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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Tapahtumakalenteri
       

2017

18.03.2017  Rally-Toko   Lohja

17.04.2017 Pentu- ja junioripäivä  Kouvola

22.04.2017  Erikoisnäyttely   Hyvinkää

06.05.2017   WT-mestaruus   Ylistaro

10.06.2017   Mejä-koe   Marttila

08.07.2017 Taipumuskoe   Lieksa

09.07.2017 Nome-B ALO   Lieksa

12.-16.07.2017 Kesäleiri   Surkeejärvi

13.07.2017 Mejä-koe    Surkeejärvi

13.07.2017 Nome-B, ALO   Surkeejärvi

04.–06.08.2017 Flatti- ja  Juniorimestaruus, Kisälli,  Eura

13.08.2017 Mejä-mestaruus   Oripää

14.–15.10.2017 Flattien PM   Raasepori

2018  Erikoisnäyttely    Lahti

Heippa vaan kaikille,

vuosi alkaa olla jo päätöksessä ja on aika kiittää teitä 
kaikkia kuluneesta vuodesta. Paljon on ollut erilais-
ta toimintaa ja paljon olen myös henkilökohtaisesti 
saanut uusia ystäviä vuoden aikana. Kiitos teille ak-
tiivisille harrastajille ja talkoolaisille, ilman teitä moni 
tapahtuma olisi jäänyt pitämättä. 

Kiitos luottamuksesta, jatkan ensi vuonna myös flat-
tikerhon puheenjohtajana. Toimintaan toki toivon 
mukaan paljon aktiivisia harrastajia, teitä kokeneita 
konkareita, mutta myös teitä uusia harrastajia. Vain 
yhdessä voimme viedä rotuamme ja harrastustam-
me eteenpäin. Rauhallista Joulua 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. 2017

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 
helmikuun lopussa

kuva (c) Tanja Ukkonen
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Teksti: Satu Laine

Flatti vain paranee iän myötä :)

Sanni  muutti meille maaliskuussa 2008. Se oli silloin puo-
litoistavuotias. Se toi mukanaan vauhtia ja uusia ystäviä. 
Sain aina valmiin kumppanin metsäretkille ja harrastus-
kentille. Ystävän, joka ei vapaaehtoisesti ikinä poistu vie-
reltäni ja jolle olen maailman keskipiste. 

Alusta asti oli selvää, että Sanni tarvitsee metsälenkkien 
lisäksi muutakin tekemistä. Meillä ei ollut suunnitelmissa 
kisata missään lajissa, mutta ajauduimme lopulta use-
ammankin lajin kokeisiin. Kokeisiin on aina menty teke-
misen ilosta vailla sen suurempia tavoitteita tai suunnitel-
mallisuutta. Sanni on ollut harrastuskoirana huippuyksilö, 
joka kokeneemman ohjaajan kanssa olisi varmasti pääs-
syt pitkälle. Se on rohkea, aina valmis työskentelemään 
eikä vaadi virittelyjä motivaation nostamiseksi. Se ei väsy 
toistoista, vaan päinvastoin suoritus paranee. Sen ehdot-
tomasti paras puoli on täydellinen omistautuminen tekemi-
selle, mikä on vain korostunut vuosien myötä. Sen kanssa 
ei ole huolta häiriöistä. Se ei huomaa mitään ympärillään 
tapahtuvia asioita, vaan keskittyy tekemiseen täydellises-

ti. Sanni jaksaa työskennellä pitkään ilman palkkaa ja se 
palkkautuu hyvin myös sosiaalisella palkalla. Harrastus-
koiralle on myös etua terveydestä ja Sanni on ollut us-
komattoman terve koko elämänsä. Lähinnä tapaturmat 
ovat vieneet meidät eläinlääkäriin. Heikkouksia on välillä 
yliyrittäminen, etenkin jos palkka on liian mieluisa. Silloin 
meinaa malttamattomuus ottaa vallan. Se ei myöskään opi 
uusia juttuja kovin nopeasti ja jos se ehtii jonkun asian op-
pia, sitä on todella vaikea enää sen jälkeen muuttaa. 

Monia lajeja on tullut kokeiltua Sannin kanssa. Agilityssä 
kilpailtiin 3-luokassa. Valtteina olivat rotu huomioon ottaen 
nopeus, hyvä kääntyminen ja ihan hillitön into lajiin. Vä-
hän liikaakin sitä intoa oli ja Sanni otti varaslähdön lähes 
jokaisissa kisoissamme. Hyppytyyli oli hiukan pelottava ja 
vauhtia oli aina enemmän kuin kehonhallintaa. Siitä syystä 
PK-esteitä ei tehty ikinä ja agility lopetettiin Sannin ollessa 
8 vuotta, koska en halunnut altistaa sitä enää niin suurelle 
rasitukselle.

Sanni suoritti BH-kokeen samalla, kun valmistauduin toi-
sen koirani kanssa PK-jälkikokeisiin. Sanni oli mukana 
myös jälkitreeneissä. Toinen koirani sairastui imusolmu-
kesyöpään ennen ensimmäistä koettaan. Jatkettiin San-
nin kanssa jälkeä harrastusmielessä. Alkuunsa jälkitreenit 
olivat ikimuistoisia.  Meitä piti olla aina kaksi roikkumassa 
liinan perässä jarruttamassa, kun Sannilla oli niin kiire ja 
kova neliveto päällä. Siitä kehkeytyi kuitenkin oikein hyvä 
jälkikoira. Keppien ilmaisutapaa vaihdettiin useita ker-
toja, eikä Sanni siitäkään pahemmin häiriintynyt. Jälkeä 
tehdään edelleen silloin tällöin Sannin iloksi. Se on hyvää 
puuhaa vanhemmallekin koiralle, koska se vaatii keskit-
tymistä, mutta ei ole ruumiillisesti raskasta. Esineruutua 
tehdään myös yhä omaksi ja Sannin iloksi. Sanni rakastaa 
sitä ja ruutu on helppo tehdä yksinkin lenkin yhteydessä.

Metsästyskoirana Sanni olisi varmasti ollut hieno työpari 
metsästäjälle. Se on periksi antamaton ja itsenäinen, mut-
ta kuitenkin hyvin kuuliainen ja helposti ohjattavissa. Har-
millisen vähän se on elämänsä aikana päässyt rodunomai-
siin hommiin oikean riistan kanssa, mutta on niillä kerroilla 

näyttänyt kykynsä. Taipumuskokeissa käytiin nuorena ja 
se päättyi hylkäykseen variksen rikkoutumisen takia. Ei-
hän sitä koskaan tiedä, jos kunnossa pysytään ja terveys 
sallii, vaikka vielä käytäisiin uudestaan kokeilemassa.

Tokotreeneihin mentiin alun perin siksi, että saataisiin yh-
teistä tekemistä ja luotua suhdetta keskenämme. Kun ki-
satavoitteita ei ollut, teimme kaiken vähän sinne päin. Se 
kostautui myöhemmin, kun koekärpänen puraisi. Tokoi-
limme voittajaluokan 1-tulokseen asti. Sanni oli silloin jo 
veteraani-iässä. Sen jälkeen tuli sääntöuudistus ja meidän 
täytyi haudata haaveet EVL:ssa kisaamisessa. En olisi 
voinut altistaa Sannin selkää sille määrälle toistoja, mitä 
uusi kiertonoutoliike olisi edellyttänyt. Jonkin aikaa meillä 
ei ollut mitään oikeaa yhteistä harrastusta. Sitten keksim-
me rallytokon. Itse en tykännyt lajista yhtään ja lähdin ihan 
puhtaasti Sannin takia sitä kokeilemaan. Sanni oli aivan 
myyty! Sen tekemisen riemu oli jotain niin uskomattoman 
ihanaa, että laji alkoi tuntua väkisin kivalta itsestäkin. Parin 
treenin jälkeen lähdettiin kokeisiin ja alokasluokka vedettiin 
läpi joka kerran täydellä 100 pisteellä ja sijoituksilla 2., 1. ja 

1. Avoimen luokan ensimmäinen koe tuotti 
82 pistettä ja kun paperissa luki jokaisen vir-
heen kohdalla ohjaajavirhe, tsemppasin ja 
opettelin viimein säännöt. Kisasimme tänä 
syksynä LPKY:n joukkueessa piirinmesta-
ruuskokeissa, josta saimme 92 pistettä ja 
tuomarin palkinnon. Virhepisteet olivat tällä 
kertaa kontrollivirheitä, kun Sanni teki muu-
tamia ilopomppuja radalla. Viimeinen avoi-
men luokan tulos haettiin Imatralta 15.10. 
Saaliina oli 98 pistettä, 1. sija, tuomarin 
palkinto ja RTK 2-koulutustunnus. Tuomarin 
kommentti paperissa oli: ”Hienoa ja iloista 
yhteistyötä.” Siirryimme nyt siis harjoittele-
maan voittajaluokan liikkeitä. Vanhalle koi-
ralle se on todella hyvä, koska mukaan tulee 
oikealla seuraaminen. On kuormittavaa olla 
jatkuvasti toispuoleisessa staattisessa seu-
raamisasennossa ja siitä voi aiheutua lihas-
jumeja. Seuraamispuolen vaihtelu helpottaa 
tätä. Voimme lämpimästi suositella rallya 
muillekin ikääntyville flateille ja toki nuorem-
millekin.

BH TK2 RTK2 EE VET MVA  Flareway All to Wish for, synt. 19.09.2006

Ikä on vain numero, tästä on todisteena Sanni, joka 
viettää edelleen varsin aktiivista elämää, vaikka on 
jo hyvän matkaa rouvien iässä. Vuosi sitten tokossa 
upeasti VOI1- tulos ja hän on tuttu näky edelleen 
toko-treeneissä sekä rally-tokossa myös kisaken-

tillä. Sanni on kuin hyvä viini, paranee vain van-
hetessa. Flattiviestin toimitus toivottaa Sannille ja 
Sadulle paljon mukavia treenihetkiä ja toivottavasti 
näemme teidät kisakentillä tulevanakin kautena :)

Sanni esineruudussa
kuva (c)  Leena Kantanen
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Sannin arkeen kuuluu nyt rallytokoharrastuksen lisäksi 
päivittäiset pitkät metsälenkit ja painiminen  toisen koiram-
me kanssa. Talvisin käydään uimassa lähikoirauimalassa.  
Vielä ei ole minkäänlaisia merkkejä vauhdin hidastumises-
ta näkyvissä. Lähinnä ihmetyttää, miksi flattien pitää aina 
juosta joka paikkaan. Tänä syksynä koettiin myös epäto-
dellinen tilanne, kun Sanni syöksyi nappaamaan jääkaa-
pista pudonnutta pientä ruoanmurua. Tunkiessaan itsensä 
vauhdilla avonaisen jääkaapin oven alle, se pudotti koko 
ison oven pois paikoiltaan. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita 
riittää siis yhä.

Alkavaa kaihia on silmissä, mutta ainakaan vielä en itse 
huomaa sen vaikuttavan näkemiseen. Eniten vanhuuden 
huomaa selän jäykistymisestä, vaikka liikkuminen onkin 
edelleen varsin ketterää ja Sannin ikä usein päivittelyn 
aihe. Sanni ei itse varo rajujakaan liikkeitä ja kiipeilee len-
killä korkeiden kivien ja kallioiden päälle niin, että hirvittää 
välillä katsoa. Kunnossa pysymiseen auttaa hyvä lihas-
kunto ja se, että käymme säännöllisesti fysioterapeutin 
luona tarkistamassa tilanteen ja hoitamassa syntyneet li-
hasjumit.  

Kun elää yli 10-vuotiaan rodunedustajan kanssa, ei voi mi-
tenkään välttyä pelottavalta ajatukselta, että kaikki saattaa 
muuttua yhtäkkiä. En osaa kuvitella, miten suuren tyhjyy-
den Sanni jättäisi jälkeensä. Mutta nyt pitää vain nauttia 
maailman uskollisimman ja rakastavimman ystävän seu-
rasta ja elää flattimaisen huolettomasti päivä kerrallaan.

- Satu & Sanni

Sannin lempparia - rallitoko :) 
kuva (c)  Pauliina Havo

Kennel Heilurihännän toivottaa 
Joulurauhaa ja onnea vuodelle 2017! 

 

C.I.E. JMV-10 Heilurihännän Ranger 
Peak “Simo” 
tulokset v. 2016  6xROP, 4xVSP, 5xCACIB 

Heilurihännän Cool For Sure "Maltti“ 
tulokset v. 2016  2xROP, 2xSERT, 1xSERT 
(EE) 3xVACA 

Kiitämme kasvattiemme omistajia aktiivisuudesta ja hyvästä 
yhteistyöstä v. 2016 ja onnittelemme upeita tuloksia saaneita 
kasvattejamme: 
Hh. Kilkenny, Hh. Limerick, Hh. Roscommon, Hh. Tipperary, Hh. Mayo, 
Hh. Clare, Hh. Cool To Be Me, Hh. Cool And Clever, Hh. Cool For Sure, 
Hh. I'm So Cool, Hh. Wood Tar, Hh. Ranger Peak, Hh. Cool Water Man,  
Hh. Incredible Me 
 
Erityisen iso kiitos Pirjolle, Tanjalle, Tomille ja  
Marille tämän vuoden yhteistyöpentueista.  

 
 
Kirsi & Asko Nieminen, Kennel Heilurihännän, 
kirsi@kennelheilurihannan.fi 
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TOKO-MESTARUUS

TOKO-mestaruus

Flattien ensimmäinen toko-mestaruus kilpaitiin Hä-
meenlinnassa 11.09.2016. Tuomarina kokeessa toi-
mi Harri Laisi. Sileäkarvaisia noutajia oli kokeeseen 
ilmoitettu neljä ja kaikkiaan kokeeseen osallistui 12 
koirakkoa. 

Varsinainen mestaruus kilpailtiin erikoisvoittajaluo-
kassa, johon osallistui Veera Jääskeläinen ja Fowl 
Reed’s Blackpool ”Piki”.  Pari saavutti 2-tuloksen, ol-
len samalla Tokomestari 2016.

Avoimessa luokassa kilpaili Johanna Af Hällström ja 
Harvahampaan Laughing Wind. He saivat 1-tuloksen 
ja olivat luokassaan toisia. Alokasluokassa flatteja oli 
kaksi. Jenny Mänttäri ja Huntstars Tiffany sekä Ilkka 
Luhtala ja Harvahampaan Last Blizzard. Huntstars 
Tiffany oli luokan toinen 1-tuloksella ja Harvaham-
paan Last Blizzard viides 3-tuloksella.

Erikoisvoittajaluokka
Fowl Reed’s Blackpool EVL2, 253 pistettä

Avoin luokka
Harvahampaan Laughing Wind  
AVO1, 289,5 pistettä

Alokasluokka
Huntstars Tiffany ALO1, 173 pistettä
Harvahampaan Last Blizzard ALO3, 
123 pistettä

 Lämpimät onnittelut
 TOKO-Mestarille!

Teksti: Tiina Rasi

11.09.2016 Hämeenlinnassa

Flattien

Flattien Toko-mestari 2016
Veera Jääskeläinen ja Fowl Reed’s Blackpool ”Piki”

Alokasluokan sijoittuneet, luokassa 2. flatti
Huntstar Tiffany ja Jenny Mänttäri t

,
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WT-MESTARUUSWT-MESTARUUS

WT-mestaruus
Flattien

02.10.2016 Lappeenrannassa

ja WT-Kisälli

Flattien WT-mestaruus järjestettiin tänä vuonna 
kauniissa syyssäässä Lappeenrannassa. Kokeessa 
tuomareina toimivat Heikki Nevalainen ja Ari-
Pekka Fontell sekä kokeen vastaavana toimitsija-
na Tiina Sudensalmi

Koe järjestettiin Lappeenrannan keskustan lä-
heisyydessä Hanhijärvellä. Kokeen tehtävät oli 
suunniteltu peltomaastoon, peitteiseen maastoon ja 
vesitehtävään. Tehtävissä nähtiin paljon onnistumi-
sia sekä myös joitakin harmittavia epäonnistumisia. 
Tehtävissä koirien erot saatiin hyvin esille, mutta 
aivan sertifikaatin arvoista suoritusta ei kokeessa 
saatu, joten serti ja varaserti jäivät jakamatta.

Kokeessa valitiin nyt myös ensimmäistä kertaa voit-
tajaluokan wt-mestarin lisäksi myös alokasluokasta 
WT-Kisälli.

Kiitos jälleen yhteistyöstä Mika, Piki ja Päivi. Sekä 
tietenkin suuri kiitos myös toimitsjoille Inkeri, Satu, 
Tiina, Juho, Matti, Teija ja Mira :)

Lämpimät onnittelut WT-Mestarille
 ja WT-Kisällille!

Flattien WT-Mestari 2016

I Taka-Tapiolan Manta
 om. Tapio Takala

II Gilliam’s Gold White Pigeon Game
 om. Katja Villikka

Flattien WT-Kisälli 2016

I Flatout Fast
 om. Camilla Peura

II Sniffens Alppien Lakea Jää
 om. Miia Suppanen

III Drömvargen’s Ukkohalla
 om. Riitta Hynninen

sku Sniffens Alppien Lakea Jää
FI29871/14, s. 5.4.2014
i: Waternuts High And Mighty
e: Metsävirnan Kentuckian Snow
kasv. Miia Suppanen
om.&ohj. Miia Suppanen
17-14-18-17-16 /82p. ALO1
Luokan 4. Flattien WT-Kisällin 2.
 
skn Sniffens Syystuuli
FI55433/10, s. 9.9.2010
i: Metsävirnan Kentuckian Wolf,
e: Sniffens Time To Be Star)
kasv. Miia Suppanen
om. Satu Saarinen&Piiparinen Piia
ohj. Vuorinen Lotta
12-8-0-7 /27p. AVO0
 
skn Taka-Tapiolan Manta
FI25900/13, s. 4.4.2013
i: Filurin Fellow
e: Taka-Tapiolan Kata
kasv. Tapio Takala
om.&ohj. Tapio Takala
13-16-19-12-10 /70p. VOI2 Luokan 7.
Flattien WT-mestari
 
skn  Gilliam’s Gold White Pigeon Game
FI42490/11, s. 24.5.2011
i: Whipcord’s Svold
e: Flatterhaft Cover Girl For Gilliam
kasv. Karin Friberg
om.&ohj. Katja Villikka
16-15-7-8-20 /66p. VOI2
Luokan 9. Flattien WT-mestaruuden 2.
 
sku Sniffens Alppien Lumimies
FI29870/14, s. 5.4.2014
i: Waternuts High And Mighty
e: Metsävirnan Kentuckian Snow
kasv. Suppanen Miia
om.&ohj. Anu Mikkola
15-17-0-0-19 /51p. VOI0

Flattien tulokset:

skn Metsävirnan Sinisuohaukka
FI38924/12, s. 24.5.2012
i: Pearly Coat Black Market,
e: Metsävirnan Kentuckian Wind
kasv. Heli Siikonen
om.&ohj. Heli Siikonen
12-6-0-15 / ALO0
 
skn Sniffens Alppien Ikijää
FI29874/14, s. 5.4.2014
i: Waternuts High And Mighty,
e: Metsävirnan Kentuckian Snow
kasv. Suppanen Miia
om.&ohj. Antti Tarkkala 16-0 / ALO0
 
sku Drömvargen’s Ukkohalla
FI23529/12, s. 10.3.2012
i: Allt Om Top Gear,
e: Friia Agnar Smilla
kasv. Kirsi Launomaa
om.&ohj. Riitta Hynninen
17-7-20-13-12 /69p. ALO2
Luokan 8. Flattien WT-Kisällin 3.
 
sku Flatout Fast
FI49555/10, s. 2.8.2010
i: Flatts Ninas Yocker
e: Chiccoxen Is This Love
kasv. Camilla Peura, Vantaa
om.&ohj. Camilla Peura
20-20-9-18-20 /87p. ALO1
Luokan 2. Flattien WT-Kisälli

Flattien WT-Kisälli 2016
Camilla Peuja ja Flatout Fast,

Flattien WT-Mestari 2016
Tapio Takala ja Taka-Tapiolan Manta

ku
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PM-KISAMATKA

Pohjoismaiden mestaruuskilpailut
Sileäkarvaisten noutajien

14. - 15.10.2016 Tanskassa

Teksti: Veera Jääskeläinen

Kuvat: Elina Eros

Flattien PM:t järjestettiin tänä vuonna Tanskassa, Tof-
lundissa. Järjestävä maa saa päättää käydäänkö kilpai-
lut NOME-B, WT- vai lämpöisen riistan kokeena (A-koe). 
Tanska oli halunnut joukkuekilpailun WT-kokeena ja hen-
kilökohtaisen mestaruuden A-kokeena.

Alkuperäisen joukkueen kokoonpano meni ennen lähtöä 
lähes kokonaan uusiksi, mutta Suomi sai kuin saikin jouk-
kueen kasaan. Joukkueessa kisasivat tänä vuonna Anu 
Mikkola & Sniffens Alppien Lumimies ”Paha”, Antti Tarkka-
la & Metsävirnan Kentuckian Snow ”Lumi”, Jarmo Vaarala 
& Zebulons Forever Dorado ”Nalli” sekä allekirjoittanut ja 
Fowl Reed’s Blackpool ”Piki”.

Me matkustimme Antin ja Anun kanssa ensin laivalla Tu-
rusta Tukholmaan ja jatkoimme siitä autolla vajaan 1000 
kilometriä vielä Tanskaan. Jarmo ajoi urheasti puolison-
sa Elinan kanssa Rovaniemeltä Tanskaan sellaiset rei-
lut 2000 kilometriä suuntaansa. Ajokilometrejä kertyi siis 
runsaasti, mutta ainakin omasta mielestäni matka oli kyllä 
joka kilometrin arvoinen.

Perjantaiaamu alkoi koepaikalla aamupalalla. Joukkueet 
olivat pyydetty paikalle klo 8:00. Ystävällinen vastaanot-
to kaikilta ja lähes kaikki kävivät kättelemässä toisensa. 
Ruotsalaisilla oli selkeästi omat sääntönsä ja heitä ei edes 
näkynyt ennen puolta yhdeksää. Muuten koepaikalla oli 
erinomainen tunnelma ja myös tällainen ensikertalainen 
otettiin ystävällisesti vastaan.

WT-kilpailuun lähdettiin omina joukkueina: norjalaiset, 
tanskalaiset, ruotsalaiset ja suomalaiset. Kaikki rastit käy-
tiin niin, että kaikki joukkueen neljä koiraa olivat yhtä aikaa 
suorituspaikalla. 

Me aloitimme rastilta numero kaksi, jossa ensin seurau-
tettiin vähän matkaa ja sen jälkeen arvostelun alla oli aina 
kaksi koiraa kerrallaan. Jokaiselle koiralle tuli kaksi ohja-
usta niin että, kun toinen koira oli palauttamassa, niin toi-
nen koira lähetettiin toiselle ohjauspaikalle. Tämä tehtävä 
meni kaikilta meiltä kohtuullisen mallikkaasti ja pisteet oli-
vat 16-17-18-19.
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PM-KISAMATKAPM-KISAMATKA

Rastilla numero neljä oli luvassa kaikille koi-
rille ohjaus- ja markkeeraustehtävä eli jälleen 
kaikille kaksi noutoa. Markkeeraus oli pitkä 
ykkösmarkkeeraus, mutta markkeerauksen 
molemmille puolille heitettiin häiriömarkkeera-
ukset, jotka kyllä nostettiin ylös. Rivissä oike-
amman puoleinen aloitti ottamalla ohjauksen ja 
vasemman puolimmainen otti markkeerauksen 
ja sen jälkeen vaihdettiin paikkoja. Markkeera-
us osoittautui melko haastavaksi, mutta kaikki 
meistä saivat molemmat damit ylös. Pisteillä ei 
kauheasti juhlittu 7-12-12-8.

Kolmen rastin jälkeen luvassa oli lounastauko. 
Norjalaiset ja tanskalaiset olivat jo käyneet ras-
tilla numero neljä. Kyseessä oli vesirasti, jos-
sa norjalaisten ja tanskalaisten koirista ei ollut 
onnistunut kuin yksi koirakko kustakin joukku-
eesta. Täytyy myöntää, että hieman alkoi hir-
vittämään.

Vesirasti alkoi suhteellisen simppelillä ykkös-
markkeerauksella veteen. Aina kun koira pa-
lautti, tuli seuraava laukaus ja heitto ja toinen 
koira lähetettiin toista koiraa vastaan. Mark-
keerausten jälkeen pieni draivi, jonka jälkeen 
kytkettiin koirat ja mentiin yksitellen tekemään 
vesiohjaus. Kyseessä oli ns. ränniuitto, jonka 
vasemmalle puolelle jäi draivialue. Ränni oli 
hyvin kapea ja koira hävisi helposti näkyvistä. 
Sanotaanko näin, että nyt mentiin suomalaisel-
la sisulla ja vesirastilta pisteitä meille 0-16-16-
15. Hyvä me!

Rastilla numero kuusi oli kakkosmarkkeeraus 
niin, että suoritusvuorossa oleva koira haki 
aina viimeiseksi heitetyn damin ensin. Tällä 
rastilla saimme valita, missä järjestyksessä koi-
rat tekivät tehtävät, mutta kaikki koirat edelleen 
rivissä ja irti hihnasta. Toinen markkeerauksista 
oli melko pitkä, mutta markkeerauksissa oli sel-
vä kulma toisiinsa nähden. Maasto oli lehmien 
laidunmaata ja hyvin epätasaista. Tältä rastilta 
kaikille damit talteen pistein 14-5-5-14.

Viimeisenä meillä oli luvassa viides rasti, joka 
oli hakua, mutta ei suinkaan sellaista suoma-
laista hakua. :D Tien molemmin puolin dameja, 
oikealla puolella viisi, vasemmalla 10. Oikealla 
puolella koiraa ei saanut päästää viittä metriä 
syvemmälle metsään ja vasemmalla rajana 20 
metriä, koska alueella oli fasaaneja. Ohjaajat 
liikkuivat tiellä tuomarin perässä ja kaikki neljä 
koiraa yhtä aikaa töissä. Tässä onnistuimme 
ihan ok, dameista löytyi 13/15. Pisteitä 15-16-
10-13.

Antti ja Lumi olivat meidän joukkuees-
ta ainoa, joka oli saanut kaikilta ras-
teilta pisteitä. Kaikki muut saivat kukin 
yhden nollan. Illalla Antti ja Lumi pal-
kittiin yksilöpisteiden sijalle 4! Jouk-
kuekisa meni tavanomaisesti Ruot-
siin, Norja oli toinen ja Suomi kolmas. 
Isäntämaa Tanska jätettiin viimeisek-
si. Kelpo suoristus joukkueelle, joka 
oli mennyt lähes kokonaan uusiksi. ☺

Olimme perjantaina hieman ihmetel-
leet, kun WT-kokeessa ei ollut käy-
tännössä ollenkaan walk-uppia. Oike-
astaan pelkästään passityöskentelyä. 
Syy selvisi sitten lauantain A-kokees-
sa, joka olikin sitten oikeastaan pelk-
kää kävelyä. Olimme arponeet itsel-
lemme numeroiksi Jarmo 1., Antti 6., 
Anu 11. ja minä 12. Koirakot nume-
roilla 1-8 olivat oma ryhmänsä ja 9-16 
toinen ryhmä. Lintuina oli pääasiassa 
peltopyitä, mutta jonkin verran myös 
fasaaneja. Ylösajossa toimivat joko 
spanielit, setterit tai pointteri. Arvoste-
lun alla oli aina kaksi koiraa kerrallaan. 
Vasemmalla puolella ollut oli passissa 
ja oikealla puolella oli noutovuorossa 
oleva. Muut koirat kulkivat arvostelun 
alla olevien koirien takana kytkettynä.
Minä ja Anu olimme siis samassa ryh-
mässä ja saimme kumpikin olla melko 
kauan arvostelun alla ennen ensim-
mäisiä noutoja. Piki ja Paha saivat 
kuitenkin molemmat yhden noudon 
ennen kahvitaukoa. Nalli oli karannut 
toisessa ryhmässä paukkuun ja Lumi 
oli tunnin seuraamisen jälkeen edis-
tänyt hieman, joten heille ei noutoja. 
Paha sai kahvitauon jälkeen melko 
nopeasti toisen noudon ja oli edelleen 
mukana kilpailussa. Piki komennet-
tiin hyvin pikaisesti arvostelun alle ja 
meidän hieman huono pillitottelemat-
tomuus koitui toisessa noudossa mei-
dän surmaksi ja kisa päättyi siihen. 
Anu ja Paha olivat vielä mukana, kun 
siirryttiin lounastauolle.

Lounastauon jälkeen mukana oli enää 
yhteensä viisi koiraa. Melko nopeasti 
tuli kahdelle arvostelun alla olevalla 
koirille kaksi tiputusta, joista toinen 
lintu löytyi nopeasti ja toinen ei. Anu 
joutui Pahan kanssa tulemaan ”ulko-
puolelta” etsimään lintua. Nuori Paha 
kesti melko hyvin ohjausta, mutta kos-
ka A-kokeessa pillitottelemattomuus 

on hylkäävä virhe niin 
se koitui sitten heidänkin 
kohtalokseen. Tätä lintua 
ei muuten koskaan löyty-
nyt…

Kävelyä kertyi päivän ai-
kana yli 12 kilometriä ja 
henkilökohtainen mesta-
ruus ja hopea meni Nor-
jaan. Pronssia voitti ruot-
salainen.

Kokemuksena tämä oli 
varmasti mieleenpainuva 
ja opettavainen reissu. Oli 
hienoa tavata upeita flat-
tejä ympäri pohjoismaita 
ja tavata uusia ihmisiä. 
Kokeissa oli hieno henki 
ja kaikki olivat kohteliai-
ta. Vaikka oma koirani 
ei ole mikään WT- tai A-
koekoira, niin kokemuk-
sen takia kannatti tämä 
mahdollisuus ilman muuta 
hyödyntää. Eikä me edes 
oltu kaikkein huonoimpia, 
eikä mun tarvinnut edes 
hävetä :D Ehkä joskus 
sitten taas. Ensi vuonna 
ainakin katsojan roolissa, 
sillä Suomi järjestää PM:t 
ensi vuonna!

Kiitos meidän mahtaval-
le joukkueelle ja huoltaja/
kuvaaja Elinalle kaikesta! 
Kiitos yhdistykselle tuesta! 
Pidetään lippu korkealla ja 
ensi vuoden tavoitteena-
han pitää olla Ruotsin 
kaataminen :D
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NOME NOME

Knäppen monisteet

Teksti: Paul Ekblad
Julkaistu aiemmin Flattiviestissä 4/1989

Minua on vuosien mittaan ruvennut askarrut-
tamaan yhä enemmän miksi hyvät koulutusti-
laisuudet eivät tuota odotettua tulosta. Ihmisiä 
käy koulutuksissa suhteellisen paljon, mutta silti 
vastaavaa määrää ei näy esimerkiksi metsästys-
kokeissa tai tarkemmin sanottuna heidän koirat 
eivät pärjää odotetulla tavalla kokeissa. Käydään 
ensin koulutuksessa ja sitten muutaman kerran 
kokeissa löymässä tulosta suomalaiseen hon-
kaan. Odotettua tulosta ei synny ja pian kyllästy-
tään ja lopetetaan koko homma.
 
Onko vika meidän kokeissa, koirissa, kouluttajis-
sa vai ohjaajissa? Miettiköön jokainen tahollaan, 
mutta ei syyttävästi vaan kehittyvästi ja keskus-
tellaan asiasta.
 
Minun mielestäni suurin vika on asenteissa. 
Asennoidutaan väärällä tavalla koulutukseen, 
useinmiten tietämättömyyttään. Usein tullaan 
koulutustilaisuuteen vain sen takia, että koira op-
pisi jotakin, VÄÄRIN.
 
Usein harjoitellaan koiran kanssa liian vaikeita 
tehtäviä koulutustilaisuudessa, samaa kuin mitä 
edellinen koira teki, VÄÄRIN.
 
Tämän tyyppisiä virheitä ym. samaan sarjaan 
kuuluvia tehdään sekä ohjaajan että koulutta-
jan puolelta. Ohjaajan pitää muistaa, että koiraa 
koulutetaan 24 h vuorokaudessa eikä pelkästään 
koulutustilaisuudessa tai harjoitukset tehdään 
koiran ehdoilla ei ohjaajan.
 
Hyväkään kouluttaja ei välttämättä tunne vieraan 
ihmisen koiraa, sen luonnetta ja taitoja ja voi tä-
män takia vahingossa tehdä vääriä harjoituksia.
 
Hyvä ohjaaja kertoo kouluttajalle, millä tasolla hä-
nen koiransa on ja suunnittelee harjoitustehtävän 
vaikeusasteen yhdessä kouluttajan kanssa.
 
Hyvällä ohjaajalla pitää olla yleiskäsitys asioista, joita ol-
laan tekemässä.
 
Hyvällä ohjaajalla on tavoite, mihin pyrkii ja tietää mitä ta-
voite sisältää.
 

Uskon, että kun kokonaisuus on tiedossa, on helpompi ky-
syä apua vaikeuksiin ja tein nämä monisteet, jotta ohjaajat 
rupeaisivat miettimään, mitä ovat tekemässä. Tämä ei ole 
millään tavalla ”Pyhä Kirja”, vaan yksi tapa monesta aja-
tella asioita.

”Tein nämä monisteet jotta 
ohjaajat rupeaisivat mietti-
mään mitä ovat tekemässä”

Nomen perusasiat ovat edelleen 
aivan samat kuin vuosia sitten. 
”Oikotietä onneen ei ole”

Opettele tuntemaan koirasi.
Hyväkään kouluttaja ei tunne 
koiraasi, sen luonnetta ja taitoja
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NOMENOME

kuva (c) Tanja Ukkonen

- - - - - - - - - - - - - 

Muuta ajankohtaista noutajien metsästyskokeisiin liittyen löydät yhteistyötoimikunnan nettisivuilta 
yttmk.yhdistysavain.fi 

Yhteistyötoimikunnan nettisivuille lisätään vuoden 2017 noutajien rodunomaisten kansainvälisten kokei-
den tiedot sitä mukaa, kun ne varmistuvat. Suomen edustusjoukkueet valitaan ennalta sovittujen valinta-
perusteiden mukaisesti, jotka löytyvät myös ko. nettisivuilta

Skinner’s World Cup Retriever Event, aika: 13.-14.5.2017
Paikka: Cawdor Estate, Inverness, Scotland
Tuomarit: Peter Castleman (England), Jennie Hankey (England), Rony Michiels (Belgium), Alan Rees 
(Wales), Billy Steel Jnr (Scotland)
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 31.3.2017

International Working Test IWT, aika: 22.-23.7.2017, paikka: Mustio, Suomi

Noutajien metsästyskokeissa jaettavien ruusukkeiden värit:
SERT - sinivalkoinen, vara-SERT - vaaleansininen, CACIT - valkoinen, vara-CACIT - oranssi

Mikäli käyttövalion arvoista halutaan jakaa ruusuke, suositus väristä on vihreä-valkoinen 
(FI KVA, FI KVA-FT, FI KVA-WT).

Luota koiraasi ja 
koirasi tulee aina pystyä 
luottamaan sinuun
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NÄYTTELYKALENTERINÄYTTELYKALENTERI

Kotimaiset näyttelyt

Päivämäärä Paikkakunta Tapahtuma   Tuomari  Ilm.viimeistään

Tammikuu    
14.01.2017 Kajaani  Kansainvälinen näyttely  Pekka Teini  21.11./12.12./15.12.
15.01.2017 Helsinki  Epävirallinen pentunäyttely Matti Luoso  12.12./18.12.
22.01.2017 Turku  Kansainvälinen näyttely  lina Haapaniemi  10.11./11.12./16.12.
28.1-29.1.2017 Lahti  Epävirallinen pentunäyttely  
    
Maaliskuu    
4.3.2017 Kouvola Ryhmänäyttely   Maija Lehtonen  3.2.
25-26.3.2017 Jyväskylä Epävirallinen pentunäyttely  
26.3.2017 Lahti  Kansainvälinen näyttely  

Ulkomaiset näyttelyt    
    
Päivämäärä Paikkakunta Tapahtuma   Tuomari  Ilm.viimeistään

Tammikuu
7.1.2017 Tartu  Kaikkien rotujen näyttely Vladimir Cairovic 20.11./20.12.
8.1.2017 Tartu  Kaikkien rotujen näyttely Umit Özkanal  20.11./20.12.
14.1.2017 Veimastvere Ryhmänäyttely   Igoris Zizevskis  10.11./31.12.
15.1.2017 Veimastvere Ryhmänäyttely   Viktoras Avtusko 10.11./31.12.
21.1.2017 Dougavpils Kaikkien rotujen näyttely Sergij Slukin  6.12./31.12./1.1.
22.1.2017 Dougavpils Kaikkien rotujen näyttely Ovsyannikova Julia 6.12./31.12./1.1.
21.1.2017 Narva  Kaikkien rotujen näyttely    15.11./15.12./06.01.
22.1.2017 Narva  Kaikkien rotujen näyttely    15.11./15.12./06.01.
28.1.2017 Kaunas  Kansainvälinen näyttely  Boguslawa 
        Szydlowicz-Polanczyk 1.11./1.12./1.1.
29.1.2017 Kaunas  Kansainvälinen näyttely  Nina Kharatishvili 1.11./1.12./1.1.
    
Helmikuu    
4.2.2017 Valga  Kaikkien rotujen näyttely John Walsh  5.12./6.1./15.1.
5,2.2017 Valga  Kaikkien rotujen näyttely James Byrnes  5.12./6.1./15.1.
11.2.2017 Tallinna  Ryhmänäyttely   Jari Partanen  9.1./23.1.
12.2.2017 Tallinna  Kansainvälinen näyttely  Gunnar Nyman  14.11./9.1./23.1.
18.2.2017 Panevezys Kaikkien rotujen näyttely  
19.2.2017 Panevezys Kaikkien rotujen näyttely  
18.2.2017 Valmiera Kaikkien rotujen näyttely  
19.2.2017 Valmiera Kaikkien rotujen näyttely  
    
Maaliskuu    
3.3.2017 Vilna  Kansainvälinen näyttely  Umit Ozkanal  1.12./15.1./30.1.
4.3.2017 Vilna  Kansainvälinen näyttely  Kim Leblanc  1.12./15.1./30.1.
11.3.2017 Tallinna  Kaikkien rotujen näyttely Irina Poletaeva  30.11./10.01./27.02.
12.3.2017 Tallinna  Kaikkien rotujen näyttely Darota Witkowska 30.11./10.01./27.02.
18.3.2017 Riga  Kansainvälinen näyttely  
19.3.2017 Riga  Kansainvälinen näyttely  
25.3.2017 Narva  Kansainvälinen näyttely  Petar Klaric  16.12./15.01./25.2.

kuva (c) Tanja Ukkonen
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SANKARIKOIRA

Kennel
Huntstars

toivottaa kaikille

Hyvää Joulua
ja onnellista

uutta vuotta 2017!

Sankarikoira - Niilo

Toukokuun 26. päivä yöllä kello 1:30 Niilo alkoi haukkua, 
mitä ei yleensä öisin tee. Sai isännän herätettyä, joka ih-
metteli, että mikä hätänä. Isäntä katsoi ikkunasta ja huo-
masi sakeaa sumua. Tarkemmin katsoessa ulkosaunan 
ikkunoista löi jo isot lieskat! Ulkosauna oli tulessa! Aivan 
saunan yhteydessä on autotalli, jossa paljon tärkeää tava-
raa. Niilon ansiosta palokunta ehti ajoissa paikalle ja talli 
saatiin pelastettua. Talommekin on noin 15 metrin päässä. 
Sankarimme ansiosta säästyttiin pienin tuhoin! <3 Kennel-
liitto valitsi tämän vuoden sankarikoirat ja meidän Niilo on 
ainoana sileäkarvaisena kunniamaininnan saanut!

- Minna

Suomen sileäkarvaiset noutajat ry onnittelee 
Sankari-flatti Niiloa sankarillisen toiminnan 
johdosta :)

Teksti ja kuvat: Minna Korkea-aho
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VANHAT JA VIISAAT

Eben
Teksti ja kuvat: Mari Merinen

Kvarntorpets Izor, synt. 09.09.2005

Minä olen Eben, virallinen nimeni on Kvarntorpets Izor. 
Olen syntynyt 9.9.2005 Vaasassa Birgitta Hällsten-Padan 
luona, ihan siinä Raippaluodon sillan tuntumassa. Muutin 
marraskuussa 2005 Kaarinaan ja sieltä olen päätynyt ny-
kyiseen kotiini Littoisiin.

Olin emäntäni ensimmäinen flatti. Olen pienestä pitäen 
ollut omantienkulkija. Ja taidan olla sitä edelleen. Mitä nyt 
vanhemmiten on tullut ihan omat säännöt elämään, mutta 
ei tuo emäntä niihin niin hirveästi ole puuttunut. Silloin voi 
tulla tupen rapinat, kun olen käynyt hellalta varastamassa 
valmiin ruoan, joka oli tarkoitettu ihan joillekkin muille. 

Emännän kanssa käytiin joskus muutamissa näyttelyis-
säkin, ei niissä niin suurta menestystä tullut ja ne sitten 
unohdettiinkin aika pian. Nomea treenattiin jonkun ver-
ran ja saatiin ne taipparitkin suoritettua toisella kertaa, 
kun maltoin olla pureskelematta niitä vaakkuja liian ko-
vaa. 

Muuten olen sitten elellyt perheen ilona ja lenkkikaveri-
na. Emäntä sanoo aina, että olen maailman paras nuk-
kumistukikoira. Tiedä, mitä se sitten tarkoittaa, mutta 
nukkuminen on kyllä mukavaa puuhaa. Nyt vanhem-
miten ei meinaa jaksaa ennen aamu kymmentä len-
kille lähteä, mutta pakko se on, kun laumaan saatiin 
vahvistusta reilu vuosi sitten. Kaveriksi tuli Perro tuolta 
Korian suunnalta. Sillä on hirveä kiire koko ajan.  Mukava 
kaveri, mitä nyt kaiken vie, mitä suuhuni otan. Kovin on 
emäntä kehunut, että olen ollut loistava esimerkki tuolle 
kakaralle. 

Tällä hetkellä ikää on mittarissa 11 v.  ja hyvin vielä pyyh-
kii. Vauhtia riittää ja intoa kaikkeen, mitä vaan tuo emäntä 
keksii. Ollaan sovittu, että loppuun asti mennään juuri sil-
lä vauhdilla, mikä hyvältä tuntuu. 

Eben on ollut ihana koira.  Tällä hetkellä tuntuu, että osaa 
lukea jo ajatukset ja tuntuu kuin meillä olisi yhteinen, sa-
naton kieli. Niin rakas ja tärkeä. Eben on opettanut minul-
le, miten hieno rotu tämä on.

Mukavaa syksyä kaikille 

Mari, Eben ja Perro

Kertokaa flateistanne ja lähettäkää sähköpostia ”Vanhat ja viisaat ” -palstan 
pitäjälle Virpille . Hänet löytää myös facebookista. Jos haluat kertoa flatistasi , 
mutta kirjoittaminen ei oikein suju, niin Virpi auttaa myös tekstin tekemisessä.

Virpin yhteystiedot:
Virpi Peltonen
virpi .peltonen@turkuflatti .net
p. 040 589 3157
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KOIRAN ELINKAARI

Koiran elinkaari
Teksti: Kennelliitto  [www.hankikoira.fi]

Koiranpentu käy läpi erilaisia 
kehitysjaksoja ennen kuin se ai-
kuistuu. Tärkein jakso on sosiaa-
listumiskausi, joka sijoittuu 3–12 
viikon välille.

Sosiaalistumiskausi on erittäin tärkeä 
kehityskausi, joka yhdessä perimän 
kanssa vaikuttaa pennun kehittymi-
seen täysipainoiseksi aikuiseksi. Syn-
tymästään vähintään 7–8 viikon ikään 
pentu viettää aikansa emänsä ja si-
sarustensa luona syntymäkodissaan. 
Siksi emällä ja kasvattajan toiminnalla 
onkin suuri merkitys pennun sosiaa-
listumiseen ja kehitykseen.

Ensimmäiset kolme elinviikkoa pen-
nut lähinnä syövät ja nukkuvat. Emon 
hoiva on erittäin tärkeää niin fysiolo-
giselta kuin psyykkiseltä kannalta. 
3–7 viikon ikäinen pentu sosiaalistuu 
ulkoiseen ympäristöönsä: emoonsa ja 
sisaruksiinsa, hoitaviin ihmisiin, ym-
päristöön ja sen ääniin. Ympäristön 
monipuolisuus on tärkeää pentujen 
henkiselle kehitykselle.

Koiralla on 1–3 kuukauden iässä tär-
keä sosiaalistumiskausi. Koiralla on 
sosiaalistumisen herkkyyskauden ai-
kana luonnollinen halu tutkia ympä-
ristöään ja tutustua siellä esiintyviin 
uusiin asioihin.  Pentua on hyvä sosi-
aalistaa joka päivä tasaisesti. Yhden 
päivän aikana pentu kykenee otta-
maan vastaan uusia asioita vain tietyn 
määrän ja liiallinen uusien asioiden 
kohtaaminen saattaa aiheuttaa pen-
nulle stressiä. Pennulle tulee tarjota 
paljon positiivisia kokemuksia. Sosi-
aalistamisen tulee olla täysin vapaata 
pakotteista ja pennulle vapaaehtoista.

Myöhäinen sosiaalistumiskausi 
8–12 vk

Nämä viikot ovat pennun kehitykses-
sä nopean oppimisen kautta. Pentu 
oppii ja ottaa vastaan enemmän kuin 
koko elämänsä aikana yhteensä. So-

siaalistumiskaudella pentu tottuu hel-
posti sille esiteltyihin asioihin ja alkaa 
pian pitää niitä osana normaalia elä-
mää. Tähän ikävaiheeseen kannat-
taa panostaa, sillä sosiaalistumisiän 
jälkeen pentu kyllä tottuu kaikkiin uu-
siin paikkoihin ja tilanteisiin, mutta se 
ei enää liitä niitä mielessään osaksi 
”normaalia elämää”.

7–10 viikkoa

Pentu on valmis muuttamaan uuteen 
kotiin aikaisintaan 7-8 viikon iässä. 
Monien koirien kehityksen kannalta 
voi olla hyvä odottaa vielä pidem-
päänkin. Tässä iässä sosiaalistumi-
sen herkkyyskausi on voimakkaim-
millaan, joten pennulle kannattaa 
antaa runsaasti uusia kokemuksia. 
Pentu voi hyvin totutella jo ennen var-
sinaista kodinvaihtoa autoiluun, uu-
teen kotiinsa ja muihinkin paikkoihin 
pentuesisarustensa ja 
emän kanssa, jos se 
vain kasvattajalle sopii 
ja saatte asian yhdes-
sä järjestettyä. Silloin 
uusi koti on pennulle 
jo tuttu, kun se lopulta 
muuttaa luoksenne.

Pennulle on suuri muu-
tos lähteä tutusta sisa-
ruslaumasta ja emon 
hoivasta uuteen kotiin, 
joten sen pitää saada 
ensin rauhassa tutus-
tua uuteen perhee-
seensä ja uuteen ym-
päristöönsä. Muiden 
ihmisten ja vieraiden 
paikkojen aika on vasta 
hieman myöhemmin, 
kun pentu on ehtinyt 
kotiutua.

Pentu tottuu yleensä 
vajaassa viikossa uu-
teen kotiinsa ja on eh-
tinyt tutustua kunnolla 
kaikkiin perheenjäse-
niinsä, joten se on val-

mis tutustumaan ympäröivään maail-
maan. Uuden elinympäristön uusissa 
tilanteissa pennun kokemusten on 
oltava mahdollisimman myönteisiä, 
sillä kielteiset kokemukset saatta-
vat vaikuttaa koiran käyttäytymiseen 
myöhemmin.

Emä on hoitanut pentuaan hellyydel-
lä, ja pentu on saanut kasvattajan luo-
na paljon hoivaa osakseen. Uudessa 
kodissa pennun tulee saada saman-
laista kohtelua eli sitä pitää alusta läh-
tien käsitellä varmoin ottein, silitellä ja 
leikkiä sen kanssa usein. Pentua pi-
tää totuttaa kaikenlaisen käsittelyyn, 
kuten turkin hoitoon, kynsien leik-
kaamiseen ja korvien putsaamiseen. 
Uuteen kotiin siirryttyään pentu tapaa 
paljon uusia ihmisiä, ja on erittäin tär-
keää, että pentu saa ihmisistä myön-
teisiä kokemuksia.

10–12 viikkoa

Tässä iässä pentu on ollut uudessa 
kodissaan muutaman viikon ajan ja 
sopeutunut uuteen perheeseensä 
ja ympäristöönsä. Pentua kannattaa 
totuttaa ympäröivään maailmaan ot-
tamalla mukaan eri tilanteisiin. Koska 
jokainen pentu reagoi asioihin yksilöl-
lisesti, on turha verrata pentua muihin 
pentuihin. Pentu tarvitsee vielä paljon 
unta ja nukkuukin vielä suurimman 
osan vuorokaudesta. 12 viikon tie-
noilla sosiaalistumiskausi alkaa päät-
tyä. Uusien asioiden esittely saattaisi 
olla aiempaa hankalampaa, mutta 
onneksi monipuoliset sosiaalistumis-
mahdollisuudet aiempina viikkoina 
kantavat nyt hedelmää: pentu on luul-
tavasti yleistänyt luottamuksensa eli 
suhtautuu positiivisesti myös uusiin 
tilanteisiin.

Koiran lapsuusikä 3–6 kk

Tämä ikävaihe on hyvää aikaa luoda 
perusta monille koiran myöhemmin 
tarvitsemille taidoille, sillä tämän ikäi-
nen pentu on miellyttämishaluinen. 
Pentu pystyy keskittymään paremmin 
kuin aiemmin, joten koulutushetkiä 
voidaan lisätä. Pennun vastaanotto-
kyky on hyvä, ja lisäksi tässä iässä 
koira oppii asioita helposti.

Pennun vanhetessa tekemisen tarve 
kasvaa, joten voit ohjata sen energiaa 
antamalla sille tehtäviä, joihin se voi 
purkaa ylimääräistä tarmoaan. Uusi-
en asioiden opettelun vastapainoksi 
nuori koira tarvitsee edelleen paljon 
unta, sillä se oppii asioita parhaiten 
levänneenä. Pentu on kiinnostunut 
tutkimaan ympäristöään yhä laajem-
min.

Koirat oppivat sisäsiisteiksi yksilölli-
sesti. Toiset oppivat sisäsiisteiksi jo 
4 kuukauden iässä, kun taas toisilla 
se kestää huomattavasti kauemmin. 
Noin 4 kuukauden iässä pennun 
hampaat vaihtuvat ja sen järsimisha-
lut lisääntyvät, sillä ikenet kutiavat ja 
ovat kipeitä. Pidä pennun saatavilla 
sallittua pureskeltavaa, kuten leluja ja 
puruluita. Tavarat, joita et halua pen-
nun pureskelevan, kannattaa laittaa 
pennun ulottumattomiin.

Murrosikä

7–10 kuukauden iässä koira tulee 
murrosikään. Koirien murrosikä on 
joillekin pennulle henkisesti yhtä ras-
kasta aikaa kuin murrosikä ihmisel-
lekin. Hormonit saattavat sekoittaa 
koiran päätä, ja sen käytös voi muut-
tua suurestikin. Hajut ja orastava re-
viirikäyttäytyminen voivat vaikuttaa 
alentavasti koiran keskittymiskykyyn. 
Siksi tärkeät taidot kuten luoksetulo 
ja hihnassa käveleminen kannattaa 
opettaa jo ennen sitä.

Tavaroiden pureskelu ja tuhoaminen 
saattavat alkaa uudelleen, sillä koi-
ran tekemisen tarve on suurimmillaan 
murrosiässä. Ellei nuorelle koiralle 
tarjota riittävästi puuhaa, se keksii 
sitä takuulla itse.

Murrosikäinen koira voi käyttäytyä 
pelokkaasti tilanteissa, joihin se on 
aiemmin suhtautunut normaalisti. 
Esimerkiksi tuulessa huojuva kyltti tai 
omituisesti pukeutunut ihminen saa 
sen reagoimaan vahvasti. Se voi sän-
nätä pakoon tai haukkua pelkonsa 
kohteelle. ”Mörköikä” kuuluu kuiten-
kin koiran normaaliin kehitykseen.

Omistajan tehtävänä on olla tukena 
koiralle, mutta koiran pelkoa ei saa 
vahvistaa kiinnittämällä asiaan turhaa 
huomiota. Jos koiraa vain hieman 
jännittää, se tottuu, kun tilanteessa 

vain ollaan. Mutta jos koira selvästi 
pelkää, se voi tottumisen sijaan oppia 
pysyvästi pelkäämään kyseistä asiaa. 
Voimakkaasti pelkäävä koira pitääkin 
aina viedä tilanteesta heti pois. Muu-
taman päivän levon jälkeen koiraa 
aletaan asteittain siedättää pelon 
kohteeseen: aloitetaan niin kaukaa, 
että koira on rento, ja tilannetta vai-
keutetaan vähitellen koiran tottuessa.

Nartuilla ”mörköikä” ilmenee ensim-
mäisten juoksujen aikoihin ja kestää 
n. 4 kuukautta ensimmäisestä juoksu-
ajasta eteenpäin. Urokset tulevat su-
kukypsäksi n. 8–9 kuukauden iässä. 
Muutokset urospennun luonteessa 
eivät ole välttämättä yhtä voimakkaita 
kuin narttujen, mutta saattavat urok-
silla kestää jopa 18 kuukauden ikään. 
Mörköikään kuuluva liiallinen reagoin-
ti jää pois, kun pahin hormonimyller-
rys lakkaa.

Useimmat koirat tulevat sukukypsäksi 
7–15 kuukauden iässä. Sukukypsyy-
den lähestyessä etenkin urokset alka-
vat innokkaasti haistella ulkoa löyty-
viä toisten koirien jättämiä hajuja, ja 
nuoren koiran mielenkiinto kääntyy 
sinusta hajuihin ja vastaantuleviin 
koiriin.

KOIRAN ELINKAARI

kuva (c) Tanja Ukkonen

kuva (c) Sanni Väyrynen
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On erittäin tärkeää, että kontakti koi-
raan säilyy hajumaailman kiinnos-
tavuudesta huolimatta, joten viisas 
koiranomistaja opettaakin pennun jo 
ennen tätä ikää ottamaan pyynnöstä 
kontaktin omistajaansa.

Kun koira on oppinut jo alle puolivuo-
tiaana hyödyllisiä taitoja ja omaksunut 
niistä tavan toimia, murrosiän suurin 
mukanaan tuoma koulutushaaste 
liittyy koiran motivointiin: palkintojen 
laatua kannattaa tarkistaa niin, että 
omistajan kanssa puuhailu on ympä-
ristöäkin mielenkiintoisempaa.

Kun pentu alkaa itsenäistyä, se ei 
aina taivu omistajansa tahtoon vaan 
koettaa venyttää sille asetettuja ra-
joja. Murrosikäinen pentu tuntuu jos-
kus unohtaneen kaiken oppimansa. 
Silloin on erittäin tärkeää, että pen-
tua kohdellaan päättäväisesti mutta 
rauhallisesti. Pidä huolta siitä, että 
vain oikein toimiminen on pennulle 
kannattavaa. Väärän käytöksen voi 
jättää huomiotta, mutta silloin on eh-
dottomasti huolehdittava siitä, ettei 
pentu saavuta käytöksellään mitään. 
Pennun on tunnettava, että vaikka 
olet sen johtaja, olet luotettava ja tur-
vallinen, ja luonasi on mukava olla.

Nuorelle koiralle ei kannata yrittää 
opettaa uusia asioita silloin, kun sen 
on vaikea keskittyä. Silloin voidaan 
kerrata opittua ja yrittää entisestään 

lisätä koiran motivaatiota oikein toimi-
miseen.

Kun ensimmäisestä uhmaiästä on 
selvitty ja ensimmäisestä hormoni-
mylläkästä on kulunut aikaa, huoma-
taan koiran tasaantuneen. Vuoden 
ikäinen koira on jo selvästi rauhoittu-
nut pentuajoista.

Ennen aikuisuutta koiralle tulee usein 
vielä yksi murroskausi, joka näkyy 
etenkin käytöksessä toisia koiria koh-
taan. Hormonimyllerrys voi saada 
nuoren koiran käyttäytymään tavalla, 
jota muut koirat eivät siedä. Nuoret 
urokset voivat olla turhan kiinnostu-
neita nartuista.

Hämmentynyt nuori koira voi myös 
rähähtää toisille koirille pelkkää epä-
varmuuttaan. Epävarmuus on myös 
yleisin syy siihen, että koirat murise-
vat tai yrittävät purra ihmistä.

Aiemmin kaikkien kanssa toimeen 
tullut koira voi alkaa käyttäytyä ag-
gressiivisesti samaa sukupuolta ole-
via koiria kohtaan, mikä voi yllättää 
omistajan. Omistajan tulee tässä ikä-
vaiheessa panostaa koiran koulutuk-
seen ja pitää huoli siitä, ettei konflikte-
ja pääse sattumaan. Murrosikäiselle 
koiralle on tärkeää päästä seurustele-
maan hyväluontoisten koirien kanssa.

Usein nuoruuden häiriköinti jää pois 

koiran aikuistuessa, mutta osa koi-
rista ei enää tämän jälkeen halua 
olla tekemissä vieraiden, etenkään 
samaa sukupuolta olevien koirien 
kanssa. Koiran tulee kuitenkin sietää 
toisia koiria lenkkipoluilla ja kotinsa 
ulkopuolella, joten hihnakäytökseen 
kannattaa kiinnittää huomiota.

Aikuistuminen

Koiran katsotaan aikuistuvan noin 
2–3 vuoden iässä. Kertyneet koke-
mukset ovat muovanneet koiraa, 
joten pennun ja nuoren koiran kans-
sa tehty sosiaalistaminen näkyy nyt. 
Aikuinen koira ei reagoi enää yhtä 
voimakkaasti vastaantuleviin uusiin 
asioihin, sillä se tietää jo kuinka sen 
tulee käyttäytyä. Myös aikuinen koira 
tarvitsee koulutusta ja uusien asioi-
den esittelyä, sillä sen käytös ja luon-
ne muovautuvat edelleen. Pennun ja 
nuoren koiran kanssa koiraharrastuk-
sia vasta opetellaan, mutta aikuisen 
koiran kanssa harrastaminen on täy-
sipainoista.

Aikuinen koira tarvitsee virikkeitä siinä 
missä pentukin.  Vasta hyvin iäkäs koi-
ra alkaa olla onnellinen saadessaan 
vain tarkkailla ympäristöä kaikessa 
rauhassa, mutta aikuiselle koiralle 
se ei riitä aktivoinniksi. Päivittäisen 
liikunnan lisäksi aikuiselle koiralle tu-
lee tarjota mahdollisuutta aivojen ja 
aistien käyttöön. Ongelmien ratkaise-
minen ja uusien tehtävien oppiminen 
antavat koiran aivoille tekemistä, kun 
taas esineiden ja ihmisten etsiminen 
tai muu rodun käyttötarkoitusta vas-
taava toiminta sallivat koiran käyttää 
aivojaan ja aistejaan monipuolisesti.

Vanha koira

Rotujen keskimääräisessä eliniässä 
on suuria eroja, joten vanhuus ja sen 
mukana tulevat vaivat ilmaantuvat eri 
roduille eri aikaan. Jättiroduilla vanhe-
neminen voi alkaa jo 6–7 vuoden iäs-
sä, kun taas kääpiörodut eivät yleen-
sä osoita vanhenemisen merkkejä 
ennen 10 vuoden ikää.

Suuret rodut myös elä-
vät keskimäärin lyhyem-
män elämän verrattuna 
pienikokoisiin rotuihin. 
Koiran vanhenemiseen 
vaikuttavat myös monet 
muut asiat, kuten koi-
ran yleiskunto, terveys 
ja paino. Harmaantumi-
nen on geneettistä, eikä 
kuonossa olevan har-
mauden määrästä voi 
päätellä koiran fyysistä 
vanhenemista. Koira 
siirtyy koiranäyttelyissä 
veteraaniluokkaan täy-
tettyään 8 vuotta.

Jotkut ikääntymiseen 
liittyvät merkit jäävät 
helposti omistajalta 
huomiotta, sillä koiran 
vauhdin hidastumiseen 
ja pieniin vanhenemi-
sen mukanaan tuomiin 
muutoksiin tottuu. Van-
henevaa koiraa täytyy 
tarkkailla, sillä monen 
sairauden ja vaivan 
kohdalla hoitoennuste 

on aina parempi, kun se havaitaan 
ajoissa. Vanhenevalla koiralla saat-
taa olla esimerkiksi nivelrikkoa, joka 
vaatii säännöllisen kipulääkityksen. 
Muutokset koiran voinnissa ja käyt-
täytymisessä voivat olla merkkejä sai-
raudesta, eivätkä luonnollisia merkke-
jä vanhenemisesta.

Luopumisen aika

Pitkäkin koiranelämä on ihmiselä-
män mittakaavassa lyhyt. Parhaassa 
tapauksessa yhteistä elämää koiran 
kanssa riittää toistakymmentä vuot-
ta, mutta joskus yhteinen elämä jää 
vain muutamiin vuosiin tai kuukausiin. 
Vanhan koiran kanssa ihminen alkaa 
pikku hiljaa henkisesti valmistautua 
luopumiseen, mutta nuoren koiran 
kohdalla koiran poismeno on yleensä 
suuri järkytys.

Omistaja usein toivoo, että vanha 
koira vain nukkuisi rauhallisesti pois. 
Näin käy kuitenkin hyvin harvoin. 
Omistajan tulee valmistautua siihen, 
että kun luopumisen aika koittaa, hä-
nen on tehtävä lopullinen päätös siitä, 
milloin on oikea aika päästää koira 
pois. On itsekästä pakottaa koira elä-
mään kipujen kanssa vain siitä syystä, 
että omistaja ei halua luopua koirasta.

Kennelliiton Omakoira-palvelussa 
omistaja voi ilmoittaa koiran kuole-
masta ja sen syystä, joka tallentuu 
koiran tietoihin ja jalostustietojärjes-
telmään. Antamalla tiedot omistaja voi 
auttaa rodun terveysominaisuuksien 
jalostamista.

KOIRAN ELINKAARIKOIRAN ELINKAARI
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www.hankikoira.fi

Hankikoira.fistä löydät mm. tietoa eri koiraroduista. 
Tee myös rotutesti ja lue tietoa elämästä koiran kanssa.

kuva (c)  Janne Antila
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VANHENEVA KOIRAVANHENEVA KOIRA

Vanheneva koira

Teksti: Koirakoulu Kompassi, Camilla Peura

Koiran  ikääntymistä voidaan arvioi-
da tarkastelemalla sen käyttäytymistä 
ja ulkonäköä. Milloin koira on van-
ha riippuu monesta tekijästä: koiran 
rodusta, koosta, terveyshistoriasta ja 
elämän aikana koetuista asioista. 

Pieni, alle kymmenkiloinen  koira elää 
hyvinkin pitkään, helposti 16 -vuoti-
aaksi ja on vanha vasta täytettyään 
kymmenen kun taas jättikokoinen la-
jitoveri saattaa olla vanha jo 7 -vuo-
tiaana.

Koira joka on ollut ikänsä terve, pidet-
ty hyvässä kunnossa ja ruokittu hyvin 
elää useimmiten  myös laadukkaam-
paa vanhuutta. Monta asiaa voimme 
nähdä ja testata, mutta emme voi 
kokonaisuudessaan tietää, millaisia 
henkisiä muutoksia koira käy läpi 
vanhetessaan. Monesti ymmärrys ja 
hyväksyntä auttavat vanhan koiran 
kanssa.

Parhaimmillaan koira on mielestä-
ni juuri silloin kun se on saavuttanut 
aikuisuuden, se osaa käyttäytyä ja 
suunnilleen lukee ajatuksesi jo ennen 
kuin ehdit ne edes ajatella. Onhan 
pentu hauska ja nuoren koiran puuhia 
on mukavaa seurata ja elämän iloa 
ja tarmoa tarkkailla, mutta vanhana 
koira jo on oppinut talon tavat ja olet 
oppinut tuntemaan koirasi vuosien 
varrella.

Joskus rakkaastakin joutuu luopu-
maan ja tekemään päätöksen ystä-
vän viimeisestä matkasta. Voisi sa-
noa, että kun koiran elämä ei ole enää 
elämisen arvoista kipujen vuoksi eikä 
enää ole mahdollisuutta toista aut-
taa on aika luopua ystävästä. Joskus 
harvoin koira nukahtaa ikiuneen nuk-
kuessaan, mutta näin valitettavasti 
ei aina ole. Oma itsekkyys on koiran 
terveyttä ajatellessa syytä unohtaa 
ja nähdä koiran kannalta onko elämä 
elämisen arvoista.

Ikääntymisen merkkejä 
koirassa

* Koira on vanhentuessaan 
vähemmän energinen ja 
koiran ruuansulatus muut-
tuu, jolloin koiralle tulee tai-
pumus lihota

* Koiran nivelet alkavat jäy-
kistyä ja ylösnouseminen 
vaatii hieman ponnisteluja, 
liikkeet jäykistyvät

* Koiran vuorokausirytmi 
saattaa muuttua ja koira 
nukkuu enemmän päivisin 
ja valvoo öisin. Syynä voi 
olla koiran nivelkivut, jotka 
valvottavat koiraa.

* Ulkoisia muutoksia ovat: 
Karvan laatu heikkenee ja 
iho paksunee, silmät saat-
tavat sinertyä ja kuono ja 
lopulta koko karvapeite 
harmaantuu. Ihoon saattaa 
tulla syyliä ja rasvapatteja sekä kas-
vaimia. Koira saattaa lihota tai laihtua.

* Koiran hampaat heikkenevät ja 
hammashuoltoon on syytä kiinnittää 
huomiota. Hammaskipu on kovaa ki-
pua myös koiralla ja usein koira saat-
taa kieltäytyä syömästä. Silmien alle 
kuonoon tuleva patti saattaa kertoa 
koiran hammasjuuren tulehduksesta, 
joka on paitsi vaarallinen (verenmyr-
kytysvaara) mutta myös kovin kivulias 
ja vaatii aina eläinlääkärin huomiota.

* Koiran aistit heikkenevät, koira ei 
näe tai kuule yhtä hyvin kuin ennen. 
Myös koiran haju- ja makuaisti heik-
kenee, jolloin koiran ruokahalu heik-
kenee ja koira saattaa laihtua.

* Koiralle saattaa tulla aivan samoja 
vanhuuden mukanaan tuomia ongel-
mia kuin ihmisilläkin.

* Koira saattaa dementoitua ja koiral-
la saattaa olla vaikeuksia hahmottaa 
ympäristöään. Koira saattaa myös 
unohtaa jo oppimiaan asioita sekä 
asiat jotka juuri teki esim. juuri syö-
neensä. Ymmärrys on paikallaan täl-
laisissa tilanteissa.

* Koiran pidätyskyky saattaa heiketä

* Tyttökoiran riski kohtutulehduksiin 
kasvaa ja nisäkasvainten riski suure-
nee.

* Poikakoiralla taas riski eturauhasen 
liikakasvuun kohoaa.

* Koiran liikuntaan on syytä kiinnittää 
huomiota ja muuttaa pitkät lenkit ly-
hyemmiksi mutta useammiksi. Koiran 
mahdolliset sydänvaivat tulee huomi-
oida liikunnan rasittavuudessa.

[www.koirakoulukompassi.com]

Vanheneva koira hyötyy erityisesti:

* Rasvahappolisistä (Esim. Nutrolin 
Senior)
* Niveliä tukevista ravintolisistä, anti-
oksidanteista (esim. Nutrolin nivelmo-
niteho)
* Hyvin sulavasta proteiinista
* Hieronnasta, osteopatiasta ja aku-
punktiosta
* Huolellisesta turkin ja ihon hoidosta
* Pehmeistä leluista
* Aktivoinnista ja aivojumpasta - myös 
vanha koira oppii! Esim. namien et-
siminen aktivoi aisteja ja temppu-
jen opettelu virkistää mieltä, kunhan 
huomioi koiran vanhuudessa kehoon 
tulevat muutokset. Älyllisen vireyden 

ylläpitäminen onkin vähintään yhteä 
tärkeää vanhalla kuin nuorella koiralla
* Säännöllisistä eläinlääkärikäynneis-
tä, jossa tarkastetaan koiran yleiskun-
to, hampaat, silmät sekä annetaan 
ohjeet mahdollisiin iän mukanaan 
tuomien ongelmien hoitoon

Tärkeää: Mikäli perheeseen tulee 
lapsia tai koiran pentu, tulee huoleh-
tia, että koiralle tarjotaan tilaisuus 
omaan rauhaan. Vanha ei jaksa niin 
paljon kuin loputtomalla energiala-
tauksella varustettu pentu. Usein uusi 
koiranpentu vain piristää koiravan-
husta, mutta tapoihinsa tottuneella 
koiralla saattaa olla aluksi vaikeuksia 
sulattaa uutta tulokasta. Koirat - aivan 
kuten ihmiset - muuttuvat ajatuksil-

taan hieman pyöreämmiksi vanhetes-
saan, mutta samalla toiset käsitykset 
ja tavat ovat hyvinkin jäykkiä.

Ole reilu koirallesi älä myöskään 
lopeta harrastamista koiran kans-
sa, joka on nuoruudessaan ollut 
harrastuksissaan aktiivinen. Voit 
edelleen harrastaa koiran kanssa 
kunhan huomioit koiran terveyden-
tilan ja rauhoitat tahtia koiran vaa-
timaan tahtiin.

kuva (c) Tytti Kolkka
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Sileäkarvainen noutajanarttu
FI JVA Buumin Black Betty
FI59479/12 s. 14.11.2012

i. C.I.B FI MVA EE MVA Metsävirnan 
Kentuckian Moon
e. FI MVA Sniffens Lumienkeli
Kasv. Mari Elo ja Henna Tuononen
Om. Minna Honkanen

NOU1 13.09.2014 Joensuu, Tuija Hukkanen
Mejä VOI1 -tulokset:
15.05.2016 Rautalampi, Kari Muje
22.05.2016 Kiuruvesi, Ville Porthan
28.08.2016 Joensuu, Petri Pelkonen
Näyttelytulos:
24.5.2016 Oulu, Vivien Stucke KÄY ERI SA

Sileäkarvainen noutajanarttu
FI AVA & JVA Flathounds Expect Fire
FI51604/09 s. 25.5.2009

i. Mavisflight Flow-Of-Spirits
e. Seamaster’s Eternity
kasv. Annika Christiansen
om. Henna Mikkonen

Agility-sertit:
22.2.2015 Kuopio, Petteri Kerminen
12.4.2015 Oulu, Markku Kaukinen
12.3.2016 Oulu, Tomas Berglund

Sileäkarvainen noutajanarttu
FI MVA EEJV-15 Black Mica’s Lady of The Lake
FI27989/14 s. 12.2.2014

i. Steelriver Blazin Hot at Blacktoft
e. SE MVA(N) Black Mica´s For Gods Sake
Kasv. Linda ja Cecilia Edberg, Ruotsi
Om. Manna Kärkkäinen, Laura Rajakallio ja 
Jaana Räty

Sertit:
28.06.2015 Raasepori, Markku Kipinä
16.07.2016 Mäntsälä, Bertil Lundgren
13.08.2016 Raisio, Anita Márkus

NOU1: 16.08.2015 Hattula, Pasi Majuri

Sileäkarvainen noutajanarttu
FI JVA Gilliam´s Gold Special
FI51790/15 s. 28.05.2015

i. SE MVA DK MVA SE JVA Gilliam´s Gold One 
Of A Kind
e. SE JVA Quillquest U R Unique
kasv. Karin Friberg SE
om. Ann Leskinen

Mejä VOI1-tulokset:
16.06.2016 Lestijärvi, Sakari Kankaanpää
03.07.2016 Uusikaarlepyy, Nina Kujala
26.07.2016 Pedersören kunta, Nina Kujala

Näyttelytulos:
22.10.2016 Seinäjoki, Matti Tuominen

Sileäkarvainen noutajanarttu
FI MVA & JVA 
Gilliam´s Gold Leavings Of The Wolf
FI47357/13 s.11.02.2013
i. Maddistream Indigo Jack
e. SE JVA Gilliam´s Gold Drömvinsten
kasv. Karin Friberg SE
om. Ann Leskinen

Sertit:
17.08.2014 Pori (Yyteri), Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
16.05.2015 Lestijärvi, Markku Kipinä
14.05.2016 Reisjärvi, Paula Rekiranta

NOU1: 24.05.2014 Närpiö, Petri Tuominen
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YHDISTYSASIAT

SUOMEN SILEÄKARVAISET NOUTAJAT RY  PÖYTÄKIRJA 
  
FINSKA FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN RF 
 
 
 
 
 
 

 
 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2016 
 
Aika 20.11.2016 alkaen klo 13 
 
Paikka Rantasipi Airport, Robert Huberintie 4, 01510 Vantaa 
 
Läsnä 5 järjestön jäsentä liitteen mukaisesti (liite 1) 
 
 
 
Käsiteltävät asiat 
 

 
1 Kokouksen avaus 
 

Järjestön puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.13 ja toivotti kokouksen osallistujat 
tervetulleiksi. 

 
 
2 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 
Hyväksyttiin esityslista (liite 2) kokouksen työjärjestykseksi. 

 
 
3 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri  
 

Esitettiin ja valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tiina Sudensalmi. 
Esitettiin ja valittiin kokouksen sihteeriksi Tomi Nieminen. 
 

 
4 Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa 
 

Esitettiin ja valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Marika Strang ja Mira Kakko. 
 
 
5 Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa 
 

Esitettiin ja valittiin kokouksen ääntenlaskijoiksi Marika Strang ja Mira Kakko. 
 

 
6 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kokouskutsu on ollut järjestön sääntöjen mukaisesti Flattiviestissä 03/2016 sekä järjestön 
nettisivuilla ja fb-sivuilla.  
 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

 
7 Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi 
 

Esitettiin ja valittiin järjestön hallituksen puheenjohtajaksi Tiina Sudensalmi. 
 

8 Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä seuraavaksi 
kalenterivuodeksi kaksi (2) hallituksen varajäsentä 
 

Erovuorossa: Veera Jääskeläinen, Tuija Manninen ja Anne Haverinen 
 
Esitettiin ja valittiin järjestön hallitukseen erovuoroisten tilalle: Anne Haverinen, Piia Piiparinen 
ja Heidi Troberg sekä hallituksen varajäseniksi Liisa Jykylä ja Tomi Nieminen. 
 
Heli Segersvärd on ilmoittanut jäävänsä pois järjestön hallituksesta, joten valitaan hänen tilalle 
yhdeksi (1) vuodeksi hallitukseen uusi jäsen. 
 
Esitettiin ja valittiin hallitukseen yhdeksi (1) vuodeksi Raisa Hartikainen. 
 
Hallituksessa jatkavat: Mia Lehtinen ja Mari Mamia. 
 

 
9 Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heidän varajäsenensä 

 
Esitettiin ja valittiin toiminnantarkastajiksi Tom Saura ja Kaisa Savikuja sekä heille 
varahenkilöiksi Pauliina Mäkelä ja Jonna Saarinen. 

 
 
10 Määrätään liittymismaksun, varsinaisen jäsenen sekä perhejäsenen jäsenmaksun suurus 
seuraavalle kalenterivuodelle 
 

Hallitus esittää, että jäsenmaksut pidetään ennallaan: 
varsinainen jäsen 25€ 
perhejäsen    6€ 
pentuejäsen  10€ 
liittymismaksu  15€ (ei koske pentuejäseniä)  
 
Hallituksen esitys hyväksyttiin.  

 
 
11 Päätetään tarvittavat toimikunnat ja valitaan niille puheenjohtajat  
 
 Päätettiin muodostaa seuraavat toimikunnat ja niille puheenjohtajat: 
 

Jalostustoimikunta  pj Kirsi Nieminen 
Näyttelytoimikunta  pj Piia Piiparinen 
Mejä-toimikunta  pj. Miia Koski 
Ulkomuototuomaritoimikunta  pj. Riitta Niemelä 
Nome-toimikunta pj. Hallitus valtuutettiin valitsemaan 

puheenjohtaja toimikunnalle. 
   

 
12 Esitetään toimintasuunnitelma (liite 3) ja talousarvio (liite 4) seuraavalle toimintavuodelle 
 

Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintavuodelle 2017.  
Nome-toimikunnan toimintasuunnitelmaa ja budjettia tarkennetaan järjestön 
toimintasuunnitelmassa mainittuja kokeita vastaavaksi. 
 

 
13 Valitaan edustajat Suomen Kennelliito ry-Finska Kennelklubben rf:n kokouksiin.  
 

Todettiin, että järjestön edustajiksi kaudelle 2017 – 2019 on valittu syyskokouksessa 2015 
Mari Mamia ja hänelle varahenkilöksi Tiina Sudensalmi. 

 
 
14 Käsitellään hallituksen tekemät esitykset ja aloitteet 
 

Ei ollut hallituksen tekemiä esityksiä ja aloitteita. 
 

 
15 Käsitellään jäsenten tekemät esitykset ja aloitteet 
 

Ei ollut hallituksen tekemiä esityksiä ja aloitteita. 

sivu 1 (3) sivu 2 (3)

8 Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä seuraavaksi 
kalenterivuodeksi kaksi (2) hallituksen varajäsentä 
 

Erovuorossa: Veera Jääskeläinen, Tuija Manninen ja Anne Haverinen 
 
Esitettiin ja valittiin järjestön hallitukseen erovuoroisten tilalle: Anne Haverinen, Piia Piiparinen 
ja Heidi Troberg sekä hallituksen varajäseniksi Liisa Jykylä ja Tomi Nieminen. 
 
Heli Segersvärd on ilmoittanut jäävänsä pois järjestön hallituksesta, joten valitaan hänen tilalle 
yhdeksi (1) vuodeksi hallitukseen uusi jäsen. 
 
Esitettiin ja valittiin hallitukseen yhdeksi (1) vuodeksi Raisa Hartikainen. 
 
Hallituksessa jatkavat: Mia Lehtinen ja Mari Mamia. 
 

 
9 Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heidän varajäsenensä 

 
Esitettiin ja valittiin toiminnantarkastajiksi Tom Saura ja Kaisa Savikuja sekä heille 
varahenkilöiksi Pauliina Mäkelä ja Jonna Saarinen. 

 
 
10 Määrätään liittymismaksun, varsinaisen jäsenen sekä perhejäsenen jäsenmaksun suurus 
seuraavalle kalenterivuodelle 
 

Hallitus esittää, että jäsenmaksut pidetään ennallaan: 
varsinainen jäsen 25€ 
perhejäsen    6€ 
pentuejäsen  10€ 
liittymismaksu  15€ (ei koske pentuejäseniä)  
 
Hallituksen esitys hyväksyttiin.  

 
 
11 Päätetään tarvittavat toimikunnat ja valitaan niille puheenjohtajat  
 
 Päätettiin muodostaa seuraavat toimikunnat ja niille puheenjohtajat: 
 

Jalostustoimikunta  pj Kirsi Nieminen 
Näyttelytoimikunta  pj Piia Piiparinen 
Mejä-toimikunta  pj. Miia Koski 
Ulkomuototuomaritoimikunta  pj. Riitta Niemelä 
Nome-toimikunta pj. Hallitus valtuutettiin valitsemaan 

puheenjohtaja toimikunnalle. 
   

 
12 Esitetään toimintasuunnitelma (liite 3) ja talousarvio (liite 4) seuraavalle toimintavuodelle 
 

Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintavuodelle 2017.  
Nome-toimikunnan toimintasuunnitelmaa ja budjettia tarkennetaan järjestön 
toimintasuunnitelmassa mainittuja kokeita vastaavaksi. 
 

 
13 Valitaan edustajat Suomen Kennelliito ry-Finska Kennelklubben rf:n kokouksiin.  
 

Todettiin, että järjestön edustajiksi kaudelle 2017 – 2019 on valittu syyskokouksessa 2015 
Mari Mamia ja hänelle varahenkilöksi Tiina Sudensalmi. 

 
 
14 Käsitellään hallituksen tekemät esitykset ja aloitteet 
 

Ei ollut hallituksen tekemiä esityksiä ja aloitteita. 
 

 
15 Käsitellään jäsenten tekemät esitykset ja aloitteet 
 

Ei ollut hallituksen tekemiä esityksiä ja aloitteita. 
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16 Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 23§:n määräykset. 

 
Ei ollut käsiteltäviä muita asioita. 
 

17 Kokouksen päättäminen. 
 

Kokouksen puheenjohtaja Tiina Sudensalmi päätti kokouksen klo 13.51. 
 
 
 
 
Tiina Sudensalmi  Tomi Nieminen 
puheenjohtaja   sihteeri 
 

Pöytäkirjan tarkastajat 
 
 
 Marika Strang   Mira Kakko  
    
 

kuva (c) Janne Antila

Haluatko lähteä edustamaan rotujärjestöämme 
Mäntän Talvinomeen 

11.-12.3.2017 Korpilahdelle? (Jyväskylän lähellä)

Suomen sileäkarvaiset noutajat ry lähettää yhden joukkueen, jossa koirakot 
voivat edustaa kaikkia koeluokkia.

Ilmoittautuminen 15.2.2017 mennessä osoitteeseen katjavillikka@gmail.com

Yhdistys maksaa joukkueen osallistumismaksun, joka sisältää lounaan. 
Nome-toimikunta ilmoittaa joukkueen kokeeseen eli ilmoita sähköpostissa 
• missä luokassa koirasi kilpailee ja ALO luokan koirat ilmoittavat myös  
 haluaako kokeen riistoilla vai dameilla
• kumpana päivänä pääset/haluat paikalle (koko joukkueen ei toki   
 tarvitse olla samana päivänä paikalla, 
 mutta se olisi toki joukkuehengen kannalta hyvä asia!)
• koiran nimi ja rekisterinumero
• tunnistusmerkintä (mikrosirun numero)
• koiran syntymäaika
• koiran sukupuoli
• koiran isä
• koiran emä
• koiran kasvattaja ja kotikunta
• omistaja
• omistajan osoite, sähköposti ja puhelinnumero
• koiran ohjaaja ja hänen sähköposti ja puhelinnumero

Joukkue valitaan ILMOITTAUTUMISJÄRJESTYKSESSÄ ja yhdistys hoitaa ilmoittautumisen 20.2.2017 mennessä. 
Varakoirat valitaan ILMOITTAUTUMISJÄRJESTYKSESSÄ!

Järjestäjän lisätiedot:
ALO-LUOKKA KUMPANAKIN PÄIVÄNÄ 
AAMUPÄIVÄRYHMÄ DAMEILLA (20 
koiraa) JA ILTAPÄIVÄRYHMÄ RIISTALLA 
(fasaanit) (20 koiraa). 

HUOM! Alokasluokkaan osallistuvat valitkaa 
joko aamu- tai iltapäiväryhmä! Aamupäivä 
suoritetaan dameilla ja iltapäivä riistalla. Jos 
jätätte ryhmän valitsematta, niin joudutte 
automaattisesti varasijalle.

Ilmoittaudut luokkaan, jossa alkavalla kau-
della starttaat, myös ylempään luokkaan voi 
ilmoittautua, alempaan ei.

kuva (c) Riitta Koivisto

sivu 3 (3)



[ 42 ] Flattiviesti 4 / 2016 Flattiviesti 4 / 2016 [ 43 ]

YHDISTYSASIAT

Haluatko lähteä edustamaan rotujärjestöämme Pirkan Dameihin
1.4.2017 Pälkäneelle?

Suomen sileäkarvaiset noutajat ry lähettää tapahtumaan yhden joukkueen.
Tapahtuma on tarkoitettu nuorille alle 22 kk oleville koirille eli jos koirasi on syntynyt 1.6.2015 tai sen jälkeen,
on koirallasi osallistumisoikeus tapahtumaan.

Ilmoittautuminen 10.3.2017 mennessä osoitteeseen katjavillikka@gmail.com
Järjestö maksaa joukkueen osallistumismaksun, joka sisältää lounaan. 

Nome-toimikunta ilmoittaa joukkueen kokeeseen eli ilmoita sähköpostissa 
• koiran nimi ja rekisterinumero
• tunnistusmerkintä (mikrosirun numero)
• koiran syntymäaika
• koiran sukupuoli
• koiran isä
• koiran emä
• koiran kasvattaja ja kotikunta
• omistaja
• omistajan osoite, sähköposti ja puhelinnumero
• koiran ohjaaja ja hänen sähköposti ja puhelinnumero

Joukkue valitaan ILMOITTAUTUMISJÄRJESTYKSESSÄ ja järjestö hoitaa ilmoittautumisen 13.3.2017 mennessä. 
Varakoirat valitaan ILMOITTAUTUMISJÄRJESTYKSESSÄ!

Haluatko lähteä edustamaan rotujärjestöämme Joukkue WT tapahtumaan 
8.4.2017 (voittajaluokan joukkueet) tai 9.4.2017 (sekajoukkueet) Keski-Suomeen Korpilahdelle?

Suomen sileäkarvaiset noutajat ry lähettää tapahtumaan yhden joukkueen kummallekin koepäivälle.
Ilmoittautuminen 15.3.2017 mennessä osoitteeseen katjavillikka@gmail.com

Järjestö maksaa joukkueen osallistumismaksun, joka sisältää lounaan. 
Nome-toimikunta ilmoittaa joukkueen kokeeseen eli ilmoita sähköpostissa 

• kumpaan joukkueeseen olet tulossa (lauantaina 3 VOI luokan koiraa ja sunnuntaina 1 ALO, 1 AVO ja 1 VOI  
 luokan koira, ilmoittautuminen siihen luokkaan, jossa 2017 kisakaudella kilpailet, ALO koiralla ei tarvitse toki  
 olla taipumuskoetta vielä ja ALO luokan koira saa osallistua AVO luokkaan ja AVO luokan koira saa edustaa  
 VOI luokassa)
• koiran nimi ja rekisterinumero
• tunnistusmerkintä (mikrosirun numero)
• koiran syntymäaika
• koiran sukupuoli
• koiran isä
• koiran emä
• koiran kasvattaja ja kotikunta
• omistaja
• omistajan osoite, sähköposti ja puhelinnumero
• koiran ohjaaja ja hänen sähköposti ja puhelinnumero

Joukkueet valitaan ILMOITTAUTUMISJÄRJESTYKSESSÄ ja järjestö hoitaa ilmoittautumisen 25.3.2017 mennessä. 
Varakoirat molempiin joukkueisiin valitaan ILMOITTAUTUMISJÄRJESTYKSESSÄ!Yleistä Pirkan Dameista

Pirkan Damit ovat epävirallinen, leikkimielinen joukkuekilpailu nuorille, n. 22 kk ikäisille koirille. Koiralla ei saa olla 
tulosta AVO-luokasta (NOME, WT). Kussakin joukkueessa on kolme koiraa.

Kilpailussa on nykyään kaksi eri sarjaa. Toinen on tarkoitettu yhdistyksille (alueelliset noutajakoirayhdistykset ja 
rotujärjestöt) ja toinen kennel- ja sekajoukkueille. Etusija on ns. ykkösjoukkueilla eli jos yhdistys tai kennel ilmoittaa 
kaksi- tai useampaa joukkuetta, niin etusija on ykkösjoukkueeksi nimetyllä joukkueella. Tarvittaessa mukaan mahtuvat 
joukkueet arvotaan.

Joukkuekilpailun lisäksi on yksilökilpailu, jossa ei ole ikärajaa, mutta sama tulosrajoitus kuin joukkuekilpailussakin. 
Yksilökilpailussa etusijalla ovat nuoret koirat ikäjärjestyksessä.

Kullakin koirakolla on kaksi tehtävärastia.

Kilpailu käydään dameilla. Ensimmäisellä rastilla suoritetaan kakkosmarkkeeraus sekä ohjaustehtävä. Kakkosmark-
keeraus on varsin selkeä. Ohjaustehtävässä tehdään kaksi eteenlähetystä samalle linjalle - matkat ovat hyvin lyhyitä.

Toisella suoritetaan haku pienehköllä alueella, jolla on kuusi damia. Aikaa haun suorittamiseen on kolme minuuttia.

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 Kennelpii-
ri 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.

YHDISTYSASIAT

Suomen sileäkarvaiset noutajat ry lähettää rodunomaisten kokeiden 
koetoimitsijakurssille kolme (3) henkilöä. 

Jos olet kiinnostunut asiasta, ota pikaisesti yhteyttä nome-toimikun-
nan sihteeriin Katja Villikkaan katja.villikka@gmail.com
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Tervetuloa Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n 

pentu- ja junioripäivään 

Kouvolaan toisena pääsiäispäivänä 17.4.2017

Päivän aikana kokeneet noutajaharrastajat esittelevät erilaisia lajeja, joita noutajan kanssa voi harras-
taa ja jokainen osallistuja pääsee myös kokeilemaan lajeja oman koiran tason mukaisesti sekä tutus-
tumaan erilaisiin riistoihin
• NOME (haku, paikallistamis- ja ohjaustehtävät sekä kanin laahausjälki)
• MEJÄ
• TOKO
• näyttelyt ja koiran esittäminen kehässä
• sileäkarvaisen noutajan turkin siistiminen näyttelyitä varten

Osallistumismaksu on yhdistyksen jäsenille 30 € ja ei-jäsenille 35 €. Osallistumismaksu sisältää aa-
mupalan ja lounaan. Osallistumismaksu maksetaan yhdistyksen tilille IBAN FI28 5620 0920 4247 50 
BIC OKOYFIHH viite 1704 2017 0.

Ilmoittautumiset 2.4.2017 mennessä osoitteeseen katjavillikka@gmail.com, muista liittää kuitti osallis-
tumismaksusta ilmoittautumiseen.
Ilmoita: oma nimesi, mahdolliset ruoka-aine rajoitukset, koirasi nimi ja ikä
Päivään ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat tiedot ohjelmasta ja aikataulusta ennen tapahtumaa!

Tervetuloa!

Tapahtuma on tarkoitettu 
alle 2–vuotiaille sileäkarvaisille noutajille
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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

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

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
heidi.troberg@tritonia.fi

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. 0400 822 110
tarvike@flatti.net

pentuvälittäjä
Hanna Hujanen
p. 040 578 9523
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 Lavonenkuva (c) Tuula Hursti




