
Flattiviesti
4  •   2017

w
w

w
.fl

at
ti

.n
et

Suomen sileäkarvaiset noutajat ry
Finska flatcoated retrieverklubben rf



[2] Flattiviesti 4 / 2017



Flattiviesti 4 / 2017 [3]

FLATTIVIESTI
PÄÄTOIMITTAJA
Mari Mamia

TOIMITUSSIHTEERI
Anu Numminen

TAITTO
Essi Tenho

TOIMITUSKUNTA
jalostus-, näyttely-, mejä- ja nou/nome 
-toimikunnat, hallitus sekä kaikki jäsenet

KANNEN KUVA
Sanni Väyrynen

FLATTIVIESTIN MATERIAALI
flattiviesti@gmail.com

VALIOILMOITUKSET, PK- JA TOKO-TULOKSET
Teija Kuusela (flatti.valiot@gmail.com)

ILMOITUSKOOT
1/1 sivu: 210 mm x 297 mm
1/2 sivu: 210 mm x 148 mm
1/4 sivu: 105 mm x 148 mm
1/8 sivu: 105mm x 74 mm
Kasvattajaboksit: 78 mm x 44 mm

ILMOITUSHINNASTO JÄSENILLE
Mustavalko/harmaasävyilmoitus:
1/1 sivu: 56 €
1/2 sivu: 40 €
1/4 sivu: 32 €
1/8 sivu 15 €
Kasvattajaboksit: 15€/1 nro, 40€/vuosi
In memoriam -ilmoitukset: 15€

Valioilmoitukset normaalitaittokoossa ovat 
ilmaisia. 

Kennelilmoitusten materiaalin mukana tulee 
lähettää maksukuitti sekä ilmoitus toimitukselle 
mieluimmin sähköpostilla. Väri-ilmoitushinnat 
esim. joulumainoksiin ilmoitetaan erikseen.

AINEISTOPÄIVÄT               (ILMESTYY)
Numero 1    13.1.2017             (helmikuun loppu)
Numero 2    31.3.2017             (toukokuu)
Numero 3    18.8.2017             (syyskuun loppu)
Numero 4     3.11.2017            (joulukuu)

AINEISTOVAATIMUKSET
Tekstitiedostot Wordin .rtf, .doc tai .docx -muodossa. 
Kuvat .tif tai .jpg -muodossa, res. 300 pix/inch.
Toimitus huomauttaa, että artikkeleiden 
mielipiteet ovat kirjoittajien omia eivätkä 
välttämättä Suomen sileäkarvaiset noutajat 
ry:n hallituksen tai toimituksen. Flattiviestiin 
kirjoitetussa jutussa on aina oltava kirjoittajan 
oikea nimi ja yhteystiedot, jotka pyydettäessä  
jäävät vain toimituksen tietoon. Artikkeleiden 
osittainenkin lainaaminen ilman toimituksen 
ja artikkeleiden kirjoittajan lupaa on kielletty.

PAINOPAIKKA
Erweko Oy, Oulu

Tässä numerossa  4 / 2017

4 Pääkirjoitus
6 Puheenjohtajalta
8 Flattimestaruus 2017
16 Flattien pohjoismainen mestaruus  
 2017  
26 Nuorten koirien katselmus
28  Rovaniemen nome-koe
30 Syyskokouksen pöytäkirja
33 Yhdistyksen 35-vuotisjuhlat
38 Vanhat ja viisaat
39 Tarvikemyynti
40 Uudet valiot
44 Kasvattajia
46 Yhteystiedot



[4] Flattiviesti 4 / 2017

PÄ
Ä

KI
RJ

O
IT

U
S

Sileäkarvainen noutaja, flatti, on hie-
no rotu. Sen ulkonäkö on virtaviivaisen 
kaunis, käyttöominaisuudet ja moni-
puolisuus vertaansa vailla ja huumori-
taju täysin omissa sfääreissään. Myös 
sileäkarvaisen noutajan omistajalta 
vaaditaan aivan erityistä suhtautu-
mista elämään, koiraan ja eri lajeihin 
valmentautumiseen. Olemme siis nii-
tä "samanhenkisiä ihmisiä", jotka ryh-
mänä ajavat "samanhenkisiä arvoja" 
ja toteuttavat "samanhenkisiä asioita". 

Aina kun kokoonnumme tekemään 
yhdessä asioita, treenaamaan, kokei-
siin, näyttelyyn, meillä on hulvattoman 
hauskaa ja välillämme vallitsee mahtava 
yhdessä tekemisen meininki, se kuului-
sa me-henki. Silti rotujärjestön hallin-
nolliset asiat tuntuvat vuosi vuodelta 
koskettavan yhä vain yhä pienempää 
ja pienempää osaa jäsenistöstämme. 
Sääntömääräisiin kokouksiin ei saada 
osallistujia, vaikka se on paras kanava 
vaikuttaa ihan joka ikiselle jäsenelle. Pari 
vuotta sitten, kun päätettiin vuosikoko-

uksessa sileäkarvaisten noutajien jalos-
tuksen tavoiteohjelmasta, jalostustyö-
ohjeesta sekä pevisasta (= perinnöllisten 
vikojen ja sairauksien vastustamisohjel-
ma) paikalla oli vain muutama ihminen. 

On ymmärrettävää, että nämä asiat 
tuntuvat kaukaisilta, asioilta, joihin on 
mahdotonta vaikuttaa. Kuitenkin kaik-
ki tiedämme, että rodullamme on yksi 
sairaus ylitse muiden, jonka vastustami-
seen ja juurisyyn selvittämiseen emme 
ole päässeet kiinni ja jota vastaan tais-
telussa meillä on valtavasti haasteita.

Elämme kohta vuotta 2018. Teknolo-
gia juoksee eteenpäin päätä pahkaa, 
eilinen huipputekniikka on huomenna 
vanhentunutta. Tekoäly on jo nyt ole-
massa ja kohta meidän jokaisen saa-
tavilla. Tuntuisi, että lääketieteellisellä 
puolellakin olisi mahdollista päästä 
sairauksien ytimeen ja selvittää, mikä 
on se aivan perimmäinen ongelma, se 
poikittain oleva bitti perimässä, joka 
aiheuttaa niin monelle koiralle tar-

peetonta kärsimystä ja aivan turhan 
menehtymisen aivan liian nuorena.
 
Tulevaisuuden suunnitelmissa meidän 
on otettava sileäkarvaisen noutajan 
terveyden parantamiseen vahva ote. 
Se, että koira on rotumääritelmänsä nä-
köinen, on tärkeää, kuten myös se, että 
koira toteuttaa sitä tehtävää, mihin se 
on jalostettu. On kuitenkin aivan saman-
tekevää, kuinka kovaa koira juoksee, 
kuinka nopeasti se löytää ja palauttaa 
riistan, tai kuinka upealta se näyttää, 
jos perusolettamus on, ettei koira tule 
elämään normaalin pituista elämän-
kaarta, tai joutuu kärsimään kovia tus-
kia lyhyen elämänsä ajan. Ellei sitten 
päätetä strategiamme olevan se, että 
paras ystävämme, korvaamaton met-
sästyskaverimme ja perheenjäsenemme
 on tuomittu kuolemaan nuorena.

Näillä sanoilla puheenjohtaja Mari Ma-
mia avasi Suomen sileäkarvaiset nouta-
jat ry:n sääntömääräisen syyskokouksen 
18.11.2017.

PÄÄKIRJOITUS
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OSOITTEEN MUUTOKSET

Osoitteen muutoksesta voi ilmoittaa 
järjestön nettisivuilla 
www.flatti.net tai sähköpostitse 
jäsenasiat@flatti.net

Muistathan ilmoittaa myös 
sähköpostiosoitteesi.

JÄSENMAKSUT 2017

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

Kasvattajan liittäessä uudet pentujen 
ostajat järjestön pentuejäseniksi 
kasvattjaalle annetaan tarvikemyynnin 
pentupaketista 10 %:n alennus.

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

 
KUVAPANKKI

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

Kuvapankin löydät järjestön nettisivuilta 
www.flatti.net

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

Löydät meidät myös 
Facebookista 

www.fb.com /
suomensileakarvaiset.

noutajatry/ 
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Vuoden loppu on auttamattomasti 
käsillä ja vuoden viimeinen kvartaalikin 
kokolailla loppupuolellaan. Tässä 
kohdassahan on perinteisesti tapana 
kääntää katseita kuluneeseen 
vuoteen ja miettiä, mitä sitä on tullut 
tehtyä. Treenasinko niin paljon kuin 
suunnittelin, tai edes lähes niin paljon? 
Vai treenasinko edes niitä lajeja, 
mitä suunnittelin? Vai tuliko pidettyä 
suunnittelematon välivuosi, annettua 
pennulle vähän aikaa aikuistua ja 
kasvurajojen umpeutua? Menikö vuosi 
teemalla ”aloittamista vaille valmis”? 

No, meni se vuosi sitten miten tahansa, 
tuli tehtyä tai tekemättä jätettyä, se on 
nyt kuitenkin taakse jäänyttä elämää. 
On siis suunnattava odotukset ja 
suunnitelmat tulevaisuuteen. Ja mikä 
olisikaan parempi käännekohta ja 
uuden, paremman elämän aloitus, kuin 
uusi vuosi ja uudet kujeet! Tai hetkinen, 
ei sittenkään. Onhan mahdollista, että 
kuluneessa vuodessa onkin vielä jotain 
käsiteltävää. Saattaahan olla, että joku 
on epähuomiossa tehnyt treeneissään 
jonkun virheen, tai pienoisen erheen 
jota tietysti kannattaa hiukan miettiä 
ja oppi kerätä talteen. Virheistähän sitä 
kovakalloisempikin parhaiten oppii. 
Keino on tosin välillä kivulias - jollei 
muulle, niin itsetunnolle. 

Otetaanpa siis pikakelaus vuodesta 2017 
järjestön silmin katsottuna ja mietitään 
miten meni, noin niin kuin omasta 
mielestä. Järjestöllä on ollut tavalliseen 
tapaan paljon tapahtumia kuluneena 
vuonna. Päätapahtumistamme kesäleiri 
järjestettiin jo perinteikkääksi muodos-
tuneessa paikassa, Matkailutila Surkee-
järvellä Jyväskylässä. Paikka on 
idyllinen, henkilökunta ystävällistä, 
majoitustilat hyvät ja ruoka erinomaista. 
Koulutusmaastot kävelymatkan pääs-
sä, koemaastoja nomelle ja mejälle, 
tarvittaessa muillekin lajeille, 
kouluttajat erittäin tasokkaita, aina 
ulkomaita myöten. Viime aikoina on 
silti ollut huomattavissa, että kesäleirin 
osallistujamäärät pienenevät vuosi 
vuodelta. 

Mistä tämä kertoo? Onko ajankohta 
väärä, vai eikö paikka kaikesta 
huolimatta houkuttele? Toivotaanko 
huimaavan erinomaiseen 
kouluttajakaartiimme muutoksia, 
vai lajeihin enemmän tai vähemmän 

PUHEENJOHTAJALTA
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budjettiin otettu huomioon rally-tokon 
positiivinen vaikutus järjestön talou-
teen. Nähtäväksi jää, miten Suomen 
palveluskoiraliiton päätös SPKL alais-
ten kokeiden (www.palveluskoiraliitto.
fi/tiedote jäsenyhdistyksille) vaikuttaa 
tärkeän varainhankintatapahtumamme 
osallistujamääriin. Haluan uskoa, että 
vaikutus jää vähäiseksi.

Flattimaisessa mielessä vuoteen 2017 
on kuulunut muutama kirkas hetki, kun 
oman rotumme edustajat Marianne 
ja koiransa Lahja voittivat TOKO SM-
finaalin. "Keep that positive Flattitude"- 
TOKO SM-flattijoukkueemme sijoittui 
myös kokeessa kelpo sijoitukselle, 
vaikkei nyt ihan pawdiumille 
noustukaan. Varsinainen jymypaukku 
kesällä oli Mariannen ja Lahjan 
pääseminen mukaan TOKO MM 
joukkueeseen edustamaan Suomea ja 
vielä riemukkaampaa oli kun maailmalta 
kuului uutinen, Suomi on voittanut 
TOKO MM joukkuekultaa! Meillä on 
siis rodussamme maailmanmestari 
vuosimallia 2017. Mariannen ja Lahjan 
huippuvuosi kruunattiin marraskuussa 
myös PM-joukkuekullalla ja henkilö-
kohtaisen PM-kisan viidennellä sijalla. Ei 
huono! 

Mejä-mestaruus järjestettiin yhteis-
työssä Auran Nuuskujen kanssa osana 
suurta 10 tuomarin Auran Tuoppi 
-koetta. Mukaan ilmoittautui mukavasti 
flatteja, ja kaksi tuomariryhmää saatiin 
täyteen. Olen todella tyytyväinen siihen, 
että Hirvipää, eli AVO-luokkaan saatiin 
kokonainen tuomariryhmä flatteja. 
Kuitenkin samaan hengenvetoon 
pitää todeta, ettei mestaruuden tasoa 
varmasti nosta se, ettei osallistujien 
kesken tarvinnut suorittaa tuloksiin 
perustuvaa karsintaa, vaan kaikki 
ilmoittautuneet pääsivät mukaan. 

Rotujärjestön 35-vuotista taivalta 
juhlittiin Wuolteen kartanossa 
Hämeenlinnassa 18.11.2017. Juhliin 
osallistui mukava määrä jäsenistöä ja 
aikaisempia puheenjohtajia. Tunnelma 
juhlissa oli lämminhenkinen, ja 
juhlatoimikunta oli todella saanut 
järjestettyä mieliinpainuvat juhlat. Kiitos 
siitä Marika Strang toimikuntineen. 
Kuten aiemminkin on todettu, juhlat 
ovat vain puitteet, vieraat luovat 
tunnelman ja tekevät todellisen juhlan. 
Näin myös tällä kerralla, tunnelmaa 
ja iloista puheensorinaa riitti aamun 
pikkutunneille saakka. Mahtavaa, että 
olitte mukana! Juhlinnan lomassa 
muistettiin rotujärjestön hopeisella 

ansiomerkillä yhtätoista ja kultaisella 
ansiomerkillä yhtä rotujärjestön 
hyväksi töitä tehnyttä järjestön 
jäsentä. Lisäksi Suomen Kennelliiton 
pronssisella ansiomerkeillä muistettiin 
viittä ja hopeisella ansiomerkillä kahta 
rotujärjestön jäsentä. Paljon onnea ja iso 
kiitos kaikille ansioituneille.

35-vuotisjuhlien yhteydessä järjestettiin 
järjestön sääntömääräinen vuosikokous, 
jossa valittiin jälleen henkilöt järjestön 
hallintotehtäviin. Kiitän jäsenistöä 
luottamuksesta tultuani valituksi 
järjestön puheenjohtajaksi tulevalle 
kaudelle ja toivotan tervetulleeksi 
hallitustyöskentelyyn uudet innokkaat 
työmyyrämme. Haluan tässä yhteydessä 
myös kiittää kaikkia niitä toimihenkilöitä, 
jotka ovat kuluttaneet vapaa-aikaansa 
ja tehneet paljon töitä järjestön ja 
jäsenistön hyväksi niin kokeissa, leireillä, 
hallitustöissä kuin muissakin järjestön 
luottamustehtävissä. 

No miten se sitten meni, rotujärjestön 
vuosi 2017? Kuluneeseen vuoteen on 
sisältynyt paljon perinteitä. Vuodesta 
toiseen omalla paikallaan olevia 
tapahtumia koira- ja flattimaailmassa. 
Kulunut vuosi on tuonut yllätyksiä, 
kun kaikki ei sujunutkaan niin kuin 
oli suunniteltu, mutta varautuminen 
pelasti tilanteen. Superyllätyssektoreilta 
ei vältytty ja paniikkinappulakin on 
ollut hetken aikaa pohjassa, kun tuli 
matkan varrella pari pikku muuttujaa. 
Kaikesta on kuitenkin selvitty hyvällä 
huumorilla ja vielä paremmalla 
porukan yhteishengellä. Perinteistä 
toimintaa on jatkettu vanhalla kaavalla, 
vähän soveltaen. Ja ensi vuonna on 
luvassa lisää. Haluaisitko sinäkin olla 
mukana soveltamassa ja kertomassa 
omat parhaat soppareseptisi? Vanha 
sanonta sanoo jotain hämmentävää 
useasta kokista ja sopan sakeudesta. 
En ole koskaan ymmärtänyt sitä. Se saa 
sotkea, joka osaa korjata. Ja aina isossa 
porukassa vähintään yksi kokki löytyy. 
Tervetuloa toimintaan mukaan joka 
ikinen iikka! Sinäkin, joka juuri ajattelit, 
että ei kuulu mulle!

Rauhallista joulua ja menestystä 
vuodelle 2018 

Mari

valikoimaa? Otamme mielellämme 
palautetta ja ideoita jäsenistöltä 
toimintaamme liittyen. Heitäpä meiliä! 
Nyt on juuri oikea aika, sillä kesäleirin 
suunnitelmia tehdään jo täyttä päätä. 
Ensi kesän kesäleirin paikaksi olemme 
sopineet Surkeejärven ja leiripäälliköksi 
on lupautunut Tomi Nieminen. 

Edelleen päätapahtumistamme, 
erikoisnäyttelyn osallistujamäärät 
ovat pysyneet viime vuosina 
suunnilleen samoissa lukemissa. 
Tänä vuonna mukaan ilmoittautui 
165 koiraa, joka on samaa tasoa kuin 
aiempina vuosina. Flattimestaruuteen 
Keuruulle ilmoittautui noin 30 flattia. 
Kesäleirin yhteydessä järjestetyssä 
Juniorimestaruudessa osallistujia oli 
15 ja Kisällissä 30. Sen suuremmin 
tuloksia analysoimatta, kertooko tämä 
jäsenistöllämme näyttelyiden lisäksi 
yleisesti olevan runsaasti halukkuutta 
osallistua myös rodunomaisiin kokeisiin 
ja intoa myös treenata koiriaan kyseisiin 
lajeihin? Vai käydäänkö nome-kokeissa 
vain kerran vuodessa, Kisällissä tai 
Flattimestaruudessa? Tapahtumana 
Flattimestaruus on kasvanut niin 
suureksi, että järjestäjien työkuormaa 
tasataksemme olemme myös ensi 
vuonna päättäneet jakaa tapahtuman 
kahdeksi eri tapahtumaksi. Flatti-
mestaruus järjestetään Lakeudella elo-
kuun alussa ja heti perään Juniorimesta-
ruus ja Kisälli Kouvolassa. 

WT-mestaruuden järjestelyjä joudut-
tiin keväällä hieman muuntelemaan 
lennossa. Kun flatteja ei ilmoittautunut 
kokeeseen riittävästi, päätettiin mesta-
ruus järjestää yhteistyössä ja yhteisesti 
Pirkanmaan noutajakoirayhdistyksen 
kanssa, jottei kokeen tulos painuisi roi-
masti pakkaselle. Ja mukavasti sitten 
WT-kokeen talous saatiinkin balanssiin. 
Yhteistyössä on voimaa! Se tuli taas to-
distettua. WT-mestaria ei tänä vuonna 
flateille saatu VOI-tulosten jäädessä 
puuttumaan. SM-nomessa ei rodus-
tamme tänä vuonna ollut edustajaa 
lainkaan. Hmm, mitenkähän se sitten 
kuitenkaan on, innostuneisuuden laita 
rodunomaisiin lajeihin rotum-
me harrastajien keskuudessa?

Maaliskuussa järjestettiin Lohjalla ro-
tujärjestön historian toinen rally-toko 
kilpailu. Tuija Mannisen komennossa 
läpi viety tapahtuma on ollut varainhan-
kintamielessä järjestöllemme erittäin 
tärkeä tapahtuma jo parina vuonna. 
Toimintasuunnitelmaamme 2018 on kir-
jattu rally-toko maaliskuulle ja järjestön 
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Flattimestaruus 2017 järjestettiin 2.-3.9 
Keuruulla. Pääpaikkana oli hotelli Keur-
usselkä, näyttely järjestettiin Keurusse-
län liikuntapuistossa ja koepaikat olivat 
Valkeeniemen hienoissa maastoissa.
Avo-luokan tuomaroivat Mika Lappalai-
nen ja Pasi Majuri. VOI-luokan tuomarei-
na olivat Juha Tenhunen ja Pasi Majuri.

Itse starttasimme VOI-luokassa, startti-
vuoro oli loppupäässä, joten meillä oli 
hyvin aikaa rupatella mukavia luonnon 
helmassa samanhenkisten ihmisten 
kanssa. Koepaikalla oli mukava ja kan-
nustava tunnelma, joka on tärkeä osa 
tällaisessa tapahtumassa.

Voi-luokan koe alkoi häiriöheitolla kais-
likkoon pienen saaren viereen. Tämän 
jälkeen tuli ohjaus vastarannalle, tässä 
suurimpana häiriönä toimi vieressä ole-
va metsä, jonne osa koirista olisi halun-
nut mennä. Kun ohjausriista oli palau-
tettu, tuli kaksoismarkkeeraus veneestä. 
Nämä yhdessä aluksi heitetyn häiriön 
kanssa muodostivat kolmoismark-
keerauksen. Näiden jälkeen siirryttiin 
hakualueelle. Siellä suunnittelematto-
mana häiriönä osalle koirista toimi kaksi 
sorsaa, jotka olivat päättäneet sitkeästi 
liottaa räpylöitään juuri tässä lammessa. 

Eivätkä nähneet tarpeelliseksi siirtyä 
muualle.

Tulokset jaettiin illalla hotelli Keurus-
selän kabinetissa. Finaaliin pääsi kuusi 
koiraa, joista kaksi AVO-luokasta. Palkin-
tojenjaon jälkeen pääsimme uittamaan 
Suhosen Villeä, kun Nemo sai kolman-
nen VOI-ykkösen. Lämpimät onnittelut 
Ville ja Nemo + taustajoukot!

Finaali alkoi jännittävissä tunnelmissa. 
Ensimmäisessä tehtävässä oli neljä 
koiraa rivissä, joista yksi koira nollakoira. 
Tehtävä alkoi spanielin suorittamalla 
riistan ylösajolla, josta ”putosi” nollakoi-
ralle noutoja keskipeltoon. Tämä ryhmä 
jatkoi matkaa mäen päälle, ja mäen 
taakse ”putosi” myös yksi varis. Sen 
jälkeen kaislikossa suhisi, tuli laukaus 
ja ”tippui” lokki. Ensimmäinen koira lä-
hetettiin rivistä sokkolinjalle. Kun tämä 
riista oli noudettu, lähti toinen koira 
kaislikkoon. Viimeinen koira lähetettiin 
noutamaan varista. Tämän jälkeen paik-
koja vaihdettiin niin, että jokainen koira 
suoritti kaikki tehtävät. Sen jälkeen sai 
ensimmäinen ryhmä siirtyä hengittä-
mään ja oli toisen ryhmän vuoro.

Suoritusten jälkeen jännitys tiivistyi, 

kun oli aika ilmoittaa finaalissa jatkavat. 
Jatkoon pääsisi kolme koirakkoa: Katja 
& Vappu, Veera & Piki ja Heli & Rina. Teh-
tiin paikanvaihdos ja siirryttiin rantaan.

Finaali alkoi kaksoismarkkeerauksel-
la, ensimmäinen heitto tuli kaislikon 
taakse maalle ja toinen avoveteen. 
Koiran palauttaessa avovedestä lokkia, 
heitettiin kaislikkoon tavi.  Kun nämä 
oli noudettu, tuli vastarannalle pitkä 
ohjaus.

Tämän jälkeen tuomarit ja toimitsijat 
harkitsivat kolmannen tehtävän suorit-
tamista, mutta luopuivat ajatuksesta. 
Tuomarit olivat saaneet koirien keski-
näisen järjestyksen selville.

Taas jännitys tiivistyi, kenestä tulisi 
flattimestari 2017...  Huikeaa!
Olihan se uskomattoman hieno tunne, 
kun juuri meirän autossa oli flattimes-
tari 2017, kun lähärettiin ajelemaan 
takaasin Lakeurelle.

Suuri kiitos flattimestaruuden järjestä-
jille, oli ilo olla mukana kaikin puolin 
hyvin suunnitellussa ja hyvin toimivas-
sa tapahtumassa. Kyllä flatti- ihmiset 
osaavat!

Flattimestaruus 2017 Keuruulla
Teksti: Heli Pitkäjärvi ja Minna Niemi
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esittäytyvät Teksti: Heli Pitkäjärvi

Reilu viisi vuotta sitten katsoin useam-
man kerran Filurin kennelin kotisivuja 
ja tuumailin tulevaa pentuetta. Niin-
hän siinä sitten kävi, että elokuussa 
2012 muutti Filurin Tarina Kauhavalle. 
Mustasta luppakorvasta tuli heti lasten 
suosikki ja sitä se on vieläkin. Iloinen ja 
ystävällinen Rina.

Meillä oli silloin ja on edelleen Mette-
flatti ja useampi harmaa norjanhirvi-
koira. Kuten koiraroduista voi päätellä, 
niin meillä metsästyskausi alkaa kyyhky- 
ja sorsajahdilla ja jatkuu hirvenpyynnil-
lä. Metsästyksen lisäksi koiria käytetään 
myös metsästyskoirakokeissa. Suu-
rimman osan ajasta, ne ovat kuitenkin 
mukavia perhekoiria.

Filurin Tarina ”Rina” on koira, joka 
haluaa tehdä kaiken aina oikein. Toki 
löytyy siltä sitä omaakin ajatusta, 
eihän se muuten olisi flatti. Se on aina 
innokas tekemään kaikkea ja lähtemään 
mukaan. Se on ollut suhteellisen helppo 
kouluttaa. Oppinut asiat nopeasti ja 
tärkeää on ollut vahvistaa sen itseluot-
tamusta, joka on samalla kasvattanut 
sen luottamusta minuun. Meistä on 
tullut tiimi.

Rina on kahtena edellisenä vuotena 
päässyt mestaruudessa finaaliin ja tänä 
vuonna kaukaisista haaveista tuli totta. 
Aluksi se, että päästiin finaaliin, oli 
hieno juttu ja että finaalissa jatkettiin 
kolmen joukossa. Tunne oli ihan huikea 
ja aluksi sitä oli vaikea uskoa, että Rinas-
ta tuli flattimestari 2017.

Kyllähän näihin tuloksiin pääseminen 
vaatii aikaa ja treeniä, joustamista 
perheeltä, aikataulujen sovittamista ja 
suunnittelua, jotta saa kaiken sujumaan. 
Mukavia ja innokaita treenikavereita, 
paljon ajamista, pitkiä matkoja ja hyvää 
matkaseuraa. Iso kiitos kuuluu myös 
heille, yhdessä tekeminen on paljon 
mukavampaa.
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Flattimestari 2017

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

Näyttelyosuus:
Hyvän kokoinen. Hyvät mittasuhteet. Kuono-osa voisi olla 
täyteläisempi. Hieman lyhyt kaula. Hyvä selkälinja. Sopiva 
raajaluusto. Litteät käpälät. Niukka eturinta. Pysty olkavar-
si. Hyvät takakulmaukset. Hyvä häntä. Liikkuu tasapainoi-
sesti. Hyvä karva. Miellyttävä käytös. Kauniisti esitetty.

Koeosuus: 
Haku: Tekee itsenäistä sitkeää työtä kattaen koko alueen.
Ohjattavuus: Saadaan helposti yli puolen välin, tämän jäl-
keen hieman hankaluutta, mutta tämän jälkeen koira saa-
daan ohjaukseen ja helposti perille saakka.
Paikallistamiskyky: Näkee pudotukset ja noutaa viimeisen 
pudotuksen hyvin suoraviivaisesti. Noutaa myös toisen it-
senäisesti. Ei kunnollista muistikuvaa ensimmäisen pudo-
tuksen putoamispaikasta. etenee hyvin pitkälle ja löytää 
riistan takaisin kutsuttaessa.
Riistankäsittely: Moitteetonta.
Passityöskentely: Rauhallinen passissa.
Muut ominaisuudet: -
Yleisvaikutelma: Verkkaisella tyylillä töitä tekevä koira, jota 
ohjataan hillitysti. Tekee hyvää hakua ja selvittää ohjaus-
tehtävän. palkintosijaa heikentää tänään pieni haparointi 
markkeeraustehtävässä.
VOI2

Finaali:
Koira suorittaa finaalin alussa täydelliset paikallistamisteh-
tävät ja on erittäin helposti ohjattavissa. Finaalin toisessa 
osassa osoittaa paikallistamistehtävässä sitkeää ja itse-
näistä työskentelyä sekä hyvää riistan löytöhalua. On myös 
loppuun saakka ohjattavissa.
näyttely 1 p + 12 p = 13 pistettä, finaalin paras käyttökoira

2. sija: sku C.I.B C.I.E FI MVA FI TVA SE MVA EE 
MVA LV MVA EE VMVA SE TVA EEVV-17 Fowl 
Reed's Blackpool, FI24426/09, s. 20.4.2009
(i: FIN MVA NO MVA Toffedreams Summit, e: FIN MVA Art-
nemisflat Galadriel)
kasv. Pia Kauppinen, Parola
om.&ohj. Veera Jääskeläinen, Parola

Näyttelyosuus: 
Vahva uros. Erinomaiset mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. 
Hyvät korvat. Keskiruskeat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. 
Riittävä eturinta. Pysty olkavarsi. Hieman pitkä lanne. Hyvä 
lantio ja häntä. Nätit käpälät. Hyvät takakulmaukset. Kau-
nis karva. Hieman ahtaat takaliikkeet, hyvät edestä. Tasa-
painoiset sivusta. Miellyttävä esiintyminen.

Flattimestaruus 2017 - sijoittuneet
Koeosuus:
Haku: Tekee erinomaista itsenäistä hakutyötä kattaen 
koko alueen. On työskentelyssään tehokas tuoden nope-
asti kaikki alueen riistat.
Ohjattavuus: Tehtävän alussa vaikeuksia saada koira ete-
nemään linjalle ja sitä joudutaan kieltämään voimakkaasti 
markkeerausalueelle menosta. Tehtävän edetessä koira 
alkaa kuuntelemaan ohjaajaansa paremmin ja se saadaan 
ohjattua riistalle.
Paikallistamiskyky: Havaitsee kaikki pudotukset. Noutaa 
viimeisenä heitetyn suoraviivaisesti. Tuo myös kaksi muuta 
pudotusta itsenäisesti, joskin pienillä kaarroksilla.
Riistankäsittely: Moitteetonta.
Passityöskentely: Rauhallinen passissa, vaivaton siirtymis-
sä.
Muut ominaisuudet: Laukausvarma.
Yleisvaikutelma: Rauhallisella tyylillä työskennellyt koi-
ra, joka selvittää tänään kaikki kokeen tehtävät. Ohjaajan 
hetkellinen voimakas äänen käyttö ohjaustehtävän häiri-
öriistan yhteydessä ei tänään himmennä muuten erittäin 
hyvää kokonaisuutta koiran työskentelyssä.
VOI1 

Finaali:
Tasaisesti työskentelevä koira, joka finaalin alussa selvittää 
paikallistamistehtävän. Saadaan suhteellisen vaivatta oh-
jaukseen. Finaalin lopussa selvittää hienosti paikallistamis-
tehtävän, mutta ei ole enää riittävästi ohjattavissa.
näyttely 5 p + 8 p = 13 pistettä, Piccolinan pytty (= finaalin 
vanhin koira) ja Taavin tuoppi (= finaalin paras hakukoira)

3. sija: skn FI KVA NO KVA Gilliam’s Gold Whi-
te Pigeon Game, FI42490/11, s. 24.5.2011
(i: FI KVA FI TVA Whipcord’s Svold, e: Flatterhaft Cover Girl 
For Gilliam)
kasv. Karin Friberg, Ruotsi
om.&ohj. Katja Villikka, Kotka

Näyttelyosuus:
Hyvän kokoinen. Hieman pitkä narttu. Sievä pää. Vaaleat 
silmät. Hyvät korvat. Hyvä kaula. Hieman pehmeä ylälin-
ja. Pitkä lanne. Hyvä lantio ja häntä. Sopiva luusto. Tasa-
painoiset kulmaukset. Hieman litteät käpälät. Hyvä karva. 
Liikkeessä hyvä askelpituus, mutta ylälinja pettää. Rauhal-
linen käytös.

Koeosuus:
Haku: Työskentelee tehokkaasti ja nopeasti kattaen hyvin 
koko alueen.
Ohjattavuus: Saadaan varsin nopeasti ohjattuna riistalle. 
Joskin tehtävän suorittaminen vaatii ohjaajalta suhteelli-
sen useita käskyjä.
Paikallistamiskyky: Havaitsee kaikki pudotukset. Kaksi jäl-
kimmäistä tiputusta saadaan varsin nopeasti talteen. Koi-
ralla selkeä mielikuva myös ensimmäisestä tiputuksesta, 
jonka noutaa pienellä kaarroksella itsenäisesti.
Riistankäsittely: Moitteetonta.
Passityöskentely: Rauhallinen passissa, vaivaton siirtymis-
sä.
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Yleisvaikutelma: Rauhallisella tyylillä työskentelevä koira, 
joka selvittää kaikki päivän tehtävät. Pienet kauneusvir-
heet ohjaustehtävän yhteydessä eivät himmennä muuten 
erittäin hyvää kokonaisuutta.
VOI1

Finaali:
Koira suorittaa finaalissa paikallistamistehtävät täydelli-
sesti. On riittävästi ohjattavissa, mutta riistalle päätyminen 
vaatii paljon työtä. Finaalin lopussa haparoi yksinkertaises-
sa vesinoudossa. Autetaan yhden pudotuksen noudossa, 
saadaan ohjattua, mutta koira osoittaa jonkin verran kuun-
telemattomuutta. Lisäksi joudutaan käyttämään paljon 
ääntä ja käskyjä.
näyttely 1 p + 10 p = 11 pistettä

jaettu 4. sija: skn Korven Akan Tuittu, FI22544/14, 
s. 1.3.2014
(i: Taka-Tapiolan Ekku, e: Korven Akan Ilosanoma)
kasv. Riitta Koivisto, Jämsänkoski
om.&ohj. Riitta Koivisto, Jämsänkoski 

Näyttelyosuus:
Hyvä koko ja mittasuhteet. Harmillisen karvaton. Hyvä 
pää, turhan vaaleat silmät. Hyvät korvat. Kaunis pää ja ylä-
linja. Sopiva luusto ja kulmaukset. Nätit käpälät. Hyvä hän-
nänasento ja kanto. Liikkuu ahtaasti takaa, hyvin edestä, 
sivusta lyhyellä askeleella. Miellyttävä käytös.

Koeosuus:
Haku: Koira liikkuu erittäin vauhdikkaasti kattaen koko alu-
een. Koira löytää riistaa hetkellisestä ylivauhdikkuudesta 
huolimatta.
Ohjattavuus: Koira on ohjattavissa kaikilla etäisyyksillä ja 
tehtävä saadaan suoritettua.
Paikallistamiskyky: Näki molemmat pudotukset. Vauhdi-
kas suoraviivainen suoritus.
Riistankäsittely: Moitteetonta.
Passityöskentely: Tarkkaavainen laukausten aikana.
Muut ominaisuudet: Riittävästi ohjaajansa hallinnassa.
Yleisvaikutelma: Hyvin vauhdikas ja työintoa pursuava 
metsästyskoira, joka suoriutuu päivän tehtävistä hienol-
la tavalla osoittaen erinomaisia metsästyskoiran ominai-
suuksia.
AVO1

Finaali:
Koira, joka suorittaa finaalissa täydellisesti paikallistamis-
tehtävän maalla. Selvittää myös paikallistamistehtävän 
vedessä, mutta avustettuna. Ei ole tänään riittävästi ohjat-
tavissa.
näyttely 1 p+ 6 p = 7 pistettä, Roksun tuoppi (=finaalin 
nuorin koira)

Koeosuuden viides:
skn Svartalwen’s Zaia Sonja, FI5484413, s. 14.4.2013
(i: Flatgold’s Black Zar, e: NORD JCH SE SPCH Waternuts Ca-
leigh)
kasv. Anna-Lena Wendt, Mölndal
om. Jan-Erik Eriksson & Annica Mattsson, Eckerö,
ohj. Jan-Erik Eriksson

Näyttelyosuus:
Iso narttu. Hyvät mittasuhteet. Kaunis pitkä pää. Tummat 
silmät. Hyvät korvat. Lyhyt kaula. Hyvä selkälinja. Sopiva 
luusto. Niukat etukulmaukset, hyvät taka. Nätit käpälät. 
Korkea hännänkiinnitys ja kanto. Hyvä karvanlaatu. Kapeat 
liikkeet edestä ja takaa. Rauhallinen käytös.

Koeosuus:
Haku: Tehokasta ja aluetta kattavaa erinomaista hakua.
Ohjattavuus: Erinomainen suoritus.
Paikallistamiskyky: Näki molemmat pudotukset. Noutaa 
ensimmäiseksi heitetyn suoraviivaisesti ja toiseksi heitetyn 
ensimmäisen riistan paikalla hetken muistiaan palauttaen.
Riistankäsittely: Moitteetonta.
Passityöskentely: Rauhallinen ja tarkkaavainen.
Muut ominaisuudet: Erinomaisesti ohjaajansa hallinnassa 
siirtymien aikana.
Yleisvaikutelma: Erinomaisessa yhteistyössä ohjaajansa 
kanssa työskentelevä hieno metsästyskoira, joka suoriu-
tuu vaivatta päivän tehtävistä.
AVO1, avoimen luokan paras koira

Finaali:
Ei osoita finaalissa riittävää paikallistamiskykyä. On kuiten-
kin riittävästi ohjattavissa.
näyttely 1 p + 4 p = 5 p

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

Näyttelyosuus:
Hyvä koko. Pitkä pää. Hyvä profiili. Hieman avonaiset luo-
met. Hyvät korvat. Löysä kaulanahka. Pystyasentoinen 
kaula. Hyvä ylälinja. Hyvä luusto. Pysty olkavarsi. Noukat 
polvikulmaukset. Hyvä häntä. Hieman litteät käpälät. Hyvä 
karva. Liikkuu takaa kinnerahtaasti, edestä ja sivusta hyvin. 
Hyvä käytös.

Koeosuus:
Haku: Alussa hieman käynnistysmisvaikeuksia, mutta kun 
kone pärähtää käyntiin alkaa tulosta syntymään. Koira kat-
taa koko alueen ja löytää hyvin riistaa.
Ohjattavuus: Kuuntelee ohjaajan merkkejä myös kauem-
pana. Saadaan melko vaivattomasti riistalle.
Paikallistamiskyky: Näkee kaikki pudotukset ja noutaa kol-
mannen ja ensimmäisen suoraviivaisesti. Noutaa myös toi-
sen pudotuksen itsenäisesti ja varsin nopeasti.
Riistankäsittely: Moitteetonta.
Passityöskentely: Rauhallinen passissa.
Muut ominaisuudet:-
Yleisvaikutelma: Hyvän työmotivaation omaava koira, joka 
selvittää kokeen kaikki tehtävät hienolla tavalla.
VOI1 -> UINTIREISSU FI KVA, VOI luokan paras koira

Finaali:
Finaalissa hyvin lämpöisenä käyvä koira, joka ei myöskään 
keskity mihinkään tehtävään.
näyttely 1 p + 2 p = 3 pistettä, Piccolinan pytty (=finaalin 
vanhin koira)
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Näyttelyosuuden paras koira ja jaetulla nel-
jännellä sijalla Flattimestaruudessa
sku FI KVA Taka-Tapiolan Fiun Tahvo, FI27923/09, 
s. 2.4.2009
(i: Batzi's Knock Out, e: Taka-Tapiolan Fiu)
kasv. Tapio Takala, Mänttä
om.&ohj. Harri Backman, Vanhalinna

Näyttelyosuus:
Iso vahva uros. Hyvä pään pituus, hieman vahva kallo. Hie-
man pyöreät silmät. Hyvät korvat. Hyvä kaula ja selkälinja. 
Sopiva raajaluusto. hyvä eturinta. Nätit käpälät. Erinomai-
nen häntä ja karvapeite. , joskin hieman auringossa paah-
tunut. Hyvät liikkeet edestä ja takaa. Sivusta riittävä askel-
pituus. Upea käytös ja energia.

Koeosuus:
Haku: Kattaa riittävästi aluetta ja saa sieltä riistaa talteen.
Ohjattavuus: Rannat, mättäät ja kivet vetävät voimakkaas-
ti. Tehtävä vaatii paljon ääntä ja käskytystä. Lopilta koira 
rantautuu ja on sen verran pois näkyvistä, että tehtävä kes-
keytetään, kun koira saadaan taas näkyviin. 
Paikallistamiskyky: Näkee kaikki pudotukset ja noutaa 
toisen ja kolmannen suoraviivaisesti. Muistaa hyvin myös 
ensimmäisen pudotusalueen, ei jää kuitenkaan etsimään 
riistaa, vaan lähtee laajentamaan reippaasti. Palautetaan 
ohjaamalla alueelle, jolloin riista löytyy nopeasti.
Riistankäsittely: Moitteetonta.
Passityöskentely: Ääntelee toistuvasti odottelutilanteissa. 
Seuraaminen voisi olla huomattavasti täsmällisempää ja 
vaivattomampaa.
Muut ominaisuudet: -
Yleisvaikutelma: Intoa täynnä oleva noutaja, joka suorittaa 
tänään kokeen loppuun saakka. Palkintosijaa laskee oh-
jaustehtävän epäonnistuminen sekä pieni haparointi pai-
kallistamistehtävässä.
VOI3
näyttely 6 p + 1 p = 7 pistettä

Näyttelyosuuden toinen:
sku C.I.B C.I.E FI MVA FI TVA SE MVA EE MVA 
LV MVA EE VMVA SE TVA EEVV-17 Fowl Reed's 
Blackpool, FI24426/09, s. 20.4.2009
(i: FIN MVA NO MVA Toffedreams Summit, e: FIN MVA Art-
nemisflat Galadriel)
kasv. Pia Kauppinen, Parola
om.&ohj. Veera Jääskeläinen, Parola

Näyttelyosuuden kolmas:
sku Filurin Torojolli, FI42529/12, s. 2.7.2012
(i: FI MVA Gunhills Jubilee Sensation, e: FI KVA Zebulons 
Windy Peg)
kasv. Tiina Pikkuaho, Kiiminki
om.&ohj. Minna Niemi, Louko

Näyttelyosuus:
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hieman kapea kuono. Vaale-
ahkot silmät. Hyvät korvat, karva ja ylälinja. Erinomainen 
häntä. Sopiva luusto. Litteät käpälät. Pysty olkavarsi. Niuk-
ka eturinta. Hyvät takakulmaukset. Hyvä lanne ja lantio. 

Kaunis karva. Tasapainoiset liikkeet. Miellyttävä käytös.

Koeosuus:
Haku: Tekee erinomaista itsenäistä hakutyötä kattaen hy-
vin alueen ollen työskentelyssä tehokas.
Ohjattavuus: Saadaan varsin vaivattomasti ja nopeasti oh-
jattua riistalle.
Paikallistamiskyky: Havaitsee kaikki pudotukset. Noutaa 
ensimmäisenä ja viimeisenä heitetyn varsin suoraviivai-
sesti. Lähtee noutamaan viimeistä maa-alueen kautta, 
hukkaa mielikuvan pudotuspaikasta ja siirtyy sisämaahan 
ja on hetken pois. Uusintalähetyksellä koira etenee oike-
aan suuntaan, mutta saa linnun lähinnä haulla.
Riistankäsittely: Moitteetonta.
Passityöskentely: Rauhallinen passissa, vaivaton siirtymis-
sä.
Muut ominaisuudet: Laukausvarma.
Yleisvaikutelma: Hyvässä yhteistyössä ohjaajansa kanssa 
toimiva koira, joka on tänään parhaimmillaan ohjaus- ja 
hakutehtävissä. Puutteet paikallistamistehtävässä vaikut-
tavat palkintosijaan alentavasti.
VOI2
näyttely 4 p + 1 p = 5 pistettä

Näyttelyosuuden neljäs:
skn C.I.B FI MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT 
MVA O'flanagan Vanilla Pompona, FI22745/10, s. 
21.1.2010
(i: FI MVA SE MVA Bedraggler's Chocolate Chip, e: Cam-
wood Hip-Hip-Hurray)
kasv. Hägglund Lena, Uumaja, Ruotsi
om.&ohj. Kati Kallio, Akaa

Näyttelyosuus:
Isohko, hyvät mittasuhteet. Kaunis pitkä pää. Hyvät korvat, 
pitkä kaula. Hyvä ylälinja. Sopiva luusto. Pysty olkavarsi. 
Hyvät takakulmaukset. Niukka eturinta. Kauniit käpälät. 
Hieman jyrkkä lantio. Hyvä häntä. Kaunis karva, joskin vaa-
lea. Kapeat, mutta yhdensuuntaiset edes-takas-liikkeet. 
Hyvä askelpituus. Kauniisti esitetty.

Koeosuus:
Haku: Koiralla alussa hieman käynnistymisvaikeuksia, mikä 
näkyy turhana palailuna ilman riistaa ja haun jäämisenä 
varsin tehottomaksi.
Ohjattavuus: Ohjauksen alkuvaiheessa käytiin melko run-
sasta kädenvääntöä etenemissuunnasta, mutta loppuosa 
sujui helposti.
Paikallistamiskyky: Näki molemmat pudotukset. Noutaa 
ensin heitetyn suoraviivaisesti. Noutaa myös jälkimmäi-
seksi heitetyn itsenäisesti, vaikka ajatus matkalla pätkii.
Riistankäsittely: Ok.
Passityöskentely: Rauhallinen ja tarkkaavainen laukausten 
aikana.
Muut ominaisuudet: Koira tarvitsee hieman ylimääräistä 
muistuttelua ohjaajan olemassa olosta siirtymien aikana.
Yleisvaikutelma: Metsästyskoira, joka aloittaa kokeen on-
nistumalla mukavasti päivän paikallistamis- ja ohjausteh-
tävissä. Pienet kauneusvirheet edellä mainituissa yhdessä 
varsin tehottomaksi jääneen haun kanssa pudottavat koi-
ran korkeimmilta palkintosijoilta.
AVO3
näyttely 3 p + 1 p = 4 pistettä
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sku Taka-Tapiolan Masi, FI25896/13, s. 4.4.2013
(i: Filurin Fellow, e: FI KVA Taka-Tapiolan Kata)
kasv. Tapio Takala, Mänttä
om.&ohj. Jonna Räsänen, Kontiolahti

Näyttelyosuus:
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä pää ja ilme. Hyvät kor-
vat, kaula ja ylälinja. Hyvä eturinta. Pysty olkavarsi. Sopiva 
luusto. Hyvät takakulmaukset. Hyvät käpälät. Hieman pit-
kä lanne. Hyvä häntä ja karvanlaatu. Tasapainoiset liikkeet. 
Hieman korkea häntä. Miellyttävä käytös.

Koeosuus:
Haku: -
Ohjattavuus: Koira saadaan etenemään melkoisella työ-
määrällä yli puolen matkan, missä koira päättää lopettaa 

viimeisenkin yhteistyön ja tuomari keskeyttää kokeen.
Paikallistamiskyky: Näki molemmat pudotukset. Eteni 
määrätietoisesti ensimmäiseksi pudotetun alueelle ja etsi 
sitä sitkeästi, mutta kun sitä ei löytynyt palasi tyhjänä ta-
kaisin ja tehtävä jäi suorittamatta.
Riistankäsittely: -
Passityöskentely: Tarkkaavainen ja varsin virittynyt lauka-
usten aikana, mutta pysyy paikallaan.
Muut ominaisuudet: Hyvin hallinnassa siirtymien aikana.
Yleisvaikutelma: Metsästyskoira, joka saapui koealueelle 
sytytyslanka jo palaen. Irti päästyään käy niin kuumana, 
ettei suoriudu päivän paikallistamis- ja ohjaustehtävistä, 
jolloin tuomari keskeyttää kokeen.
AVO0
näyttely 2 p + 1 p = 3 pistettä

Kuva: Raija Gärding
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Kennel Heilurihännän toivottaa 
Joulurauhaa ja onnea vuodelle 2018! 

 

C.I.E. JMV-10 Heilurihännän 
Ranger Peak “Simo” 
tulokset v. 2017  
7xROP 
1XVSP 
Riihimäki kv RYP4  
Alavus kr RYP1 
Helsinki Eukanuba kv RYP2 
Kouvola rh RYP1  BIS 
Vesilahti rh RYP2 

Heilurihännän 
kasvattajaryhmä 
13xROP 
2xBIS (mm. SNJ 
päänäyttely) 
1XBIS3 
2XBIS4 

Kiitämme kasvattiemme omistajia aktiivisuudesta ja hyvästä yhteistyöstä v. 
2017 ja onnittelemme upeita tuloksia saaneita kasvattejamme: 
Heilurihännän Autumn Legend, Autumn Wizard, Autumn Myth, Golden 
Tiger, Wise Tiger, Tiger's Hope, Tiger's Love, Kilkenny, Limerick, Roscommon, 
Mayo, Cool To Be Me, I'm So Cool, Cool And Clever, Wood Tar, Texas Rose, 
Ranger Peak, Cool Water Man, Fuel For Life, Glow After Dark, Happy Heart 
ja Signature 
 
Heilurihännän Mayo, om. Mari Myllykangas, on 50. FI MVA 
kasvattamissamme sileäkarvaisissa noutajissa!  
 

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

Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n hallitus ja toimikunnat 
toivottavat jäsenistölle Iloista Joulua ja Menestyksekästä Uutta 
Vuotta 2018

Kuva: Tiina-M. Kisonen
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Kennel Heilurihännän toivottaa 
Joulurauhaa ja onnea vuodelle 2018! 

 

C.I.E. JMV-10 Heilurihännän 
Ranger Peak “Simo” 
tulokset v. 2017  
7xROP 
1XVSP 
Riihimäki kv RYP4  
Alavus kr RYP1 
Helsinki Eukanuba kv RYP2 
Kouvola rh RYP1  BIS 
Vesilahti rh RYP2 

Heilurihännän 
kasvattajaryhmä 
13xROP 
2xBIS (mm. SNJ 
päänäyttely) 
1XBIS3 
2XBIS4 

Kiitämme kasvattiemme omistajia aktiivisuudesta ja hyvästä yhteistyöstä v. 
2017 ja onnittelemme upeita tuloksia saaneita kasvattejamme: 
Heilurihännän Autumn Legend, Autumn Wizard, Autumn Myth, Golden 
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Mayo, Cool To Be Me, I'm So Cool, Cool And Clever, Wood Tar, Texas Rose, 
Ranger Peak, Cool Water Man, Fuel For Life, Glow After Dark, Happy Heart 
ja Signature 
 
Heilurihännän Mayo, om. Mari Myllykangas, on 50. FI MVA 
kasvattamissamme sileäkarvaisissa noutajissa!  
 

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

Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n hallitus ja toimikunnat 
toivottavat jäsenistölle Iloista Joulua ja Menestyksekästä Uutta 
Vuotta 2018
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ONNISTUMISIA JA PETTYMYKSIÄ, 
VETTÄ JA AURINKOA - FLATTIEN 
POHJOISMAIDEN MESTARUUS 14.-
15.10.2017 RAASEPORISSA
Heja Norge! Bjarne Holmin Pete voitti 
A-kokeen ykköstuloksella saaden sertin 
ja B-kokeen saaden ensimmäisen pal-
kinnon. Hyvän vastuksen antoi Ruot-
sin Gisela Fuchsin Fozzy, joka nappasi 
ykkösen ja vara-sertin ja B-kokeestakin 
kolmannen palkinnon. Onnittelut naa-
pureille! Suomen joukkueesta palkittiin 
parhaana Katja Villikan Vappu, joka oli 
A-kokeessa ampujien suosikki (Gun’s 
choice) ja sai B-kokeesta toisen palkin-
non. Mestaruusviikonloppu sujui kaikin 
puolin erinomaisesti arvoisine puittei-
neen Norrbyn kartanossa.

Rotumme vuosittain pidettävän PM-
kilpailun järjestäjänä oli tänä vuonna 
Suomi. Kokeeseen kuuluu yksilökilpailu, 
joka käydään ensimmäisenä koepäivä-
nä lämpimän riistan kokeena (NOME 
A-koe). Toisena kisapäivänä on jouk-
kuekilpailuna NOME B eli kylmän riistan 

voittajaluokan koe. Kukin Pohjoismaa 
voi lähettää yhden joukkueen, johon 
kuuluu neljä voittajaluokan koirakkoa. 
Valitettavasti Tanskan joukkue ei tänä 
vuonna kilpailuun osallistunut. Tuoma-
reina A-kokeessa olivat Tanskasta Keld 
Jörgensen ja Suomesta Miso Sipola. 
Sunnuntain B-kokeen tuomaroi Keld yk-
sin.

Perjantaina tutustuttiin ja arvot-
tiin

Sekä kilpailijat, tuomarit että suurin osa 
kokeen työntekijöistä saapuivat Tammi-
saareen perjantaina kokoontuakseen 
get together -illalliselle. Kilpailijat ma-
joittuivat läheiseen hotelliin, työntekijät 
koepaikalle. Illallisen aikana arvottiin 
numeroiduilla dameilla lauantain lähtö-
järjestys, ja mukavasti kaikkiin joukku-
eisiin arpaonni antoi pieniä numeroita. 

A-kokeessa tehtävät tehdään numero-
järjestyksessä, eli ykkösen saanut koira 
aloittaa. Suuren numeron saanut koi-
rakko voi sen sijaan joutua odottamaan 
pitkäänkin vuoroaan.

Kuulumiset vaihdettiin, onnea kokee-
seen toivoteltiin, mutta melko pian 
kaikki vetäytyivät levolle. Tunnelmassa 
oli aistittavissa pientä jännitystä, niin 
kilpailijoissa kuin toimitsijoissakin. Kaik-
ki tietysti miettivät jo huomista: miten 
koe sujuisi, miten järjestelyt toimisivat.  
Lisäksi toimitsijat olivat jo perjantaina 
valmistelleet koetta maastossa.

Lauantain A-koe: sorsia, fasaaneja 
ja peltopyitä

Lauantaiaamu valkeni aurinkoisena, kun 
kilpailijat saapuivat paikalle. Ennustet-
tu vesisade alkoi kuitenkin lähes saman 

Teksti: Sari Alho
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tien, ja sitä sitten jatkuikin koko päivän. 
Koirakot jaettiin kahdelle tuomarille: 
Keld sai numerot 1-6, Miso numerot 
7-12. Molemmilla ryhmillä oli toimitsi-
jana sihteeri ja pick up -koirakko, jonka 
tehtävänä olisi tarvittaessa hakea ne lin-
nut, joita tuomari ei halua koekoirien ha-
kevan. Ylösajavat spanielit ohjaajineen 
ja ampujat olivat menneet ensimmäisel-
le ajopaikalle valmiiksi.

Ryhmät lähtivät kävelemään pellolle 
kahdesta eri suunnasta. Pellon alalaidas-
ta alkoi kuulua ampumista: sorsalammi-
kossa oli yöpynyt heinäsorsia, taveja ja 
haapanoita, joita spanielit olivat ajaneet 
ylös. Ampujat olivat valmiina, ja pudot-
tivat muutamia sorsia sekä lammik-
koon että sen takana olevaan peltoon. 
Tuomari Keldin ryhmä oli lähempänä 
lammikkoa, joten koirakko numero 1 
sai aloittaa heti ryhmän asetuttua riviin 
pellolle noin sadan metrin päähän lam-
mikosta.

Yleisö, jota oli saapunut mukavan paljon 
paikalle, sai tulla mukaan pellolle, ja ryh-
mittyi koirakoiden taakse sivulle. Koetta 
pystyi seuraamaan hyvin, sillä näkyvyys 
pellolla oli mainio.

Sorsa oli pudonnut kaislikkoon keskelle 

lampea. Valitettavasti kuitenkin koirakot 
1-3 epäonnistuivat, ja vasta neljäs koira 
onnistui sorsan noutamaan. Ryhmäs-
sä jatkoi siis vain kolme koirakkoa heti 
ensimmäisen tehtävän jälkeen. Toinen 
ryhmä odotti vuoroaan noin 200 metrin 
päässä pellon toisella puolella.

Koe jatkui ajojahtina metsäsaarekkee-
seen, josta spanielit ajoivat ylös pelto-
pyitä ja fasaaneja. Ajo ja ampuminen 
sujuivat niin hyvin, että kaikki koirakot 
molemmissa ryhmissä saivat vähintään 
yhden noudon. Jos nouto epäonnistui 
tai tapahtui muu hylkäävä virhe, koi-
rakko putosi pois. Se sai kuitenkin jäädä 
ryhmään mukaan katsomaan muiden 
suorituksia.

Yhtään koiraa ei suljettu pois ääntelyn 
vuoksi, mikä on rodulle erinomainen 
asia. Sen sijaan pari karkaamista tapah-
tui, ja koirakot hylättiin. Kieltämättä 
haastetta koirille toivat pitkin peltoa 
juoksentelevat peltopyyt, jotka saattoi-
vat viilettää vierestä ohi rivissä odotta-
van koirakon. A-kokeessa kuitenkin koi-
ran pitää pystyä olemaan täysin hiljaa ja 
paikallaan jopa tuntikausia, eikä se saa 
reagoida elävään riistaan. 

Useimmat tehtävät olivat ohjauksia, ja 

vaikka matkat eivät olleet kovin pitkiä, 
maaston vaihtelu teki tehtävistä vaikei-
ta. Pelto oli hyvin märkä, ojat ja lammi-
kot tulvineet. Toivottavaa on, että koira 
etenee riistalle suoraviivaisesti ja mah-
dollisimman vähillä käskyillä. Monet 
ohjaajat joutuivat kuitenkin käyttämään 
sekä pilliä että ääntä runsaasti, mikä vai-
kuttaisi tietenkin arvosteluun. Riistankä-
sittely oli hyvää, muutamia hitaita riistan 
ylösottoja ja pudotuksia tosin joukkoon 
mahtui. 

Ensimmäinen ajo monine tapahtumi-
neen kesti lounastaukoon asti. Tauko 
sadesuojassa tulikin tarpeeseen, samoin 
herkullinen lämmin keitto. Nuotilla kui-
vateltiin vaatteita, ja kerrattiin aamupäi-
vän tapahtumia. Tuomarit päättivät tau-
on aikana, että vain kahdella koiralla oli 
mahdollisuus palkintoon ja niin ollen ne 
jatkaisivat kilpailua: Norjan Brjane Hol-
min NORDJCH DKBRCH Waternuts High 
and Mighty ja Ruotsin Gisela Fuchsin Ze-
bulons Karrakatta. 

Jännitys tiivistyi, kun toinen ajo alkoi jäl-
leen spanielien ylösajolla. Saarekkeesta 
lensi runsaasti fasaaneja ja peltopyitä. 
Ampujat olivat valmiina, ja pudottivat 
useita lintuja samanaikaisesti. Molem-
mat koirakot saivat useita noutoja, ja 
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kaikki tehtävät sujuivat molemmilta 
hyvin. Yleisö ihasteli koirakoiden erin-
omaista työskentelyä ja oli mahdotonta 
arvata, kumpi niistä voittaisi. Tuomarit 
kuitenkin selvästi löysivät pienen eron, 
ja hetken kuluttua ilmoittivat kokeen 
päättyneen. Tulokset julkaistaisiin kui-
tenkin vasta illalla. Tyytyväinen yleisö, 
toimitsijat ja kilpailijat pääsivät kuivatte-
lemaan ja lepäämään.

Illan juhlaillalliselle oli kutsuttu myös 
yhteistyökumppaneita. Väki oli pukeu-
tunut, jos ei parhaimpiinsa, niin ainakin 
tilaisuutta kunnioittaen. Tarja keittiö-
joukkoineen oli valmistanut upean illal-
lisen: alkuruokalautanen kunnioitti Suo-
men 100-vuotista historiaa, pääruuaksi 
oli suussa sulavaa broileria ja ratatouil-
lea. Jälkiruuaksi nautittu hyydyke päätti 
aterian. 

Vihdoin oli tulosten vuoro. Kun voitta-
jan nimi julkistettiin, juhlaseurue hurra-
si vilpittömän iloisena. Bjarnen Pete oli 
monen suosikki ja voitto ansaittu. Sekä 
tuomarit että Bjarne itse antoivat kui-
tenkin kriittistä palautetta päivästä: taso 
ei noussut niin korkealle kuin kilpailun 
arvo olisi antanut odottaa. Koirakot oli 
kuitenkin valittu kussakin maassa par-
haiten kokeissa pärjänneistä, joten suo-

ristusten ja tulostason olisi odottanut 
olevan parempia. Keld totesi, että muu-
tamassa koirassa olisi kyllä ainesta, mut-
ta ohjaajien pitää katsoa peiliin ja harjoi-
tella paljon enemmän ja ennen kaikkea 
laadukkaammin.

Sunnuntain B-koe: veneilyä ja da-
meja

Sunnuntaiaamu valkeni aurinkoisena, 
kun kilpailijat saapuivat paikalle kokoon-
tumispaikalle. Koe alkoi jo kartanon pi-
halta, kun tuomari Keld otti kaikki kil-
pailijat vastaan ja selosti kokeen kulun. 
Tervehdyksen jälkeen ensimmäinen pari 
kuljetettiin joen rantaan soutuveneen 
luo. Muut kilpailijat ajoivat autolla joen 
toiselle puolelle, missä koepaikka sijaitsi.
Koirakoiden järjestys oli arvottu lauan-
taina, ja arpa oli heittänyt suomalaiset 
koirakot ensimmäiseksi ja toiseksi pa-
riksi. Vene lipui pitkin jokea koirakot 
kyydissään, ja oikealta rannalta alkoi 
kuulua laukauksia. Mitään ei kuitenkaan 
näkynyt. Heti sen jälkeen vasemmalta 
rannalta kuului kaksi laukausta, ja kaksi 
damia putosi peltoon joenrannan kaisli-
kon taakse. Suurin osa koirista näki hei-
tot. Vene saapui rantaan ja tuomari otti 
koirakot vastaan. 

Pienemmällä numerolla oleva koirakko 
aloitti kokeen vesiohjauksella, joka oli 
jokea pitkin veneen tulosuuntaan oi-
kealla rannalla. Toinen koirakko odotti 
näkösuojassa vuoroaan. Matka oli noin 
80 metriä. Vesiohjaus osoittautui yllättä-
vän hankalaksi, vain pari koiraa suoritti 
sen suoraviivaisesti. Koirat pyrkivät ran-
tojen kaislikkoon eivätkä pysyneet lin-
jalla joen keskellä. Joen leveys on noin 
30-40 metriä. Vesiohjauksen jälkeen oli 
vuorossa oikealle rannalle peltoon hei-
tetyn damin nouto, joko muistilla tai oh-
jauksena. Tässäkin tehtävässä usea koira 
epäonnistui ja vain harva meni sen suo-
raviivaisesti. 

Koe jatkui parityönä pienellä haulla (lä-
hihaku) joen viereisellä pellolla heinikos-
sa, josta ampumista oli kuulunut vene-
matkan aikana. Tämä tehtävä onnistui 
kaikilta, vaaditut kaksi damia löytyivät 
helposti.

Seuraavana oli vuorossa yksilötehtävänä 
kaksoismarkkeeraus peltoon. Spanieli 
ja ampuja kulkivat ojan reunaa pellol-
la vastapäätä koirakkoa heittäen damit 
kulkiessaan. Matka oli noin 100 metriä. 
Yllättäen markkeeraustehtävä osoittau-
tui vaikeaksi: vaikka koirat markkeerasi-
vat heitot, damien löytämiseen pellon 
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noin 25 cm korkeasta heinikosta kului 
monella aikaa ja koirat hakivat laajalta 
alueelta ja moni väärältä puolen ojaa. 
Pitkähkö, noin 150 metrin maaohjaus 
helppokulkuista peltoa pitkin oli suori-
tettavissa yhdellä käskyllä, kuten Ruot-
sin Karin ja Indy näyttivät. Ohjauksessa 
koira oli koko ajan näkyvissä, jollei poi-
kennut linjalta. Lähes kaikki muut koirat 
tarvitsivat useampia käskyjä, toiset hy-
vinkin runsaasti. Selvästikään annetun 
suoran linjan pitäminen ei ole flattien 
parhaita puolia! Kaikki koirakot kuiten-
kin saivat damin talteen.

Viimeisenä oli vuorossa haku, joka oli 
kuusimetsässä ja kaislikossa joen ran-
nassa. Osa koirista teki hyvää, itsenäistä 
hakua, mutta osa ei saanut hakuunsa 
syvyyttä tai haki vain kuivalla metsäalu-
eella. Haku oli parityötä, mutta vain yksi 
koira kerrallaan oli työssä toisen odot-
taessa vuoroaan. Tuomari halusi 4/5 da-
mia, jotta hyväksyi hakutehtävän.

Tuomari Keld ei koko päivänä keskeyttä-
nyt yhtään suoritusta eikä myöskään yk-
sikään osallistuja. Koska koe oli parityö 
ja joukkuekilpailu, jokainen halusi suo-
rittaa kokeen loppuun asti, vaikka osa 
tehtävistä oli epäonnistunut. Tuomari 
halusi antaa koiralle aikaa tehdä kaikki 
tehtävät, ja oli hyvin oikeudenmukainen 
koirakoita kohtaan. Kaikki saivat samat 
mahdollisuudet yrittää kutakin tehtä-
vää. Tästä syystä aikataulu venyi, ja koe 
loppui vasta klo 17.15. 

Palkintoja ja paljon työtä

Palkintojen jako meni sen verran myö-
häiseen, että Norjan voittajajoukkueen 
oli jo pitänyt lähteä kotimatkalle. Ainoan 
B-kokeen ykköspalkinnon saanut koi-

rakko, Bjarne ja Pete, saivat kuitenkin 
tiedon jo kotimatkalla. Ruotsalaiset oli-
vat vielä paikalla, ja tyytyväisinä ottivat 
vastaan sunnuntain toisen palkintonsa. 
Suomen joukkue kumarsi kolmannen 
sijan. Lisäksi toimitsijat halusivat antaa 
erikoispalkinnon Ruotsin Karinille ja In-
dylle päivän ehdottomasti parhaimmas-
ta ohjauksesta.  
Tuomari Keld antoi jälleen kriittistä pa-
lautetta koirakoille. Hän toivoi, että var-
sinkin ohjaustehtävässä olisi käytetty 
paljon vähemmän käskyjä. Myös vesioh-
jauksessa oli paljon vaikeuksia suoran 
linjan pitämisessä. Keld antoi myös ke-
huja: monella koirakolla oli hyvä yhteis-
työ ja hallittavuus.

Kokeen ylitoimitsijana oli Anu Mikkola, 
joka uurasti viikonlopun eteen lukemat-
tomia tunteja. Mutta se näkyi: kaikki jär-
jestelyt koepaikoilla olivat loppuun asti 
mietittyjä ja molemmat päivät sujuivat 
suunnitelmien mukaan ilman ongel-
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ammattitaitoisesti yhdessä ampujien ja 
spanielin ohjaajien Teemu Rytkösen ja 
Kimmo Kaakkomäen kanssa A- kokeen 
tapahtumat maastossa. A-kokeen se-
remoniamestarina toimi Antti Tarkkala. 
Pick-up-koirakot eivät joutuneet töihin. 
Kuvaaja Markku Kastepohjan ottamia 
kuvia voi ihastella rotujärjestön netti-
sivuilla. B-kokeessa sunnuntaina ahkeroi 
osittain sama toimitsijaporukka, vähän 
eri tehtävissä. Eläinlääkäri Riitta Nikko 
oli paikalla lauantaina.

Viikonlopun ajan saimme nauttia ai-
van mahtavasta ruuasta. Ruokaa oli 
aina tarjolla, vaikka toimitsijat joutuivat 
syömään välillä outoina aikoina ja keit-
tiöväen yöunet jäivät vain muutamaan 
tuntiin. Myös maastoon koepaikoille 
evästarjoilu tuomareille ja työntekijöille 
toimi hienosti. Kiitokset erittäin ammat-
titaitoiselle keittiöväelle: Tarja Tuhola, 
Anu Sinkkonen ja Tuija Tuhola. 

Tunnelma oli koko viikonlopun reilu-
henkinen, kilpailijat kannustivat toisiaan 
ja yleisö oli hienosti mukana tapahtu-
missa. Vaikka välillä vähän väsytti, huu-
mori auttoi jaksamaan, samoin varsinkin 
toimitsijoiden kesken vallinut mukava 
henki ja tunnelma. Viikonloppu on iso 
ponnistus ja vaatii paljon työtä. Oli upea 
kokemus olla paikalla toimitsijana ja 
nähdä, kuinka hienosti kaikki onnistui 
ja kuinka tyytyväisiä järjestelyihin ja ko-
keiden sujumiseen sekä työntekijät, kil-
pailijat että yleisö olivat. Tietenkin osaa 
kilpailijoista varmasti harmittaa oma 
epäonnistuminen, lieko jännityksellä ol-
lut oma osuutensa asiaan. Nyt vain lisää 
laadukasta treeniä niissä asioissa, jotka 
kokeessa tulivat esiin. Kuten Keld sanoi, 
flateissa on kyllä ainesta parempaan!
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tää Norrbyn kartanon omistajaa Mikael 
Aspelinia ja kaikkia tapahtuman yhteis-
työkumppaneita ja sponsoreita. 

Tapahtuman mahdollistivat

Norrby Gård
Alan Paine
K-Citymarket Salo
Motel Marine
Oulun Ase ja Erä
Robur

Tulokset 

A-koe, yksilömestaruus
A1 sert: Waternuts High And Mighty ja 
Bjarne Holm, Norja

A1 varasert: Zebulons Karrakatta ja Gi-
sela Fuchs, Ruotsi

Gun's Choice:  Gilliam's Gold White Pige-
on Game ja Katja Villikka, Suomi

B-koe, joukkuemestaruus
1. Norja
2. Ruotsi
3. Suomi

Norjan joukkue

TWIST 
NO51626/12, Narttu, synt 2012
Dark Devotion Overnight Obsession- Il 
Sano’s Alabama
Kasvattaja Linda Moore-Carlsen, omista-
ja Bodil Bache
A-koe: - (ei tulosta)
NOME VOI: 2

RED MOUNTAIN’S I PETTERS SPÅR
SE19326/2012, Uros, synt 2012
Dark Devotion Overnight Obsession- Le-
wisia
Kasvattaja Maritha Forss / Charlotta Lu-
ciani, omistaja Tone Andersen
A-koe: 0
NOME VOI: 0

NORDJCH DKBRCH WATERNUTS HIGH 
AND MIGHTY
NO42855/10, Uros, synt 2010
Holly Hunter’s Jaspar- Duckstream Crag-
ganmore
Kasvattaja Heidi Kvan & Bjarne Holm, 
omistaja Bjarne Holm
A-koe: 1. palkinto, sert
NOME VOI: 1

N JCH POLAR CIRCUS RONALDO
Reg. no 13154/08, Uros, synt 2008
Il Sano’s Fat Boy- Polar Circus Heather
Kasvattaja Tesaker Rita & Karina, omista-
ja Tone Høyland
A-koe: 0
NOME VOI: 3

Ruotsin joukkue

SKATTKAMMARENS ISLE OF ISLAY “Indy”
SE12471/2013, Narttu, synt 2012 
Meitas Mezzoforte Mackan - Skattkam-
marens Hot Lips 
Kasvattaja Karin Rankloo, Ruotsi, omista-
ja Karin Rankloo
A-koe: 0
NOME VOI: 3

ZEBULONS KARRAKATTA ”Fozzy”
SE19354/2013, Narttu, synt 2013 
LPI SE JCH Hinnared's Nolte- Zebulons 
Forever Khana  
Kasvattaja Åke och Gisela Fuchs, Ruotsi, 
omistaja Gisela Fuchs
A-koe: 1. palkinto, vara-sert
NOME VOI: 3
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”eye-wipen” tai ”first dog downin”, koiran 
koe keskeytyy.

Palkinnot:
Ensimmäinen (1.) palkinto annetaan 
koirille, joiden kokonaissuoritus on erin-
omainen. Palkintosija edellyttää, että 
koira ei ole tehnyt hylkäävää tai vakavaa 
virhettä. 1. palkinnon saaneet asete-
taan paremmuusjärjestykseen. Kokeen 
voittaneelle koiralle voidaan antaa ser-
tifikaatti (SERT), mikäli kokeeseen on 
osallistunut vähintään kuusi koiraa ja 
voittanut koira on noutanut vähintään 
viisi riistaa. Varasertifikaatti (vara-SERT) 
voidaan antaa toiseksi sijoittuneelle koi-
ralle. 

Toinen (2.) palkinto annetaan koirille, 
joiden kokonaissuoritus on hyvä. Yksi 
vakava virhe voidaan sallia, mikäli koiran 
suoritus on muilta osin moitteeton. 

Kolmas (3.) palkinto annetaan koirille, 
joiden kokonaissuoritus on tyydyttävä. 
Koiran palkitseminen edellyttää vähin-
tään kolmen riistan noutamista ilman 
hylkäävää virhettä. 

Jos koira tekee hylkäävän virheen tai sen 
kokonaissuoritus ei riitä hyväksyttyyn 
palkintoon, merkitään palkintosijan 
kohdalle nolla (0). Laatuarvostelu voi-
daan jättää antamatta, jos koira ei tuo-
mareiden mielestä ole tehnyt riittävän 
hyvää noutotyötä tai on tehnyt vähem-
män kuin kolme hyvää noutoa tehdes-
sään vakavan virheen. Jos koiran laatu-
arvostelu jätetään antamatta tai ohjaaja 
keskeyttää tilanteessa, jossa tuomarin 
mielestä koiralla olisi vielä ollut mahdol-
lisuus yltää palkintosijoille, merkitään 
tulokseksi viiva (-) (Ei tulosta ilman hyl-
käävää virhettä, NC=not qualified).

ENGSBODA CLOCKWORK ORANGE 
”Mossa”
SE14455/2010, narttu, synt 2010 
SE VCH Comics Blue Score - SE VCH Engs-
boda Marie Antoinette  
Kasvattaja Tina Engstöm, Ruotsi, omista-
ja Karin Cleeve  
A-koe: - (ei tulosta)
NOME VOI: 3

SE SPCH SE NO JCH SVARTALWEN'S FRIA 
ASKA ”Aska”
Reg.nr/ SE31316/2011, Narttu, synt 2011
Mavisflight Flow-Of-Spirits- SE SPCH DK 
BRCH NORD JCH Waternuts Caleigh
Kasvattaja Anna-Lena Wendt, Ruotsi, 
omistaja Anna-Lena Wendt
A-koe: 0
NOME VOI: 2

Suomen joukkue

FI KVA GILLIAM’S GOLD WHITE PIGEON 
GAME ”Vappu”
FI42490/11, Narttu, synt 2011
Whipchord’s Svold- Flatterhaft Cover 
Girl For Gilliam
Kasvattaja Karin Friberg, Ruotsi, omistaja 
Katja Villikka
A-koe: 0
NOME VOI: 2

FILURIN TARINA ”Rina”
FI42490/11, Narttu, synt 2012
Gunhills Jubilee Sensation- Zebulons 
Windy Peg
Kasvattaja Tiina Pikkuaho, Suomi, omis-
taja Heli Pitkäjärvi
A-koe: 0
NOME VOI: 0

FILURIN TOROJOLLI ”Mortti”
FI42529/12, Uros, synt 2012
Gunhills Jubilee Sensation- Zebulons 
Windy Peg
Kasvattaja Tiina Pikkuaho, Suomi, omis-
taja Minna Niemi
A-koe: 0
NOME VOI: 0

C.I.B C.I.E* FI & EE & LV CH EE VCH EEVW-
17 FI & SE TVA FOWL REED’S BLACKPOOL 
”Piki”
FI24426/09, Uros, synt 2009
Toffedreams Summit- Artnemisflat Ga-
ladriel
Kasvattaja Pia Kauppinen, Suomi, omis-
taja Veera Jääskeläinen
A-koe: - (ei tulosta)
NOME VOI: 0

A-kokeen säännöt lyhyesti

A-koe on lämpimän riistan koe, jossa 
ammutaan elävää riistaa.

Ollessaan arvostelun alaisena koiran on 
herkeämättä seurattava jahdin etene-
mistä ja oltava hiljaa paikallaan. Sen tu-
lee painaa mieleensä riistan putoamis-
paikat ja muistaa ne riittävän pitkään. 
Noutotehtävien aikana koiran tulee 
esittää kunkin tehtävän edellyttämiä 
ominaisuuksia, kuten tehokasta hakua, 
hyvää ohjattavuutta, oma-aloitteisuutta, 
hyvää vainunkäyttöä ja riistanlöytöky-
kyä. 

Jos koira tekee jonkun hylkäävistä vir-
heistä tai kaksi vakavaa virhettä, sen koe 
keskeytetään. Samoin menetellään, jos 
molemmat tuomarit ovat sitä mieltä, 
että koiraa ei voida enää palkita. Lisäksi 
koiran koe on keskeytettävä, jos ohjaaja 
kurittaa koiraa koepaikalla tai jos koira 
loukkaantuu.

HYLKÄÄVÄT VIRHEET: • aggressiivinen 
käyttäytyminen • vinkuminen tai hauk-
kuminen • laukausarkuus • kieltäytymi-
nen vesityöskentelystä • kieltäytyminen 
riistasta • kovasuisuus • riistan vaihtami-
nen • luvaton lähtö noutoon • fyysinen 
kosketus koiraan • karkaaminen ohjaa-
jan hallinnasta • ampumattoman riistan 
takaa-ajaminen • etsiminen riista suussa.

Käsitteitä:
“first dog down”= Koira havaitsee haa-
voittuneen riistan putoamispaikan, 
mutta ei löydä riistaa, vaikka se tuo-
marin mukaan olisi ollut löydettävissä. 
Muutkaan noutoon lähetetyt koirat, tuo-
marin määräämät avustajat tai tuomari 
eivät löydä riistaa. “eye-wipe”= Koira ei 
onnistu noutamaan riistaa, jonka nou-
dossa toinen koira onnistuu vastaavissa 
olosuhteissa, tai tuomari käy hakemassa 
riistan. Jos koira saa kolmen ensimmäi-
sen noudon aikana vakavista virheistä 
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Kokeeseen osallistui neljä koirak-
koa Suomesta, Ruotsista ja Norjas-
ta. Harmittavasti Tanskasta ei tälle
vuodelle saatu joukkuetta kasaan. Tuo-
marina A-kokeessa toimivat Miso Sipola 
ja Keld Jörgensen, joka tuomaroi myös 
dameilla suoritetun B-kokeen.

Lauantaina oli A-koe, joka suoritet-
tiin Norrbyn Kartanon mailla. Koe 
oli toimiva ja hyvin suunniteltu.
Koirille saatiin paljon mielenkiintoi-
sia ja erilaisia riistatilanteita. Ainut 
vähemmän mukava asia oli se, että
aurinkoisen sään toivomus oli jäänyt 
käsittelyjonoon, eikä ehtinyt toteutua 
lauantaina.

A-koe oli meille ensikertalaisille jännittä-
vä kokemus, vaikka meidän osaltamme 
ei tuloksista jäänyt jälkipolville kerrotta-
vaa.

Erityisesti mieltä lämmitti tuomari 
Miso Sipolan ystävällinen asenne jän-
nittäviä ensikertalaisia kohtaan, kun
heillä ei aina puhe mene ker-
rasta perille ja jalat eivät liiku 

niin ripeästi, kuin tilanne vaatisi.

Lounasruokailu oli järjestetty läheisel-
le laavulle ladon luo. Maistuva poro-
keitto lämmitti mukavasti sateisena
päivänä. Lauantain illallisella oli 
tarjolla erilaisia Suomi-maku-
ja, jotka olivat erittäin herkullisia.
Maharottoman suuret kiitokset Team 
Kokkiryhmälle!

Sunnuntaiksi toivottu aurinkoinen 
sää kerkesi toteutumaan, ja päi-
vä valkeni selkeänä. Suomi-Team oli
nostanut arvonnassa itselleen usko-
mattoman numerosuoran 1-4, joten 
aamulla päästiin heti tositoimiin. Koe
suoritettiin parikokeena.

Koealueelle mentiin veneellä uo-
maa pitkin, jonka molemmin puo-
lin oli korkeaa kaislikkoa. Mennessä
toiselle puolella ammuttiin usei-
ta laukauksia, toiselle puolelle len-
si markkeeraus ja tuli vielä laukaus
ohjaukseen. Tämän jälkeen rantau-
duttiin. Ohjaaja sai valita, että lähet-
tääkö koiran ohjaukseen rannasta vai

laiturilta. Koira uitettiin ohjausda-
mille uomaa pitkin kaikkien häiriöi-
den ohi. Tämän jälkeen otettiin ylös 
alussa heitetty markkeerausdami.

Seuraavaksi vuorossa oli ”pikkuha-
ku” pelto/kaislikkoalueella, josta mo-
lemmat koirat noutivat kaksi damia.
Tämän jälkeen tuli kaksoismarkkee-
raus pellolle, jossa erikoisuutena oli 
mukana spanieli, joka ”ajoi” riistaa
heittojen välissä ylös. Näiden nouto-
jen jälkeen suoritettiin pitkä maaoh-
jaus. Lopuksi tehtiin vielä laajempaa
hakua metsässä.

Kokemuksena tämä oli hyvin mie-
lenkiintoinen ja opettavainen viikon-
loppu, vaikka tulostaso ei meidän
osaltamme päätä huimannut. Suu-
ri kiitos kokeen järjestäjille, toimitsi-
joille ja kaikille, jotka olitte mukana
toteuttamassa tätä hienoa viikonloppua.

Kiitos myös Katja ja Veera, teirän kans 
oli maharottoman mukava erustaa! 

Flattien PM: Ensikertalaiset Suomea 
edustamassa Teksti: Minna Niemi ja Heli Pitkäjärvi
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Flattikasvattajat ry järjesti 16.-17. syys-
kuuta Korialla Paukun majalla jo pe-
rinteeksi muodostuneen nuorten, alle 
2-vuotiaiden flattien epävirallisen kat-
selmuksen. Tapahtumassa arvioidaan 
flatin rodunomaista työskentelyä sekä 
koiran rakennetta ja ulkomuotoa. Arvi-
oitsijoina tapahtumassa toimii arvostet-
tuja kasvattajatuomareita sekä aktiivisia 
noutajakoiraharrastajia niin Suomesta 
kuin muistakin Pohjoismaista.

Vuosittaisen katselmuksen tarkoitukse-
na on kerätä jalostusta varten laajem-
min tietoa nuorten koiriemme tasosta 
ja kehittymisestä eri osa-alueilla. Myös 
kives- ja purentavikaiset koirat ovat ter-
vetulleita katselmukseen. Tapahtuma 
järjestettiin nyt kuudennen kerran.

Rasteja oli kaikkiaan viisi: Ulkomuoto ja 
rakenne, markkeeraus, kanijälki, haku-
ruutu sekä vesirasti. Jokaiselta rastilta 
koirakko saa kirjallisen arvostelun. Ras-
teilla ohjaajalla on myös mahdollisuus 
kysellä itseä askarruttavista asioista ja 
saada neuvoja mahdollisiin ongelma-
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20
17 Nuorten koirien katselmus 2017

Teksti ja kuvat: Satu Saarinen

kohtiin. Toimitsijat kertovat omia huo-
mioitaan koirakon yhteistyöstä sekä an-
tavat neuvoja ja vinkkejä jatkoon. 

Tänä vuonna meillä oli kaksi arvioitsijaa 
ulkomailta. Ruotsista Terese Sundquist 
(Kennel Toffedreams) arvosteli yhdessä 
Kirsi Niemisen kanssa koirien ulkomuo-
toa ja rakennetta.  Tanskasta oli mukaan 
saatu Johnny Eckhaus (Kennel Erosthy-
mos), joka hoiti riistoilla tehtävää haku-
ruutua. Muissa osioissa työskentelivät 
Pia Riiheläinen (jälki), Ramin Miraftabi 
(markkeeraus ja hakuruutu dameilla + 
laukauksen sieto) ja Marko Nikkonen 
(Kennel Flatkiss, vesirasti).

-Yleisesti ottaen rastillani näkemäni koi-
rat osoittivat hyviä taipumuksia vapaas-
sa haussa ja löysivät hyvin riistaa. Sen 
sijaan parantamisen varaa on mielestäni 
palautuksissa ja riistankäsittelyssä. Riis-
tankäsittelyn parantamiseksi treeneissä 
ja kokeissa olisi mielestäni parempi käyt-
tää kyyhkyjä roskalintujen sijaan, John-
ny Eckhaus miettii. 

Terese Sundquistin mielestä hänen nä-
kemänsä nuoret flatit olivat kaiken kaik-
kiaan hyviä, rodunomaisia ja hyvära-
kenteisia. – Päissä oli mielestäni hieman 
vaihtelua mutta suurimmaksi osaksi ne 
olivat oikean muotoisia ja tyypillinen su-
kupuolileima oli hyvin nähtävissä. Kuten 
niin monesti, etuosat voisivat olla pa-
rempia ja monilla koirilla oli pystyt lavat. 
-Jotkut koirista olivat aika kookkaita ja 
raskasrakenteisia ikäisekseen. Karvan-
laatu sen sijaan on hyvä. Kaikilla arvioi-
millani koirilla oli kiva luonne, ja kuulosti 
siltä, että ne olivat myös hyvin hallinnas-
sa, Therese arvioi.

Tapahtuma jaetaan yleensä niin, että toi-
sena päivänä mukana ovat ensikertalai-
set ja toisena päivänä ns. jatkokurssilai-
set, jotka ovat olleet kertaalleen mukana 
jo edellisenä vuonna. Yhteensä koiria on 
12-15kpl per päivä. Tänä vuonna tuli 
kuitenkin paljon ilmoittautumisia ni-
menomaan ensikertalaisilta, joten edel-
lisvuotisia ei montaa mukaan mahtunut. 
Sää suosi meitä tänä vuonna ja 
rasteilla riitti vipinää koko päiväksi. 
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17Lounaaseen mennessä oli ehditty käydä läpi 

jo suurin määrä rasteista ja saadut ohjeet sekä 
palautteet antoivat mietittävää paluumatkalle. 
Tapahtumasta sai ostaa myös hihnoja, dameja 
ym. tuotteita mukaan. Kiitoksia kaikille mukana 
olleille, ensi vuonna uudelleen! 

Ensi vuoden katselmus järjestetään tutussa 
paikassa eli Metsästyskerho Paukun majalla 15-
16.9.2018. 
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Pieni, mutta ahkera ja saumattomasti 
yhteen toimiva pohjoisen flattiporuk-
ka syttyi nopeasti ajatukselle järjestää 
Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n 
ensimmäinen nome-b -koe Lapin lää-
nissä, Rovaniemen läheisyydessä. Tänä 
syksynä kokeiluluontoisesti aikaistettu 
hirvenpyynti järjesti hiukan päänvaivaa 
koepaikan löytymiselle. Koepäiväksi oli 
päätetty lauantai 2.9. ja hetken näytti jo 
siltä, että koepäivä täytyy vaihtaa. 

Toimiva ja kaunis koepaikka löytyi kui-
tenkin Norvajärven kupeesta Metsähal-
lituksen mailta, Joutolammelta, noin 25 
km kaupungista. Lampi sijaitsee hyvän 
hiekkatien varrella ja itse koepaikka oli 
tien läheisyydessä. Tieltä oli yleisölle 
hyvät näkymät suorituspaikoille. Maas-
toltaan alue on kuivaa kangasmetsää, 
mutta lampea ympäröi kosteikko ja 
jänkkä. Tätä aluetta tullaan varmaan 
käyttämään myöhemminkin kokeissa, 
niin mainio se on. 

Tällä kertaa kokeessa oli vain alokas-
luokka, mutta koepaikka soveltuu hyvin 
myös avoimen luokan kokeeseen. Koira-

Teksti: Raisa Hartikainen
Kuvat: Johanna Sirviö ja Raisa Hartikainen

kot tulivat Lapin ja Oulun läänistä, jou-
kossa oli myös osallistuja Raisiosta asti. 
Kokeeseen oli ilmoittautunut yhteensä 
15 koirakkoa, joista 3 flattia. 

Koe päästiin aloittamaan yhdeksän 
maissa, kauniissa syksyisessä säässä. 
Tuomarina toimi Veli-Erkki ”Eku” Haataja 
ja ylitoimitsijana debytoi Merja Tavajär-
vi-Mikkonen, monitaitoinen harrastaja 
Lapin Nuuskuista. Kokeen muut talkoi-
lijat olivatkin sitten flattiharrastajia, am-
pujaa lukuun ottamatta. Talkooporukka 
oli kannuksensa kerännyt Lapin Nuusku-
jen kokeissa.

Koirakot saivat ensimmäisenä suorittaa 
ykkösmarkkeerauksen maalle. Siitä siir-
ryttiin lähemmäs lammen rantaa maa-
ohjaukseen. Lampi, vene ja ampuja koi-
rakon oikealla puolella olivat tehtävässä 
häiriönä ja ne aiheuttivatkin kohtuulli-
sesti päänvaivaa koirakoille. Seuraavana 
vuorossa oli kakkosmarkkeeraus; toinen 
riista lensi veteen ja toinen kosteikkoon. 
Tässä tehtävässä oli hauska seurata koiri-
en erilaisia työskentelytapoja. Määrätie-
toisesti edenneet koirat selvittivät teh-

tävän helposti. Markkeerauksen jälkeen 
koirakko siirtyi tuomarin kanssa hieman 
sivummalle, lammen pohjukkaan, ve-
siohjaukseen. Ohjausriista oli pitkulai-
sen saarekkeen kärjessä. Lopuksi koira-
kot työskentelivät hakuruudussa. Kaiken 
kaikkiaan kokeessa oli siis viisi tehtävää. 
Koe oli kokonaisuudessaan varsin muka-
va ja hyvin suoritettavissa; haastetta oli 
erityisesti kakkosmarkkeerauksessa ja 
maaohjauksessa.

Kakkosmarkkeerauksessa Flatout Famous ja Marika Koivisto
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lbn Vilijonkan Duckrocks Daisy ja Marko 
Poikela ALO 1

knn Snowwhite ja Hasse Jylhä (palkittiin 
myös kokeen parhaana koirakkona) ALO 
1

knn Ruokorapseen Cassia ja Suvi Matilai-
nen ALO 1

knu Pendolinon Prestissimo ja Tanja Ten-
honen ALO 1

lbu Indy Lab Amazing Lad ja Heikki Pel-
toniemi ALO 1

lbn Masterkey’s Wis Buza ja Sari Sivonen 
ALO 2

knu Aldebaran A Star By Asp ja Jorma 
Kadenius ALO 3

lbu Hypnos Snowstorm ja Miia Konttila 
ALO 3

sku Flatout Famous ja Marika Koivisto 
ALO 3

skn Majakkasaaren Tazza ja Johanna 
Rauhala ALO 3

knu Ruokorapseen Chicory ja Aino 
Nurro ALO 3

Onnittelut vielä tuloksen saaneille!

Koepäivä oli kaikin puolin onnistunut ja 
leppoisassa tunnelmassa päivä kului no-
peasti. Toivottavasti Lapin kauniin karut 
maastot saavat olla jatkossakin näyttä-
mönä flattikerhon kokeille. 

Iso kiitos kuuluu kaikille talkoolaisille, 
unohtamatta heitä, jotka hoitivat etukä-
teisvalmistelut! L

ämmin kiitos sponsoreillemme: Tomi 
Nieminen, Kuljetuspalvelu Hartikainen 
ja Ica Lahtis, rajakauppa Ruotsin Kolaris-
ta!

Miten meni niinku tuomarin mielestä? Tuomarina Veli-Erkki "Eku" Haataja

Majakkasaaren Tazza palauttamassa vesiohjausriistaa

Mikäs tässä on talkoillessa, kun puitteet ja seura on priimaa!
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18.11.2017 Vuolteen kartanossa Hau-
holla. Paikalla oli lähes neljäkymmentä 
jäsentä, joukossa mukavasti myös en-
tisiä puheenjohtajia, rodun kasvattajia, 
järjestön kunniajäsen Kenneth Kankku-
nen sekä edustajat myös Kennelliitosta 
ja Suomen noutajakoirajärjestöstä. Tun-
nelma oli iloisen juhlava, syötiin hyvin, 
kohotettiin maljoja ja pidettiin puheita. 
Juhlassa jaettiin myös ansiomerkit. Juh-
laillallisen jälkeen iltaa tahditti bilebän-
di m.a.i.s.k., ja sinnikkäimmät juhlijat 
istuivat iltaa vielä jatkoilla aina pikku-
tunneille asti.

Rotujärjestön kunniajäsen Kenneth 
Kankkunen kertoi elähdyttävässä pu-
heessaan olleensa syksyn mittaan 
seuraamassa noutajarotujen kokeita. 
Ulkomuodollisesti flatti on hänestä säi-
lynyt varsin muuttumattomana ja rodun 
uranuurtaja S.E. Shirley aikalaisineen 
tunnistaisi vaivatta flatin omakseen 

edelleen – samaa ei välttämättä voisi 
sanoa labradorin ja kultaisen noutajan 
luojista. Vahvasta ulkomuodon periyt-
tämisestä saamme kiittää tai syyttää lin-
jajalostusta, mutta se on nyt tullut tien-
sä päähän: Tutkituista roduista flatilla 
on kaikkein kapein geenipooli. Ei auta 
hakea uutta jalostusmateriaalia naapu-
rimaista tai edes Keski-Euroopasta, kun 
lopulta kuitenkin kaikkien koirien taus-
talla ovat aina ne samat englantilaiset 
koirat, joilla rotu elvytettiin uudelleen 
toisen maailmansodan jälkeen. Tämä 
on todellinen haaste nykyiselle kasva-
tustyölle.  

Työskentelypuolella sen sijaan on ta-
pahtunut huomattavaa kehitystä ja 
Kenneth leukailikin flattien olevan ny-
kyään kovin hitaita: alkuaikoina flatit 
kuulemma suoriutuivat metsästysko-
keesta usein noin minuutissa! Flatin 
etuna on, että sillä edelleen on kunnon 
turkki, joka mahdollistaa työskente-

lyn kylmissä olosuhteissa. Jokamies-
metsästäjien tarpeisiin ei todellakaan 
tarvita mitään ”sofistikoituneita juuri-
kaspelto-ohjuksia”. ”Tehkää kasvattajat 
vaan edelleen niitä karvaisia rämäpäitä, 
joka flatti perinteisesti on ollut ja jollai-
nen sen kuuluukin olla”, evästi Kenneth 
juhlaväkeä.

Suomen noutajakoirajärjestön terveh-
dyksen juhlaan toi Kari Grönman ja 
Kennelliiton puolesta rotujärjestöä on-
nitteli Riitta Niemelä.
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Flatkiss Back-Up, Arttu, Ardex, Rokki-Art-
tu, on syntynyt Christina Kiurun luona 
Lahdessa 15.4.2004.

Artun saavuttua Hyvinkäälle ja hyvin 
pian kotiuduttua hän aloitti omatoimi-
sen remontoinnin seinistä ja rappusista. 
Tässä vaiheessa viimeistään tuli selväksi, 
että tekemistä pitää Artulla olla. Arttu on 
minun ensimmäinen flattini, ja vauhtia 
on riittänyt vuosien varrella.

Näyttelyissä emme juurikaan ole käy-
neet, vaan Arttu on ollut lähinnä koti- ja 
harrastuskaveri. Sienestäminen ja päi-
väretket metsään ovat Artun mieleen 
erityisesti keväällä ja syksyllä, kun ei 
ole liian kuuma. Hieman on Arttu ollut 
linnustamassa mutta viime vuosina on 
kuljettu enemmän sienien perässä. In-
toa Artussa lintujen hakuun on vieläkin, 
mutta enää ei fyysinen kunto kestä.

Kesä, kärpäset, Arttu. Kaikki mikä surisee 
ja pörisee pitää saada suuhun, kesästä 
toiseen sama tahti jatkuu vaikka ampi-
ainen on nenänpäähän pistänyt. Mitään 
suurempaa haaveria ei onneksi ole sat-
tunut, ja Arttu on saanut nauttia perus-
tervettä flattielämää. Nyt vanhenemisen 

myötä - eli sen jälkeen kun tuli 12v täy-
teen - on liike jo hieman hidastunut ja 
lenkit tehdään sen mittaisina, miten 
Arttu jaksaa. Silloin tällöin annetaan 
kipulääkettä, ellei takajalkojen särky 
helpota pelkällä levolla, mutta onnek-
si Arttu ei
tarvitse jatkuvaa lääkitystä. Iloisuus, 
uteliaisuus ja mukana olon tarve on 
säilynyt edelleen. Ei niin pientä hom-
maa olekaan, ettei siinä Arttu ole vie-
rellä touhuamassa!

Saunassa on Arttu viihtynyt siitä saak-
ka kun on itse päässyt lauteille nouse-
maan. Jos sauna on järven rannassa, 
Arttu käytännössä asuu vedessä ja sau-
nassa. Erityisesti kiuaslenkki on suurta 
herkkua, toki makkara menee kaikessa 
muodossa. Samoin joulukinkku, sitä 
vahditaan siltä varalta että tulee hyvä 
tilaisuus kuten eräänä jouluna, jolloin 
laitoin kinkun eteiseen jäähtymään. 
Vaivihkaa oli eteisen ovi avattu, kinkku 
syöty ontoksi ja kylläisen tyytyväinen 
koira ruokalevolla. Näytti potka mais-
tuneen.

Kinkunpaistoterveisin Arttu 

ARTTU
Teksti ja kuvat: Sami Piippo
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Tarvikemyynti
Dummyt

punainen, vihreä       9,50
kaksivärinen            10,50
kaninkarvadummy   20,00
pentudummy             7,00 
juhlavuoden dummy  9,00  

Taluttimet

noutajatalutin 2m     13,00
noutajatalutin 3m     17,00
näyttelytalutin            8,00

Acme pillit                10,00  

Tekstiilit

huppari                     75,00
T-paita                      20,00

 
Tilaa tuotteet sähköpostitse osoitteesta tarvike@flatti.net

Toimitusaika on n. 2 viikkoa. Tilauksen mukana saat laskun.
Maksuehtona on 14vrk. 

Liitä tilaukseen nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja jäsen-
numerosi. Muista myös koot, värit ja kappalemäärät.

Tarvikemyynti toivottaa Hyvää Joulua!
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Sileäkarvainen noutajanarttu
FI MVA EE MVA 
Majakkasaaren Niiskuneiti T
FI52862/14 s. 18.10.2014
i. FI MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA LT JMVA EE JMVA Ma-
jakkasaaren Louis Cognac
e. EE MVA Majakkasaaren Petty
Kasv: Minna Latva
Om: Jaana Kontto

SERTIT:
11.6.2016 Luige,Olga Goncharuk
12.6.2016 Luige, Kirill Barbosou
8.1.2017 Tartu, Astrid Lundara
7.5.2017 Tampere, Theres Johansson
NOU1:
2.8.2015 Vehmaa, Risto Aaltonen

Sileäkarvainen noutajauros
FI MVA 
Celtair All About Us
FI38697/15 s. 10.6.2015
i. FI MVA Sniffens Star Of Paronis
e. Celtair Ad Astra
kasv. & om. Jenni Juvén

SERTIT:
11.6.2016 Kouvola, Karen Joyce
16.7.2016 Mäntsälä, Bertil Lundgren
8.7.2017 Ylivieska KV, Paul Scanlon
NOU1:
2.9.2017 Kouvola, Kari Silvennoinen
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Sileäkarvainen noutajanarttu
FI MVA 
Noanarkin Tringa Totanus
FI24893/12 s. 19.3.2012
i.  Swallowsflight Ultimate-Spirit
e. Noanarkin Vanessa Cardui
kasv.&om. Kaija Leinonen

SERTIT:
15.8.2015 Raisio, Ronny Blomme
22.8.2015 Kouvola, Zvi Kupferberg 
22.4.2017 Rautjärvi, Reia Leikola-Walden
NOU1:
7.6.2014 Raasepori Petri Tuominen
Muut tulokset:
NOME-B 10.10.2015 Kemiönsaari, Petri Tuominen
NOWT 5.7.2017 Ähtäri, Heikki Nevalainen

Sileäkarvainen noutajauros
FI MVA 
Celtair Because We Can
FI32873/14, s.12.05.2014
i. C.I.B FI MVA EE MVA Starworkers Rock My World
e. FI MVA Celtair Cashel Kate
kasv. Jenni Juvén
om. Jutta Vuorio

SERTIT:
1.8.2015 Pori, Nikola Smolic
16.7.2016 Orivesi, Pekka Teini
18.9.2016 Hyvinkää, Jaana Hartus
NOU1:
2.9.2017 Kouvola, Kari Silvennoinen
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Sileäkarvainen noutajauros
FI MVA EE MVA 
Celtair Round And Round
FI32872/14 s. 12.5.2014
i: C.I.B FI MVA EE MVA Starworkers Rock My World
e: FI MVA Celtair Cashel Kate
kasv. Jenni Juvén
om. Marko Rantanen

SERTIT:
5.6.2016 Jämsä, Helin Tenson
13.8.2016 Tarto, Ahmet Cem Sütünc
14.8.2016 Tarto, Evelyn Hurley
13.11.2016 Jyväskylä, Tiina Taulos
11.2.2017 Tallinna, Jari Partanen
NOU1:
16.8.2015 Hattula, Pasi Majuri

Sileäkarvainen noutajauros
FI,EE,BY MVA
Pepperment Tifani Roy Rogers
FI16866/14 S.19.01.2014
I. FIN JVA  Pepperment Deedee Depussy
e. FIN JVA  Pepperment Tempers Tifani
 Kasvattaja . Koskinen Anneli
 Om. Hagström Sari

SERTIT: 27.8.2016 Haapsalu ,Zafra Sirik
        28.8.2016 Haapsalu ,Yoshimi Suzuki
        15.10.2016 Rakvere , Goran Gladic
        18.6.2016 Karttula , Illukka Tiina
       10.6.2017  Valkovenäjä Minski

NOU1: 20.5.2017 Raasepori, Kari Silvennoinen

CACIB:
10.6.2017 MINSKI ,GARIVALDIS ATHANASIOS
11.6.2017 MINSKI , NEOFUTOU ERODOTOS
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FI KVA 
Fowl Reed's Big Brother
FI24427/09 s. 20.4.2009
i. FI MVA NO MVA Toffeedreams Summit
e. FI MVA Artnemisflat Galadriel
Kasv. Pia Kauppinen
Om. Pia, Ville & Nea Suhonen

NOME-B
VOI1-tulokset:
13.9.2014 Kemiönsaari, Ossi Kähärä
2.8.2015 Jämsä, Jouni Vimpeli
2.9.2017 Keuruu, Juha Tenhunen
Käytännön metsästyskoe:
25.8.2015 Lumijoki, Vesa Turunen
Näyttelytulos:
29.11.2014 Kangasala, Pia Itkonen

Sileäkarvainennoutajanarttu
FI MVA FI JVA SE JVA NO JVA POHJ JVA 
Comics Blue Replica
FI38731/13  s. 14.3.2013
i. NO JV 11 NO UCH Fab Four´s Feel the Wind
e. LP1 SE VCH SE UCH FI UCH Comics Raindrop in Blue
Kasv. Charlotte Sundell
Om. Elisa Pietarila ja Pasi Vähäkuopus

MEJÄ ÖKL 1:
14.8.2016 Sikfors, Ruotsi, Hans Lindberg
19.8.2017 Karasjok, Norja, Asbjörn Guttorm
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Laura Rajakallio  
Kunnarlantie 55

02740 Espoo
050-5356 926

laura@dantaran.com www.dantaran.com

tiinakisonen (at) gmail.com
040-5477128

Kennel Metsänpeiton
flatteja elämään ja harrastuksiin!

Satu Vihavainen 
p.050-3734713

http://metsanpeiton.wixsite.com/metsanpeitonkennel

Kasvattajaboksit Flattiviestiin 15 € / nro 
tai 40 € / vuosi

Kasvattajaboksi on taittokoossa hieman 
alle 1/8 sivun. Mikäli tarvitset apua kas-
vattajaboksin kanssa, olethan yhteydes-
sä Flattiviestin toimitukseen
flattiviesti@gmail.com

Ilmoitathan halukkuudestasi kasvattaja-
boksin julkaisemiseen vuoden 2018 Flat-
tiviesteistä mahdollisimman nopeasti. 

Toimitus tarvitsee kaikista bokseista uu-
det JPG:t, joten lähetäthän omasi hyvissä 
ajoin ennen vuoden ensimmäistä aineis-
topäivämäärää.
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tiinakisonen (at) gmail.com
040-5477128

Kennel Metsänpeiton
flatteja elämään ja harrastuksiin!

Satu Vihavainen 
p.050-3734713

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

puheenjohtaja
Mari Mamia
Stor-Rösintie 66
01150 Söderkulla
p. 050 458 6770
puheenjohtaja@flatti.net

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

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

Mia Jaakola-Siimes
Pöytyä
p. 050 376 4517
mia@maahismaen.com

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

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
Heidi Vainio
Leikluodontie 130 
23310 Taivassalo
p. 0400 822 110
jasenasiat@flatti.net

tarvikemyynti
Heidi Vainio
Leikluodontie 130 
23310 Taivassalo
p. 0400 822 110
tarvike@flatti.net

pentuvälittäjät

Hanna Hujanen
p. 040 578 9523

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
Mari Mamia

taitto
Essi Tenho

toimitussihteeri
Anu Numminen

flattiviesti@gmail.com

JALOSTUSTOIMIKUNTA
flatti.jalostus@gmail.com

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

sihteeri
Mia Jaakola-Siimes
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. 050 458 2157
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

Mari Mamia
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TALUEYHTEYSHENKILÖT

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.com

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

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

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

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

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

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




