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Parasta hoitoa  
parhaalle ystävällesi

Varaa aika  

24/7 
evidensia.fi

Maan kattavan hoitotiimin myötä lemmikistäsi huolehtii tuttu 
eläinlääkäri ja tarvittaessa Suomen parhaat erikoisosaajat. 
Tarjoamme teille parasta mahdollista hoitoa ja huolenpitoa.

PALVELUKSESSASI YLI 50 ELÄINLÄÄKÄRIASEMAA YMPÄRI SUOMEN

• Akaa • Espoo • Hamina • Hattula 24h • Haukipudas • Helsinki • Hämeenlinna • Jyväskylä • Järvenpää • Kalanti  

• Keljonkangas • Kerava • Kiiminki • Kouvola • Lahti • Lappeenranta • Lohja • Muurame • Mäntsälä • Naantali • Nurmijärvi  

• Oulu • Pirkkala • Raisio • Rauma • Rovaniemi • Salo • Seinäjoki • Tampere • Turku • Vaajakoski • Vantaa 24h
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Heippa vaan kaikille,
kesä lähestyy kovaa vauhtia ja jär-
jestön toimintakausi on myös jo hy-
vässä vauhdissa. Sääntömääräinen 
kevätkokous pidettiin Hausjärvellä ja 
kokouksen jälkeen vietettiin nome-
treenipäivää. Koulutuspäivä oli mitä 
parhain - erinomaiset koulutukset, 
paljon tuli jälleen uutta oppia kotiin 
vietäväksi.

Pääsiäisenä vietettiin jälleen pentu- 
ja junioripäivää, tällä kertaa Korialla. 
Tälle tapahtumalle on tullut selvästi 
tilausta. Paikalla oli lukuisa joukko 
nuoria koiria ohjaajiensa kera. Päi-
vän aikana kokeneet flattiharrastajat 
antoivat opastusta noutoharjoituk-
sissa, mejässä, näyttelyssä, tokossa 
ja näyttelytrimmaamisessakin.

Tätä kirjoittaessa erikoisnäyttelykin 
on jo pidetty Hyvinkäällä. Näyttelyyn 
oli ilmoittautunut huikean suuri mää-
rä koiria, 182. Perinteiseen tapaan 
näyttelyn tuomarit tulivat rodun koti-
maasta englannista. Tuomarit olivat 

varsin tyyväisiä järjestelyihin, sekä 
myös suomalaisten flattien korkeaan 
tasoon.

Kaikki ei aina ikävä kyllä mene kuin 
on suunniteltu, vaikka kuinka hyvin 
ja ajoissa asioita on suunniteltu. 
WT-mestaruuden paikkakuntaa jou-
duttiin siirtämään vähäisen osanot-
tajamäärän takia ja suurin muutos 
tälle vuodelle on - Flattimestaruuden 
ajankohdan ja paikan muuttaminen. 
Hallituksesta riippumattomasta syys-
tä vasta pääsiäisen aikaan saimme 
tiedon, että Eurassa ei voidakaan 
järjestää mestaruuttaa kuten oli 
suunniteltu :( Kevät oli jo sen verran 
pitkällä, että korvaavan paikan & jär-
jestäjän löytyminen oli varsin haas-
teellista. Ikäväksemme jouduimme 
tekemään ratkaisun, että mestaruus 
jaetaan kahteen osaan. Flatti Kisäl-
li ja juniorimestaruus järjestetään 
kesäleirin yhteydessä Korpilahdel-
la ja Flattimestaruus syyskuussa 
Keuruulla. Henkilökohtaisesti olen 
erittäin surullinen, että koe on jaet-

tu kahtia. Jakamisesta olin kysynyt 
kokeneiden harrastajien mielipitei-
tä jo pari vuotta sitten. Jos on pak-
ko jakaa Juniorimestaruus haluttiin 
ehdottomasti pitää mestaruuden 
kanssa samassa yhteydessä, kuten 
on ollut flattimestaruuden alkutaipa-
leella. Tämä on tärkeää, jotta uudet 
harrastajat pääsevät näkemään ko-
keneiden koirakoiden suorituksia ja 
erityisesti finaalia, millaista ei ehkä 
muutoin näe.Tärkeintä on kuiten-
kin, että saadaan mestaruus tänä-
kin vuonna järjestettyä. Toivottavasti 
mestaruus saadaan pidettyä ensi 
vuonna yhtenä tapahtumana. 

Kiitos teille kaikille, jotka olette olleet 
ja tulette olemaan mukana järjestä-
mässä  järjestön tapahtumia.

Mukavaa kesää teille kaikille!

Rakkaudesta rotuun,
Tiina

Suomen 
sileäkarvaiset noutajat ry.n 

35 v. Vuosijuhla

18.11.2017
Ravintola Laternassa,

Tampereella

Vuosijuhlassa muistetaan 
järjestön aktiivisia henkilöitä 

ansiomerkein.

Ennen vuosijuhlaa
sääntömääräinen

syyskokous.

Merkitse ajankohta 
jo kalenteriin. 

Lisätietoa seuraavassa
 Flattiviestissä.
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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
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Miksi Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n 
jäseneksi?

Suomen sileäkarvaiset noutajat ry (Flattikerho) 
on sileäkarvaisten noutajien rotujärjestö, joka on 
perustettu 1982.  Järjestö on Suomen Kennellii-
ton jäsenenä vaikuttamassa kenneltoimintaan ja 
toimii yhteistyössä Suomen Noutajakoira-järjes-
tön (SNJ) 
ja muiden noutajakoiratoimintaa harrastavien 
tahojen kanssa.

Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n jäsenenä 
saat:
• 4 kertaa vuodessa ilmestyvän Flattivies-
tin, jossa on juttuja rodusta ja rodun harrastajilta,  
tietoa ajankohtaisista ja tulevista tapahtumista, 
terveystietoa, koulutusohjeita ja paljon muuta.

• Rotujärjestön jäsenet saavat etuoikeu-
den osallistua rotujärjestön järjestämiin kokeisiin  
ja koulutuksiin.
• Lisäksi jäsenet saavat käyttöönsä jalos-
tusneuvontapalvelun ja järjestön toimihenkilöt   
ovat aina valmiita auttamaan pulmatilanteis-  
sa.

Järjestön päätapahtumat:
• Erikoisnäyttely
• Kesäleiri
• Mejä-mestaruus
• WT-mestaruus
• Juniori- ja flattimestaruus
• ja paljon muuta….

Lisätietoa järjestön nettisivuilta: www.flatti.net 
sähköpostitse puheenjohtaja@flatti.net tai 
jasenasiat@flatti.net 

Tervetuloa mukaan flattimaiseen 
toimintaan!
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Tapahtumakalenteri
       

2017

18.03.2017   Rally-Toko    Lohja

26.03.2017  Nome-treenipäivä   Hausjärvi

26.03.2017  Sääntömääräinen vuosikokous Hausjärvi

17.04.2017  Pentu- ja junioripäivä   Kouvola

22.04.2017   Erikoisnäyttely    Hyvinkää

06.05.2017    WT-mestaruus    

10.06.2017    Mejä-koe    Marttila

08.07.2017  Taipumuskoe NOU   Lieksa

09.07.2017  Nome-B ALO    Lieksa

12.-16.07.2017 Kesäleiri    Surkeejärvi

13.07.2017  Mejä-koe     Surkeejärvi

14.-15.07.2017 Flatti Kisälli (Nome-B ALO)  Surkeejärvi

15.07.2017  Flattien Juniorimestaruus  Surkeejärvi 

27.08.2017  Mejä-mestaruus   Virttaa

02.09.2017  Nome-B, ALO    Rovaniemi

02.-03.09.2017 Flattimestaruus (Nome-B AVO,VOI) Keuruu

12.09.2017  Taipumuskoe NOU   Hämeenlinna

14.–15.10.2017 Flattien PM    Raasepori

18.11.2017  Sääntömääräinen vuosikokous Tampere

2018  

07.04.2018  Erikoisnäyttely    Lahti
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JÄRJESTÖN HISTORIAA
Sileäkarvaiset noutajat ry täytti tänä 
vuonna 35 vuotta. Tuttavallisemmin 
yhdistystä kutsutaan Flattikerhoksi, 
minkä niminen se alunpitäen olikin. 
Tässä jutussa kutsun yhdistystä täl-
lä kutsumanimellään. Flattikerho pe-
rustettiin 3.1.1982. Tuohon aikaan 
noutajaharrastus oli kasvava laji 
ja muutkin rodut pistivät omia rotu-
kerhojaan pystyyn. Suomen Nouta-
jayhdistys (SNY, muuttui Suomen 
Noutajakoirajärjestöksi 1984) auttoi 
kerhon pystyyn laittamisessa Matti 
Liiron perhettä. Matti Liiro toimi ker-
hon puheenjohtajana ensimmäiset 
vuodet 1982-1986. Flattikerho liit-
tyi Suomen Noutajakoirajärjestöön 
1984.

Kerhoon saatiin heti alussa 80 jä-
sentä ja kerhosta tiedotettaessa 
mainostettiin myös noutajien erikois-

näyttelyä, johon kerääntyi ennätyk-
selliset 57 flattia. Kerhon alkuaikoi-
na pistettiin alulle paljon toimintaa.  
Kerhon toiminnassa on alusta asti 
pyritty osallistamaan kerhon jäsenet 
toimintaan sekä kesäleirin ja mesta-
ruuskisojen osallistujina että järjes-
täjinä. Kerhon jäsenlehti postitettiin 
ensimmäisen kerran keväällä 1982 
ja nimikilpailun kautta lehden nimek-
si tuli Flattiviesti, jota oli ehdottanut 
Leena Honka. Lehti koostui rapor-
teista, koulutusneuvoista, tuloksista 
ja tervehdyksistä.

Kesäleirit olivat jo tuolloin hauskan-
pitoa ja treeniä. Kouluttajia kävi Eng-
lannista saakka. Flattimestaruudessa 
on ollut alusta saakka sekä koe- että 
näyttelyosuus, sillä jo tuolloin pidet-
tiin tärkeänä säilyttää flatti dual pur-
pose -rotuna. Kerhon jäsenet innos-
tuivat osallistumaan myös Ruotsin ja 
Norjan näyttelyissä ja kilpailuissa ja 
tietoa sekä pentuja alettiin tuoda siel-
tä Suomeen, mutta myös toisin päin. 
Jäsenet opettelivat trimmaamaan 
koiriaan, sillä aiemmin oli ajateltu, 
ettei flattia saa siistiä ollenkaan näyt-
telyyn. 1985 järjestettiin teemapäivä 
jalostusasioissa, mutta tällaiset tee-
mapäivät eivät oikein käynnistyneet, 
sillä osallistuja määrät olivat pieniä.
Kaiken kaikkiaan kerhon pisti pystyyn 
innokkaat jäsenet, joiden vapaaehtoi-

nen toiminta loi ensimmäisten viiden 
vuoden aikana edelleen elinvoimai-
sen Flattikerhon.

Ensimmäinen haaste kerholle tuli 
vastaan, kun Matti Liiro ilmoitti lo-
pettavansa puheenjohtajan pestissä. 
Ongelma oli, että jäseniltä löytyi mie-
lipiteitä asioihin ja päätöksiin, mutta 
ei niinkään tekijöitä. Jopa syyskoko-
us jouduttiin kutsumaan uudelleen 
koolle, kun osallistujia ei ollut tar-
peeksi. Lopulta puheenjohtajan teh-
tävään saatiin Veijo Honka, joka toimi 
tehtävässä 1987-1991. Hallitus päätti 
panostaa jäsenhankintaan, sillä jä-
senmaksuista saaduilla tuloilla koko 
toimintaa pyöritettiin. Yksi toimiva 
jäsenhankinta keino oli pentuejäsen-
maksu. Hallitus keksi myös saada 
kokouksiin lisää osallistujia yhdistä-
mällä ne ohjattuun treenaamiseen ja 
näin sai alkunsa kevät- ja syystreffit. 
Vuonna 1987 Flattikerhosta tuli myös 
Suomen Kennelliiton jäsen.

Tuohon aikaan flatit ja harrastajat 
pärjäsivät kokeissa hyvin. 1987 Jor-
ma Kauppisen Roi-koira tuli Ruotsin 
Flattimestariksi, Anneli Koskinen voit-
ti noutajien SM-MEJÄ -mestaruuden 
1987 Jadeferin kanssa ja 1988 SF M 
& T & JVA Pepperment Britin kanssa. 
Veijo Hongan Janefer sai Suomen 
käyttövalion arvon ja SM-NOME:ssa 
toisen sijan. Flattikerho järjesti en-
simmäisen oman MEJÄ-kokeensa 
1990. Flattiviestin tekeminen siirtyi 
Ilpo Mäkelältä Sari Alholle 1989.

Aika vaati myös luovuutta, jousta-
vuutta ja periksiantamattomuutta. 
Ruotsi ja Norja lopettivat yhteistyön 
1988 rabieksen myötä ja yhteistyötä 
piti hakea Keski-Euroopasta. Huol-
ta aiheuttivat myös penikkataudista 
johtuneet pentukuolemat 1990, josta 
seuranneet osallistumiskiellot toivat 
taloudellisia tappioista. Yhteyksiä 
luotiin Saksan Noutajakerhoon ja 
vuoden 1991 mestaruusnäyttelyjen 
tuomari tuli Irlannista. 1988 Flatti-
mestaruuden näyttelyosuuden tuo-
mari myöhästyi auton hajottua, mutta 
porukka riipaisi kasaan näyttelyt kes-
kiyöllä. 1988 nostettiin ensimmäisen 
kerran jäsenmaksua. Myös tuolloinen 

puheenjohtaja kehuu harrastajia, jot-
ka ovat vapaaehtoisesti vieneet yh-
distystä eteenpäin.
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1992-1993 puheenjohtajana toimi 
Kari Perko, joka koki pääsevän-
sä toimimaan vakaalle pohjalle ra-
kennetussa Flattikerhossa. Kerhon 
kehitys oli jäsenmäärältään ja toi-
minnaltaan nousujohteista ja 1993 
kerho anoi ja sai itselleen rotua har-
rastavan yhdistyksen oikeudet ja 
kerhosta tuli yhdistys. Kehitys näkyi 
myös Flattiviestissä, joka oli vuosien 
aikana muuttunut tiedonvälittäjästä 
kattavaksi tietopaketiksi. Kerho py-
syi edelleen joustavana ja mukautui 
erilaisiin tilanteisiin. Toimintaan oli 
syntynyt myös perinteitä, kuten Flat-
titreffit ja Flattimestaruus. 

Mestaruus kasvoi suuremmaksi 
1993, jolloin jokaiselle luokalle jär-
jestettiin ensimmäistä kertaa omat 
kokeet. Tuolloin palkittiin myös en-
simmäistä kertaa Makkosen maljalla 
koirakko, jonka toiminta oli erittäin lu-
paavaa, mutta jokin pieni moka tiputti 
jatkosta. Maljan oli lahjoittanut Paul 
Ekblad ja sen voittivat Carl Lindborg 
ja Merjun Otto-poika. Mestaruuden 
osallistujamäärät nousivat niin suu-
riksi, että vuoden 1993 jälkeen jou-
duttiin vaihtamaan paikkaa. Mesta-
ruus oli järjestetty tuohon saakka 
Kaukajärven kämpällä. Myös treffit 
kokosivat väkeä niin paljon paikalle, 
että osa nukkui Pälkäneen Aapisku-
kon saunan eteisessä.

Kerhon toiminta ja talous oli edelleen 
vakaata, kun Paul Ekbland aloitti 
puheenjohtajan pestinsä, joka kesti 
1994-1996. Hän piti tärkeänä, että 
yhdistys palveli myös niin kutsuttuja 
passiivisia jäseniä. Tässä tehtäväs-
sä hän näki tärkeäksi Flattiviestin, 
jota tuolloin tekivät Sari Kilpeläinen 
ja Riitta Heinonen. Yhdistyksen toi-
mintaa pyrittiin järjestämään ympäri 
Suomen ja se vaati paljon tapahtumi-
en järjestäjiltä. Jokaisella hallituksen 
jäsenellä oli vastuullaan ainakin yksi 
tapahtuma, jonka he pistivät pystyyn 
päivätöidensä ohella ja jatkuvasti uu-
sia aktiivisia harrastajia etsien. Edel-
leen jatkui myös ulkomaisen osaami-
sen käyttäminen.

1995 järjestettiin yhdistyksen en-
simmäinen erikoisnäyttely, johon 

tuli koiria 144, ja ensimmäinen 
Flatti-MEJÄ-mestaruus 1996. Flat-
tikerho myös koulutti toimihenkilöitä 
ja toimintaa kehitettiin jatkuvasti ja 
tapahtumia järjestettiin kovalla työl-
lä. Tuolloin pistettiin pystyyn myös 
NOU/NOME-toimikunta. Jalostus-
toimikunta kehittyi ja järjesti muun 
muassa koko Flattikerhon arkiston 
tietokoneelle. Jäsensihteeri taas siir-
si jäsentiedot sähköiseen muotoon. 
Yhdistyksen toiminta siis kasvoi jat-
kuvasti ja toimihenkilöiltä vaadittiin jo 
paljon osaamista, taloudenhoidossa 
ja kehitystyössä. Paul Ekbland pai-
nottaakin, ettei ilman vapaaehtois-
ten harrastajien panosta ja toimivaa 
yhteistyötä, myös ristiriitatilanteissa, 
olisi kehitystä saatukaan aikaiseksi. 
Kehitys on vaatinut keskustelua ja 
yhteistä pyrkimystä rodun ja harras-
tuksen kehittämiseksi.

Raija (1999-2002 & 2011-2012, 
varapj 2003-2004)

Marjut (2003-2008)

Marjut Sirén toimi Flattikerhon pu-
heenjohtajana 2003-2008. Rotujär-
jestö oli tuolloin vakaa, tapahtumissa 
riitti osallistujia ja noutajakentälläkin 
oli tyyntä kaikin puolin. Hän oli toimi-
nut hallituksessa jo 10 vuotta ja koki, 
ettei ainakaan aluksi mikään muuttu-
nut radikaalisti vaan aloitti tehtäväs-
sä jatkamalla samaan malliin ja pe-
rinteiden mukaisesti. Tavoitteena oli 
edelleen jo alusta saakka matkassa 
pysynyt tavoite, pitää flatti dual pur-
pose -rotuna ja rotujärjestönä tarjo-
ta erilaisia tapahtumia sitä ylläpitoa 
varten.

Flattikerhossa oli alusta asti järjes-
tetty kaksi kertaa vuodessa viikonlo-
pun flattitreffit -koulutustapahtumia, 
joissa iltaa vietettiin  Mr. & Ms. Flatti 
-kilpailun parissa. Viikonlopputreffit 
alkoivat menettää kiinnostustaan ja 
sitä myöten tuon hauskan illanvietto-
ohjelman pito tuli epäsäännöllisem-
mäksi. WT- ja A-kokeet tulivat uusina 
lajeina rodulle ja niihin osallistuttiin 
innokkaasti. Tuohon aikaan flatit in-
nostuivat kisaamaan myös ulkomail-
la NOME kisoissa ja sijoittuivatkin 

niissä hyvin. Rotujärjestö myös tuki 
rahallisesti ulkomaille tähtäävien koi-
rakkojen kisamatkoja. Flattiviestiä 
kehitettiin erilaisilla ideoilla, mutta 
rungoltaan se pysyi hyvänä rotujär-
jestöjulkaisuna. Marjut koki lehden 
teon stressaavimmaksi asiaksi pu-
heenjohtaja kautenaan, sillä talkoo-
pohjalla tehtävää lehteä ei aina ollut 
niin helppo pitää aikataulussa. Jäse-
nistö oli armoton jos lehden ilmesty-
minen meni yliajalle, varsinkin joulu-
numeron kohdalla.

Marjut koki puheenjohtajana toimimi-
sen antoisaksi, eikä vaihtaisi aikaa 
pois. Tehtävään liittyi kuitenkin toi-
nenkin puoli ja kaikkia ei voi miellyt-
tää. Puheenjohtajan koettiin olevan 
tavoitettavissa 24/7 ja joskus se meni 
aivan älyttömiin mittoihin. Hänelle 
onkin painunut mieleen eräs juhla-
pyhä, jolloin puhelin soi taukoamatta 
ja vieraat pois saateltuaan hän ehti 
vastaamaan, jolloin hänelle tokaistiin 
luurin toisesta päästä, miksi et vas-
taa puhelimeen. Nykyään Marjut on 
edelleen järjestön jäsen ja flattien 
kasvattaja. Hän toivoo, että rotujär-
jestössä visioidaan ja viedään rotua 
sekä yhdistystä eteenpäin. Hän toi-
voo yhdistyksen toimivan avoimes-
ti, keräävän tietoa ja jakavan sitä 
eteenpäin kiihkottomasti, erityisesti 
terveysasioiden osalta.

Kirsi (2009-2010)

Flattikerhon puheenjohtajat:
1982-1986  Matti Liiro
1987-1991  Veijo Honka
1992-1993  Kari Perko
1994-1996  Paul Ekbland
1997-1998
1999-2002  Raija Gärding
2003-2008  Marjut Sirén
2009-2010  Kirsi Launomaa
2011-2012  Raija Gärding
2013-2014  Ramin Miraftabi
2015-2017  Tiina Sudensalmi
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Maksapasteijaa ja muuta mukavaa
Hausjärven nou/nome -koulutuksessa

Teksti: Hilkka Hatakka
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Järjestömme oli Riihimäen 
naapurikunnassa Hausjärvellä 
pidetyn kevätkokouksensa yh-
teyteen 26.3. järjestänyt NOU/
NOME-koulutusiltapäivän yh-
teistyössä Kanta-Hämeen nou-
tajakoirayhdistys ry:n kanssa. 

Koulutukseen osallistui kaksikym-
mentä koirakkoa. Taipumuskokee-
seen tähtääviä koulutti SNJ:n pu-
heenjohtaja, flattikasvattaja Kirsi 
Launomaa ja yhdistettyä NOU-/
ALO-ryhmää Esa Ränkman Kanta-
Hämeen noutajakoirayhdistykses-
tä. ALO-ryhmän otti haasteekseen 
pitkän linjan flattimies ja -kasvattaja 
Jori Saastamoinen ja AVO-ryhmän 
kansainvälisissäkin noutajakokeissa 
maatamme edustanut kokenut flat-
tiharrastaja Antti Tarkkala. Sää oli 
puolipilvinen, iltapäivään mennessä 
jo melko lämminkin, mutta kovat tuu-
lenpuuskat riepottelivat välillä anka-

rasti takinliepeitä. Mikko Tusa opasti 
meidät maastoon kantahämäläisten 
käytössä oleville treenipelloille, jotka 
olivat jo pääosin sulat, vain joissain 
varjopaikoissa näkyi vielä rippeitä lu-
mesta. Kevään merkkinä kiuru luritte-
li säkeitään yläpuolellamme.
Järjestäjät olivat varanneet mukaan 
riistoja, koska oikea riistan käsittely-
hän on yksi keskeisimmistä osa-alu-
eista taipparikoirien koulutuksessa. 
Myös muiden luokkien koirakoilta ky-
syttiin halukkuutta ottaa riistoja mu-
kaan harjoituksiin, mutta tällä kertaa 
todettiin kuitenkin damien riittävän, ja 
niinpä kaikki riistat jäivät nuorempien 
”koulutarvikkeiksi”.

Osallistuin koirani kanssa Jorin vetä-
mään ALO-koulutukseen. Ryhmääm-
me kuului viisi koiraa: kolme flatti-
narttua, kultainennoutajauros ja oma 
flattiurokseni.  Ryhmä oli taidoiltaan 
tasainen ja pystyimme mukavasti te-
kemään vuorotellen joko yksin tai pa-

reittain samanlaisia tehtäviä. Aloitim-
me harjoittelemalla aivan perusasiaa 
eli luokse tuloa. Reippaan luokse 
tulon tärkeydestä juttelimme melko 
paljon, koska palauttaminenhan on 
kaiken noutamisen A ja O. Jorilta 
saimme hyvän vinkin sen opettami-
seen jo pikkupennulle. Hän tekee sen 
näin: pennun kanssa ulos lähtiessään 
hän ottaa taskuunsa namipalan, pu-
rutikun tms.  Kun hän kutsuu pennun 
luokseen, ottaa hän samalla puruti-
kun eteensä kämmenten väliin. Kun 
pentu sitten tulee, herkkupalan tuok-
su houkuttelee sitä entistä enemmän 
ja nuuhkiessaan ihanasti tuoksuvia 
käsiä, se rauhoittuu ja saa palkkioksi 
hiukan makustella namipalaa. 

Tällä kertaa emme käyttäneet tätä 
keinoa, vaan kutsuimme koiraa pillil-
lä tai nimellä tai molemmilla riippuen 
tehtävästä ja kouluttajamme ohjeista. 
Sujautin kuitenkin oitis reppuuni tuon 
namitempun kotiin viemiseksi.
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Seuraavaksi treenasimme linjalle lähetyksiä 
ja markkeerauksia. Jori neuvoi meille ”kolmen 
kohdan markkeerausharjoituksen”. Siinä koi-
ralle heitetään kolme ykkösmarkkeerausta, 
mutta heittojen etäisyyttä koiraan vaihdellaan 
siten, että esim. ensin heitetään kauimmai-
nen dami ja koira noutaa sen. Seuraavaksi 
heitetään dami koiran ja kauimmaisen heiton 
puoliväliin ja koira noutaa sen. Kolmannel-
la kerralla dami heitetään lähimmäksi koiraa 
ja koira hakee sen. Tulevilla harjoituskerroil-
la heittojärjestystä vaihdellaan esim. ensin 
keskelle, sitten kauas, sitten lähin jne. siis eri 
variaatioin. Markkeerauksia kannatta heittää 
vaihtelevassa maastossa, pellollakin saarek-
keisiin ja ojien yli, jotta koira ei markkeeraisi 
vain silmillään, vaan oppisi käyttämään ne-
näänsä löytääkseen damin. Voimakas tuuli 
oli välillä tehdä koirillemme tepposet pyö-
rittämällä damien hajuja sinne tänne. Myös 
peltosaarekkeen toisella puolella treenaavi-
en taipparikoirien riistoista pöllähti aika ajoin 
muikeita tuoksuja oppilaidemme kuonoihin, 
mutta ne osoittivat omaavansa jo sen verran 
kokemusta, että pienten kaarrosten jälkeen 
harjoitukset jatkuivat sujuvasti.  Iltapäivän 
viimeisimpänä treeninä oli haku, mutta vali-
tettavasti minulla ei ollut enää mahdollisuutta 
osallistua siihen. 

Saimme Jorilta monenlaisia hyviä koulutus-
vinkkejä. Hän painotti useampaan kertaan, 
että treenatessa mihinkään ei ole kiire, maltti 
on valttia. Harjoitusten suunnitteluun kannat-
taa myös nähdä vähän vaivaa eikä pidä yrit-
tää tunkea samalle treenikerralle liian paljon 
erityyppisiä tehtäviä. Hyvin suunniteltu lyhy-
empi harjoitus on koiralle mielekkäämpi ja 
tehokkaampi ja saa opin menemään karva-
kuonollemme paremmin perille.  Kuten täällä 
Hämeessä on tapana sanoa: Hitaasti hyvää 
tulee! 

Niin siitä maksapasteijasta sitten… Jori ker-
toi, että ruotsalaiset harrastajat ovat keksineet 
ottaa em. luoksetulotreenissä kämmenten vä-
liin maksapasteijatuubin. Avatusta tuubista 
leijaileva mehevä tuoksu houkuttaa pentua 
tulemaan suoraan käsille, ja palkkioksi se 
saa hetken nassuttaa tuubia kuin tuttia ikään. 
Sitten vaan korkki kiinni, tuubi taskuun ja mat-
ka jatkuu. En tullut kysyneeksi, mutta oletan 
kinkkupasteijan käyvän yhtä hyvin…

1.4.2017 järjestettiin Pirkan Damit Sastamalassa. Ilmoittau-
tuneita oli yhteensä 85. Yhdistysjoukkueita oli 9 kpl. Yhdistys-
joukkueiden lisäksi mukana oli kennel- ja sekajoukkueita sekä 
yksilökilpailijoita. Jokaisella koiralla oli kaksi tehtävärastia. En-
simmäisellä rastilla suoritettiin kakkosmarkkeeraus sekä oh-
jaustehtävä. Toisella rastilla suoritettiin hakutehtävä. Suomen 
sileäkarvaiset noutajat ry:n joukkueessa kilpailivat Myrtti, Lara 
ja Neela.

Aamupäiväryhmän ilmoittautuminen alkoi 8.00 ja koe aloitettiin 
alkupuhuttelun jälkeen 9.00. Koe oli hyvin järjestetty ja kaik-
ki sujui jouhevasti. Omaa vuoroa odotellessa aika kului kivasti 
muiden kanssa jutellessa. Joukkuehenki meidän joukkueella oli 
loistava!

Itselle tämä oli ensimmäinen kerta Pirkan Dameissa, mutta ei 
varmasti viimeinen. Kokemuksena tämä oli todella hieno! Kaik-
ki kolme koiraa suorittivat hienosti rastit ja jaksoivat hyvin koko 
päivän. Neelan kohdalla yhteistyöstä oli seuraava maininta ”Iloi-
sessa yhteistyössä ohjaajan kanssa. Riemukkaat palautukset”. 
Tulee esiin kuvissa aika hyvin :) Aamupäiväryhmä saatiin pää-
tökseen puolilta päivin.

Alla meidän joukkueen pisteet:

3 SUOMEN SILEÄKARVAISET NOUTAJAT 143 pist
3A skn Filurin Myrtle, FI16620/16, s. 15.1.2016
(i: Mingus Umbra Fida, e: Filurin Fame)
kasv. Tiina Pikkuaho, Kiiminki
om. Maija Jokela&Kasv, Eurajoki, ohj. Maija Jokela
58 pist

3B skn Huntstars Black Dream, FI29339/16, s. 16.4.2016
(i: C.I.B FI MVA SE MVA(N) JV-10 HeW-14 HeW-15 Harvaham-
paan Go And Get It, e: C.I.B FI MVA EE MVA LV MVA CZ MVA 
PMJV-12 Sniffens Star Of Chara) kasv. Saarinen Satu & Piipari-
nen Piia Pauliina, Koria om. Tomi Nieminen & Jonna Saarinen, 
Elimäki, ohj. Tomi Nieminen
45 pist

3C skn Huntstars Arctic Wind, FI56744/15, s. 12.10.2015
(i: SE MVA(N) NO MVA PMV-15 HeW-16 Altaflats Ain’t I’m A Dog, 
e: C.I.B FI MVA EE MVA Sniffens Syystuuli) kasv. Piiparinen Piia, 
Saarinen Satu, Koria om.&ohj. Piiparinen Piia, Koria
40 pist

Pirkan Damit 2017

Teksti: Tomi Nieminen
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Mäntän TalviNOMEssa äidin ja tyttären kanssa

Teksti: Katja Villikka

TalviNOME on perinteinen NO-
ME-tapahtuma, joka järjeste-
tään joka vuosi kevättalvella. 

Yleensä se on nimensä mukaisesti 
järjestetty Mäntän seudulla, mutta 
tänä vuonna tapahtumapaikkana 
oli Surkeejärven Matkailutila Korpi-
lahdella. Puitteet olivat siis hyvät ja 
paikalle olikin saapunut taas suuri 
joukko innokkaita noutajaharrastajia 
ympäri Suomen.

Tänä vuonna yhdistys lähetti kilpai-
luun kolme joukkuetta. Kaikki koira-
kot starttasivat lauantaina. Sää helli 
kilpailijoita ja vaikka lunta oli Keski-
Suomessa edelleen melko paljon, 
kirpeä pakkanen yöllä oli tehnyt han-
gen koiran kantavaksi, joten kaikki 
tehtävät saatiin koirakoille tasapuoli-
siksi, eikä dummyt uponneet lumeen. 
Aurinko paistoi täydeltä terältä, pil-
vettömältä taivaalta koko päivän ja 
maaliskuun puolessa välissä se tar-
koittaa, että päivällä ilma oli jo melko 
lämmin, samoin kuin tunnelma.

Suurin osa yhdistyksemme koira-
koista starttasi alokasluokassa, kaksi 
oli ilmoittautunut avoimeen luokkaan 
ja minä sitten vielä Vapun kanssa 
voittajassa, jonne lähdin kolme päi-
vän varoitusajalla viime hetken pe-
ruutuksen takia.

Joukkueet muodostuivat seuraavas-
ti:
Suomen Sileäkarvaiset noutajat ry 
1. 
Anu Sinkkonen ja skn Biehkan Ilo 
(ALO), Janina Alankoja-Kanevala ja 
sku FI MVA Pyymäen Oman Onnen 
Mies (ALO), Katja Villikka ja skn FI 
KVA NO KVA Gilliam´s Gold White 
Pigeon Game (VOI)

Suomen Sileäkarvaiset noutajat ry 
2. 
Jonna Räsänen ja sku Taka-Tapiolan 
Masi (AVO), Henna Tuononen ja sku 
Buumin Harmless Fool (AVO)
Ilpo Sarkkinen ja sku Buumin Hitch-
Hiker (ALO)

Suomen Sileäkarvaiset noutajat ry 
/ Nuoret Maurilaiset
Janne Järvinen ja skn Golden Reed’s 
Black Pigeon, Katja Villikka ja skn 
Golden Reed’s Black Swan, Tarja 
Tuhola ja skn Biehkan Suhina

TalviNOMEssa kilpaillaan siis yksi-
löinä jokaisen luokan sijoituksista ja 
joukkueina koko TalviNOMEN jouk-
kuekilpailun voitosta. Ilmoittautumis-
vaiheessa saa alokasluokassa valita, 
suorittaako kokeen dummyilla vai 
riistoilla. Kaikki yhdistyksen koirakot 
kilpailivat tällä kerralla dummyilla.

Löydettyjen dummyjen määrä ja in-
nokkuus tehtävän suorittamiseen 
ratkaisivat, kuinka paljon pisteitä tuo-
mari koiralle antoi.

Kuvat: Markku Kastepohja
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Hakutehtävästä siirryttiin suoraan 
aivan lyhyen odotuksen jälkeen 
markkeeraus-ja ohjaustehtäviin. 
Aluksi tehtiin kaksi ykkösmarkkee-
rausta, joista molemmat pudotuk-
set tulivat pienten kumpujen taakse 
eli koira ei nähnyt pudotuspaikkaa 
lähetyspaikalta. Tämän jälkeen 
avustaja oli vienyt koiran näkemät-
tä dummyn ensimmäisen markkee-
rauksen pudotusalueelle ja lopuksi 
koira tuli ohjata dummylle. Joukku-
eidemme koirakot selvittivät tehtävät 
hyvin eri tavoin, osa helposti ja suo-
raviivaisesti ja osa hiukan enemmän 
hapuillen.

Avoimen luokan tehtäviä en valitet-
tavasti ehtinyt seuraamaan. Mutta 
sielläkin koe alkoi haulla, josta siir-
ryttiin kaksoismarkkeeraukseen ja 
ohjaustehtävään. Avoin luokka oli 
aamulla samassa maastossa, jossa 
iltapäivällä suoritettiin voittajaluokan 
tehtävät. Avoimen ja voittajaluokan 
arvosteli Asta Muilu.

Voittajaluokka alkoi parihakuna. Ha-
kualueet oli sijoitettu molemmin puo-
lin metsäautotietä. Toinen puoli oli 
loiva alaspäin viertävä rinne ja toi-
nen harvennushakkuun läpikäynyt 
metsäalue. Alueelta tuli hakea nel-
jä dummyä ja sen jälkeen vaihdet-
tiin puolia, josta myös haettiin neljä 
dummyä (toki niin, että jos haulle 
varattu aika ylittyi, haku loppui vaik-
ka neljää dummyä ei olisi löytynyt). 
Tämän jälkeen kiivettiin hakkuu-
aukean läpi pienen mäen päälle, 
jossa toinen pareista odotti passissa 
ja toinen teki markkeeraus- ja oh-
jaustehtävät. Markkeerauspudotuk-
set katsottiin harvassa kuusikossa 
ja ne tulivat hakkuuaukealta tuonne 
kuusikon puolelle linjaan. Noutojen 
jälkeen tehtiin noin 100 m ohjaus vi-
nosti hakkuuaukean toiseen laitaan 
rinnettä alas.

Alokas luokassa kilpaili lauantaina 
34 koirakkoa. Yhdistyksemme jouk-
kueissa olleista koirakoista parhaan 
sijoituksen eli neljänneksi tuli Ilpo 
Sarkkinen ja sku Buumin Hitch-
Hiker (s. 26.07.13) saaden huimat 
38,5 / 40 pistettä. Muiden sijoitukset 
jäivätkin sitten melko vaatimattomik-
si eli kuudenneksitoista tuli minun 
vuoden vanha narttu Golden Reed’s 

Black Swan (s. 10.02.16) saavutta-
en 31,75 / 40 pistettä. Sitten olikin 
kolme koirakkoa samalla sijalla 23. 
pistemäärällä 28 / 40 pistettä Anu 
Sinkkonen ja skn Biehkan Ilo (s. 
07.03.14), Tarja Tuhola ja skn Bieh-
kan Suhina (s. 07.03.14) ja Janina 
Alankoja-Kanervala ja sku FI MVA 
Pyymäen Oman Onnen Mies (s. 
28.02.11). Janne Järvinen ja skn 
Golden Reed’s Black Pigeon (s. 
10.02.16) sijoittuivat 27. sijalle saa-
vuttaen 24 / 40 pistettä.

Avoimessa luokassa koirakoita oli 
kilpailemassa 17. Yhdistyksen jouk-
kueessa startanneet Henna Tuono-
nen ja sku Buumin Harmless Fool 
(s. 26.07.13) sijoittui kymmenennek-
si saaden 30 / 40 pistettä ja Jonna 
Räsänen ja sku Taka-Tapiolan Masi 
(s. 04.04.13) sijoittui kolmanneksi-
toista saavuttaen 27,5 / 40 pistettä.
Voittajaluokassa koirakoita startta-
si vain kuusi. Allekirjoittanut oli Va-
pun kanssa yksi näistä ja sijoituim-
me toiselle sijalle FI KVA NO KVA 
Gilliam’s Gold White Pigeon Game 
(s. 24.05.11) saavuttaen 36,50 / 40 
pistettä.

Joukkuekilpailussa koko viikonlopun 
aikana joukkuetta oli 15 ja yhdistyk-
semme joukkueet sijoittuivat seu-
raavasti:

Viidennelle sijalle tuli Suomen Sileä-
karvaiset noutajat 2. joukkue (Jonna 
Räsänen, Henna Tuononen ja Ilpo 
Sarkkinen) saavuttaen 96 / 120 pis-
tettä.

Seitsemännelle sijalle tuli Suomen 
Sileäkarvaiset noutajat 1. joukkue 
(Anu Sinkkonen, Janina Alankoja ja 
Katja Villikka) saavuttaen 92,5 / 120 
pistettä.

Nuoret Maurilaiset (Tarja Tuhoja, 
Janne Järvinen ja Katja Villikka) si-
joittuivat kahdenneksitoista saavut-
taen 83,75 / 120 pistettä.

Kaikkien joukkueiden ja osallistujien 
puolesta kiitän lämpimästi yhdistyk-
sen hallitusta kilpailumatkan tuke-
misesta ja toivon, että myös ensi 
vuonna tapahtumaan ilmoittautuu 
sekä uusia että vanhoja harrastajia. 
Tämä on loistava tilaisuus tarkistaa 
kisakunto talven jälkeen kevään 
koekautta ajatellen ja erityisesti tän-
ne kannattaa lähteä nuoren flatin 
kanssa harjoittelemaan. Päivään 
sisältyy odotusta, laukauksia, pal-
jon muita koiria ja vieraita ihmisiä. 
Erinomaista harjoittelua siis nuorel-
le koiralle. Tunnelma on leppoisa 
ja turhaa hampaiden kiristelyä tai 
kilpailuasetelmaa ei täällä epäviral-
lisessa kokeessa ole.

Janne Järvinen ja  Golden  Reed’s Black Pigeon
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Pentu- ja junioripäivä

Teksti: Katja villikka

Pentu- ja junioripäivä järjestet-
tiin tänä vuonna Kouvolassa 
Korialla. 

Kouluttajaksi olimme saaneet ko-
keneita noutajaharrastajia. MEJÄä 
olimme saaneet esittelemään tolle-
reiden kanssa harrastavan Johan-
na Joukaisen Haminasta. NOMEa 
esittelevät Minna Johansson Kouvo-
lasta, joka kilpailee voittajaluokassa 
labradorinsa kanssa sekä pitkänlinja 
flattiharrastajan Riitta Hynnisen Por-
naisista. Näyttelyyn osallistumista 
kävivät läpi Piia Piiparinen ja Tomi 
Nieminen Kouvolasta sekä Christina 
Kiuru Lahdesta. TOKOa esitteli Vee-
ra Jääskeläinen Hämeenlinnasta. 
Lämminkiitos kouluttajille päivästä!
Ilma oli aurinkoinen, mutta kylmä ja 
puuskittainen tuuli teki ilmasta vielä 
viileämmän oloisen. Kuitenkin kun 
ulkona oli koko päivän liikkeessä, 
niin kylmä ei ainakaan itselleni tullut 
päivän aikana. Päivä alkoi noin kello 
9.30-10 aamupalalla.

Paikalle saapui 16 nuorta flattia. Nuo-
rimmat päivään osallistuneet pennut 
olivat vain 4 kk ja vanhimmat noin 2 
vuotta. Osallistujat oli etukäteen jaet-
tu kahden tai kolmen hengen ryhmiin 
siten, että koirien ikä olisi suunnil-
leen sama ja ohjaajan kokemus flatin 
kanssa harrastamisesta olisi suunnil-
leen sama. Muutama ilmoittautunut 
ei saapunut paikalle ja ryhmät muo-
vautuivat aamulla vielä jonkin verran. 
Jokaisella rastilla ryhmät olivat noin 
50 minuuttia, joten pitkiä harjoittei-
ta eri rasteilla ei tehty, tosin nuoren 
koiran kanssa se ei olisi ollut kovin 
järkevääkään. Iltapäivällä koirat oli-
vatkin jo enemmän ja vähemmän 
väsyneen oloisia ja keskittyminen ei 
ollut enää parasta mahdollista.

Päivän aikana ryhmät kiersivät kuusi 
erilaista rastia läpi. Piia ja Tomi ker-
toivat flatin esittämisestä näyttelyssä 
ja ohjeistavat osallistujia siitä, mitä 
näyttelyssä tapahtuu ja miten tuoma-
ri haluaa koiran esiintyvän näyttely-

kehässä. Samalla rastilla Christina 
kertoi flatin turkin siistimisestä näyt-
telyä varten ja trimmasi osallistuvia 
koiria samalla ohjaten omistajia koi-
ransa turkin siistimisessä.

Riitta kävi jokaisen ryhmän kanssa 
läpi noutajien rodunomaisiin kokeisiin 
liittyvien paikallistamis- ja ohjausteh-
tävien opettamista koiralle. Minnalla 
oli taas hakutehtävän opettamista 
koiralle. Harjoitteet sovitettiin ryh-
män koirakoiden mukaisesti eli osa 
ryhmistä harjoitteli tehtäviä koiriensa 
kanssa ja osalle ohjaajista vain ker-
rottiin, mitä rodunomaisissa kokeissa 
tapahtuu ja kuinka eri tehtäviä voi 
koiralle opettaa. Tässä yhteydessä 
tuli esille myös, että tulevaisuudessa 
päivään olisi hyvä ottaa myös pillin 
käytön harjoittelua ohjelmaa, sillä uu-
det harrastajat arkailevat pillin käyt-
töä ja jotkut eivät olleet käyttäneet 
sitä juuri lainkaan koiransa kanssa. 

Kuvat: Satu Saarinen
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Minnan rastilla pikkupentujen omis-
tajille esiteltiin hakua niin, että aikui-
nen koira teki hakua, jonka Minna 
oli tehnyt osallistujien kanssa, jolloin 
uudet harrastajat saivat mainion ku-
van siitä, mikä hakutehtävän idea on. 
Lisäksi rodunomaisia lajeja esitelles-
sä päivässä oli riistarasti, jossa jo-
kainen koiura sai tutustua varikseen, 
lokkiin, fasaaniin, alliin ja heinäsor-
saan. Lisäksi koirille vedettiin kanilla 
laahausjälki jokaisen koiran taitota-
son mukaisesti. Osalle jälki vedettiin 
koiran kanssa, osalle koiran nähden 
ja osalle ilman, että koira näki, minne 
jälki oli vedetty. Oli mukava nähdä, 
että suurin osa flateista ottaa kaikki 
riistat ennakko luulottomasti.

Johanna esitteli MEJÄä kaikille ryh-
mille. Johanna veti verijälkiä ja jo-
kainen koirakko sai kokemuksen 
verijäljestä ja sai tutusta sorkkaan. 
Jokaiselle koiralle vedettiin maaston 
koiran tason mukaisesti verijälki ja 
Johanna kävi kattavasti läpi miten 
jäljet vedetään ja merkataan sekä 
MEJÄä kilpailulajina. Johannalla oli 
mukana myös kirjallista materiaalia 
lajista, joten halukkaat saivat myös 
kotiin lukemista.

Jokaiselle koiralle kirjoitettiin kirjal-
linen palaute päivän harjoitteista ja 
koiran reaktioista eri tilanteissa. Toi-
vottavasti päivään osallistuneet sai-
vat monipuolisen kokemuksen siitä, 
mitä flatin kanssa voi harrastaa ja 
lukevat kouluttajien antaman palaut-
teen ja käyttävät palautetta hyväk-
seen koiransa kanssa harrastaessa. 
Kouluttajat jakoivat myös erilaisia 
treenivinkkejä ja menetelmiä opettaa 
koiralle asioita. Päivän aikana tuli 
monesti esille, että uudet harrastajat 
saavat koulutuksissa paljon erilaisia 
vinkkejä ja lopulta ovat sekaisin siitä, 
mitä koiransa kanssa pitäisi tehdä. 
Uuden harrastajan kannattaa kuiten-
kin muistaa, että kouluttaja ei tunne 
koiraasi eikä teidän välistä suhdetta, 
joten vinkeistä kannattaa poimia ne, 
jotka sopivat sinulle ja omalle koi-
rallesi ja edetä sen mukaisesti eikä 
muuttaa kaikkea, sen mukaan, mitä 
joku yksittäinen kouluttaja on muu-
taman tunnin koulutuksen aikana 
sanonut. Yksi toimii yhdelle ja toinen 
toiselle. Tärkein vinkki on se, että 
opettele lukemaan omaa koiraasi.
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Sileäkarvaisten noutajien rekisteröinnit 2016

Vuonna 2016 rekisteröitiin kaikkiaan 27 pentuetta, jois-
sa oli yhteensä 219 pentua. Pentueiden määrä oli sama 
kuin vuonna 2015, pentuja viisi enemmän. Ulkomaisia 
uroksia käytettiin vähemmän kuin edellisenä vuonna: 
kuudessa pentueessa viittä eri urosta, joista neljä ruot-
salaista ja yksi Ranskassa kasvatettu belgialainen uros. 
Nartuista kolme oli tuontikoiria: kaksi Ruotsista ja yksi 
Italiasta. Jokaisella emällä oli yksi pentue viime vuoden 
rekisteröityjen joukossa: uroksista kahta urosta oli käy-
tetty kahden pentueen isänä.

Uusia tuonteja rekisteröitiin kaikkiaan seitsemän kap-
paletta (edellisvuonna 14). Viiden tuontimaa oli Ruotsi, 
Venäjältä ja Iso-Britanniasta yksi tuonti kummastakin.

Vuonna 2016 rekisteröidyt pentueet
*** = täyttää jalostustyöohjeen

synt. 5.11.2016 BLACKPICKS, Tuula Rajala
isä: FI KVA TAKA-TAPIOLAN FIUN TAAVI
emä: BLACKPICKS MISTY SLOPE

FI56059/16  uros   BLACKPICKS DENNIS THE MENACE
FI56060/16  uros   BLACKPICKS HUCKLEBERRY HOUND
FI56063/16  uros   BLACKPICKS JERRY COTTON
FI56064/16  uros   BLACKPICKS LUCKY LUKE
FI56061/16  uros   BLACKPICKS PECOS BILL
FI56062/16  uros   BLACKPICKS TEX WILLER
FI56067/16  narttu BLACKPICKS MAGICA DE SPELL
FI56065/16  narttu BLACKPICKS PEPPERMINT PATTY
FI56066/16  narttu BLACKPICKS TINKER BELL

*** synt. 20.10.2016 MAJAKKASAAREN, Latva Minna
isä: FI MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA LT JMVA LV 
JMVA EE JMVA BALT JMVA FINNFLATS GERONIMO
emä: EE MVA MAJAKKASAAREN PETTY

FI53050/16  uros   MAJAKKASAAREN MAHONKI TOTEEMI
FI53049/16  narttu  MAJAKKASAAREN MANTELI TERRIINI
FI53047/16  narttu  MAJAKKASAAREN MARENKI TOFFEE
FI53046/16  narttu  MAJAKKASAAREN MIINA TIMANTTIINA
FI53048/16  narttu  MAJAKKASAAREN MINTTU TRYFFELI

*** synt. 12.10.2016 GOOD STEP’S, Tea Ruostepuro
isä: HEILURIHÄNNÄN WOODRUFF
emä: FI MVA BLACK HUGH’S MIDNIGHT WALTZ

FI52180/16  uros   GOOD STEP’S DANCING FOXTROT
FI52179/16  uros   GOOD STEP’S DANCING JIVE
FI52178/16  uros   GOOD STEP’S DANCING RUMBA
FI52181/16  uros   GOOD STEP’S DANCING TANGO
FI52184/16  narttu  GOOD STEP’S DANCING CHA-CHA
FI52186/16  narttu  GOOD STEP’S DANCING CHARLESTON
FI52187/16  narttu  GOOD STEP’S DANCING LAMBADA
FI52185/16  narttu  GOOD STEP’S DANCING PASO-DOBLE
FI52182/16  narttu  GOOD STEP’S DANCING QUEEN
FI52188/16  narttu  GOOD STEP’S DANCING QUICKSTEP
FI52189/16  narttu  GOOD STEP’S DANCING SALSA
FI52183/16  narttu  GOOD STEP’S DANCING SAMBA

*** synt. 3.10.2016 BUUMIN, Elo Mari, Tuononen Henna, 
Sivonen Anne
isä: SNIFFENS SNAZZY MOONSTONE
emä: BUUMIN HANGOVER

FI52026/16  uros  BUUMIN KIMPALE KULTAA
FI52030/16  uros  BUUMIN KORPISOTURI
FI52025/16  uros  BUUMIN KUKA MUU MUKA
FI52029/16  uros  BUUMIN KUNINGASJÄTKÄ
FI52024/16  narttu BUUMIN KATUJEN KUNINGATAR
FI52028/16  narttu BUUMIN KERSANTTI KAROLIINA
FI52027/16  narttu BUUMIN KESÄYÖN KEIJU

*** synt. 2.9.2016 HEILURIHÄNNÄN, Nieminen Kirsi & Asko
isä: SE MVA(N) DKV-15 CACI’S PLAYING-TO-WIN
emä: C.I.B C.I.E FI MVA EE MVA LT MVA LTV-16 TLNW-16 
HEILURIHÄNNÄN WOOD TAR

FI50983/16  uros  HEILURIHÄNNÄN AUTUMN LEGEND
FI50984/16  uros  HEILURIHÄNNÄN AUTUMN MYSTERY
FI50985/16  uros  HEILURIHÄNNÄN AUTUMN SPIRIT
FI50986/16  uros  HEILURIHÄNNÄN AUTUMN WARRIOR
FI50987/16  uros  HEILURIHÄNNÄN AUTUMN WIZARD
FI50988/16  narttu HEILURIHÄNNÄN AUTUMN FAIRY
FI50989/16  narttu HEILURIHÄNNÄN AUTUMN FANTASY
FI50990/16  narttu HEILURIHÄNNÄN AUTUMN MYTH

*** synt. 28.8.2016 HAPPY HULIGANS, Takalo Marianne
isä: FI MVA SE MVA(N) HARVAHAMPAAN ICKE SÅ FORT
emä: FI MVA LV MVA NITAMUKSEN ADA

FI46607/16  uros  HAPPY HULIGANS HAPPY AS A HIPPIE
FI46608/16  uros  HAPPY HULIGANS HAPPY HOOLIGAN
FI46610/16  uros  HAPPY HULIGANS MADE BY HAPPINESS
FI46609/16  uros  HAPPY HULIGANS MORE THAN HAPPY
FI46606/16  uros  HAPPY HULIGANS REASON TO BE HAPPY
FI46612/16  narttu HAPPY HULIGANS BLACK AND HAPPY
FI46615/16  narttu HAPPY HULIGANS HAPPY FOR U
FI46614/16  narttu HAPPY HULIGANS HAPPY HEART
FI46613/16  narttu HAPPY HULIGANS HAPPY KISSES
FI46616/16  narttu HAPPY HULIGANS HAPPY MELODY
FI46611/16  narttu HAPPY HULIGANS HOPEFULLY HAPPY
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*** synt. 17.8.2016 MAJAKKASAAREN, Latva Minna
isä: SNIFFENS SNAZZY MOONSTONE
emä: FI MVA EE MVA LT MVA EE JMVA MAJAKKASAAREN 
LYYLI LEHTOKURPPA

FI47735/16 narttu MAJAKKASAAREN XANTE

synt. 17.8.2016 PIKESTAR’S, Pirkko Oinonen
isä: SE MVA(N) CACI’S MAGICIAN
emä: PIKESTAR’S WATERLOVER

FI49513/16 uros  PIKESTAR’S TINY DANTE
FI49512/16 uros  PIKESTAR’S TINY DEVIL
FI49514/16 narttu  PIKESTAR’S TINY DIAMOND

*** synt. 31.7.2016 NINJATÄHDEN, Marins Satu
isä: C.I.B FI MVA EE MVA EEJV-11 BRIGHTMOOR 
BRAMBLE HEDGE
emä: FI MVA NINJATÄHDEN LITTLE WOLF

FI44095/16  uros  NINJATÄHDEN BARBED WIRE HEDGE
FI44098/16  uros  NINJATÄHDEN HAWTHORN HEDGE
FI44097/16  uros  NINJATÄHDEN HEDGE KNIGHT
FI44096/16  uros  NINJATÄHDEN HEDGE OR FENCE
FI44100/16  uros  NINJATÄHDEN HEDGEHOG
FI44099/16  uros  NINJATÄHDEN HEDGEROW
FI44101/16  uros  NINJATÄHDEN HIGH HEDGE
FI44091/16  narttu NINJATÄHDEN OVER THE HEDGE
FI44094/16  narttu NINJATÄHDEN ROUND THE HEDGE
FI44093/16  narttu NINJATÄHDEN THROUGH THE HEDGE
FI44092/16  narttu NINJATÄHDEN UNDER THE HEDGE

*** synt. 29.6.2016 HARVAHAMPAAN, Saastamoinen Mikko
isä: C.I.B C.I.E FI MVA SE MVA(N) LV MVA HeJW-11 JV-11 
LVV-16 ALMANZA BARBOUR GOODIEBAG
emä: FI MVA HARVAHAMPAAN INGEN-INGET-INGA

FI40295/16  uros  HARVAHAMPAAN NEXT EPISODE
FI40296/16  uros  HARVAHAMPAAN NEXT GENERATION
FI40294/16  uros  HARVAHAMPAAN NEXT NIGHTMARE
FI40297/16  uros  HARVAHAMPAAN NEXT REVOLUTION
FI40299/16  narttu HARVAHAMPAAN NEXT EXIT
FI40300/16  narttu HARVAHAMPAAN NEXT IN LINE
FI40301/16  narttu HARVAHAMPAAN NEXT LEVEL
FI40303/16  narttu HARVAHAMPAAN NEXT MY TURN
FI40302/16  narttu HARVAHAMPAAN NEXT PLEASE
FI40298/16  narttu HARVAHAMPAAN NEXT TO YOU

synt. 1.6.2016 MAJAKKASAAREN, Latva Minna
isä: FI KVA FI VPVA BATZI’S DARK BRANDY
emä: MAJAKKASAAREN NEIDONKENKÄ
FI35014/16 uros MAJAKKASAAREN VESIHIISI

FI35010/16  uros  MAJAKKASAAREN VESIKASTANJA
FI35013/16  uros  MAJAKKASAAREN VESIPETO
FI35009/16  uros  MAJAKKASAAREN VESIPÄHKINÄ
FI35011/16  narttu MAJAKKASAAREN VESIHELMI
FI35012/16  narttu MAJAKKASAAREN VESILILJA

*** synt. 6.6.2016 HEILURIHÄNNÄN, Nieminen Kirsi & Asko
isä: C.I.B FI MVA FI TVA EE MVA SE TVA FOWL REED’S 
BLACKPOOL
emä: FI MVA HEILURIHÄNNÄN WOOD ANEMONE
FI38585/16 uros HEILURIHÄNNÄN EYE OF THE TIGER

FI38583/16  uros  HEILURIHÄNNÄN GOLDEN TIGER
FI38586/16  uros  HEILURIHÄNNÄN TIGER’S INSTINCT
FI38587/16  uros  HEILURIHÄNNÄN TIGER’S SPIRIT
FI38584/16  uros  HEILURIHÄNNÄN WISE TIGER
FI38591/16  narttu HEILURIHÄNNÄN SPARKLING TIGER
FI38590/16  narttu HEILURIHÄNNÄN TIGER’S DAYDREAM
FI38588/16  narttu HEILURIHÄNNÄN TIGER’S HOPE
FI38589/16  narttu HEILURIHÄNNÄN TIGER’S LOVE

*** synt. 28.5.2016, Kolehmainen Mirva
isä: FI MVA SNIFFENS SYYSMYRSKY
emä: CHAMPERIN KAROLIINA

FI35226/16  uros   ELVIS
FI35227/16  uros  KUSTI
FI35229/16  uros  RESSU
FI35228/16  uros  TAHVO
FI35225/16  uros  VILI
FI35223/16  narttu LOLA
FI35224/16  narttu PEPPI

synt. 5.5.2016 MORRINI, Niemelä Riitta
isä: C.I.E SE MVA(N) NO MVA V-12 SEV-13 SEV-14 SEV-15 
V-15 CASTLEROCK SIMPLY MAGIC
emä: FI MVA MORRINI TARKA TRAIL

FI31877/16  uros   MORRINI BLACK DASHING
FI31878/16  uros   MORRINI CHANCE MEETING
FI31867/16  uros   MORRINI DUBLIN’S KALEVALA
FI31872/16  uros   MORRINI EXCITEMENT BUILDING
FI31875/16  uros   MORRINI LAUGHTER PEALING
FI31873/16  uros   MORRINI RIVER SPARKLING
FI31874/16  uros   MORRINI STARS DAZZLING
FI31870/16  narttu MORRINI EYES DANCING
FI31864/16  narttu MORRINI FROST GLITTERING
FI31871/16  narttu MORRINI HEARTS BEATING
FI31876/16  narttu MORRINI ICE FLASHING
FI31866/16  narttu MORRINI IT’S ALL HAPPENING
FI31869/16  narttu MORRINI LIGHTS TWINKLING
FI31865/16  narttu MORRINI MUSIC FLOWING
FI31868/16  narttu MORRINI SNOWFLAKES FALLING
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*** synt. 4.5.2016 MYRSKYLINNUN, Wacklin Heidi ja 
Tarmo
isä: FI MVA ALMANZA NEVER BURN OUT
emä: TAKA-TAPIOLAN BERTA

FI31304/16 uros MYRSKYLINNUN TULIKETTU
FI31306/16 uros MYRSKYLINNUN TULIMYRSKY
FI31302/16 uros MYRSKYLINNUN TULIPALLO
FI31301/16 uros MYRSKYLINNUN TULIPIIPPU
FI31303/16 uros MYRSKYLINNUN TULIPÄÄ
FI31305/16 uros MYRSKYLINNUN TULIVUORI
FI31300/16 narttu MYRSKYLINNUN TULIKUKKA
FI31298/16 narttu MYRSKYLINNUN TULINUOLI
FI31299/16 narttu MYRSKYLINNUN TULIRUUSU
FI31297/16 narttu MYRSKYLINNUN TULISIELU

*** synt. 27.4.2016 FLATOUT, Peura Camilla
isä: FR KVA C.I.B C.I.E DE (VDH) MVA BE MVA BDSG12 
MANDARAL FIRST EDITION
emä: FLATOUT FABULOUS

FI32410/16 uros FLATOUT HIRMU FIKSU
FI32411/16 uros FLATOUT HIRMU HURMURI
FI32409/16 uros FLATOUT HIRMU TARKKA
FI32414/16 narttu FLATOUT HIRMU LISKO
FI32417/16 narttu FLATOUT HIRMU MYRSKY
FI32415/16 narttu FLATOUT HIRMU POSITIIVI-
NEN

FI32416/16 narttu FLATOUT HIRMU RAKAS
  FI32413/16 narttu FLATOUT HIRMU TAITAVA
  FI32412/16 narttu FLATOUT HIRMU TEHOKAS
  FI32418/16 narttu FLATOUT HIRMU VAUHTIHIR-
MU

*** synt. 25.4.2016 METSÄVIRNAN, Siikonen Heli
isä: FI MVA SNIFFENS LUMIPALLO
emä: C.I.B FI MVA EE MVA METSÄVIRNAN KENTUCKIAN 
SNOW

FI30558/16  uros   METSÄVIRNAN SILVER FOXGLOVE
FI30555/16  uros   METSÄVIRNAN WHITE SNOWBALL
FI30557/16  uros   METSÄVIRNAN WILD DAFFODIL
FI30556/16  uros   METSÄVIRNAN WINTER SNOWDROP
FI30559/16  narttu  METSÄVIRNAN BLUE WINDFLOWER
FI30561/16  narttu  METSÄVIRNAN LILY-OF-THE-VALLEY
FI30560/16  narttu  METSÄVIRNAN SPRING STARFLO-
WER
FI30562/16  narttu  METSÄVIRNAN SUMMER SNOWFLA-
KE

*** synt. 18.4.2016 NOANARKIN, Leinonen Kaija
isä: FI MVA RAVENCRAG EXPLORER
emä: NOANARKIN TRINGA TOTANUS

FI28878/16  uros   NOANARKIN FELIS CARACAL
FI28879/16  uros   NOANARKIN FODIATOR ACUTUS
FI28880/16  uros   NOANARKIN FREGATA AQUILA
FI28881/16  uros   NOANARKIN FULICA CRISTATA
FI28882/16  uros   NOANARKIN FUMEA CASTA
FI28875/16  narttu  NOANARKIN FALCO ELEONORAE
FI28876/16  narttu  NOANARKIN FENNECUS ZERDA
FI28877/16  narttu  NOANARKIN FORMICA FUSCA

*** synt. 16.4.2016 HUNTSTARS, Saarinen Satu, Piiparinen 
Piia, Saarinen Jonna
isä: C.I.B FI MVA SE MVA(N) JV-10 HeW-14 HeW-15 HARVA-
HAMPAAN GO AND GET IT
emä: C.I.B FI MVA EE MVA LV MVA CZ MVA PMJV-12 SNIF-
FENS STAR OF CHARA

FI29336/16     uros HUNTSTARS BLACK HURRICANE
FI29333/16     uros HUNTSTARS BLACK KNIGHT
† FI29334/16  uros HUNTSTARS BLACK MYSTERY
FI29335/16     uros HUNTSTARS BLACK STORM
FI29338/16     narttu HUNTSTARS BLACK BEAUTY
FI29339/16     narttu HUNTSTARS BLACK DREAM
FI29337/16     narttu HUNTSTARS BLACK HEART
FI29340/16     narttu HUNTSTARS BLACK HONEY
FI29341/16     narttu HUNTSTARS BLACK LOVE

synt. 23.3.2016 SNIFFENS, Suppanen-Olkkola Miia
isä: C.I.E SE MVA(N) MV-14 DKV-14 CACI’S HIT THE 
ROAD JACK
emä: C.I.B C.I.E FI MVA EE MVA LVJV-10 SNIFFENS 
LUMITÄHTI

FI31169/16  uros   SNIFFENS HALLAUKKO
FI31170/16  uros   SNIFFENS HALLAYÖ
FI31164/16  narttu  SNIFFENS HALLA-AAMU
FI31165/16  narttu  SNIFFENS HALLANHENKI
FI31168/16  narttu  SNIFFENS HALLASAVU
FI31167/16  narttu  SNIFFENS HALLASOIHTU
FI31166/16  narttu  SNIFFENS HALLATUULI

synt. 22.3.2016 MEI DAN, Nada Sandberg
isä: C.I.E SE MVA(N) MV-14 DKV-14 CACI’S HIT THE 
ROAD JACK
emä: C.I.B C.I.E FI MVA EE MVA LV MVA RU MVA BALTJV-12 
MEI DAN PIRUETTI

FI31162/16  uros   MEI DAN BRODER LEJONHJÄRTA
FI31163/16  uros   MEI DAN EMIL I LÖNNEBERGA
FI31160/16  uros   MEI DAN KARLSSON PÅ TAKET
FI31161/16  uros   MEI DAN MIO MIN MIO
FI31156/16  narttu  MEI DAN LOTTA PÅ BRÅKMAKARGATAN
FI31158/16  narttu  MEI DAN MADICKEN
FI31155/16  narttu  MEI DAN PIPPI LÅNGSTRUMP
FI31157/16  narttu  MEI DAN RONJA RÖVARDOTTER
FI31159/16  narttu  MEI DAN TJORVEN

*** synt. 10.3.2016 MAJAKKASAAREN, Latva Minna
isä: MAJAKKASAAREN ZACHARY BROWN
emä: EE MVA LV MVA RU JMVA EE JMVA MAJAKKASAA-
REN ILO ILONA

FI21502/16  uros    MAJAKKASAAREN USKO MUSKOTTI
FI21504/16  narttu  MAJAKKASAAREN UMINA KUMINA
FI21503/16  narttu  MAJAKKASAAREN UMMA KARDEMUMMA
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synt. 6.3.2016 FINNFLATS, Tuula Ehrman
isä: C.I.E JMV-11 HEILURIHÄNNÄN RANGER PEAK
emä: FI MVA FLATHAM’S HE DÄ ÖVER JENA
FI20817/16 uros FINNFLATS JACK

FI20818/16   uros   FINNFLATS JASON
FI20827/16   uros  FINNFLATS JETHRO
FI20819/16   uros  FINNFLATS JULIO
FI20820/16   narttu FINNFLATS JACARANDA
FI20821/16   narttu FINNFLATS JANET
FI20822/16   narttu FINNFLATS JENIFER
FI20823/16   narttu FINNFLATS JINKA
FI20824/16   narttu FINNFLATS JOANA
FI20825/16   narttu FINNFLATS JOSEFIN
FI20826/16   narttu FINNFLATS JULIET

synt. 26.2.2016 MEI DAN, Nada Sandberg
isä: C.I.E US MVA RU MVA BY MVA JV-07 
MEI DAN DOLCETTO
emä: DAKOTASPIRIT LITTLE RED CORVETTE FOR MEI DAN

FI20816/16    uros MEI DAN APFELSTRUDEL
FI20814/16    narttu MEI DAN BAKLAVA
FI20811/16    narttu MEI DAN BEBE
FI20810/16    narttu MEI DAN CUPCAKE
FI20813/16    narttu MEI DAN MACARON
FI20815/16    narttu MEI DAN PETIT FOURS
FI20809/16    narttu MEI DAN SACHER
FI20812/16    narttu MEI DAN TIRAMISU

*** synt. 10.2.2016 GOLDEN REED’S, Villikka Katja
isä: FI KVA TAKA-TAPIOLAN FIUN TAHVO
emä: FI KVA GILLIAM’S GOLD WHITE PIGEON GAME

FI18471/16  uros    GOLDEN REED’S BLACK FALCON
FI18474/16  uros    GOLDEN REED’S BLACK SPARROWHAWK
FI18472/16  uros    GOLDEN REED’S BLACK TURNSTONE
FI18475/16  uros    GOLDEN REED’S BLACK WOODPECKER
FI18473/16  narttu  GOLDEN REED’S BLACK PIGEON
FI18469/16  narttu  GOLDEN REED’S BLACK SWAN
FI18470/16  narttu  GOLDEN REED’S BLACK SWIFT

*** synt. 15.1.2016 FILURIN, Pikkuaho Tiina-Maria
isä: MINGUS UMBRA FIDA
emä: FILURIN FAME

FI16618/16  uros     FILURIN MEGATRON
FI16617/16  uros     FILURIN MINION
FI16619/16  narttu   FILURIN MAGPIE
FI16621/16  narttu   FILURIN MAYFLY
FI16620/16  narttu   FILURIN MYRTLE

*** synt. 5.1.2016 KVARNTORPET’S, Hällstenn-Pada 
Birgitta
isä: BLACKPICKS BLACK POPEDA
emä: FI MVA CONOVER’S XAMPLE OF PLEASURE

FI15217/16  uros     KVARNTORPET’S SNOWFLAKE
FI15220/16  uros     KVARNTORPET’S SNOWGROUSE
FI15219/16  uros     KVARNTORPET’S SNOWLOVER
FI15221/16  uros     KVARNTORPET’S SNOWMAKER
FI15218/16  uros     KVARNTORPET’S SNOWMAN
FI15224/16  narttu   KVARNTORPET’S SNOWANGEL
FI15226/16  narttu   KVARNTORPET’S SNOWCHRYSTAL
FI15223/16  narttu   KVARNTORPET’S SNOWDANCER
FI15222/16  narttu   KVARNTORPET’S SNOWDROP
FI15225/16  narttu   KVARNTORPET’S SNOWSTORM

kuva (c) Senni Husso
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Kennel, kasvattaja Uros Narttu Oma 
ehdotus

Tmk:n 
ehdotus

Huom!/
tiedoksi

Sukusiitos%

Heilurihännän,
Kirsi ja Asko Nieminen

Heilurihännän 
Ranger Peak

Royal Silk Love 
Potion

x - Ei täytä jalostustyöohjeen 
vaatimuksia. 
Urokselta puuttuu 
rodunomainen koetulos.

0,5 % 
KoiraNet 6 
sukupolv.

Flareway,
Susanna Leppänen

Whizzbang’s Hit Or 
Miss

Harvahampaan 
Keep The Feeling

x - Ei täytä jalostustyöohjeen 
vaatimuksia. 
Nartulta puuttuu 
rodunomainen koetulos.

1,58 %
KoiraNet 6 
sukupolv.

Huntstar’s,
Satu Saarinen ja Piia 
Piiparinen

Harvahampaan Go 
And Get It

Sniffens Star of 
Chara

x - Täyttää jalostustyöohjeen 
vaatimukset.

1,95 %
KoiraNet 6 
sukupolv.

Majakkasaaren,
Minna Latva

Batzi’s Dark Brandy Majakkasaaren 
Neidonkenkä

x - Ei täytä jalostustyöohjeen 
vaatimuksia.
Nartulta puuttuu 
rodunomainen koetulos.

0,00 %
KoiraNet 6 
sukupolv.

Heilurihännän,
Kirsi ja Asko Nieminen

Fowl Reed’s 
Blackpool

Heilurihännän 
Wood Anemone

x - Täyttää jalostustyöohjeen 
vaatimukset

0,44 %
KoiraNet 6 
sukupolv.

Noanarkin,
Kaija Leinonen

Ravencrag Explorer Noanarkin Tringa 
Totanus

x - Täyttää jalostustyöohjeen 
vaatimukset

0,00 %
KoiraNet 6 
sukupolv.

Heilurihännän,
Kirsi ja Asko Nieminen

Royal Silk 
Gamblerman

Heilurihännän 
Texas Rose

x - Täyttää jalostustyöohjeen 
vaatimukset

2,39 % 
KoiraNet 6 
sukupolv.

Myrskylinnun,
Heidi Wacklin

Almanza Never Burn 
Out

Taka-Tapiolan 
Berta

x - Täyttää jalostustyöohjeen 
vaatimukset

0,00 %
KoiraNet 6 
sukupolv.

Filurin, 
Tiina Pikkuaho

Filurin Torojolli Munkhaven Almo 
Billi

x - Uusinta. 
Täyttää jalostustyöohjeen 
vaatimukset.

0,00 %
KoiraNet 6 
sukupolv.

-, 
Mirva Kolehmainen

Sniffens Syysmyrsky Champerin 
Karoliina

x - Täyttää jalostustyöohjeen 
vaatimukset

0,15 %
KoiraNet 6 
sukupolv

Majakkasaaren,
Minna Latva

Sniffens Snazzy 
Moonstone

Majakkasaaren 
Lyyli Lehtokurppa

x - Täyttää jalostustyöohjeen 
vaatimukset

0,35 %
KoiraNet 6 
sukupolv

Harvahampaan,
Mikko ja Sirpa 
Saastamoinen

Almanza Barbour 
Goodiebag

Harvahampaan 
Ingen-Inget-Inga

x - Täyttää jalostustyöohjeen 
vaatimukset

0,59 %
KoiraNet 6 
sukupolv

Heilurihännän,
Kirsi ja Asko Nieminen

Caci’s Playing-To-
Win

Heilurihännän 
Wood Tar

x - Ei täytä jalostustyöohjeen 
vaatimuksia.  
Urokselta puuttuu 
rodunomainen koetulos.

1,4 %
KoiraNet 6 
sukupolv

Korven Akan,
Riitta Koivisto

Champerin Leevi Korven Akan Tuittu x - Täyttää jalostustyöohjeen 
vaatimukset

0,15 %
KoiraNet 6 
sukupolv

Majakkasaaren,
Minna Latva

Majakkasaaren 
Mother’s Finest

Majakkasaaren 
Neidonkenkä

x - Täyttää jalostustyöohjeen 
vaatimukset

2,74 %
KoiraNet 6 
sukupolv

Flatkiss,
Christina Kiuru

Flat Power Casino 
Royale

Flatkiss Girl In The 
Garden

x - Ei täytä jalostustyöohjeen 
vaatimuksia.  
Yhdistelmän sukusiitos 
ylittää sallitun rajan.

8,19 %
KoiraNet 6 
sukupolv

Buumin,
Henna Tuononen

Sniffens Snazzy 
Moonstone

Buumin Hangover x - Täyttää jalostustyöohjeen 
vaatimukset KoiraNet 6 

sukupolv
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Kennel, kasvattaja Uros Narttu Oma 
ehdotus

Tmk:n 
ehdotus

Huom!/
tiedoksi

Sukusiitos%

Ninjatähden,
Satu Marins

Brightmoor Bramble 
Hedge

Ninjatähden Little 
Wolf

x - Täyttää jalostustyöohjeen 
vaatimukset

0,88 %
KoiraNet 6 
sukupolv

Blackpepoon,
Tarja Kolkka

Straight Flush Galliano 
Hot Shot

Blackpepoon 
Lemon Drop

x - Ei täytä jalostustyöohjeen 
vaatimuksia.  
Uroksella näyttelyistä H.

0,15 % 
KoiraNet 6 
sukupolv

Blackpepoon, 
Tarja Kolkka

Blackpepoon One Cliff Blackpepoon 
Lemon Drop

x - Täyttää jalostustyöohjeen 
vaatimukset

0,50 % 
KoiraNet 6 
sukupolv.

Good Step’s,
Tea Ruostepuro

Heilurihännän Woodruff Blackhugh’s 
Midnight Waltz

x - Täyttää jalostustyöohjeen 
vaatimukset. Uusinta.

0,49 %
KoiraNet 6 
sukupolv

Happy Huligan’s, 
Marianne Takalo

Harvahampaan Icke Så 
Fort

Nitamuksen Ada x - Täyttää jalostustyöohjeen 
vaatimukset.

0,00 %

Allikon, 
Henna Mikkonen

Mingus Umbra-Fida Allikon Tulinen 
Lempi

x - Täyttää 
jalostustustyöohjeen 
suositukset

0,15 %

Taka-Tapiolan, 
Tapio Takala

Fowl Reed’s Blackpool Taka-Tapiolan 
Manta

x - Täyttää jalostustyöohjeen 
suositukset

0,00 %

Blackpick, 
Tuula Rajala

Taka-Tapiolan Fiun Taavi Blackpick’s Misty 
Slope

x - Ei täytä jalostustyöohjeen 
vaatimuksia. 
 Nartulta puuttuu 
näyttelytulos.

0,15 %

Korven Akan, 
Riitta Koivisto

Whipcord’s Svold Korven Akan 
Tuittu

x - Täyttää jalostustyöohjeen 
vaatimukset

0,00 %

Filurin, 
Tiina Pikkuaho

Allikon Tulen Voima Filurin Tarina x - Täyttää jalostustyöohjeen 
vaatimukset

0,29 %

Blackpepoon,
Tarja Kolkka

Blackpepoon One Cliff Flatgold’s An 
Eternal Flame

x - Ei täytä jalostustyöohjeen 
vaatimuksia. 
Nartulta puuttuu 
rodunomainen koetulos.

3,71 %

Metsänpeiton,
Satu Vihavainen

Björshults Best of Times Metsänpeiton 
Muusa

x - Täyttää jalostustyöohjeen 
vaatimukset

0,78 %

Flatts,
Benita Björklund

Almanza Barbour 
Goodiebag

Flatts Kellys In 
Love

x - Ei täytä jalostustyöohjeen 
vaatimuksia. 
Nartulta puutuu 
rodunomainen koetulos.

0,64 %

Dantaran,
Laura Rajakallio

Engelen Dark Star Black Mica’s Lady 
of The Lake

x - Täyttää jalostustyöohjeen 
vaatimukset

1,56 %

Spicepaw,
Barbara Komsi

Heilurihännän Cool Water 
Man

Harvahampaan 
Just Like Heaven

x - Täyttää jalostustyöohjeen 
vaatimukset

0,29 %

Harvahampaan,
Sirpa ja Mikko 
Saastamoinen

Flat Power Casino Royale Almanza Moment 
of Truth

x - Täyttää jalostustyöohjeen 
vaatimukset

0,84 %

Majakkasaaren,
Minna Latva

Finnflats Geronimo Majakkasaaren 
Petty

x - Täyttää jalostustyöohjeen 
vaatimukset

3,13 %

Majakkasaaren,
Minna Latva

Majakkasaaren Mother’s 
Finest

Majakkasaaren 
Petty

x - Täyttää jalostustyöohjeen 
vaatimukset

0,88 %
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Kennel, kasvattaja Uros Narttu Oma 
ehdotus

Tmk:n 
ehdotus

Huom!/
tiedoksi

Sukusiitos%

Elvenpath’s,
Anna Björklund

Elvenpath’s Storm 
Warning

Comics Keep On The 
Sunny Side

x - Täyttää jalostustyöohjeen 
vaatimukset

0,99 %

Regale Razza,
Anne Haverinen

Elvenpath’s Storm 
Warning

Regale Razza 
Recoleta

x - Täyttää jalostustyöohjeen 
vaatimukset

0,25 %

Kennel Flatkiss
Christina Kiuru ja 
Marko Nikkonen

Flatkiss Gambler Man Nerelius Beautiful 
Disaster

x - Täyttää jalostustyöohjeen 
vaatimukset

2,21 %
KoiraNet 
6.sukupolv

Kennel Biehkan
Jori Saastamoinen

Zebulons Forever 
Dorado

Biehkan Sukkula x - Täyttää jalostustyöohjeen 
vaatimukset

0,20 %
KoiraNet 
6.sukupolv

Kennel Black Hugh’s
Tiina Sudensalmi

Metsävirnan Kentuckian 
Moon

Whizzbang’s Cream 
D’Cocoa

x - Täyttää jalostustyöohjeen 
vaatimukset

1,62 %
KoiraNet 
6.sukupolv

Kennel Celtair
Jenni Juven

Flat Power Fly Caster Celtair Ad Astra x - Ei täytä jalostustyöohjeen 
vaatimuksia.  
Nartulta puutuu 
rodunomainen koetulos.

0,98 %
KoiraNet 
6.sukupolv

Kennel Fowl Reed’s
Pia Kauppinen

Black Mica’s Less Is 
More

Ninjatähden Black 
Unique

x - Täyttää jalostustyöohjeen 
vaatimukset

1,76 %
KoiraNet 
6.sukupolv

Kennel Allikon
Henna Mikkonen

Mingus Umbra-Fida Allikon Tulinen Lempi x - Uusinta.
Täyttää jalostustyöohjeen 
suositukset

0,15 %
KoiraNet 
6.sukupolv

Kennel Emkristina’s
Tiina-Maarit Kisonen

Allikon Tulen Voima Emkristina’s Inga 
Skur

x - Täyttää jalostustyöohjeen 
vaatimukset

0,29 %
KoiraNet 
6.sukupolv

Kennel Palokallion
Heli ja Rami Pitkäjärvi

Filurin Torojolli Regale Razza Recife x - Täyttää jalostustyöohjeen 
vaatimukset

0,54 %
KoiraNet 
6.sukupolv

Kennel Huntstar
Satu Saarinen ja Piia 
Piiparinen

Caci’s Dark Chocolate 
of Love

Sniffens Syystuuli x - Täyttää jalostustyöohjeen 
vaatimukset

2,29 %
KoiraNet 
6.sukupolv

Kennel Mei Dan
Nada Sandberg

Mei Dan Kverkfjöll Mei Dan Camembert x - Ei täytä jalostustyöohjeen 
vaatimuksia. 
 Urokselta ja nartulta 
puuttuu rodunomainen 
koetulos.

0,39 %
KoiraNet 
6.sukupolv

Kennel Durasselin
Johanna Turpeenniemi

Toffedream’s Walla Walla 
Racetrack

Metsävirnan 
Tunturihaukka

x - Täyttää jalostustyöohjeen 
vaatimukset

0,15 %
KoiraNet
6 .sukupolv

Kennel Sniffens
Miia Suppanen

Sniffens Danish Duckling Sniffens Alppien 
Kuunsäde

x - Täyttää jalostustyöohjeen 
vaatimukset

1,04 %
KoiraNet
6 .sukupolv

Jalostustiedostelut 2016

Sairauksien ilmoittaminen
Jalostustoimikunta pyytää ilmoittamaan rodussa esiin-
tyvistä sairauksista. Terveystietojen seuraaminen on 
erityisen tärkeää rodun tulevaisuuden kannalta, jotta 
mahdollisuuksien mukaan pystyttäisiin ennalta ehkäi-
sempään riskialttiimpia sairauksia. Imoituksen voit tehdä 
järjestön nettisivuilla.

 v. 2016 ilmoitetut sairaudet:

 kasvainsairaudet  2
 munuaissairaudet  1
 selkäsairaudet   1
 sydämensairaudet  2
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Keinosiemennys

Koirien keinosiemennystoiminta on 
tänä päivänä kansainvälistä. Maiden 
välillä on avoin tiedonkulku kennel-
liittojen, aikakausilehtien, internetin 
ja kansainvälisten tuomarinvaihtojen 
kautta. Tämä on lisännyt mielenkiin-
toa koiran sperman kansainväliseen 
vaihtoon ja samalla asettanut eläin-
lääkäreille uusia haasteita keinosie-
mennyksien ja sperman säilytyksen 
suhteen.

Varsinkin niissä maissa, joissa karan-
teenimääräykset ovat olleet tiukat, 
on mahdollisuus saada maailman 
parhaista koirista uutta geneettistä 
materiaalia avannut aivan uuden leh-
den koiranjalostuksen historiassa.
Eläinlääkäri voi olla avuksi myös 
niissä tapauksissa, joissa narttu- ja 
uroskoira asuvat kaukana toisistaan. 
Sperman lähetys ja keinosiemen-
täminen voivat säästää omistajan 
ja koiran pitkältä, kalliilta ja ikävältä 
matkalta.

Uudet, tehokkaat menetelmät sper-
man pakastamisessa ovat kasvatta-
jille välttämättömyys tulevaisuudes-
sa. Keinosiemennys mahdollistaa 
sopivimman uroksen käytön riippu-
matta etäisyyksistä, myös ajallisista, 

sillä pakastespermaa voidaan käyt-
tää kymmeniä vuosia uroksen kuole-
man jälkeen. Erityisesti harvinaisten 
koirarotujen kapeaa jalostuspohjaa 
laajennettaessa ja siten myös pe-
rinnöllisten sairauksien torjunnassa 
keinosiemennys osoittautunee mer-
kittäväksi menetelmäksi.

Yleistä keinosiementämisestä
Keinosiemennysmenetelmät:

1. Tuoresperman käyttö (tuoresper-
makeinosiemennys) 2. Siirtosper-
man käyttö (siirtospermakeinosie-
mennys) 3. Pakastetun sperman 
käyttö (pakastespermakeinosiemen-
nys)
Hyväksyttyjä syitä siementämiseen 
ovat mm:
•   pitkä maantieteellinen etäisyys 
uroksen ja nartun välillä
•   lääketieteellinen syy (muu kuin 
perinnöllinen sairaus tai vika); esim. 
loukkaantumisesta johtuva selkä- tai 
jalkavika, joka estää astumisen
•   uroksella tai nartulla mahdollisesti 
tulehdus, joka voisi tarttua astutuk-
sen yhteydessä
•   halutaan luoda pitkän tähtäimen 
jalostusohjelma ottamalla talteen 
urosten spermaa

Keinosiementäminen ei ole hyväk-
syttävää, kun:
•   uroksella tai nartulla on häiriinty-
nyt lisääntymiskyky
•   astutus ei onnistu perinnöllisen 
sairauden tai vian vuoksi
•   astutus ei onnistu liioitellun raken-
teen vuoksi
•   uros tai narttu sairastaa tai peri-
yttää vakavaa perinnöllistä sairautta 
tai vikaa
•   käytettävällä uroksella on jo po-
pulaation kokoon nähden riittävästi 
jälkeläisiä

Keinosiemennyksen onnistumisen 
kannalta on tärkeää, että eläinlää-
kärillä on asiasta riittävä koulutus ja 
kokemus. Sekä spermaa luovuttavan 
uroksen että siemennettävän nartun 
on oltava tunnistusmerkitty Kennel-
liiton hyväksymällä tavalla. Koirien 
rekisteritodistus otetaan mukaan 
eläinlääkärin vastaanotolle, jotta 
eläinlääkäri pystyy toteamaan koiran 
tunnistusmerkinnän vastaavan sen 
rekisteripapereissa ilmoitettua mer-
kintää.

Suomessa keinosiemennyksiä teh-
dään vuosittain n. 500-600 kpl.

kuva (c) Sanni Väyrynen
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Keinosiemennys
Siemennysajankohdan määritys

Keskimäärin paras ajankohta nor-
maalille astutukselle on 12.–14. 
vuorokausi kiiman alussa. Narttujen 
välillä on kuitenkin erittäin suuria 
vaihteluita. On narttuja, joilla ajan-
kohta on ohi jo 7. vuorokautena ja 
toisilla oikea ajankohta on vasta 25. 
vuorokauden jälkeen ja kaikki päivät 
tältä väliltä ovat mahdollisia ja nor-
maaleja. Samankin nartun eri kiimat 
voivat poiketa toisistaan.

Jos normaali astutus ei onnistu tai 
ollaan epävarmoja oikeasta astutus-
ajankohdasta, tulisi ajankohta aina 
varmistaa emättimen irtosolukokeel-
la ja hormonimäärityksellä.
Emättimen irtosolunäyte on nope
a ja halpa tapa selvittää onko narttu 

hyvin kiimassa, onko kiima jo ”kypsä” 
vai onko kiima jo ohi. Kun irtosolu-
näyte näyttää ”kypsältä”, astuttami-
sen voi aloittaa. Parhaaseen astutus- 
/ siemennyshetkeen voi kuitenkin 
mennä vielä muutama päivä.

Keinosiemennystä suunniteltaessa 
ajankohta määritetään aina hormoni-
määrityksen avulla. Progesteroni

näytteitä tutkivia laboratorioita on ny-
kyään Suomessa jo useita.  Näytteen 
ajo kestää 1–2 tuntia, joten tuloksen 
saa samana päivänä, kun näyte saa-
puu laboratorioon.

Mikäli nartun kiima tuntuu olevan 
menossa ohi, voidaan keinosiemen-
täminen suorittaa, mutta tilanne pi-
tää aina varmistaa samanaikaisesti 
otetulla irtosolu- ja progesteroninäyt-
teellä. Jos kiima on irtosolunäytteen 
mukaan ohi, ei siemennys enää kan-
nata. Jos kiima irtosolunäytteen mu-
kaan edelleen jatkuu, kertoo proges-
teroninäytteen tulos onko ajankohta 
siemennykselle sopiva tai kannattaa-
ko siemennys lykätä/uusia.

Progesteroniarvoja seuraamalla voi-
daan oikea siemennysajankohta en-
nakoida 2–3 vuorokautta etukäteen.
Pika-progesteronien käytöstä ei ole 
paljoakaan hyötyä. Niiden tarkkuus 
on niin vaihteleva, että ajankohdan 
arvioinnissa saattaa tulla yhdestä 
kolmeen päivän virhe. Niitä voidaan 
mahdollisesti käyttää pitkien pyhien 
tms. tilanteiden aikana, kun tarkem-
paa määritystä ei ole käytettävissä.
Keinosiementäminen voidaan joskus 

tehdä emättimeen mutta suoraan 
kohtuun siementämällä saavutetaan 
aina parempi tiinehtyvyys. Emätti-
meen siementämällä tiineys voidaan 
saada aikaan  mikäli ajankohta on 
sopivan aikainen; nartulla kohdun-
kaula sulkeutuu progesteronitason 
noustessa ja sen jälkeen astuttami-
nen tai siementämien emättimeen ei 
tuota tuloksia. Nartun hedelmällinen 
kiima voi kuitenkin jatkua tämänkin 
jälkeen, jolloin kohtuun siementämi-
nen on mahdollista.

Siemennyspäivä pyritään nykyään 
varmistamaan määrittämällä luteini-
soivan hormonin maksimieritysaika 
(LH max) ja sen avulla ovulaatiopäivä 
(munasolujen vapautuminen). Koh-
dun kaula alkaa nykyisen käsityksen 
mukaan sulkeutua 3 (-4) vrk ovulaa-
tion jälkeen, jolloin progesteroniarvo 
on 15 ng/ml tai enemmän.

SIEMENNYSKÄYTÄNTÖ

Tuorespermasiemennys tehdään 
1–2 pv ovulaation jälkeen. Mitä myö-
hemmin se tehdään, sitä tärkeämpää 
on siementää kohtuun asti. Pakas-
tespermasiemennys tehdään 2,5–3,5 
päivää ovulaation jälkeen (optimaali-
nen aika), aina kohtuun siementä-
mällä. Kohdunkaulan sulkeutuminen 
ei estä siemennystä katetrilla koh-
tuun.

Keinosiemennys aloitetaan kerää-
mällä uroksesta sperma sen kiinnos-
tuttua nartusta. Siittiöiden liikkuvuus 
ja määrä tutkitaan keräyksen jälkeen 
ja mikäli sperma on hyvänlaatuis-
ta, suoritetaan siemennys kohtuun. 
Narttua ei pääsääntöisesti tarvitse 
rauhoittaa. Siemennystyö kestää 
yleensä vain muutaman minuutin, 
jonka jälkeen narttu on valmis lähte-
mään kotimatkalle. Joskus siemen-
nys on kuitenkin hankalampaa, joten 
aikaa kannattaa varata hiukan enem-
män kaiken varalta.

kuva (c) Sanni Väyrynen
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Poikkeustapauksissa, kun katetrin 
läpivieminen kohdun kaulan kautta 
kohdun onteloon ei onnistu, voidaan 
siemennys joutua tekemään kirurgi-
sesti. Tällöin sperma viedään vatsa-
onteloon tehdyn viillon kautta koh-
dun seinämän läpi neulan ja ruiskun 
avulla narkoosissa olevalle nartulle.
Jos kyseessä on siirto- tai pakas-
tesperma, voidaan siemennys teh-
dä vain jos sperman alkuperästä on 
asianmukainen todistus (spermanot-
tolomake).

Tiinehtymistulokset riippuvat siitä, 
kuinka tarkkaan ajankohta on mää-
ritetty ja tehdäänkö siemennys suo-
raan kohtuun. Myös sperman laatu 
ja nartun hedelmällisyys vaikuttavat 
asiaan. Mikäli siemennys tehdään 
hormonimäärityksen mukaan par-
haana päivänä kohtuun, tiinehtyvyys 
on selvästi parempi kuin normaalisti 
astuttamalla (kohdunkaulan sulkeu-
tuminen ei estä tiinehtymistä, heikko-
laatuisempikin sperma toimii).

SPERMAN TUONTI

Sperman maahantuonnissa nouda-
tetaan maa- ja metsätalousministe-
riön antamia määräyksiä. Tällä het-
kellä Suomeen voidaan tuoda koiran 
spermaa ilman tuontilupia tai vasta-
ainemäärityksiä. Sperman vienti-
määräykset taas ovat maakohtaisia 
ja ne tulisi selvittää hyvissä ajoin etu-
käteen.
Sperman mukana pitää tulla eläin-
lääkärin asianmukaisesti täyttämä 
todistus sperman alkuperästä (sper-
manottotodistus). Kaikki muutkin 
pentueen rekisteröintiin liittyvät do-
kumentit kannattaa toimittaa samal-
la.
Ulkomaisen sperman luovuttajaurok-
sen tulee olla luotettavasti tunnistettu 
ao. maan määräysten mukaisesti

Tuorespermakeinosiemennys

Keinosiemennyshetkellä sekä uros 
että narttu ovat paikalla.
Tavanomaisin tilanne on käytännös-
sä sellainen, että narttu ei salli astu-
mista tai uros ei ole kiinnostunut as-

tumaan ja omistajan mukaan 
ajankohta on kuitenkin juuri 
sopiva. Tämä ei kuitenkaan 
ole hyväksyttävä syy keinosie-
mennykselle, koska kyseessä 
saattaa olla jommankumman 
häiriintynyt lisääntymiskyky. 
Tuorespermasiemennykselle 
tulee aina olla lääketieteellinen 
syy (muu kuin perinnöllinen 
vika tai sairaus tai kykenemät-
tömyys astua liioitellun raken-
teen vuoksi). Tutkimuksissa 
on todettu, että nartun käytös 
voi vaihdella huomattavasti, 
jopa saman nartun eri kiimojen 
aikana, puhumattakaan nart-
tujen välisistä eroista.  Joskus 
narttu antaa toisen uroksen 
astua mutta ei hyväksy jotain 
toista urosta lainkaan. Jos as-
tutus ei ota onnistuakseen, 
on tärkeää, että nartun oikea 
astutusajankohta selvitetään 
emättimen irtosolukokeella ja 
hormonimäärityksellä.

Siirtospermakeinosiemennys

Siirtospermakeinosiemennyksellä 
tarkoitetaan laimennettua tuoresper-
maa. Useimmiten uros on ulkomail-
la, yleensä Euroopan alueella, tai pit-
kän ajomatkan päässä Suomessa. 
Vastaavasti Suomesta lähetellään 
eri puolille Eurooppaa laimennettua 
tuorespermaa.

Nartun omistaja sopii sperman kerä-
yksen ja lähetyksen uroksen omis-
tajan kanssa siementävän eläinlää-
kärin ohjeiden mukaan. Suomesta 
lähetettäessä sperma kerätään kii-
maisen nartun avustuksella, tutki-
taan, laimennetaan ja pakataan. 
Sperman laimentamiseen käytettä-
viä laimennusnesteitä on maailmalla 
useita erilaisia sekä valmiina kau-
pallisina versioina että apteekkien 
valmistamina. Tiineystuloksissa ei 
ole merkittäviä eroja eri laimennus-
nesteiden välillä. Oleellista on oikea 
sperman käsittely.
Jos sperman laatu ei ole riittävän 
hyvää, tulisi nartun omistajaa ja sie-
mentävää eläinlääkäriä informoida 

asiasta ennen sperman lähettämistä  
Huonolaatuista spermaa ei juuri kan-
nata lähettää.

Sperma lähetetään erityisissä lähe-
tyspakkauksissa, jossa siemenny-
sannos pysyy viileänä kylmävaraaji-
en avulla. Oikein pakattuna sperma 
jäähtyy vähitellen + 5 C-asteeseen. 
Pakettiin laitetaan mukaan sperman-
keräyskaavake ja muut tiedot, joita 
halutaan lähettää vastaanottajalle.
Spermalähetykset kulkevat yleensä 
huolintaliikkeiden toimesta ovelta 
ovelle mutta tietyissä tapauksissa, 
erityisesti, kun halutaan nopeuttaa 
spermalähetyksen kulkua, tulisi sekä 
sperman lähetys- että vastaanotta-
japään varautua paketin kuljettami-
seen kentälle ja kentältä siemennys-
paikalle.

Siemennysajankohta selvitetään ja 
siemennys tehdään 1–2 vrk ovulaa-
tion jälkeen.

Siemennys tehdään aina mieluum-
min suoraan kohtuun, jolloin tiinehty-
vyys on hyvä, jos sperman laatu on 
moitteetonta.

kuva (c) Heidi Siipo
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Pakastespermakeinosiemennys

Pakastespermaa käytetään aina sil-
loin, kun siirtomatka on pitkä tai kun 
halutaan kerätä talteen spermaa hy-
västä uroksesta tulevaisuutta varten. 
Turhan usein asiaan havahdutaan 
vasta siinä vaiheessa, kun uros on 
jo iäkäs. Siittiöiden määrä ja laatu al-
kavat heiketä monilla uroksilla jo 6-8 
ikävuoden jälkeen. Pakastaminen ja 
uudelleen sulattaminen heikentää 
siittiöiden liikkuvuutta ja laatua sitä 
enemmän, mitä huonompilaatuisia 
siittiöt ovat keräyshetkellä.

Sperman pakastaminen

Koiran sperman pakastaminen on 
pitkä prosessi ja vaatii useita tunte-
ja aikaa. Sen vuoksi pakastamisesta 
täytyy sopia jo hyvissä ajoin etukä-
teen.

Yhdellä keräyskerralla saadaan esim. 
30-kiloisesta, nuorehkosta urokses-
ta spermaa talteen keskimäärin 3–6 
siemennykseen. Siemennyserien 
lukumäärään vaikuttaa koiran koko, 
ikä, sperman laatu, viimeaikaisten 
astutusten määrä, uroksen kiihottu-
minen keräyshetkellä jne.

Sperman keräyshetkellä tarvitaan 
paikalle kiimainen narttu. Ilman hou-
kuttavaa narttua ei saada lainkaan 

siittiöitä tai siittiöiden määrä on vä-
häisempi kuin nartun kanssa olisi 
saatu. Luonnollisesti samalla kertaa 
halutaan mahdollisimman suuri mää-
rä spermaa talteen. Joskus kerätään 
tunnin kuluttua uudelleen ja molem-
mat keräykset pakastetaan yhdellä 
kerralla.

Sperman laadusta ja käytetystä me-
netelmästä riippuen siittiöiden liikku-
vuus on sulatuksen jälkeen luokkaa 
40 %–yli 70 %. Tutkimusten perus-
teella tiedetään, että liikkuvuuden 
laskiessa alle 50 % tiinehtyvyys al-
kaa laskea nopeasti.

Uroksen täytyy keräyshetkellä olla 
tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväk-
symällä tavalla (ulkomaisen uroksen 
kyseisen maan määräysten mukai-
sesti).

Sperma pakataan säilytystä var-
ten olkiin, jotka tunnistusmerkitään 
selvästi. Yhteen siemennykseen 
käytetään keskimäärin kaksi olkea. 
Huonolaatuista ja laihaa spermaa 
joudutaan käyttämään 3–5 olkea per 
siemennys.

Ulkomailta saattaa spermaa tulla 
myös pillereiksi  (pelletit) pakastettu-
na tai minioljissa (0,25 ml).

Sperma säilytetään erityisvarustel-

luissa spermapankeissa. Runsaam-
min siemennyksiä suorittavien eläin-
lääkäriasemien yhteydessä toimii 
spermapankki tai tällainen asema toi-
mii yhteistyössä jonkin spermapankin 
kanssa.

Pakastespermalla siementäminen

Suositellaan, että pakastespermalla 
siemennettävällä nartulla on ollut ai-
emmin ainakin yksi pentue.

Pakastespermalla siementäminen 
edellyttää aina kohtuun siementä-
mistä ja ajankohdan mahdollisimman 
tarkkaa määrittämistä. Koska nartun 
kiima-ajat saattavat vaihdella huo-
mattavastikin, sperma tulisi hankkia 
jo hyvissä ajoin ennen tulevaa kii-
maa. Muuten saattaa käydä niin, ettei 
lähetysmaassa ehditäkään pakastaa 
ajoissa spermaa ja suunniteltu sie-
mennys jää tekemättä.

Siemennystä suunniteltaessa ote-
taan siementävään eläinlääkäriin 
yhteyttä jo ennen tulevaa kiimaa. 
On selvitettävä, onko siementävä 
eläinlääkäri paikalla todennäköisenä 
aikana ja ellei ole, löytyykö mahdol-
lisesti toinen siementävä eläinlääkäri 
kyseisenä aikana. Pakastetun sper-
man siirto kotimaassakin vaatii lähet-
tämisen nestetyppisäiliöllä ja kuluja 
muodostuu suhteellisen paljon. Säiliö 

pitää vuokrata, täyttää nestetypellä, 
paperit ja oljet siirtää, säiliö lähettää 
ja palauttaa.

kuva (c) Tytti Kolkka
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Kun sperma on spermapankissa ja 
kiima alkaa, otetaan eläinlääkäriin 
uudelleen yhteyttä; tässä vaiheessa 
tiedetään jo suunnilleen, minä päivi-
nä mahdollinen siemennys tulee. Kii-
man kontrollointi aloitetaan noin vii-
kon kuluttua juoksun alusta ottamalla 
irtosolunäyte. Näytteitä otetaan 2–3 
pv välein.

Progesteroninäytteiden otto aloite-
taan, kun solukuva kertoo kiiman 
kypsyneen. Tämä tapahtuu yleensä 
siinä vaiheessa, kun urokset alkavat 
kiinnostua nartusta ja vuoto alkaa 
vaaleta, tai kun on kulunut 10–12 
vuorokautta kiiman alusta eikä aiem-
min ole selviä merkkejä edistymises-
tä. Näytteitä otetaan, kunnes on saa-
tu keskimäärin kaksi arvoa selvästi 
kohonneelta alueelta (5–20 ng/ml).

Keinosiemennys tehdään katetrilla 
suoraan kohtuun. Samalla sperman 
laatu tutkitaan sulatuksen jälkeen. 
Nartun peräpäätä pidetään hetki yl-
häällä siemennyksen jälkeen. Narttu 
voidaan joskus joutua rauhoittamaan 
lievästi  tai poikkeustilanteissa toi-
menpide suorittamaan kirurgisesti.
Mikäli saadaan kattavat progestero-
nitulokset ja sperman laatu on hyvä 
riittää yleensä yksi siemennys/kiima. 
Suurikokoisilla roduilla (isot pentu-
eet) saattaa kuitenkin olla etua kah-
desta siemennyksestä, sillä pentuei-
den koko on kahden siemennyksen 
jälkeen keskimäärin hiukan suurempi 
kuin yhden siemennyksen jälkeen.

Pakastesperman lähettäminen

Kun halutaan tuoda spermaa ulko-
maisesta uroksesta Suomeen, etsii 
nartun omistaja sopivan luovuttajan. 
Uroksen löydyttyä omistaja pyytää 
uroksen omistajaa pakastuttamaan 
halutun määrän spermaa paikallises-
sa spermapankissa.

Pakastajalle ilmoitetaan, kuinka mo-
neen siemennykseen spermaa halu-
taan ja hän päättää sperman laadun 
tutkittuaan kuinka paljon sitä pitää 
lähettää. Pakastetusta spermasta 
voidaan lähettää vain tarvittavat sie-
mennyserät. Loppu voidaan jättää 
spermapankin varastoon odottele-

maan käyttöä joko kotimaassa tai 
jossain muualla.

Spermapankki hoitaa pakastetun 
sperman lähettämisen. Maiden vä-
lisiin lähetyksiin käytetään yleensä 
huolintaliikkeitä. Lähettäminen ta-
pahtuu kuivanestetyppisäiliössä, 
joka vuokrataan lähettävältä sperma-
pankilta. Sperma on jatkuvasti säi-
lytettävä nestetyppisäiliössä -120– 
-196° asteen pakkasessa. Osalla 
spermapankeista on sopimukset 
huolintaliikkeiden kanssa ja säiliöt 
tuodaan suoraan vastaanotolle tai 
sperma toimitetaan kaikkialle ympäri 
maailman.

Useilla spermapankeilla on valmi-
udet huolehtia asiakkaan puolesta 
sperman tuontiin ja lähettämiseen 
liittyvistä käytännön asioista.

Jos sperma lähetetään Suomesta 
ulkomaille, pitää vastaanottajamaan 
määräykset selvittää etukäteen. 
Useimpiin maihin lähettäminen sujuu 
huolintaliikkeen välityksellä helposti. 
Eräisiin maihin tarvitaan esim. pai-
kallisilta viranomaisilta anottu vien-
tilupa. Moniin maihin tarvitaan myös 
brucella- ja leptospiroosivasta-ai-
netutkimusten tulokset. Jotkut maat 
vaativat vielä uroksen DNA-identifi-
oinnin, ennen kuin ne sallivat sper-
man käytön. Tällainen identifiointi 
voidaan tehdä joko Suomessa tai so-
lunäyte voidaan postittaa USA:han 
DNA-laboratorioon.

Suomesta lähetettäessä vastaan-
ottaja usein maksaa sekä sperman 
pakastamis- että lähetyskulut. As-
tutusmaksua vastaavista kuluista 
omistajat sopivat itse keskenään.

Keinosiemennyksestä syntyneen 
pentueen rekisteröinti

Astutustodistukseen on merkittävä, 
että pentue on syntynyt keinosie-
mennyksen avulla.

Keinosiemennettyä pentuetta kos-
kevat Kennelliiton yleiset ja rotukoh-
taiset rekisteröintivaatimukset. Pa-
kastespermasiemennyksen kohdalla 
koskevat urosta ne vaatimukset, jot-

ka olivat voimassa sperman pakas-
tushetkellä. Nartulle ja yhdistelmälle 
taas sovelletaan astutusajankohdan 
vaatimuksia.

Lisäksi vaaditaan eläinlääkärin etu-
käteen Kennelliittoon toimittama kei-
nosiemennystodistus (toimitettava 
14 vrk kuluessa siemennyksestä) 
Siirtosperman tai pakastetun sper-
man kohdalla tarvitaan eläinlääkärin 
allekirjoittama Kennelliiton sperma-
nottotodistus tai ulkomaisesta sper-
masta vastaava eläinlääkärin todis-
tus sperman alkuperästä.

Jos siirretyn tai pakastetun sperman 
alkuperästä ei ole asianmukaista to-
distusta, voidaan pentue rekisteröidä 
vain polveutumistutkimuksen perus-
teella.

Tekstin tiedot
Suomen Kennelliitto Merja Dahlbom, 
ELT, lisääntymistieteen ja pieneläin-
sairauksien erikoiseläinlääkäri, Dipl.
ECAR Tapio Palolahti, pieneläinsai-
rauksien erikoiseläinlääkäri Lena 
Lindh, erikoistuva eläinlääkäri, tohto-
rikoulutettava Evidensia Eläinlääkäri-
palvelut oy



[ 28 ] Flattiviesti 2 / 2017

Opaskoirakoulun spermapankki OPVET

JA
LO

ST
U

S

Teksti: Saila Kilpeläinen

Opaskoirakoulun yhteydessä 
toimivassa Opvet spermapan-
kissa pakastetaan ja säilyte-
tään spermaa sekä järjestetään 
siirtoja eri kohteiden välillä ko-
timaassa ja ympäri maailman.

1. Kerro hieman yleisesti 
OPVETin toiminnasta ja siitä mis-
tä ajatus on lähtenyt?

OPVET- spermapankki toimii Nä-
kövammaisten liitto ry:n alaisen 
Opaskoirakoulun tiloissa Vantaalla. 
Tarkempi osoite: Siltaniitynkuja 1, 
01260 Vantaa. OPVET on alun pe-
rin perustettu 2004 Opaskoirakoulun 
oman jalostuksen tueksi. Tällä het-
kellä ulkopuolisten säilytysten osuus 
on kuitenkin moninkertainen verrat-
tuna omiin jalostuskoiriin. Voimassa 
olevien pakastespermasäilytyssopi-
musten määrä maaliskuussa 2017 
oli yli 760 koiralle.
OPVET -spermapankki tarjoaa sper-

man keruu- ja pakastusmahdollisuu-
den, säilyttää sekä kuljettaa koiran 
spermaa niin Suomessa kuin ympäri 
maailman Suomesta ulkomaille ja ul-
komailta Suomeen. 

ELT, lisääntymistieteen ja pieneläin-
sairauksien erikoiseläinlääkäri, Dipl.
ECAR, Merja Dahlbom oli alusta asti 
perustamassa spermapankkitoimin-
taa OPVETissa.

Tällä hetkellä spermapankin eläin-
lääkärinä toimii pieneläinten lisään-
tymistieteeseen erikoistuva, tohtori-
koulutettava Lena Lindh. Lena Lindh 
on toiminut OPVETin eläinlääkärinä 
kuuden vuoden ajan.

2. Kerro muutama esimerkki 
tilanteista joissa spermapankin 
käyttö on suotavaa ja mitä sillä 
saavutetaan?

Pakastetun sperman käyttö tarjoaa 
vaihtoehtoja koiranjalostukseen ja 

auttaa geneettisen monimuotoisuu-
den ylläpitämistä eri roduissa. Sen 
avulla nartun siementämiseen voi-
daan käyttää kaukanakin asuvaa 
urosta tai lupaavan uroksen spermaa 
voidaan pakastaa myöhempää käyt-
töä varten. Täten kyseisen yksilön 
geneettisen materiaalin säilyminen 
on turvattu myös odottamattomissa 
tilanteissa tulevaisuuteen.

Sperma pakataan uroksen tiedoilla 
varustettuihin ns. olkiin ja pakastus-
prosessin päätteeksi nestemäiseen 
typpeen säilötty sperma pysyy käyt-
tökelpoisena ”ikuisesti”.

Pakastetusta spermasta voidaan 
tarvittaessa lähettää vain kulloinkin 
tarvittavat/myydyt siemennyserät. 
Loppu voidaan jättää spermapan-
kin varastoon odottelemaan käyttöä 
joko kotimaassa tai ulkomailla. Myös 
saman koiran eri spermankeruuerät 
ovat ns. sekoitettavissa.

kuva (c) Tytti Kolkka
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3. Kuka voi käyttää sperma-
pankkipalvelujanne?

OPVET -spermapankin palvelut ovat 
kaikille koiranomistajille avoin palve-
lu. Asiakkainamme on yksittäisten 
urosten omistajien lisäksi kasvattajia 
Suomesta ja ulkomailta. Esimerkiksi 
Venäjällä koirien pakastesperman 
säilytysmahdollisuuden ovat hyvin 
rajalliset.

Jos koira on osittain tai kokonaan 
toisen henkilön omistuksessa, tar-
vitset häneltä kirjallisen todistuksen 
tai luvan omasta sähköpostista, että 
koirasta on oikeus kerätä spermaa 
talteen kyseisenä keruupäivänä.
Kaikki asiakastietomme ovat luot-
tamuksellisia. Emme luovuta tietoja 
kolmansille osapuolille ilman omista-
jan suostumusta.

4. Kerro hieman minkälaisia 
riskejä toimintaan liittyy koiran-
omistajan kannalta?

Pakastukseen liittyviä riskejä on 
mielestäni omistajan kannalta vä-
hän. Jos esimerkiksi uroksen omis-
taja saa kyselyn ulkomailta, missä 
toivotaan pakastesperma-annoksia 
lähetettäviksi, kannattaa varmistaa 
sopimuksin, kuinka monelle nartulle 
annoksia lähetetään. Kertakeruulla 
on mahdollista saada isosta urokses-
ta useita siemennysannoksia. Mutta 
koska ollaan toki eläinten kanssa 
tekemisissä, emme myöskään suo-
sittele ikään kuin ”myymään karhua, 
jota ei ole vielä kaadettu”. 

Asiakkaiden, jotka lähettävät urok-
sensa pakastetta ympäri maailman, 
kannattaa toki muistaa myös oma ja-
lostustyönsä ja kerätä myös omaan 
säilytykseen ennen uroksen ikäänty-
mistä, jotta tilanne ei käänny nurin-
kuriseksi ja itse uroksen omistajalla 
ei ole tallessa yhtään siemennysan-
nosta

5. Millaista sperman tulee olla 
pakastettaessa ja minkälaisilla ta-
voilla/arvoilla tämän laatua mita-
taan? Mitä spermasta pitää tietää 
pakastettaessa?

Sperman laatu koiralta on aina yksi-

löllistä. Ensikertalaiselle keruutilanne 
voi olla outo, vaikka koira olisi astu-
nut aikaisemmin. Spermankeruu ta-
pahtuu juoksuaikaisen nartun olles-
sa houkuttimena käsin stimuloimalla. 
Jotkin urokset ovat hyvin tarkkoja 
rodusta ja juoksun oikeasta ajankoh-
dasta.

Myös uroksen hedelmällisyys on yk-
silöllistä. Riippumatta uroksen iästä, 
sperman alkuelävyys tarkastetaan 
aina ennen pakastusprosessiin ryh-
tymistä. Lisäksi pieni erä siementä 
koesulatetaan ja tarkastetaan miten 
sperma on kestänyt pakastusproses-
sin.

Hyvälaatuisen pakastesperman su-
latuksen jälkeinen elävyys on >50%. 
Käyttökelpoisuuden miniminä voi-
daan pitää 40%. Lisäksi epänormaa-
lien siittiöiden osuus tulisi olla alle 
30%. 

Siemennyserien lukumäärään vai-
kuttaa koiran koko, ikä, sperman laa-
tu, viimeaikaisten astutusten määrä, 
uroksen kiihottuminen keräyshet-
kellä jne. Uroksen hedelmällisyys 
on huipussaan noin 2-5 -vuotiaana. 
Yli 7-8 –vuotiaan sperman pakas-
tuskestävyys voi olla jo heikentynyt, 
vaikka sen laatu tuoreena olisi vielä 
hyvää. Toki useampien urosten koh-
dalla sperma pakastuu vielä aivan 
hyvin.

6. Kerro toimintamallista, mi-
ten asiassa lähdetään liikkeelle ja 
miten prosessi etenee?

Kullekin urokselle varataan tunnin 
aika keruuta varten. Harvoin itse toi-
mitukseen tuota aikaa menee, mutta 
varsinkin, jos uros on ensikertalainen 
tai pakasteet ovat lähdössä erikois-
vaatimusmaihin, täytyy aikaa varata 
tarpeeksi.

Keruussa käytetään aina juoksussa 
olevaa narttua houkuttimena. Tällöin 
saadun sperman määrä sekä laatu 
ovat huomattavasti paremmat kuin il-
man narttua kerätyn sperman. Selvi-
tämme saatavuuden samalla viikolla, 
jolloin keruu tapahtuu.
Ota mukaan koiran rekisteritodistus 
ja rokotustodistukset. Koiran tulee 
olla tunnistusmerkitty.

Ilmoitathan koiran mahdollisista lää-
kityksistä (antibiootit, hormonihoidot 
yms.) etukäteen, niin arvioidaan nii-
den vaikutusta keruutulokseen.

7. Onko teillä pankin lisäksi 
siemennystoimintaa vai keskityt-
tekö pelkästään logistiikkaan ja 
säilytykseen?

Toistaiseksi Opaskoirakoululla ei ole 
siemennysmahdollisuutta. Lähetys 
kuivatyppitankilla siemennyspaikalle 
onnistuu kuljetusfirmojen välityksellä 
tai asiakas itse voi toimia kuriirina. 
Kuljetukseen tarkoitettu tankki on 
vaaraton kuljettaa ja se pitää varas-
tokylmyyden noin 2 viikkoa.

8. Mitä omistajan pitää tietää 
lähtiessään miettimään pakastes-
perman säilömistä?

Otathan huomioon, että sperman pa-
kastuspäivä vastaan normaalin astu-
tuksen päivää, jolloin kunkin rodun 
vaadittujen terveystulosten tulisi olla 
voimassa. Omistajan tulee selvit-
tää omasta rotuyhdistyksestä ja/tai 
Kennelliitosta kutakin rotua koske-
vat säädökset, jotta tulevaisuudessa 
syntyneiden pentujen rekisteröinti 
sujuu mutkitta.

Myydessä ja ostaessa pakasteita tu-
lee spermaa koskevan, eläinlääkärin 
täyttämän keruulomakkeen ja sula-
tusohjeen lisäksi olla jonkinlainen 
luovutustodistus siemennysannok-
sista seuraavalle omistajalle
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9. Mitä tietoja uroksesta tarvi-
taan sperman säilömistä varten?

Tarvitsemme sperman omistajan yh-
teystiedot: Nimi, Osoite, Puhelinnu-
mero, Sähköpostiosoite.  Sekä ke-
ruuseen tulevan koiran tiedot: Rotu, 
Rekisterinimi, Rekisterinumero, Si-
runumero/Tatuointi, Syntymäaika tai 
linkki Kennelliiton ylläpitämään Koi-
raNettiin.

OPVET ei ota kantaa jalostusvalintoi-
hin tms. Ainoastaan sperman laatuun 
liittyen.

10. Mitä omistajan pitää tietää 
lähtiessään miettimään pakastes-
perman käyttöä?

Asiakas päättää siemennyspaikan ja 
pitää OPVETin ajan tasalla juoksun 
etenemisestä. Noin viikon päästä 
juoksun alkamisesta aletaan yleensä 
otattaa progesteroni-testejä siemen-
tävän eläinlääkärin ohjeistuksen mu-
kaan. Varaamme kuljetustankin kulle-
kin asiakkaalle mieluusti paria päivää 
aikaisemmin.

Suomen Kennelliitolla on oma kei-
nosiemennysohjeistus, jossa ker-
rotaan esimerkiksi pakastesperma-
siemennyksestä alkunsa saaneiden 
pentujen rekisteröinnistä.

Pakastespermasiemennys tehdään 
2,5-3,5 päivää ovulaation jälkeen, 
aina kohtuun siementämällä katet-
rilla. Poikkeustilanteissa toimenpide 
voidaan joutua suorittamaan kirur-
gisesti. Mikäli saadaan kattavat pro-
gesteronitulokset, riittää yleensä yksi 
siemennys per kiima. Suurikokoisilla 
roduilla (isot pentueet) saattaa kui-
tenkin olla etua kahdesta siemennyk-
sestä.

11. Miten lähetän/vastaanotan 
myymäni/ostamani pakastesper-
man?
Spermapankki hoitaa pakastetun 
sperman lähettämisen ja vastaanot-
tamisen. Maiden välisiin lähetyksiin 
käytetään yleensä huolintaliikkeitä. 
Kuljettaminen tapahtuu kuivaneste-
typpisäiliössä, joka vuokrataan sper-
mapankilta. Sperma on jatkuvasti 
säilytettävä nestetyppisäiliössä -120– 
-196° asteen pakkasessa.

Tarvitsemme asiakkaalta aikataulun, 
koska tankki voidaan lähettää tai sitä 
voidaan alkaa odottaa täällä, sekä lä-
hettävän/vastaanottavan ulkomaisen 
spermapankin yhteystiedot ja yhteys-
henkilön. Huom: emme lähetä tank-
keja yleensä yksityishenkilöille, aino-
astaan klinikoille/spermapankkeihin.
Yhä yleisemmin ulkomaat vaativat 
uroksen DNA-identifioinnin, ennen 
kuin ne sallivat sperman käytön.
12. Entäpä mitä maksaa?

Keruuhinnat:
420e keruu, tutkimus ja pakastus + 
20e juoksuisen houkutinnartun lai-
na. Voi tuoda myös itse mukana. Ei 
tarvitse välttämättä olla tärppipäivät, 
riippuen tietenkin uroksen mieltymyk-
sistä.
480e keruu, tutkimus ja pakastus, 
kun sperma viedään johonkin erikois-
vaatimusmaahan + 20e juoksuisen 
houkutinnartun laina.
150e keruu ja tutkimus, ei pakastusta 
+ 20e juoksuisen houkutinnartun lai-
na.
150e saman uroksen keruu uudel-
leen samana päivänä.
50e per verikoetesti, jos vaaditaan 
vientimaahan.
100e DNA-tunniste/polveutuminen

Säilytyshinnat:
Säilytys OPVET:ssa maksaa 13e/kk. 
Jos samalla omistajalla on säilössä 
useampien urosten pakasteita, seu-
raavat maksavat 9e/kk. Kun sperma 
on ollut OPVET:ssa säilössä yli 2 
vuotta, muuttuu hinta 7e/kk.

Kuljetushinnat:
Kaikki kulut on mahdollista jakaa sa-
massa kyydissä menevien asiakkai-
den kanssa. Vain siirtomaksu (50e) 
on koirakohtainen.

Eurooppa:
50e siirto + paperityöt
25e typpi
80e tankin vuokra per viikko
400e Suomi – Eurooppa – Suomi
Yhteensä = 555 euroa

USA/Kanada:
50e siirto + paperityöt
25e typpi
80e tankin vuokra per viikko.
800e Suomi – USA/Kanada – Suomi
200e rajaeläinlääkärin tarkastus + 

CVED. Tämä vain tuodessa Euroo-
pan ulkopuolelta Suomeen. Me teem-
me rajaeläinlääkinnällisen asiakirjan 
ja varaamme tarkastusajan.
Yhteensä = 955 euroa / 1155 euroa

13. Minkälaista lainsäädäntöä ja 
viranomaistoimintaa asiaan liittyy?
Suomeen tuodessa ei ole tällä het-
kellä muita vaatimuksia kuin raja-
eläinlääkärin tarkastus. Ulkomaille 
vietäessä tulee ottaa huomioon maa-
kohtaiset vaatimukset.

OPVETin toimintaa valvotaan Alue-
hallintoviraston toimesta, kuten muu-
takin eläinlääkäritoimintaa.

Artikkelin kysymyksiin vastaajana 
OPVET -spermapankin hoitaja, Saila 
Kilpeläinen. Asiantuntijoina: ELT, li-
sääntymistieteen ja pieneläinsairauk-
sien erikoiseläinlääkäri, Dipl.ECAR, 
Merja Dahlbom ja pieneläinten li-
sääntymistieteeseen erikoistuva, toh-
torikoulutettava Lena Lindh.
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Flatin 
värin periytyminen

Teksti: Sari Alho

Kahdesta mustasta flatista voi syntyä mustia, 
ruskeita ja keltaisia pentuja. Tai sitten vain mus-
tia. Pentujen mahdolliset värit voi jopa tietää 
ennakolta, jos molemmat vanhemmat ovat DNA-
testattuja. Tässä artikkelissa perehdymme flatti-
värioppiin!

Flatin väistyvä keltainen väri periytyy yhden geeniparin 
avulla (E ja e), samoin ruskea väri (B ja b).

Jokaisella flatilla on perimässään kaksi E-lokuksen gee-
niä. E-lokuksessa on geenit E ja e, joten vaihtoehdot ovat 
siis EE, Ee ja ee. Kaikki keltaiset flatit ovat tyyppiä ee, 
eli niillä on kaksi väistyvän keltaisen geeniä. Tyyppi Ee 
on joko ruskea tai musta, mutta kantaa perimässään e-
geeniä ja voi periyttää keltaisia pentuja.

Ruskea flatti on aina genotyypiltään bb, ja se voi jättää 
mustaa, ruskeaa ja keltaista väriä riippuen E-lokuksen 
geeneistä ja jalostuskumppanistaan.
Jos kaksi mustaa tai ruskeaa ei-keltaisen värin kantajaa 
(EE) parittaa, kaikki pennut ovat mustia tai ruskeita, eikä 
yksikään ole keltainen tai edes kantaja. 

Kun kaksi kantajaa (Ee) parittaa, keskimäärin neljännes 
pennuista on tyyppiä EE, puolet tyyppiä Ee eli mustia tai 
ruskeita keltaisen värin kantajia ja viimeinen neljännes 
tyyppiä ee eli keltaisia. 

Sama sääntö pätee ruskean värin geeniin, eli jos kaksi 
mustaa ruskean värin kantajaa (Bb) parittaa, keskimää-
rin neljännes pennuista on tyyppiä BB eli mustia eli eivät 

kanna ruskeaa, puolet tyyppiä Bb eli mustia ruskean vä-
rin kantajia ja neljännes tyyppiä bb eli ruskeita.

Keltaisen pennun mustat tai ruskeat vanhemmat ovat siis 
aina varmoja kantajia (genotyyppi Ee). Jos haluaa välttää 
keltaisten syntymistä, varmoja kantajia voi astuttaa vain 
EE-tyyppiseksi testatun koiran kanssa.

kuva (c) Sanni Väyrynen
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Mistä tiedän, kantaako flattini kel-
taista väriä?

Mustasta tai ruskeasta flatista ei 
näy päällepäin, kantaako se keltais-
ta väriä. Jos flatillasi on ainakin yksi 
keltainen pentu, se on 100 % toden-
näköisyydellä kantaja. Jos sillä on 
yksikin keltainen sisarus, se on 67 
% todennäköisyydellä kantaja. Jos 
jompikumpi vanhemmista on kanta-
ja, todennäköisyys on 50 %. Sama 
todennäköisyyssääntö pätee tietysti 
myös ruskean värin periytymiseen. 
Keltaisen värin kantajia on flateissa 
yllättävän paljon, ja myös Suomessa 
monen flatin suvusta löytyy tunnettu-
ja kantajia.

Keltaiset flatit saavat aina nollan (eli 
niitä ei palkita) näyttelyssä, mutta 
kaikkeen muuhun harrastustoimin-
taan ne voivat osallistua normaalisti. 
Ainoastaan valionarvoja ei voi saa-
vuttaa, koska niihin ainakin nykyisten 
sääntöjen mukaan vaaditaan vähin-
tään avoimen luokan H-palkinto näyt-
telystä.

Koska keltainen väri ei ole rodussa 
toivottava edellä mainituista syistä, 
olisi parasta että jokainen kasvattaja 
kertoisi rehellisesti jalostustoimikun-
nalle mahdollisista keltaisista pen-
nuista ja rekisteröisi ne. Itse asiassa 
Kennelliiton kasvattajasitoumuksen 
allekirjoittanut vastuuntuntoinen kas-

vattaja ei voi jättää osaa pentuja re-
kisteröimättä rikkomatta sitoumusta. 
Nykyään on myös EJ-rekisteri, eli 
ei-jalostukseen rekisteri. Tällöin koira 
ei voida käyttää jalostukseen, muita 
rajoitteita EJ-rekisteri ei aiheuta.

Ei kasvattajan tarvitse hävetä tai pii-
lotella keltaisten flattipentujen synty-
mää: väri ei aiheuta flatille haittaa!

Taulukossa on flattien värin periytyminen. Genotyypin saa selville vain DNA-testillä. Huomaa myös, että osa prosenttiluvuista 
on desimaaleiltaan pyöristettyjä (esim. 18,75 on pyöristetty 19 %), siksi joistakin sarakkeista voi tulla yhteenlaskettuna yli 100 
%.
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Taulukon tulkinta

Lue taulukkoa näin: Jos koirasi on 
musta, se voi periyttää genotyypistä 
riippuen kaikkia kolmea väriä: mus-
taa, ruskeaa ja keltaista. Eli jos koi-
rasi genotyyppi on esimerkiksi BBEE 
(niin kutsuttu täysmusta), sen pennut 
ovat aina mustia, oli siitoskumppanin 
genotyyppi mikä tahansa. Jos siitos-
kumppani kantaa keltaista (Ee) tai 
ruskeaa (bb), pennuistakin osa kan-
taa keltaista tai ruskeaa.

Jos koirasi on ruskea, se voi jättää 
genotyypistä johtuen (ruskea aina 
joko bbEE tai bbEe) samalla tavoin 
kuin mustakin kolmea eri väriä riip-
puen tietysti siitoskumppanin geno-
tyypistä. Kaksi ruskeaa koiraa voi 
kuitenkin saada vain ruskeita ja kel-
taisia pentuja, ei koskaan mustia.
Kun tiedämme pentueen molempien 
vanhempien genotyypin, tiedämme 
jo etukäteen myös pentujen värit 
(prosentit ovat tietysti suuntaa-anta-
via, sattumalla on aina osuutta). Sa-
man pentueen pennut voivat olla eri 
genotyyppiä (eli periyttää vuorostaan 
eteenpäin erilaisia väriyhdistelmiä), 
joten DNA-testi on ainut mahdolli-
suus selvittää asia. 

Geneettistä sanastoa

Fenotyyppi on ilmiasu eli eliön ulkoi-
nen olemus, joka kehittyy ympäristön 
vaikutuksen sekä yksilön perimän 
yhteistuloksena. Perimän eli geno-
tyypin laatua ei voi päätellä pelkän 
fenotyypin perusteella.

Genotyyppi on yksilön vanhemmil-
taan perimä kaikkien geenien koko-
naisuus. Perimän eli genotyypin laa-
tua ei voi päätellä pelkän fenotyypin 
perusteella.

Resessiivinen eli peittyvä, väistyvä 
geeni (geeneissä kuvattu pienellä 
kirjaimella, esim. ee)
Dominoiva eli vallitseva geeni (gee-
neissä kuvattu ISOLLA kirjaimella, 
esim. EE)

Geeni on perintötekijä, eliön perimän 
alkio, kromosomin rakenneosanen.
Alleeli on geenin muunnelma. Yk-
silöllä voi olla geenistä ainoastaan 
kaksi alleelia, jotka ovat joko saman-
laiset (homotsygotia) tai erilaiset (he-
terotsygotia).

Homotsygootti on samanperintäinen, 
yksilö, jonka tiettyä ominaisuutta 
säätelevän geenin alleelit ovat sa-
manlaiset.

Heterotsygootti on eriperintäinen, yk-
silö, jonka tiettyä ominaisuutta sää-
televän geenin alleelit ovat erilaisia.
Kromosomi solun tuman osa, joka 
sisältää geenejä. Kullakin lajilla on 
sille ominainen määrä kromosomeja, 
kromosomiluku. Koiralla luku on 78.
Lokus on geenin paikka kromo-
somissa, geenikohta.

DNA on deoksiribonukleiinihappo, 
kromosomeissa oleva perinnöllistä 
informaatiota sisältävä ja siirtävä yh-
diste.
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Kaihi eli katarakta on samentuma 
linssissä. Samentuma voi syntyä 
linssiin joko perinnöllisestä tai ei-pe-
rinnöllisestä syystä. Ei-perinnöllisiä 
linssin samentumia voivat aiheuttaa 
mm. silmänsisäinen tulehdus (uve-
iitti, iriitti), trauma, ravintoainepuu-
tokset, aineenvaihduntasairaudet ja 
vanhuus. Perinnölliseksi oletettuja 
kaiheja (englanniksi hereditary ca-
taract) nimitetään kansankielessä 
HC:ksi. Perinnölliseksi oletetut kaihit 
ovat posteriopolaarinen kaihi, kor-
tikaalinen kaihi, nukleaarinen kaihi, 
punktaatti kaihi, anteriorinen y-sau-
malinjan kaihi ja muu kaihi.

Kaihit jaetaan sijaintinsa, laajuutensa, 
esiintymisiän ja kypsyysasteen mu-
kaan. Sijainti linssissä antaa nimen 
posteriopolaariselle, kortikaaliselle, 

nukleaariselle, punktaatti, anteriori-
selle y-saumalinja ja muu kaiheille. 
Kaihisamentuman koko (=laajuus) 
linssissä määritellään lieväksi, kohta-
laiseksi tai vakavaksi. Synnynnäisek-
si nimitetään kaihia, joka on todetta-
vissa jo alle 8 viikkoisella pennulla. 
Sitä vanhempana ilmenevät kaihit 
ovat ei-synnynnäisiä kaiheja. Kaihin 
kypsyysasteella on merkitystä koi-
ran terveyden kannalta sillä kaihin 
edetessä linssi alkaa sulaa silmän 
sisällä. Linssin sulaminen voi aiheut-
taa koiralle kivuliaan silmänsisäisen 
tulehduksen ja ajan saatossa jopa 
silmänpaineen kohoamisen. 

Suomen Kennelliiton (SKL) jalostus-
tietojärjestelmän mukaan vuosina 
2008-2016 silmätarkastetuilla fla-
teillä yleisin perinnölliseksi oletettu 

kaihimuoto oli etuosan y-saumalinjan 
kaihi. Vuodesta 2015 alkaen samaa 
kaihimuotoa kuvaava muu kaihi- 
diagnoosi otettiin käyttöön. Etuosan 
y-saumalinjan kaihi tai muu kaihi 
diagnoosi ei sulje koiraa pois jalos-
tuksesta. Jalostuksesta poissulkevaa 
kortikaalista ja punktaatti kaihia to-
dettiin muutamilla koirilla vuosittain. 
Nukleaarista ja posteriopolaarista 
kaihia on epäilty kyseisinä vuosina 
yhteensä vain kolmella koiralla.

Silmän rakenne ja toiminta
Piirroskuva 1 helpottaa hahmottamaan silmän anatomiaa 
ja fysiologiaa.

Silmämuna sijaitsee kallon luiden muodostamassa silmä-
kuopassa. Ylä- ja alaluomet muodostavat silmälle suojan 
edestäpäin mutta luomilla on myös tärkeä tehtävä kyyne-
leen tasaisessa leviämisessä silmän pinnalla. 

Silmämunan uloin kerros on kovakalvo eli sklera. Kovakal-
vo muuttuu silmän edessä läpinäkyväksi sarveiskalvoksi 
eli korneaksi. Kovakalvon sisäpuolella on suonikalvo eli 
choroidea, jonka etuosasta ovat muodostuneet värikalvo 
eli iiris ja sädekehä eli ciliary body. Sädekehän solut suo-
dattavat silmän sisäisen nesteen verenkierrosta. Silmän 
sisäisen nesteen muodostumisen ja poistumisen välillä 
vallitsee tasapaino, joka ylläpitää silmänpainetta. 

Värikalvon takana sijaitsee linssi eli mykiö. Linssi on kiin-
ni hennoilla ripustin säikeillä sädekehässä. Sädekehän 
lihasten supistuessa tai rentoutuessa linssin kuperuus ja 
koveruus muuttuvat. Linssin muodon muuttuessa saadaan 
tarkempi kuva lähellä tai kaukana oleviin kohteisiin. 

Värikalvon reunat muodostavat mustuaisen eli pupillin. 
Mustuainen on “musta aukko” keskellä silmää. Mustuaisen 
kokoa säätelee värikalvon supistuminen ja laajeneminen. 
Mitä suurempi pupilli sitä enemmän valoa pääsee silmän 
pohjaan. 

Kuva 1. Silmän rakenne

1 sarveiskalvo eli kornea
2 etukammio
3 värikalvo eli iiris, joka jatkuu taaksepäin sädekehänä
4 mustuainen eli pupilli
5 linssi eli mykiö
6 lasiainen eli vitreus
7 verkkokalvo eli retina
8 näköhermo
9 takakammio
10 kammiokulma
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Linssin takana on suurin silmämunan 
rakenne, lasiainen eli vitreus. Lasiai-
nen on hyytelöä, joka ylläpitää silmä-
munan muodon ja osallistuu silmän 
aineenvaihduntaan. 

Lasiaisen takana on silmänpohja. 
Verkkokalvo eli retina on näköher-
mosolujen muodostama kerros suo-
nikalvon sisäpuolella. Verkkokalvon 
näköhermosolujen reseptoreissa 
(hermopäätelevyissä) tapahtuu valon 
vaikutuksesta kemiallinen reaktio. 
Kemiallinen reaktio saa aikaan nä-
köhermosoluissa sähkövirran muu-
toksia, jotka johtuvat näköhermoa 
pitkin aivoihin. Aivoissa muodostuu 
näköaistimus. Näköhermosoluja on 
kahdenlaisia. Toiset ovat paremmin 
pimeässä toimivia ja toiset valossa. 
Kyseisiä soluja nimitetään sauva- ja 
tappisoluiksi.

Silmän sisällä on etu- ja takakammio. 
Kammiot ovat “vapaita tiloja”, joissa 
on nestettä. Silmän sisäisen nesteen 
muodostuttua sädekehän soluissa, 
vapautuu neste takakammioon, joka 
sijaitsee värikalvon, linssin ja lasiai-
sen rajaamalla alueella. Takakam-
miosta neste pääsee vapaasti etu-
kammioon mustuaisen aukon kautta. 
Etukammio sijaitsee sarveiskalvon ja 
värikalvon välisellä alueella. Etukam-
miosta silmänsisäinen neste poistuu 
kammiokulman kautta viemäröintika-

navia pitkin takaisin verenkiertoon.

Linssin rakenne
Piirroskuva 2 auttaa linssin raken-
teen hahmottamisessa.

Linssi on pyöreä, läpinäkyvä, kiek-
komainen silmän osa. Etu- ja taka-
osat ovat hieman kuperia. Sivusta 
päin katsottaessa kuperuus eteen- ja 
taaksepäin näkyvät parhaiten. Lins-
sin keskellä kulkee ns. päiväntasaaja 
eli ekvaattori. Päiväntasaaja jakaa 
linssin etu- ja takaosaan. 

Linssiä ympäröi ulkopinnalta kapseli. 
Ulointa linssin soluista muodostuvaa 
kerrosta nimitetään kuorikerrokseksi 
eli korteksiksi. Kuorikerroksen pak-
suus kasvaa koko eliniän ajan, koska 
linssin soluja muodostuu läpi elämän. 
Linssin keskiosa on nimeltään ydin 
eli nukleus. Koiran vanhetessa lins-
sin keskiosa saattaa näkyä sinertä-
vän harmaana, joka liittyy juuri jatku-
vaan linssisolujen muodostumiseen. 
Koska tila on rajallinen, pitää soluja 
pakata tiiviimmin. Tällöin ytimessä 
solut pakkautuvat lähemmäksi ja lä-
pinäkyvyys heikkenee. Normaalia 
ikään liittyvää ytimen tiivistymistä ni-
mitetään nuklear sklerosis- nimellä.

Linssin etukuorikerros on nimeltään 
anteriorinen korteksi ja takakuoriker-
ros posteriorinen korteksi. Y-malliset 

saumalinjat löytyvät 
niin etu- kuin taka-
kuor ike r rokse l ta . 
Etukuorikerroksella 
saumalinja muo-
dostaa “oikeinpäin” 
olevan Y:n, kun taas 
takakuorikerroksella  
“väärinpäin” sakaroil-
laan seisovan Y:n. 
Saumalinjojen teh-
tävä on pitää järjes-
tyksessä jatkuvasti 
uusiutuvaa linssiä 
ettei linssin läpinä-
kyvyys kärsi. Linssin 
solut ovat pitkiä ja 
niitä nimitetään säi-
keiksi eli fibrilleiksi. 
Säikeet kiinnittyvät 
etukuorikerroksella 
Y-saumaan ja tarkan 
järjestyksen mukaan 
toinen säikeen pää 
on kiinni takakuori-

kerroksen Y-saumassa. Näin Y-sau-
mat muodostavat tiheän ja tarkkaan 
rakennetun säieverkoston molempi-
en kuorikerrosten yhteistyönä. 
Perinnöllinen kaihi ja merkintä vi-
rallisissa silmätarkastuksessa

Kaihin toteaminen vaatii epäsuoraa 
oftalmoskoppia ja linssiä sekä bio-
mikroskooppia, joita käytetään viral-
lisessa silmätarkastuksessa. Lisäksi 
pupillit pitää olla laajennettu lääke-
tipoilla, jotta myös linssin reunaosat 
ovat tutkittavissa. Osa kaiheista al-
kaa juuri linssin reunoilta.

Perinnölliseksi oletettujen kaihien ni-
met ovat tulleet sijaintinsa mukaan. 
Piirroskuva 3 auttaa hahmottamaan 
käytettyjä termejä.

Posteriopolaarinen kortikaalinen 
kaihi

Tyypillinen noutajilla mutta myös 
muilla roduilla esiintyvä perinnölli-
seksi oletettu kaihi. Usein todetaan 
jo vuoden iässä, jopa nuorempana-
kin. Muutokset voivat myös ilmaan-
tua vanhemmallakin ikää. Posterio-
rinen tarkoittaa takaosaa, polaarinen 
napaa ja kortikaalinen kuorikerrosta. 
Eli takakuorikerroksen napa-alueen 
kaihi.

Perinnöllisyystutkimuksissa parituk-
silla on useiden sukupolvien ajalta 
saatu selville, että kyseinen kaihi olisi 
autosomaalisen resessiivisesti periy-
tyvä. Tämä tarkoittaa, että kantaja on 
terve mutta kahden kantajan tai kan-
tajan ja sairaan välisellä astutuksella 
tulee 25% ja 50% kaihisairaita yksi-
löitä. Geenitestiä ei ole vielä löydetty. 

Kyseinen kaihimuoto harvemmin 
sokeuttaa täysin koiraa. Useinmiten 
eteneminen on hidasta tai hyvin vä-
häistä. Jalostuksesta poissulkeva.

Kuva 2. Linssin rakenne

A) Linssi sivultapäin katsottuna:
Vasemmalla etukuorikerros, jossa y-saumalinja “oikeinpäin”.
Oikealla takakuorikerros, jossa y-saumalinja “väärinpäin”.
Linssin säikeet kiinnittyvät toisesta päästä etukuorikerroksen 
y-saumalinjaan ja toisesta päästä  takakuorikerroksen y-saumalin-
jaan. Oranssi ja vihreä kuvaavat yksittäisiä säikeitä.
B) Linssin etukuorikerros edestäpäin. Y “oikeinpäin”
C) Linssin takakuorikerros edestäpäin. Y “väärinpäin
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Nukleaarinen kaihi, kortikaalinen 
kaihi ja punktaatti kaihi

Nukleaarinen eli linssin ytimessä si-
jaitseva kaihimuutos. Kortikaalinen 
eli linssin kuorikerroksen alueella 
esiintyvä kaihi. Tarkentavina mää-
reinä käytetään anteriorinen (etu) 
ja posteriorinen (taka) kuorikerrok-
sen kaihi. Punktaatti kaihi tarkoittaa 
pistemäistä kaihimuutosta. Usein 
pistemäinen muutos sijaitsee kuori-
kerroksella.

ECVO-silmätarkastuslomakkeella 
tarkastaja ruksii polaarinen, korti-
kaalinen, nukleaarinen tai punktaatti 
kohtia sen mukaan mitkä kuvaavat 
löydettyä kaihia. Siksi yksi kaihimuu-
tos voi saada useamman ruksin, 
koska näillä kuvataan kaihimuutok-
sen paikkaa ja muotoa kolmiulottei-
sesti linssissä.

Usealla rodulla parituskokeilujen 
perusteella kortikaalisen kaihin 

epäillään periytyvän autosomaalisen 
resessiivisesti. Chesapeakelahden 
noutajilla ja saksanpaimenkoirilla nu-
kleaarinen kaihi oletetaan periytyvän 
epätäydellisen dominoivasti. Kaihi-
en etenemistä on vaikea ennustaa. 
Osalla kortikaalinen ja nukleaarinen 
kaihi saattavat edetä hyvin nopeasti 
sokeuttaen koiran, osa kaiheista ete-
nee hyvin hitaasti tai ei ollenkaan.

Anteriorisen y-suturisauman kaihi

Tyypillinen flateilla esiintyvä perin-
nölliseksi oletettu kaihimuoto. Ante-
riorinen tarkoittaa etuosaa eli linssin 
etuosan y-saumalinjan kaihi. 

Saumalinjaan alkaa muodostua pal-
loja tai pisteitä, jotka kuitenkin pysy-
vät y-saumalinjan alueella. Samentu-
mia saattaa olla muutamia tai useita. 
Kyseistä kaihia ei kuitenkaan pidetä 
koiran näkökyvylle vaarallisena, so-
keuttavana tai kipua aiheuttavana, jo-
ten se ei ole jalostuksesta poissulke-
va. Iän mittaan muutokset saattavat 
lisääntyä.

Valokuvassa 1 ja 2 näkyy flatin etu-
osan y-saumalinjan kaihimuutoksia. 
Nuolella osoitetaan erikokoisia har-
maita pisteitä ja palloja. Molemmissa 

kuvissa on sama silmä mutta kuvattu 
eri suunnista, jotta valotusteknisistä 
syistä muutokset näkyisivät parem-
min. Huomioithan, että diagnoosia ei 
pysty tekemään yksiulotteisesta ku-
vasta. Samanlaisilta näyttäisivät mm. 
sarveiskalvon arvet, etukammion 
tulehdussolukertymät, pigmenttipis-
teet, sikiöaikaiset verisuonijäänteet 
tai perinnölliseksi oletettu kortikaali-
nen kaihi. Diagnoosiin on päästy bio-
mikroskoopilla, jolla nähdään syvyys-
suunnassa kaikki linssin kerrokset.

Muu kaihi

Muu kaihi on uusi merkintä, joka on 
otettu käyttöön viime vuosina. Muu 
kaihi nimitys tarkoittaa perinnöllisek-
si oletettua kaihia, jonka merkitystä 
koiran näkökykyyn ja jalostukseen 
pidetään vähämerkityksellisenä. 
Muu kaihi ei sulje koiraa pois jalos-

tuksesta. Muu kaihi diagnoosin saa-
nutta koiraa voi käyttää jalostukseen 
mutta suositellaan käytettäväksi ter-
veen parituskumppanin kanssa. Näi-
tä kaihimuotoja on seurattu pitkään 
ja niiden on todettu “käyttäytyvän 
kiltisti”. Muu kaihi samentuvat ovat 
selvästi nähtävillä paljaalla silmällä 
silmätutkimuslaitteiden valossa. Muu 
kaihi muutoksia pidetään perinnölli-
sinä, koska niitä todetaan enemmän 
tietyillä roduilla ja linjoissa. Ne ete-
nevät harvoin niin, että vaikuttaisivat 
näköön, sokeuttaisivat tai aiheuttaisi-
vat kipua yksilölle. Muutosten kont-
rollointia suositellaan kuitenkin aina.

Muu kaihi luokitukseen kuuluvat seu-
raavanlaiset perinnölliseksi oletetut 
kaihit. Takaosan y-saumalinjan päi-
den samentumat, joita todetaan mm. 
westiellä ja pinsereillä mutta myös 
muilla roduilla. Kiilamaiset kuoriker-
roksen samentumat ja linssin rakku-
lamuutokset.

Valokuva 1.

Valokuva 2.
Yhdeksän vuotiaan flatin etuosan y-saumalinja kaihin muutokset osoitettu nuolella. 
Molemmissa kuvissa saman koiran vasen silmä kuvattuna.



Flattiviesti 2 / 2017 [ 37 ]

JA
LO

ST
U

S

Jälkimmäisiä nähdään erityisesti 
rottweilereilla. Lisäksi muu kaihin alle 
kuuluu myös etuosan y-saumalinjan 
kaihi.

Koska etuosan y-saumalinjan kaihi 
on kahdessa diagnoosilistassa mu-
kana, saattaa vielä tulla todettuina 
ant. Y-sut. sauma kaihi ja muu kaihi 
diagnooseja samasta asiasta. Kum-
pikaan eivät kuitenkaan näistä diag-
nooseista sulje pois jalostuksesta.

Piirretyt ja kuvaillut muutokset

Joskus silmätarkastuseläinlääkäri 
piirtää ja kuvailee linssimuutoksia 
ECVO-kaavakkeelle mutta tutki-
muksen tulos on synnynnäisistä ja 
perinnöllisistä silmäsairauksista ter-
ve. Tällöin linsseistä on saattanut 
löytyä muutoksia, jotka eivät viittaa 
perinnöllisiin tai synnynnäisiin sil-
mäsairauksiin. Näitä muutoksia ovat 
mm. traumasta, silmänsisäisestä 
tulehduksesta, aineenvaihdunta-
sairaudesta, vanhuudesta tai ravin-
toaineiden puutoksesta aiheutuvat 
linssimuutokset. Tarkastava silmä-
eläinlääkäri antaa lisätietoa asiasta 
omistajalle koira- ja löydöskohtaises-
ti.
Kaihidiagnoosi tulevaisuudessa

Vaikka tiede on mennyt paljon eteen-
päin, kaihin paljastavia geenitestejä 

on vielä hyvin vähän ja ne soveltu-
vat vain muutaman rodun käyttöön. 
Verkkokalvosairauksiin on löydetty 
useita geenitestejä, jotka paljastavat 
sairauden aiheuttavan mutaation tai 
sen osan. Kaihin suhteen olemme 
kuitenkin geenitestien osalta vasta 
hyvässä alussa.

Kaihigeeni on löydetty vasta viideltä 
rodulta. HSF4-1 mutaatio on löydetty 
staffordshiren bullterrieriltä, ranskan-
bulldogilta ja bostoninterrieriltä. Mu-
taatio aiheuttaa pentuiällä todettavaa 
kaihia, joka johtaa sokeutumiseen 
2-3- vuotiaana kyseisillä roduilla. 
Mutaatio on autosomaalisen reses-
siivisesti periytyvä. Kyseisiltä roduilta 
on löydetty myös muita kaihimuotoja, 
jotka eivät selity löydetyllä mutaatiol-
la.

HSF4-2 mutaatio on todettu aust-
ralianpaimenkoiralla ja amerikan 
kääpiöpaimenkoiralla. Australian-
paimenkoiralla HSF4-2 mutaatio voi 
aiheuttaa erilaisia kaihimuotoja. Mu-
taation kantajalle voi kehittyä 5-vuo-
den iässä posteriopolaarinen kaihi. 
Kun taas koira, joka kantaa molem-
missa kromosomeissaan sairasta 
geeniä oletettavammin kaihi tulee 
linssin nukleukseen ja johtaa täydel-
liseen sokeutumiseen. Periytyvyyttä 
pidetään yhteis-dominoivana (co-
dominant).

Meillä on paljon koirarotuja ja kaihe-
ja, joiden mutaatioita ei vielä tunneta. 
Todennäköistä on, että mutaatioita 
on useampia ja geeneillä yhteyksiä 
keskenään kaihin taustalla. Tämä 
hankaloittaa ja hidastaa geenimutaa-
tioiden löytymistä.

Viralliset silmätarkastukset ovat tutki-
muksia, joilla kaihien esiintymistä ja 
etenemistä voidaan seurata. Kuten 
löydetyistä 5 rodun kaihimutaatiosta 
saimme tietää, geenitestit eivät sul-
je koskaan pois silmätarkastusten 
tarvetta. Mutaatiot voivat aiheuttaa 
ilmiasultaan hyvin erilaisia kaihimuo-
toja. Toivon, että silmätarkastukset 
“käsikädessä” vilkkaana käyvän gee-
nitutkimuksen kanssa tuovat tule-
vaisuudessa meille paljon kaivattua 
lisätietoa silmäsairauksista.

Lähteet:
-Veterinary Ophthalmology, Gelatt 
4.painos
-Optigen: https://www.optigen.com/

Teksti ja kuvat
Miia Nyrhilä 
eläinlääkäri (ELL), silmätarkas-
tuseläinlääkäri
Eläinlääkäriasema Evidensia Seinä-
joki
Ravitie 8B, 60120 Seinäjoki 

Kuva 3.
Perinnölliseksi oletetut kaihimuodot piirrettynä. 
Variaatioita on useita kaihimuotojen välillä.
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Koiran terveys ja hyvinvointi jalostamisessa
Teksti: Mia Lehtinen

Suomen Kennelliitto ry:n järjestämäs-
sä KoiraExpossa Vantaalla  4.2.2017 
oli Kennelliiton toimista koirien ter-
veyden ja hyvinvoinnin parantami-
seksi luennoimassa Katariina Mäki. 
Hän toimii tällä hetkellä Kennelliitton 
jalostusasiantuntijana ja on koulu-
tukseltaan maatalous- ja metsätie-
teiden tohtori (2004) sekä  jalostus-
agronomi (1998). Luennolla käytiin 
koirien terveyttä ja hyvinvointia läpi 
koirien jalostuksen näkökulmasta. 
Asioita käsiteltiin yleisestä näkökul-
masta koirarotujen osalta eikä kes-
kitytty vain tiettyihin rotuihin ja nii-
den haasteisiin jalostuksen osalta. 
Kennellliiton jalostusstrategia koirien 
terveyden parantamiseksi on tullut 
voimaan vuonna 2012. Strategia on 
kaikkien harrastajien hyväksymä, 
koska sen hyväksyjänä on toiminut 
Kennelliiton valtuusto eli jäsenistön 
valitsemat ihmiset. 

Katariina Mäen mukaan koiran jalos-
tusta tulee miettiä aina arkielämän 
kannalta. Seurakoirana olon ominai-
suudet voidaan miettiä yhtenä osana 
käyttöominaisuuksia. Yhtä tärkeää 
on omata hyvät seurakoiran ominai-
suudet kuin rodulle tyypilliset työtai-
pumuksetkin. Tämä tarkoittaa sitä, 
että jalostuskoiran tulisi olla arkielä-
mässä stressitön, helppo kotikoira ja 
sen kanssa tulisi olla helppo ja kiva 
elää. Nämä samat ominaisuudet hei-
jastuvat myös rodunomaiseen työs-
kentelyyn ja näkyvät silläkin saralla. 
Jalostuskoirien valinnassa tulisi kiin-
nittää huomiota muun muassa niiden 
luonteeseen, perinnöllisiin sairauk-
siin, lisääntymiskykyyn, suvun jalos-
tuspohjaan ja ulkomuodon liioittele-
mattomuuteen.

Ennen PEVISAa (perinnöllisten vi-
kojen ja sairauksien vastustamis-
ohjelmaa) ja laajempien terveystut-
kimusten aikaa on koiria jalostettu 
käytännön ominaisuuksien perus-
teella. Tällöin kiinnitettiin huomiota 
lähinnä koiran toimimiseen rodun-
omaisissa tehtävissä (metsästys, 
paimennus jne.) ja jalostusvalinnat 
tehtiin näihin tehtäviin parhaiten 

soveltuvien ominaisuuksien perus-
teella.  Katariina Mäki korosti, että 
maalaisjärkeä tulisi käyttää nykyään-
kin yhdistelmien suunnittelussa ja 
toteutuksessa. Liialliset indekseihin 
tai näyttely- ja koetuloksiin pohjau-
tuvat jalostusvalinnat yksipuolistavat 
rodun geenipoolia, jolloin rodut alka-
vat sukusiittyä vähitellen. Tämä saa 
aikaan terveysongelmien kasautumi-
sen rotuun, kun käytetyissä koirissa 
on samoja lähisukulaisia yhä enem-
män.   

Jalostuskoiran arkielämän huomi-
oimisen kannalta esimerkkinä Mäki 
kertoi koiran mahdollisesti kantamat 
geneettiset sairaudet. Jos koira on 
geneettisesti sairas, mutta ulkoises-
ti terve, koiraa ei pidä jättää tämän 
vuoksi pois jalostuksesta. Ajatuksena 
oli populaation monipuolisuuden säi-
lyttäminen, kun koira itse ei ilmennä 
sairautta. Tietysti tässä tulee muistaa 
erot eri sairauksien vakavuuksien 
kanssa ja sairasta koiraa ei jalostuk-
seen tule käyttää. Yhtenä sairautena 
Mäki mainitsi atoopisen ihon koiralla. 
Atoopia on erittäin vahvasti periy-
tyvä ja atoopinen koira ei näin ollen 
ole sovelias jalostuskoiraksi. Toisena 
esimerkkinä koirien terveyden paran-
nuksesta hän mainitsi 1980-luvulla 
aloitetut lonkkadysplasia -ohjelmat 
asteittain eri roduissa, joiden avulla 
on saatu selkeitä parannuksia eri ro-
tujen lonkkanivelten terveyden osal-
ta.

Yhteinen ongelma joka rodun kes-
ken on avoimuuden puute eri asioi-
den ja ominaisuuksien osalta rodun 
sisällä. Avoimuudella ja asioiden 
esiintuomisilla saataisiin parannettua 
koirarotujen tulevaisuutta terveyden 
ja hyvinvoinnin osalta. Tärkeää olisi 
myös saada koiranomistajat ilmoit-
tamaan Kennelliittoon kuolinsyyt ja 
sairaudet, jolloin ne saataisiin lisät-
tyä jalostustietojärjestelmään nähtä-
ville. Kuolinsyyn voi ilmoittaa sähkö-
postitse osoitteeseen rekisterointi@
kennelliitto.fi. Helsingin yliopiston ja 
eläinlääkäreiden kesken on kehitteil-
lä  koodisto, joka edesauttaisi diag-
noosien menoa Kennelliiton käyt-

töön. Tämä on vielä kesken, joten 
sen käyttöönotto ajankohdasta ei ole 
vielä tietoa.

Kennelliiton sivuilla on tietoa meneil-
lään olevista terveystutkimuksista 
joidenkin rotujen osalta. Näistä tutki-
muksista on myös tekstejä aiheeseen 
liittyen. Eräs luennolla esiin tullut 
aihe oli vielä rokotukset, joiden voi-
massaolosta aina välillä kuulee kes-
kustelua. Rokotusmääräykset tulevat 
EVIRA:lta ja Kennelliitto noudattaa 
näitä määräyksiä. Kennelliitto ei siis 
itse päätä rokotuksen voimassaolo-
aikoja tai niiden antosuosituksia. Sa-
moin antidoping määräykset ovat pe-
räisin eläinsuojelulainsäädännöstä, 
joita Kennelliitto noudattaa ylläpitä-
mällä antidoping-toimintaansa. Myös 
keinosiemennyksen eettiset ohjeet 
ovat erittäin ajankohtainen asia tällä 
hetkellä niiden rotujen parissa, joilla 
on lisääntymisen ja luonnollisen as-
tumisen kanssa ongelmia. Joskaan 
tämä ei koske sileäkarvaista nouta-
jaa, joilla luonnollinen astuminen ei 
tuota ongelmia.
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Aktiivisin kasvattaja 
-kunniamaininta

Erityisen tärkeänä Katariina Mäki piti JTO:n 
eli jalostuksen tavoiteohjelman laatimista 
rodulle. Sieltä on selkeästi luettavissa uu-
sille kasvattajille ja rodusta kiinnostuneille 
minkälaiset jalostuskoirat ovat toivottuja 
rodulle. Sileäkarvaisille noutajille JTO löy-
tyy rodun kotisivuilta www.flatti.net -> ja-
lostus -> jalostuksen tavoiteohjelma (sivun 
vasen linkkivalikko). Tulee muistaa, että 
jalostuksen tavoiteohjelma on eri asia kuin 
jalostustyöohje, joka sekin löytyy yhdistyk-
sen kotsivuilta.

Myös kokeneempien ja kauemminkin kas-
vattaneiden rodun harrastajien on toisi-
naan hyvä palata tarkistamaan JTO:sta, 
että meneekö omat jalostusvalinnat linjas-
sa rodun tavoitteen kannalta. Itsekritiikki ja 
omien kasvattien tarkastelu objektiivi-
sesti on erityisen tärkeää, jottei ”sokaistu” 
oman kasvatustyön tuloksille.

Erityisen tärkeänä Katariina Mäki piti 
JTO:n eli jalostuksen tavoiteohjelman laa-
timista rodulle. Sieltä on selkeästi luetta-
vissa uusille kasvattajille ja rodusta kiin-
nostuneille minkälaiset jalostuskoirat ovat 
toivottuja rodulle. Sileäkarvaisille noutajille 
JTO löytyy rodun kotisivuilta www.flatti.net 
-> jalostus -> jalostuksen tavoiteohjelma 
(sivun vasen linkkivalikko). Tulee muistaa, 
että jalostuksen tavoiteohjelma on eri asia 
kuin jalostustyöohje, joka sekin löytyy yh-
distyksen kotsivuilta.  Myös kokeneempi-
en ja kauemminkin kasvattaneiden rodun 
harrastajien on toisinaan hyvä palata tar-
kistamaan JTO:sta, että meneekö omat 
jalostusvalinnat linjassa rodun tavoitteen 
kannalta. Itsekritiikki ja omien kasvattien 
tarkastelu objektiivisesti on erityisen tär-
keää, jottei ”sokaistu” oman kasvatustyön 
tuloksille. Tavoitteena rodusta riippumatta 
tulisi olla tasapainoinen, hyvähermoinen 
ja toimintakykyinen koira. Ei ole eroa onko 
koira rodultaan pieni seurakoira vai iso 
työkoiraksi tarkoitettu noutaja. Joka rodus-
sa on piirteitä, jotka katsotaan kuuluvaksi 
rotuun, vaikka ne eivät käytännön elämän 
kannalta olisi niin toivottuja. Mäki muistutti, 
että aina ei pidä katsoa näitä rotukohtaisia 
asioita ”rotuun kuuluvina”. Asian ei tarvitse 
olla hyväksyttävä ominaisuus, vaikka se 
olisikin yleinen piirre rodussa. Jokainen voi 
miettiä oman rodun kohdalla mitä tällaisia 
piirteitä rodusta löytää ja voisiko niiden ole-
miseen vaikuttaa jotenkin jalostusvalinnoil-
la jatkossa.

Kunniamaininta myönnetään kasvattajalle, jonka kasvateista pro-
sentuaalisesti eniten on sekä käynyt lonkkakuvissa ja silmäpeila-
uksessa että osallistunut näyttelyyn ja taipumuskokeeseen. Las-
kentaan otetaan mukaan kaksi edeltävää sukupolvea eli yhteensä 
kahdeksan (8) vuoden ajanjakso siten, että kunniamaininnan 
myöntämisvuonna ja sitä edeltävänä vuonna syntyneitä pentueita 
ei lasketa mukaan, jotta kasvateilla olisi riittävästi aikaa saavuttaa 
vaaditut kriteerit. Kasvattajan on laskenta-aikana ollut kasvatetta-
va vähintään kaksi pentuetta. 

Jokaisella mukaan laskettavalla kasvattajan kasvattamalla koiral-
la tulee olla kaikki nämä neljä tulosta:
- lonkkakuvaustulos - silmätarkastustulos
- näyttelykäynti - taipumuskoekäynti

v. 2016 Aktiivisimmat kasvattajat:
1. Kennel Black Hugh’s - Tiina Sudensalmi
2. Kennel Pyymäen - Kati Kallio
3. Kennel Noanarkin - Kaija Leinonen

Lämpimät onnittelut kaikille sijoittuneille!

Suuri kiitos 
kasvattieni omistajille 
aktiivisuudestanne!

t. Tiina & Tove-mummo
Kennel Black Hugh’s
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Millainen on MEJÄ-jälki?

MEJÄ-kokeet ovat aina kaksipäiväi-
nen tapahtuma; jäljet tehdään lauan-
taina ja kisat käydään sunnuntaina 
(toki on myös ns. ilta-kokeita, jotka 
pidetään keskellä viikkoa mutta niis-
säkin toteutus on sama). Kokeis-
sa pääset aina jäljentekoon jonkun 
toisen kanssa, ei siis pelkoa yksin 
metsään eksymisestä. Uudet aloit-
telijat laitetaan metsään aina jonkun 
kokeneemman matkaan, ei siis syytä 
huoleen. Mukavaa olisi, jos osaisit 
suunistaa (ei tosin pakollista).

Lauantain kulku:

Yleensä jäljen tekoon kokoonnutaan 
klo 10 tienoilla, jolloin arvotaan jäl-
kiparit. Jälkien täytyy ehtiä ”vanhe-
ta” ennen seuraavan päivän koetta. 
Avoimen luokan jäljen täytyy olla 
vähintään 12 tuntia vanha ja voitta-
jaluokan jäljen vähintään 18 tuntia 
vanha.

Jälkipäivänä jokainen tekee jälkipa-
rinsa  kanssa kaksi jälkeä. Kokeessa 
koiran kanssa suoritetaan yksi jälki ja 
toinen opastetaan toiselle koirakolle.

Niin harjoitusjäljen kuin koejäljenkin 
teossa sinulla on kaksi vaihtoeh-
toa; joko teet kaiken yhdellä kertaa 
(suunnistus, merkkaus ja veretys) tai 
kuljet jäljen kahdesti (ensin suunnis-
tat ja merkkaat näkyvästi ja toisella 
kerralla veretät ja vaihdat merkit niin 

etteivät ne näy kilpailijalle, eli piilo-
merkkaat).  

Metsään mennessäsi tarvitset kom-
passin ja kartan (tuttuun metsään 
harjoitusjälkeä tehdessäsi saatat 
pärjätä ilmankin). Karttaan on aina 
kokeessa merkattu sinulle tehtäväksi 
suunniteltu jälki/jäljet

Jos siis valitset sen jälkimmäisen 
vaihtoehdon, kuljet jäljen kahdesti, 
merkkaat suunnistamasi reitin nä-
kyvästi. Joko krepeillä tai nykyisin 
käytetään usein maalattuja puisia 
pyykkipoikia. Varmuuden vuoksi 
kannattaa mitata kulkemasi mat-
ka askelpareilla (tai askelmittarilla), 
vaikka selkeät merkit luonnossa ker-
toisivatkin sijaintisi.

Avoimen luokan (AVO) jälki on pi-
tuudeltaan n. 900–1000 metriä pitkä 
(kolme suoraa osuutta, kaksi 90 as-
teen kulmaa).

Voittajaluokan (VOI) jälki on pituu-
deltaan 1200–1400 metriä pitkä (nel-
jä suoraa osuutta, kolme 90 asteen 
kulmaa, joista yksi ns. veretön kat-
kos).

Jos valitset ensimmäisen vaihtoeh-
don, teet kaiken kerralla, tarvitset 
kaiken tämän kerralla matkaasi (sen 
jo edellä mainitun kartan ja kompas-

sin lisäksi); merkkausvälineet jäljen 
merkintää varten, veren ja sienen ve-
retystä varten (muista kastella sieni 
vedellä ennen metsään menoa, veri 
ei imeydy kuivaan sieneen).

Oli sitten tekemäsi jälki AVO- tai VOI-
luokan, niin alku on ihan sama. Jäljen 
alun tulee olla n. 60 metriä tiestä. Jäl-
ki alkaa ns. alkumakauksesta, joka 
on maasta n. 30 × 30cm alue, josta 
on maata tallottu tai potkittu. Makaus 
tulee sijoittaa sellaiseen paikkaan, 
mistä se näkyy hyvin tuomarille, joka 
arvostelee koiran käytöstä makauk-
sella. Makaus markkeeraa paikkaa, 
jossa kuviteltu riista on levännyt.

Johonkin tien ja makauksen väli-
maastoon sijoitetaan alkumerkki 
(paperi), josta käy ilmi jäljen luokka 
ja numero, veretyksen aika ja jäljen-
tekijän nimi/nimet (tuomari tarkistaa 
tästä merkatusta ajasta seuraavana 
päivänä jäljen iän).

Kun olet potkinut makauksen otat 
sienen esille ja asetat sen makauk-
selle (sienessä tulee olla n. 1,5 - 2,5 
m naru). Kaadat verta, niin että sieni 
kastuu tasaisesti. Molemmissa koe-
luokissa käytetään naudan tai hir-
vieläimen verta 1/3 litraa.

Koko jälki veretetään tasaisesti, lu-
kuunottamatta VOI-luokan katkosta, 

joka on veretön. Esim. kui-
vassa heinikossa tai syksyn 
lehdillä huomaat kuinka veri 
jää sientä vedettäessä näky-
viin.

Esimerkki: AVO-jälki Esimerkki: VOI-jälki
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On jälki sitten jo suunnistettu tai se 
suunnistetaan samalla kuin verete-
tään, kulkee verettäjä aina viimeise-
nä! Jäljen alussa merkataan ensim-
mäiset 10 metriä näkyvästi sinisillä 
krepeillä. Tämän osuuden ohjaaja 
saa koepäivänä opastaa ja innostaa 
koiraa suoritukseen. Siitä eteenpäin 
vaihtuu merkkaus piilomerkkauk-
seksi, ohjaajan ei siis tulisi nähdä 
missä jälki kulkee. Ohjaaja seuraa 
vain koiraansa sinne minne koira 
vie…

Saavuttaessa makaukselle (molem-
missa luokissa sekä alussa että lo-
pussa ja sen lisäksi AVO-luokassa 
molemmilla kulmilla ja VOI-luokassa 
kaikilla neljällä suoralla osuudella), 
lisätään aina sieneen verta. Kannat-
taa lisätä verta sen verran reilusti, 
että sitä jää myös itse makaukselle 
(vaikka ”hyppyyttää” sientä ylös-alas 
makauksella).

Jos jossain vaiheessa veretystä tökit 
sientä esim. tikulla, on tikku aina jä-
tettävä verettämällesi jäljelle. Tai jos 
verta kaatuu käsillesi, pyyhi ne kul-
kemasi reitin kohtaan, siihen mistä 
vedät sienen perässäsi.
VOI-luokan jälkeä tehdessä nostat 
verisienen ilmaan saavuttuasi kat-
kokselle. Tämä on täysin veretön 
kohta seuraavalla ”kaavalla”: nostat 
sienen ylös, kuljet 2–5 metriä jäl-
jestä suoraan poispäin (90 asteen 
kulmassa), palaat 15 metriä jäljen-
suuntaisesti taaksepäin (varo tallaa-
masta jo verettämääsi osuutta!) ja 
siitä vielä 10 metriä poispäin jäljestä 
(sama suunta kuin alussa poistut-
taessa jäljeltä). Vasta tässä lasket 
sienen maahan ja jatkat veretystä 
eteenpäin.

Saavuttuasi jäljen loppuun potkit sin-
ne viimeisen makauksen (sellaiseen 
kohtaan, että se varmasti näkyy 
tuomarille hyvissä ajoin). Kisoisssa 
ennen koiran suoritusta viimeiselle 
makaukselle viedään hirvieläimen 
sorkka (hirvi, kauris, peura), ns. kaa-
to. Jos et ole onnistunut saamaan 
harjoituksiin sorkkaa, niin jäljen 
päässä voi käyttää jotakin muutakin 
sopivaa asia, esim. keinokania.

Kokeessa tähän kaadon lähel-
le laitetaan ns. kaatolappu (si-
dotaan vaikka puuhun kiinni). 
Selkeästi näkyviin ripustettu 
lappu opastaa sinua seuraa-
vana päivänä siihen paikkaan 
mihin kaato jätetään. Jätettyäsi 
kaadon makaukselle, otat kaa-
tolapun ja näytät sen lähdön 
luona odottavalle kilpailijalle 
todisteeksi siitä, että sorkka 
on viety paikoilleen.

Lauantaina kun olet saanut 
jäljen tehtyä tähän asti, merk-
kaat kulkemasi reitin tielle 
selvästi krepeillä (helppo 
sitten seuraavana päivänä 
saapua suoraan makauk-
selle kaadon kanssa ennen 
jäljellä tapahtuvaa koesuori-
tusta). 

Sorkka viedään kaadolle 
seuraavana päivänä, ennen 
koesuorituksen alkua. Sorkan 
vietyäsi poistat krepit kaadon 
välittömästä läheisyydestä, 
ettei ohjaaja näe mihin sorkka 
on sijoitettu.

Kun olet selvinnyt jälkien teos-
ta, ei muuta kuin kotiin seuraa-
vaa päivää odottamaan. Usein 
koepaikalla on yöpymismah-
dollisuus. Jos siis tulet jostain 
kaukaa, varaa koira ja makuu-
pussi mukaasi jo lauantaina 
(sekä tietenkin miljoona muuta 
tuikitarpeellista koeviikonlopun tar-
viketta…).

Seuraavana päivänä koe alkaa 
ylituomarin puhuttelulla, jossa jo-
kaisen osallistujan tulee olla aa-
mulla paikalla. Tämän jälkeen suo-
ritetaan laukauksen sietotesti, joka 
tulee läpäistä ennen kuin pääsee 
maastoon.
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Kokeen järjestää Auran Nuuskut ry.
Ylituomarina Jukka Korsberg

Muina tuomareina mm. Antti Koski, Janne Vuorinen,
Mikko Ahti, Taina Ketola, Rauno Koskinen, Mari Mamia

Kokeen yhteydessä järjestetään perinteinen Auran
Tuoppi-koe, jossa etusija Auran Nuuskut ry:n jäsenten

omistamilla noutajilla VOI-luokassa.

ILMOITTAUTUMISET ja tiedustelut
Mari Mamia: mari.mamia@gmail.com

Stor-Rösintie 66, 01150 Söderkulla

MEJÄ mestari 2016
Kvarntorpet’s Sandman

kuva Miia Saarinen

VOI-luokkaan ilmoittautuvat flatit!
Liittäkää ilmoittautumiseen kopiot kolmesta VOI-tuloksesta

ajalta 7.8.2016 - 7.8.2017.
Mestaruuteen valitaan 7 koirakkoa tulosten perusteella.

Etuoikeutettuna flatti mejä mestari 2016.

www.flatti.net /järjestö /säännöt www.kennelliitto.fi/tapahtumakalenteri

Suomen Noutajakoirajärjestön 
PÄÄNÄYTTELY
30.9. HÄMEENLINNA, Kauppakeskus Tuulosen parkkihalli, Tuulosentie 1, Tuulos 
Noutajat, myös pennut (5-alle 7 kk & 7-alle 9 kk) ja jälkeläisluokka
järj. Suomen Noutajakoirajärjestö ry, päänäyttely.

Ilmoittautuminen postitse 1.9. mennessä 
SNJ päänäyttely, PawDium, Sahatie 3, 01650 Vantaa 
tai sähköisesti 11.9. mennessä www. koiranayttelyt.com/shows 

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut 
PawDium, 040 148 7780 ark 12–18, 
In English / på svenska +358 40 148 7780, e-mail: info@pawdium.fi

Muut tiedustelut
Tuula Nummenpää, 046 906 0824, paanayttely@snj.fi  
Other information in English / på svenska, paanayttely@snj.fi

Ilm. maksu 35€, saman om. 2. jne. koira, pennut ja vet 30€, 
yli 10v vet ilmaiseksi veteraaniluokassa
SNJ:n tilille FI09 1083 3000 2157 58, viite 3049

Näyttelyn nettisivut:  www.snj.fi/paanayttely2017/

Arv. alkaa klo 10.00 

Palkintotuomarit: 
Bjarne Sörensen, Tanska   kiharakarvainen noutaja ja chesapeakelahdennoutaja, 
 varalla labradorinnoutajille
Maxine Woodley, Iso-Britannia  labradorinnoutaja 
Gemma Jacobs, Iso-Britannia   sileäkarvainen noutaja nartut ja ROP 
Sandra Stevenson, Iso-Britannia   sileäkarvainen noutaja urokset 
Penny Gowland, Iso-Britannia   kultainennoutaja urokset
Beryl Liggins, Iso-Britannia   kultainennoutaja nartut ja ROP 
Helle Dan, Tanska novascotiannoutaja
Eeva Rautala, Suomi varalla kaikille muille roduille paitsi labradorinnoutajille

Ryhmäkilpailut: 
Eeva Rautala paras pentu, paras juniori, paras käyttökoira,
 paras veteraani, paras jälkeläisluokka, 
 paras kasvattajaluokka, paras VSP ja näyttelyn kaunein
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Matka ulkomuototuomariksi 
- mitä se oikein tarkoittaa?

Kuvat: Satu Saarinen

Suomalaiset ulkomuototuomarit 
ovat tunnettuja ja erittäin arvostet-
tuja kautta maailman, kuten myös 
ovat suomalaiset koiranäyttelyt. 
Suomen Kennelliitto ry asettaa ul-
komuototuomareiksi aikoville tiu-
kat pääsyvaatimukset ja järjestää 
korkeatasoisen koulutuksen, joten 
ei ole niinkään helppoa pätevöityä 
Suomessa ulkomuototuomariksi. 

Ulkomuototuomarin tehtävänä on 
toimia koiranäyttelyssä asiantuntija-
na ja arvioida, kuinka hyvin esitetty-
jen koirien ulkomuoto ja liikunta vas-
taavat hyväksyttyä rotumääritelmää. 
Arvostelun aikana tuomarin tehtävä-
nä on myös huomioida koirissa esiin-
tyviä mahdollisia sairaalloisia piirteitä 
ja lisäksi myös rodunomaista käyt-
täytymistä. Aikaa kehässä ei ole kuin 
3-4min koiraa kohti, mutta monia 
asioita tuomarin tulee tuossa ajassa 
koirista huomioida.
Ulkomuototuomari on aina oman 
maansa Kennelliiton edustaja ja hä-

nen tehtävänsä on muodostaa kä-
sityksensä koirista puolueettomasti. 
Ulkomuototuomarin tulee aina muis-
taa vastuunsa rodun jalostuksen 
ohjaamisessa, koska monen jalos-
tuskoiran käyttö perustuu näyttely-
menestykseen. Tuomarin tuleekin 
kaikissa tilanteissa toimia hyvän ken-
neltavan mukaisesti ja noudattaa niin 
Kennelliiton kuin FCI:n sääntöjä ja 
ohjeita.

Ulkomuototuomareille asetetaan 
tiettyjä yleisiä vaatimuksia. Ensinnä-
kin hänen tulee olla hyvämaineinen, 
nuhteeton ja toiminnan kenneltyössä 
on oltava asiallista sekä moitteeton-
ta. Tuomarin tulee olla kaikilta omi-
naisuuksiltaan koirien arvioimiseen 
soveltuva ja hänellä tulee olla vankka 
kynologinen kokemus sekä tietotaito-
taso. Jo ulkomuototuomariksi pyrki-
vältä henkilöltä edellytetään Kennel-
liiton pitkäaikaista jäsenyyttä ja myös 
jatkuvaa harrastuneisuutta kennel-
toimintaan. Ulkomuototuomarin on 

käytöksensä ja arvostelukykynsä 
puolesta olla tehtävään soveltuva ja 
toisaalta myös hänen on oltava kyke-
nevä arvostelutehtäviin niin fyysisiltä 
kuin henkisiltäkin ominaisuuksiltaan. 
Tuomari ei esimerkiksi voi käyttää 
kävelykeppiä arvostellessaan koiria.

Miten valmistautua ulkomuototuo-
marikoulutukseen?

Kennelliitto järjestää ulkomuoto-
tuomareiden peruskoulutuksia 3-4 
vuoden välein. Ennen koulutukseen 
hakeutumista on tiettyjen ehtojen 
täytyttävä. Hakijan tulee olla sekä 
Kennelliiton että sen rotujärjestön jä-
sen vähintään 10 vuoden ajan, jon-
ka alaisen rodun tuomariksi hän on 
hakeutumassa. Iältään hakijan on 
oltava vähintään 25 ja enintään 50 
vuotta. Lisäksi hänen tulee olla koi-
ranomistaja ja mieluusti koirankas-
vattaja. 

Teksti: Riitta Niemelä
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Rotujärjestötoiminnassa hakijan 
edellytetään olleen aktiivinen har-
rastamansa rodun/rotujen hyväksi 
yhtä pitkään kuin jäsenyydenkin eli 
vähintään 10 vuotta. Luonnollisena 
osana ulkomuototuomarin tehtävää 
on tuntea myös kehätoimitsijan rooli 
ja merkitys. Siksi jokainen tuomari on 
myös pätevöity kehätoimitsija ja on 
toiminut siinä tehtävässä vähintään 
5 kertaa. Moni suomalainen tuomari 
ylläpitää kehätoimitsijataitoaan aina 
silloin tällöin. Parhaimmillaan näytte-
lypäivä onkin saumatonta yhteistyötä 
kehätoimitsijoiden ja tuomarin välillä.

Ulkomuototuomarikurssille pääse-
misen edellytyksenä ovat myös hy-
väksytysti suoritetut kasvattajan pe-
rus- ja jatkokurssit. Näiden 
lisäksi hakijoilla tulee olla 
suoritettuna Kennelliiton 
järjestämät alkeiskurssit, 
joissa aihealueina ovat 
koiran rakenteellis-toimin-
nallinen tyyppi, rakenna ja 
liikunta sekä arvostelupe-
rusteet ja tuomarietiikka. 
Kurssien tarkoituksena on 
vahvistaa kurssille hakevi-
en henkilöiden kynologista 
tietämystä ja ymmärrystä 
sekä valmistaa heitä varsi-
naisen ulkomuototuomarin 
peruskurssin suorittamista 
varten. Suoritetut kurssit 
ovat kuitenkin vain osa 
valmistautumista, itseopis-
kelu ja perehtyminen laaja-
alaisesti koiramaailmaan, 
eri rotuihin, historiaan ja 
organisaatioon ovat myös 
tärkeitä asioita. Fyysisiin 
edellytyksiin kuuluu myös 
normaali näkökyky ja väri-
näkö.

Ulkomuototuomareiden 
peruskurssi

Kennelliitto käy läpi hakijoiden edel-
lytykset osallistua peruskurssille ja 
se myös pyytää lausunnot hakijoista 
sekä rotujärjestöiltä että kennelpiireil-
tä. Mahdollinen kielteinen lausunto 
rotujärjestöltä tai kennelpiiriltä tulee 
olla selvästi perusteltu. Hakemustan 
ja lausuntojen perusteella hakijoiden 
joukosta valitaan soveltuvuustestei-
hin osallistuvat henkilöt. Viime vuosi-
na kurssille on pyrkinyt keskimäärin 
70-100 hakijaa.

Vaatimukset kurssille ovat hyvin sel-
keät ja niiden täyttymistä Kennelliitto 
arvioi hyvin tarkasti. Useimmiten täs-
sä vaiheessa kurssille pääsy tyssää 
ikärajaan tai jonkin kurssituloksen 
puuttumiseen, joskus myös kehätoi-
mitsijana toimiminen ei ole ollut riit-
tävää.

Ulkomuototuomarin tehtävään so-
veltumista testataan soveltuvuus-
testeillä ja ne sisältävät sekä ns. 
koirasilmätestin että haastatteluosi-
on. Koirasilmätestin tarkoituksena 
on selvittää kokelaan kykyä kuvata 
koirien mittasuhteita, muotoja, ra-
kennetta, liikuntaa ja rotutuntemus-
ta. Koirasilmätestissä koiria ei siis 
arvioida rotumääritelmän mukaan, 

vaan niitä pyritään kuvaamaan mah-
dollisimman hyvin. Haastattelussa 
puolestaan arvioidaan kokelaan mo-
tivaatiota sekä sopivuutta ulkomuo-
totuomariksi. Soveltuvuustestien jäl-
keen kurssille on päässyt yleensä n. 
15-20 kokelasta.

Peruskurssi toteutetaan viikonlop-
puopiskeluina ja koulutus on noin 
7-8 viikonlopun mittainen ajoittuen 
yleensä syksyyn ja alkutalveen. 

Peruskurssin sisältö koostuu seuraa-
vista asioista:
· koiran rakenteellis-toiminnallinen 
tyyppi, rakenne ja liikunta
· arvosteluperusteet
· arvostelutekniikka käyttäen elävää 
koiramateriaalia
· kotimaiset rodut
· tuomarietiikka
· tuomareita koskevat kansalliset ja 
kansainväliset säännöt ja ohjeet

Kurssin päätteeksi järjestetään kirjal-
linen koe sekä koirien arvostelukoe. 
Arvostelukokeessa kokelas arvoste-
lee kirjallisesti vähintään 10 koiraa, 
joista viiden tulee olla kaikille koke-
laille samaa rotua (tämä rotu ei ole 
kokelaiden oma rotu). Loppukokees-
sa tämä rotu arvostellaan rotumääri-
telmän mukaisesti.

Kokelaasta ulkomuototuomariksi

Ulkomuototuomarin peruskurssilla 
oleva kokelas rinnastetaan ulkomuo-
totuomariin, kun hän on läpäissyt pe-
ruskurssin. Häntä koskevat siis sen 
jälkeen kaikki ulkomuototuomariin 
liittyvät ohjeet, määräykset ja velvol-
lisuudet. Ulkomuototuomarin tulee 
ensin pätevöityä peruskurssille haun 
yhteydessä ilmoittamansa
oman rotunsa ulkomuototuomariksi. 

Kun kokelas on suorittanut ulko-
muototuomareiden peruskurssin, 
rotujärjestön tehtävä on antaa hä-
nelle rodun erikoiskoulutus. Erikois-
koulutuksessa annetaan kokelaalle 
rotutuntemus ja rodun käytännön 
arvostelutaito. Erikoiskoulutuksesta 
vastaavan henkilön tulee olla Ken-
nelliiton pätevöimä rodun arvostelu-
oikeudet omaava ulkomuototuomari.

Erikoiskoulutuksen ohjelmarunko on 
seuraava:
· rodun alkuperän, rotumääritelmän, 
käytön ja erityspiirteiden yksityiskoh-
tainen selvittäminen
· tämän hetken kuva rodusta ja ver-
tailu muihin rotuihin
· rotukohtainen arvostelutekniikka ja 
– sanasto.
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Rotujärjestön on laadittava koulu-
tusta varten rotumääritelmän tul-
kintaohje, jonka tulee olla tarpeeksi 
kattava, käsittäen mm. rodun eri-
tyispiirteet ja sen tulee olla riittäväl-
lä kuvamateriaalilla varustettuna. 
Erikoiskoulutus voi pitää sisällään 
myös ennakko- ja kotitehtäviä.

Harjoitusarvostelut 

Kun ulkomuototuoma-
rikokelas on suorittanut 
hyväksytysti peruskoulu-
tuksen ja saanut erikois-
koulutuksen,
hän voi aloittaa har-
joitusarvostelut. Näyt-
telyssä suoritettavalle 
harjoitusarvostelulle on 
saatava näyttelytoimi-
kunnan ja näyttelyssä 
arvostelevan ulkomuo-
totuomarin suostumus. 
Ulkomuototuomarilla saa 
samalla kertaa olla enintään kaksi 
(2) harjoitusarvostelijaa. Kennelliitto 
voi erikoistapauksessa myöntää lu-
van useampaan harjoitusarvosteli-
jaan (esim. koulutusnäyttelyt). Jotta 
tuomari voi ottaa harjoitusarvosteli-
jan kehäänsä, on hänen omasta pä-
tevöimisestään oltava kulunut vähin-
tään kaksi vuotta ja hänen on oltava 
arvostellut ko. rotua vähintään viisi 
kertaa. Vaihtoehtona näyttelyssä 
suoritetulle harjoitusarvostelulle voi 
olla jalostustarkastus, luonnetesti 
tai muu tilaisuus yhdessä ko. rodun 
arvosteluoikeudet omaavan ulko-
muototuomarin kanssa. Ulkomuo-
totuomarikokelaan on suoritettava 
vähintään neljä harjoitusarvostelua. 

Arvostelukoe

Jännittävä hetki on 
se, kun harjoitusar-
vostelut on tehty ja on 
ensimmäisen arvoste-
lukokeen aika. Oman 
rodun arvostelukoe on 
suoritettava viimeis-
tään kahden vuoden 
kuluessa peruskurssin 
päättymisestä. Arvos-
telukokeessa on ns. 
vastaanottajina kaksi 

rodun arvosteluoikeudet omaavaa 
tuomaria sekä Kennelliiton nimeä-
mä valvoja. Arvostelukokeen aika-
na arvioidaan sitä, osaako kokelas 
arvostella koirat rodunomaisesti, 
osaako hän rotumääritelmän ja löy-
tääkö hän rotutyypiltään parhaat ja 
heikoimmat yksilöt. Mikäli koirat ovat 
hyvin tasalaatuisia ja niiden keski-

näinen järjestys 
on riippuvainen 
painotuksista, 
kiinnitetään arvi-
oinnissa huomi-
ota ennen kaik-
kea kirjallisiin 
arvoste lu ih in . 
Arvostelukoe ta-
pahtuu kokelai-
den osalta täy-
sin itsenäisesti 
ja arvostelut koi-
rista kirjataan lo-
makkeille aivan 
kuten näyttelyissäkin. Arvosteluko-
keessa kokelaat arvostelevat 5-15 
rodun edustajaa. Myös vastaanot-
tavat tuomarit arvioivat kokeessa 
olevat koirat ja kirjaavat niistä omat 
huomionsa paperille. Kokeen lopuk-
si he antavat vielä tarvittaessa lisä-

oppia kokelaille tulevaisuutta varten. 
Useimmiten arvostelukoe päättyy 
onnellisesti ja kokelaalle myönne-
tään rodun arvosteluoikeudet. Sen 
jälkeen onkin sitten aika siirtyä näyt-
telykehän sisäpuolelle arvostele-
maan koiria! 

Lopuksi

Matka ulkomuototuomariksi on siis 
melkoisen pitkä. Monelle se on ’jat-
kumo’ aktiivisessa koiraharrastuk-
sessa. Kun olet antanut harrastuk-
selle pikkusormen, huomaatkin sen 
vieneen jopa enemmän kuin koko 
käden. Tuomariksi valmistuminen 
vie pitkän ajan ja vaatii runsaasti 
motivaatiota sekä työntekoa. Uusien 
rotujen oppiminen vaatii kovaa työtä 
ja auton matkamittariin kertyy tuhan-
sia kilometrejä erikoiskoulutuksia 

ja harjoitusarvosteluja tehdessä 
– puhumattakaan itse arvostelu-
tehtävistä. Erikoiskoulutuksesta 
ja arvostelusta sitten seuraavassa 
numerossa!
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Sileäkarvaisten noutajien ERIKOISNÄYTTELY
22.04.2017 Hyvinkää

kuva (c) Satu Saarinen

Tuomarit :
Glenys Gwilliam, UK ja Jane Jones, UK 

BIS1, ROP Morrini Chinnock Water
BIS2, VSP O’Flanagan Vanilla Pompona
BIS1-pentu, ROP-pentu Heilurihännän Autumn Myth
BIS2-pentu, VSP-pentu Ninjatähden High Hedge
BIS1-veteraani, ROP-veteraani Flatnews Fabulous Future
BIS2-veteraani, VSP-veteraani Flat Power Against The Law
 
Paras Uros -sijoitukset:
PU-1, SERT Morrini Chinnock Water
PU-2, VASERT One Shining Of Universe
PU-3 Toffedreams Hit The Lights
PU-4 Pyymäen Onnen Kulkuri
 
Paras narttu -sijoitukset:
PN-1 O’Flanagan Vanilla Pompona
PN-2, SERT New Time Lady From Lousiana Basteta
PN-3, VASERT Metsänpeiton Urho-Tar
PN-4 Nerelius Beautiful Disaster
 
BIS1 kasvattaja: Kennel Ninjatähden
BIS1 jälkeläisluokka: Fowl Reed’s Blackpool
BIS1 3 sukupolvea: Salasana WitchInTheBitch – Salasana Louisiana 
Lullaby – Salasana Vital Spark
BIS1-pari: Dantaran Especially For You & Dantaran Emotional Rescue
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Vuoden 2017 päänäyttelymme pi-
dettiin 22.4.2017 Hyvinkään Koi-
raurheilukeskuksessa. Peräti 182 
sileäkarvaista noutajaa oli ilmoitet-
tu brittituomareidemme arvostel-
tavaksi.  Tämä ilmoittautuneiden 
sileäkarvaisten noutajien määrä on 
tietojemme mukaan suurin mitä pää-
näyttelyissämme on koskaan ollut! 
Lämmin kiitos teille näytteilleasetta-
jat, että osallistuitte ja saimme nähdä 
hienon katselmuksen flattiemme ul-
komuodon tämän hetkisestä tasosta. 
Brittituomarimme Glenys Gwilliam ja 
Jane Jones olivat vaikuttuneita koi-
riemme korkeasta tasosta. 

Tuomarit kertoivat nauttineensa, että 
saivat arvostella päänäyttelyssäm-
me. He kiittivät Suomen Sileäkar-
vaiset noutajat ry:tä kutsusta tulla 
arvostelemaan, ja olivat ilahtuneita 
lämpimästä ja huomaavaisesta vas-
taanotosta ja kiittivät hyvin sujuneita 
järjestelyitä sekä erinomaisia kehä-
toimitsijoita, jotka helpottivat huo-
mattavasti heidän työtään.
 
Hyvinkään Koiraurheilukeskuksen 
halli on miellyttävä näyttelypaikka, 
jossa on tekonurmi ja tilaa rakentaa 
isot kehät. Hyvinkää on sijainniltaan 
myös houkutteleva, täällä järjeste-
tyt päänäyttelymme ovat keränneet 
aina paljon osallistujia.

Kanta-Hämeen Setterit ja Pointterit 
ry. järjesti oman erikoisnäyttelynsä 
hallin toisessa päässä. Kahden sa-
manaikaisen näyttelyn järjestämi-
seen liittyviä haasteita olivat mm. 
pysäköintipaikkojen riittävyys ja lo-
gistiset ratkaisut sisäänkäyntien ja 
yhteisten tilojen suhteen. Näyttelyn 
järjestelyihin sisältyy myös tapahtu-
man pelastussuunnitelman laadinta 
pelastusviranomaisille ja teimme-

kin suunnitelman, joka kattoi nämä 
molemmat näyttelyt. Onneksi kaikki 
sujui turvallisesti. Kaiken kaikkiaan 
yhteistyö setteri- ja pointteriväen 
kanssa sujui niin hyvin, että he kysyi-
vät, saavatko jatkossakin järjestää 
näyttelyitä yhdessä meidän kans-
samme. 

Näyttelypäivää edeltävänä iltana 
tehotiimimme teki reippaan urakan 
hallilla siirtäen agiltyesteet sivuun 
ja rakentaen kehät. Näyttelypäivän 
aamupuuhina olivat vielä kanttiinin 
ja toimiston valmistelut. Näyttely 
käynnistyi virallisesti klo 9.30, jolloin 
Jaana Räty arvosteli lapsi ja koira-
kilpailun. Urokset ja pennut arvos-
teli Glenys Gwilliam ja nartut Jane 
Jones. Jane on kerran aiemminkin 
arvostellut päänäyttelyssämme ja 
tuolloin urokset.     

Pitkä näyttelypäivä sujui mukavasti 
ja leppoisan rennossa ilmapiirissä. 
Kasvattajaryhmiä oli ilmoitettu pe-
räti 15, joista 14 esitettiin. Lieneekö 
tämäkin määrä ennätys päänäytte-
lyissämme? Suomen Kennelliiton 
näyttelysääntöjen mukaan kasvatta-
jaryhmille tulee antaa kirjallinen ar-
vostelu, ja tämän vuoksi neljäntoista 
kasvattajaryhmän arvostelu myöhäi-
senä iltapäivänä vei aikaa melkoi-
sen tovin. Tämän odottelun aikana 
havaitsi yleisön joukossa pientä ki-
saväsymystä. Kun BIS-valinnat oli 
tehty, oli kello jo 18.30. Tällaisella 
koiramäärällä on haasteellista saada 
näyttelypäivä vietyä läpi kohtuullisen 
tiukalla aikataululla ja sellaisella tem-
polla, ettei näyttelyväki väsy liiaksi 
odotteluun.    

Pitkän päivän päätteeksi siirryim-
me tuomareiden kanssa illalliselle 
Vantaalle. Oli ilahduttavaa nähdä 

miten virkeitä tuomarit olivat vielä 
illallisellakin ja miten innokkaasti he 
halusivat kertoa kokemuksiaan näyt-
telypäivästä ja arvostelemistaan koi-
rista. He olivat todellakin nauttineet 
päivästä!  Tuomareilla oli sunnuntai-
na ohjelmassa vielä rotuseminaari ja 
maanantaina he saivat tutustua Hel-
sinkiin. Oli suuri ilo saada tutustua 
näihin viehättäviin tuomareihimme. 
Suuret kiitokset heille kaikesta!    
Ja lämpimät kiitokset upealle talkoo-
väellemme. Kanttiinissa ahkeroivat 
Marjut, Mari, Marika ja Henry ja he 
myivätkin kiitettävästi herkullisia 
tuotteitaan. Rakennustalkoot ja ro-
kotusten tarkastukset sujuivat mal-
likkaasti ryhmällä Piia, Satu, Tomi, 
Barbara, Akane, Petra ja Tom. 

Suuret kiitokset kehäsihteereillem-
me, eläinlääkärillemme Annelle ja 
valokuvaajallemme Sadulle. Kiitos 
myös yhdistyksen näyttelytoimikun-
nalle, muille toimihenkilöille, tarvi-
kemyyjä Heidille ja luettelot toimitta-
neelle Kirsille.

Päänäyttelymme sujui näyttelytoimi-
kunnan näkökulmasta kokonaisuu-
dessaan oikein hyvin. Tietysti aina 
jotain pientä viilattavaa on. Hyvillä 
mielin kiitämme teitä kaikkia osallisia 
onnistuneesta päänäyttelystämme. 
Ensi vuonna tapaamme näissä mer-
keissä Lahdessa. Tervetuloa!

näyttelytoimikunnan puolesta
Tarja Pohjolan-Pirhonen

Erikoisnäyttely
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Urosten tuomarin Glenys Gwilliamin kommentit: 

Näyttely oli erittäin onnistunut, haluan kiittää toimikuntaa 
vieraanvaraisuudesta sekä näytteilleasettajia urheilu-
hengestä ja hyvästä ilmapiiristä. Olin todella vaikuttunut 
koirien erinomaisesta laadusta erityisesti pentuluokissa 
sekä urosten veteraaniluokassa. Suurin osa uroksista 
olivat hyvässä lihaskunnossa. Koirilla oli hyvät etuosat ja 
olkavarret sekä klassiset päät. ROP ja VSP koirat täyt-
tivät erinomaisesti rotumääritelmän sanonnan ”voimakas 
olematta kömpelö, jalo olematta hontelo.” Molemmilla oli 
myös erinomaiset liikkeet ja he esiintyivät erinomaisesti. 
Haluan myös mainita ROP-pennun, todella ihastuin tähän 
narttupentuun sekä veteraaniurosten voittajan, todella 
erinomainen rotunsa edustaja myös hän.  

Narttujen tuomarin Jane Jonesin kommentit:

Näyttelyn järjestelyt olivat onnistuneet ja ilmapiiri näyt-
telyssä oli erittäin hyvä.  Koirien taso oli yleisesti todella 
hyvä kaikissa luokissa. Suurin osa koirista olivat oikean-
kokoisia ja suurimmalla osalla oli oikeantyyppinen pää. 
ROP ja VSP koirat olivat erinomaista rotutyyppiä, heillä 
olivat ihastuttavat päät ja erinomainen rakenne. Pidin 
paljon myös ROP-veteraanista, loistava rotunsa edusta-
ja.  Myös kasvattajaryhmät olivat erittäin korkeatasoisia, 
ryhmien koirat olivat hyvää tyyppiä ja yksilöt muistuttivat 
toisiaan.  

Tuomareiden kommentit

kuva (c) Janina Alankoja-Kanervala
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Erikoisnäyttelyssä jaetut kiertopalkinnot

HEILURIHÄNNÄN KENNELIN KIERTOPALKINTO
Palkinto jaetaan rotunsa parhaalle koiralle. Palkinto kiertää ikuisesti. Palkinnon mukana tulee kansio, johon omista-
jan tulee liittää koiran valokuva ja tiedot.
Lahjoittaja: Heilurihännän kennel, Kirsi & Asko Nieminen

LT & LV & EE & BALT JMVA Morrini Chinnock Water, omistaja: Finnig Anett & Sami, Kiikala

BENTTY’S PRIZE
Kiertopalkinto lupaavimmalle nuorelle koiralle. Palkinnosta kilpailevat urosten ja narttujen juniori- ja nuorten kilpailu-
luokkien voittajat. Palkinnon voittaneen koiran omistajan on kaiverrutettava koiransa nimi palkintoon.
Kiertopalkinnon saa omakseen kasvattaja, jonka kasvattamat koirat saavat kolme kiinnitystä palkintoon. Ensimmäi-
sen näillä perustein jaetun kiertopalkinnon, Donald’s Prizen sai omakseen Kennel Sniffens vuonna 2005 erikois-
näyttelyssä Espoossa. Seuraavaksi kiersi Bobi’s Prize, jonka sai omakseen Kennel Harvahampaan vuonna 2012 
Hyvinkään erikoisnäyttelyssä. 
Lahjoittaja: C.I.B FIN MVA EE MVA S (n)MVA EEV-03 EUVV-06 Pikestar’s Black Bentley, om. Kati Lagerstam

LVJV-16 BaltJV-16 One Shining Of Universe, omistaja: Saastamoinen Sirpa & Hietaniemi Anna-Kaisa & Jykylä Liisa, 
Hämeenlinna

FUSSTAIL’S-KENNELIN KIERTOPALKINTO
Palkintotaulu jaetaan rotunsa parhaalle veteraanille. Palkinto kiertää ikuisesti. Palkinnon mukana tulee kansio, johon 
omistajan tulee liittää koiran valokuva ja tiedot.
Lahjoittaja: kennel Fusstail’s, Marjut Sirén

FI MVA Flatnews Fabolous Future, omistaja: Kallio Kati, Akaa

MEI DAN MALJA
Rotunsa parhaalle pennulle. Palkinnon voittaneen koiran omistajan on kaiverrutettava koiransa nimi palkintoon. Kier-
topalkinnon saa omakseen kasvattaja, jonka kasvattamat koirat saavat kolme kiinnitystä palkintoon.
Lahjoittaja: Kennel Mei Dan, Nada Sandberg

Heilurihännän Autumn Myth, omistaja: Taipale Tomi, Kouvola
 

SALTWATER-KENNELIN KIERTOPALKINTO
Palkinto jaetaan erikseen valittavalle Suomessa asuvalle parhaalle käyttökoiralle. Palkinto kiertää ikuisesti. Palkin-
non mukana tulee kansio, johon omistajan tulee liittää koiran valokuva ja tiedot.
Lahjoittaja: Kennel Saltwater, Michaela Ståhlberg

Pyymäen Onnen Kulkuri, omistaja: Seppänen Annika, Akaa

SILVIA’S PRIZE 2007
Palkinto parhaalle Nome-koiralle. Palkinnosta saavat kilpailla kaikki, joilla on NOME B-kokeesta vähintään AVO-2 
tulos sekä ovat tässä erikoisnäyttelyssä saavuttaneet vähintään EH:n. Palkinto kiertää 10 vuotta, jonka jälkeen sen 
viimeiseksi voittanut koira saa pitää pokaalin. Palkinnon mukana kiertävä kirja siirtyy lahjoittajalle.Lahjoittaja: FIN 
KVA FIN& S MVA Flattimestari 2002 Juniorimestari 1999 Almanza Chocolate Cream ”Silvia” & Kennel Flat Power

Tämä palkinto on jaettu nyt viimeisen kerran. Pokaali jää kiertopalkinnon saajalle ja kansio palautuu palkinnon lah-
joittajalle. Ensi vuonna jaetaan uusi Nome-koiran palkinto, jonka lahjoittavat FI & SE KVA Taka-Tapiolan Fiun Taru 
”Sani” ja Janne & Tiina Järvinen.

C.I.B FI & LV MVA O’Flanagan Vanilla Pompona, omistaja: Kallio Kati, Akaa
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SNIFFENS-KENNELIN KIERTOPALKINTO
Palkinto jaetaan parhaalle nartulle. Palkinto kiertää ikuisesti. Palkinnon mukana tulee kansio, johon omistajan tulee liittää koiran 
valokuva ja tiedot.
Lahjoittaja: Kennel Sniffens, Kaarina & Miia Suppanen

C.I.B FI & LV MVA O’Flanagan Vanilla Pompona, omistaja: Kallio Kati, Akaa

SNIFFENS STAR OF PARONIS -KIERTOPALKINTO
Palkinto jaetaan parhaalle urokselle. Kiertopalkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2015, ja se kiertää 10 vuotta. Pokaalin 
mukana kulkeva kansio toimitetaan Sniffens Star Of Paroniksen omistajalle Miia Suppanen-Olkkolalle.
Tätä kiertopalkintoa edelsi Hämyillan Wiljamin kiertopalkinto, jonka kierto päättyi vuonna 2004 erikoisnäyttelyssä Valkealassa. 
Viimeisen kerran tuon palkinnon voitti KANS & FIN & PL MVA EUV 00 PLV-00 PZNV-00 Sniffens Schubert. Sen jälkeen jaettiin 
Sniffens Schubertin kiertopalkinto ensimmäisen kerran vuonna 2005 Espoon Pirttimäessä. Viimeisen kerran Sniffens Schubertin 
kiertopalkinnon voitti vuonna 2014 FI MVA Sniffens Star Of Paronis.
Lahjoittaja: Kennel Sniffens, Miia Suppanen-Olkkola

LT & LV & EE & BALT JMVA Morrini Chinnock Water, omistaja: Finnig Anett & Sami, Kiikala
 
TATUN TUOPPI
Kiertopalkinto jaetaan vuosittain Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n järjestämässä pääerikois-näyttelyssä vanhimmalle Suo-
messa syntyneelle ja suomalaisen omistuksessa olevalle erinomaisella palkitulle koiralle. Mikäli useampi kuin yksi samana 
päivänä syntyneitä koiria palkitaan erinomai¬sella, annetaan palkinto parhaiten sijoittuneelle. Palkinnon mukana seuraa kansio, 
johon palkitun koiran omistajan tulee liittää koiransa kuva ja tiedot. Palkitun koiran omistaja vastaa palkinnon toimittamisesta 
näyttelypaikalle seuraavana vuonna. Palkinto kiertää ikuisesti. 
Lahjoittaja: INT & FIN & EST MVA Bothwell Latino, om. Anne Kolsi

C.I.B C.I.E FIN & EE MVA & LV MVA PMV-09 BALTV-13 VV-15 Flat Power Against The Law, omistaja: Penttilä Maarit, Helsinki

ADA’S TROPHY
Kiertopalkinto jaetaan näyttelyssä ERI:llä palkitulle maksanväriselle koiralle.
Lahjoittaja: Kennel Flareway, Susanna Leppänen

Pyymäen Onnen Kulkuri, omistaja: Seppänen Annika, Akaa
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PU1 Morrini Chinnock Water 

PU2 One Shining Of Universe

PU3 Toffedreams Hit The Lights

PU4 Pyymäen Onnen Kulkuri PN4 Nerelius Beautiful Disaster

PN3 Metsänpeiton Urho-Tar

PN1 O’Flanagan Vanilla Pompona

PN2 New Time Lady From Lousiana Basteta
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VSP-pentu Ninjatähden High Hedge ROP-pentu Heilurihännän Autumn 
Myth

BIS-kasvattaja Kennel Ninjatähden

BIS-pari Dantaran Especially For You & Dantaran Emotional Rescue

BIS 3-sukupolvea Salasana WitchInTheBitch – Salasana Louisiana 
Lullaby – Salasana Vital Spark
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VSP-veteraani Flat Power Against The Law

ROP-veteraani Flatnews Fabulous Future
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Lapsi ja koira -kilpailun voittajat: Katariina Peippo ja Urho

BIS-jälkeläiset Fowl Reed’s Blackpool
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Erikoisnäyttelyn tulokset - urokset

Pennut (5–alle 7 kk)
1. Almanza Mulberry, SE59541/2016, synt. 15.11.2016, isä: 
Almanza Burberry Goodiebag, emä: Meister Jp Cool Otso 
Saari, kasvattaja: Ulin Ragnhild, Ruotsi, omistaja: Sorjonen 
Veera, Kuopio
ei sij.
2. Buumin Kimpale Kultaa, FI52026/16, synt. 3.10.2016, 
isä: Sniffens Snazzy Moonstone, emä: Buumin Hangover, 
kasvattaja: Tuononen Henna & Sivonen Anna & Elo Mari, 
Joensuu, omistaja: Lehtinen Katarina, Kirkkonummi 
1/KP
3. Buumin Kuka Muu Muka, FI52025/16, synt. 3.10.2016, 
isä: Sniffens Snazzy Moonstone, emä: Buumin Hangover, 
kasvattaja: Tuononen Henna & Sivonen Anna & Elo Mari, 
Joensuu, omistaja: Tuononen Henna, Joensuu 
2
4. Good Step’s Dancing Foxtrot, FI52180/16, synt. 
12.10.2016, isä: Heilurihännän Woodruff, emä: Black Hugh’s 
Midnight Waltz, kasvattaja: Ruostepuro Tea, Nousiainen, 
omistaja: Junnonen Helena, Turku 
ei sij.
5. Good Step’s Dancing Jive, FI52179/16, synt. 12.10.2016, 
isä: Heilurihännän Woodruff, emä: Black Hugh’s Midnight 
Waltz, kasvattaja: Ruostepuro Tea, Nousiainen, omistaja: 
Kokemäki Anja, Laitila Turku 
3
6. Good Step’s Dancing Tango, FI52181/16, synt. 
12.10.2016, isä: Heilurihännän Woodruff, emä: Black Hugh’s 
Midnight Waltz, kasvattaja: Ruostepuro Tea, Nousiainen, 
omistaja: Luoma Toni, Kangasala Turku 
4

Pennut (7–9 kk)
7. Heilurihännän Autumn Wizard, FI50987/16, synt. 
2.9.2016, isä: Caci’s Playing To Win, emä: Heilurihännän 
Wood Tar, kasvattaja: Nieminen Kirsi & Asko, Saarentaus, 
omistaja: Taipale Tomi, Kouvola Turku 
2
8. Ninjatähden Hedge Or Fence, FI44096/16, synt. 
31.7.2016, isä: Brightmoor Bramble Hedge, emä: Ninja-
tähden Little Wolf, kasvattaja: Marins Satu, Vehkataipale, 
omistaja: Makkonen Maarit, Lohja Turku 
3
9. Ninjatähden High Hedge, FI44101/16, synt. 31.7.2016, 
isä: Brightmoor Bramble Hedge, emä: Ninjatähden Little 
Wolf, kasvattaja: Marins Satu, Vehkataipale, omistaja: Ihalai-
nen Mia, Kämmenniemi Turku 
1/KP VSP-pentu

 
Junioriluokka
10. Harvahampaan Next Episode, FI40295/16, synt. 
29.6.2016, isä: Almanza Barbour Goodiebag, emä: Harva-
hampaan Ingen-Inget-Inga, kasvattaja: Saastamoinen Mik-
ko, Hämeenlinna, omistaja: Ronkainen Heli, Joensuu Turku 
ERI2
11. Harvahampaan Next Nightmare, FI40294/16, synt. 
29.6.2016, isä: Almanza Barbour Goodiebag, emä: Har-
vahampaan Ingen-Inget-Inga, kasvattaja: Saastamoinen 
Mikko, Hämeenlinna, omistaja: Saastamoinen Sirpa, Hä-
meenlinna 

ERI3
12. Harvahampaan Next Revolution, FI40297/16, synt. 
29.6.2016, isä: Almanza Barbour Goodiebag, emä: Har-
vahampaan Ingen-Inget-Inga, kasvattaja: Saastamoinen 
Mikko, Hämeenlinna, omistaja: Huilla Linnea, Jokimaa 
EH
13. Heilurihännän Golden Tiger, FI38583/16, synt. 6.6.2016, 
isä: Fowl Reed’s Blackpool, emä: Heilurihännän Wood 
Anemone, kasvattaja: Nieminen Kirsi & Asko, Saarentaus, 
omistaja: Jääskeläinen Veera, Parola 
ERI1 SA
14. Heilurihännän Wise Tiger, FI38584/16, synt. 6.6.2016, 
isä: Fowl Reed’s Blackpool, emä: Heilurihännän Wood 
Anemone, kasvattaja: Nieminen Kirsi & Asko, Saarentaus, 
omistaja: Viippola Marja, Oulunsalo 
ERI
15. Huntstars Black Storm, FI29335/16, synt. 16.04.2016, 
isä: Harvahampaan Go And Get It, emä: Sniffens Star Of 
Chara, kasvattaja: Saarinen Satu & Piiparinen Piia, Koria, 
omistaja: Ojaharju Piia, Voikkaa 
H
16. Metsävirnan Wild Daffodil, FI30557/16, synt. 25.4.2016, 
isä: Sniffens Lumipallo, emä: Metsävirnan Kentuckian Snow, 
kasvattaja: Siikonen Heli, Muurikkala, omistaja: Vehviläinen 
Jouko, Lepsämä 
ERI
17. Morrini Stars Dazzling, FI31874/16, synt. 5.5.2016, isä: 
Castlerock Simply Magic, emä: Morrini Tarka Trail, kasvatta-
ja: Niemelä Riitta, Jorvas, omistaja: Nurmi Noora, Piispan-
risti 
ERI4
18. Noanarkin Fodiator Acutus, FI28879/16, synt. 18.4.2016, 
isä: Ravencrag Explorer, emä: Noanarkin Tringa Totanus, 
kasvattaja: Leinonen Kaija, Laukkoski, omistaja: Kolsi Anne, 
Orimattila 
ERI
19. Noanarkin Fregata Aquila, FI28880/16, synt. 18.4.2016, 
isä: Ravencrag Explorer, emä: Noanarkin Tringa Totanus, 
kasvattaja: Leinonen Kaija, Laukkoski, omistaja: Alankoja-
Kanervala Janina, Turku 
H
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Nuorten luokka
20. Altaflats I’m A Jailbreaker, SE42973/2015, synt. 8.7.2015, 
isä: Rotherfield Reason To Rave, emä: Altaflats Midnight 
Special, kasvattaja: Asp Mikko Madeleine & Asp Peter, Ruotsi, 
omistaja: Joutsen Katja & Vilen Kimmo, Helsinki 
ERI4
21. Black Hugh’s Woodstock History, FI48446/15, synt. 
25.8.2015, isä: Starworkers Rock My World, emä: Black 
Hugh’s Saga Of Island, kasvattaja: Sudensalmi Tiina, Taipal-
saari, omistaja: Tarkiainen Mira, Imatra 
ERI
22. Celtair All About Us, FI38697/15, synt. 10.6.2015, isä: 
Sniffens Star Of Paronis, emä: Celtair Ad Astra, kasvattaja & 
omistaja: Juvén Jenni, Jämsänkoski 
ERI
23. Dakotaspirit U Got The Look, ROI 15/176887, synt. 
5.9.2015, isä: Dakotaspirit Just Like Jesse James, emä: 
Dakotaspirit Sei Nell’Anima, kasvattaja & omistaja: Sihvonen 
Minna, Klaukkala 
ERI
24. EE JMVA EEJV-16 EEV-16 Dantaran Emotional Rescue, 
FI29035/15, synt. 21.5.2015, isä: Dantaran Daily Bonus, emä: 
Almanza Between You And Me, kasvattaja: Rajakallio Laura, 
Espoo, omistaja: Räty Jaana, Espoo 
ERI3
25. Dantaran Enjoy The Silence, FI29038/15, synt. 21.5.2015, 
isä: Dantaran Daily Bonus, emä: Almanza Between You And 
Me, kasvattaja: Rajakallio Laura, Espoo, omistaja: Nuotio 
Anrika, Lahti 
ERI
26. BY W-16 Flat Garden’s Milord XXVIII, NO48376/15, synt. 
11.5.2015, isä: Steelriver Blazin Hot at Blacktoft, emä: Flat 
Garden’s Gyda XVIII, kasvattaja: Thorsen Finn Arild & Breivik 
Jon Andre, Norja, omistaja: Komsi Barbara, Veikkola 
EH
27. Huntstars Arctic Storm, FI56749/15, synt. 12.10.2015, isä: 
Altaflats Ain’t I’m A Dog, emä: Sniffens Syystuuli, kasvattaja: 
Saarinen Satu & Piiparinen Piia, Koria, omistaja: Kuronen Auli, 
Tyrjänsaari 
ERI2 SA
28. Malet Park Maffin, RKF4251904, synt. 23.5.2015, isä: 
Blue-Blooded Captain Basteta, emä: Malet Park Pich Aroma, 
kasvattaja: Ivanova Elena, Venäjä, omistaja: Hiljanen Sanna, 
Lahti 
EH
29. Noanarkin Bos Primigenius, FI40905/15, synt. 3.7.2015, 
isä: Noanarkin Nereis Virens, emä: Noanarkin Topaza Pella, 
kasvattaja: Leinonen Kaija, Laukkoski, omistaja: Niiranen 
Emmi, Kulloonkylä 
H
30. LVJV-16 BaltJV-16 One Shining Of Universe, 
SE53385/2015, synt. 11.9.2015, isä: Flatham’s Häjlt Å Hoole 
Hajna, emä: Caci’s Lovely Strawberry Cheescake, kasvatta-
ja: Johansson Ann, Ruotsi, omistaja: Saastamoinen Sirpa & 
Hietaniemi Anna-Kaisa & Jykylä Liisa, Hämeenlinna 
ERI1 SA PU2 VASERT
31. EE JMVA BY JMVA Salasana Celtic Black, FI45770/15, 
synt. 6.8.2015, isä: Rotherfield Reason To Rave, emä: Salasa-
na Louisiana Lullaby, kasvattaja: Ulvinen Piia, Lemi, omistaja: 
Portell Eija, Akaa 
EH

 
Avoin luokka
32. Buumin Paint It Black, FI59485/12, synt. 14.11.2012, isä: 
Metsävirnan Kentuckian Moon, emä: Sniffens Lumienkeli, 
kasvattaja: Elo Mari & Tuononen Henna, Joensuu, omistaja: 

Kokemäki Anja, Laitila 
H
33. Flat Garden’s Robert XXVII, FI56368/13, synt. 27.8.2013, 
isä: Flat Castle’s Sign, emä: Flat Garden’s Philippa XVI, 
kasvattaja: Thorsen Finn Arild & Breivik Jon Andre, Norja, 
omistaja: Saura Tom & Mattila Tanja, Porvoo 
EH
34. Heilurihännän I’m So Cool, FI31341/14, synt. 8.4.2014, 
isä: Heilurihännän Cool Water Man, emä: Dakotaspirit Vado 
Al Massimo, kasvattaja: Nieminen Kirsi & Asko, Saarentaus, 
omistaja: Porttikallio Tanja, Oitti 
EH
35. Heilurihännän Limerick, FI35217/14, synt. 17.4.2014, isä: 
Castle Rock Simply Magic, emä: Heilurihännän Fuel For Life, 
kasvattaja: Nieminen Kirsi & Asko, Saarentaus, omistaja: Niva 
Tuula, Tuusula 
EH
36. Heilurihännän Roscommon, FI35218/14, synt. 17.4.2014, 
isä: Castle Rock Simply Magic, emä: Heilurihännän Fuel For 
Life, kasvattaja: Nieminen Kirsi & Asko, Saarentaus, omistaja: 
Riski Minna, Lahti 
EH
37. Heilurihännän Wanna Be Cool, FI31346/14, synt. 
8.4.2014, isä: Heilurihännän Cool Water Man, emä: Dako-
taspirit Vado Al Massimo, kasvattaja: Nieminen Kirsi & Asko, 
Saarentaus, omistaja: Hursti Tuula, Pohjankuru 
POISSA
38. Huntstars Risky Business, FI30906/15, synt. 15.4.2015, 
isä: Whizzbang’s Hit Or Miss, emä: Sniffens Syysaurinko, 
kasvattaja: Saarinen Satu & Piiparinen Piia, Koria, omistaja: 
Merinen Anne-Mari, Littoinen 
ERI3
39. Mikael Of Strenght, FI54431/14, synt. 1.10.2014, isä: 
Wheathold Tom Kitten, emä: Trephilip Night Sky Lass, 
kasvattaja: Suvanto Sari, Vihtijärvi, omistaja: Lehtonen Kian, 
Huhmari 
H
40. Morrini Carrock Beck, FI30441/15, synt. 22.4.2015, isä: 
Flat Power Fly Caster, emä: Toffedreams Rainmaker, kasvat-
taja: Niemelä Riitta, Jorvas, omistaja: Vainio Heidi, Taivassalo 
ERI2 SA
41. LT & LV & EE & BALT JMVA Morrini Chinnock Water, 
FI30443/15, synt. 22.4.2015, isä: Flat Power Fly Caster, emä: 
Toffedreams Rainmaker, kasvattaja: Niemelä Riitta, Jorvas, 
omistaja: Finnig Anett & Sami, Kiikala 
ERI1 SA PU1 SERT ROP
42. Morrini River Stour, FI30440/15, synt. 22.4.2015, isä: Flat 
Power Fly Caster, emä: Toffedreams Rainmaker, kasvattaja: 
Niemelä Riitta, Jorvas, omistaja: Saura Tom & Mattila Tanja, 
Porvoo 
EH



[ 56 ] Flattiviesti 2 / 2017

ER
IK

O
IS

N
Ä

YT
TE

LY

43. TLNJV-16 Morrini Savicle Ocean, FI30442/15, synt. 
22.4.2015, isä: Flat Power Fly Caster, emä: Toffedreams Rain-
maker, kasvattaja: Niemelä Riitta, Jorvas, omistaja: Nieminen 
Sari, Jämsänkoski 
ERI4
44. Myrskylinnun Schweinsteiger, FI38044/14, synt. 11.6.2014, 
isä: Fowl Reed’s Blackpool, emä: Taka-Tapiolan Berta, kasvat-
taja: Wacklin Heidi & Tarmo, Äänekoivisto, omistaja: Seppänen 
Mari, Otava 
EH
45. Ninjatähden Black Smoke, FI48705/14, synt. 1.9.2014, isä: 
Fowl Reed’s Blackpool, emä: Kvicksans Heaven Can Wait, 
kasvattaja & omistaja: Marins Satu, Vehkataipale 
ERI
46. Pyymäen Onnettaren Poika, FI21275/11, synt. 28.2.2011, 
isä: Bedraggler’s Chocolate Chip, emä: Flatnews Fabolous 
Future, kasvattaja: Kallio Kati, Akaa, omistaja: Joutsen Katja & 
Vilen Kimmo, Helsinki 
ERI
47. Pyymäen Tuulen Poika, FI16759/13, synt. 23.1.2013, isä: 
Red Mountain’s Gold In Bormio, emä: Flatnews Fabolous Fu-
ture, kasvattaja: Kallio Kati, Akaa, omistaja: Seppänen Annika, 
Akaa 
EH
48. Skönhets Midsommar Klöver, FI39213/14, synt. 19.6.2014, 
isä: Quills Pochard, emä: Skönhets Briljant Diamant, kasvatta-
ja: Vuoristo Mikaela, Vehmaa, omistaja: Siren Marjut, Helsinki 
H
49. Skönhets Midsommar Kråkvicker, FI39215/14, synt. 
19.6.2014, isä: Quills Pochard, emä: Skönhets Briljant Dia-
mant, kasvattaja: Vuoristo Mikaela, Vehmaa, omistaja: Nousiai-
nen Sanna, Espoo 
H
50. Skönhets Midsommar Prästkrage, FI39218/14, synt. 
19.6.2014, isä: Quills Pochard, emä: Skönhets Briljant Dia-
mant, kasvattaja: Vuoristo Mikaela, Vehmaa, omistaja: Karla 
Aino, Helsinki 
ERI

Käyttöluokka
51. Celtair Round and Round, FI32872/14, synt 12.5.2014, 
isä: Starworkers Rock My World, emä: Celtair Cashel Kate, 
kasvattaja: Juvén Jenni, Jämsänkoski, omistaja: Rantanen 
Marko, Vantaa 
ERI2 SA
52. Gilliam’s Gold Son Of Odin, FI24541/13, synt. 11.2.2013, 
isä: Maddistream Indigo Jack of Clasblaidd, emä: Gilliam’s 
Gold Drömvinsten, kasvattaja: Friberg Karin, Ruotsi, omistaja: 
Strang Marika, Hämeenlinna 
EH
53. Heilurihännän Woodruff, FI29448/12, synt. 25.3.2010, isä: 
Engsboda Toulouse Lautrec, emä: Royal Silk Love Potion, kas-
vattaja: Nieminen Kirsi & Asko, Saarentaus, omistaja: Hursti 
Tuula, Pohjankuru 
ERI
54. Huntstars Hope, FI22080/14, synt. 23.2.2014, isä: Flat 
Power Criminal Intent, emä: Sniffens Lumitähti, kasvattaja: 
Saarinen Satu & Piiparinen Piia, Koria, omistaja: Kakko Mira, 
Vantaa 
POISSA
55. Ninjatähden Black Bullet, FI48703/14, synt. 1.9.2014, isä: 
Fowl Reed’s Blackpool, emä: Kvicksans Heaven Can Wait, 
kasvattaja: Marins Satu, Vehkataipale, omistaja: Pulkkinen 
Jani, Rantasalmi 
ERI
56. Pyymäen Onnen Kulkuri, FI21271/11, synt. 28.2.2011, isä: 
Bedraggler’s Chocolate Chip, emä: Flatnews Fabolous Future, 
kasvattaja: Kallio Kati, Akaa, omistaja: Seppänen Annika, Akaa 

ERI1 SA PU4
57. Regale Razza R’Gun Baikal, FI29703/14, synt. 27.4.2014, 
isä: Blackpicks Black Popeda, emä: Regale Razza Recoleta, 
kasvattaja: Haverinen Anne, Paltamo, omistaja: Kinnunen Kati, 
Tampere 
H
58. Sniffens Alppien Lakea Jää, FI29871/14, synt. 5.4.2014 
isä: Waternuts High And Mighty, emä: Metsävirnan Kentuckian 
Snow, kasvattaja & omistaja: Suppanen-Olkkola Miia, Espoo 
EH
59. Sniffens Alppien Puuteri, FI29872/14, synt. 05.04.2014 
isä: Waternuts High And Mighty, emä: Metsävirnan Kentuckian 
Snow, kasvattaja: Suppanen-Olkkola Miia, Espoo, omistaja: 
Peippo Tiina & Marko, Lappeenranta 
ERI3
60. Sniffens Snazzy Moonstone, FI47751/12, synt. 9.7.2012, 
isä: Gigolo van de Demerbron, emä: Metsävirnan Kentuckian 
Snow, kasvattaja: Suppanen-Olkkola Miia, Espoo, omistaja: 
Tarkkala Antti, Vantaa 
EH
61. Toffedreams Walla Walla Racetrack, FI46345/13, synt. 
15.8.2011, isä: Calzeat Causa Commotion, emä: O’Flanagan 
Håll Andan, kasvattaja: Sundquist Lena & Claes, Ruotsi, omis-
taja: Turunen Vesa, Kempele 
ERI4

Valioluokka
62. C.I.B C.I.E FI MVA SE MVA(n) LV MVA HeJW-11 JV-
11 LVV-11 Almanza Barbour Goodiebag, FI17073/12, synt. 
19.11.2010, isä: Montegrino Military Man, emä: Almanza Bag 
Of Tricks, kasvattaja: Ulin Ragnhild & Karlström Susanne, 
Ruotsi, omistaja: Saastamoinen Sirpa, Hämeenlinna 
ERI
63. C.I.B. FI & EE MVA EEJV-11 Brightmoor Bramble Hed-
ge, FI29739/10, synt. 23.1.2010, isä: Boltiltorps Reason To 
Believe, emä: Brightmoor Irish Mist, kasvattaja: Boermans E., 
Alankomaat, omistaja: Peippo Tiina & Marko, Lappeenranta 
ERI
64. IT MVA Dakotaspirit Just Like Jesse James, ROI 13/72538, 
synt. 25.3.2013, isä: Torpedos Woodoo Magic, emä: Dako-
taspirit Isle Of Sky, kasvattaja & omistaja: Sihvonen Minna, 
Klaukkala 
ERI3
65. C.I.B* FI & EE MVA EE JMVA EEJV-14 Dantaran Daily 
Bonus, FI33462/13, synt. 15.5.2013, isä: Torpedos Woodoo 
Magic, emä: Kvicksans Time Of My Life, kasvattaja: Rajakallio 
Laura, Espoo, omistaja: Uosukainen Johanna ja Niko, Parola 
ERI4
66. FI MVA Dantaran Hard Days Night, FI33466/13, synt. 
15.5.2013, isä: Torpedos Woodoo Magic, emä: Kvicksans 
Time Of My Life, kasvattaja: Rajakallio Laura, Espoo, omistaja: 
Lehtonen Sanna-Liisa & Holmqvist Mika, Naantali 
ERI
 
67. FI MVA SE MVA(N) Harvahampaan Icke Så Fort, 
FI10996/11, synt. 29.11.2010, isä: Flat Power Casino Royale, 
emä: Harvahampaan Do-Did-Done, kasvattaja: Saastamoinen 
Mikko, Hämeenlinna, omistaja: Lukkarinen Tiina, Lieksa 
ERI
68. FI MVA Harvahampaan Keep The Change, FI29731/13, 
synt. 20.4.2013, isä: Starworkers Handsome As Hell, emä: 
Harvahampaan Do-Did-Done, kasvattaja: Saastamoinen Mik-
ko, Hämeenlinna, omistaja: Hyytiä Mari, Joensuu 
ERI
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69. LT MVA LT & LV & EE & BALT JMVA EEV-15 EEJV-15 
Heilurihännän Cool To Be Me, FI31342/14, synt. 8.4.2014, 
isä: Heilurihännän Cool Water Man, emä: Dakotaspirit Vado 
Al Massimo, kasvattaja: Nieminen Kirsi & Asko, Saarentaus, 
omistaja: Veitonmäki Jenniina, Koskenpää 
ERI
70. C.I.E JMV-11 Heilurihännän Ranger Peak, FI40376/10, 
synt. 15.5.2010, isä: Withybed Texas Ranger, emä: Dako-
taspirit Vado Al Massimo, kasvattaja: Nieminen Kirsi & Asko, 
Saarentaus, omistaja: Nieminen Kirsi, Saarentaus 
ERI2 SA
71. FI MVA BH TK1 TK2 RTK1 RTK2 RTK3 Pyymäen Oman 
Onnen Mies, FI21272/11, synt. 28.2.2011, isä: Bedraggler’s 
Chocolate Chip, emä: Flatnews Fabolous Future, kasvattaja: 
Kallio Kati, Akaa, omistaja: Alankoja-Kanervala Janina, Turku 
ERI
72. FI MVA Pyymäen Onni, FI21274/11, synt. 28.2.2011, isä: 
Bedraggler’s Chocolate Chip, emä: Flatnews Fabolous Future, 
kasvattaja: Kallio Kati, Akaa, omistaja: Styrman-Vesala Minna, 
Ratula 
ERI
73. FI MVA Salasana Harvey Wallbanger, FI43742/12, synt. 
6.7.2012, isä: Ravencrag Explorer, emä: Salasana WitchInT-
heBitch, kasvattaja: Ulvinen Piia, Lemi, omistaja: Miraftabi 
Anna & Ramin, Liperi 
ERI
74. FI MVA Sniffens Star Of Paronis, FI19983/12, synt. 
21.1.2012, isä: Starworkers Makes People Talk, emä: Sniffens 
Lumitähti, kasvattaja & omistaja: Suppanen-Olkkola Miia, 
Espoo 
ERI
75. FI & EE MVA Sniffens Syysruska, FI55438/10, synt. 
9.9.2010, isä: Metsävirnan Kentuckian Wolf, emä: Sniffens 
Time To Be Star, kasvattaja: Suppanen-Olkkola Miia, Espoo, 
omistaja: Kettunen Teuvo, Koria 
ERI
76. SE U(U)CH NO UCH Toffedreams Hit The Lights, 
SE29349/2013, synt. 1.4.2013, isä: Toffedreams Paparazzi, 
emä: Toffedreams Smile In Style, kasvattaja: Sundquist Lena 
& Claes, Ruotsi, omistaja: Pesonen Jonna, Ruotsi 
ERI1 SA PU3

Veteraaniluokka
77. C.I.B C.I.E FIN & EE MVA & LV MVA PMV-09 BAL-
TV-13 VV-15 Flat Power Against The Law, FIN28439/06, 
synt. 23.4.2006, isä: Almanza Lover Under Cover, emä: 
Blackleader’s Fabulous Friend, kasvattaja: Vorobjev Anu & 
Kimmo, Parola, omistaja: Penttilä Maarit, Helsinki 
ERI1 SA VSP-VET
78. C.I.B. FI & EE MVA TLNW-13 Flat Power Fly Caster, 
FIN15028/08, synt. 14.1.2008, isä: Black Mica’s That’s 
Enough, emä: Blackleader’s Fabulous Friend, kasvattaja: 
Vorobjev Anu & Kimmo, Parola, omistaja: Husso Senni & Kari, 
Hyvinkää 
ERI4
79. C.I.B C.I.E FI JVA FIN & EE & LV & LT & BALT MVA LVV-
13 Flat Power Hercule Poirot, FIN38894/05, synt. 21.7.2005, 
isä: Almanza Ragamuffin, emä: Almanza Find Five Faults, 
kasvattaja: Vorobjev Anu & Kimmo, Parola, omistaja: Hartman 
Arja, Jämsä 
EH
80. C.I.B C.I.E* FI & SE TVA FI & EE & LV MVA Fowl Reed’s 
Blackpool, FI24426/09, synt. 20.4.2009, isä: Toffedreams 
Summit, emä: Artenemisflat Galadriel, kasvattaja: Kauppinen 
Pia, Parola, omistaja: Jääskeläinen Veera, Parola 
ERI
81. C.I.B C.I.E FI & EE & LV & LT & BALT MVA BALTV-14 
Heilurihännän Cool Water Man, FI43334/09, synt. 08.04.2009, 

isä: Starworkers Handsome As Hell, emä: Heilurihännän Kiss-
Kiss, kasvattaja: Nieminen Kirsi & Asko, Saarentaus, omistaja: 
Porttikallio Tanja, Oitti  
ERI2
82. C.I.B* FI MVA Heilurihännän Incredible Me, FI43332/09, 
synt. 8.4.2009, isä: Starworkers Handsome As Hell, emä: 
Heilurihännän Kiss-Kiss, kasvattaja: Nieminen Kirsi & Asko, 
Saarentaus, omistaja: Nieminen Kirsi, Saarentaus 
ERI
83. C.I.B FI & EE MVA Metsävirnan Kentuckian Moon, 
FIN28648/08, synt. 6.5.2008, isä: Vbos The Kentuckian, emä: 
Sniffens Wind Of Forest, kasvattaja: Siikonen Heli, Muurikka-
la, omistaja: Skyttä Nina, Lahti 
ERI3
84. FI MVA Metsävirnan Kentuckian Wolf, FIN28650/08, synt. 
6.5.2008, isä: Vbos The Kentuckian, emä: Sniffens Wind Of 
Forest, kasvattaja: Siikonen Heli, Muurikkala, omistaja: Marins 
Satu, Vehkataipale 
ERI
85. FI MVA Sniffens Danish Duckling, FIN14806/07, synt. 
2.1.2007, isä: Pearly Coat Bunyan Swimming Tiger, emä: 
Sniffens Iltatähti, kasvattaja: Suppanen-Olkkola Miia, Espoo, 
omistaja: Mikkola Anu, Vihti 
EH
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Erikoisnäyttelyn tulokset - nartut

Pennut (5–alle 7 kk)
86. Good Step’s Dancing Cha-Cha, FI52184/16, synt. 
12.10.2016, isä: Heilurihännän Woodruff, emä: Black Hugh’s 
Midnight Waltz, kasvattaja: Ruostepuro Tea, Nousiainen, omis-
taja: Salonen Maria, Jämsä 
3
87. Good Step’s Dancing Lambada, FI52187/16, synt. 
12.10.2016, isä: Heilurihännän Woodruff, emä: Black Hugh’s 
Midnight Waltz, kasvattaja: Ruostepuro Tea, Nousiainen, omis-
taja: Michelsson Tanja, Espoo 
2
88. Good Step’s Dancing Queen, FI52182/16, synt. 
12.10.2016, isä: Heilurihännän Woodruff, emä: Black Hugh’s 
Midnight Waltz, kasvattaja: Ruostepuro Tea, Nousiainen, omis-
taja: Ruostepuro Tea & Jarmas Rita, Akaa 
4
89. Good Step’s Dancing Quickstep, FI52188/16, synt. 
12.10.2016, isä: Heilurihännän Woodruff, emä: Black Hugh’s 
Midnight Waltz, kasvattaja: Ruostepuro Tea, Nousiainen, omis-
taja: Laurio Reetta, Kuopio 
1/KP
90. Good Step’s Dancing Samba, FI52183/16, synt. 
12.10.2016, isä: Heilurihännän Woodruff, emä: Black Hugh’s 
Midnight Waltz, kasvattaja: Ruostepuro Tea, Nousiainen, omis-
taja: Korhonen Soile, Loviisa 
ei sij.

Pennut (7–9 kk)
91. Heilurihännän Autumn Myth, FI50990/16, synt. 2.9.2016, 
isä: Caci’s Playing To Win, emä: Heilurihännän Wood Tar, kas-
vattaja: Nieminen Kirsi & Asko, Saarentaus, omistaja: Taipale 
Tomi, Kouvola 
1/KP ROP-pentu
92. Ninjatähden Through The Hedge, FI44093/16, synt. 
31.7.2016, isä: Brightmoor Bramble Hedge, emä: Ninjatähden 
Little Wolf, kasvattaja: Marins Satu, Vehkataipale, omistaja: 
Åker Katja, Vantaa 
2

Junioriluokka
93. Harvahampaan Next Level, FI40301/16, synt. 29.6.2016, 
isä: Almanza Barbour Goodiebag, emä: Harvahampaan Ingen-
Inget-Inga, kasvattaja: Saastamoinen Mikko, Hämeenlinna, 
omistaja: Tiimo Kaisa, Ahomäki 
EH
94. Harvahampaan Next To You, FI40298/16, synt. 29.6.2016, 
isä: Almanza Barbour Goodiebag, emä: Harvahampaan Ingen-
Inget-Inga, kasvattaja: Saastamoinen Mikko, Hämeenlinna, 
omistaja: Ikonen Reija, Jakokoski 
ERI
95. Heilurihännän Tiger’s Hope, FI38588/16, synt. 6.6.2016, 
isä: Fowl Reed’s Blackpool, emä: Heilurihännän Wood Anemo-
ne, kasvattaja: Nieminen Kirsi & Asko, Saarentaus, omistaja: 
Porttikallio Tanja, Oitti 
ERI2 SA
96. Heilurihännän Tiger’s Love, FI38589/16, synt. 6.6.2016, 
isä: Fowl Reed’s Blackpool, emä: Heilurihännän Wood Anemo-
ne, kasvattaja: Nieminen Kirsi & Asko, Saarentaus, omistaja: 
Kohvakka Pirjo, Lahti 
EH
97. Huntstars Black Dream, FI29339/16, synt 16.4.2016, isä: 
Harvahampaan Go And Get It, emä: Sniffens Star Of Chara, 

kasvattaja: Saarinen Satu & Piiparinen Piia, Koria, omistaja: 
Nieminen Tomi & Saarinen Jonna, Elimäki 
EH
98. Huntstars Black Honey, FI29340/16, synt 16.4.2016, isä: 
Harvahampaan Go And Get It, emä: Sniffens Star Of Chara, 
kasvattaja: Saarinen Satu & Piiparinen Piia, Koria, omistaja: 
Honkanen Minna, Joensuu 
EH
99. Metsävirnan Blue Windflower, FI30559/16, synt. 
25.4.2016, isä: Sniffens Lumipallo, emä: Metsävirnan Ken-
tuckian Snow, kasvattaja & omistaja: Siikonen Heli, Muurikkala 
ERI
100. Metsävirnan Lily-Of-The-Valley, FI30561/16, synt. 
25.4.2016, isä: Sniffens Lumipallo, emä: Metsävirnan Ken-
tuckian Snow, kasvattaja: Siikonen Heli, Muurikkala, omistaja: 
Holmén Camilla & Kristian, Kirkkonummi 
EH
101. Morrini It’s All Happening, FI31866/16, synt. 5.5.2016, 
isä: Castlerock Simply Magic, emä: Morrini Tarka Trail, kas-
vattaja: Niemelä Riitta, Jorvas, omistaja: Finnig Anett & Sami, 
Kiikala 
ERI3
102. Sniffens Hallasavu, FI31168/16, synt. 23.3.2016, isä: 
Caci’s Hit The Road Jack, emä: Sniffens Lumitähti, kasvattaja: 
Suppanen-Olkkola Miia, Espoo, omistaja: Rovio-Koivula Taru, 
Loimaa 
ERI4
103. Sniffens Hallasoihtu, FI31167/16, synt. 23.3.2016, isä: 
Caci’s Hit The Road Jack, emä: Sniffens Lumitähti, kasvattaja: 
Suppanen-Olkkola Miia, Espoo, omistaja: Hakkarainen Nina, 
Espoo 
EH
104. Toffedreams For Diamonds And Dust,  SE37574/2016, 
synt. 17.5.2016, isä: Calzeat Deal Or No Deal, emä: Tof-
fedreams Leading Lady, kasvattaja & omistaja: Sundquist 
Lena & Terese, Ruotsi 
ERI1 SA
105. LT JMVA Toffedreams For Gold And Rust, SE37575/2016, 
synt. 17.5.2016, isä: Calzeat Deal Or No Deal, emä: Tof-
fedreams Leading Lady, kasvattaja: Sundquist Lena & Terese, 
Ruotsi, omistaja: Jääskeläinen Veera, Parola 
ERI

Nuorten luokka
106. Celtair Ain’t It Funny, FI38703/15, synt. 10.6.2015, isä: 
Sniffens Star Of Paronis, emä: Celtair Ad Astra, kasvattaja: 
Juvén Jenni, Jämsänkoski, omistaja: Rahkonen Taru, Jämsä 
ERI1 SA
107. Celtair Soulmate, FI38704/15 synt. 10.6.2015, isä: Snif-
fens Star Of Paronis, emä: Celtair Ad Astra, kasvattaja: Juvén 
Jenni, Jämsänkoski, omistaja: Kuronen Henrietta, Ukkola 
EH
108. EE JMVA Dantaran Especially For You, FI29031/15, synt. 
21.5.2015, isä: Dantaran Daily Bonus, emä: Almanza Between 
You And Me, kasvattaja & omistaja: Rajakallio Laura, Espoo 
EH
109. Dantaran Everything She Wants, FI29033/15, synt. 
21.5.2015, isä: Dantaran Daily Bonus, emä: Almanza Between 
You And Me, kasvattaja: Rajakallio Laura, Espoo, omistaja: 
Kiuru Christina, Lahti 
ERI2 SA
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110. Emkristina’s Kiawas, FI46059/15, synt. 7.8.2015, isä: 
Elvenpath’s Captain Apache, emä: Emkristina’s Huyana So-
leawa, kasvattaja: Kisonen, Tiina-Maarit, Jongunjoki, omistaja: 
Metsälä Henrik, Lammi 
ERI
111. Huntstars Arctic Wind, FI56744/15, synt. 12.10.2015, isä: 
Altaflats Ain’t I’m A Dog, emä: Sniffens Syystuuli, kasvattaja: 
Saarinen Satu & Piiparinen Piia, Koria, omistaja: Saarinen 
Satu, Koria 
ERI4
112. Metsänpeiton Myrskykiitäjä, FI33917/15, synt. 16.5.2015, 
isä: Batzi’s Dark Brandy, emä: Metsänpeiton Vieno-Wirta, 
kasvattaja & omistaja: Vihavainen Satu, Majavesi 
EH
113. Salasana Bitter And Twisted, FI45774/15, synt. 6.8.2015, 
isä: Rotherfield Reason To Rave, emä: Salasana Louisiana 
Lullaby, kasvattaja: Ulvinen Piia, Lemi, omistaja: Kuusaro Mari, 
Helsinki 
ERI
114. BY & LV & EE JMVA BYJV-16 Salasana Lia Fail, 
FI45772/15, synt. 6.8.2015, isä: Rotherfield Reason To Rave, 
emä: Salasana Louisiana Lullaby, kasvattaja: Ulvinen Piia, 
Lemi, omistaja: Jyrämö Pertti & Emil & Portell Eija, Akaa 
EH
115. Salasana Vital Spark, FI45773/15, synt. 6.8.2015, isä: 
Rotherfield Reason To Rave, emä: Salasana Louisiana Lulla-
by, kasvattaja & omistaja: Ulvinen Piia, Lemi 
ERI3

Avoin luokka
116. Burpham Secret Love, FI11517/14, synt. 14.9.2013, isä: 
Downstream Fair and Square for Burpham, emä: Branchal-
wood Rosa Water for Burpham, kasvattaja: Strudwick Ray 
& Lyn, Iso-Britannia, omistaja: Lång Anu & Seles Erkki & 
Suppanen-Olkkola Miia, Helsinki 
EH
117. Dakotaspirit Hurly Burly, ROI 15/29857, synt. 9.12.2014, 
isä: Rotherfield Reason To Rave, emä: Dakotaspirit Isle Of 
Sky, kasvattaja & omistaja: Sihvonen Minna, Klaukkala 
ERI3 SA
118. Dakotaspirit Walking In Memphis, ROI 13/72539, synt. 
25.3.2013, isä: Torpedos Woodoo Magic, emä: Dakotaspirit 
Isle Of Sky, kasvattaja & omistaja: Sihvonen Minna, Klaukkala 
ERI
119. FI JVA Flatkiss Empress Evangeline, FI27702/11, synt. 
29.3.2011, isä: Toffedreams Summit, emä: Flatkiss Certain 
Secret, kasvattaja: Kiuru Christina, Lahti, omistaja: Vornanen 
Minna & Anni, Joensuu 
ERI
120. Goofytroop’s Little Secret, EJ16855/15, synt. 13.1.2015, 
isä: Gilliam’s Gold Son Of Odin, emä: Fusstail’s Bonita Energi-
ca, kasvattaja & omistaja: Strang Marika, Hämeenlinna  
EH
121. Harvahampaan Keep The Feeling, FI29738/13, synt. 
20.4.2013, isä: Starworkers Handsome As Hell, emä: Har-
vahampaan Do-Did-Done, kasvattaja: Saastamoinen Mikko, 
Hämeenlinna, omistaja: Leppänen Susanna, Kulho 
ERI
122. Harvahampaan Keep Your Style, FI29739/13, synt. 
20.4.2013, isä: Starworkers Handsome As Hell, emä: Har-
vahampaan Do-Did-Done, kasvattaja: Saastamoinen Mikko, 
Hämeenlinna, omistaja: Sorjonen Veera, Kuopio 
ERI
123. Harvahampaan Last Blizzard, FI42712/13, synt. 
26.7.2013, isä: Flat Power Criminal Intent, emä: Harvaham-
paan Fool Or Clever, kasvattaja: Saastamoinen Mikko, Hä-
meenlinna, omistaja: Luhtala Ilkka, Hämeenlinna 
ERI

124. Huntstars Nur-Al-Ain, FI22083/14, synt. 23.2.2014, isä: 
Flatpower Criminal Intent, emä: Sniffens Lumitähti, kasvattaja: 
Saarinen Satu & Piiparinen Piia, Koria, omistaja: Ronkainen 
Suvi & Toivanen Ville, Kotka 
ERI
125. Huntstars Tiffany, FI22081/14 synt. 23.2.2014, isä: 
Flatpower Criminal Intent, emä: Sniffens Lumitähti, kasvatta-
ja: Saarinen Satu & Piiparinen Piia, Koria, omistaja: Mänttäri 
Jenny, Kerava 
ERI
126. Korven Akan Primadonna, FI22540/14, synt. 1.3.2014, 
isä: Taka-Tapiolan Ekku, emä: Korven Akan Ilosanoma, kas-
vattaja: Koivisto Riitta, Jämsänkoski, omistaja: Oras Marikki & 
Haatanen Pasi, Kirkkonummi 
ERI
127. Metsänpeiton Urho-Tar, FI24327/14, synt. 21.3.2014, isä: 
Majakkasaaren Mother’s Finest, emä: Metsänpeiton Venla-
Vellamo, kasvattaja & omistaja: Vihavainen Satu, Majavesi 
ERI2 SA PN3 VASERT
128. Morrini Withins Spring, FI30439/15, synt. 22.4.2015, isä: 
Flat Power Fly Caster, emä: Toffedreams Rainmaker, kasvatta-
ja: Niemelä Riitta, Jorvas, omistaja: Kosonen Satu, Perniö as 
EH
129. New Time Lady From Lousiana Basteta, FI41891/14, 
synt. 6.3.2014, isä: Ravencrag Explorer, emä: Metsävirnan 
Kentuckian Lily, kasvattaja: Zigiliene Milda, Liettua, omistaja: 
Siikonen Heli, Muurikkala 
ERI1 SA PN2 SERT
130. Ninjatähden Black Heaven, FI48702/14, synt. 1.9.2014, 
isä: Fowl Reed’s Blackpool, emä: Kvicksans Heaven Can Wait, 
kasvattaja: Marins Satu, Vehkataipale, omistaja: Kokkonen 
Inkeri, Joutseno 
EH
131. Salasana Between The Sheets, FI43748/12, synt. 
6.7.2012, isä: Ravencrag Explorer, emä: Salasana WitchInT-
heBitch, kasvattaja: Ulvinen Piia, Lemi, omistaja: Lattu Anu, 
Lemi 
EH
132. Skönhets Midsommar Nattviol, FI39219/14, synt. 
19.6.2014, isä: Quills Pochard, emä: Skönhets Briljant Dia-
mant, kasvattaja & omistaja: Vuoristo Mikaela, Vehmaa 
ERI
133. Skönhets Midsommar Ros, FI39222/14, synt. 19.6.2014, 
isä: Quills Pochard, emä: Skönhets Briljant Diamant, kasvatta-
ja: Vuoristo Mikaela, Vehmaa, omistaja: Laurio Reetta, Kuopio 
ERI
134. Skönhets Midsommar Viol, FI39221/14, synt. 19.6.2014, 
isä: Quills Pochard, emä: Skönhets Briljant Diamant, kasvatta-
ja & omistaja: Vuoristo Mikaela, Vehmaa 
EH
135. FI JVA Sniffens Syysaurinko, FI55435/10, synt. 9.9.2010, 
isä: Metsävirnan Kentuckian Wolf, emä: Sniffens Time To Be 
Star, kasvattaja: Suppanen-Olkkola Miia, Espoo, omistaja: 
Numminen Anu & Mikko, Espoo 
EH
136. Toffedreams Leading Lady, SE31702/2013, synt. 
11.4.2013, isä: Comics French Kiss, emä: Toffedreams Wallflo-
wer, kasvattaja & omistaja: Sundquist Lena & Terese, Ruotsi 
ERI4 SA
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Käyttöluokka
137. FI MVA Black Hugh’s Midnight Waltz, FI18758/13, synt. 
31.1.2013, isä: Rhinefield’s As Happy As Larry, emä: Black 
Hugh’s Saga Of Island, kasvattaja: Sudensalmi Tiina, Taipal-
saari, omistaja: Ruostepuro Tea, Nousiainen 
EH
138. Celtair Storytime, FI32879/14, synt. 12.5.2014, isä: Star-
workers Rock My World, emä: Celtair Cashel Kate, kasvattaja: 
Juvén Jenni, Jämsänkoski, omistaja: Hietala Tina, Sipoo 
ERI3 SA
139. Flatkiss Hottest Go-Getter, FI53179/14, synt. 17.10.2014, 
isä: Flatkiss Explosion Edison, emä: Nerelius Secret Garden, 
kasvattaja: Kiuru Christina, Lahti, omistaja: Vornanen Minna ja 
Anni, Joensuu 
ERI4 SA
140. Fusstail’s Go On, FI30604/11, synt. 24.3.2011, isä: Pearly 
Coat Black Market, emä: Sniffens Iltatähti, kasvattaja: Siren 
Marjut, Helsinki, omistaja: Ketola Sanna, Helsinki 
EH
141. FI & EE MVA Heilurihännän Cool And Clever, FI31340/14, 
synt. 8.4.2014, isä: Heilurihännän Cool Water Man, emä: Da-
kotaspirit Vado Al Massimo, kasvattaja: Nieminen Kirsi & Asko, 
Saarentaus, omistaja: Taipale Tomi, Kouvola 
ERI
142. Huntstars Basic Instinct, FI30903/15, synt. 15.4.2015, isä: 
Whizzbang’s Hit Or Miss, emä: Sniffens Syysaurinko, kasvatta-
ja: Saarinen Satu & Piiparinen Piia, Koria, omistaja: Numminen 
Anu & Mikko, Espoo 
EH
143. Huntstars Premier Rose, FI22084/14, synt. 23.2.2014, isä: 
Flat Power Criminal Intent, emä: Sniffens Lumitähti, kasvat-
taja: Saarinen Satu & Piiparinen Piia, Koria, omistaja: Noppa 
Henna, Hämeenlinna 
ERI
144. Morrini Falls Of Dee, FI30438/15, synt. 22.4.2015, isä: 
Flat Power Fly Caster, emä: Toffedreams Rainmaker, kasvatta-
ja: Niemelä Riitta, Jorvas, omistaja: Siipo Heidi, Kannus 
ERI
145. Nerelius Beautiful Disaster, FI49874/14, synt. 23.1.2014, 
isä: Flat Castle’s Exy Westbound Sign, emä: Nerelius Edge Of 
Glory, kasvattaja: Nerelius Joakim & Mikael, Ruotsi, omistaja: 
Kiuru Christina, Lahti 
ERI1 SA PN4
146. Ninjatähden Black Unique, FI48700/14, synt. 01.9.2014, 
isä: Fowl Reed’s Blackpool, emä: Kvicksans Heaven Can Wait, 
kasvattaja: Marins Satu, Vehkataipale, omistaja: Kauppinen Pia 
& Suhonen Ville & Nea 
EH
147. Sniffens Alppien Ikijää, FI29874/14, synt. 5.4.2014, isä: 
Waternuts High and Mighty, emä: Metsävirnan Kentuckian 
Snow, kasvattaja: Suppanen-Olkkola Miia, Espoo, omistaja: 
Tarkkala Antti, Vantaa 
EH
148. C.I.B FI & EE & LV & CZ MVA PMJV-12 Sniffens Star Of 
Chara, FI19987/12, synt. 21.1.2012, isä: Starworkers Makes 
People Talk, emä: Sniffens Lumitähti, kasvattaja: Suppanen-
Olkkola Miia, Espoo, omistaja: Saarinen Satu, Koria 
ERI2 SA
149. Starz Merilend Eva-Victoria, FI45643/14, synt. 31.1.2014, 
isä: Metsävirnan Kentuckian Wolf, emä: Starz Merilend Que 
Awesome Possum, kasvattaja: Lunnikova Maria, Pietari, omis-
taja: Tiimo Kaisa, Ahomäki 
EH

Valioluokka
150. FI & EE MVA EE JMVA EEJV-14 EEV-16 Almanza Bet-
ween You And Me, FI29054/13, synt. 6.3.2013, isä: Castlerock 

Simply Magic, emä: Almanza Mozzarella, kasvattaja: Ulin 
Ragnhild & Karlström Susanne, Ruotsi, omistaja: Rajakallio 
Laura, Espoo 
POISSA
151. FI MVA Celtair Piece Of Me, FI32874/14, synt. 12.5.2014, 
isä: Starworkers Rock My World, emä: Celtair Cashel Kate, 
kasvattaja & omistaja: Juvén Jenni, Jämsänkoski 
ERI
152. FI & EE MVA Dantaran Bad Hair Day, FI33459/13, synt. 
15.5.2013, isä: Torpedos Woodoo Magic, emä: Kvicksans Time 
Of My Life, kasvattaja: Rajakallio Laura, Espoo, omistaja: Kim-
pimäki Mirka & Antti, Espoo 
ERI
153. FI & EE MVA Dantaran Day Of My Life, FI33460/13, synt. 
15.5.2013, isä: Torpedos Woodoo Magic, emä: Kvicksans Time 
Of My Life, kasvattaja: Rajakallio Laura, Espoo, omistaja: Saari 
Anna-Mari, Klaukkala 
EH
154. FI MVA Flatkiss Glitter Girl, FI24949/13, synt. 21.3.2013, 
isä: Flat Power Criminal Intent, emä: Nerelius Secret Garden, 
kasvattaja: Kiuru Christina, Lahti, omistaja: Ventomäki Annakai-
sa, Hämeenkoski 
ERI3 SA
155. FI & EE MVA TK1 Harvahampaan Laughing Wind, 
FI42711/13, synt. 26.7.2013, isä: Flat Power Criminal Intent, 
emä: Harvahampaan Fool or Clever, kasvattaja: Saastamoinen 
Mikko, Hämeenlinna, omistaja: Kamila Niklas & af Hällström-
Kamila Johanna, Espoo 
EH
156. FI & EE & LT MVA JV-14 Harvahampaan Like A Hurricane, 
FI42707/13, synt. 26.7.2013, isä: Flat Power Criminal Intent, 
emä: Harvahampaan Fool Or Clever, kasvattaja: Saastamoinen 
Mikko, Hämeenlinna, omistaja: Saastamoinen Sirpa, Hämeen-
linna 
EH
157. FI MVA Heilurihännän Wood Anemone, FI29454/12, synt. 
25.3.2012, isä: Engsboda Toulouse Lautrec, emä: Royal Silk 
Love Potion, kasvattaja: Nieminen Kirsi & Asko, Saarentaus, 
omistaja: Kohvakka Pirjo, Lahti 
EH
158. C.I.B C.I.E FI & EE & LT MVA LTV-16 TLNW-16 Heiluri-
hännän Wood Tar, FI29455/12, synt. 25.3.2012, isä: Engsboda 
Toulouse Lautrec, emä: Royal Silk Love Potion, kasvattaja: 
Nieminen Kirsi & Asko, Saarentaus, omistaja: Taipale Tomi, 
Kouvola 
EH
159. FI MVA SE MVA(N) Huntstars Koh-I-Noor, FI22082/14, 
synt. 23.2.2014, isä: Flatpower Criminal Intent, emä: Sniffens 
Lumitähti, kasvattaja: Saarinen Satu & Piiparinen Piia, Koria, 
omistaja: Hartikainen Raisa, Sieppijärvi 
ERI
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160. FI MVA Ninjatähden Little Wolf, FI51735/12, synt. 
5.9.2012, isä: Metsävirnan Kentuckian Wolf, emä: Kvicksans 
Heaven Can Wait, kasvattaja: Marins Satu, Vehkataipale, 
omistaja: Hiljanen Sanna, Lahti 
ERI
161. FI MVA Ninjatähden She-Wolf, FI51734/12, synt. 
5.9.2012, isä: Metsävirnan Kentuckian Wolf, emä: Kvicksans 
Heaven Can Wait, kasvattaja & omistaja: Marins Satu, Veh-
kataipale 
ERI
162. C.I.B FI & LV MVA O’Flanagan Vanilla Pompona, 
FI22745/10, synt. 21.1.2010, isä: Bedraggler’s Chocolate 
Chip, emä: Camwood Hip-Hip-Hurray, kasvattaja: Hägglund 
Lena, Ruotsi, omistaja: Kallio Kati, Akaa 
ERI1 SA PN1 VSP
163. FI & EE & LV & LT & SI & BALT & RU & BY & RO & RO 
GR MVA RU & BY & LT & LV & EE & BALT JMVA BYJV-13 
Salasana Louisiana Lullaby, FI43746/12, synt. 6.7.2012, isä: 
Ravencrag Explorer, emä: Salasana WitchInTheBitch, kasvat-
taja: Ulvinen Piia, Lemi, omistaja: Portell Eija & Jyrämö Pertti, 
Akaa 
ERI
164. C.I.B FI & EE MVA Sniffens Syystuuli, FI55433/10, synt. 
9.9.2010, isä: Metsävirnan Kentuckian Wolf, emä: Sniffens 
Time To Be Star, kasvattaja: Suppanen-Olkkola Miia, Espoo, 
omistaja: Saarinen Satu, Koria 
ERI2 SA
 
165. FI MVA EEJV-16 Starworkers Xpensive Taste, 
FI49492/15, synt. 4.1.2015, isä: Caci’s Dark Chocolate Of 
Love, emä: Starworkers Read My Lips, kasvattaja: Nielsen 
Helle, Tanska, omistaja: Forsell Marianne & Keränen Hanna, 
Helsinki 
ERI
166. C.I.E SE U(U)CH NUCH Toffedreams Mix’N Mingle, 
SE22601/2011, synt. 19.2.2011, isä: Toffedreams Paparazzi, 
emä: Toffedreams Dreamteam, kasvattaja & omistaja: Sund-
quist Lena & Terese, Ruotsi 
ERI4 SA

Veteraaniluokka 
167. FI MVA JV-08 HeVV-16 Celtair No One Like Me, 
FIN49500/07, synt. 26.8.2007, isä: Almanza Sharp Shooter, 
emä: Celtair Rustic Rumour, kasvattaja: Juvén Jenni, Jäm-
sänkoski, omistaja: Tiimo Kaisa, Ahomäki 
EH
168. FI MVA Celtair Nutcracker, FIN49496/07, synt. 
26.8.2007, isä: Almanza Sharp Shooter, emä: Celtair Rustic 
Rumour, kasvattaja: Juvén Jenni, Jämsänkoski, omistaja: 
Ruokola Kati & Antti, Orivesi as 
EH
169. BALTJV-09 Dantaran Campari Soda, FIN26591/08, 
synt. 26.4.2008, isä: Comics New Blue Style, emä: Sniffens 
Ilta-Aurinko, kasvattaja: Rajakallio Laura, Espoo, omistaja: 
Numminen Anu & Mikko, Espoo 
ERI
170. C.I.B C.I.E FI & EE & LV MVA EEJV-09 EEV-10 
BALTV-10 LVV-11 EEV-12 Flat Power Milos Daughter, 
FIN15032/08, synt. 14.1.2008, isä: Black Mica’s That’s 
Enough, emä: Blackleader’s Fabulous Friend, kasvattaja: 
Vorobjev Anu & Kimmo, Parola, omistaja: Vorobjev Anu & 
Lehtonen Pirkko, Parola 
ERI3
171. FI & LT MVA LT & LV & EE JMVA Flatkiss Certain 
Mystery, FIN35892/06, synt. 22.6.2006, isä: Almanza Certain 
Timing, emä: Pepperment My Miss Mystery, kasvattaja & 
omistaja: Kiuru Christina, Lahti 
POISSA

172. FI MVA Flatnews Fabolous Future, FIN10251/08, synt. 
18.2.2007, isä: Belsud Famous Grouse, emä: Quills Black 
Grace Grayling, kasvattaja: Feragen Stein, Norja, omistaja: 
Kallio Kati, Akaa 
ERI1 SA ROP-VET
173. C.I.B FI & LT MVA Harvahampaan Fool or Clever, 
FIN29026/08, synt. 23.4.2008, isä: Starworkers Keep The 
Spirit Alive, emä: Comics New Blue Sensation, kasvattaja: 
Saastamoinen Mikko, Hämeenlinna, omistaja: Sorjonen 
Veera, Kuopio 
EH
174. C.I.B C.I.E FI & EE & SI & RU MVA RKFV Heilurihännän 
Fuel For Life, FI43340/09, synt. 8.4.2009, isä: Starworkers 
Handsome As Hell, emä: Heilurihännän Kiss-Kiss, kasvattaja: 
Nieminen Kirsi & Asko, Saarentaus, omistaja: Niva Tuula, 
Tuusula  
EH
175. FI MVA Kvicksans Heaven Can Wait, FIN37161/08, synt. 
1.4.2008, isä: Black Mica’s That’s Enough, emä: Almanza Hot 
Passion, kasvattaja: Alatalo Minna & Leo, Ruotsi, omistaja: 
Marins Satu, Vehkataipale 
ERI
176. C.I.B FI & EE MVA Metsävirnan Kentuckian Snow, 
FIN28655/08, synt. 6.5.2008, isä: Vbos The Kentuckian, emä: 
Sniffens Wind of Forest, kasvattaja: Siikonen Heli, Muurikka-
la, omistaja: Tarkkala Antti, Vantaa 
EH
177. C.I.B FI MVA Metsävirnan Kentuckian Wind, 
FIN28657/08, synt. 6.5.2008, isä: Vbos The Kentuckian, emä: 
Sniffens Wind of Forest, kasvattaja & omistaja: Siikonen Heli, 
Muurikkala 
EH
178. Pikestar’s Edda, FIN33335/08, synt. 25.4.2008, isä: Flat 
Garden’s Andrew XII, emä: Pikestar’s Gimli, kasvattaja: Oino-
nen Pirkko, Kimonkylä, omistaja: Hietala Tina, Sipoo 
ERI
179. C.I.B C.I.E FI & EE & NO & BY MVA Salasana WitchInT-
heBitch, FI12076/09, synt. 31.12.2008, isä: Labonica Borde-
aux, emä: Salasana Final Design, kasvattaja & omistaja: 
Ulvinen Piia, Lemi 
ERI4
180. C.I.B C.I.E FI & EE MVA LVJV-10 Sniffens Lumitähti, 
FI19641/09, synt. 6.2.2009, isä: Toffedreams Scuff’n Puff, 
emä: Sniffens Time To Be Star, kasvattaja: Suppanen-Olkkola 
Miia, Espoo, omistaja: Saarinen Satu, Koria 
ERI2 SA
181. FI MVA Sniffens Magic Frost, FIN50849/07, synt. 
15.9.2007, isä: Toffedreams Cherry Garcia, emä: Sniffens 
McMillan, kasvattaja: Suppanen-Olkkola Miia, Espoo, omista-
ja: Lång Anu & Seles Erkki, Helsinki 
EH
182. Yeccu Last Dance, FI44435/09, synt. 15.4.2009, isä: 
Black Sire’s Pontiac Firebird, emä: Yeccu Play It Special, 
kasvattaja: Kolsi Anne, Lahti, omistaja: Ikävalko Elina, Lahti 
ERI
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OHJELMA:

Perjantai: 
Virallinen alokasluokan koe (Flattikisälli)

Lauantai:
Näyttelyosuus (Juniorimestaruus ja Flattikisälli) , 
virallinen alokasluokan koe (flattikisälli) ja 
juniorimestaruuden koe, tulosten julkistaminen ja 
palkintojen jako  

ILMOITTAUTUMINEN
02.06. - 23.06.2017 SNJ:n koekalenterin kautta: 
http://koekalenteri.snj.fi/frmKoekalenteri.aspx

OSALLISTUMISMAKSUT
Juniorimestaruus (epävirallinen) 40€, alokasluokka 45€

TUOMARIT
KISÄLLI: Jouni Vimpeli
JUNIORIMESTARUUS: Mika Sauna-Aho
NÄYTTELY: Ulla Pietarinen (Kisälli) ja     
        Pirkko Oinonen (juniorimestaruus)

MAJOITUS JA RUOKAILUT
Kokeet järjestetään yhdistyksen kesäleirin yhteydessä. 

Kaikki majoitus- ja ruokailuvaraukset tehdään järjes-
tön nettisivuilla (www.flatti.net) olevan kesäleirin ilmoit-
tautumislomakkeen kautta, alkaen 01.06.2017.

KOEALUEET
Koealueet sijaitsevat lyhyen ajomatkan päässä keskus-
paikasta.

Tiedustelut flattikisällistä ja juniorimestaruudesta: 
Heidi Troberg, puh 040 5365174

Flattikisällin ja Juniorimestaruuden säännöt löytyvät 
järjestön nettisivuilta www.flatti.net , kohdasta 
järjestö - säännöt

Tervetuloa!

Flattikisälli 
          &
Juniorimestaruus

Kesäleirin yhteydessä
Matkailutila Surkeejärvellä, Korpilahdella

Flattikisälli 14. - 15.07 2017
Juniorimestaruus 15.07.2017
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kuva (c) Sanni Väyrynen

Kesäleiri 2017
Surkeejärvellä 12. - 16.07.2017

Olethan jo merkannut kalenteriin?!
Flattien kesäleiri järjestetään nyt kolmannen kerran Surkeejärven matkailutilalla Korpilahdella 
Keski-Suomessa. Tänä vuonna koulutusten lisäksi on luvassa myös mejä-koe torstaina, Flatti 
Kisälli sekä Flattien Juniorimestaruus. 

Koulutusta on tarjolla monen tasoisille koirille useassa eri lajissa ja perinteiseen tapaan 
monenlaista iltaohjelmaankin on suunnitteilla.

Nomessa kouluttajina tulevat olemaan mm. Ingela Karlson (Ruotsi), Ulla Pietarinen (Ruotsi), 
Ville Suhonen, Veijo Sarinko, Heli Pitkäjärvi, Minna Niemi ja Mika Sarekivi.

Mejässä kouluttajina tulevat olemaan tutut Tuula Svahn, Minna Vornanen, Miia Koski ja Anu 
Numminen. Rally-Tokoa ohjaa Sanna Ristikartano ja Vepeä Heli Ronkainen.

Majoittautumaan voi tulla jo keskiviikkona klo 16 alkaen. Majoitus on 2-5 hengen huoneissa, 
tarjolla on myös asuntoauto-, asuntovaunu- sekä telttapaikkoja.

Järjestön netti- ja fb-sivuille tulee lisätietoa (hinnat ja tarkemmat ohjeet) sekä leirille perus-
tetaan aikaisempien vuosien tapaan oma facebook-ryhmä, josta löytyy ajankohtaista leiriin 
liittyvää tietoa.

Huom! Ilmoittautuminen ainoastaan järjestön nettisivuille tulevalla ilmoittautumislomakkeella. 
Ilmoittautuminen avataan 01.06.2017.

Lisätietoja:  www.flatti.net
  leiripäällikkö Piia Piiparinen, email. flattileiri@gmail.com

Viime kesän leirifiiliksiä voit käydä kurkkaamassa leirin fb-ryhmästä, joka löytyy hakusanalla 
”Flattien kesäleiri 2016”.

Tervetuloa mukaan kesän parhaalle leirille!
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Kesäleirin kouluttajia

Ulla Pietarinen 

Olen erittäin iloinen ja kiitollinen Suomen si-
leäkarvaiset noutajat ry:lle kutsusta tulla kou-
luttajaksi flattien kesäleirille 2017. Olen ollut 
pitkään kosketuksissa järjestönne kanssa eri-
laisten aktiviteettien ja kokeiden kautta, joihin 
olen osallistunut kymmenen vuoden aikana. 
Olen myös osallistunut kolme kertaa Suomen 
Flattimestaruuteen koirieni Ferron – Almanza 
Certain Timing & Figon – Il Sano´s Figo kans-
sa. Ferron kanssa starttasin voittajaluokassa 
ja hän oli jopa näyttelyosuuden kaunein 2006. 
Figo, joka oli Ferron poika, starttasi Ahvenan-
maalla järjestetyssä Flattimestaruudessa alo-
kasluokassa sijoittuen Kisällissä toiseksi. 

Flattimestaruus Ahvenanmaan kauniissa maisemissa oli upea, varsinin kun hyvä ystäväni Anna Björklund me-
nestyi siellä hienosti avoimen luokan koiransa Poppyn kanssa. Anna ja Poppy pääsivät tuolloin myös finaaliin 
kilpailemaan mestaruudesta voittajaluokan koirien kanssa. Hauska muisto Ahvenanmaan Flattimestaruudesta on 
starttipistooli, joka on mielestäni edelleen paras palkinto, jonka olen kokeista saanut. Figo nousi voittajaluokkaan 
jo kolmen vuoden ikäisenä ja starttasi ensimmäistä kertaa voittajaluokassa seuraavana vuonna. 

Olen saanut vuosien varrella Suomesta monta hyvää ystävää ja tunnenkin oloni yhtä kotoisaksi flattiystävien 
seurassa niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Mielestäni Suomen flattikerhossa merkittävää on yhtenäisyys. Teette 
asioita yhdessä ja autatte toisianne tapahtumissa ja kokeissa, riippumatta siitä harrastaako ohjaaja metsästysko-
keita vai näyttelyitä. Se on rotujärjestönne vahvuus! Yhtenäisyydestä kannattaa pitää suunnattoman hyvää huolta. 
Se on erittäin arvokasta ja tärkeää hyvin toimivalle rotujärjestölle.

Aloitin omistautumiseni sileäkarvaiselle noutajalle jo vuonna 1996, jolloin liityin Ruotsin flattikerhoon. Ensimmäis-
ten vuosien aikana etsin tietoa, opiskelin ja tutustuin rotuun. Tuohon aikaan opiskelin opettajakorkeakoulussa 
lukion opettajaksi, eikä minulla todellakaan ollut aikaa, tai mahdollisuutta kasvattaa pentua opiskelujen ohella. 
Vuonna 1999 minulle viimein tuli ensimmäinen sileäkarvainen noutajani Felix – Almanza Grisen I Säcken. Felix 
oli mukava ja kaunis koira, mutta ikävä kyllä sillä ei ollut niitä hyviä metsästyskoiran ominaisuuksia, joita tarvitaan 
menestymiseen metsästyskokeissa. Vuonna 2001 syntyi rakas, kaunis, taitava koirani Ferro. Niin mahtava koira! 
Olimme molemmat aloittelijoita, mutta tällä koiralla oli luonnolliset metsästysominaisuudet, spontaanius riistan 
kanssa, sekä voimakas halu ja omapäisyys, jotka johtivat meidät aina VOI2-tulokseen. Ferro oli ensimmäinen flatti 
Ruotsissa, joka sai A-kokeessa starttamiseen tarvittavan hyväksytyn KKL tuloksen (*). Ferro oli lahjakas ja vahva 
käytännön metsästyskoira, ja se tunnettiin jahdeissakin koirana, joka uhmasi kylmyyttä ja jäätä ongelmitta. Met-
sästysominaisuuksien lisäksi Ferro oli klassisen näköinen, kaunis, liioittelematon flatti. (* KKL =kvalificeringsklass 
eli ”karsintaluokka”. Koiran on saatava hyväksytty KKL tulos voidakseen startata virallisissa A-kokeissa, jotka ovat 
aina VOI-tasoisia. Suom. Huom.)

e Ferron lapsista, joilla oli mahdollisuus treenata metsästyskokeisiin vakavasti, olivat myös lahjakkaita. Monet oh-
jaajista olivat puhtaasti aloittelijoita, mutta suhtautuivat treenaamiseen erittäin sitoutuneesti. Myös Suomessa oli 
yksi Ferron lapsista, Vilma - Flatkiss Certain Magicn Taitavan ohjaajansa Katja Villikkan kanssa Vilma sai
myös tuloksen VOI2. Kiitos kauniin ja taitavan Ferron (italiaksi rauta) kiinnostukseni flattiin käyttökoirarotuna on 
erittäin vahva, ja flatin pysyminen dual purpose -rotuna on minulle äärimmäisen tärkeää. 2000-luvun alussa Ruot-
sissa oli vielä paljon Ferron tyyppisiä koiria, mutta ikävä kyllä ne ovat nykyään tulleet Ruotsissa entistä harvinai-
semmiksi.

Sitten vähän itsestäni, olen ollut aktiivinen harrastaja Ruotsin sileäkarvaiset noutajat ry:n (=Flatcoated retriever-
klubben, FRK) paikallisyhdistyksessä Gävle/Dala-alueella jo vuodesta 2002. Olen toiminut paikallisyhdistyksen 
hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana siitä lähtien, lukuun ottamatta välivuotta
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Presentation Ulla Pietarinen. Jag är oerhört glad och tacksam över finska flatklubbens inbjudan som instruktör till 
Flattlägret sommaren 2017. Jag har haft en lång kontakt med klubben via olika aktiviteter och tävlingar där jag har 
deltagit under 10 års tid. Jag har haft förmånen att få starta på tre finska flatmästerskap med mina hundar Ferro 
– Almanza Certain Timing & Figo – Il Sano´s Figo. Ferro startade jag i elitklass och han blev även mästerskapets 
vackraste hund 2006. Figo som var Ferros duktige son, startade jag i nkl på Åland där han blev Kisälli II. Ett roligt 
mästerskap i den Åländska skärgården där även goda väninnan Anna Björklund fick fina framgångar i ÖKL med sin 
duktiga Poppy. Poppy och Anna gick vidare till finalen med elithundarna. Ett trevligt minne som jag har kvar från 
mästerskapet på Åland är en startpistol, som i mitt tycke, är det bästa priset hittills efter många års tävlande.

Figo gick upp i elit redan vid 3 års ålder och han startades i klassen året därpå. Jag har fått många fina vänner i 
Finland under årens lopp och jag känner mig lika hemma bland flatvännerna i Finland som i Sverige. Det som utmär-
ker den finska flatklubben är sammanhållningen. Ni går gemensamt ut och hjälper varandra när det är någon stor 
aktivitet eller tävling på gång, oavsett om man föredrar jaktliga aktiviteter eller vill ställa ut sin hund. Det är er klubbs 
styrka! Den sammanhållningen skall ni vara oerhört rädda om, så värdefullt och viktigt för en väl fungerande klubb.
Jag började mitt engagemang i rasen redan 1996 då jag gick med i svenska flatklubben, de första åren lästa jag 
in mig på rasen. Jag studerade då till gymnasielärare och hade inte riktigt tid att skaffa valp i början av studietiden. 
1999 kom Felix – Almanza Grisen I Säcken. En trevlig och vacker hund, men han hade inte den jaktliga lusten och 
envisheten som behövs för att nå framgångar i apportering. 2001 föddes min härliga, vackra och duktiga hund Ferro. 
En sådan härlig flat! Vi var nybörjare båda två, men denna hund hade en sådan naturlig jaktlust och spontanitet på 
vilt samt en stark vilja och envishet som ledde oss hela vägen till EKL 2 samt godkänt KKL. Ferro var en av de första 
flattarna i Sverige som genomgick KKL som krävs för att få starta på A-prov längre fram. Han var en mycket duktig 
och stark jakthund praktiskt och fick ofta beröm på de jakter där vi deltog, då han trotsade stark kyla och isar utan 
problem. Utöver sina jaktliga färdigheter var han en klassiskt vacker och basic flatcoat utan överdrifter.

Flera av Ferros barn, som fick möjligheten att träna apportering seriöst, blev även de duktiga. Flera av dem förda 
av rena nybörjare men med ett stort engagemang. I Finland startade duktiga Katja Villikka sin Vilma – Flatkiss Cer-
tain Magic. Även Vilma fick en 2 i EKL. Tack vare denna duktiga och vackra Ferro (järn på italienska) fick jag upp 
ett oerhört starkt intresse för flatcoats och då främst dualpurpose hundar. Då under början av 2000-talet fanns det 
fortfarande flera av Ferros sort, men dessa hundar har tyvärr idag blivit oerhört få i Sverige.

För egen del har jag varit aktiv i rasklubbens lokalavdelning FRK Gävle/Dala sedan 2002. Jag har varit ledamot och 
ordförande i styrelsen sedan dess, med en paus under 2012. Jag satt även som ordförande för FRK:s huvudstyrelse 
under 2015, men då jag bytte jobb 2016 och blev rektor räckte inte tiden. Idag är jag åter ordförande i FRK Gävle/
Dala. Jag har varit engagerad i rasen sedan start och kommer säkert att vara det resten av livet på ett eller annat 
sätt i med och motgång.

Min träningsfilosofi är att vara strukturerad, konsekvent och våga utmana som hundförare. Jag brukar ganska snart 
när jag ser att hunden har förstått vad jag menar lägga på utmaningar för hunden. Många gånger tror hundföraren 
att man måste nöta ett moment i oändlighet, hundarna tycker om utmaningar precis som vi människor och för mycket 
av samma blir enformigt. Misslyckas man så är det ingen katastrof, då backar man lite i momentet och gör det lite 
lättare. Jag brukar ofta vid linjetag ha olika svåra linjer, när det gäller längd. En enkel, en svårare samt en svår, men 
fortfarande inom gränsen för vad hunden klarar. Timing är också oerhört viktig samt ett gott ledarskap och en god 
relation med sin hund.

Ha kul med din hund men våga också ställa tydliga krav! Visa tydligt vad du vill så att hunden förstår vad du menar. 
För egen del tycker jag att dirigeringsträningen är väldigt rolig då man kan variera väldigt mycket och det här är ju 
även något man kan träna ensam utan hjälp. Jag lägger det mesta av grunderna med hundarna i lugn och ro, ibland 
tränar jag med andra. Jag tycker nog att jag ibland är lite otålig, men ser under gruppträning att jag ändå har lagt en 
god grund med hunden. Jag har alltid startat träningen med valpen i tidig ålder under lekfulla former. Mina hundar 
är med tillsammans under träning och det har aldrig varit några problem för individerna att lösa vänta på sin tur. Jag 
anser också att de unga hundarna lär sig mycket av sina vuxna kompisar, naturligtvis måste den lilla valpen formas 
enskilt också. Viltträningen börjar jag med tidigt och samma sak med skott. Kring 5-6 månader får den unga hunden 
vara med när de äldre hundarna får några roliga skjutapporter, naturligtvis på avstånd först. Träningen blir naturlig 
och utan stress om man tränar mycket på egen hand. Jag tror oerhört mycket på att man måste avdramatisera exem-
pelvis träning med vilt. All träning bygger på en god & trygg relation och den bygger man upp tillsammans med sin 
hund. Vi ses på lägret i juli! Ta med er en stor portion humor och ett gott humör så kommer vi ha roligt tillsammans!
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Olen Ingela Karlsson ja asun Etelä-Ruotsissa perheeni ja kolmen flat-
tini kanssa. Treenaan ja kilpailen A-, B- ja WT-kokeissa ja syksyisin osal-
listun aktiivisesti jahteihin. Olen aiemmin kilpaillut myös palveluskoira- ja 
tottelevaisuuskokeissa, mutta ikävä kyllä aika ei enää riitä siihen. Nome-
treeneissä satsaan paljon aikaa seuraamiseen, hallittavuuteen ja keskitty-
miseen. Koiran täytyy seurata minua ja lähteä osoitettuun suuntaan vaikka 
mitä tapahtuisi ympärillämme. Sen takia aloitan seuraamisharjoitukset jo 
varhain. On todella mukavaa tulla taas Suomeen treenaamaan flatteja ja 
tavata sekä vanhoja tuttuja että tutustua uusiin ihmisiin. Nähdään leirillä!

Jag heter Ingela Karlsson bor i södra Sverige och har idag 3 flatcoated 
Retriever. Jag tränar och tävlar för både A, B och WT-prov. På hösten blir 
det så många jakter vi hinner med. Tidigare har jag tränat och tävlat i lyd-
nad och bruks också, men det hinns tyvärr inte med längre. Det jag lägger 
mest tid på vid jaktträningen är fotgåendet, stadgan och koncentration. 
Hunden ska följa mig och gå på det jag skickar oavsett vad som har hänt 
runt omkring. Det blir väldigt mycket fotgående redan från tidig ålder. Ska 
bli roligt att komma till Finland igen och träffa både gamla och nya bekanta. 
Vi ses!

Veijo Sarinko

Kiitän kutsusta ja kunniasta tulla kouluttajaksi kesäleiril-
lemme. Melko moni minut jo tuntee/tietääkin, mutta uusil-
le tuttavuuksille lienee pieni esittely paikallaan. Olen Veijo 
Sarinko ja minulla on flatti-historiaa takanani reilut parikym-
mentä vuotta. Mukaan mahtuu metsästystä, kokeita, näyt-
telyitä, mukavaa yhdessäoloa koiraihmisten kanssa, pari 
käyttövaliota ja flattimestaria. Asustan pientilaa Kuopion 
kupeessa Riistavedellä kahden flatin ja ajoittain pienen tyt-
täreni kanssa. Olen heimotaustaltanikin savolainen, joten 
vastuu siirtyy taas kerran lukijalle…

Omassa koirankoulutuksessani korostan pitkäjänteisyyttä 
ja jämäkkää systemaattisuutta - hiljaa hyvä tulee ja kova 
työ palkitaan aina! Koulutuksessa edetään koiran kehitys-
vaiheen, aikaisemmin jo opitun sekä ”oman persoonan” 
asettamien rajoitusten puitteissa askel kerrallaan. Ja kun 
kirjoitin askel, tarkoitan, että mielestäni koiralle pitää aina 
opettaa yksi asia kerrallaan hyvin, ennen kuin ryhdytään 
opettamaan jotakin muuta ja uutta.

Jaan koulutuksen kolmeen eri vaiheeseen: aloitan peruskoulusta, jossa pennulle/nuorelle koiralle opetetaan sen 
tarvitsemat perusvalmiudet tulevaan vakavampaan koulunkäyntiin. Peruskoulutusta seuraa ammattikoulu, jossa 
käydään periaatteessa läpi kaikki, mitä koira tarvitsee tulevassa työssään noutajana kokeissa ja metsästyksen yh-
teydessä. Iso osa tästä työstä/koulutuksesta on kaavamaista ja vähemmän mukavaa käsitteiden opettelua, mutta 
sen ohessa siirrytään myös maastoon tekemään niitä kivoja juttuja. Ammattikoulun päättötodistuksen saanut nuori 
koira on periaatteessa valmis noutaja, mutta niin kuin ihmistenkin maailmassa ammattitaitoa täytyy kehittää ja pitää 
yllä, jolloin siirrytään koulutuksen kolmanteen vaiheeseen. Tässä vaiheessa hienosäädetään aikaisemmin opittua ja 
kehitytään mestariksi. Japanilaiset käyttävät tästä termiä ”kaizen”, mikä yksinkertaistettuna tarkoittaa ”pienin askelin 
jatkuvaa kehittymistä”.

Jos kiinnostuitte, tervetuloa leirille kuulemaan ja näkemään käytännössä lisää asiasta!
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Olen Ville Suhonen ja asun perheeni kanssa Parolassa. 
Sileäkarvaisia noutajia meillä on ollut vuodesta 1992 lähti-
en. Tuolloin heräsi kova halu saada oma metsästysnoutaja, 
koska silloin sain metsästää nykyisin jo edesmenneen appeni 
riistaverisillä flateilla. Eli voinkin sanoa, että flatti metsästys-
koirakseni on tullut puolisoni kautta ”verenperintönä”.

Koirillamme harrastan metsästystä monipuolisesti ja käyn 
metsästyskokeissa. Tällä hetkellä taloudessa on kaksi flattia, 
Nemo ja Ilona, sekä käyttis springeri Ella. Kasvatamme koiria 
kennelnimellä Fowl Reed`s. Olen ollut vuosien varrella koulut-
tamassa flattitreffeillä, leireillä sekä kasvattajien järjestämillä 
päivillä. Omien koirieni kanssa koulutuksen pääpaino on hy-
vän/erinomaisen saalistusvietin rakentamisella sekä yhteis-
työn kehittämisellä. Kiitos kutsusta, leirillä nähdään!

Olen Niemen Minna Seinäjoelta. Koiria minulla on kolme, kaksi flattia 
ja tollerivanhus. Vanhemman flatin kanssa olen aloittanut nome-B:n har-
rastamisen noin kymmenen vuotta sitten ja sen  kanssa etenimme voitta-
jaluokkaan saaden pari 3-tulosta. Nuoremmalla koirallani on WT:stä VOI1 
ja sen kanssa nousimme nomessa viime syksynä voittajaluokkaan. Kou-
luttajana tykkään haastaa koiran taitoja sekä tehdä kaikesta mahdollisim-
man yllätyksellistä ja vaihtelevaa, mutta liian vakavaksi treenaaminen ei 
saa koskaan mennä, tämähän on harrastus ja tarkoitus on pitää hauskaa.

Olen Mika Sarekivi, yrittäjä Ulvilasta. Minulla on tällä hetkellä 10-vuo-
tias flattiuros sekä sijoituksessa oleva 4-vuotias käyttökultsu narttu. Olen 
koulutellut flattileireillä milloin mitäkin ryhmää, lähes joka vuosi vuodesta 
2007 lähtien. Kouluttaja kokemuksia minulle on kertynyt Nomesta, Tokosta, 
Pelastus- ja Palveluskoiralajeista. Toimin tällä hetkellä Porin Palveluskoi-
rakerhon puheenjohtajana. Vapaa-aikani kuluu suurilta osin ralleissa sekä 
muita koirakoita koulutellessa.

Suuri kiitos kutsusta tulla kouluttamaan kesäleirillenne, nähdään siellä!
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Tervehdys kaikille! Olen Heli Pitkäjärvi Kauhavalta. Tällä hetkellä 
meillä on kotona kaksi flattia ja useampi harmaa norjanhirvikoira. 
Koirien kanssa metsästetään ja käydään metsästyskokeissa. Flatit ovat 
8-vuotias Mette ja kesällä 5-vuotta täyttävä Rina. Molemmat koirat ovat 
NOME-B kokeissa VOI-luokassa. Noutajaharrastuksen myötä olen 
huomannut olevani mukana myös Lakeuden noutajakoirayhdistyksen 
toiminnassa.

Minusta perusasioiden opettelu on tärkeää, jotta myöhemmin voidaan 
keskittyä lajiharjoitteluun. Perusasiat, kun ovat kunnolla hanskassa, 
ei niihin tarvitse aina palata ja harrastaminen koiran kanssa on 
mukavempaa.
Leirillä nähdään!

Olen Heli Ronkainen ja asustelen Suomen itäisellä kolkalla Jo-
ensuussa. Perheeseeni kuuluu mieheni lisäksi kaksi teini-ikäistä 
lasta. Tällä hetkellä meillä asustaa kolme flattiurosta, 7,5-vuotias 
Ozzy, 2-vuotias Lalli ja 8 kk vanha Jedi-kakara. Koirieni kanssa 
harrastan vepen lisäksi nomea sekä näyttelyitä. Vaihtelevasti 
olemme treenanneet myös tokoa, mejää sekä pk-lajeista hakua 
ja jälkeä. 

Vepeä olen harrastanut vuodesta 1995 lukien. Koulutusohjaaja- ja 
koetoimitsijapätevyyden sain vuonna 1999. Vepekouluttajana toki 
aloittelin jo pari vuotta aiemmin eli olen kouluttanut koiria vepen 
saloihin lähes 20 vuotta. Vepen palkintotuomariksi pätevöidyin 
vuonna 2009. Nykyisin minut tapaa rannalla joko kouluttamassa, 
treenaamassa tai kilpailemassa omien koirieni kanssa tai seiso-
massa rannalla pilli kaulassa ja ajanottokello kädessä ylituoma-
rina vepekokeiden suorituksia arvostelemassa. Ylituomaripäte-
vyyden sain vuonna 2013 ja viime kesänä sain kunnian toimia 
ylituomarina vepen SM-kokeessa Kemissä. 

Omista koiristani vepessä menestynein on ehdottomasti nyt jo edesmennyt Flatts Red Line Chris ”Chrisu”, joka 
saavutti vesipelastusvalion arvon vuonna 2009 ja jonka kanssa osallistuimme kaksi kertaa vepen SM-kokeisiinkin. 
Tuolloin flatteja näki vepekokeissa melko harvoin toisin kuin tänä päivänä. Viime kesänä vepestä eläkkeelle jäänyt 
Harvahampaan Hard Rock Hallelujah ”Ozzy” kilpaili vepessä voittajaluokassa, mutta sairastuminen pysäytti kilpailu-
uran. Seuraavaksi vepekoiran virkaa taloudessamme hoitanee Harvahampaan Mr Tennessee ”Lalli”, jonka kanssa 
on tarkoitus suorittaa soveltuvuuskoe ja startata alokasluokassa ensi kesänä.
Odotan innolla flattileiriä ja kiitän kunniasta tulla kouluttamaan sinne vepeä. Rannalla tavataan!
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Flattimestaruus
AVO- ja VOI-luokat
02. - 03.09.2017 Keuruu

OHJELMA

LAUANTAI: 
Näyttelyosuus, avo- ja voi-luokka (flattimestaruuden karsinnat), 
tulosten ja finalistien julkistaminen tuomareiden ja toimitsijoi-
den ruokailtua
SUNNUNTAI: Flattimestaruuden finaali

ILMOITTAUTUMINEN
24.07.-14.08.2017 SNJ:n koekalenterin kautta: http://koekalen-
teri.snj.fi/frmKoekalenteri.aspx
Osallistumismaksu: 45€

MAJOITUS JA RUOKAILUT
Tapahtuman keskuspaikkana toimii hotelli Keurusselkä ja Keu-
rusharjun loma-asunnot. Osallistujien majoittumista varten on 
tehty ennakkovaraus Keurusselän lomahotellin ”koirallisista” 
hotellihuoneista ja Keurusharjun loma-asunnoista (6kpl, joissa 
koirat sallittu). Varaukset tehdään suoraan majoituspaikoista 
tunnuksella ”Sileäkarvaiset noutajat”.

Keurusselän lomahotelli (www.keurusselkä.fi): Kahden hengen 
huone 96 €/vrk, yhden hengen huone 68 €/vrk. Hinnat sisältä-
vät aamiaisen, kylpylän käytön sekä illan tanssilipun. 

Lemmikkieläinmaksu 10€/viipymä/huone. Ennakkovaraus rau-
keaa yleiseen myyntiin 14.8. Varaukset puhelimitse 014-75100 
ja sähköpostilla myynti@hotellikeurusselka.fi.

Keurusharjun loma-asunnot (katso esittely www.keurusharju.
fi): Majoitushinta 170€/yö/loma-asunto (ammattiliittojen jäsen-
edut: Pro -30% ja Paperiliitto -50% koko loma-asunnon majoi-
tushinnasta), koiramaksu 20€/viipymä/loma-asunto. Ennakko-
varaus raukeaa yleiseen myyntiin 1.8. Varaukset puhelimitse 
040-481 4980. 

Päivällisbuffet hotelli Keurusselän ravintolassa on tarjolla lau-
antaina klo 14-20, hinta 18€/hlö. Alustavat ennakkovaraukset 
lauantain päivällisbuffeesta ruuan riittävyyden takaamiseksi 
21.8 mennessä sekä yleiset tiedustelut tapahtumasta Tarja 
Tuholalle vilpputuhola@yahoo.com. Aamiainen hotellissa 
ei-majoittuville 12€/hlö. Ruokailut maksetaan suoraan ravinto-
laan. 

KOEALUE
Molemmat koeluokat sijaitsevat lähekkäin ja niiden pysäköin-
tialue sijaitsee samassa paikassa n. 13 km:n päässä hotelli 
Keurusselästä.
     Tervetuloa!

Tuomarit:
Koeluokat AVO JA VOI: 
Pasi Majuri, Juha Tenhunen ja Mika Lappalainen
FINAALI: Pasi Majuri ja Juha Tenhunen
NÄYTTELY:  Nada Sandberg
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Koirakuvaus
Teksti ja kuvat: Petri Hiironen

Valokuvaaminen, myös koira-
kuvaaminen, on nykyään help-
poa, painaa vain laukaisinta ja 
kamera huolehtii lopusta. Tämä 
väite pitää paikkansa jos ku-
vaa aina automaattiasetuksilla 
ja tyytyy siihen mitä kamera 
sattuu milläkin kerralla kuvaa-
misen asetuksiksi päättämään. 
Jos kuvaamiseen, sen suunnit-
teluun, toteuttamiseen ja har-
joitteluun, käyttää hiukan aikaa 
ja energiaa, voi tyytyväisyys 
omien kuvien laatuun kasvaa 
merkittävästi.

Kalusto

Koirakuvauksessa pääsee kohta-
laisiin tuloksiin millaisella kameralla 
tahansa. Jo nykyaikainen kännykkä-
kamera riittää, jos valaistusolosuh-
teet ovat hyvä ja tarkoitus on kuva-
ta paikallaan olevaa koiraa.  Toinen 

ääripää on huonossa valaistuksessa 
(hämärässä) otetut kuvat joissa koira 
on liikkeessä, jolloin laadukkaaseen 
lopputulokseen tuskin pääsee ilman 
järjestelmäkameraa ja valovoimaista 
objektiivia. Näiden kahden ääripään 
väliin mahtuu monenlaista kameraa 
ja objektiivia. 

Kaikkein tärkein neuvo välineiden 
suhteen on se, että oma kuvauskalus-
to pitää tuntea, oli se sitten millainen 
tahansa. Nykyaikaisissa kameroissa 
on lukuisia valokuvausta helpottavia 
toimintoja kuten esimerkiksi valotuk-
sen pistemittaus, histogrammi sekä 
muun muassa vakaaja poistamassa 
tärähdyksiä. Täyden hyödyn kuva-
usta helpottavista toiminnoista saa 
irti vain silloin jos niitä osaa käyttää. 
Suositukseni olisikin että valokuvaa-
minen aloitettaisiin käyttöoppaan 
huolellisella lukemisella. Samalla voi 
pitää kameran käsillä ja käytännössä 
kokeilla toimintoja.

Kuvaustilanne

Kuvaustilanteen tulee olla turvallinen 
niin koiralle, omistajalle kuin kuvaa-
jalle. Jos koira aiotaan pitää vapaana, 
niin on varmistettava, ettei lähistöllä 
ole vilkkaita maanteitä tai muitakaan 
koiralle vaarallisia paikkoja.  Jos tar-
koituksena on ottaa paikallaan ole-
vasta koirasta kuvia, koira olisi hyvä 
käyttää lenkillä ennen kuvasta, näin 
koira saadaan helpommin pysymään 
rauhallisesti paikallaan.  Jos taas ku-
vaukseen sisältyy myös juoksukuvia, 
otetaan ne luonnollisesti ensin, jotta 
koira pääsee purkamaan energiaan-
sa kuvausten alkuvaiheessa.

Ennen kuvaamisen alkua annetaan 
koiran tutustua kuvauskalustoon 
omaan tahtiin. Sen annetaan nuuh-
kia ja ihmetellä kameraa. Jos kame-
rasta kuuluu kuvatessa laukaisuääni, 
voi kameraa laukoa tutustumisvai-
heessa niin koira tottuu ääneen.

Näin nopean liikkeen pysäyttämiseen tarvitaan todella nopeaa suljinaikaa ja hyvin toimivaa tarkennusta. 
Kuvassa on käytetty 1/8000 sekunnin valotusaikaa joka on jo enemmän kuin riittävä.
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SVaraa mukaan tarvikkeita objektiivin 
puhdistamiseen, todennäköisesti 
saat jossain vaiheessa märän tökkä-
yksen kuonolla keskelle linssiä. Itse 
suosin järjestelmäkameran objektii-
veihin saatavia ns. suojasuodattimia. 
Ne ovat kuin suojalasi joka saadaan 
kiinnitettyä kierteellä suojaamaan 
objektiivin etulinssiä. On parempi 
että kuraiset kuonon tökkäykset ot-
taa vastaan parin kympin suodatin 
kuin jopa tuhansia euroja maksava 
objektiivi. Suodattimen voi tarvittaes-
sa ruuvata irti ja puhdistaa kunnolla 
esim. astianpesuaineella. Tätä et voi 
objektiiville tehdä. 

Koko kuvaustilanteen tulee mennä 
pitkälti koiran ehdoilla. Jos koira ei 
juuri nyt halua seistä juuri tässä niin 
ehkä on parempi antaa hiukan löy-
sää ja yrittää kuvata toisessa koh-
taa ja palata alkuperäiseen suunni-
telmaan hetken kuluttua uudelleen. 
Koiralle rähjäämällä ei ainakaan saa 
luonnollisen ja rennon näköisiä ku-
via. Koira ei ymmärrä mikä on tämän 
kaiken tarkoitus ja pitkästyy todella 
nopeasti poseeraamaan paikallaan. 
Silloin on hyvä ottaa pieni tauko ja 
antaa koiran huilata hetki, joko va-
paasti käyskennellen tai sitten lei-
kittää koiraa. Oman kokemukseni 
mukaan oikeassa kohtaa annettu 
herkkupala lieventää kovastikin po-
seerauksen tuomaa tuskaa.

Valotuksen problematiikkaa

Kuten nimi valokuva vihjaakin, tar-
vitaan valokuvan synnyttämiseksi 
valoa. Silloin kun valoa on runsaasti 
tarjolla, kuten päiväsaikaan ulkona, 
ei valon määrä ole ongelma. Ongel-
maksi se muuttuu silloin kun sitä on 
vähän tai se ei ole toivotun kaltaista 
kuten esimerkiksi sisähalleissa kuva-
tessa. Tilannetta voi auttaa esimer-
kiksi säätämällä kameran ISO-arvoa 
suuremmaksi, jolloin kameran sisällä 
oleva kenno käyttää tehokkaammin 
saatavilla olevan valon hyödykseen. 
Tällä on kuitenkin haittapuolensa, 
korkea ISO-arvo aiheuttaa kuvaan 
kohinaa, eli rakeisuutta, pieniä pilk-
kuja. Jokainen kameramalli on yk-
silönsä kohinan määrän suhteen ja 
kameran korkeimpien ISO-arvojen 
käytettävyys selviää vain kokeile-
malla. Sisähalleissa hankaluute-
na ovat myös erilaiset valaisimet. 
Nämä saattavat tehdä aiheuttaa 
kuviin keltaisen tai vihreän perusvä-
rityksen. Valkoinen ei enää olekaan 

valkoista vaan keltaista. 
Tilanteeseen voi varautua 
säätämällä kameran val-
kotasapainoasetusta vas-
taamaan valonlähdettä. 
Muuten kuvien valkotasa-
painoa voi jonkin verran 
korjata jälkikäteen kuvan-
käsittelyohjelmassa.

Useimmissa kiinteäob-
jektiivisissa kameroissa 
(pokkareissa) objektiivin 
valovoima vähenee jos 
käyttää zoomia. Näin ollen 
zoomin käyttöä kannattaa 
välttää silloin jos on otta-
massa kuvia sisällä tai hä-
märään aikaan ulkona. Jos 
objektiivin valovoima on 
heikko vallitseviin valais-
tusolosuhteisiin nähden, ei 
terävän kuvan ottaminen 
käsivaralta tai liikkeen py-
säyttäminen onnistu, kos-
ka valotusaika venyy liian 
pitkäksi.  

Salaman, etenkään kame-
rassa kiinteästi olevan sa-
laman, käyttö ei kovinkaan 
usein korjaa tilannetta kuin 
huonompaan suuntaan. 
Lähellä objektiivia oleva 
salama saa todennäköi-
sesti aikaan vain silmien heijasta-
man valon takaisin kameran suun-
taan ja kuvan koira näyttää lähinnä 
avaruusoliolta. Tilanne on toinen, 
jos käytössä on järjestelmäkamera 
jossa on salama käännettävällä vä-
lähdyspäällä. Tällöin salaman hei-
jastaminen katon tai seinän kautta 
poistaa ikävän heijastuksen silmistä. 
Kuva myös näyttää yleensä luon-
nollisemmalta jos valo tulee viistosti 
ylhäältäpäin eikä suoraan kohteen 
edestä.

Valon määrän ja laadun lisäksi eten-
kin koirakuvauksessa ongelmia ai-
heuttaa valon mittaaminen. Kaikis-
sa kameroissa on sisäänrakennettu 
valotusmittari. Tämä mittaa valoa 
joko 1) koko kuva-alalta 2) rajatulta 
alueelta tai 3) pistemäisesti hyvin 
pieneltä kuva-alalta. Nämä mitta-
ustavat ja se, kuinka niiden välillä 
vaihdellaan selviävät kameran käyt-
töohjeesta. Harmittavan usein näkee 
koirakuvia, joissa tumma koira on 
kuvattu vaaleaa taustaa, esim. lunta 
tai taivasta vasten ja itse kohde on 
vain musta läiskä vaalean taustan 

keskellä. Tämä johtuu siitä, että va-
loa on mitattu esim. koko kuva-alalta 
ja hohtava hanki aiheuttaa sen, että 
kamera ”luulee” itse kohteen olevan 
kirkas ja automatiikka valottaa sen 
mukaan. Onnistuneen kuvan tällai-
sessa tilanteessa saa mittaamalla 
vaikka pistemittausta käyttäen valon 
määrän itse koirasta eikä taustasta. 
Näin kamera ”tietää” että kohde ei 
ole niin kirkas kuin muu kuva-ala ja 
säätää valotuksen sellaiseksi ettei 
kohde alivalotu.

Esimerkki siitä miltä kuva näyttää kun automatiikka mittaa 
valotuksen kirkkaasta taivaasta ja hangesta, toki siluettina 
kuvaamista voi käyttää tehokeinona. Kuva olisi ollut toi-
sennäköinen jos valotuksen olisi mitannut esim. pistemit-
tauksella koirasta tai olisi käyttänyt salamaa tasaamaan 

varjonpuolta.
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Sommittelu

Jokainen ottaa sellaisen kuvan kuin 
haluaa. Sommitteluun ei ole olemas-
sa vain yhtä totuutta. Minun oman-
näkemykseni mukaan koirakuvien 
sommittelussa olevat virheet liittyvät 
kolmeen seikkaan; kuvakulma, taus-
ta ja rajaus.

Kuvakulma tarkoittaa sitä suuntaa 
josta koiraa kuvataan. Harmittavan 
usein se on yläviisto. Tämä kulma tu-
lee luonnollisesti siitä että koira elää 
ja kulkee lähempänä maata kuin ih-
misen näköelimet. Näin ollen kamera 
nostetaan ihmisen silmien tasalle ja 
räpsäistään kuva siitä. Ylhäältä otettu 
kuva tekee kohteesta alisteisen ku-
van katsojan suhteen. Tämä voi toki 
joskus olla tehokeino, jos esimerkiksi 
kuvataan kulkukoiran surkeutta tai 
muuta vastaavaa. Jos koira halutaan 
esittää tasavertaisena, täytyy kuvaa-
jan laskeutua koiran tasolle. Henki-
lökohtaisesti voi sanoa että vaatteet 
likaantuvat ihan jokaisella kuvaus-
keikalla. Pyrin aina polvistumaan tai 
makaamaan ja kuvaamaan kohteen 
luonnolliselta korkeudelta. Joskus 
olen huomannut makaavani heini-
kossa jätösten päällä, työtapaturmia 
sattuu.  Jos koira halutaan esittää ku-
vassa ylevänä, voi kuvakulman valita 
niin, että koiraa kuvataan alhaalta ja 
kohde itse on kiven tai muun korok-
keen päällä.

Usein kuvatessa kiinnitetään liikaa 
huomiota kohteeseen ja unohdetaan 
tausta kokonaan. Sitten kuvia katsel-
lessa havaitaan että kohteen päästä 
kasvaa puu tai tausta on muuten le-
voton. Aina ennen kameran laukai-
sua pitäisi muistaa silmäillä etsimen 
läpi myös sitä miltä kohteen tausta ja 
ympäristö näyttää. Jollei taustan ole 
tarkoitus tukea kuvakerrontaa, pitäisi 
taustaksi valita mahdollisimman 

tasainen ja mielellään kohteen väriin 
sopiva tausta. 

Nyrkkisääntönä mitä enemmän koh-
teen takana on tyhjää tilaa sen pa-
rempi.  Kun koira on lähellä kameraa 
ja tarkennuspiste on koirassa, tulee 
riittävän kaukana olevasta taustas-
ta mukavan sumea eikä se häiritse 
vaan korostaa itse kohdetta. Tätä 
voi korostaa pakottamalla kameran 
käyttämään mahdollisimman suurta 
objektiivin aukkoa. Tämän asetuksen 
nimi on yleensä ”aukon esivalinta” ja 
sen löytää ohjekirjasta. Tietenkin jos 
kuvataan esim. metsästyskoiraa saa-
liin kanssa tai metsästysmajan por-
tailla, ja tausta tukee kuvan tarinaa, 
on tilanne toinen. Tällöin kannattaa 
kohde ja taustan objektit laittaa sy-
vyyssuunnassa mahdollisimman sa-
malle tasolle.

Olisi toivottavaa, että kokonaista 
koiraa kuvatessa muistikortille tal-
lentuisi myös kokonainen koira, eikä 
sellainen jolta on katkennut tassu tai 
hännänpää. Keskeltä katkeava raaja 
näyttää yleensä häiritsevältä, oli koh-
teena ihminen taikka koira. Toki pää- 
tai rintakuvaa otettaessa tilanne on 
taas toinen.

Koira on aseteltu maavallin päälle ja kuvakulma on valittu tavanomaisesta poiketen 
alhaalta ylöspäin. Tämä antaa ylevän vaikutelman koirasta.

Koira on tarkoituksella aseteltu tasaisenvihreän suon etulaitaan jolloin taustasta tulee rauhalli-
nen. Koska kuvatessa on käytetty suurta aukkoa, F 1.6, terävyysalue on jäänyt lyhyeksi ja suon 

takana näkyvät puut ovat hyvin sumeita eivätkä häiritse kokonaisuutta.
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Sanotaan että kuvaajaksi oppii vain 
kuvaamalla ja että ensimmäiset 
10.000 kuvaa ovat vaikeimmat. Voin 
allekirjoittaa nämä sanonnat täysin. 
Onneksi nykyään kuvaaminen on 
käytännössä ilmaista joten harjoittelu 
ei maksa mitään. Hyvää harjoitusta 
on kuvata erilaisia tilanteita erilaisilla 
asetuksilla ja sitten vertailla lopputu-
loksia.  Koirakuvauksen harjoitteluun 
ei tarvita koiraa. Voit asetella pehmo-
lelun tai vaikka kottikärryt erilaisiin 
paikkoihin ja kokeilla millaisen kuvat 
saat otetuksi.  Koiran voi lisätä mu-
kaan viimeiseksi, sitten kun on hiu-
kan jo tuntumaa ja ajatusta siitä mitä 
aikoo kameran kanssa tehdä.  En voi 
liikaa korostaa sitä tosiasiaa, että au-
tomaattiasetuksilla saat sellaisen ku-

van kuin kamera haluaa. Joskus se 
saattaa vastata omaa mieltymystäsi 
mutta todennäköisesti koet myös 
pettymyksiä . Kannattaa rohkeasti 
kokeilla mitä erilaisilla, itsesi valitse-
milla, asetuksilla saat aikaan. Näin 
vähitellen kuvista alkaa suurempi 
osuus olla sellaisia kuin sinä haluat. 

* * *
Kirjoittaja Petri Hiironen on koira-
kuvaus.fi  palvelun kuvaaja ja toimii 
mm. tullilaitoksen valokuvauskoulut-
tajana.

’ * *
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FLATTIKALENTERI
vuodelle 2018

Järjestö on päättänyt toteuttaa vuodelle 
2018

FLATTIKALENTERIN

Kalenteriin tullaan käyttämään järjestön 
kuvapankissa jo olevia, sekä uusia sinne 
tallennettuja kuvia. 

Voit tallentaa kuvia joko perustamalla 
omalla nimellä (=kuvaajan nimi) ole-
van uuden kansion (ei rajoitusta kuvien 
määrässä), lisäämällä kuvia jo olemassa 
olevaan kansioon tai lisäämällä ehdokas-
kuvasi erikseen perustettuun ”kalenrieh-
dokas” kansioon (max 3 kuvaa /kuvaaja). 
Kalenteriehdokas kansioon lisättäviin 
kuviin tulee merkitä kuvaajan nimi.

Kuvat tulee olla tallennettuna Kuvapank-
kiin viimeistään 31.07.2017. Kalenterin 
kuvat julkaistaan Flattiviestissä 03/2017.

Kuvapankin löydät järjestön nettisivuilta 
www.flatti.net, kohdasta Flattiviesti
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Mei Dan Second Blonde “Luka”
Kuvat: Anna ja Ramin Miraftabi
Teksti: Anna Miraftabi

Luka syntyi 26.1.2006. Heti ensim-
mäisestä hetkestä alkaen välillemme 
syntyi side, jollaista en ollut aiemmin 
kokenut. Seitsemänviikkoinen Luka 
tassutteli luokseni ja siihen se istahti 
varpaitteni päälle, pieni mies, ja voi-
si sanoa, että siinä se istuu vielä tä-
näkin päivänä. Luka on luonteeltaan 
yltiöpositiivinen, kiihkoa, paloa ja pol-
tetta täynnä oleva, kaikkia rakastava, 
iki-iloinen naurava auringonpaiste, 
jonka silmät loistavat ilosta kuin kirk-
kaimmat tähdet pimeällä taivaalla. 
Tämä elämää rakastava draamaku-
ningas osaa myös mennä toiseen 
huoneeseen mököttämään ja kirjai-
mellisesti paiskata oven kiinni peräs-
sään jos joku asia ei mennyt niinkuin 
hän olisi halunnut. Tämän meidän 
huumorintajuisen pellen tavoitteena 
on saada kaikki muutkin - niin ihmi-
set kuin koirat - nauramaan ja yhtä 
hyvälle tuulelle kuin mitä hän itse 
on. Luka ei ole koira joka tunnetaan, 
vaan Luka on elämys joka koetaan. 
Lukalla on huoleton hällä-väliä -asen-
ne negatiivisia asioita kohtaan ja se 
kääntää kaiken aina positiiviseksi 

keinolla millä hyvänsä. Ja jos minul-
ta kysytään minkälainen on minun 
mielestäni ihanteellinen flatti luon-
teeltaan niin vastaus on Luka. Lukan 
elämänasenteesta ja luonteesta voisi 
jopa moni ihminen ottaa oppia.

Luka läpäisi noutajien taipumusko-
keen ensiyrittämällä noin 1,5 vuo-
den ikäisenä. Samana syksynä Luka 
aloitti metsästyskoiran uransa. Nou-
taminen on Lukalle elämää suurempi 
intohimo ja siitä tulikin meidän “yk-
köstykki” käytännön metsällä, joka 
vain parani nouto toisensa jälkeen 
kuin viini vanhetessaan. Lukan eri-
koisuudeksi muodostui haavakoiden 
perässä sukeltaminen pitemmänkin 
matkan verran. Monta kertaa oma 
sydän jätti lyönnin väliin kun koira 
hävisi kokonaan veden pinnan alle ja 
helpotuksen huokaus pääsi kun Luka 
nousi pintaan jonkin matkan päässä 
haavakko suussaan.

Noutajien metsästyskokeissakin tuli 
käytyä jokunen kerta. NOME-B:n 
alokasluokasta Luka sai 9 ALO3-pal-

kontoa, 7 ALO2-palkontoa ja lopulta 
sen 1 ALO1-palkinnon. Nollia koeu-
ran aikana tuli ihan muutama hassu 
kappale, joten olemme erittäin tyyty-
väisiä Lukan todella tasaisesta työs-
kentelyistä kokeissa. Meillä oli pari 
pysyvää kompastuskiveä kokeissa. 
Ensimmäinen niistä oli vesiohjauk-
set lahukan yli, Lukan mielestä ne 
on nopeinta hoitaa juoksemalla ran-
taviivaa pitkin. Tähän kaatuikin aika 
monta laahausjäljelle pääsyä alokas-
luokassa. Ja toinen kompastuskivi 
oli se itse jälki. Omistajat voivat kyllä 
katsoa itseään peiliin, koska jälkien 
vetäminen oli meille vähän sellais-
ta välttämätöntä pakkopullaa, johon 
ei muuten mielenkiintoa ollut. Luka 
palasi monta kertaa alokasluokan 
jäljeltä tyhjin suin takaisin, joten oli 
pakko panostaa myös siihen osuu-
teen. Teimme Lukalle paljon todella 
pitkiä laahausjälkiä ja lopulta se tuot-
ti tulosta ja Luka oppi seuraamaan 
maavainua, eikä yrittänyt pelkästään 
ilmavainulla ja vapaalla hakulla rat-
kaista jälkeä
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Viimeisessä alokasluokan kokees-
saan Luka suoritti kaikki tehtävät ja 
pääsi jäljelle, josta kehittyikin varsi-
nainen jännitysnäytelmä. Luka lähti 
omalle jäljelleen, eteni vauhdikkaas-
ti koko jäljen, mutta palasi tyhjin suin 
takaisin ja pysähtymättä ohjaajan 
luona Luka jatkoi täydellä vauhdilla 
tien toiselle puolelle ja eteni sinne 
toista koiraa varten vedetyn jäljen, 
palasi sieltäkin tyhjin suin takaisin 
ja salaman nopeudella lähti taas 
etenemään hänelle vedettyä jälkeä, 
josta Luka tällä kertaa palasi kani 
suussaan. Luka tarjosi ohjaajalle sy-
dämentykytyksiä koko rahan edestä 
tuomarin naureskellessa vieressä. 
Ja saatiin vihdoin se ALO1-tulos.

Syksyllä 2011 päästiin sitten start-
taamaan NOME:n avoimessa luo-
kassa. Ensimmäinen startti menikin 
vähän sirkustouhuksi, koska Luka 
päätti ettei hänen parinaan olleesta 
labbiksesta ollut minkään tekijäksi 
vaan että hän voisi hoitaa noudot 
sen labbiksenkin puolesta. Luka ja 
ohjaaja odottelivat näkösuojan ta-
kana passissa kun toinen ohjaaja 
yritti houkutella labbista menemään 
veteen. Aikansa Luka malttoi odo-
tella, kunnes tuumasi, että eihän 
tuosta mitään tule ja karkasi ohjaa-
jan lapasesta ja kävi noutamassa 
labbikselle tarkoitetun vesimarkkee-
rauksen... Ohjaaja otti siinä sitten 
nöyrästi lakin pois päästä ja meni 
tuomaria kättelemään koiran ollessa 
ylpeä ja itseensä niin suunnattoman 
tyytyväinen. Ja yleisö sai makeat 
naurut. Lukalla oli kokeissa myös ta-
pana kastella tuomari keinolla millä 
hyvänsä ja ekstratyytyväiseksi koira 
tuli siitä, jos onnistui samalla kaste-
lemaan ne tuomarin eväsleivät.

Kesällä 2012 Lukan ollessa 6,5 vuo-
tias jatkettiin treenaamista kunnes 
eräänä iltana Luka rupesi ontumaan 
takajalkaansa. Aiemmin päivällä 
Luka oli liukastunut veden alla ole-
vaan kiveen. Eläinlääkäri tutki koiran 
ja vaivaa hoidettiin venähdyksenä. 
Kolmen viikon pakkolevon jälkeen 
Luka saikin eläinlääkäriltä terveen 
paperit ja luvan jatkaa liikkumista ja 
treenaamista. Startattiin elokuussa 
avoimessa luokasta, eikä Luka ol-
lut siellä oma itsensä vaan kieltäytyi 
menemästä suopohjaiseen ruovik-
koon noutoa hakemaan. Luka yritti 
hakea sitä maalta käsin sekä myös 
vedestä käsin, mutta ei halunnut vai-
keakulkuiseen ruovikkoon mennä. 
Sorsastuskausi alkoi ja Luka toimi 
siellä kuin unelma ilman mitään on-
gelmia. Syyskuussa startattiin vielä 
omissa kotikokeissa ja Luka sai NO-
ME-B AVO3-palkinnon. Tämä jäikin 
Lukan viimeiseksi koestartiksi.

Lokakuussa 2012 oli ihan tavallinen 
päivä ja oltiin kävelemässä pellolla 
koirien kanssa, kun Luka yhtä-äkkiä 
pysähtyi eikä enää suostunut liikku-
maan milliäkään. Ramin meni kotiin 
muiden koirien kanssa ja minä jäin 
siihen pellolle istuskelemaan Lukan 
kanssa. Onneksi saatiin lupa ajaa 
autolla pellolle ja haettiin Luka pois. 
Eläinlääkärissä selvisi, että Lukan 
polvesta oli katkennut ristiside. Eli 
aiemmin samana kesänä ollut ontu-
minen oli sittenkin ilmeisesi johtunut 
ristisiteen pienestä rispaantumises-
ta. Polvi operoitiin kuntoon ja sen jäl-
keen alkoi pitkä ja hidas toipuminen. 
Se ei ollutkaan niin helppoa, että “pi-
täkää koira hihnassa 8 viikkoa ja sit-
ten voi päästää irti”. Leikkaushaava 
oli kokonaan umpeutunut vasta 10 

viikon päästä, joten edes vesitera-
piaan emme voineet tulehdusriskin 
takia mennä. Liikuntaa lisättiin hiljal-
leen alkaen 10 metrin kävelystä. Me-
nohalujahan koiralla olisi ollut, mutta 
se kostautui ontumisella illalla, joten 
rauhallista liikkumista lisättiin pikku-
hiljaa. Puolen vuoden päästä Luka 
oli lopulta yhtä hyvässä kunnossa 
kuin ennen leikkausta.

Lukan noutovietistä kertoo jotain se, 
että kolme päivää polvileikkauksen 
jälkeen Ramin lähti metsälle toisen 
koiran kanssa. Luka jäi kotiin ja se-
kös sitä otti pannuun ja kunnolla. Kun 
ulkoa alkoi kuulua laukauksia Luka 
juoksi sisällä kolmella jalalla - yksi 
jalka tassusta lonkkaan asti paketoi-
tuna- sekä kauluri kaulassa huutaen 
ja vinkuen ulko-ovelta toiselle ja yritti 
puskea kaulurilla ja olkapäillään ovia 
auki jotta hän pääsisi metsälle mu-
kaan. No, kun seuraava syksy koitti 
niin Luka pääsi taas metsästämään 
mukaan. Jalka oli kunnossa ja koi-
ra paremmassa kunnossa kun kos-
kaan aiemmin. Päätimme kuitenkin, 
että emme enää starttaa metsäs-
tyskokeissa Lukan kanssa, koska 
emme halunneet, että jalka mah-
dollisesti kipeytyisi raskaammissa 
maastoissa. Meille riitti se, että koira 
oli kunnossa ja pääsimme elämään 
normaalia elämää sekä metsästä-
mään sen kanssa. Lukalle oli todella 
kovia paikkoja ne kun Ramin lähti 
kokeisiin toisen koiran kanssa. Sil-
loin taas piti ottaa vauhtia ja juosta 
päin ovia, jotta hän pääsisi mukaan 
ja lopulta kun se ei onnistunut niin 
Luka meni toiseen huoneeseen mö-
köttämään ja paiskoi ovia perässään 
kiinni kuin mikäkin pahantuulinen 
teini. Motivaatio kokeissa starttaa-
miseen tai treenaamiseen muiden 
koirien kanssa on laskenut, koska 
tuo draamakuningas-Luka pahoit-
taa mielensä siitä niin kovin syvästi. 
Luka kävi aktiivisesti metsällä yli 9,5 
vuoden ikään asti. Silloin päätimme, 
että se oli viimeinen metsästyskausi 
ja että Luka saa siirtyä viettämään 
ansaittuja eläkepäiviä.
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Luka on ollut muuten terve koko 
elämänsä ajan. Tammikuussa 2015 
Lukalle tuli suolistotukos liiaallises-
ta osmankäämien kukintojen (nii-
den ruskeiden paksujen makkaran 
tapaisten tötteröiden) syömisestä. 
On Luka niitä aina napostellut ilman 
mitään ongelmia, mutta tällä kertaa 
9-vuotias seniori innostui syömään 
niitä liikaa eikä omistajat sitä sillä 
hetkellä huomanneet. Neljä päivää 
tuloksettomia suolihuuhteluja niin 
eläinlääkärissä kuin kotona tehtynä 
eivät auttaneet ja lopulta eläinlää-
käri poisti tukokset “taltta ja vasara” 
-menetelmällä ilman leikkausta. Lo-
put tavarat tyhjenivät suolesta itses-
tään operaation jälkeisten 12 tunnin 
aikana. En tiennytkään, että suolen 
toiminta voi aiheuttaa onnen kyyne-
leitä. Tästä läheltä piti -tilanteesta 
onneksi selvittiin ja elämä jatkui.

Tätä kirjoittaessani (maaliskuu 2017) 
Luka on 11 vuotta ja 2 kuukautta. Ikä 
on jo ruvennut vähän painamaan, 
mutta sama elämänilo on tallella 

edelleen. Luka nukkuu suurimman 
osan ajasta, mutta jaksaa lenkkeillä 
vielä hyvin muiden koirien mukana, 
eikä leikattu polvi vaivaa ollenkaan. 
Luonteeltaan Luka on edelleen sa-
manlainen kuin aina ennenkin, tosin 
nupit eivät ole enää kaakossa vaan 
ihankuin ne olisi pudotettu yhdestä-
toista jonnekin kahdeksaan - enää 
ei jaksa rokata kuten nuorempana. 
Ruuasta ja syömisestä on tullut iän 
myötä intohimo. Pappa monesti il-
taisin unohtaa saaneensa ruokaa 
ja kovin vahvasti vihjailee, että olisi 
ruoka-aika. Sitten kun sitä toista il-
takattausta ei tulekaan pitää taas 
mennä teatraalisesti ovet paukku-
en mököttämään. Luka on minulle 
myös siitä poikekuksellinen koira, 
että se on elänyt kaikkien kahdeksan 
muun elämässäni olleiden ja olevi-
en koirien kanssa - Luka kerkisi olla 
ensimmäisen (vuonna 1993 synty-
neen) koirani kanssa sekä elää tällä 
hetkellä nuorimman (vuonna 2016 
syntyneen) koiramme kanssa. Toi-
veissani olisi, että meille tulisi vielä 

yksi flättipentu Lukan eliniän aikana, 
sillä parempaa pennunkouluttajaa ei 
ole olemassa. Minulle Luka on Elä-
mäni Koira ja minun Varjoni. Paljon 
ollaan yhdessä koettu ja opittu vuo-
sien varrella eikä toista samanlaista 
koiraa elämääni koskaan tule. Toi-
vonkin koko sydämeni pohjasta, että 
Lukalla olisi vielä muutamia terveitä 
elinvuosia edessä, sillä en osaa ku-
vitellakaan elämää ilman Lukaa, sillä 
Luka on minun uskollinen ystäväni 
ja auringonpaisteeni, joka valaisee 
maailmani.

Lukan (ja muiden meidän koirien 
elämää) pääsee seuraamaan päivit-
täisessä kuvablogissamme - joka on 
pyörinyt jo 12,5 vuotta - osoitteessa 
http://lifeofjalo.com/
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2382382-7

Sivu 1

29.1.2017

Tuloslaskelma tilierittelyin

1.1.2016-

31.12.2016

1.1.2015-

31.12.2015

Varsinainen toiminta

Varsinainen toiminnan tuotot

3101 Tarvikemyynti 6 610,74 4 727,85

3102 Flattimestaruustuotot 5 329,65 4 449,00

3103 Nome-tmk tuotot 6 525,85 5 745,48

3104 Mejä-tmk tuoto 1 142,00 1 400,00

3105 Flattileirin tuotot 7 452,15 6 816,95

3106 Treffit ja tapahtumatuotot 6 048,20 632,00

3107 Näyttelytoiminnan tuotot 7 884,45 4 149,00

3108 Muut tuotot 108,36

Varsinainen toiminnan tuotot yhteensä 41 101,40 27 920,28

Varsinainen toiminnan kulut

Henkilöstökulut

4001 Tarvikemyynti -7 544,87 -3 196,54

4002 Flattimestaruus kulut -4 085,59 -4 533,34

4003 Nome-tmk kulut -6 204,42 -4 447,15

4004 Mejä-tmk kulut -740,36 -1 060,53

4005 Joukkuekilpailut -1 302,00 -2 326,00

4006 Flattileiri -6 958,20 -10 092,52

4007 Treffit ja tapahtumien kulut -2 607,39 -73,82

4008 Näyttelytoiminnan kulut -3 236,84 -4 371,85

4009 Jalostustmk-kulut -150,00 -154,58

4010 Flattiviestikulut -16 948,37 -15 583,63

4011 Muut toiminnan kulut -192,80

Henkilöstökulut yhteensä -49 970,84 -45 839,96

Poistot

8001 Poistot koneista ja kalustosta -492,78 -657,04

Poistot yhteensä -492,78 -657,04

Muut kulut

Hallintopalvelut

4851 Kokous ja neuvottelu -1 799,24 -1 004,13

4852 Internet ja toimisto -2 661,28 -1 362,53

4853 Puhelinkulut -180,00

4854 Pankkikulut -277,93 -247,14

4855 Postikulut -937,20 -1 332,46

Hallintopalvelut yhteensä -5 675,65 -4 126,26

Muut hallintokulut

4901 Koulutus ja seminaarit -305,62 -305,00
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2382382-7

Sivu 2

29.1.2017

Tuloslaskelma tilierittelyin

1.1.2016-

31.12.2016

1.1.2015-

31.12.2015

4902 Jäsenmaksut -655,00 -739,00

4903 Tuomarikollegio -310,92 -336,69

4904 Suhdetoiminta -1 052,27 -677,82

4905 Noutajien yhteistoimintaelin -1 618,75 -1 038,00

4906 Tuloskirjakulut -122,00

Muut hallintokulut yhteensä -3 942,56 -3 218,51

Muut kulut yhteensä -9 618,21 -7 344,77

Varsinainen toiminnan kulut yhteensä -60 081,83 -53 841,77

Varsinainen toiminta yhteensä -18 980,43 -25 921,49

Tuotto-/kulujäämä -18 980,43 -25 921,49

Varainhankinta

Varainhankinnan tuotot

5001 Jäsenmaksutulot 20 492,00 20 202,40

5011 Kannatusmaksutulot 97,00

5021 Mainostulot 590,00 443,00

Varainhankinnan tuotot yhteensä 21 179,00 20 645,40

Varainhankinnan kulut

5051 Edustus -53,00

Varainhankinnan kulut yhteensä -53,00

Varainhankinta yhteensä 21 179,00 20 592,40

Tuotto-/kulujäämä 2 198,57 -5 329,09

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

6001 Korkotuotot 0,02 -5,00

6101 Korkokulut 0,08

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0,02 -4,92

Tuotto-/kulujäämä 2 198,59 -5 334,01

Satunnaiset erät

7001 Satunnaiset tuotot 7,50

7101 Satunnaiset kulut -231,70

Satunnaiset erät yhteensä -224,20

Yleisavustukset
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Tuloslaskelma tilierittelyin

1.1.2016-

31.12.2016

1.1.2015-

31.12.2015

7501 Yleisavustukset 220,00 272,00

Yleisavustukset yhteensä 220,00 272,00

Tilikauden tulos 2 418,59 -5 286,21

Tilinpäätössiirrot

Vapaaehtoisten varausten muutos

9011 Varastoarvon muutos 1 610,75 -202,51

Vapaaehtoisten varausten muutos 1 610,75 -202,51

Tilinpäätössiirrot yhteensä 1 610,75 -202,51

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 4 029,34 -5 488,72

kuva (c) Sanni Väyrynen
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Tase tilierittelyin

31.12.2016 31.12.2015

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Ennakkomaksut

1091 Ennakkomaksut 100,00

Ennakkomaksut yhteensä 100,00

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 100,00

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto

1211 Koneet ja kalusto 1 478,33 -1 971,11

Koneet ja kalusto yhteensä 1 478,33 -1 971,11

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 1 478,33 -1 971,11

Pysyvät vastaavat yhteensä 1 578,33 -1 971,11

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Valmiit tuotteet/tavarat

1541 Tarvikevarasto 6 313,96 -4 703,21

Valmiit tuotteet/tavarat yhteensä 6 313,96 -4 703,21

Vaihto-omaisuus yhteensä 6 313,96 -4 703,21

Saamiset

Muut saamiset

1771 Ennakkoa tapahtumiin 0,00

Muut saamiset yhteensä 0,00

Siirtosaamiset

1811 Siirtosaamiset 450,30 -370,50

Siirtosaamiset yhteensä 450,30 -370,50

Saamiset yhteensä 450,30 -370,50

Rahat ja pankkisaamiset

1901 Tarvikemyynnin kassa 0,00

1902 Tapahtumakassat 0,00

1910 Yleistili vanha 0,00 -29,66

1911 Yleistili 1 311,26 -294,08

1912 Jäsenmaksutili 9 862,21 -7 095,21

1913 Tarvikemyyntitili 1 467,91 -3 114,57

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 12 641,38 -10 533,52

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 19 405,64 -15 607,23

Vastaavaa yhteensä 20 983,97 -17 578,34
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Tase tilierittelyin

31.12.2016 31.12.2015

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 15 562,55 21 051,27

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 4 029,34 -5 488,72

Oma pääoma yhteensä 19 591,89 15 562,55

VIERAS PÄÄOMA

Saadut ennakot

2861 Saadut ennakot 40,00

Saadut ennakot yhteensä 40,00

Siirtovelat

2961 Osto- ja siirtovelat 1 352,08 2 015,79

Siirtovelat yhteensä 1 352,08 2 015,79

Vieras pääoma yhteensä 1 392,08 2 015,79

Vastattavaa yhteensä 20 983,97 17 578,34

kuva (c) Jaana Räty
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Sileäkarvainen noutajanarttu
FI MVA EEJV-16
Starworkers Xpensive Taste
FI49492/15 s. 4.1.2015
i. CZ MVA Caci’s Dark Chocolate Of Love
e. C.I.B FI & SE(n) & CZ & DE DKV-13 KBHV-13 Star-
workers Read My Lips
kasv. Helle Nielsen, Tanska
om. Hanna Keränen & Marianne Forsell

SERTIT:
3.9.2016 Riihimäki, Hilkka Salohalla
12.11.2016 Jyväskylä, Nelson Segala
13.11.2016 Jyväskylä, Tiina Taulos
14.1.2017 Kajaani, Pekka Teini
NOU1:
24.9.2016, Salo, Ari Huttunen

Sileäkarvainen noutajanarttu
FI & EE MVA
Flatkiss Glitter Girl
FI24949/13, s. 21.03.2013
i. C.I.B C.I.E POHJ & FI & DK & SE & EE & LT MVA 
BALT & EE & LT & LV JMVA
EE VMVA LTJV-07 EEV-14 EEVV-14 SEVV-14 TLNW-
15 TLNVW-15 POHJ & FI & NO &
SE TVA BH Flat Power Criminal Intent
e. FI MVA Nerelius Secret Garden
kasv. Christina Kiuru & Marko Nikkonen
om. Annakaisa Ventomäki

SERTIT:
29.08.2015 Janakkala, Irene Krogstad
03.10.2015 Hämeenlinna, Tarja Hovila
02.10.2016 Hämeenlinna, Elena Ruskovaara
Viron SERT:
29.05.2015, Tallinna
NOU1:
09.08.2014, Pomarkku, Ossi Kähärä
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Sileäkarvainen noutajauros
FI EE LV LT BALT MVA
Morrini Pardle Path
FI27550/13 s. 10.04.2013
i. C.I.B NORD FI NO SE (u) EE LT BALTV-08 FIW-10 
NOW-12 HeW-12 HeVW-12-14
FIVW-12-13-14  Toffedreams Scuff´n Puff
e. FI MVA  Toffedreams Rainmaker
kasv. Riitta Niemelä
om. Arja Hartman

SERTIT:
15.11.2014 Kaunas LT, Milosava Matejevic SRB
06.06.2015 Kaunas LT, Galina Zakharova RU
07.06.2015 Kaunas LT, Beata Petkevica LV
21.11.2015 Kedainiai LT, Rita Kadike-Skadina LV
22.11.2015 Kedainiai LT, Viktoras Avtusko LT
07.05.2016 Talsi LV, Audrone Babianskiene LT
21.08.2016 Heinola, Anna Brankovic SRB
08.01.2017 Tartto EE, Astrid Lundava EE
09.03.2017 Balt Mva
NOU1:
12.07.2014 Karstula, Ossi Kähärä

Sileäkarvainen noutajauros
FI EE LV LT BALT MVA
Heilurihännän Kilkenny
FI35216/14 s. 17.04.2014
i. C.I.E GB SH CH NO UCH SE U(u) CH FIV-12-15-
SEV-13-14-15-16 NORDV-14
EUW-15 NV-15-16 AMSV-15 Castlerock Simply Magic
e. C.I.B C.I.E FI EE SI RU MVA RKFV  Heilurihännän 
Fuel For Life
kasv. Kirsi ja Asko Nieminen
om. Arja Hartman

SERTIT:
14.05.2015 Valkeakoski, Ligita Zake LV
14.05.2016 Rauma, Thora Braun CA
15.05.2016 Mynämäki, Marko Lepasaar EE
21.11.2015 Kedainiai LT, Rita Kadike-Skadina LV
08.05.2016 Talsi LV, Boguslava Szydlowicz-Polanczyk 
PL
07.01.2017 Tartto EE, Vladimir Cairovic SRB
09.03.2017 Balt Mva
NOU1:
28.05.2016 Juupajoki, Risto Aaltonen
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Tekstiilit

T-paita        20,00e
lippis       15,00e
pipo     15,00e
huppari, Harvest    75,00e
Treenitasku (flatti.net)     30,00e

Muita tuotteita

termosmuki       8,00e
kylmälaukku (six pack)     9,00e
avaimenperä    15,00e
muistitikku 4G  ,     8,00e

UUTUUKSIA

näyttelytalutin, helmikoristelu  14,00e
rotumääritelmä vihkonen  12,00e
numerotasku koiranäyttelyyn  ,    5,00e
kuksa     29,00e
parkkikiekko      9,00e
Skumppacooleri      9,00e

JUHLAVUODEN DUMMY ”Flattikerho 35 v.”     
250g heittoliinalla       9,00e
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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

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 TULOSSA 
KESÄLEIRILLE!

Koko valikoima 
järjestön nettisivuilla, 
käy tutustumassa

POISTO-
TARJOUKSIA

NETTI-
SIVUILLA!
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Laura Rajakallio
Kunnarlantie 55

02740 Espoo
050-5356 926

laura@dantaran.com           www.dantaran.com
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tiinakisonen (at) gmail.com
040-547 7128
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Kennel Metsänpeiton
 flatteja elämään ja harrastuksiin!

Satu Vihavainen
p.050-3734713

http://metsanpeiton.wixsite.com/metsanpeitonkennel
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HALLITUS 2017

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 (ei hallituksen jäsen)
Tanja Aunela
Turku
p. 0400 939 076
sihteeri@flatti.net

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

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

Heidi Troberg
Sulva
p. 040 536 5174
heidi.troberg@tritonia.fi

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

Raisa Hartikainen
Kolari
p. 040 754 7760
raisaharti@gmail.com

varajäsenet

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

Tomi Nieminen
Elimäki
p. 040 561 1858
tomi.nieminen1@gmail.com

TOIMIHENKILÖT 2017

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,
pisteiden laskeminen
Senni Husso
flatti.kiertopalkinnot@gmail.com

kiertopalkinnot,
palkintovastaava
Tomi Nieminen
tomi.nieminen1@gmail.com

Flattiviesti
päätoimittaja, taitto
Tiina Sudensalmi

Flattiviestin sihteeri
Teija Kuusela
Joensuu
p. 050 461 9951
flattiviesti@gmail.com

JALOSTUSTOIMIKUNTA
flatti.jalostus@gmail.com

puheenjohtaja
Kirsi Nieminen
Saarentaus
p. 0400 641 866
kirsi@heilurihannan.fi

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

jäsenet
Laura Rajakallio
Jenni Juvén
Miia Suppanen
Tiina Sudensalmi

NÄYTTELYTOIMIKUNTA

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

jäsenet
Satu Marins
Nina Skyttä
Liisa Jykylä
Tomi Nieminen
Tanja Mattila

ULKOMUOTOTUOMARI-
TOIMIKUNTA

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

jäsenet
Heli Siikonen 
Katja Korhonen

MEJÄ-TOIMIKUNTA

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

jäsenet
Mari Mamia
Anu Numminen
Liisa Keränen
Marika Strang
Marko Saarni

NOME-TOIMIKUNTA

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

Noutajakoirajärjestöjen
Yhteistyötoimikunta

Tiina sudensalmi
Mari Mamia (varahenkilö)

Seuraava Flattiviesti ilmestyy
syyskuun lopussa

 Viimeinen aineistopäivä on 18.08.2017
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ALUEYHTEYSHENKILÖT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaakkois-Suomi
Tiina Sudensalmi
p. 040 515 6133
tiina.sudensalmi@live.com                     
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kuva  (c) Jaana Räty

Hyvää kesää 
kaikille!




