. Koira ete-
nee maastoon sopivaa vauhtia tehden runsaasti tarkas-
tuksia jäljen sivulle, palaten osalta itsenäisesti ja osalta 
ohjaajan kehotuksin. Molemmat kulmat oikaistaan parilla 
metrillä, makuut jäävät huomiotta. Kaadolle ilmavainulla, 
sorkkaa nuuhki ja nuoli. Palkintosijaan vaikuttavat maka-
uiden ja kulmien lisäksi runsaat tarkistelut ja kehotukset.

Jäljestämishalukkuus  (6) 5 pistettä
Jäljestämisvarmuus  (12) 9 pistettä
Työskentelyn etenevyys  (10) 6 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset (14) 8 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
Yleisvaikutelma   (5) 3 pistettä

AVO2 / 34 p.

Sileäkarvainen noutajanarttu
Huntstars Fatal Attraction
s. 15.04.2015, FI30904/15
om. Miia Koski

Alkumakuu nuuhkitaan, ohjattu lähtö. Alkaa pääosin 
maavainuinen jälkiuran päällä etenevä jäljestys. Kun koi-
ralla on jäljestysmoodi päällä, eteneminen on tarkkaa ja 
vauhdikasta, mutta aika-ajoin jäljen lähellä tai sen päällä 
unohtuu, mitä oltiinkaan tekemässä ja tarvitsee ohjaajal-
ta kehoituksia työskentelyn jatkamiseen. Ensimmäisen ja 
toisen osuuden loppupuolella tarkistetaan riistapolut mel-
ko pitkälle, palaa kehoitusten turvin takaisin jäljelle. En-
simmäinen makaus merkataan, kulma pienellä kaarrolla. 
Toinen makaus merkataan nopeasti, jäljen suunta selviää 
rengastamalla. Kaadolle tulee hieman vierestä, ohittaa 
muutamalla metrillä, palaa ja jää sorkalle. Nuorella koiralla 
vielä varmuus hakusessa, mutta siitä huolimatta erinomai-
nen suoritus.
Jäljestämishalukkuus  (6) 5 pistettä
Jäljestämisvarmuus  (12) 9 pistettä
Työskentelyn etenevyys  (10) 8 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset (14) 13 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
Yleisvaikutelma   (5) 4 pistettä

AVO1 / 42 p.

Sileäkarvainen noutajauros
Huntstars Hope
s. 23.02.2014, FI22080/14
om. Mira kakko

Tuomari: Kari Grönman, ohjaaja Mira Kakko
Koira tutkii lähtömakuun, josta hyvin ohjattuna krepityksen 
matkan. Koira aloittaa maastoon sopivaa vauhtia etene-
vän pääosin maavainuisen, aaltoillen veriuran päällä ta-
pahtuvan jälkityön. Koira tarkistelee joka osuudella sor-
kanjälkiä, palaten osalta itsenäisesti ja osalta kehoituksin. 
Ensimmäisen makuun merkkaa hyvin, kulma laajoilla tar-
kistuslenkeillä. Toinen makaus ohitetaan ja kulma laajoilla 
lenkeillä. Kolmannen osuuden puolivälissä koira erkanee 
jäljen sivulle eikä palaa, hukka. Osoitetaan puhdas jälki, 
jota suoraan kaadolle, jossa sorkan otti suuhunsa.

Jäljestämishalukkuus  (6) 4 pistettä
Jäljestämisvarmuus  (12) 8 pistettä
Työskentelyn etenevyys  (10) 7 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset (14) 10 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
Yleisvaikutelma   (5) 3 pistettä

AVO2 / 35 p.

Sileäkarvainen noutajanarttu
Elvenpath’s Storm of Applause
s. 11.03.2009, FI20770/09
om. Miina Hännikäinen

Tuomari: Taina Ketola, ohjaaja Miina Hännikäinen
Alkumakuu nuuhkitaan, ohjattu lähtö. Alkaa pääosin il-
mavainuinen lähes jälkiuran päällä etenevä työskentely. 
Osuuksilla vain muuntama pieni pisto jäljeltä paitsi kol-
mannen osuuden loppupuolella tarkistuslenkki. Makaukset 
merkataan. Ensimmäinen kulma tarkasti, toinen kulma pie-
nellä kaarrolla. Kaadolle suoraan, jää tutkimaan sorkkaa. 
Erinomainen, rauhallinen jälkipari hyvässä yhteistyössä.

Jäljestämishalukkuus  (6) 6 pistettä
Jäljestämisvarmuus  (12) 11 pistettä
Työskentelyn etenevyys  (10) 9 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset (14) 14 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
Yleisvaikutelma   (5) 5 pistettä

AVO1 / 48 p.
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Sileäkarvainen noutajanarttu
Pepperment Tifani Ximena Mei
s. 19.1.2014, FI16874/14
om. Anneli Koskinen

Tuomari: Mikko Ahti, ohjaaja Anneli Koskinen
Kertulle näytetään alkumakaus ja koira aloittaa jäljestyk-
sen. Verijälkeä seurataan jälkitarkasti edeten maastoon 
sopivaa vauhtia. Makauksista Kerttu merkkaa ensimmäi-
sen ja kolmannen, toinen ja neljäs käveltiin yli. Ensimmäi-
sellä kulmalla ollut katko teettää runsaasti töitä alueella 
olevien lukuisten riistapolkujen ja sorkanjälkien viedessä 
koiran mielenkiinnon. Lopulta uusi osuus kuitenkin löytyy, 
mutta pian taas pyöritään sorkanjälkien perässä ja lopul-
ta tuomitaan hukka. Toinen kulma ok, mutta kolmannen 
osuuden alussa Kerttu kadottaa jäljen seuratessaan pol-
kua, toinen hukka. Kolmas kulma ok. Kaadolle suoraan 
jääden sorkkaa tutkimaan. Jäljestysaikaa kului tasan 45 
min.

Jäljestämishalukkuus  (6) 2 pistettä
Jäljestämisvarmuus  (12) 3 pistettä
Työskentelyn etenevyys  (10) 3 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset (14) 11 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
Yleisvaikutelma   (5) 3 pistettä

VOI3 / 25 p.

VOI-flatit

Sileäkarvainen noutajanarttu
Buumin Black Betty
s. 14.11.2012, FI59479/12
om. Minna Honkanen

Tuomari: Mikko Ahti, ohjaaja Minna Honkanen
Lolalle näytetään alkumakaus ja ohjataan jälkityöhön. 
Työskentely on erinomaista kaksi ensimmäistä osuutta, 
verijälkeä seurataan jälkitarkasti, edeten reippaasti. Kol-
mannella osuudella Lola on paljon jäljeltä sivussa ja kerran 
käydään jo lähellä hukkaa, mutta palataan kehoituksella 
takaisin. Viimeinen osuus taas tarkemmin. Ensimmäisellä 
kulmalla ollut katko selviää yhdellä isolla lenkillä, toisella 
kulmalla hieman hakemista laajoin lenkein ja kolmannelta 
kulmalta pitkäksi seuraten peuran jälkiä pellon laitaan, jos-
ta hukka. Makauksista Lola merkkaa toisen ja kolmannen, 
ensimmäinen pysähdyksen olisi toivonut olevan selvem-
män ja viimeinen ohitettiin sille kiinnostusta osoittamatta. 
Kaadolle suoraan jääden sorkkaa tutkimaan.

Jäljestämishalukkuus  (6) 4 pistettä
Jäljestämisvarmuus  (12) 7 pistettä
Työskentelyn etenevyys  (10) 7 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset (14) 8 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
Yleisvaikutelma   (5) 3 pistettä

VOI2 / 32 p.

Sileäkarvainen noutajauros
Coatfloats Hugo Boss Element
s. 14.04.2011, FI58967/11
om. Heidi Troberg

Tuomari: Mikko Ahti, ohjaaja Toni Tunkkari
Legolle näytetään alkumakaus ja ohjataan jälkityöhön, 
jossa verijälkeä seurataan jälkitarkasti, edeten sopivaa 
vauhtia. Makauksia Lego ei merkkaa, kaikki kävellään yli. 
Ensimmäisellä kulmalla on katko, joka selviää nopeasti 
jäljentekijän jalanjälkiä seuraten. Toisen osuuden lopussa 
Lego siirtyy jäljen sivuun ja pian syykin selviää, kun vas-
taan tulee marjastaja koirineen. Lego ei enää löydä takai-
sin verijäljelle, tästä hukka. Uuden alun näytön jälkeen kol-
mas kulma ok ja hyvin edeten kaadolle asti, jossa sorkka 
kiinnosti. Tänään Legolla oli huonoa tuuria marjastajien 
suhteen.

Jäljestämishalukkuus  (6) 4 pistettä
Jäljestämisvarmuus  (12) 8 pistettä
Työskentelyn etenevyys  (10) 7 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset (14) 6 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
Yleisvaikutelma   (5) 4 pistettä

VOI2 / 32 p.

Sileäkarvainen noutajanarttu
Sniffens Syysaurinko
s. 09.09.2010, FI55435/10
om. Anu ja Mikko Numminen

Tuomari: Kari Grönman, ohjaaja Mikko Numminen
Koira tutkii lähtömakuun, josta hyvin ohjattuna krepityk-
sen matkan. Koira aloittaa ohjaajan jarruttaman maastoon 
sopivaa vauhtia etenevän maavainuisen jälkityön. Koira 
etenee veriuralle tai sen välittömässä läheisyydessä teh-
den joka osuudella tarkistuksia sorkanjäljille palaten itse-
näisesti takaisin, paitsi ensimmäisen osuuden puolivälissä 
koira poistuu määrätietoisesti eikä palaa, hukka. Osoite-
taan puhdas jälki ja jäljestys jatkuu. Toinen kulma, jolla 
katko, ensin veretyksen loppuun, sitten kaartamalla uudel-
le osuudelle, muut kulmat tarkastuksella takaa. Makuista 
koira osoittaa ensimmäisen ja kolmannen, muut ylittää. 
Kaadolle suoraan, sorkan otti suuhunsa.

Jäljestämishalukkuus  (6) 5 pistettä
Jäljestämisvarmuus  (12) 8 pistettä
Työskentelyn etenevyys  (10) 7 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset (14) 9 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
Yleisvaikutelma   (5) 3 pistettä

VOI2 / 35 p.

Sileäkarvainen noutajauros
Pepperment Tempers Tifani
s. 30.12.2006, FIN13232/07
om. Anneli Koskinen

Tuomari: Mikko Ahti, ohjaaja Anneli Koskinen
Hyvä ohjattu lähtö. Pipsa jäljestää maastoon sopivalla 
vauhdilla, mutta tekee toisella ja kolmannella osuudella 
useita tarkistuksia riistan perään. Ensimmäisellä kulmalla 
laaja lenkki ennen kuin uusi osuus löytyy. Toisella kulmalla 
ollut katko teettää runsaasti töitä useamman lenkin muo-
dossa ennen kuin uusi osuus löytyi. Myös kolmannella 
kulmalla vaikeuksia vaatien pari suunnantarkastuslenkkiä. 
Makuista Pipsa merkkaa toisen ja neljännen, ensimmäi-
nen käveltiin yli ja kolmas ohitettiin. Kaadolle suoraan ja 
jäi sorkkaa tutkimaan

Jäljestämishalukkuus  (6) 6 pistettä
Jäljestämisvarmuus  (12) 10 pistettä
Työskentelyn etenevyys  (10) 10 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset (14) 9 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
Yleisvaikutelma   (5) 4 pistettä

VOI1 / 42 p.

Sileäkarvainen noutajauros
Pepperment Tifani Abril Mei
s. 19.01.2014, FI16867/14
om. Mari Mamia

Tuomari: Kari Grönman, ohjaaja Mari Mamia
Ohjaaja tutkii koiran kanssa lähtömakuun, josta hyvin oh-
jattuna krepityksen matkan. Koira aloittaa maavainuisen 
ohjaajan sopivavauhtiseksi jarruttaman veriuralla tai sen 
välittömässä läheisyydessä etenevän jälkityön. Vain pari 
pidempää tarkistusta sorkan jäljille, joilta toiselta itsenäi-
sesti ja toiselta oikea-aikaisella kehotuksella takaisin jälki-
työhön. Toinen kulma, jolla katko, oikaistaan oletetun kul-
man kohdalta, muut kulmat tarkistuksella takaa. Makuista 
koira osoittaa kolme ensimmäistä, neljännen ylittää. Kaa-
dolle suoraan, sorkan otti suuhunsa.

Jäljestämishalukkuus  (6) 6 pistettä
Jäljestämisvarmuus  (12) 11 pistettä
Työskentelyn etenevyys  (10) 9 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset (14) 10 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
Yleisvaikutelma   (5) 5 pistettä

VOI1 / 44 p.

Sileäkarvainen noutajauros
Kvantorpet’s Sandman
s. 10.05.2014, FI33509/14
om. Tanja ja Ismo Ruis

Tuomari: Mikko Ahti, ohjaaja Ismo Ruis
Pate syö alkumakauksen ja ohjataan huolellisesti jäljelle. 
Verijälkeä seurataan tarkasti ja motivoituneesti, tehden 
vain muutamia alle jälkiliinan mittaisia nopeita tarkistuspis-
toja. Jäljestysvauhti on maastoon sopivaa. Ensimmäisellä 
kulmalla muutama suunnan tarkistuslenkki. Toisella kul-
malla ollut katko selviää yhdellä lenkillä, mutta veretystä 
ei seurattu loppuun asti. Kolmas kulma ok. Toisella osuu-
della Pate viettää hetken aikaa mutakylvyssä, mutta jatkaa 
itsenäisesti. Toinen makaus ohitetaan, muut merkataan 
erinomaisesti. Kaadolle takakautta kiertäen ja se kiinnosti.

Jäljestämishalukkuus  (6) 6 pistettä
Jäljestämisvarmuus  (12) 11 pistettä
Työskentelyn etenevyys  (10) 10 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset (14) 11 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
Yleisvaikutelma   (5) 5 pistettä

VOI1 / 46 p.

Sileäkarvainen noutajanarttu
Comics Blue Replica
s. 14.03.2013, FI38731/13
om. Elisa Pietarila ja Pasi Vähäkuopus

Tuomari: Mikko Ahti, ohjaaja Elisa Pietarila
Omalle näytetään alkumakaus ja ohjataan jäljelle. Työs-
kentely on koko matkan jälkitarkkaa ja hyvin etenevää, 
maaston sopivalla vauhdilla edeten. Jäljen aikana vain 
muutama alle jälkiliinan mittainen tarkastus, joilta nopeas-
ti ja itsenäisesti takaisin jälkityöhön. Ensimmäinen kulma 
hieman yli, mutta löytää nopeasti uuden osuuden. Toisella 
kulmalla on katko, joka selviää parilla lenkillä ja haulla. Kol-
mannella kulmalla muutama yli jälkiliinan pituinen suun-
nantarkastuslenkki. Makuista merkataan ensimmäinen, 
toinen ja neljäs, kolmannella pysähdyksen olisi pitänyt olla 
selvemmän. Kaadolle suoraan ja sorkka kiinnosti.

Jäljestämishalukkuus  (6) 6 pistettä
Jäljestämisvarmuus  (12) 11 pistettä
Työskentelyn etenevyys  (10) 10 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset (14) 11 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
Yleisvaikutelma   (5) 5 pistettä

VOI1 / 46 p.
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Saavuimme kisapaikalle asuntovau-
nun kera jo perjantaina 5.8. Perjantai 
meni leppoisasti paikkaan ja uusiin 
ihmisiin tutustuen sekä vanhojen tut-
tujen kanssa jutustellen. Lauantai-
aamuna 6.8. oli vuorossa jälkitalkoot. 
Maastot olivat mukavakulkuiset jäl-
kien tekoon ja sääkin suosi. Jälki-
talkoita seurasi saunominen ja hyvä 
ruoka, joka maittoi metsässä talsimi-
sen jälkeen. Iltaa vietettiin porukalla 
hyvien juttujen, grillailujen sekä run-
saan naurun ja pikku jäynien kera.

Kisapäivä 7.8. alkoi poutaisena ja 
tunnelmaltaan leppoisana. Viimei-
set metsässä olijat ehtivät kuitenkin 
saamaan melkoisen ukkosmyräkän 
päällensä. Oma nuori mejäilijäm-
me starttasi toisena jäljelle, joten 
pääsimme itse pahimman myräkän 
alta pois. Paten lähdössä jäljel-
le, saimme muuta jännitystä kyllä, 

kuullessamme, että oppaamme oli 
törmännyt jälkitalkoissa kiukkuiseen 
kyyhyn jäljellä. Mari-oppaamme rau-
hoitteluista huolimatta, vatsassa pyöri 
ja olo oli todella jännittynyt ja huoles-
tunut aina jäljen loppuun asti, kunnes 
Pate löysi turvallisesti tiensä sorkalle 
ja innoissaan kiikutti sitä autolle kera 
hymyilevän isännän, oppaan sekä 
tuomarin. Seuraava jännitysmomentti 
koettiin tulosten julkistamistilaisuu-
dessa. Varsin iloisena uutisena kuu-
limme, että Paten täti oli Hirvipää 
2016. Sitten alettiin käymään voitta-
jaluokkaa läpi. Olo oli hämmentynyt, 
kun lista lyheni ja Paten arvostelua ei 
oltu vielä luettu. Sitten tuomari, Mikko 
Ahti kertoi, että kaksi parasta koiraa 
olivat saaneet täsmälleen saman pis-
temäärän ja makausten merkkaami-
nen ratkaisi mestaruuden. Hän luki 
molemmat koeselostukset, paljasta-
matta järjestystä vielä. Ohjaajien piti 
tunnistaa, kumpi oli kumpi. Toiseksi 

tulleen koeselostus ei tuonut vielä 
ihan täyttä varmuutta asiaan. Kun 
luettiin mejämestaruuden voittajan 
koeselostus, sieltä löytyi Patellemme 
ominaisia asioita, joka sai tunteemme 
pintaan. Voittiko nuori jäljestäjämme 
todella mestaruuden tässä taitavassa 
ja hienossa jälkikoirien ja ohjaajien 
porukassa? Kyllä siinä niin kävi. Nyt 
oli Paten vuoro ja meillä onnea myös 
matkassa monessa kohtaa. Olo oli 
hämmentynyt, liikuttunut ja kiitollinen. 
Ennen kaikkea, olimme kuitenkin to-
della ylpeitä toukokuussa vasta kaksi 
vuotta täyttäneestä nuoresta jäljestä-
jästämme.

FI MVA FI JVA TK1 RTK1 RTK2 Kvarntorpet’s Sandman

Teksti: Ismo Ruis

Flattien Mejä-mestari 2016

FI JVA TK1 RTK1 RTK2 
Kvarntorpet’s Sandman ”Pate” 
jälki- ja harrastuskoirana

Pate osoittautui jo pennusta pitäen taitavaksi ne-
nänkäyttäjäksi. Todella pienellä treenimäärällä alkoi 
pojan mejäura (ja on myös jatkunut). Pate valioitui 
vuoden ikäisenä suoraan viidellä kokeella. Toinen 
voittajaluokan koe oli piirimestaruuskoe, jossa Pate 
sijoittui toiseksi. Tänä vuonna piirimestaruuskokees-
sa ei onni ollut enää myöten, pojan törmätessä maa-
ampparipesään jäljellään harmiksi.

Pate harrastaa mejän ohella tokoa, rally-tokoa, nouto-
ja sekä piipahtaa silloin tällöin myös näyttelykehissä. 
Kaikista harrastuksista mejä on silti se Paten rakkain 
juttu. Pate on luonteeltaan iloinen, miellyttämisenha-
luinen sekä erittäin monipuolinen koira. Paten kaveri-
na kotona asustaa myös toinen flattimme FI JVA TK2 
RTK1 RTK2 Kevätniityn Blue Velvet ”Velmu.” Pojat 
ovat hyviä kavereita keskenään ja pitävät flattimaista 
elämänmenoa kotona yllä.

Kiitos Paten kasvattajalle, Birgitta Hällsten-Padalle 
tästä hienosta pojasta, josta olemme ylpeitä! Kiitos 
myös Anna Björklundille avusta pennun valitsemi-
seen ja kannustamisesta matkan varrella!

Terv. Ismo, Tanja sekä flatit Pate & Velmu
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Teksti: Piia Kauppinen ja Johanna Uosukainen

Flattimestaruudessa 2015 saimme 
taas hyvän idean, ”mitä, jos järjestet-
täisiin ensi vuonna Flattimestaruus”? 
Siitä se ajatus sitten lähti Parolan/Hä-
meenlinnan rytmiryhmä täydennetty-
nä espoolaisella naisenergialla aloitti 
vuoden 2016 Flattimestaruustapah-
tuman suunnittelun ja lopputulokse-
na Kanta-Hämeessä vietettiin kolme 
päivää, kolmessa eri koepaikassa, yli 
neljänkymmenen talkoolaisen mah-
dollistaessa 108 koirakon startin. 
Tapahtuma järjestettiin Kanta-Hä-
meessa Hämeenlinnan Hauholla. 
Lautsian lomakeskuksessa olivat ma-
joitukset sekä lauantaiaamuna järjes-
tetyt Mestaruuksien näyttelyosuudet. 
Koepaikat sijaitsivat Hauhon Kyttäläs-
sä, Eteläisissä sekä Rengossa Vesa-
järvellä.

Mestaruustapahtuma starttasi perjan-
taina alo-, avo ja voi-luokan koeosuuk-
silla. Lauantaiaamuna aloitimme 
näyttelyosuudella, johon osallistuivat 
sileäkarvaiset noutajat ja sen jälkeen 

jatkoimme jälleen koeosuuksia. Lau-
antaina edellä mainittujen koeluok-
kien lisäksi järjestettiin epävirallinen 
juniorimestaruuden koeosuus.

Lauantai-iltana illallisen yhteydessä 
jaoimme palkinnot ja kruunasimme 
Juniorimestariksi Anu Nummisen 
Huntstars Basic Instict ja Kisälliksi 
Mervi Salmelan Pyymäen Tuulta ja 
Tyventä. Lisäksi meillä oli myös kun-
nia huomioida Grand Old Man Ilpo 
Sarkkinen, joka starttasi tänä vuonna 
30. peräkkäisen kerran Flattimesta-
ruudessa. Lisäksi illalla jaettiin vanha 
mestaruuspokaali eniten mestaruus-
kiinnityksiä saaneelle. 8 kiinnitystä 
Kauppinen/Suhonen perheessä toivat 
pokaalin Parolaan. Illalla julistettiin 8 
finaalikoirakkoa, 7 voittajaluokasta ja 
yksi avoimesta.

Sunnuntaina käytiin metsästykselli-
nen ja tiukka finaali, jossa yleisöllä 
oli hyvät paikat seurata taitavien koi-
rakoiden työskentelyä vaihtelevassa 

loppukesän säässä; oli aurinkoa, tuul-
ta, sadetta ja ukkostakin.  Jännittävän 
finaalin päätteeksi saimme uuden 
Flattimestarin vm 2016, Onnea Taka-
Tapiolan Fiun Taru ja Janne Järvinen!
Mestaruusviikonlopun hienosta on-
nistumisesta saamme kiittää uutteria 
talkoolaisia, tuomaristoa sekä maan-
omistajia Lauraa, Eikkaa ja Hämeen-
läänin metsästysseuraa sekä tieten-
kin omaa tehotiimiämme. Lämpimät 
kiitokset teille kaikille, jotka osallistuit-
te viikonloppuun koirienne kanssa. Li-
säksi saimme todistaa kuinka talkoilu 
tapahtumassa ei estä starttaamista 
eikä edes menestymistä kokeessa. 
8:sta finalistista viisi talkoili tapahtu-
massa.

Innolla jäämme odottamaan ensi vuo-
den Mestaruustapahtumaa, nähdään!

Flattimestaruus Hauholla 12.- 14.8.2016

Luokkavastaavien mietteitä:
Näyttelyosuus

Etukäteen mietin näyttelyosuutta ja sitä kuinka saisimme 
sen vietyä mahdollisimman juohevasti läpi. Päätin, että 
tänä vuonna otamme kolme tuomaria arvostelemaan ja 
aloitamme kehät portaittain. Tämä siitä syystä, että meillä 
on aina monia henkilöitä, jotka esittävät koiria kaikissa ke-
hissä ja meillä on aina paine saada koirakoita siirtymään 
starttipaikoille.

Näyttelyosuuden tuomareiksi saimme Juniorimestaruu-
teen Kati Kallion (Kennel Pyymäen), Flattikisälliin Kati La-
gerstamin (pitkäaikainen flattiharrastaja ja jota ilman koko 
Kisälliä ei olisi) ja Flattimestaruuteen Ruotsista Linda Ed-
bergin (Kennel Black Mica´s).
Näyttelyosuudessa käytetään Suomen kennelliiton näytte-
lysääntöjä, poikkeuksena kivesvikaisuus ja keltainen väri.

Flatteja oli arvosteltavana Juniorimestaruudessa 14 kpl, 
Flattikisällissä 34 kpl ja Flattimestaruudessa 33 kpl. Mes-
taruuksien näyttelyosuuksissa kaikki koirat, niin urokset 
kuin nartut, ovat yhtä aikaa kehässä. Jokainen koira saa 
kirjallisen näyttelyarvostelun.
Myös tänä vuonna tuomari antoi nauhan koirille, jotka ha-
lusi nähdä jatkossa. Koirat, jotka eivät nauhaa saaneet, 
pääsivät siirtymään välittömästi koepaikalle starttaamaan. 
Lopuksi kukin tuomari sijoitti viisi koiraa, jotka saivat Mes-
taruuksiin lisäpisteitä näyttelyosuudesta.

Juniorimestaruudessa Kati Kallio sijoitti viisi narttua, joista 
voiton vei Laura Rajakallion Dantaran Especially For You.

Flattikisällin näyttelyosuuden voiton vei uros Almanza Bar-
bour Goodiebag, jonka omistavat Sirpa Saastamoinen ja 
Ragnhild Ulin.

Flattimestaruuden näyttelyosuudessa Linda Edberg valit-
si kauneimmaksi Satu ja Piia Saarisen omistaman nartun 
Sniffens Syystuuli.

Kehät pyörivät hienosti ja näyttelyosuudet saatiin päätök-
seen hyvissä ajoin. Ensi vuoden näyttelyosuuden järjestä-
jille vinkkinä, että ottakaa näyttelyosuuden arvosteluun vii-
meisenä koirakot, jotka ovat startanneet jo perjantaina =)

Lämmin kiitos näyttelyosuuksien tuomareille, sihteereille, 
kehien pyörittäjille ja kaikille muuten auttaneille! Hyvällä 
porukalla tekeminen on mukavaa!
Kiitos myös meidän Mestaruuden järjestelyporukalle – 
hommat sujuivat hymyssä suin =)

-Jaana Räty-

kuvat (c) Satu Saarinen
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Tässä vielä terveiset Näyttelyosuuksien tuomareilta:

Junnumestaruuden koirista voisin kommentoida, että 
näin fysioterapeuttina ilahdutti se, että pääosin koirat liik-
kuivat hyvin. Toki nuorille koirille tuli vielä mainintaa löy-
sistä etuliikkeistä, mutta se tulee osittain korjaantumaan 
iän myötä. Etuliikkeisiin liittyen eniten huomautettavaa oli 
etuosien rakenteissa eli kovin monella paperissa lukee 
suora ja/tai lyhyt olkavarsi. Pääosin koirat olivat hyvän-
kokoisia ja ikään nähden useimmat jo melko valmiita. 
Mielestäni juniorimestaruudessa oli tasokkaita nuoria 
koiria ja kärki viisikkoon valikoitui tasainen ryhmä viehät-
täviä nuoria neitoja. Kärkisijat taidettiin ratkoa karismal-
la; voittaja selvästi tiesi, miten tehdä vaikutus tuomariin. 
;) Olin myös ilahtunut huomatessani, että valitsemani 
koirat onnistuivat hyvin myös kokeessa.

Kati Kallio

Kiitos kutsusta, tämä oli ilo ja kunnia! Jo useamman vuo-
den ”vähän ulkona flattimaailmasta” olleena oli hienoa 
päästä pitkästä aikaan näkemään näin iso otos flattejä. En 
havainnut mitään erityistä vikaa, mistä pitäisi olla huolis-
saan, koirilla oli kauttaaltaan kauniit päät, koot eivät ole ka-
ranneet käsistä eikä hännät nousseen tai takakulmaukset 
laskeneet :) Kisällin kehässä oli monta kaunista nuorta 
koiraa, jotka eivät vielä tänään pärjänneet kehittyneim-
mille kisaajille. Toiseksi tullut narttu ja voittanut uros ovat 
tasapainoisia kokonaisuuksia ja koiria, jotka pärjäävät 
missä tahansa näyttelykehässä, kumpikin olisi ansain-
nut voiton, mutta uros on aina uros :) Eniten mieltä läm-
mitti kuitenkin se, ettei kehään saapunut yhtään ilotonta 
flattiä tai kireää handleriä. Kaikki eivät ole näyttelykehi-
en ruusuja, mutta kukkia kuitenkin ja vain harvat saa-
vat yhteistyönsä flattinsä kanssa mestaruuskokeessa 
nähdylle kyyneleet-silmiin-tuovaan-ohjaukseen-ta-
solle, mutta niin kauan kaikki vetää yhtä köyttä ja ei 
ylenkatso minkään tason harrastajia, pysyy rotu ja 
porukka yhtenäisempänä kuin muilla noutajaroduilla 
ja se on se asia, josta kannattaa pitää kiinni ja tehdä töitä 
sen eteen, jokaisen asenne ratkaisee. Kiitos tapahtuman 
järjestäjille ja Onnea kaikille Mestaruuden, tuloksen tai ko-
kemuksen saaneille!

Kati Lagerstam

Först vill jag tacka så mycket för inb-
judan att döma Öppen och Elithun-
dar på erat flatmästerskap. Det var 
en mycket trevlig upplevelse och jag 
kommer gärna igen! Tänkte skriva nå-
gra rader om de hundar jag placerade 
i utställningen . 

Ensiksi haluan kiittää saamastani kut-
susta tulla Flattimestaruuteen arvos-
telemaan avoimen ja voittajaluokkien 
koirat. Se oli oikein mukava kokemus 
ja tulen mielelläni joskus toistekin! 
Ajattelin kirjoittaa muutaman rivin 
näyttelyssä sijoittamistani koirista.

Som min självklara vinnare blev Snif-
fens Syystuuli. En helt igenom väl-
byggd tik med vackert huvud och ut-
tryck, utmärkt storlek och i en utmärkt 
kondition. En riktig dam från nos till 
svanstipp! Nr 2 var Metsävirnan Ken-
tuckian Snow: även det en tik av ut-
märkt typ, vackert huvud, lite större än 
1:an men fortfarande väldigt femimin. 
Hon var för dagen helt utan päls men 
hon hade ingenting att dölja. Otur för 
henne att hon fick möta tiken som 
vann. 

Oli itsestään selvää, että valitsin voit-
tajaksi Sniffens Syystuulen. Se on 
kauttaaltaan hyvärakenteinen narttu, 
jolla on kaunis pää ja ilme, kooltaan 
erinomainen ja esitettiin erinomaises-
sa kunnossa. Todellinen lady kuonos-
ta hännänpäähän asti! Toiseksi sijoi-
tin Metsävirnan Kentuckian Snown: 
myös se on erinomaista tyyppiä oleva 
narttu, jolla on kaunis pää. Se on hie-
man kookkaampi kuin ensimmäiseksi 
sijoittamani narttu, mutta siitä huoli-
matta hyvin feminiininen. Näyttelypäi-
väksi se oli tiputtanut kaiken karvan, 
mutta eipä sillä ollut rakenteessaan 
mitään peiteltävääkään. Sillä kävi vain 
vähän huono tuuri joutuessaan vas-
takkain juuri päivän voittajan kanssa.

Nr 3 var Heilurihännän Cool Water 
Man, en stor välbyggd rejäl hane 
med fina rörelser. Han var lite tung i 
sitt huvud men ett otroligt fint starkt 
välvinklat bakställ. Nr 4 var bruna-
Toffedreams Walla Walla Racetrack. 

en hane av utmärkt 
storlek. Bra huvud och 
uttryck. Han kom till 
sin rätt i rörelser. Han 
hade trots en sommar 
bakom sig bra päls 
och färg! 5:a blev en 
liten hane av utmärkt 
typ. Hans huvud kun-
de vara längre men 
jag var väldigt impo-
nerad av hans fina 
sidoröreleser. Han 
skulle kunna vara 
mer maskulin. Ut-
märkt päls och kon-
dition! Jag tyckte att 
de flesta hundarna 
var i utmärkt konditi-
on, bra bett genom-
gående och härliga 
temperament. Jag sakande dock en 
del vackra huvuden och uttryck.

Kolmonen oli Heilurihännän Cool Wa-
ter Man, suuri, hyvärakenteinen kun-
non uros, jolla oli hienot liikkeet. Sillä 
oli hieman raskasrakenteinen pää, 
mutta uskomattoman hieno, vahva 
ja hyvin kulmautunut takaosa. Nel-
jänneksi sijoittui ruskea Toffedreams 
Walla Walla Racetrack. Erinomaista 
kokoa oleva uros, jolla oli hyvä pää 
ja ilme. Tämä uros pääsi oikeuksiin-
sa liikkeessä. Huolimatta loppukesän 
ajankohdasta se oli edelleen hyvässä 
karvassa ja turkki oli hyvän värinen! 
Viidenneksi sijoittui pieni, erinomais-
ta tyyppiä oleva uros. Sen pää olisi 
voinut olla pidempi, mutta ihastuin 
kovasti sen hienoihin sivuliikkeisiin. 
Se olisi kuitenkin voinut olla maskulii-
nisempi. Koira oli erinomaisessa kar-
vassa ja kunnossa! Minusta useimmat 
koirat olivat erinomaisessa kunnossa, 
purennat olivat kauttaaltaan hyviä ja 
luonteet ihastuttavia. Osalla koirista 
olisi kuitenkin voinut olla kauniimpi 
pää ja ilme.

Det är lite klurigt att döma hanar och 
tikar blandat. det kändes som att ha-
narna blev stora och klumpiga i jäm-
förelse med tikarna vilket dom säkert 
inte skulle upplevas om dem bara 

tävlade 
mot varandra. Tack igen för ett mycket 
trevligt evenemang och för att ni uts-
tällare var så otroligt trevliga och jag 
hoppas att de flesta kände sig nöjda.

On hieman konstikasta arvostella 
urokset ja nartut sekaisin samassa 
luokassa. Urokset vaikuttivat kovin 
suurilta ja kömpelöiltä narttuihin ver-
rattuna, miltä ne eivät varmastikaan 
olisi tuntuneet kilpaillessaan aino-
astaan toisia uroksia vastaan. Kiitos 
vielä kerran erittäin hauskasta tapah-
tumasta ja siitä, että te näytteilleaset-
tajat olitte niin uskomattoman muka-
via. Toivon, että useimmat teistä olivat 
tyytyväisiä saamaansa arvosteluun.
Hälsningar Linda Edberg/ Black 
Mica’s 

Terveisin
Linda Edberg / Black Mica’

Teksti suom. Anu Numminen

kuvat (c) Satu Saarinen



[ 44 ] Flattiviesti 3 / 2016 Flattiviesti 3 / 2016 [ 45 ]

FLATTIMESTARUUS FLATTIMESTARUUS

Ja tässä luokkavastaavien 
mietteitä:

Alokasluokka

Flattimestaruuden Flatti-Kisälli kil-
pailtiin alokasluokassa, jonne saim-
me järjestettyä ylimääräisen tuoma-
rin suuren osallistujamäärän vuoksi. 
Koemaastot sijaitsivat Eteläisissä ja 
Rengossa. Vaikka maastot olivat hy-
vin erityyppiset, saatiin koetehtävät 
vastaamaan toisiaan ja molemmissa 
luokissa oli omat haasteensa maas-
ton suhteen. 

Alokasluokassa starttasi viikonlopun 
aikana 44 koiraa, joista 34 oli flattia! 
Koe alkoi maamarkkeerauksella, jos-
ta siirryttiin veden rajaan. Veteen tuli 
kaksoismarkkeeraus. Markkeeraus-
ten jälkeen tehtiin ensimmäinen osa 
hakutyöstä ja koiran palauttaessa ha-
kuriistaa ammuttiin ohjaukselle, joka 
tuli veteen. Ohjaustehtävän jälkeen 
jatkettiin hakua. Tuomareina alokas

luokassa toimivat Risto Heikkonen ja 
Vesa Turunen. Molempien koepaik-
kojen työntekijät suoriutuivat järjeste-
lyistä erinomaisesti ja itsenäisesti.

-Johannes Rasi-

Avoinluokka

Koe alkoi passiosuudella edellisen 
koiran suorittaessa viimeisenä tehtä-
vänä ykkösmarkkeerauksen ja saa-
dessa palautteen tuomarilta. Tästä 
siirryttiin vesialuehakuun, jossa oli 
kaksi riistaa. Pienen seurauttamisen 
jälkeen vesiohjaus, jonka jälkeen lä
hes samoilta sijoilta tuli kakkosmark-
keeraus linjaan. Pienen seuraamisen 
jälkeen jatkettiin hakua. 

Hakutehtävän päätyttyä koirakolle 
teetettiin vielä ykkösmarkkeeraus. Jo-
kaiseen tehtävään tuli myös laukaus. 
Kahden päivän aikana kokeessa kävi 
30 koirakkoa maaston kuitenkin kes-
täen hyvin. Tuomari Pekka Uusimäki 
piti koetta onnistuneena metsästysko-
keena. Onnistumisia ja myös epäon-
nistumisia nähtiin joka osa-alueella. 

Kiitokset vielä kaikille toimitsijoille, 
tuomarille ja maanomistajalle!

-Mika Virtanen-

Voittajaluokka

Voittajaluokan koe oli parikoe, jossa 
arvottiin suoritusjärjestys parin tultua 
koepaikalle. Toinen pari jäi passiin ja 
toinen aloitti kokeen paikallistamis-
tehtävällä, jossa ensin tuli kakkos-
markkeeraus linjaan korkeaan ran-
taheinikkoon, jonka jälkeen ampuja 
siirtyi ja kolmas heitto tuli veneestä 
lumpeikkoon. Suoritusjärjestys oli va-
paa. Tämän jälkeen oli vesiohjaus, 
joka oli n. 100 m viistoon oikealle ja 
suurin osa matkasta oli matalaa vettä. 
Näiden suoritusten jälkeen parit vaih-
toivat paikkoja. 

Molempien suoritusten jälkeen siir-
ryttiin hakuun, jossa koirat suorittivat 
hakua kahdella eri alueella ja kah-
den riistan jälkeen tapahtui alueiden 
vaihto. Riistoja oli 6/alue. Matkat oli-
vat voittajaluokkaan lyhyitä, mutta 
haastava maasto yhdessä varsinkin 
perjantain vielä haastavamman kelin 
kanssa teki kokeesta haasteellisen. 
Perjantaina esim. vesiohjauksessa 
koira hävisi välillä täysin näkyvistä, 
kun aallot olivat niin korkeita. 

Riistoina kokeessa käytettiin mark-
keeraustehtävässä lokkeja ja heinä-
sorsia, ohjauksessa taveja ja haussa 
vesialueella lokkeja sekä maalla fa-
saaneja ja variksia.

Kiitos osaaville toimitsijoille ja myös-
kin maanomistaja-Lauralle.

-Mikko Saastamoinen-

Juniorimestaruus

Koe alkoi koirakon siirtymisellä mark-
keerauspaikalle. Siirtymisen aika-
na tuli kaksi laukausta ohjausriistan 
suuntaan. Koiralle tuli veneestä lin-
jamarkkeeraus, joista lähimmäinen 
heitettiin ensin. Tämän jälkeen vene 
siirtyi vähän ja heitettiin toinen mark-
keeraus. Markkeerauksen jälkeen 
koira suoritti hakutehtävää 

tuomarin määräämän ajan. Tämän 
jälkeen vuorossa oli vesiohjaus, jol-
le oli ammuttu kokeen alussa olleet 
kaksi laukausta. Ohjauksen jälkeen 
jatkettiin vielä hakua.

Kaikki yksittäiset tehtävät tulivat 
päivän aikana suoritetuksi. 

Kokeeseen sijoitetut sorsankaaveet 
sekä hakualueelle vedetty kaninjälki 
vaikuttivat useamman koiran koko-
naissuoritukseen. Kokeen tuomarina 
toimi Kimmo Kaakkomäki. 

Kiitokset toimitsijoille sekä maan-
omistajalle.

Mestaruuden finaali

Finaaliin valittiin 8 koirakkoa, joista 
4 ensimmäistä lähtivät suorittamaan 
paineistettua walkup-tehtävää. Teh-
tävän aikana ammuttiin useita lauka-
uksia ja heitettiin paljon riistaa yhdelle 
merkitylle alueelle. Lisäksi häiriönä 
toimivat kaksi metsästysspanielia.

Seuraavana vuorossa oli paritehtä-
vä. Kaksi koirakkoa siirtyi näkösuojan 
taakse ja toiset kaksi siirtyivät suori-
tuspaikalle. Vuorossa olleet koirakot 
seurasivat paikallaan spanielin ha-
kutyöskentelyä sekä ohjaajan häiri-
öammuntaa. Tämän jälkeen toinen 
koirista lähetettiin walkupin aikana 
heitetylle markkeerauskasalle. Koi-
ran palautettua riistan, toinen koira 
ohjattiin pellon takanurkassa olleel-
le ohjausriistalle. Häiriönä pellolla 
olivat hanhenkaaveet. Seuraavaksi 
pari vaihtoi tehtäviä. Parin suoritettua 
tehtävät, siirtyivät he vuorostaan odo-
tuspaikalle näkösuojan taakse. Nä-
kösuojan takana odottamassa olleet 

koirakot siirtyivät suorittamaan samat 
tehtävät.

Näin edettiin myös jäljellä olevien nel-
jän koirakon kanssa.

Seuraavaksi kokeen tuomarit halusi-
vat lisätehtävän kahdelle koirakolle, 
jotta selviäisi kumpi heistä pääsee jat-
koon seuraaviin tehtäviin. Kyseisille 
koirille suoritettiin vaikea kakkosmark-
keeraus pellolta metsään. Tämän 
tehtävän paremmin suorittanut jatkoi 
finaalissa. Pienen tauon jälkeen koe 
jatkui vesialueella. Tässä vaiheessa 
jäljellä oli 6 koirakkoa.

Vesialueella olleet tehtävät suoritet-
tiin jälleen pareittain. Parin tullessa 
tehtäväalueelle, ammuttiin laukaus 
hakualueen suuntaan. Tämän jälkeen 
toinen koirakoista siirtyi veneeseen ja 
toinen jäi maalle. Veneessä olleelle 
koirakolle tuli kolmosmarkkeeraus, 
joihin heitot tulivat maalta sekä ve-
neestä. Koiran suorittaessa markkee-
raustehtävää, toinen koirista suoritti 

hakutehtävää. Tämän jälkeen tehtä-
viä vaihdettiin. Nämä tehtävät suoritti-
vat myös jäljellä olleet koirakot.

Tehtävien jälkeen pidettiin pieni tau-
ko. Tauon aikana tuomarit valitsivat 
kaksi koirakkoa viimeiseen finaali-
tehtävään. Finaalitehtävä suoritettiin 
yksilösuorituksena. Koira tuli ohjata 
lähetyspaikan vastapäätä olleeseen 
niemekkeeseen ja laskea koira siel-
lä hakuun. Hakualueella oli riistana 
”haavakkokani”. 

Tämän tehtävän jälkeen saatiin kruu-
nattua Flattimestari 2016.

Erityiskiitokset toimitsijoille, tuoma-
reille sekä maanomistajalle. Onnitte-
lut kaikille kokeeseen osallistuneille. 
Kiitos kutsusta tulla suunnittelemaan 
Juniorimestaruutta sekä viikonlopun 
kohokohtaa, Mestaruuden finaalia. 

-Teemu Rantakangas-
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Flattimestaruus
Tuomarit:
näyttely Linda Edberg
koeosuus Pekka Uusimäki (AVO) 
ja Jouni Vimpeli (VOI)

Flattimestari 2016
 skn FI KVA SE KVA 

Taka-Tapiolan Fiun Taru
FI27917/09, s. 2.4.2009
(i: Batzi’s Knock Out, e: Taka-Tapiolan Fiu)
kasv. Tapio Takala, Mänttä
om.&ohj. Janne Järvinen, Vilppula

Näyttelyosuus:
7.5 årig tik. Utmärkt storlek. OK huvud, kunde öns-
kas något längre. Bra ben & tassar. Tillräcklig hals. 
Stark rygg. Välvinklat bakställ. Något fallande kors. Ngt 
mjuk och ullig päls. Fria rörelse.

Koeosuus:
Haku: Tekee hyvää hakua, kattaa alueet hyvin.
Ohjattavuus: On hyvin ohjattavissa.
Paikallistamiskyky: Selvittää tehtävät itsenäisesti.
Riistan käsittely: Hyvää koko kokeen ajan.
Passityöskenetely: Rauhallinen.
Muut ominaisuudet: Tarkkaavainen laukausten aikana. 
Soveltuu hyvin parityöskentelyyn.
Yleisvaikutelma: Erittäin hyvässä yhteistyössä ohjaajan-
sa kanssa töitä tekevä koira. Koira selvittää kaikki päivän 
tehtävät erittäin hyvin.
VOI1

Finaali:
Seuraa walk-upissa hyvin. Selvittää muistimarkkeerauksen 
ja maaohjauksen hyvin. Tekee hyvää hakua ja selvittää 
markkeerauksen melko hyvin. Suoriutuu vesiohjauksesta 
erinomaisesti. Vahva työskentelijä, joka osoittaa hyvän met-
sästyskoiran ominaisuuksia.

pisteet 1 + 12 = 13 pistettä

kuvat (c) Tiina Järvinen

Flattimestari 2016
FI KVA SE KVA Taka-Tapiolan Fiun Taru
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2. skn Taka-Tapiolan Biggan
FI15415/12, s. 11.1.2012
(i: FI MVA Fågeltorps Korkki Kungsörn, e: Taka-Tapiolan 
Fani)
kasv. Tapio Takala, Mänttä
om.&ohj. Mika Toskala, Muurame

Näyttelyosuus:
5 årig tik. Utmärkt typ och storlek. Längt vackert huvud. 
Utmärkt hals. Välvinklat front, tillräcklig benstomme. 
Något platta tassar. Satrk rygg. Utmärkt kors. Välvinklat 
bakställ. Rör sig lätt och ledigt.
Koeosuus:
Haku: Tekee erittäin hyvää hakutyötä, kattaa alueet hyvin 
ja on tehokas.
Ohjattavuus: On hyvin ohjattavissa.
Paikallistamiskyky: Selvittää tehtävät itsenäisesti.
Riistan käsittely: Hyvää koko kokeen ajan.
Passityöskentely: Rauhallinen.
Muut ominaisuudet: Tarkkaavainen laukausten aikana. 
Soveltuu hyvin parityöskentelyyn.
Yleisvaikutelma: Erinomaisessa yhteistyössä ohjaajan 
kanssa toimiva koira, joka työskentelee tänään varmasti 
ja on tehokas. Koira selvittää kaikki päivän tehtävät erin-
omaisella tavalla.
VOI1

Finaali:
Koira voisi seurata walk-upissa paremmin. Selvittää 
muistimarkkeerauksen hyvin, samoin maaohjauksen. 
Tekee hyvää hakutyötä ja selvittää markkeeraustehtävät 
erinomaisesti. On myös hyvin ohjattavissa, mutta valitet-
tavasti ohjausriistaa ei saada ei saada talteen. Erittäin 
hyvässä yhteistyössä toimiva pari. Koira toimii erittäin 
hyvin tänään vesiohjausken loppuosaa lukuunottamatta. 
Erittäin hyvä metsästyskoira.

pisteet 1 + 10 = 11 pistettä

3. sku FI KVA Taka-Tapiolan Fiun Tahvo
FI27923/09, s. 2.4.2009
(i: Batzi’s Knock Out, e: Taka-Tapiolan Fiu)
kasv. Tapio Takala, Mänttä
om.&ohj. Backman Harri, Vanhalinna

Näyttelyosuus:
7-år gammal. Utmärkt storlek. Bra huvud och uttryck. Bra 
hals. Tillräckligt förbröst. Ngt kort och rak överarm. Mycket 
stark rygg. Utmärkt bakställ. Mycket bra päls. Dock ngt 
dålig svärta. Rör sig lätt och ledigt.
Koeosuus:
Haku: Tekee hyvää hakaa. Olisi voinut olla vielä tehok-
kaampi.
Ohjattavuus: Koira ottaa melko hyvin ohjausta ja koira 
saadaan riistalle saakka, mutta riistaa ei saada ylös.
Paikallistamiskyky: Selvittää tehtävät itsenäisesti ja 
nopeasti.
Riistan käsittely: Hyvää koko kokeen ajan.
Passityöskentely: Rauhallinen.
Muut ominaisuudet: Tarkkaavainen laukausten aikana ja 
soveltuu hyvin parityöskentelyyn.
Yleisvaikutelma: Erittäin hyvin markkeeraustehtävän 
suorittanut koira, joka selvittää myös haun ja ohjausteh-
tävän hyväksytysti. Haparointi ohjaustehtävässä alentaa 
palkintosijaa.
VOI2

Finaali:
Voisi seurata paremmin walk-upin aikana. Vaatii käskyjä 
koko ajon ajan. Selvittää muistimarkkeerauksen ja maa-
ohjauksen nopeasti. Ajon aikana pientä ääntelyä. Suorit-
taa melko hyvää hakutyötä ja hyvät markkeeraustehtävät. 
Koiran sijoitusta laskee levottomuus kokeen aikana ja 
lievä ääntely.

pisteet 1 + 8 = 9 pistettä

4. sku FI KVA Taka-Tapiolan Kaijun-Poika
FIN47352/07, s. 2.8.2007
(i: FI KVA FI MVA Biehkan Kaiku, e: Taka-Tapiolan 
Merisilja)
kasv. Tapio Takala, Mänttä
om.&ohj. Jori Saastamoinen, Mäntsälä

Näyttelyosuus:
Utmärkt storlek, längt huvud men kunde önskas mer 
utfylld i nospartiet. Ngt runda ögon. Ngt rak överarm. 
Tillräcklig hals. Tillräcklig benstomme. Stark rygg. Fallan-
de kors. Tillräcklig vinklat bakställ. Rör sig ledigt, mycket 
välvisat.
Koeosuus:
Haku: Tekee hyvää hakua, kattaa alueet hyvin.
Ohjattavuus: Selvittää tehtävän melko helposti. Suoritus 
olisi voinut olla suoraviivaisempi.
Paikallistamiskyky: Havaitsee kaikki kolme pudotusta 
ja noutaa kolmannen ja toisen nopeasti. Muistaa myös 
ensimmäisen, mutta harhautuu väärälle riistalle.
Riistan käsittely: Hyvää koko kokeen ajan.
Passityöskentely: Rauhallinen.
Muut ominaisuudet: Tarkkaavainen laukausten aikana. 
Soveltuu hyvin parityöskentelyyn.
Yleisvaikutelma: Hyvässä yhteistyössä ohjaajansa 
kanssa toimiva koira, joka haparoivaa markkeerausteh-
tävää lukuunottamatta selvittää päivän tehtävät oikein 
hyvin. Haparointi paikallistamistehtävässä alentaa palkin-
tosijaa.
VOI2

Finaali:
Seuraa erittäin hyvin walk-upin aikana. Selvittää nopeasti 
muistimarkkeerauksen. Maaohjaus olisi voinut suoravii-
vaisempi. Tekee hyvää hakutyötä. Selvittää markkeerauk-
sen kolmannen pudotuksen hyvin, mutta tarvitsee toiselle 
pudotukselle selkeän avun. Varma työskentelijä, jonka 
työskentelyä tänään leimaa pienet puutteet useammassa 
osasuorituksessa.

pisteet 1 + 6 = 7 pistettä

5. sku Fowl Reed’s Big Brother
FI24427/09, s. 20.4.2009
(i: FIN MVA NO MVA Toffedreams Summit, e: FIN MVA 
Artnemisflat Galadriel)
kasv. Pia Kauppinen, Parola
om. Pia Kauppinen & Ville Suhonen, Parola,
ohj. Ville Suhonen

Näyttelyosuus:
7 år. Utmärkt typ och storlek. Bra huvud och uttryck. Kun-
de önska mer förbröst ngt rak överarm. Stark rygg. Bra 
kors. Ngt knappt vinklat bakställ. Rör sig bra från sidan. 
Dock trängt bak. Utmärkt kondition. Välvisat.
Koeosuus:
Haku: Tekee hyvää hakua. Kattaa riittävästi aluetta.
Ohjattavuus: On hyvin ohjattavissa. Suoritus olisi voinut 
olla suoraviivaisempi.
Paikallistamiskyky: Ei selvitä tehtävää itsenäisesti.
Riistan käsittely: Hyvää koko kokeen ajan.
Passityöskentely: Rauhallinen.
Muut ominaisuudet: Tarkkaavainen laukausten aikana. 
Soveltuu hyvin parityöskentelyyn.
Yleisvaikutelma: Vauhdikas ja itsenäinen koira, joka on 
parhaimmillaan hakutyössä. Koira selvittää myös ohjaus-
tehtävän hyväksytysti. Epäonnistunut paikallistamistehtä-
vä laskee palkintosijaa.
VOI2

Finaali:
Seuraa walk-upissa hyvin. Joutuu etsimään muistimark-
keerausta jonkin aikaa. Selvittää maaohajauksen melko 
mukavasti. Pientä ääntelyä ajon aikana. Tekee hakua 
hieman nihkeän alun jälkeen hyvin. Markkeerauksista 
noutaa vain kolmannen pudotuksen. Vahva työskentelijä, 
jonka työskenetlyä leimaa tänään pieni epävarmuus.

pisteet 1 + 4 = 5 pistettä
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6. skn Taka-Tapiolan Fiun Taimi
FI27921/09, s. 2.4.2009
(i: Batzi’s Knock Out, e: Taka-Tapiolan Fiu)
kasv. Tapio Takala, Mänttä
om.&ohj. Anu Sinkkonen, Pälkäne

Näyttelyosuus:
7 årig tik. Utmärkt typ och storlek. Bra huvud. Ngt ljusa 
ögon. Bra hals. Tillräcklig benstomme. Stark rygg. Ut-
märkt bakställ. Utmärkt päls och kondituon. Rör sig med 
något kort steg.
Koeosuus:
Haku: Tekee laajaa ja hyvää hakutyötä.
Ohjattavuus: Koira on ohjattavissa melko hyvin. Itse 
suoritus olisi voinut olla suoraviivaisempi.
Paikallistamiskyky: Selvittää tehtävät itsenäisesti.
Riistan käsittely: Hyvää koko kokeen ajan.
Passityöskentely: Rauhallinen.
Muut ominaisuudet: Tarkkaavainen laukausten aikana. 
Soveltuu hyvin parityöskentelyyn.
Yleisvaikutelma: Jaksava koira, joka tekee hyvin töitä 
kokeen loppuun saakka. Suoriutuu hyvin päivän tehtävis-
tä, eikä pieni haparointi ohjaustehtävässä häiritse hyvää 
yleiskuvaa.
VOI1

Finaali:
Seuraa hyvin walk-upissa. Maaohjauksessa kuuntelee 
hyvin, mutta voisi totella ohjaajaansa hieman paremmin. 
Riista saadaan talteen. Selvittää muistimarkkeerausken 
hyvin. Tekee hyvää hakutyötä. Markkeerauksessa ohjaaja 
hämmentyy jouduttuaan veneeseen. Koira suoriutuu hy-
vin kolmannesta pudotuksesta, mutta muut riistat jäävät 
noutamatta. Koirakon työskentelyä leimaa kokematto-
muus.

pisteet 1 + 2 = 3 pistettä

7. 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

Näyttelyosuus:
4 år gammal. Utmärkt typ. Bra storlek, bra huvud. Kunde 
önskas lite längre. Utmärkt benstomme. Bra hals. Til-
lräckligt vinklat bakställ. Bra päls. Rör sig med mycekt bra 
steg.
Koeosuus:
Haku: Tekee hyvää hakutyötä.
Ohjattavuus: Koira on hyvin ohjattavissa, mutta valitetta-
vasti riistaa ei saada talteen.
Paikallistamiskyky: Selvittää tehtävät itsenäisesti.
Riistan käsittely: Moitteetonta.
Passityöskentely: Rauhallinen.
Muut ominaisuudet: Tarkkaavainen laukausten aikana. 
Soveltuu hyvin parityöskentelyyn.
Yleisvaikutelma: Hyvässä yhteistyössä ohjaajansa 
kanssa toimiva koira, joka jaksaa työskennellä kokeen 
loppuun saakka. Koira selvittää haun ja paikallistamisteh-
tävän hyvin ja on myös hyvin ohjattavissa. Valitettavasti 
ohjausriistaa ei saada talteen ja tämä laskee palkintosi-
jaa.
VOI2

Finaali:
Voisi seurata paremmin wal-upin aikana. Selvittää muis-
taimarkkeerausken hyvin. Maaohjauksen loppuosa oli 
hieman omatoiminen. Koira ei selvitä karsintatehtävän 
kaksoismarkkeerausta.

pisteet 1 + 1 = 2 pistettä

8. 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

Näyttelyosuus:
4 år utmärkt typ och storlek. Bra huvud, dock något lite 
kort. Tängbett. Utmärkt hals, mycket bra benstomme. 
Bra ben och tassar. Stark rygg, välvinlat bakställ. Rör 
sig med bra steg. Utmärkt kondition.
Koeosuus:
Haku: 1. haku: Liikkuu sitkeästi ja tehokkaasti hakualu-
eella. Tuo molemmat riistat. 2. haku: liikkuu laajasti ja 
tehokkaasti alueella ja tuo nopeasti tarvittavat riistat.
Ohjattavuus: Voimakkaalla linjalla saadaan helposti 
ohjattua riistalle.
Paikallistamiskyky: Hyvät havainnot pudotuksista, 
noutaa ne itsenäisesti ja suoraviivaisesti. Ykkösmark-
keeraus: näkee pudotuksen ja noutaa riistan itsenäises-
ti.
Riistan käsittely: Tiukat, mutta hyvät otteet. Hyvät 
palautukset ja luovutukset.
Passityöskentely: Seuraa tiiviisti ohjaajansa. Tarkkaa-
vainen passissa.
Muut ominaisuudet: Hyvä yhteistyö. Hyvä laukauksen-
sietokyky.
Yleisvaikutelma: Tyylikäs vahvat vietit omaava koira, 
joka suoriutuu kaikista kokeen osa-alueista helposti. 
Ohjataan miellyttävästi.
AVO1

Finaali:
Rauhallinen, miellyttävä koira. Seuraa hyvin walk-upin 
aikana. Maaohjaus on raskas, eikä riistaa saada talteen. 
Selvittää muistitehtävän pienen etsinnän jälkeen.

pisteet 1 + 1 = 2 pistettä

Flattimestaruuden 
näyttelyosuuden sijoittuneet:

1. skn C.I.B FI MVA EE MVA Sniffens Syystuuli 
FI55433/10, s. 9.9.2010
(i: FI MVA Metsävirnan Kentuckian Wolf, e: C.I.B C.I.E 
FIN MVA EE VMVA EE MVA LT MVA RU MVA BALTV-08 
BALTVV-15 Sniffens Time To Be Star)
kasv. Miia Suppanen-Olkkola, Espoo
om. Satu Saarinen & Piia Piiparinen, Koria,
ohj. Juha Saarinen

2. skn C.I.B FI MVA EE MVA Metsävirnan Kentucki-
an Snow, FIN28655/08, s. 6.5.2008
(i: GB SH CH Vbos The Kentuckian, e: FIN MVA Snif-
fens Wind Of Forest)
kasv. Heli Siikonen, Muurikkala
om. Antti Tarkkala & Miia Suppanen-Olkkola, Vantaa,
ohj. Antti Tarkkala

3. sku C.I.E FI MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT 
MVA BALTV-14 Heilurihännän Cool Water Man, 
FI43334/09, s. 8.4.2009
(i: C.I.E FI MVA DE MVA SE MVA(N) PL MVA Starwor-
kers Handsome As Hell, e: FIN MVA EE MVA SI MVA 
CZ MVA ABSG11 Heilurihännän Kiss-Kiss)
kasv. Kirsi & Asko Nieminen, Saarentaus
om.&ohj. Tanja Porttikallio, Oitti

4. sku Toffedreams Walla Walla Racetrack, 
FI46345/13, s. 15.8.2011
(i: GB SH CH Calzeat Causa Commotion, e: FI MVA 
O’flanagan Håll Andan)
kasv. Lean & Claes Sundquist, 95250 Kalix-Nyborg
om.&ohj. Vesa Turunen, Kempele

5. sku Buumin Harmless Fool, FI46526/13, s. 
26.7.2013 
i: FI MVA FI JVA Eternal Fire Tsaikovsky, e: FI MVA 
Buumin Firefox)
kasv. Elo Mari & Tuononen Henna, 80140 Joensuu
om.&ohj. Henna Tuononen, Joensuu
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1. skn Huntstars Basic Instinct
FI30903/15, s. 15.4.2015
(i: POHJ MVA FI MVA NO MVA Whizzbang’s Hit Or Miss, e: FI JVA Sniffens Syysaurinko)
kasv. Satu Saarinen & Piia Piiparinen, Koria
om. Anu & Mikko Numminen, Espoo
ohj. Anu Numminen

Näyttelyosuus:
Tasapainoinen, feminiininen kokonaisuus. Kaunis, narttumainen pää, hiemna löysä kaula. Oikea purenta. Hieman 
lyhyt kaula. Tasapainoisesti kulmaustunut edestä ja takaa. Ikäisekseen valmis runko. Kaunis selkälinja. Liikkuu takaa 
yhdensuuntaisesti, edestä vielä löysästi. Hyvä sivuliike. Hyvä karvan laatu. Esiintyy iloisesti.

Koeosuus:
Haku: 1. osiossa ei löydä mitään. 2. osiossa lähilokki ja taaimmainen varis.
Ohjattavuus: Toisella lähetys kerralla suoraviivainen linja.
Paikallistamiskyky: Näkee kummankin heiton. Hakee 1. heitetyn ensin. 2. markkeerauksella hakee ensin kuvan. 
Sitten lähetetään uudestaan ja löytää riistan.
Riistan käsittely: Tuo ohjaajan lähelle hyvin, pudottaa riistat ohjaajan eteen.
Muut ominaisuudet: Seuraamisessa parantamisen varaa, kiihtyy laukauksista.
Yleisvaikutelma: Seuraamisessa puutteita ja laukauksista kiihtymistä. Koira ei pysty keskittymään tehtäviin kunnolla. 
Koiraa ohjataan hillitysti.

pisteet 5 + 12 = 17 pistettä

2. skn Dantaran Especially For You
FI29031/15, s. 21.5.2015
(i: FI MVA EE MVA EE JMVA EEJV-14 Dantaran Daily 
Bonus, e: FI MVA EE MVA EE JMVA EEJV-14 EEV-16 
Almanza Between You And Me)
kasv. Rajakallio Laura, Espoo
om.&ohj. Laura Rajakallio, Espoo
Näyttelyosuus:
Hyvän kokoinen, narttumainen. Kaunis pää ja miellyttävä 
ilme. Hieman lyhyt olkavarsi. Hyvä runko ja eturinta ikäi-
sekseen. Hyvä selkälinja. Hyvät takakulmaukset, mutta 
reisi voisi olla vähän leveämpi. Liikkuu yhdensuuntaisesti 
edestä ja takaa. Hyvä sivuliike, mutta häntä nousee hie-
man liikkeessä. Hyvä karvan laatu. Esiintyy iloisesti.
Koeosuus:
Haku: Löytää lähimmän lokin nopeasti. 2. hakuosios-
sa koira etenee hakualueella hyvin, mutta ei saa riistaa 
ylös. Ohjaaja lopettaa.
Ohjattavuus: Suoraviivainen linja.
Paikallistamiskyky: Näkee kummatkin heitot. Hakee 
ensiksi heitetyn. Toisesta ei ole muistikuvaa, ei löydä.
Riistan käsittely: Hyvät otteet riistoista.
Muut ominaisuudet: Kiihottuu laukauksista. Seuraami-
nen voisi olla parempaa. Ohjataan miellyttävästi.
Yleisvaikutelma: Koira jättää itsestään työskentelyhalui-
sen kuvan, mutta vallattomuus vaikuttaa siihen, että koira 
ei keskity tehtäviin.

pisteet 6+ 6 = 12 pistettä 

3. skn Palokallion Häjyflikka
FI22020/15, s. 25.2.2015
(i: FI KVA Taka-Tapiolan Fiun Tahvo, e: Regale Razza 
Recife)
kasv. Rami & Heli Pitkäjärvi, Rintala
om.&ohj. Heli Pitkäjärvi, Rintala
Näyttelyosuus:
Hyvänkokoinen. Suoraolkavarsi. Hyvä runko ikäisekseen. 
Narttumainen pää. Tasapurenta. Hyvä selkälinja, mutta 
hieman alhainen hännänkiinnitys. Hieman pitkä lanneosa. 
Hyvin kulmautunut takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti 
edestä ja takaa ja hyvällä askelpituudella. Iloinen luonne.
Koeosuus:
Haku: Kattaa kuivalta maalta takimmaiselle riistalle, josta 
tuo variksen. Tuo 1. haussa lähimmäisen riistan. Tekee 
itsenäistä hakua.
Ohjattavuus: Koira etenee kuville saakka, josta ohjausta 
ei saada ylös. Neljä lähetys kertaa.
Paikallistamiskyky: Suorittaa tehtävän varmasti, muis-
tikuvat hyviä, vaikka käy tarkistamassa toisella markkee-
rauksella kuvat, mutta tarkistuksen jälkeen muyistikuva 
riistasta, jonka noutaa hyvin.
Riistan käsittely: Pehmeät hyvät otteet. Palautukset 
käteen.
Muut ominaisuudet: Pientä epävarmuutta havaittavissa.
Yleisvaikutelma: Miellyttävän kuvan itsestään jättävä 
koira. Hyvässä yhteistyössä ohjaajansa kanssa. Tällainen 
koira olisi kiva metsästyskaveri.

pisteet 1+ 10 = 11 pistettä

4. skn Flatkiss Halloween Slickchick
FI53174/14, s. 17.10.2014
(i: FI MVA EE MVA Flatkiss Explosion Edison, e: FI MVA 
Nerelius Secret Garden)
kasv. Kiuru Christina, Lahti
om.&ohj. Nina Leino, Paimio
Näyttelyosuus:
Hyvän kokoinen, narttumainen. Sievä pää. Oikea puren-
ta. Hieman kookkaat korvat. Tasapainoisesti kulmautu-
nut. Suora olkavarsi. Kaula voisi olla hieman pidempi. 
Hyvä eturinta ja runko. Kaunis selkälinja. Reisi voisi olla 
leveämpi. Liikkuu yhdensuuntaisesti takaa, edestä vielä 
löysästi. Hyvä sinuliike. Hyvälaatuinen karva. Esiintyy 
iloisesti.
Koeosuus:
Haku: 1. haku löytää lähilokin. 2. haku säikähtää vesialu-
eella jotain. Liikkuu hakualueella hyvin, löytämällä riistaa.
Ohjattavuus: Ei lähde ohjaukselle.
Paikallistamiskyky: Näkee kummatkin heitot. Karkaa 
ensimmäiselle. Noutaa taaimmaisen viimeeksi heitetyn 
ensin. Sitten seuraavaksi haunomaisesti ensin heitetyn.
Riistan käsittely: Hyvät otteet, mutta pudottaa ohjaajan 
eteen.
Muut ominaisuudet: Seuraa hyvin ja tarkkaavainen 
laukauksissa.
Yleisvaikutelma: Miellyttävässä yhteistyössä työskente-
levä pari. Pienellä treenaamisella tulevaisuus edessä.

pisteet 1 + 8 = 9 pistettä

FLATTIMESTARUUS

5. skn Flatkiss Hottest Go-Getter
FI53179/14, s. 17.10.2014
(i: FI MVA EE MVA Flatkiss Explosion Edison, e: FI MVA 
Nerelius Secret Garden)
kasv. Christina Kiuru, Lahti
om. Minna & Anni Vornanen, Joensuu, 
ohj. Minna Vornanen
Näyttelyosuus:
Hyvän kokoinen, narttumainen kokonaisuus. Hyvä pää, 
hieman syvällä olevat silmät. Hyvä eturinta. Vahva luusto. 
Hieman pitkä runko kokoon nähden. Hyvin kulmautunut 
edestä ja takaa. Liikkuu hieman löysästi edestä vielä, 
muuten erinomaisesti. Hyvä turkki.
Koeosuus:
Haku: Hausta tuo kanin ensimmäisenä. Seuraavaksi lähi-
lokin. Tekee itsenäistä ja laajaa hakua, ei löydä muuta. 
Koiran vahvin osa-alue.
Ohjattavuus: Ei lähde ohjaukseen.
Paikallistamiskyky: Karkaa laukaukseen, ei näe ensim-
mäistä heittoa. Näkee toisen. Noutaa lähimmän eikä 
muista taaimmaista.
Riistan käsittely: Hyvät otteet.
Muut ominaisuudet: Voisi seurata paremmin.
Yleisvaikutelma: Antaa vallattoman kuvan itsestään, 
joka vaikuttaa suorituksiin. Hieman hiomista asioissa.

pisteet 4+ 4 = 8 pistettä

Juniorimestaruus

Tuomarit:
näyttely Kati Kallio
koeosuus Kimmo Kaakkomäki
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Juniorimestaruuden 
näyttelyosuuden sijoittuneet:

1. skn Dantaran Especially For You
FI29031/15, s. 21.5.2015
(i: FI MVA EE MVA EE JMVA EEJV-14 Dantaran Daily 
Bonus, 
e: FI MVA EE MVA EE JMVA EEJV-14 EEV-16 Almanza 
Between You And Me)
kasv. Rajakallio Laura, Espoo
om.&ohj. Laura Rajakallio, Espoo

2. skn Huntstars Basic Instinct
FI30903/15, s. 15.4.2015
(i: POHJ MVA FI MVA NO MVA Whizzbang’s Hit Or Miss, 
e: FI JVA Sniffens Syysaurinko)
kasv. Satu Saarinen & Piia Piiparinen, Koria
om. Anu & Mikko Numminen, Espoo
ohj. Anu Numminen

3. skn Flatkiss Hottest Go-Getter
FI53179/14, s. 17.10.2014
(i: FI MVA EE MVA Flatkiss Explosion Edison, e: FI MVA 
Nerelius Secret Garden)
kasv. Christina Kiuru, Lahti
om. Minna & Anni Vornanen, Joensuu, 
ohj. Minna Vornanen

4. 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 Suhonen, Parola,
ohj. Ville Suhonen

5. skn Emkristina’s Johnie Lekko
FI17379/15, s. 30.1.2015
(i: FI MVA Emkristina’s Gaurhoth Ned Arain, e: FI MVA 
Emkristina’s Hantaywee Abequa)
kasv. Tiina-Maarit Kisonen, Lieksa
om.&ohj. Tiina-Maarit Kisonen, Jongunjoki

Flattikisälli
Tuomarit:
näyttely Kati Lagerstam
koeosuus Risto Heikkonen ja Vesa Turunen

1. skn Pyymäen Tuulta Ja Tyventä
FI16756/13, s. 23.1.2013
(i: SE MVA(N) Red Mountain’s Gold In Bormio, e: FI MVA Flatnews Fabolous Future)
kasv. Kati Kallio, Akaa
om. Mervi Salmela & Kati Kallio, Lempäälä, ohj. Mervi Salmela

Näyttelyosuus:
Erittäin ilmava, lyhyessä turkissa oleva narttu. Nätti pää. Siistit kulmaukset, kapea edestä.

Koeosuus:
Haku: Aloittaa haun ensiosan mukavasti saadaan riista talteen. Haun toisella osuudella koira tekee mukavaa hakua 
kattaen hyvin kaislikkoaluetta. Kattaa lopulta myös hyvin kuivemman alueen.
Ohjattavuus: Koira suoriutuu tehtävästä hyvin ollen ohjattavissa.
Paikallistamiskyky: maamarkkeeraus: Koira havaitsee pudotuksen hyvin ja noutaa linnun. Kaksoismarkkeeraus: 
Koira havaitsee molemmat pudotukset, muistaa ne ja noutaa linnut suoraviivaisesti.
Riistan käsittely: Kantaa riistoja hyvällä otteella palauttaen niitä suoraviivaisesti ja luovuttaa ohjaajalleen.
Passityöskentely: Rauhallinen laukausten ja pudotusten aikana.
Jäljestämiskyky: Koira suoriutuu tehtävästä erinomaisesti ja vauhdikkaasti.
Muut ominaisuudet: Helposti hallittavissa, hyvä yhteistyö.
Yleisvaikutelma:Mukavalla tyylillä työskentelevä koira, joka esittää tänään erinomaista ja suoraviivaista paikallista-
miskykyä ja suoriutuu helposti vesiohjauksesta. Koira esittää tänään myös varsin kattavaa ja tehokasta hakua. Erin-
omainen metsästyskoira, joka suoriutuu helposti päivän tehtävistä.

ALO1, pisteet 1 + 12 + 2 = 15 pistettä 
KOEOSUUDEN PARAS KOIRA

kuva (c) Satu Saarinen
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2. sku C.I.B C.I.E FI MVA SE MVA(N) LV MVA HeJW-
11 JV-11 LVV-16 Almanza Barbour Goodiebag, 
FI17073/12, s. 19.11.2010
(i: Montegrino Military Man, e: GB SH CH SE MVA HU 
MVA PMV-07 EUV-08 SEV-08 SEV-09 Almanza Bag Of 
Tricks)
kasv. Ulin Ragnhild & Karlström Susanne, Ruotsi
om. Saastamoinen Sirpa & Ulin Ragnhild, Hämeenlinna, 
ohj. Sirpa Saastamoinen
Näyttelyosuus:
Upeasti liikkuva, erittäin sopusuhtainen, kaunis uros. 
Liikkuu pehmeällä ja kauniilla liikkeellä.
Koeosuus:
Haku: Koira liikkuu laajalla alueella, mutta lähimmäinen 
lokki jää noutamatta.
Ohjattavuus: Olisi voinut olla suoraviivaisempi, mutta 
koira ottaa selvästi ohjausta ja riista saadaan melko 
helposti talteen.
Paikallistamiskyky: 1-markkeeraus: näkee heiton, mutta 
lähtee hakuun. Toisella lähetyksellä riista saadaan tal-
teen. 2-markkeeraus: näkee molemmat heitot ja noutaa 
itsenäisesti.
Riistan käsittely: Moitteetonta.
Jäljestämiskyky: -
Muut ominaisuudet: Innostuu laukauksista.
Yleisvaikutelma: Työhaluinen koira. Pientä omapäisyyttä 
havaittavissa joissain tehtävissä. Ykkösmarkkeerausken 
lievä hapuilu ja haun pieni tehottomuus vaikuttavat pal-
kintosijaan.ALO2, 
pisteet 6 + 9 = 15 pistettä

3. skn Biehkan Sukkula, FI22990/14, s. 7.3.2014
(i: Batzi’s Knock Out, e: Taka-Tapiolan Kaijun-Tyttö)
kasv. Jori Saastamoinen, Numminen
om.&ohj. Jori Saastamoinen, Numminen

Näyttelyosuus:
Siro, feminiininen narttu, joka tänään hyvin lyhyessä 
karvassa. Liikkuu hyvin. 
Koeosuus:
Haku: Liikkuu hyvin alueella ja löytää kaikki riistat 
nopeasti.
Ohjattavuus: Toisella lähetyksellä koira saadaan 
ohjattua riistalle.
Paikallistamiskyky: Maamarkkeeraus: Näkee pudo-
tuksen ja hakee riistan. Kaksoismarkkeeraus: Näkee 
pudotukset ja noutaa molemmat itsenäisesti.
Riistan käsittely: Moitteetonta.
Jäljestämiskyky: Jäljestää.
Muut ominaisuudet: Kiinnostunut laukauksista.
Yleisvaikutelma: Hyvän työkoiran kuvan itsestään 
antava koira, jota ohjataan miellyttävästi. Hakualueella 
koira tuntuu olevan parhaimmillaan. Suorittaa kaikki 
päivän tehtävät hienosti.
ALO1, pisteet 1 + 12 + = 13 pistettä

Kisällin näyttelyosuuden sijoittuneet:

1. sku C.I.B C.I.E FI MVA SE MVA(N) LV MVA HeJW-
11 JV-11 LVV-16 Almanza Barbour Goodiebag 
FI17073/12, s. 19.11.2010
(i: Montegrino Military Man, e: GB SH CH SE MVA HU 
MVA PMV-07 EUV-08 SEV-08 SEV-09 Almanza Bag Of 
Tricks)
kasv. Ulin Ragnhild & Karlström Susanne, Ruotsi
om. Saastamoinen Sirpa & Ulin Ragnhild, Hämeenlinna, 
ohj. Sirpa Saastamoinen

2. skn FI MVA EE MVA EE JMVA EEJV-14 EEV-16 
Almanza Between You And Me FI29054/13, s. 
6.3.2013 (i: C.I.E SE MVA(N) NO MVA V-12 SEV-13 
SEV-14 SEV-15 V-15 Castlerock Simply Magic, e: Alman-
za Mozzarella)
kasv. Ragnhild Ulin & Susanne Karlström, Ruotsi
om.&ohj. Laura Rajakallio, Espoo
pisteet 5+1=6 pistettä

3. skn FI MVA EE JMVA TLNJW-13 Whizzbang’s 
Cream D’cocoa FI50812/12, s. 13.7.2012
(i: SE MVA(N) PL MVA Almanza Crash N’burn, e: SK 
MVA Whizzbang’s Pina Colada)
kasv. Dorte & Kim Jensen, Viborg, Tanska
om.&ohj. Tiina Sudensalmi, Taipalsaari
pisteet 4+1=5 pistettä

4. skn FI JVA Sniffens Syysaurinko
FI55435/10, s. 9.9.2010
(i: FI MVA Metsävirnan Kentuckian Wolf, e: C.I.B C.I.E 
FIN MVA EE VMVA EE MVA LT MVA RU MVA BALTV-08 
BALTVV-15 Sniffens Time To Be Star)
kasv. Miia Suppanen-Olkkola, Espoo
om. Anu & Mikko Numminen, Espoo, 
ohj. Anu Numminen
pisteet 3+0=3 pistettä

5. sku FI MVA EE MVA EE JMVA EEJV-14 
Dantaran Daily Bonus FI33462/13, s. 15.5.2013
(i: C.I.E FI MVA SE MVA(N) NO MVA Torpedos Woodoo 
Magic, e: C.I.B FI MVA EE MVA EEJV-11 EEV-15 Kvick-
sans Time Of My Life)
kasv. Laura Rajakallio, Espoo
om. Johanna & Niko Uosukainen, Parola, 
ohj. Johanna Uosukainen
pisteet 2+0=2 pistettä

PALKINTO KOIRA OMISTAJA
VOI-LUOKAN PARAS Taka-Tapiolan Biggan Mika Toskala

AVO-LUOKAN PARAS Filurin Torojolli Minna Niemi

PICCOLIINAN PYTTY (finaalin vanhin) Taka-Tapiolan Kaijun-Poika Jori Saastamoinen

ROKSUN TUOPPI (finaalin nuorin) Filurina Torojolli ja Filurin Tarina Minna Niemi ja Heli Pitkäjärvi

FINAALIN PARAS KÄYTTÖKOIRA Taka-Tapiolan Biggan Mika Toskala

TAAVIN TUOPPI (finaalin paras hakukoira) Taka-Tapiolan Biggan Mika Toskala

FLATTIMESTARI Taka-Tapiolan Fiun Taru Janne Järvinen

VILIN MALJA (AVO/VOI näyttelyn kaunein) Sniffens Syystuuli Satu Saarinen ja Piia Piiparinen

PIETUN PYSTI Batzi´s Oban Ace Mika Virtanen

JUNIORIMESTARI Huntstar´s Basic Instict Anu Numminen

MUSTA VARIS (koeosuuden paras) Huntstar´s Basic Instict Anu Numminen

VILTIN MALJA (paras yhteistyö) Flatkiss Halloween Slickchick Nina Leino

WILMAN VAASI (JUN näyttelyn kaunein) Dantaran Especially For You Laura Rajakallio

FLATTIKISÄLLI Pyymäen Tuulta ja Tyventä Mervi Salmela

KISÄLLIN KOEOSUUDEN PARAS Pyymäen Tuulta ja Tyventä Mervi Salmela

KISÄLLIN NÄYTTELYN KAUNEIN Almanza Barbour Goodiebag Sirpa Saastamoinen

Mestaruudessa jaetut kiertopalkinnot

Mestaruudessa Paras Kasvattaja -palkinnolla palkittiin

Kennel Taka-Tapiolan

Lämpimät onnittelut!

1. Kennel Taka-Tapiolan, 8 kasvattia, 43 pist.
2. Kennel Sniffens, 7 kasvattia, 21 pist.
3. Kennel Filurin, 4 kasvattia, 19 pist.
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Meidän matka kohti juniorimestaruuden Viltin Maljaa

Pulmu on toinen oma sileäkarvainen 
noutajani. Sen kanssa on lähestytty 
nomen maailmaa hiukan eritavalla, 
kuin ensimmäisen koirani kanssa, jol-
le lähinnä heiteltiin dameja ”sinne sun 
tänne”.

Pulmun kanssa käytiin ensimmäise-
nä vuonna paljon treeneissä vaan 
istumassa ja katsomassa kun muut 
teki. Harvakseltaan otettiin noutoja ja 
koitettiin paneutua paikallaanoloihin, 
luoksetuloihin, seuraamiseen ja luo-
vutuksiin. Tehtävät tehtiin pääosin da-
meilla ja riistoja lähinnä kanniskeltiin.
Meidän matka kohti Hämeenlinnaa 
ja flattimestaruutta alkoi jo perjantai-
iltana. Tarkoitus oli jäädä katsomaan 
koko hieno tapahtuma sunnuntain fi-
naalia myöten.

Juniorimestaruus alkoi lauantaiaamul-
la näyttelyosuudella. Pulmu oli loppu-
jen lopuksi näyttelyosuuden kuuden-

neksi kaunein ja 
näin ollen tienasi 
itselleen siitä vain 
yhden pisteen. Sii-
tä sitten siirryttiin 
metsään ja kohti 
koeosuutta. Kau-
hukseni sainkin 
todeta, että koe oli 
kohtalaisen haas-
tavan oloinen; pit-
kä vesiohjaus, jos-
sa kivet ja kaaveet 
häiriöinä. Mark-
keeraus linjakak-
kosen tyyppisesti 
kaislikkoon, missä 
häiriönä liikkuva 
vene. Sekä vielä 
laajahko haku, joka 
oli osin 
metsässä 
sekä vesi-
alueella.
Vesiohjaus 
oli Pulmul-

le vielä liikaa. Hakua kattoi 
hyvin, mutta sieltäkin saatiin 
riistaa vähän ylös. Markkee-
rauksesta sen sijaan tuli mo-
lemmat.
Vaikka oma jännitykseni olikin 
valtava, se ei ilmeisesti näky-
nyt häiritsevästi. Tuomarilta 
tulikin positiivista palautetta 
koearvostelun yleisvaikutel-
maan sanoin:

”Miellyttävässä yhteistyössä 
työskentelevä pari. Pienellä 
treenaamisella tulevaisuus 
edessä”

Lopputuloksena meille siis ju-
niorimestaruuden 4. sija sekä 
Viltin malja, joka annetaan 
parhaasta yhteistyöstä. Tämä 
pytty nimenomaan lämmittää 
kovasti omaa mieltä, sillä yh-

teistyö koiran kanssa on ollut alusta 
asti hyvin vahvasti mukana Pulmun 
koulutuksessa. Tällä tiellä koitetaan 
tietenkin jatkossakin pysyä; olemalla 
itse johdonmukainen sekä omalla oh-
jaamisella helpottaa koiran työskente-
lyä mahdollisimman paljon.

Lopuksi vielä iso kiitos Chrisse ja Mar-
ko (Kennel Flatkiss) tästä ihanasta 
koirasta!! Sekä Kati Tuominen, joka 
olet vienyt meitä eteenpäin! Tämä pyt-
ty ei olisi kyllä tässä ilman sinua!

t. Nina ja Pulmu

Teksti: Nina Leino

FLATTIMESTARUUS

kuva (c) Marko Nikkonen

kuva (c) Nina Leino

Noutajien taipumuskokeen ylituomarikurssi

Kurssi järjestetään 2017 kevään ja alkukesän aikana. Kurssille hakeneille pidetään karsintatilai-
suus 2016 lokakuun lopun ja marraskuun alun välisenä aikana. Karsintatilaisuuden päivämäärä ja 
paikka ilmoitetaan myöhemmin. Kurssin vetäjänä toimii Jouni Vimpeli.

Hakemukset tulee toimittaa 10.10.2016 mennessä osoitteella: jyry.tuominen@hotmail.com. Hakijan 
on luotettavasti osoitettava täyttävänsä koulutukseen pääsyn edellytyksenä olevat vaatimukset 
(sääntöjen kohta 11.3.1)

Keväällä 2017 järjestetään kaksi rodunomaisten kokeiden koetoimitsijakurssia 
(Koetoimitsijakurssi 2).

- koulutukseen hakeutuvan on omattava riittävä tietous omista koemuodoista
- oltava Suomen Kennelliiton jäsen ja täysi-ikäinen
- toiminut aktiivisesti koemuodon harrastajana ja toimitsijatehtävissä tai muuten hyvin siihen
  perehtynyt
- koulutukseen pyrkivällä tulee olla jäsenyhdistyksen suositus
- koetoimitsijakurssi 1 tulee olla suoritettuna

Pohjois-Karjalan Noutajakoirayhdistys järjestää yhteistyössä SNJ:n kanssa NOU/NOME koetoi-
mitsijakurssi 2:n. Kurssin ajankohta on 22. - 23.04.2017 ja paikka Joensuun ympäristö (tarkentuu 
myöhemmin).

Kurssinjohtajana toimii NOU/NOME-tuomari Tuija Hukkanen ja kurssin osallistujamäärä on max 25 
henkilöä.Koetoimitsijakurssi 1 tulee olla suoritettu ennen 2 kurssia. (Pohjois-Karjalan Kennelpiiri 
järjestää kurssin 1, ajankohta tammikuu/17).Ilmottautumisia otetaan vastaan tammikuussa 2017. 
Lisätietoja tulossa loppuvuodesta 2016. 
Tiedustelut: Taija Varis, taija.varis@gmail.com,puh. 0500-923304

Kanta-Hämeen Noutajakoirayhdistys järjestää yhteistyössä SNJ:n kanssa NOU/NOME koetoimitsi-
jakurssi 2:n. Kurssin ajankohta on 20. - 21.05.2017 ja paikka Suvipielinen Hämeenlinnassa.
Kurssinjohtajana toimii NOU/NOME-tuomari Juha Tenhunen ja kurssin osallistujamäärä on max. 
25 henkilöä. Koetoimitsijakurssi 1 tulee olla suoritettuna ennen 2 kurssia. Ilmoittautumisia otetaan 
vastaan maalis-huhtikuussa 2017. Lisätietoja alkuvuodesta 2017.
Tiedustelut: Mikko Tusa, mikko.tusa@kolumbus.fi, puh. 040 541 4915.
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Nordic WT Retriever Championship for 
teams Tanskassa 8.-10.7.2016
Arpaonnen suosiessa minua ”pääsin” 
kirjoittamaan Pohjoismaiden noutaji-
en WT-mestaruuskisareissusta Tans-
kaan. Itselleni nämä arvokisat olivat 
ensimmäiset ja oli hienoa päästä me-
nestyneiden parivaljakkojen mukaan. 
Maana Tanska oli tullut kisojen muo-
dossa tutuksi Nordic WT Champion-
ship for golden 2015 -kisapaikkana. 
Tietyt kisakuviot eivät päässeet yllät-
tämään, Tanska oli edellisen vuoden 
tapaan järjestelyissä tyylilleen uskolli-
nen, valitettavasti. Ennen varsinaisen 
kisaviikonlopun alkua vaikeuksia tuot-
ti yhteydenpito järjestäjien kanssa, 
kunnes kieli muutettiin englannista 
ruotsiksi. Tanskalaisten tuomaroin-
ti kotiinpäin oli myös samaa luokkaa 
kuin aikaisemminkin. Mutta niin kuin 
joku viisas sanoi, kisoissa on tehtävä 
niin nappisuoritukset, jos mielii Tans-
kassa voittaa. On Tanskassa myös 
paljon hyvääkin, mielellään sinne 
menisin uudestaankin. Ruokatarjoi-
lut olivat maittavia ja hyvin järjestet-
ty, oli mukava sateisena sunnuntai-
na päästä katettuun tilaan syömään 
lämmintä ruokaa kesken koepäivän. 
Maana Tanska on kaunis ja tarjoaa 
todella vaihtelevat ja mielenkiintoiset 
koemaastot.

Suomesta meitä lähti kolme joukkuet-
ta:

Finland 1 Grassduck´s Red Flash, 
ohj. Teijo Kostian, Batmoor´s Black 
Isle Chandler, ohj. Maarit Nikkanen ja 
Demon Eye´s Freewill, ohj. Mari Koi-
visto

Finland 2 Goldgingers Big Bad Wolf, 
ohj. Helka Alanko, FI KVA SE KVA 
Weljesten Gifted Au, ohj. Maarit San-
nelvuo ja Weljesten Joker Au, ohj. 
Petri Tuominen

Finland 3 Highhut´s Hercules, ohj. Rei-
ma Ronkainen, Brookbank Blackbird, 
ohj. Jari Särkänlahti ja Grassduck´s 
Black Rabid, ohj. Esa Schön

Hieman paniikkia aiheutti kaikille Suo-
men joukkueille yhden lentoyhtiön pe-
ruessa viikkoa ennen sekä meno- että 
paluulennot, kaikki saivat kuitenkin 
koirat koneisiin mahdutettua eri jär-
jestelyin ja kisamatka saattoi alkaa, 
tosin eri aikatauluin ja matkareitein 
kuin alun perin oli suunniteltu. Olim-
me majoittuneet Finland 1 -joukkueen 
kanssa samaan majapaikkaan, jonne 
oli mukava saapua iloisien tervehdyk-
sien saattelemana. Ilmoittautumiset 
tehtiin perjantai-iltana ennen majoit-
tumista.

Lauantain kisapäivä käynnistyi tor-
vensoitolla ja tuomareiden esittelyil-
lä, jonka jälkeen kaikista joukkueista 
otettiin valokuvat. Joukkueita oli kai-
ken kaikkiaan 13: Norjasta 2, Ruot-
sista 2, Tanskasta peräti 6 joukkuetta. 
Tuomarit: Oivind Veel, Norja, Miso 
Sipola, Suomi, Ulf Göranzon, Ruotsi, 
Jan Lorenzon, Tanska, DannyFraser, 
Tanska.

Kahden päivän koe oli siis joukkue-
koe, mutta sen lisäksi kisattiin molem-
pina päivinä yksilötuloksin normaalin, 
virallisen WT:n tapaan. Lauantaina 
sää suosi meitä ja rastit kiersivät mel-
ko hyvin. Lauantain viidestä rastista ei 
yksikään ollut ns. peltorasti, mihin mo-
nesti Suomessa olemme WT-kisoissa 
tottuneet.

Joukkueemme aloitti ykkösrastilta, 
joka oli yksi kolmesta vesirastista. 
Matkat tällä rastilla olivat lyhyehköt, 
jokaiselle tuli kaksi ohjausta eri paik-
koihin, toisten joukkuetovereiden odo-
tellessa taaempana.

Kakkosrasti oli kumpuilevaa niitty- 
ja rinteessä olevaa metsämaastoa. 
Tämä rasti toteutettiin walk upissa, 
jokaiselle tuli häiriöiden jälkeen mark-
keeraukset kumpuilevaan niittyyn 
sekä ohjaustehtävä markkeerausten 
taakse metsärinteeseen. Alussa tuo-
mari antoi myös tarkat ohjeet, millä 

alueella koirat olisi pidettävä tehtävi-
en aikana.

Kolmosrasti oli ns. aitarasti, kaikille tuli 
sekä ohjaus että markkeeraus aidan 
taakse vuorollaan, niin että markkee-
rausheiton jälkeen aina oikeanpuolei-
nen otti ohjauksen ja keskellä oleva 
heitetyn markkeerauksen ohjausteh-
tävän jälkeen. Rasti oli mielestämme 
päivän haastavin, mutta saimme tais-
teltua damit ylös. Toiset tyylikkääm-
min aidan yli hypäten ja ohjautuen, 
kun taas allekirjoittaneen koira pelleil-
tyään aidan kanssa muistikin osaa-
vansa hypätä ihan hyvällä ilmavaralla, 
mutta oli sen verran vaikuttava show 
alkuun, etteivät pisteet voineet enää 
nousta kovin hyviksi.

Neljäs rasti oli taas vesirasti, johon 
tuli ohjaus ja markkeeraus. Ohjaus oli 
viistosti oikealle eteen uomaa pitkin 
markkeerauksen tullessa vasemmalle 
puolen heinäsaarekkeen taakse. Kes-
kellä oli hyvinkin lähellä vastaranta, 
joka olikin houkutellut muutamia koiria 
markkeerauksen vielä painaessa sin-
ne suuntaan.

Viides rasti oli vesirasti, jokaiselle 
vuorollaan kiertävässä järjestyksessä 
tuli ykkösmarkkeeraus, jokaiselle yh-
teensä siis kaksi ykköstä. Kauimmai-
nen vasemmalle tuleva markkeeraus 
tuli veteen, mutta koiran menoa ei 
edes nähnyt alkumatkan jälkeen, kun 
edessä kasvoi lyhyttä männikkötainta, 
toimitsija antoi merkkejä, missä koira 
liikkui, jos koira ei ohjautunut suo-
raan alueelle. Oikealla kauas veteen 
tulleen markkeerauksen kompastus-
kiveksi saattoi muodostua sen eteen 
männikköön heitetty markkeeraus ja 
toisinpäin. Vaikka markkeeraukset 
heitettiin yksitellen joka koiralle, niin 
silti koirien katsoessa rivissä muiden 
suorituksia, jäi edellisten markkeera-
ukset osin häiritsemään joitakin koiria. 
Nopeaa ylösottoa varten, oli myös oh-
jaajan tärkeä olla hereillä, että kerkesi 
ajoissa puuttumaan koiran lähtiessä 
väärään suuntaan.

Lauantai-iltana kokoonnuttiin leirin-
täalueen melko vaatimattomaan ruo-
kailutilaan, jossa ruoka oli kuitenkin 
hyvää ja riittoisaa. Ruokailun jälkeen 
palkittiin erikoispalkinnoin päivän koi-

rakoita ohjaajineen sekä kymmenen 
parasta koiraa yksilöpistein sekä jul-
kistettiin sen päivän pisteet, ketään ei 
siis pudotettu joukkueena sunnuntail-
ta pois.

Joukkuekilpailun voitti Tanskan 2. 
joukkue. Toiseksi sijoittui Tanskan 
4. joukkue ja kolmanneksi Norjan 
3. joukkue. Suomen joukkueet me-
nestyivät myös mukavasti. Finland 3 
-joukkue sijoittui viidenneksi pistein 
458, Finland 1 -joukkue kuudennek-
si pisteillä 445 ja Finland 2 -joukkue 
kymmenenneksi 356 pisteellä. 

Lauantain kokeen jälkeen kolme suo-
malaista koiraa oli yksilönä yhdeksän 
parhaan koiran joukossa. Maarit Nik-
kanen ja FI KVA Batmoor´s Black Isle 
Chandler 4. sija 88 p., Esa Schön ja 
FI KVA Grassduck´s Black Rapid 7. 
sija 85 p. sekä Reima Ronkainen ja FI 
KVA Highhut´s Hercules 9. sija 83 p.
Lauantaina joka rastin tuomari valit-
si suosikkinsa. Maarit Nikkanen oli 
koiransa kanssa Dannyn suosikki, 
Reima Ronkainen koirallaan Janin. 
Sunnuntaina Maarit Nikkanen voitti 

yksilökisassa. Esa Schön sijoittui koi-
ransa kanssa sunnuntaina sijalle 9.
Sunnuntaiaamu alkoi sateisena. Ras-
tit oli muodostettu niin, että kahdella 
rastilla suoritettiin kaksi rastia yhtä 
aikaa, eli kaksi joukkuetta ja kaksi 
eri rastia arvosteltavana. Vesirasti oli 
päivän ainut rasti, mikä tehtiin yhtenä 
rastina. Tämä aiheutti sen, että jaot 
rasteille eivät toimineet, vaan kahden 
rastin rastit kestivät pahimmillaan yli 
puolitoista tuntia ja aiheuttivat su-
man, kun taas vesirastilla Miso Sipo-
la oli parhaimmillaan tunnin odotellut 
seuraavia kisaajia… tässä kohtaa 
toimitsijat olisivat voineet olla hie-
man hereillä ja ohjanneet kilpailijoita 
käymään vesirastin pois alta, me toki 
suomalaisina tajusimme tämän itse-
kin.

Teksti: Maarit Sannelvuo

kuva (c) Maarit Nikkanen
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Toinen kaksoisrasti oli drive rasti, jos-
sa kaikille tuli markkeeraus ja ohjaus. 
Haastavaksi teki peitteinen näkyvyys, 
ajoittain markkeerauksissa näkyi vain 
osa heiton kaaresta, ja ohjausmatkat 
olivat taas mark- keerauksien taakse 
suurimmaksi osaksi taakse rinteisiin, 
mutta nyt oli jo matkaa laitettu peliin. 
Ohjaajat koirineen olimme kukkulan 
laella rivissä, josta oli näkymät al-
haalle laaksoon, missä drive tapahtui 
vasemmalta oikealle liikkuen ja kier-
roksen käytyä, taas takaisin oikealta 
vasemmalle, näin jokaiselle tuli teh-
täviä eri kulmista eri paikkoihin. Tällä 
rastilla varsinkin Tanskan tuomaroin-
ti korostui, Tanskan joukkue valitti 
markkerausheitosta ja sai uuden hei-
ton, joka muuttui paljon helpommaksi. 
Tanskalaiset saivat myös ohjata koi-
riaan liikkuen jopa 20 m leveyssuun-
nassa, kun taas meidän liikkumava-
ra liikkui 5 m rajoissa. Tanskalaisten 
koirien ollessa alueella, saivat damia 
etsiä todella pitkään, tuomarin meille 
muille selittäessä, että sade haittasi 
hajujen löytämistä, mikä oli jännä kun 
se sama sade koski myös meitä.

Toinen kaksoisrasti tapahtui kumpui-
sessa niittymaastossa, jossa kak-
si joukkuetta kulki rinnakkain walk 
upia, ja jokaiselle vuorotellen tuli 
ykkösmarkkeerauksia ristiin toisen 
joukkueen kanssa tai omalle puolen.  

Puolivälissä vaihdettiin joukkueiden 
paikkaa toiselle tuomarille. Tässä oli 
monelle haasteita koiran löytää da-
meja, vaikka koirat saatiinkin alueelle, 
meidän joukkueen osalta tämä oli hie-
noin rasti, koirat menivät muutamaa 
ohjausta lukuun ottamatta suoraan 
itsenäisesti alueelle löytäen damit no-
peasti.

Näiden rastien lisäksi oli vesirasti, 
joka suoritettiin joukkue kerrallaan. 
Maastona sama paikka kuin lauan-
taina rasti 5, nyt tuli kakkoismarkkee-
raus, joista toinen lensi kauemmaksi 
vesistön taakse maastoon, jossa 
saattoi olla myös pieniä vesilämpärei-
tä ja toinen markkeeraus lähemmäksi 
vasemmalle vesistön ja kaislikon ra-
jatuntumaan, jokaiselle heitot tulivat 
aina liikkuvana eri paikkaan. Oikealla 
oleva ohjaaja otti ensin lähemmäksi 
heitetyn ja sitten keskimmäisen piti 
noutaa kauemmaksi heitetty. Teh-
tävässä vaadittiin myös ohjaajalta 
hyvää markkeerauskykyä ja koirilta 
hyvää linjaa maaston vaihtelusta huo-
limatta, näillä sai aikaan hyviä tulok-
sia.

Oman suorituksemme jälkeen olikin 
kiire jo palauttamaan auto, ja muillakin 
suomen tiimeillä oli kiire ehtiä osalla 
jo sunnuntaina lähtevään koneeseen, 

joten ainoastaan Finland 3 -joukkue 
oli paikan päällä loppuun asti.

Kärkisijan valitseminen oli aiheutta-
nut hieman lisätehtäviä, joten lopul-
listen tulosten saaminen oli kestä-
nyt vielä pitkään sunnuntaina. Kiitän 
kaikkia mukana olleita mukavasta 
seurasta, ohjeista ja onnittelut Suo-
men yksilökisassa hyvin menestyneil-
le! Kiitos myös kaikille sponsoreille ja 
yhteistyökumppaneille sekä yhdistyk-
sille, että teitte tämän mahdolliseksi! 
Omalta osaltani toivon pystyväni hyö-
dyntämään kokemusta kisoista kou-
lutuksissa ja mahdollisten kokeiden 
suunnitteluissa täällä Suomessa.

Oli hienoa päättää reissu Hotelli Hil-
tonissa Maarit Nikkasen voitonjuhliin. 
Sunnuntain yksilökisan sijoitetut:

1. WT – 94 points TOP DOG
FI KVA Batmoors´ Black Isle Chand-
ler
born 3/5/2012, reg. FI15278/13 , Lab-
rador Retriever
(Broadlaw Dirk x Hillus Holland)
breeder Iben Pytlick & Thomas Plam-
boeck,
owner/handler: Maarit Nikkanen.
2. WT – 87 point
Michnos Friend Chandler Bing
Dk10572/2011, 29/05-2011, H, Labra-
dor Retriever
(Foxon Joodii – NOJCH Michnos Dri-
na Daim)
Breeder: Lars Nørgaard, Charlotte 
Nørgaard, handler: Lars Nørgaard
3. WT – 86 point
NJCH NRMJ-15 NEV-15 Meadowlark 
Ballyrush
Labrador Retriever, Reg.nr: 
SE37833/2011, 26.04.2011
Ballylaffin Bailey of Rockenhart – Bat-
moors Leadhills Ale
Breeder: Birgitta Staflund-Wiberg. 
Owner/handler: Per A. Lier
Maarit Sannelvuo

KOKOUSKUTSU

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika 20.11.2016 alkaen klo 13.00
 
Paikka Rantasipi Airport
 Robert Huberintie 4, 01510 Vantaa 

Esityslista:

1.  Kokouksen avaus
2. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
3.  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. 
4.  Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. 
5.  Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa. 
6.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
7.  Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi. 
8.  Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä 
 seuraavaksi kalenterivuodeksi kaksi (2) hallituksen varajäsentä. 
9.  Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heidän varajäsenensä. 
10.  Määrätään liittymismaksun, varsinaisen jäsenen sekä perhejäsenen 
 jäsenmaksun suurus seuraavalle kalenterivuodelle. 
11.  Päätetään tarvittavat toimikunnat ja valitaan niille puheenjohtajat. 
12.  Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle. 
13.  Valitaan edustajat Suomen Kennelliito ry-Finska Kennelklubben rf:n kokouksiin. 
14.  Käsitellään hallituksen tekemät esitykset ja aloitteet. 
15.  Käsitellään jäsenten tekemät esitykset ja aloitteet. 
16.  Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon 
 yhdistyslain 23§:n määräykset.
17. Muut mahdolliset asiat
18. Kokouksen päättäminen

 Tervetuloa!
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Matka TOKOn MM-kilpailuihin
Teksti: Marianne Forsell

Tammikuussa kirjoitin edellistä juttua 
Flattiviestiin, kun Lahjasta (FI & RU 
TVA FI MVA Flatkiss Guilty Intent) 
tuli vuoden 2015 TOKO-flatti. Päätin 
sen silloin ajatuksin, että tuskin ikinä 
tulemme saavuttamaan TOKOn arvo-
kisatasoa, jota bordercolliet ovat hal-
linneet jo vuosikaudet. Kuinkas sitten 
kävikään…
’
Joulukuussa 2015 alkoi maajoukku-
een karsintakoeturnee ja päätin en-
simmäistä kertaa osallistua ”kiertu-
eelle”. Helsingin Messukeskuksessa 
kilpailtiin joulukuussa ja loput neljä 
kisaa olivat reilun kuukauden sisällä 
helmi-maaliskuussa. Näistä saimme 
kokoon Messarin kakkostuloksen, 
lopuista neljästä kokeesta EVL1-tu-

lokset ja lisäksi Seinäjoen KV-kisasta 
myös CACIOBin. Näiden kokeiden 
jälkeen päätin laittaa hakemuksen 
maajoukkueeseen.

Huhtikuussa sain tiedon, että meidät 
on valittu toiseksi varakoirakoksi jouk-
kueeseen ja ilokseni loppukeväästä 
saapui odotettu vahvistus, että va-
rakoirakotkin pääsevät kilpailemaan 
Moskovaan MM-kisoihin. Tuntui aika 
epätodelliselta, mutta totta se oli.

Siitä alkoikin valmistautuminen - koh-
ti maailmanmestaruuskilpailuja. Jo 
karsintoja varten oli treenattu paljon 
- hallilla tuli vietettyä monet myöhäi-
sillan ja keskiyön tunnit ja toisinaan 
hetket ennen kukonlaulua, ja keväällä 

treenitahti kiristyi entises-
tään. MM-kisapaikkana 
toimi hevosurheilukes-
kus, jonka vuoksi kier-
simme loppukeväästä 
ja alkukesästä paljon 
maneeseja Espoo-Ke-
rava-Järvenpää-Parola-
Asikkala-Mikkeli -akselil-
la, jotta koirat tottuisivat 
pehmeään pohjaan ja 
tulisi treenattua aktiivi-
sesti sisätiloissa vuoden-
ajasta huolimatta. Kaikki 
ylimääräinen vapaa-aika 
kului ja kuluu pitkälti 
edelleen TOKOn parissa.
Tiistai-iltana 28.6. alkoi 
matka kohti tuntematon-
ta. Maajoukkue (border-
colliet ja musta lammas 
Lahja) matkasi Tolstoi-
junalla kohti Moskovaa. 
Junamatka kesti noin 
14 tuntia ja keskiviikko-
aamuna olimme perillä 
Moskovassa. Rautatie-
asemalta meille oli varat-
tu bussikuljetus kisapai-
kalle.
Vaikka Venäjä järjestä-
jämaana herätti kaiken-

laisia ennakkoluuloja, niin jo ensim-
mäisen päivän jälkeen oli todettava, 
että odotuksemme olivat ylittyneet 
moninkertaisesti. Kisapaikkana toimi 
olympiakylä, jossa on järjestetty rat-
sastuksen arvokisoja. Majoitus- ja ki-
sa-areena olivat samassa rakennuk-
sessa ja hotellin käytävältä oli suora 
näköyhteys upealle areenalle. Kisa-
paikkaa ympäröivät hevostallit, isot 
ratsastuskentät ja valtavat nurmialu-
eet hienoine rakennuksineen. Puitteet 
isoille kisoille olivat ensiluokkaiset!

Lämpötila pysytteli Moskovassa noin 
30 asteessa koko viikon. Kuumuutta 
siis riitti ja koirilla oli totutteleminen 
lämpötilamuutokseen. Helle aset-
ti omat haasteensa, mutta onneksi 
kisapaikalla oli jonkinmoinen ilmas-
tointi, joten sisälämpötila oli hieman 
alhaisempi. Ainoaksi suuremmaksi 
miinukseksi reissun aikana koitui ruu-
an vaikea saatavuus. Ensimmäisenä 
päivänä taivalsimme kahden kilo-
metrin päähän kyläkauppaan veden-
hakumatkalle ja vesikanistereiden 
kanssa takaisin. Kisapaikalta onnis-
tui saamaan ruuaksi vain paahtolei-
piä, ja niitäkin sai vain tiettyyn aikaan 
päivästä. Ainoassa löytämässämme 
ravintolassa ruokalistat olivat vain ve-
näjäksi, mutta jotenkin onnistuimme 
tilaamaan sieltä sentään ranskalais-
annoksia. Leivän, veden, ranskalais-
ten ja karkkien voimalla mentiin siis 
useampi päivä.

Keskiviikon mäkkärimatka tyssäsi 
liikenneruuhkaan, torstain ravintola-
reissulle tilatut taksit eivät ikinä saa-
puneet ja perjantaina pizzeriasta il-
moitettiin, että heillä ei ole tarjota kuin 
kuusi pizzaa meidän 16 henkilön po-
rukalle. Nälkä ei Suomen joukkuetta 
kuitenkaan lannistanut. :)

Sitten itse kisatunnelmiin. Torstai-
aamuna jokaisella maalla oli treeniai-
kaa kisa-areenalla noin kuusi minuut-
tia per koirakko. Treenit olivat aika 
hektiset ja pikaiset, mutta siinä ajassa 
koirat ohjaajineen saivat lyhyen tu-
tustumisen areenaan. Mukana MM-
kisoissa oli joukkueita 15 eri maasta 
ja yhteensä 80 koirakkoa. Torstai-ilta-
päivällä oli vuorossa avajaiset, jossa 
joukkueet astelivat lippukulkueessa 
joukkueenjohtajiensa johdolla aree-
nalle. Avajaisissa esiteltiin tuomarit 
sekä liikkeenohjaajat ja julistettiin ki-
sat avatuiksi. Torstai-iltana oli vuoros-
sa myös nollakoira eli näimme karsin-
tapäivien kisan kulun.

Kilpailijat oli jaettu puoliksi perjantail-
le ja lauantaille, ja näistä yhteensä 
20 parasta koirakkoa pääsi sunnun-
tain finaaliin. Me starttasimme Lah-
jan kanssa vasta toisena kisapäi-

vänä. Perjantai 
kului siis jännit-
täessä muiden 
suorituksia. Tun-
nelma kisapai-
kalla oli sanoin-
kuvaamattoman 
upea ja Suomen 
joukkueen yh-
teishenki ja toi-
nen toistensa 
kannustaminen 
jotain erityistä. 
E r i n o m a i s e s -
ta tiimihengestä 
Suomen joukkue 
maailmalla tun-
netaankin. Suo-
malaiset hoitivat 
hienosti homman 
kotiin perjantain 
osalta kaksois-
voitolla.

”

Jos yhden sekunnin tal-
teen saan, ei tuu hetkee 
tän oikeampaa, jonka 
sun kanssas jaan…”

Lauantaina koitti vihdoin 
meidän suoritusvuoro. 
Tuntui huikean hienolta 
saada astua areenalle 
yhdessä Lahjan kanssa. 
Kaikki työ tätä varten oli 
nyt tehty ja treenattu pal-
jon - äärirajoilla saakka. 
Siispä keskityimme vain 
nauttimaan joka hetkes-
tä niin kuin Leokin minul-
le aikanaan opetti: ”Mitä 
ikinä teetkin, tee se täy-
dellä sydämellä.” Ehkä 
vain kerran elämässä on 
tullut mahdollisuus ko-
kea tämä.

Lahja teki mielestäni karsintapäivä-
nä olosuhteisiin nähden aikalailla 
tasoisensa suorituksen. Hyvällä kes-
kittymisellä varustettu kokonaisuus, 
ei ihan niin nopea, mihin treeneissä 
pystyy parhaimmillaan, mutta ei hi-
daskaan. Seuraaminen onnistui mei-
dän liikkeistä parhaiten – siitä täydet 
10 pistettä toiselta tuomarilta. Hyvillä 
mielin kävelin Lahjan kanssa suo-
rituksen jälkeen kehästä ulos koko 
Suomen joukkueen ollessa meitä vas-
tassa. Päällimmäisenä mielessä pyöri 
vain se, miten siistiä siellä kehässä 
olikaan.

Lauantaina saimme EVL1-tuloksen, 
jolla sijoituimme kahdeksannek-
si. Karsintapäivien yhteistuloksissa 
olimme 20 parhaan joukossa, mikä 
tarkoitti finaalipaikkaa sunnuntail-
le! Uskomatonta. Kuusi suomalaista 
kymmenestä selvitti tiensä finaaliin ja 
Suomen joukkuekulta oli sitä myöten 
selvä.
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Sunnuntaina starttasimme finaalissa 
iltapäivällä numerolla 13. Kaikkemme 
yritimme finaalissakin, mutta erityi-
sesti parissa viimeisessä liikkeessä 
(luoksetulo ja ohjattu nouto) rupesi 
Lahjan tassuja jo väsymys paina-
maan. Muutenkaan suoritus ei ollut 
ihan niin intensiivinen kuin olisin toi-
vonut, mutta selvisimme kuitenkin 
loppuun saakka ilman selkeitä suuria 
liikevirheitä.

Sunnuntain palkintojenjako oli pitkäl-
ti suomalaisten juhlaa – joukkuekul-
taa ja yksilökilpailussa kolmoisvoitto 
suomalaisille. Oili Huotari ja upea su-
pernopea bordercollie Zip kruunattiin 
maailmanmestareiksi. Me sijoituimme 
finaalipäivän ykköstuloksella Lahjan 
kanssa maailman parhaiden TOKO-
koirakoiden joukossa MM-8:ksi!
Sunnuntaina palkintojenjaon jälkeen 
vietimme mukavan illan yhdessä jouk-
kueen kanssa ja ensimmäistä kertaa 
viikon aikana onnistuimme saamaan 
mahatkin täyteen. Pizzatilaus onnistui 
vihdoinkin erään paikalle saapuneen 
sujuvasti venäjää puhuvan suoma-
laiskatsojan avulla.

Maanantaina koitti kotimatkan aika. 
Vielä oli jäljellä huippuhauska juna-
matka ja tunnelma siellä oli kirjaimelli-
sesti katossa. Tiistaiaamuna 5.7. saa-
vuimme takaisin Suomeen. Kyyneleet 
silmäkulmassa oli aika jättää hala-
ukset ja hyvästit joukkueelle. Tuntui 
haikealta viikon tiiviin yhdessäolon ja 
kaikkien onnen hetkien jälkeen. Maa-
ilman paras joukkue ja ikimuistoisen 
ihana viikko takana! Olen kovin kiitol-
linen, että sain kokea sen kaiken.

Lopuksi haluan lähettää lämpimät 
kiitokset flattikerholle stipendistä mei-
dän matkan tukemiseksi sekä kiittää 
ihan jokaista, jotka ovat meitä tuke-
neet ja auttaneet tavalla tai toisella 
valmistautumisessa kohti MM-kisoja 
sekä eläneet ajatuksin ja kannustaen 
mukana matkassa. Kiitos kasvattaja-
Chrisselle sekä Aulille ja Eijalle reilu 
kolme vuotta sitten saamastani Lah-
jasta! Tänä aikana on koettu jo paljon, 
mutta paljon töitä on edessäpäinkin.
Nyt on tullut taas aika palata treeni-
en pariin kolmen viikon TOKO-loman 
jälkeen, sillä kesän tulosten myötä 
meidät nostettiin varapaikalta var-
sinaiseksi koirakoksi joukkueeseen 
loppuvuodelle. 

Näin ollen PM-kisat kutsuvat joulu-
kuussa!

- Marianne & Lahja -

LAJIESITTELY

Koiratanssi

Koiratanssissa on kaksi alalajia. 
Freestyle ja HTM. 

Freestyle on vapaaohjelma, jossa 
Suomessa ei ole pakollisia liikkeitä. 
Liikkeet voivat olla millaisia tahansa, 
ainut ehto on, että liikkeet eivät saa 
olla koiralle vaarallisia tai kipua ai-
heuttavia. HTM on musiikin tahdissa 
tehtävää seuraamista eri positioissa 
eli koira seuraa eri asennoissa ja pie-
ni osa esityksestä on muita temppuja.

Flatti on koiratanssikoirana monipuo-
linen. Monet liikkeet ovat melko hel-
posti opetettavissa ja koska koira on 
kookas mutta ketterä saa useista liik-
keistä todella näyttäviä.

Koiratanssikilpailuissa on aina kol-
me tuomaria, joiden yhteispisteiden 
keskiarvo ratkaisee tuloksen. Arvos-
teltavia osa-alueita ovat: taiteellinen 
vaikutelma ja tekniset ansiot. Tekniset 
ansiot tarkoittavat liikkeiden koulutuk-
sellista haastavuutta, liikkeiden mää-
rää ja niiden varmuutta. Taiteelliseen 
vaikutelmaan vaikuttaa yhteystyö, 
koiran ilo ja halukkuus suoriutua teh-
tävistä. Esityksessä liikkeiden tulee 
muodostaa saumaton kokonaisuus 
yhdessä musiikin kanssa, jossa koira 
on aina pääosassa.

Freestylen yleisimmin käytettyjä liik-
keitä lienevät erilaiset pujottelut, kie-
pit, peruuttaminen, ohjaajan kierrot ja 
seuraaminen. Freestylessä seuraa-
mista ei tule olla neljäsosaa ajasta 
enemmän. 

Kummassakin lajissa on kolme viral-
lista luokkaa alokas, avoin ja voittaja-
luokka.

Esityksen kesto on 1,5min - 4min esi-
tyksen pituuden kasvaessa yleensä 
ylempiin luokkiin mennessä. Alokas-

luokassa liikkeitä tulee olla vähin-
tään 5-6. Ohjaajan on suotavaa 
pukeutua esityksen teeman mu-
kaisesti. Rekvisiittaa saa käyttää, 
mutta sen tulee olla perusteltua 
ts. siihen tulee liittää esitykseen 
kuuluvia liikkeitä ja sen tulee olla 
saumaton kokonaisuus esityksen 
teeman mukaan.

HTM:ssä ¾ esityksestä on seu-
raamista eri positioissa. Vain nel-
jäsosa on muita liikkeitä. HTM:n 
erona Freestyleen on myös se, 
että HTM:ssä kaikki liikkeet suo-
ritetaan vähintään 2 metrin etäi-
syydellä ohjaajasta, kun taas 
freestylessä arvostetaan liikkei-
tä, jotka koira suorittaa kauem-
pana ohjaajasta.

Liikkeitä opetettaessa on flatil-
la hyvä kiinnittää koiran 
sopivaan viretilaan, jot-
ta koira ei kuumu liiaksi 
temppuja tehdessään ja 
on sopivan innokas.
Koiratanssin harrastami-
nen flatin kanssa on todel-
la hauskaa. Flatti rakas-
taakin yleensä temppujen 
opettelua, josta saa raken-
nettua koiralle motoriikkaa 
ja kehonhallintaa sekä 
kehittyä ja syvennettyä yh-
teistyötä koiransa kanssa.

Omien flattieni kanssa suu-
rin haaste on ollut pysyä 
koreografiassa. Sillä kun 
koirani ovat keksineet, mistä 
on kyse on usein käynyt niin, 
että koira on se, joka vie ja 
minä vikisen : )

Teksti: Camilla Peura

Kuvat flattien kesäleirin koiratanssi esityksestä
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Myy, tyynen itsepintainen flattipersoona

Teksti ja kuvat: Päivi Vuorio

Noanarkin Picus Canus eli Myy (s. 
4.2.2006) muutti meille kahden van-
hemman flatin kaveriksi ja tulevak-
si harrastuskoiraksi. Jo kotimatkalla 
pentu näytti itsepintaista luonnettaan: 
se ei suostunut nukkumaan häkissä, 
vaan haukkui sinnikkäästi niin, että 
se oli omien hermojen säästämiseksi 
pakko ottaa syliin.

Myy ei ole koskaan sietänyt sitä, että 
se suljetaan häkkiin, yhteen huonee-
seen tai mihin tahansa pieneen tilaan. 
Se jaksaa haukkua sujuvasti kunnes 
siltä menee ääni. Näinkin on käynyt. 
Asiantuntijoiden on helppo sanoa, 
että koiran pitää antaa haukkua, kun-
nes se hiljenee, ja palkita se hiljaisuu-
desta. Naapuri joutui kerran kuunte-
lemaan Myyn räksytystä kahdeksan 
tuntia putkeen.

Luonnetestin ja MH-kuvauksen perus-
teella Myy on luon-
teeltaan rohkea, ute-
lias ja sosiaalinen. 
L isävarmuudeks i 
Myy on osallistunut 
myös karhutestiin, 
jossa se ryntäsi suo-
raan tutkimaan ko-
nekarhua, ja kierteli 
sitten otusta ihmeis-
sään, kun ei nalle 
ollut kiinnostunut te-
kemään lähempää 
tuttavuutta. Testin 
ohjaajan mukaan 
”juuri sellainen hullu 
koira, joka ei pelkää 
mitään ja joutuu syö-
dyksi”.

Toisaalta Myy on 
myös flatiksi rauhal-
linen luonteeltaan ja 
sillä on neljä tassua 
vankasti maanpin-

nalla. Se sopeutuu hyvin laumaan. 
Ihmiset ovat sille nojatuoleja, joiden 
päälle voi asettua mukavasti nukku-
maan.

Nuoruuden kolttosia

Nuorena Myy oli riiviö. Se osoitti tai-
pumuksia akrobatiaan kiipeillen pöy-
dillä, tuoleilla ja sohvien selkänojilla. 
Jouduimme jopa poistamaan olohuo-
neesta kattolampun, koska Myyllä oli 
tapana istua sohvan selkänojalla ja 
huitoa lamppua tassullaan.
Pikku-houdini avasi ensimmäisen ker-
ran oven 12-viikkoisena flattileirillä. 
Jätimme sen mökkiin aamiaisen ajak-
si. Palatessamme pentu tuli polulla 
vastaan. Myy oppi avaamaan myös 
talomme ulko-oven siitä huolimatta, 
että sen piti samanaikaisesti painaa 
kahvaa ja kiertää lukkoa.

Myy kiskoi isoja altakasteluruukkuja 
olohuoneesta makuuhuoneen puolel-
le sänkyyn niin, että multainen vesi 
imeytyi peittoihin ja patjoihin. Se kek-
si myös uuden tavan käsitellä pyykit. 
Se ujutti pyykkikorissa olleita vaattei-
ta ulos korin rei’istä ja pureskeli ne 
reikäisiksi. Se silppusi lukuisia CD-
levyjä. Yhtenä päivänä se oli ottanut 
hyllystä kasan levyjä ja tuhonnut nii-
den muovikotelot, mutta jättänyt le-
vyt koskemattomiksi. Levyt laitettiin 
lipaston laatikkoon talteen, mutta ilo 
oli lyhytaikainen: seuraavana päivänä 
Myy avasi laatikon ja pureskeli levyt 
käyttökelvottomiksi. Ilmeisen musiik-
kivihamielinen koira teki selvää jälkeä 
myös kahdesta kaiuttimesta ja muuta-
mista kuulokkeista. Melkoista puruvoi-
maa osoittaen sai jopa silitysraudan 
pirstaleiksi. Myyn ulottuville jääneiden 
kenkien kohtaloa tuskin kannattaa 
edes mainita.

Hienohelma ei koske varikseen

Omalaatuinen flattipersoona on aina 
ollut liian hieno ottamaan pahan-
hajuisia variksia suuhunsa, eikä se 
muutenkaan mielellään kanniskele 
mitään. Myyn ensimmäisten taip-
paritreenien aikaan kohuttiin juuri 
lintuinfluenssasta ja silloin päätte-
limme treeniryhmässä, että fiksu 
koira ymmärtää olla koskematta 
kuolleisiin lintuihin. Niistähän voi-
si tarttua lintuinfluenssa! Kuten 
arvata saattaa ainoa yritys taipu-
muskokeessa päättyi suorituk-
sen hylkäämiseen, eikä Myytä 
sen enempää painostettu varik-
silla.
Muut kuolleet linnut ja eläimet 
eivät ole Myytä yököttäneet 
samassa määrin kuin varik-
set. Ikkunaan lentäneen ja sitä 
myöten kuolleen fasaanin Myy 
kantoi ylpeänä häntä pystys-
sä sisään ja rusakonraadot ovat 
aina sitä kiehtoneet. Jopa siinä mää-
rin, että se on tilaisuuden tullen pistel-
lyt rusakon suuhunsa.

Harrastuksia laidasta laitaan

Myyn luontaisesti matalan viretilan 
vuoksi en ole koskaan saanut siitä irti 
harrastuksissa tarvittavaa vauhtia ja 
sähäkkyyttä. Se on yhteistyöhaluinen 
ja ahne, mutta tekee kaiken omaan 
tasaiseen tyyliinsä. Se ei välitä leluis-
ta. Tosin kun jätin sikseen pallot ja 

vetolelut, sidoin narunpäähän pien-
tä eläintä muistuttavan karvalelun ja 
kiskoin lelua maata pitkin, Myynkin 
kiinnostus heräsi. Vikaa on ehkä ollut 
enemmän ohjaajassa kuin koirassa. 
Eräs tokokouluttaja totesi, etten osaa 
kouluttaa tavallista koiraa, koska olen 

tottunut flatteihin. Myy olikin haas-

te kahden erittäin vilk-
kaan ja innokkaan flatin jälkeen, sillä 
sitä olisi pitänyt osata motivoida.

Tokossa aloin jossain vaiheessa ke-
huskella, että teemme ennätyksen 
keräämällä kisakirjan täyteen alokas-
luokan koetuloksia. Kolmas ykkös-
tulos napsahti kuitenkin kennelpiirin 
yökokeessa ja Myy sai koulutustun-
nuksen TK1. Pari yritystä avoimessa 
luokassa päättyivät kolmostulokseen. 
Pahin kanto kaskessa on nouto, kos-

ka hienohelma ei kanna myöskään 
puukapulaa.

Myöhemmällä iällä Myy on kuitenkin 
pitänyt rally-tokosta ja suorittanut ral-
lyrataa aivan erilaisella mielialalla kuin 
tokoliikkeitä. Saimme nopeasti koulu-
tustunnuksen RTK2 ja treenaamme 
edelleen ilman kisatavoitteita. Ehkä 
käymme vielä korkkaamassa voittaja-
luokan, jos Myy pysyy terveenä.

Olemme kisanneet myös agilityssa, 
jossa Myyn rauhallisen tarkalla tyylil-
lä ylsimme kakkosluokkaan. Myy kul-
ki rataa samaa vauhtia kuin ohjaaja, 
joten se olisi tarvinnut nopeamman 
ohjaajan. Myyn agilityura päättyi ran-
teeseen ilmestyneeseen luupiikkiin 
ja sen yhteyteen tulleeseen nivelrik-
koon.

Myy on läpäissyt Suomen Karva-Ka-
vereiden soveltuvuustestin. Olemme 
vierailleet muun muassa vanhainko-
dissa ja mielenterveyskuntoutujien 
asuntolassa. Keväällä 2016 Myy teki 
uuden aluevaltauksen lukukoirana 
Kokkolan kaupunginkirjastossa. Tyy-
nen luonteensa ja varauksettoman 

ystävällisyytensä ansi-
osta Myy sopii loista-
vasti karvakaveriksi.

Ikää ja terveyttä

Jos ranteen nivelrikkoa 
ei oteta huomioon, Myy 
on ollut varsin terve koi-
ra. Uteliaisuuttaan se 
meni kerran metsälen-
killä tutkimaan kyykäär-
mettä ja sen kuono paisui 
palloksi, mutta onneksi 
pääsimme heti päivystä-
välle eläinlääkärille. Vuosi 
sitten se sairastui kohtutu-

lehdukseen. Silloinkin se pääsi nope-
asti eläinlääkärille ja leikkaukseen.
Myy ei enää juokse ja leiki lauman 
muiden koirien kanssa yhtä paljon 
kuin ennen, mutta hoksottimet ovat 
kunnossa. Se voittaa kaverit oveluu-
della, vaikka häviää vauhdissa. Toi-
vomme, että mummokoira saisi vielä 
lisää elinvuosia.
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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.  POHJ KVA FI KVA SE KVA NO 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
42. FI KVA Taka-Tapiolan Fiun Taavi
43. FI KVA NO KVA Gilliam´s Gold White Pigeon Game

Sileäkarvainen noutajauros
C.I.B FI & EE MVA Starworkers Rock My World
FI61318/10 s.19.09.2010

i. C.I.B C.I.E POHJ & FI & DK & SE & EE & LT MVA 
BALT & EE & LT &LV JMVA EE VMVA LTJV-07 
SEVV-14 EEV-14 EEVV-14 TLNW-15 TLNVW-15 
POHJ & FI & NO & SE TVA BH Flat Power Criminal 
Intent
e. C.I.B SE & DE & VDH & LU & CH & PT & GI & HR 
MVA EUV-05 EUV-07 EUVV-11 Starworkers Daily 
News
kasvattaja: Helle Nielsen, Tanska
omistaja: Marianne Forsell

CACIBit:
12.07.2014 Oulu, Kirsi Nieminen
08.11.2014 Tarto, Jerzy Olszewski
24.10.2015 Seinäjoki, Martin Johansson

NOU1: 16.10.2011 Kemiönsaari, Risto Aaltonen

Sileäkarvainen noutajanarttu
FI VPVA FI MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA 
RU MVA BY MVA BY GR MVA BALTV-14  
Majakkasaaren Milla Magia
FI39787/11 s. 08.06.2011

i.FI MVA FI TVA EE MVA EE VMVA Rudolf
e.EE MVA Majakkasaaren Elohopea
Kasv. Minna Latva
Om. Tuija Manninen

VOI 1-tulokset
02.07.2016 Inkoo, Teemupekka Virtanen
03.07.2016 Inkoo, Teemupekka Virtanen
31.07.2016 Masku, Pasi Dunderfelt

Sileäkarvainen noutajanarttu
FI KVA NO KVA
Gilliam´s Gold White Pigeon Game
FI42490/11 s. 24.05.2011

i. FI KVA & FI TVA Whipcord´s Svold
e. Flatterhaft Covergirl For Gilliam
kasvattaja Karin Friberg, Ruotsi
omistaja Katja Villikka

VOI1 tulokset Suomesta:
15.08.2014 Lieksa, Idar Reinås
16.08.2015 Lohja, Antti Nurmi
23.07.2016 Lappeenranta, Vesa Hietikko
VOI1 tulos Norjasta:
17.10.2015 Stange, Pål Bådsvik
NKM1: 21.11.2015 Ruovesi, Jouni Vimpeli

Näyttelytulos:
20.10.2012 Hyvinkää,  Philp Goodman, KÄY ERI
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SIleäkarvainen noutajauros
FI MVA Noanarkin Taxidea Taxus
FI24888/12 s. 19.03.2012

i. Swallowslight Ultimate-Spirit
e. Noanarkin Vanessa-Cardui
kasvattaja: Kaija Leinonen
omistaja: Katja Äijälä ja Harri Tryyki

Sertit:
24.05.2014 Rovaniemi, Pratt Tuula
22.08.2015 Rovaniemi, Delmar Sean
09.01.2016 Kajaani, Lehkonen Harri
 
NOU1: 26.07.2014 Kemi, Sihvonen Tapio

Sileäkarvainen noutajanarttu
FI MVA LV MVA Nitamuksen Ada
FI41871/13 s. 27.6.2013

i. Sniffens Travelling Tiger
e. FI MVA Emkristina´s Lady Ethelwelda
Kasvattaja: Tanja ja Mika Pöyhönen
Omistaja: Marianne Takalo

Sertit:
03.05.2015 Haapavesi, Lena Hägglund
18.07.2015 Ylivieska, Tomasz Borkowski
01.08.2015 Raahe, Katja Korhonen
19.03.2016 Riika, Kardos Vilmos

Sileäkarvainen noutajauros
FI MVA Dantaran Hard Days Night
FI33466/13 s. 15.05.2013

i. C.I.E FI MVA SE MVA(N) NO MVA TORPEDOS 
WOODOO MAGIC
e. C.I.B FI MVA EE MVA EEJV-11 EEV-15 KVICK-
SANS TIME OF MY LIFE
kasvattaja: Laura Rajakallio
omistaja: Sanna-Liisa Lehtonen & Mika Holmqvist

Sertit:
07.06.2014 Sauvo, Riitta Niemelä
07.06.2015 Mynämäki, Lena Danker
03.07.2016 Raasepori, Luis Jorge Ferreira Peixoto

NOU1: 11.10.2014 Kemiönsaari, Petri Tuominen.

Sileäkarvainen noutajauros
FI MVA Flatham’s Finn Hääjm
FI23898/14 s. 20.02.2014

i. FI MVA SE MVA(N) PMJV-11 Flatham’s Bashli 
Böshbåo
e. SE MVA(N) Flatham´s Nåola Håål Eel Vä Liiv
kasvattaja: Gunilla & Bernt Berglund, Ruotsi
omistaja: Maiju Häkkilä

Sertit:
01.08.2015 Raahe, Katja Korhonen
29.08.2015 Rovaniemi, Tanya Ahlman- Stockmari 
20.02.2016 Tornio, Jouko Leiviskä

NOU1:
04.07.2015 Kemi, Vesa Turunen

Sileäkarvainen noutajanarttu
FI MVA Sniffens Star Of Arae
FI19992/12 s. 21.01.2012

i. DK MVA SI MVAStarworkers Makes People Talk
e. C.I.B C.I.E EE MVA FI MVA LVJV-10 Sniffens 
Lumitähti
kasvattaja: Miia Suppanen
omistaja: Minna Västilä & Mari Elo

Sertit:
23.03.2014 Korpilahti, Marjatta Pylväinen-Suorsa
23.08.2014 Mäntyharju, Marja Talvitie
22.03.2015 Korpilahti, Kati Heiskanen

NOU1: 09.07.2016 Liperi, Niko Hiltunen
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Sileäkarvainen noutajanarttu
FI MVA EE JMVA TLNJV-13  
Whizzbang’s Cream D’cocoa
FI50812/12 s.13.07.2012

i. PLCH SU(u)CH NUCH Almanza Crash N’Burn
e. C.I.E LSCH SKCH NUCH Whizzbang’s Pina Colada
kasvattaja: Dorte ja Kim Jensen, Tanska
omistaja: Tiina Sudensalmi

Sertit:
20.04.2013 Hyvinkää, Pamela Stanley
05.05.2013 Tohmajärvi, Jurate Butkiene
18.05.2013 Koria, Harto Stocmari
06.07.2013 Tammela, Lyn Strudwick
13.07.2013 Hyvinkää, Anna Brankovic 
24.08.2013 Tervakoski, Tina Angrell
22.09.2013 Hyvinkää, Kirsi Nieminen
19.04.2014 Imatra, Leni Finne
18.09.2016 Hyvinkää, Jaana Hartus

NOU1: 21.09.2014 Kouvola, Kari Silvennoinen
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Sileäkarvainen noutajanarttu
FI JVA Pepperment Tifani Abril Mei
FI16868/14 synt. 19.01.2014

isä: FI JVA Pepperment Deedee Depussy
emä: FI JVA Pepperment Tempers Tifani
kasvattaja: Anneli Koskinen
omistaja: Mari Mamia ja Marko Saarni

26.07.2015 Salo, Marko Aaltonen, VOI1 / 41p
04.08.2015 Hollola 4.8.2015, Mari Myllynen, VOI1 / 44p 
22.05.2016 Oripää 22.5.2016, Markku Sällylä VOI1 / 42p

Näyttelytulos: 
12.9.2015 Porvoo, Rune Fagerström, NUO ERI

Sileäkarvainen noutajauros
FI JVA Akiro von der Thörlhöhe
FI41216/13 synt. 19.3.2013

isä: Gwindo Umbra Fida
emä: Kelly von Helping Hounds
kasvattaja: Evelyn Seebacher- Possegger
omistaja: Marko Saarni ja Mari Mamia

09.08.2015Loimaa, Rauno Koskinen, VOI1 / 40p.
31.05.2016 Kouvola, Antti Koski, VOI1 / 42p.
26.06.2016 Pudasjärvi, Mikko Taipaleenmäki, VOI1 / 46p.

Näyttelytulos: 
12.09.2015 Porvoo, Rune Fagerström AVO ERI

Sileäkarvainen noutajanarttu
FI MVA & JVA Comics Blue Replica
FI38731/13, s. 14.03.2013

i. NO JV-11 NO MVA Fab Four´s Feel the Wind
e. LP1 SE JVA SE MVA FI MVA Comics Raindrop 
in Blue
kasvattaja: Charlotte Sundell
omistaja: Elisa Pietarila ja Pasi vähäkuopus

09.08.2015 Hailuoto, Kari Hyytiäinen VOI1 / 47p 
22.05.2016 Hailuoto, Kari Grönman VOI1 / 45p.
29.05.2016 Ii, Toni Tunkkari VOI1 / 45p.

Näyttelytulos: FI MVA

Sileäkarvainen noutajanarttu
FI & RU TVA FI MVA
Flatkiss Guilty Intent
FI24950/13, s. 21.3.2013

i. C.I.B C.I.E POHJ & FI & DK & SE & EE & LT MVA BALT 
& EE & LT &LV JMVA EE VMVA LTJV-07 SEVV-14 EEV-
14 EEVV-14 TLNW-15 TLNVW-15 POHJ & FI & NO & SE 
TVA BH Flat Power Criminal Intent
e. FI MVA TK2 Nerelius Secret Garden

kasvattaja: Christina Kiuru
omistaja: Marianne Forsell, Auli & Eija Rajulin

SERTIT:
11.01.2014 Kajaani, Nemanja Jovanovic
13.06.2015 Tuuri, Satu Ylä-Mononen
18.06.2016 Kotka, Markku Mähönen

NOU1:
07.07.2014, Tammela, Pasi Majuri

TOKO EVL1:
02.07.2016 MM-kilpailu, Moskova, 
                   Carina Savander-Ranne

kuva (c) Mira Kakko
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ALUETOIMINTAA ALUETOIMINTAA

Suomen pohjoisin Match Show 

Teksti: Maiju Häkkilä ja Johanna Sirviö

Suomen Sileäkarvaiset noutajat ry:n 
näyttelytoimikunta ehdotti viime talve-
na Match Shown järjestämistä pohjoi-
sessa. Lapin flattikansa piti ajatusta 
varsin mainiona, niinpä tartuimme in-
nolla ehdotukseen! 

Laajoilla Lapin selkosilla flattimaista 
porukkaa on vähän, joten päätimme 
yhdistää kahden yhdistyksen voimat. 
Se olikin järkevää, sillä joukossa on 
voimaa ja kaikki Match Show järjes-
telyyn osallistuneet flattien omistajat 
ovat jäseniä niin rotujärjestössä kuin 
Lapin Nuuskut ry:ssä.

Match Shown suunnittelu ja järjestelyt 
sujuivat flattimaisen iloisesti ja sosiaa-
lisesti. Koska kaikki kantoivat suunnit-
telussa kortensa kekoon suunnittelu-
jaksot olivat  hauskoja, viihdyttäviä ja 

suhteellisen lyhyitä. Porukkaa suun-
nitteluun ja toteutukseen osallistui 
Kittilästä, Rovaniemeltä, Kolarista ja 
Tervolasta. 

Yhteistyössä Suomen Sileäkarvaiset 
noutajat ry ja Lapin Nuuskut ry jär-
jestivät Match Shown Rovaniemellä 
keskiviikkona 15.6.2016. Alunperin 
tapahtuma oli tarkoitus järjestää jo 
viikkoa aikaisemmin, mutta sääen-
nusteen vuoksi tapahtuman ajan-
kohtaa siirrettiin viikolla. Tapahtuman 
siirto osoittautuikin erinomaiseksi rat-
kaisuksi, koska sää oli vertaansa vail-
la tapahtumapäivänä!

Tapahtuma järjestettiin Rovaniemen 
Väri & Matto -liikkeen takapihalla, jon-
ka kanssa Lapin Nuuskut ry on tehnyt 
jo vuosia yhteistyötä. 

Pääpalkintona Match Showssa oli 
Rovaniemen Väri & Maton lahjoittama 
100€ sisustuslahjakortti. Tuomareina 
tapahtumassa olivat Heidi Jaukkuri, 
kennel Lapland´s, Pia Alatalo, ken-
nel Kettukoulun ja Nina Minkkinen, 
kennel Mix Line´s. Arvostelukehiä oli 
kolme, jotka pyörivät hyvään tahtiin 
yhtäaikaisesti. Kilpailuluokkia oli pen-
nuille ja isoille sekä pienille aikuisille 
omansa. Lisäksi oli lapsi ja koira -kil-
pailu. Lapin Nuuskut ry:n järjestämis-
sä Match Showssa on perinteisesti 
valittu myös “Kaunein Noutaja”, niin 
päätimme tällä erää valita “Kauneim-
man Flatin”. Koiria tapahtumaan il-
moitettiin 96 kappaletta, joista flatteja 
oli 6 ja yleisöä oli paikalla arviolta 120 
- 150 henkeä. 

Tapahtumaa olivat sponsoroimassa niin paikalli-
set, alueelliset kuin valtakunnalliset toimijat. Suu-
ret kiitokset heille kaikille tapahtuman tukemises-
ta:

Lemmikkitarvike KoiKis
Levin Lemmikkitarvike
Koirahierontapalvelut RoiRex
Tmi Elina Eros
Musti ja Mirri
Lemmikinvalinta
Eläinfysioterapeutti Mika Toivainen 
Koulutettu hieroja Anne Kärki 
Rovaniemen fysioterapia Amanda & Lasten fysio-
terapia Aurora 
Team JessiCan
Team Lindberg
Non-Stop
Eläinlääkäri Pekka Hakala
Kelpo Kepo
Koulutustarvike.fi
Koirahieroja Heli Pirttijärvi
Vakuutusyhtiö If
K-Supermarket Kauppatori

Kiitokset myös tässä yhteydessä meidän tehok-
kaille ja innokkaille flattien omistajille Lapista, jot-
ka olivat mukana tapahtuman järjestämisessä! 

Kiittäen yhteistyöstä, 

Lapin Nuuskut ry
Suomen sileäkarvaiset noutajat ry

Ihan ilman kommellusta ei perinteisesti selvitty tästäkään 
tapahtuman järjestämisestä. Ahkerat kehän rakentajat 
kantoivat Väri & Matto liikkeen lainaamat maalipöntöt 
kehänauhojen painoiksi. Illan edetessä paikalle ilmaan-
tui tuntematon henkilö, joka otti kehänauhan maalipön-
töt kantoon väittäen niitä omakseen. Ahkerat talkoolaiset 
paikkailivat yleisön avustuksella kehänauhan pitoa sen 
aikaa, kun asiaa selvitettiin jo hieman kiukustuneen hen-
kilön kanssa.Oikeassahan henkilö oli… meidän ahkerat 
tyttäret olivat kantaneet väärät maalipurkit näytille, joten 
“varas” vei mennessään omia maalejaan. Loppu hyvin, 
kaikki hyvin ja nauramalla kuitattiin tämäkin kömmähdys!

Match Shown kauneimmaksi koiraksi tuomarit valitsivat 
englanninsetterin, toiseksi kauneimmaksi amerikanaki-
tan, kolmanneksi lk mäyräkoiran ja neljänneksi whippe-
tin. Kauneimmaksi flatiksi tuomarit valitsivat Katja Äijälän 
omistaman Wilsonin (Noanarkin Taxidea Taxus). 

Teksti: Jari Väisänen

Match Shown kaunein flatti
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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

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

Tarvikemyynti on joulukuussa Messarissa 
Voittaja -näyttelyssä rajoitetulla valikoimalla
Flattikerhon standilla. 

Messariin voi tehdä ennakkotilauksen koko tarvikemyynnin 
valikoimasta, tuotteiden nouto standilta.

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.

Uutuuksia! 
lippis, valk., musta, cappucino   15,00e
naisten T-paita     20,00e
termosmuki       8,00e
pillinauhoja        2,00 - 3,00e
muistitikku 4Gt    10,00e

Tarvikemyynnissä 
Uutuuksia, 

käy tutustumassa 
järjestön nettisivuilla
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tiinakisonen (at) gmail.com
040-547 7128

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

KASVATTAJIAKASVATTAJIA
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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
Sipoo
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
Sipoo
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) Noora Lavonen




