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Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n 
hallitus ja toimihenkilöt kokoontuivat 
14.1.2018 Turkuun järjestäytymiskokouk-
seen. Samassa yhteydessä keskusteltiin 
tärkeimmistä vuosittaisista tapahtumista, 
mutta myös tavoitteista, joita toiminnalle 
haluttaisiin asettaa.

Olen iloinen, että meillä on toimihenkilöis-
sämme mukana aktiivisia ja aikaansaavia 
henkilöitä, joilla on valtavasti lajikohtaista 
tuntemusta ja osaamista. Olen myös todel-
la iloinen, että olemme saaneet toimintaan 
mukaan uusia harrastajia, sekä pienen tauon 
pitäneitä kokeneempia harrastajia. Mitä use-
ampi meitä on tekemässä, sitä vähemmän 
kuorma kaatuu muutamien henkilöiden har-
teille ja sitä paremmin jaksamme tehdä työtä 
yhteisen päämäärämme saavuttamiseksi. 
Mutta mikä tavoitteemme ja päämäärämme 
on? 

Jäsenmäärämme on ollut viime vuosina las-
kussa. Mikään dramaattinen tämä laskusuh-
danne ei ole, mutta kuitenkin havaittavissa 
oleva. Hallituksen kokouksessa pohdittiin, 
mitä toimenpiteitä meidän rotujärjestönä 
olisi tehtävä, jotta saisimme uudet pentue-
jäsenet liittymään edelleen varsinaisiksi jäse-
niksi pentuvuoden jälkeen. Kasvattajat ovat 
viime vuosina jääneet rotuyhdistyksessä 
taustalle ja heidät olisi saatava tuotua sieltä 

takaisin. Pohdittavaa on siinä, mitä rotujär-
jestö tarjoaa jäsenilleen ja kasvattajilleen. 
Entä olisiko meillä alueyhteyshenkilöissä re-
surssia kasvattien tueksi ohjataksemme uu-
sia jäseniä mukaan flattitoimintaan?

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus val-
tuutti puheenjohtajan keräämään työryh-
män miettimään rotujärjestön tulevaisuutta. 
Viiden vuoden välein päivitettävän jalos-
tuksen tavoiteohjelman, jalostusstrategian 
tueksi tarvitaan toimenpiteitä ja päätöksiä, 
mutta myös rotujärjestötasolla tarvitaan 
suuntaviivoja ja suunnitelmia. Minkälainen 
rotujärjestö meillä on viiden vuoden kulut-
tua? Entä kymmenen? Entä minkälaisia flat-
teja meillä on kymmenen vuoden kuluttua? 
Edelleen niitä Kenneth Kankkusen 35-vuotis-
juhlapuheessaan peräänkuuluttamia karvai-
sia rämäpäitä?

Sileäkarvainen noutaja on jalostettu metsäs-
tyskoiraksi. Sen pitää olla lähtökohtana. Silti 
on erittäin tärkeää, että tuemme ja kannus-
tamme myös muiden kuin rodunomaisten 
lajien harrastamista flatin kanssa. Ne omi-
naisuudet oikeaa rakennetta ja ulkomuotoa 
unohtamatta, jotka tekevät sileäkarvaisesta 
noutajasta erinomaisen metsästyskoiran, te-
kevät siitä myös erinomaisen harrastuskoiran 
muihin lajeihin ja vielä lisäksi miellyttävän 
perhekoiran. 

OSOITTEEN MUUTOKSET

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

Muistathan ilmoittaa myös 
sähköpostiosoitteesi.

JÄSENMAKSUT 2018

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

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

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

Toivotan kaikille hyvää alkanutta vuotta. 
Jaksakaa harrastaa ja harjoitella koirienne 
kanssa, opettakaa niille uusia asioita, ulkoil-
kaa pakkasessa, auringonpaisteessa ja lu-
misateessa. Ja silloin kun väsyttää, ottakaa 
koira kainaloon ja jutelkaa toisillenne päivän 
kuulumiset.

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/ 

KATSE TULEVAISUUTEEN

Mari

 

 KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN – KALLELSE TILL ÅRSMÖTET 

Suomen sileäkarvaiset noutajat ry – Finska Flatcoated retrieverklubben rf:n 

sääntömääräinen vuosikokous / Suomen sileäkarvaiset noutajat ry- Finska 

Flatcoated retrieverklubben rf:s stadgeenliga årsmöte 

 

 
Aika/Tid: La 17.3.2018 klo 18:00 / Lö 17.3.2018 kl. 18:00 

Paikka/Plats: Hotelli Tallukka, Tallukantie 1, 17200 Vääksy (Asikkala) 

 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat. Kokouksen alussa jaetaan vuoden 

2017 kiertopalkinnot. 

På mötet behandlas de stadgeenliga ärendena, se agendan nedan. I början av mötet delas ut 

vandringspriserna för året 2017. 

 

TERVETULOA!  VÄLKOMMEN! 
 

 

 

Kokouksessa käsiteltävät asiat: 

1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.  

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.  

3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.  

4. Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa.  

5. Todetaan kokouksen laillisuus.  

6. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus, varainhoitokertomus ja tilintarkastajien lausunto.  

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle ja 

muille tilivelvollisille.  

8. Käsitellään hallituksen vuosikokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet. 

● WT-sääntömuutos 

9. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset ja aloitteet.  

10. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 23§:n määräykset.  
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17Vuoden 2017 menestyneimmät 
sileäkarvaiset noutajat
Onnittelut kaikille kiertopalkintojen voittajille 
ja TOP10-sijoittuneille

Kiertopalkintopisteet on nyt laskettu ja TOP10-sijoittuneet 
selvillä. Muutamaa kiertopalkintoa (PK-flatti ja Leon & Wil-
sonin perintö) ei haettu tänä vuonna ollenkaan, mutta kai-
ken kaikkiaan hakemuksia tuli 56 kappaletta. Näyttelyflatti 
-kiertopalkinnon neljä TOP10 listan viimeistä koiraa olivat 
tasapisteissä, joten lopulliset sijoitukset ratkottiin lisäpis-
teillä. Muissa kiertopalkinnoissa lisäpisteitä ei tarvinnut. Kii-
tos kaikille kiertopalkintoja hakeneille. 

Toivotan kaikille flateille omistajineen menestyksekästä ja 
tulosrikasta vuotta 2018! 

kiertopalkintojen hoitaja, 

Senni

Haetut kiertopalkinnot vuonna 2017:

Vuoden Flatti…………………………………8 kpl
NOME-Flatti…………………………………..9 kpl
Näyttely-Flatti……………………………….14 kpl
TOKO-Flatti…………………………………...3 kpl
TOKO-tulokas………………………………....4 kpl
MEJÄ-Flatti……………………………………4 kpl
WT-Flatti………………………………………2 kpl
Agility-Flatti…………………………………..1 kpl
NOME-tulokas………………………………...4 kpl
WT-tulokas……………………………………2 kpl
Giorgio-Armanin Malja………………………3 kpl
Sandran Muistomalja………………………...2 kpl

Olen etuoikeutettu saadessani kirjoittaa Pi-
kistä Flattiviestiin nyt kuudennen kerran. 

Huhtikuussa veteraani-ikään tulleen ystäväni 
kanssa on jälleen upea kausi plakkarissa. Nel-
jännen kerran saan kunnian kirjoittaa Pikistä 
Vuoden Flatti -jutun. Flattihistoriassa vain 
yksi koira (C.I.B POHJ KVA FIN KVA FIN MVA 
SE KVA NO KVA BY MVA EUJV-00 PL&PZSG00 
Heilurihännän Mayflower ”Wilma” om. Kikka 
Koljonen ja Jukka Kivijärvi) ennen Pikiä on 
voittanut kyseisen palkinnon neljä kertaa. 
Wilma voitti kiertopalkinnon neljä kertaa pe-
räkkäin vuosina 2003-2006. Piki on nyt voit-
tanut palkinnon 2013, 2015, 2016 ja 2017. 
Vuonna 2014 Pikin velipoika ”Nemo” (FI KVA 
Fowl Reed’s Big Brother om. Pia Kauppinen ja 
Ville Suhonen) voitti vuoden flatin, joten ko-
vin kauaksi kyseinen pysti ei silloinkaan men-
nyt. Vuonna 2012 taidettiin puolella pisteellä 
hävitä voittajalle ”Leolle” (C.I.B C.I.E POHJ TVA 
POHJ MVA FIN MVA SE MVA DK MVA FI TVA 
EE MVA EE VMVA LT MVA SE TVA NO TVA LT 
JMVA LV JMVA EE JMVA LTJV-07 EEVV-14 EEV-
14 SEVV-14 TLNVW-15 TLNW-15 Flat Power 
Criminal Intent om. Marianne Forsell). Wilma 
ja Leo olivat molemmat oman aikansa Le-
gendoja ja molemmat tullaan varmasti muis-
tamaan myös vielä vuosienkin päästä. 

Tässä vaiheessa voin jo sanoa, että meillä ei 
ole mitään tavoitteita enää tulevalle kaudel-

Vuoden flatti 2017 Fowlreed's 
Blackpool om. Veera Jääskeläinen
Teksti: Veera Jääskeläinen
Kuvat: Juho Pajari

le. Olisin sangen onnellinen, jos saisin pappa-
koirani pitää vielä usean vuoden ajan. <3 Se, 
saako se enää mitään, voittaako se mitään 
on jo tässä vaiheessa aivan yhdentekevää. 
Hienoa olisi, jos vielä tulevana kautena saa-
taisiin juoksennella kehässä, käydä metsällä 
ja kokeissa, jos jaksetaan tai halutaan. Kyllä-
hän me ”joka paikkaan” ollaan tässä vuosien 
varrella ehdittykin :) 

Mitä menneeseen vuoteen sitten tulee.. Ves-
ku (Vesa Turunen) oli Pikin isoisästä Svanse-
nista (C.I.B FIN MVA FIN KVA SE KVA SE MVA 
NO MVA Toffedreams Willy-Nilly Kickapoo) 
kirjoittanut vuonna 2008 Vuoden Flatti -jut-
tuunsa, että alkuvuosi meni karvoja kasva-
tellessa, ja sen voin allekirjoittaa myös Pikin 
kohdalla. Omena ei ole siis kauas puusta pu-
donnut! 

Vuosi 2017 olikin meillä melkoinen näyttely-
vuosi. Maaliskuussa koira oli saanut karvansa 
kasvatettua ja suuntasimme Latviaan. Vielä 
ennen veteraani ikää olisi kiva saada se puut-
tuva ulkomaan CACIB, joka Pikiltä C.I.E-titte-
listä puuttui. Vaikkei Baltian tuloksia tähän 
palkintoon lasketakaan, niin meillä oli hyvä 
reissu. Piki oli 2 x ROP ja 2 x RYP-5 -> C.I.E ja 
LV MVA
Huhtikuussa siirryttiin veteraaneihin ja pap-
pakehän ensiesiintyminen oli flattierkkarissa. 
Sieltä ei erinomaista enempää laatuarvoste-

lussa, mutta Pikin jälkeläisryhmä oli BIS1, hui-
keasta määrästä jälkeläisryhmiä! 

Toukokuussa alkoikin sitten oikea näyttely-
rupeama. Lahden ryhmänäyttelyssä Piki oli 
ROP ja BIS-3 veteraani, Laihialla VSP ja BIS-2 
veteraani ja upea BIS-veteraaniputki jatkui 
kesäkuun alussa Virossa BIS1- ja BIS3-vete-
raanisijoituksilla. Virosta tuliaisena myöskin 
kaksi uutta titteliä EE VMVA ja EEVV-17. Kesä-
kuun näyttelyturnee jatkui vielä Suomessa-
kin ja poiki lisää BIS-veteraanisijoituksia: Tuu-
rin kaikkien rotujen näyttelyssä Piki kirmasi 
BIS3-veteraaniksi. BIS-veteraaniputki katkesi 
vasta Kotkan KV-näyttelyssä, mutta sielläkin 
Piki oli isosta määrästä uroksia PU1, VSP ja 
ROP-vet. Ihan huikea alku siis veteraaniural-
le! Tässä välissä ehdittiin käydä korkkaamas-
sa nomekausikin, mutta eipä siitä kokeesta 
jäänyt paljon jälkipolville kerrottavaa. Pap-
pakoira karkasi ns. lapasesta heti ensimmäi-
sessä tehtävässä. :D 

Koko kesä meni näyttelyitä kiertäessä. Välissä 
ehdittiin nomeilla piirinmestaruus pronssin 
verran VOI2-tuloksella. Elokuussa oli odo-
tettu kesäloma, jonka aikana pyörähdettiin 
Ruotsissa Överkalixissa kaikkien rotujen 
näyttelyssä. Sieltä vihdosta viimein himoittu 
Ruotsin serti ja SE MVA-titteli. Kruunuksi vielä 
BIS3-veteraanisijoitus! 

Syyskuun alussa olikin sitten luvassa Flat-
timestaruus. En olisi vielä lauantaiaamuna 
kokeeseen ajellessani uskonut, että tulisin 
kotiin tuliaisena olisi VOI1 ja flattimesta-
ruuden toinen sija! 😊 Pikin veljestä tuli vielä
samaisessa kokeessa KVA! Ihan huikeaa, olo 
oli sanoin kuvaamaton! Pikin kanssa on ai-
koinaan tehty paljon virheitä ohjauksissa ja 
sen takia se ei ole vielä ennen ykkösiä voit-
tajaluokasta saanut. Kerrankin oli kuun asen-
not kohillaan, eikä edes ohjaajan hetkellinen 
äänenkorotus himmentänyt sen suoritusta! 
Finaalissa juurikin tuo vesiohjaus koitui sit-
ten meidän kohtaloksi, mutta olin enemmän 
kuin tyytyväinen. Piki palkittiin myös finaalin 
parhaana hakukoirana ja yhdessä veljensä 
Nemon kanssa finaalin vanhimpina koirina. 
Tätä koetta muistelen varmasti vielä kiikkus-
tuolissani. Me niin tehtiin se, me saatiin voit-
tajaluokan ykköstulos!

Vuosi jatkui vielä muutamalla näyttelyllä ja 
Flattien pohjoismaiden mestaruuskokeella. 
PM-kisoista olettekin jo saaneet lukea aikai-
semmasta lehdestä. Ei ollut ihan meidän vii-
konloppu..

Kaikkineen kauden aikana Piki tahkosi 21 pa-
ras uros -sijoitusta, joista 9 kertaa se myös oli 
paras uros. ROP-veteraanisijoituksia kertyi 15 
kappaletta ja VSP-veteraaneja 3 kappaletta, 
BIS-veteraanisijoituksia tuli kaikkineen kuusi. 
Isoimman askeleen olen varmasti itse tehnyt 
tänä vuonna näyttelyuraa ajatellen – olen ni-
mittäin myös itse uskaltautunut kehään koi-
rani kanssa! Nomekokeet olivat laskettavissa 
yhdellä kädellä.. TOKOkokeessakin käytiin 
EVL3-tulos hurluttemassa.. 

Jokainen voi mielessään sitten miettiä, kuin-
ka monta kilometriä meikäläinen on istunut 
menneenä vuonna autossa, kuinka paljon 
aikaa ja rahaa tähän on mennyt… Ja tiedät-
tekö, hulluinta tässä on se, että mä olen naut-
tinut niistä ja meillä on ollut huikean hienoja 
reissuja, ikimuistoisia hetkiä ja ihania ystäviä! 
Tämä on ollut kyllä jokaisen hetken arvoinen 
vuosi. Onneks mun ei oo edes itse tarvinnut 
lähteä joka paikkaan, koska mulla on ollut 
mahtavia tyyppejä, jotka ovat raahanneet 
myös Pikiä mukanaan. Iso kiitos jokaiselle 
teistä <3 Uskokaa tai älkää, mä käyn myös 40 
tuntia viikossa töissä ja mulla on pieni lapsi. 
Lapsi tosin on jonkun verran joutunut/pääs-
syt tähän harrastukseen mukaan. Mieskään 
ei oo (ainakaan vielä) lähtenyt lätkimään. 

Onhan mun nyt vaan jo ihan pakko todeta 
näin mustaa valkoisella, onhan mulla ollut 
etuoikeus omistaa aivan huikea koira. Se on 
tässä vuosien aikana palkittu Flattikerhon 
palkinnoilla, jokaisessa lajissa, jossa se on kil-
paillut. Se on ollut TOKOtulokas (2011), Iran 
malja (2011), Saltwater kiertopalkinto (2014), 
Mestaruuden kaunein (2014), TOKOflatti 
(2014), TOKOmestari (2016), Taavin tuoppi 
(2017) ja Vuoden flatti (2013, 2015, 2016 & 
2017). Lisäksi se on voittanut Paatsan Maljan 
2015 ja ollut mm. Kanta-Hämeen noutajakoi-
rayhdistyksen paras noutaja viisi kertaa.. 

Ehkä me voitais jäädä Pikin kanssa jo eläk-
keelle, mutta toistaiseksi ikä ei ole kuin nu-
mero.. Piki <3

Kiitos Pia ja Ville <3 Kiitos kaikille meitä aut-
taneille, tukeneille, kannustaneille ja treeni-
kamuille! 

Hyvää alkanutta vuotta kaikille, toivottavasti 
tapaamme myös tänä vuonna! 
-Veera & Piki-
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minne suuntaan sitä lähtisi ajelemaan, jos 
startata haluaisi ja koepaikan saisi.

Kausi polkaistiin käyntiin Närpiöstä ja jatkui 
Lappajärvellä PM-kokeella. Sieltä VOI2 ja Ri-
nasta piirinmestari. Heinäkuussa jatkettiin 
Nivalassa ja Keuruulla. Keuruulta tuli sitten 
odotettu ja toivottu VOI1.  Seuraava taisi olla 
se, mikä on yksi Rinan ja minun hienoimmis-
ta hetkistä, Rinasta tuli Flattimestari. Kau-
si jatkui vielä, ja tuloksina muutama VOI2. 
Pohjoismaiden mestaruudessa Raaseporissa  

tuli sitten kauden ainoat nollat.

Rinan kanssa on aina mukava lähteä, lähde-
tään sitten jahtiin, kokeisiin, treeneihin tai 
ihan minne vaan. Se yrittää aina parhaansa, 
tekee, jos vain osaa ja ymmärtää. Jäi meille 
vielä paljon haasteita ensi kautta ajatellen, 
katsotaan mitä tuleva kausi tuo tullessaan ja 
saavutetaanko nuo tavoitteet.

Heli ja Rina

NOME-flatti 2017 Filurin Tarina 
om. Heli Pitkäjärvi
Teksti: Heli Pitkäjärvi
Kuva: Homenokka Ky

Vuosi 2017 oli kyllä kaikin puolin sellainen, 
johon liittyy paljon hienoja muistoja ja ko-
kemuksia. Rinan kanssa saavutettiin enem-
män kuin koskaan uskallettiin edes ajatella. 
Pisteenä iin päälle oli vielä valinta vuoden 
Nome-flatiksi. Hienoa!

Meidän viime vuosi alkoi Rinan palautuessa 
mammalomalta vuoden alussa. Pikkuhiljaa 
aloitettiin kunnonkohotus ja palauteltiin 
mieleen, että mitäs me oltiinkaan tekemässä. 
Samalla tuli käytyä koekalenteria läpi, että 

Olen kiitellyt jo miljoona kertaa, mutta vielä 
kerran: kiitos Sari ja Jyrki! Tämän aivan huike-
an koiran lisäksi teidän apunne ja tukenne on 
ollut ihan korvaamatonta.

Pennun osto tuolloin vuonna 2015 ei sinänsä 
ollut vielä ajankohtainen asia, olin juuri pääs-
syt nomen saloihin vanhemman flattini kans-
sa eikä uudelle koiralle ollut vielä tarvetta. 
Mutta jokin siinä Jatan ja Zarin yhdistelmässä 
vain kolahti enkä saanut asiaa pois mielestä-
ni. Joskus se järki vain kannattaa unohtaa ja 
luottaa siihen fiilikseen, näin hienosta met-
sästyskoirasta en olisi kyllä osannut unelmoi-
dakaan.

Sari onnistui pentueesta valitsemaan juuri 
sellaisen pennun kuin tilasinkin. Hyvin sa-
mantyyppinen koira kuin vanhempi flattini, 
tästä syystä Renon kanssa olen onnistunut 
kiertämään ne suurimmat sudenkuopat mit-
kä Sakun kanssa opittiin kantapään kautta. 
Renon moottori on jo pikkupennusta lähtien 
ollut hyvin suuri riistavietti. Metsästys ajaa 
kaiken muun yli, ja jo pennusta lähtien Reno 
on ollut hyvin vakava työntekijä mitä nou-
tamiseen tulee. Hyviä ominaisuuksia löytyy 

omasta takaa niin paljon, että lähinnä tuolle 
on tarvinnut esitellä uusi tehtävä, ja sitten 
hymy huulilla saanut katsoa kuinka tuo suu-
rella tahdolla ja epäröimättä on suorittanut 
kaikki haasteet mitä eteen on pistetty. Roh-
keasti ja ennakkoluulottomalla asenteella se 
lähtee aina töihin maastossa kuin maastossa.

Renolla on hyvin itsenäinen laaja haku, se on 
luontainen markkeeraaja ja maavainuinen 
tarkka jäljestäjä. Se on pienestä pitäen ollut 
spontaani riistalla ja käsittelee sitä pehmeäs-
ti. Riistan lisäksi Renon toinen lempiasia on 
uiminen. Jos jossain on vettä, niin siellä on 
myös Reno hakua tekemässä. Ainoa asia min-
kä parissa ollaan jouduttu töitä tekemään, 
on ohjaukset ja hallinta. Itsenäinen, melko 
kovaluonteinen ja pienesti kiihkeä koira olisi 
voinut olla haastava yhdistelmä, mutta Reno 
on urokseksi kohtuu älykäs ja sen motivaatio 
tehdä töitä on loputon. Nopeasti se sitten 
keksikin ne ehdot, joiden kautta pääsee itse-
ään toteuttamaan.

Vuosi 2016 meillä meni pilalle Renon katken-
neen ristisiteen vuoksi, yli puolet vuodesta 
menikin polvioperaatiosta kuntoutumiseen. 
Syksyllä Reno pääsi kuitenkin kyyhkyn aloi-

tukseen tekemään ensimmäiset noutonsa 
lämpimällä riistalla, ja syksyn mittaan myös 
sorsalle sekä myöhemmin fasaanijahtiin. 
Loppuvuodesta taipparit käytiin suoritta-
massa helposti läpi.

Seuraavana keväänä päästiinkin siten en-
simmäistä kertaa kunnolla treenaamaan, 
yhteistyö saatiin hiottua kuntoon, ja ensim-
mäinen alokasluokan startti toukokuussa toi 
heti 1-palkinnon. Reno suoritti koko kokeen 
helposti läpi saaden isot kehut loputtomasta 
innostaan etsiä riistaa. Koiran tehokkuudesta 
kertoo se, että Reno haki kohtuu raskaalla ha-
kualueella kaikki kuusi hakuriistaa kuudessa 
minuutissa talteen. Kahden viikon kuluttua 
tästä, muutama päivä ennen 2-vuotissynty-
mäpäiväänsä, Reno starttasi toisen kerran 
saaden hyvällä ja sitkeällä työskentelyllä 
ALO1-palkinnon ja menolipun avoimeen.

Itseä hieman harmitti, että meillä jäi Renon 
kanssa flattien omat juniori- ja kisällimesta-
ruudet väliin, joten syksyllä päätettiin kokeil-
la kuinka meno sujuu Flatti-mestaruuden 
avoimessa luokassa. Tämän tason tehtäviä 
ei hirveästi päästy treenaamaan, mutta Reno 
yllätti ja suoritti hienosti niin markkeeraus- 
kuin ohjaustehtävätkin. Haku lähti pyöri-
mään tehokkaasti koiran tuodessa nopeasti 
kolme riistaa. Tässä vaiheessa ohjaaja vähän 
mokasi, lähettelin koiraa sellaiseen suuntaan 
mistä se jatkoi hakua kaukaisuuteen ollen 
pariin otteeseen useamman minuutin ka-
teissa. Odotteluiden jälkeen näin sen kaarte-
levan viereisellä pellolla hakua tehden mistä 
jouduin sen kutsumaan pois. Kolmannella lä-
hetyksellä tajusin pistää koiran takaisin kais-
likkoon mistä se löysikin heti lokin. Haun te-
hottomuus laski palkintoa, mutta AVO2-tulos 
noin nuorella koiralla oli jo hieno saavutus.

Tästä jäätiin pienelle metsästystauolle, vuo-
den lopussa startattiin vielä Pomarkussa. 
Siellä Reno, ikää 2 vuotta 4 kuukautta, räjäyt-
tikin sitten pankin. Kaikki kokeen riistat var-
masti ja nopeasti talteen, terveisinä ”pitkästä 
aikaa todella hyvä flatti” ja AVO1. Uskomaton 
saavutus!

Renon kanssa on ollut todella ilo treenata, 
kilpailla ja metsästää. Se toimii väliin kuin 
kone, mikään ei sitä pysty häiritsemään kun 
päähän mahtuu vain ja ainoastaan ajatus 
noudettavasta riistasta. Kaikissa vuoden 
starteissa se sai myös kehut hyvästä yhteis-
työstään ohjaajan kanssa, mikä oli itselle 
hyvinkin positiivinen yllätys. Tälle vuodelle 
toivon Renolle terveyttä ja paljon noutoja. 
Katsotaan mihin se meidät vie. :)

Emmi & Reno

NOME-tulokas 2017 
Omskakas på gott och ont  om. Emmi Kiviluoma
Teksti ja kuva: Emmi Kiviluoma
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Teksti: Laura Rajakallio

Näyttely-flatti 2017 
Almanza Between You and Me
om. Laura Rajakallio

Otin tammikuun alussa ilolla vastaan uuti-
sen, että Vappu oli voittanut nyt toista kertaa 
peräkkäin Suomen sileäkarvaiset noutajat 
ry:n Näyttely-flatti-kiertopalkinnon. 

Vappu syntyi lähes viisi vuotta sitten Ruotsis-
sa ja on pienestä pitäen ollut täysin nimensä 
veroinen ilopilleri. Vappu on iloinen, energi-
nen ja ehkä hieman omapäinenkin narttu, 
joka nauttii kaikesta tekemisestä sata lasissa 
häntä heiluen. 

Vapun näyttelyura on ollut alkuajoista sel-
keästi nousujohteinen. Vappu kehittyi ul-
komuodollisesti hitaasti, mutta saatuaan 
pentueen vuonna 2015, se puhkesi kukkaan 
ja kypsyi rungoltaan. Vuosi 2016 oli näyttelyi-
den osalta meille äärimmäisen hieno. Vappu 
valioitui sekä Suomen että Eestin muotovali-
oksi ja saavutti myös SNJ:n erikoisnäyttelyn 
BIS-voiton rotutuomari Per Iversenin valitse-
mana. Ajattelin, että tuon vuoden menestys-
tä olisi vaikea ylittää.

Vuosi 2017 kuitenkin alkoi hienosti näytte-

lyrintamalla Vapun ollessa Turun kansainvä-
lisessä näyttelyssä VSP ja saadessa CACIBin. 
Seuraava näyttely oli Lahden kansainvälinen 
näyttely, ja siellä tulos oli vielä piirun verran 
parempi eli ROP & CACIB. 

Vuoden aikana kävimme Suomessa yhteensä  
kahdessatoista näyttelyssä, joista kahdeksas-
sa Vappu oli paras narttu. ROP-sijoituksia ker-
tyi viisi. Vain neljässä näyttelyssä PN1- sijoitus 
meni ohi suun, kolmessa näyttelyssä Vappu 
oli PN2. Näistä näyttelyistä Helsingin Tuo-
marinkartanossa Vappu hävisi omalle tyttä-
relleen (Dantaran Everlasting Love).  SNJ:n 
erikoisnäyttelyssä Vappu ylsi tänä vuonna 
valioluokan toiseksi ilman paras narttu -luo-
kan sijoitusta. Vapun jälkeläisryhmä oli BIS3-
jälkeläisryhmä. 

Tänä vuonna Vapulta jäi väliin harmillisesti 
Flattien erikoisnäyttely kevään epäonnistu-
neen siemennysyrityksen vuoksi, sekä lop-
puvuonna kaikki kolme Messukeskuksen 
isoa näyttelyä. 

Virosta vuoden saavutuksena tuli kaksi CA-
CIBia sekä kaksi VSP-sijoitusta poikansa Dan-

nyn (Dantaran Emotional Rescue) ollessa 
molemmissa näyttelyissä rotunsa paras. Va-
pun lapsoset siis myös keräsivät näyttelytu-
loksia hienosti vuoden aikana. 

Vuosi 2017 oli siis erinomaisen tasainen vuo-
si näyttelyiden osalta.

Vappua on ilo katsoa ja viedä kehässä, koska 
se nauttii siitä joka solullaan, ja esiintyy kuin 
kuningatar häntä heiluen, ottaen kaiken irti 
saamastaan huomiosta. 

Haluan lopuksi kiittää kaikkia ystäviä, jotka 
olette olleet tekemässä muistoja vuodel-
ta 2017. Erityiskiitos menee Jaana Rädylle, 
joka on Vapun luottohandleri ja saa neidon 
esiintymään upeasti. Jos mahdollista, hän 
saa hoitaa hommansa Vapun eläkeikään 
saakka. Vuosi 2017 oli siis upea vuosi Vapulle 
(ja minulle). Jatkakaamme siis samaan mal-
liin. Odotamme kuluvalta vuodelta hauskoja 
hetkiä niin näyttelykehien äärellä kuin muis-
sakin harrastuksissa. Nähdään näyttelyissä ja 
muissakin tapahtumissa vuonna 2018! 

Laura

Sandran muistomalja
Heilurihännän Cool Water Man
om. Tanja Porttikallio

Teksti: Tanja Porttikallio
Kuvat: Tanja Porttikallio (ylh.),
Emmi Koivunen (alh.)

Vuoden 2008 alkupuolella minulle heräsi aja-
tus ensimmäisestä ihan iki-omasta flatista, 
omistin siis tuolloin puolet äitini ja isäpuoleni 
koirasta, vuonna 2005 syntyneestä Alexejsta 
(Heilurihännän Watertiger). Alexejn kans-
sa jo kävin jonkin verran näyttelyissä sekä 
treenaamassa nomea ja se toimi isäpuoleni 
metsästyskoirana. Palo saada oma flatti ja 
päästä harrastamaan sen kanssa sekä koe- 
että näyttelypuolella oli kova ja ilahduinkin 
kovasti, kun sain kuulla, että Kirsille ja Askol-
le Heilurihännän kenneliin on suunnitteilla 
pentue vuoden 2009 alkuun Alexejn sisko-
puolelle Dorikselle (Heilurihännän Kiss-Kiss). 
Isäksi tähän pentueeseen oli valittu komea 
tanskalainen  uros Starworkers Handsome 
As Hell. Koitti Huhtikuu 2009 ja pennut syn-
tyivät, 4 urosta ja 7 narttua. Kävin usein Kirsin 
luona pentuja katsomassa ja joka kerta se 
sama "päähän merkattu poika" vangitsi kat-
seeni porukasta, tiesin että siinä vain oli "se 
jokin" ja niin alkoikin minun ja Urhon yhtei-
nen matka.

Tavoitteeksi asetin Urhon kohdalla itseni 
opettamisen noutajamaailman kiemuroihin 
ja toivoin että saisin Urhosta Suomen muo-
tovalion.  Urho suorittikin taipumuskokeen 
1 vuoden ja 2kk ikäisenä ja valioitui Suomen 
muotovalioksi 2,5-vuotiaana.  Jatkoimme 
näyttelyissä käymistä ja treenaamista ja suu-
reksi ilokseni saimme WT:stä ALO-2 tuloksen 
Urhon 3-vuotiskaudella ja myös NOME-B:stä 
ALO-1 tuloksen Urhon ollessa 4-vuotias.  
5-vuotiaana Urho saavutti Kansainvälisen 

muotovalion arvon. Urholle syntyi pentue 
vuonna 2014 Heilurihännän kenneliin josta 
meille kotiin muutti sen poika Tarmo. Minun  
keskittyessä pentuun jäikin Urho huomatta-
vasti vähemmälle huomiolle, toki sekin pääsi 
mukaan treeneihin ja muutamiin näyttelyi-
hin. 

Viime vuoden Huhtikuun alussa Urho kork-
kasi veteraanikehät 8 vuoden ja 1 päivän ikäi-
senä Vaasa KV:ssa. Urho oli totaalisen liekeis-
sä saamastaan huomiosta puolen vuoden 
näyttelytauon jäljiltä ja siinä oli sekä omista-
jalla että tuomarilla naurussa pitelemistä.

Huhtikuun lopussa teimme reissun Viroon 
ja Latviaan joista kotiintuomisina Urholle 
EEVMVA & LVVMVA tittelit. Hamina KV:ssa 
Toukokuussa Urho nappasi ensimmäisen 
"Papparaisen" ottaessa ilon irti joka hetkestä 
kehässä... :D Tuloksena tuona päivänä Urhol-
le ROP & ROP-VET.BIS-veteraanisijoituksensa 
ollen BIS-4 veteraani, tuolloin heräsi ajatus 
että kai sitä sitten oikeasti täytyy käydä jon-
kun verran tänä vuonna näyttelyissä kun ker-
ran menestystäkin on tullakseen.

Heinäkuussa tuli Tuusula KR:n vuoro jossa 
Urho oli upeasti ROP & ROP-VET & BIS-3 Ve-
teraani. Elokuussa teimme reissun Liettuaan 
varsin onnistunein tuloksin, 3 päivää hir-
muisessa helteessä ja kosteudessa, mutta 
Pappa-koira senkuin porskutti tuloksia päi-
västä toiseen aina yhtä iloisella asenteellaan, 
viikonlopun saldona 1xROP, 3x ROP-VET, 1x 
RYP-3,   2x BIS-2VET, 1xBIS-3VET, LTVMVA ja 
BALTVMVA-tittelit.

Syyskuussa Porvoo KR:ssä koettiin yksi vuo-
den kohokohdista Urhon ollessa englantilai-
sen kasvattajatuomari Martin Phillipsin ke-

hässä PU-3 &  ROP-VET. BIS-Veteraanikehässä 
arvostetun suomalaisen tuomarin Rainer 
Vuorisen vielä sijoittaessa Urhon BIS-4-vete-
raaniksi eivät enää sanat riittäneet tunteita 
kuvaamaan!

Joulukuussa olivatkin sitten vuorossa perin-
teiset Messukeskuksen Voittaja-näyttelyt. 
Tämä viikonloppu kyllä ehdottomasti kruu-
nasi koko menneen vuoden,  Perjantaina 
Urholle kotiintuomisena HEVV-17 titteli ja 
Lauantaina Pohjoismaiden voittajanäyttelys-
sä PU-4  ja PMVV-17 titteli! 

Viime vuoden tulosten perusteella Urho si-
joittui Suomen kennelliiton kaikkien rotujen 
Vuoden veteraani -kilpailussa hienosti  sijalle 
41, ja nyt odotammekin innolla helmikuussa 
järjestettävää Veteran of Veterans-gaalaa. 

Kaikkia tuloksia enemmän mieltäni lämmit-
tää, että olen saanut nauttia rakkaan koirani 
kanssa unohtumattomista yhteisistä hetkistä 
niin näyttelykehissä, kokeissa kuin ihan sii-
nä kotiarjessakin. Urho on saanut elää koko 
elämänsä terveenä, ja se on luonteeltaan 
juuri sellainen kuin haluaisin että flatti on ja 
pysyy; iloinen, energinen ja ennen kaikkea 
sosiaalinen, kaikkia/kaikkea rakastava koira. 
Toivon että yhteinen matkamme jatkuu vielä 
pitkään.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia ystäviämme, 
jotka ovat meitä vuosien varrella opastaneet, 
myötäeläneet ja eteenpäin potkineet, olet-
te korvaamattomia! Erityisesti kiitos Kirsi ja 
Asko Nieminen, annoitte minulle palan kul-
taa, josta on kasvanut suurempi osa elämää-
ni kuin koskaan olisin voinut kuvitellakaan. 

Rakkaudella Tanja & Urho
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Noanarkin Tringa Totanus om. Kaija Leinonen

Ei ikinä enää WT-kokeeseen...

Näin vannoin vuonna 2006, kun Suomessa 
järjestettiin ensimmäisiä WT-kokeita ja kävin 
tutustumassa lajiin edesmenneen Pelle-flat-
tini kanssa. Laji oli uusi ja tunsin, etten osan-
nut tukea ja ohjata koiraani oikein. Ja miten 
ihmeessä tällainen tavallinen harrastaja ei 
pystynyt ymmärtämään sääntöja ja niiden 
tulkintaa? 

Onneksi aika kultaa muistot: 11 vuoden 
tauon jälkeen uskaltauduin starttaamaan 
Kismetin kanssa. Muutaman WT-kokeen jäl-
keen jäi edelleen paljon kysymyksiä, joita 
voin taas ihmetellä katsomon puolelta ehkä 
seuraavat 11 vuotta? Vieläkään en ymmärrä, 
miten noutamatta jäänyt dami johtaa toi-
sella koiralla nollaan ja toinen koira voi saa-
da  1-tuloksen ? Joku jo varmasti vihjaa, että 
kannattaa lukea ne säännöt... Juu, kyllä niitä 
on luettu ja yritetty sisäistää. Ehkä kaikki on 
sittenkin kiinni omasta asenteesta ? Totta, sii-
tä taisin oppia jotakin viime vuonna.

Kismet on flatille ominaisesti erittäin hyvä 
markkeeraaja ja sitkeä, itsenäinen hakija. 
Ominaisuuksia, joista on toki etua myös ro-
dunomaisissa kokeissa. Se on ollut pennusta 
asti luontaisesti hyvä riistan käsittelijä, kai-

kenlainen riista on aina kelvannut ja nenä 
päässä tuntuu toimivan hyvin. Mutta minne 
on hävinnyt se tottelevainen, vastaanottavai-
nen ja aina niin kuuliainen Kismet? Hävisivät-
kö ne ominaisuudet, kun pennut syntyivät 
toissa vuonna ja Kismetistä tuli äiti?  Vai hä-
visivätkö ne sorsametsälle, sinne suhisevaan 
kaislikkoon, minne Kismet ei vain voinut 
kuulla käskyjäni sukeltaessaan haavakoiden 
perässä? Vai hävisivätkö ne sittenkin niissä 
damitreeneissä, missä minä ja kaikki tree-
naajat odottelimme yhtä puuttuvaa Kisme-
tiä ja vihdoinkin kun se saapui takaisin, sillä 
oli haavakkosorsa suussa ?  Luulen, että sin-
ne ne kuuliaisen koiran ominaisuudet ovat 
hävinneet. Onko kenellekään muulle flatin 
omistajalle käynyt samalla tavalla? Jos on, 
niin perustetaanko oma vertaistukiryhmä: 
"flattini tarvitsee vain kuskin"? 

Vuonna 2017 kävin Kismetin kanssa kolmes-
sa WT-kokeessa. Niistä erityisesti on jäänyt 
mieleen SNJ:n leirikoe Ähtärissä. Ennen WT-
koetta Kismet oli ryhmätreeneissä todella 
omapäinen, olimme kuin eri planeetoilla. 
Keskinäinen luottamus ja yhteys tuntui ka-
donneen jonnekin. Koetta edeltävänä iltana 
suunnittelin Kismetille pienen ja kivan, ko-
keeseen virittävän treenin, joka ei mennyt 
ollenkaan niin kuin olin sen ajatellut, ei edes 

sinne päin. Tästä turhautuneena uhkasin 
lähteä kokeen sijasta ystävien kanssa viettä-
mään mukavaa päivää Tuurin kyläkauppaan. 

Ähtärin koeaamuna päätin sittenkin lähteä 
kokeeseen. Muistan, kuinka olin päättänyt, 
että jos Kismet ei kuuntele minua ja lähtee 
käsistäni, ehdin vielä oikein hyvin mukaan 
Tuuriin shoppailemaan. Suunnitelmia ja va-
rasuunnitelmia, niitähän täytyy aina olla! 
Asenteeni ei ollut paras mahdollinen - oike-
astaan ei oikea ollenkaan - kun saavuimme 
koepaikalle. Ja kas, jo ensimmäisellä rastilla 
tein itse virheen, enkä tiennyt, saimmeko 
pisteitä vai nollaantuiko koko koe jo.  Mutta 
mikä tärkeintä, Kismet oli kuulolla, meillä oli 
mukavaa yhdessä ja jatkoimme koetta. Toi-
sella rastilla oli ohjaus. Kismet teki juuri niin 
kuin pyysin, dami saatiin nopeasti talteen ja 
ihmiset taputtivat. Kismet katsoi minua ja 
sanoi, että “Hei, nyt ollaan töissä!”, ja asen-
ne oli sen mukainen. Päivä sujui mukavasti 
toisten suorituksia katsoen ja oman ryhmän 
kilpailijoiden kanssa jutellen ja toisiamme 
kannustaen. Omasta ennakkoasenteestani 
huolimatta päivä oli oikein mukava ja jätti 
hyvän mielen kokeesta. Ja oli todellinen yl-
lätys varmasti ihan kaikille, kun Kismet voitti 
luokkansa suuresta 28 kilpailijan joukosta tu-
loksella ALO 1. 93 pistettä. 

Teksti: Akane Miura 

Mahtava vuosi 2017 

Vuosi 2017 oli käsittämättömän hieno. On 
ollut ilo ja kunnia saada seurata Kismetin 
pentujen kasvua ja menestystä niin kokeissa 
kuin näyttelyissä ja iloita hienoista terveystu-
loksista. Kismetin pennuilla on aivan mahta-
via omistajia ! 

Kismet saavutti keväällä FI MVA-arvon. Syk-
syllä retki Viroon oli antoisa ja Kismet sai Vi-
ron sertin ja saavutti myös EE MVA -tittelin. 
Syksyllä oli tarkoitus startata Flattimesta-
ruudessa ensimmäisen kerran nome-b AVO-
luokassa, mutta juuri ennen koetta alkanut 
juoksu siirsi startin seuraavaan kauteen.

Vuoden suurin yllätys oli Kismetin tyttären 
Pätkiksen Juniorimestaruuden voitto! Pätkis 
voitti sekä koe- että näyttelyosuuden, ja mei-
dät palkittiin myös Viltin Malja-palkinnolla 
parhaasta yhteistyöstä. 

Katsotaan mitä tämä vuosi tuo tullessaan. 
Kismet jatkaa hiirien metsästämistä, muta-
kylpyjä, pitkiä metsälenkkejään, uimista ja 
tietysti myös treenejä ja metsästystä. Aika 
näyttää, lähdetäänkö kokeisiin yhdessä vai 
saanko kunnian olla vain kuskina! 

Kiitokset 

Lämmin kiitos kaikille ihanille treenikavereil-
le ja kouluttajille.

On mukava treenata sellaisten ihmisten 
kanssa, joilla on samanlainen ajatusmaailma 
ja näkemys koiran kouluttamisesta ja tavoit-
teista. Vuosien varrella on tullut pohdittua 
monenlaisia asioita tai asian vierestä missä 
milloinkin; pimeässä otsalampun valossa, 
pakkasessa sormet umpijäässä, hikisenä 
paahteisella pellolla, rannalla, saaressa, ve-
neessä tai metsässä eväitä syöden sormet 
variksen veressä ja muissa eritteissä... Ilman 
kaikkea tätä ja kivoja treenikavereita harras-
taminen olisi aika väritöntä ja mahdotonta. 
Erityinen kiitos kasvattajalle tästä ihanasta ja 
ainutlaatuisesta ruskeasta ja todella persoo-
nallisesta suklaapatukasta, jolle ei edes pitä-
nyt olla koiranpaikkaa auki.

Kiitos !  
Kismet ja Akane 

Kuvat: Mia Laurinen (oik.ylh),
Markku Kastepohja (oik.alh.)
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Viime vuosi oli meidän osaltamme tokoa 
täynnä. Tammi-maaliskuussa osallistuim-
me Lahjan kanssa kaikkiin viiteen edustus-
joukkueen valintakokeeseen ja saavutimme 
maajoukkuepaikan. Toukokuussa oli vuoros-
sa TOKOn SM-kisat, kesäkuussa matkasimme 
Belgiaan maailmanmestaruuskilpailuihin ja 
marraskuussa Norjaan PM-kisoihin. Kaikista 
näistä kokeista onnistuimme saamaan yk-
köstulokset.

Erityisesti SM-kisoista jäi hienot muistot - 
Lahja teki yhden parhaista kokeistaan siellä 
ja voitimme finaalin. Kokonaissijoituksemme 
viikonlopulta oli SM-4. MM-kisoissa Belgiassa 
jäimme harmittavasti juuri finaalin ulkopuo-
lelle, mutta takaisin Suomeen palasimme 
kuitenkin maailman parhaan joukkueen 
kanssa. PM-kisoissa yksilösijoituksemme oli 
viides ja myös Norjassa Suomi voitti joukkue-
kultaa. 

Olen niin kiitollinen siitä, että olemme saa-
neet Lahjan kanssa edustaa edelliset kaksi 
vuotta Suomea maailmalla - hienoja koke-
muksia ja ikimuistoisia hetkiä ”nauravan kul-
kurin” kanssa. Paljon töitä ja toisinaan ripauk-
sen hulluuttakin se vaatii, mutta tuntuu siltä, 
että kaikki on ollut juurikin sen arvoista. 

Lahja täyttää keväällä viisi vuotta ja pikkuhil-
jaa sen työskentely rupeaa tuntumaan siltä, 
mihin olen pyrkinyt - asennetta ja intensi-
teettiä (teknistä tarkkuutta unohtamatta), 
joka on kantanut kivasti kokeisiinkin. Toki-
kaan koirasta, puhumattakaan ohjaajastaan 
ei ikinä tule valmista ja aina riittää kehitet-
tävää, mutta yhteistyö Lahjan kanssa rupeaa 
tuntumaan syvemmältä. Tunnetaan molem-
mat toisemme paremmin kuin esimerkiksi 
pari vuotta sitten. Enää en voi muuta kuin 

toivoa, että terveyttä riittäisi ja meillä olisi 
vielä monen monta yhteistä hetkeä jäljellä, 
niin arjessa, treeneissä kuin kisakentilläkin.

Kiitos Lahjan kasvattajille ihanasta koirasta 
ja Leolle terveiset pilvenpäälle, että näin me 
olemme tyttäresi kanssa jatkaneet eteen-
päin; ilon, asenteen ja yhteistyön tärkeyttä 
vaalien. Kiitos siitä mitä aikanaan opetit mi-
nulle.
 - Marianne  -

TOKO-flatti 2017 
Flatkiss Guilty Intent om. Marianne Forsell
Teksti: Marianne Forsel
Kuva: Nani Anette Photographyl

Lumi muutti meille vuoden 2015 joulukuussa 
Hertan kaveriksi ja minun toiseksi harrastus-
koirakseni. Kahden tavoitteellisesti harrasta-
van koiran treenaaminen onkin osoittautu-
nut yllättävän työteliääksi
puuhaksi.

Lumin kanssa ei vauhdista ja vaarallisista 
tilanteista ole ollut puutetta. Monta kertaa 
olen tämän koiran takia ollut sydän syrjäl-
lään huolesta, onpa se kerran pentuaikanaan 
itsensä leikkauspöydällekin saattanut. Nyt 
Lumi on jo 2v3kk, mutta vieläkään ei ikä ole 
tuonut mukanaan toivottua ”viisautta” ;)

Jo pikku pennusta asti se on kulkenut mu-
kana Hertan TOKO-treeneissä. Se yrittää aina 
parhaansa ja sillä on palava halu saada tehdä 
asioita yhdessä ohjaajan kanssa, olipa ne sit-
ten mitä tahansa. Lumi myös rakastaa huo-
mion keskipisteenä olemista ja mikäli huo-
miota ei muuten heru, niin Lumi järjestää sitä 
itse. Lumissa minua viehättää sen vauhdikas 
tekeminen, voima ja hyvä keskittymiskyky.

TOKO-tulokas 2017 
Huntstars Arctic Snow om. Jenny Mänttäri
Teksti: Jenny Mänttäri
Kuva: Kuvauksellista photography

män aikavälin haaveissa, ainakin ohjaajan 
silmissä siintelee TVA-titteli.

Lopuksi haluan kiittää Mariannea, joka aina 
jaksaa tsempata eteenpäin, vaikka itseltä oli-
si jo usko loppunut. Tsemppiä ja treeni-iloa 
kaikille tokoileville flateille ja muistakaa pitää 
hauskaa! 

Jenny & Lumi

Kisauramme aloitimme elokuussa osallistu-
malla flattien TOKO-mestaruuteen Mäntässä, 
saaden ALO1-tuloksen. Loppuvuonna start-
tasimme vielä kolme kertaa AVO:ssa, saaden 
viimeisestä kilpailusta 1-tuloksen ja kilpailu-
oikeuden VOI-luokkaan. AVO-luokassa oli-
si tarkoitus tänä vuonna jatkaa tavoitellen 
aluksi TK2-koulutustunnusta, mutta paljon 
on tässäkin lajissa tehtävä töitä, vaikkei mi-
tään huipputuloksia tavoittelisikaan. Pidem-

Kun perheessä pohditaan koiran hankin-
taa, sitä pitää harkita tarkkaan. Pitää tietysti 
tarkkaan tutustua kasvattajaan ja koiran su-
kupuuhun, koiran vanhempiin ja niiden ter-
veystuloksiin ja muuhun sellaiseen tärkeään. 
Tai sitten koiran voi hankkia niinkuin Vesper 
tuli meille, pyytämättä ja yllättäen. Itävaltaan 
lähdettiin lomalle, eikä uutta koiranpentua 
hankkimaan. Vaan kuinkas kävikään. Meno-
matkalla koiria oli yksi ja takaisin tullessa nii-
tä olikin sitten kaksi.  

Kun perheessä harrastetaan hieman keski-
vertoa vakavammin mejää, olivat odotukset 
Vesperinkin suhteen heti lähtötilanteessa hy-
vin korkealla. Oletus oli, että kyllähän jokai-
nen flatti jäljestää. Mutta Vesperin kohdalla 
alku oli hyvin takkuista. Vesper oli koiristam-
me aivan ensimmäinen (ja toistaiseksi ainoa) 
jolla oli metsässä se kuuluisa flättimörkö. Ja 
kyllä se mörkö todella Vesperiä pelotti. Veri-
jälki kyllä kiinnosti koiraa, mutta pelko met-
sää kohtaan oli niin vahva, ettei koira yksin-
kertaisesti pystynyt etenemään. 

Harjoittelulla saatiin toisinaan hiukan toivoa 
nousemaan, mutta enimmäkseen harhailtiin 
puntit tutisten ympäri metsiä. Mieleen hiipi 
epäilys etteivät nämä itävallanihmeet iki-
nä opi seuraamaan verijälkeä. Näyttelyissä 
ei näyttänyt arka poika viihtyvän senkään 
vertaa ja taippareissa meni enemmän ylei-

sön viihdyttämiseksi. Loppusyksystä saatiin 
harjoituksissa kuitenkin hiukan lupaavam-
pia tuloksia ja tunnelma oli korkealla - Kyllä 
tästä vielä jälkikoira tulee! Sitten talvi katkaisi 
jäljestyskauden ja keväällä iski totuus kuin 
metrin halko - Ei se jäljestä! Se on unohtanut 
kaiken!  Jälkihommat oli aloitettava aivan 
alusta, taas pelättiin mörköjä ja kuljettiin mu-
risten ja kulmien alta vilkuillen. 

Sitkeällä harjoittelulla päästiin lopulta kiin-
ni tekemiseen ja tuloksia alkoi tulla siihen 
malliin, että lähdettiin koittamaan kokeisiin. 
Kokeista tuli sitten mukavasti tuloksia avoi-
mesta luokasta ja siirto voittaja-luokkaan ja 
lopulta kolmen ja puolen vuoden ikäisenä 
Vesper valioitui Suomen jäljestämisvalioksi 
FI JVA. 

Linnustus ei ole Vesperin laji. Noutaminen 
on kyllä noutajalla verissä, mutta lievä ar-
kuus ampumisen, sekä epävarmuus yksin 
suoritettavia tehtäviä kohtaan ja tekee koi-
rasta hankalan metsästyskaverin. Mutta kun 
päästiin ensi kertaa haavakon jäljelle tuli koi-
ralle heti tekemisen meininki. Haavakkohirvi 
jäljestettiin varmoilla otteilla ja hirvijahdista 
on tullut vuoden kohokohta niin isännälle, 
koiralle, kuin jahtiseurueen metsästyskave-
reillekin. 

On hienoa, että metsästysseuran miehet ovat 
tyytyväisiä ja luottavat koiran taitoihin. Tämä 

lisäsi koirakolle varmuutta myös mejäkokeis-
sa suorittamiseen. Isäntä luottaa koiraansa 
sataprosenttisesti kaikissa tilanteissa, vauh-
tia ja varmuuttakin on tullut lisää. Nykyään 
koiraa joutuu jarruttamaan, kun aikaisemmin 
sitä sai ylämäessä lykätä. Jäljelle palataan kii-
reesti takaisin, jos eksytään hetkeksi sivuun. 
Keväällä nähdään taas mejässä. 

Kiitollinen olen tästä koirasta ja erityisen yl-
peä ja iloinen vuoden mejä-flatti palkinnos-
ta. Pari vuotta sitten en olisi uskonut, että 
tätä palkintoa ikinä Vesperin kanssa saadaan 
tulla pokkaamaan. 

Terveisin Vesper ja Marko

MEJÄ-flatti 2017 
Akiro von der Thörlhöhe 
om. Marko Saarni ja Mari Mamia

Teksti: Marko Saarni
Kuva: Mari Mamia
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17 Agility-flatti 2017 
Buumin Sweet Child o'Mine 
om. Sari Naukkarinen-Ojala

Teksti ja kuva: Sari Naukkarinen-Ojala

Mie oon niin ylpeä meistä, minusta ja Aavas-
ta. Agilityn harrastaminen Lapin perukoilla 
Kittilässä ei ole tehty kovin helpoksi ja omat 
haasteensa harrastamiseen toi myös 10/16 
syntynyt poikavauva, meidän perheen neljäs 
lapsi. Meillä on pitkät välimatkat, ei hallia ja 
kesän treenikenttä on hieman epätasainen 
nurmikko. Esteet on kerholaisten kanssa yli-
jäämäpuusta talkoilla itse rakennettu eikä 
meillä ole vakituista kouluttajaa. Silti me 
ollaan tässä, voittajina. Meillä ei siis ole ko-
vin hienot puitteet agilityn harrastamiseen, 
mutta meillä on halua, paloa ja tahtoa. Meillä 
on ihanat ystävät ja harrastuskaverit. Meillä 
on ihana perhe, joka kannustaa ja antaa äitin 
harrastaa ja koirien kanssa höpertää. 

Viime keväänä me ei oikeastaan treenattu 
ollenkaan, taidettiin yhdet kisat käydä. Kitti-
lässä kun ei talvella voi agilitya harrastaa ja 
normaalisti kuljetaankin Aavan kanssa talvi-
kaudet lähes viikottain Pellon lämmitetyssä 
hallissa. Pienen vauvan kanssa 140km/ suun-
ta oli ihan mahdottomuus lähteä, joten pi-
dettiin kunnon tauko. Kesällä sitten treenat-
tiin Kittilässä itsenäisesti sekä muutamana 
viikonloppuna saatiin vierailevia kouluttajia 
meitä opastamaan. Lisäksi kuljettiin parin 
viikon välein Sodankylässä koulutuksessa, 
sinne ei ole matkaa kuin 100km/suunta.. 
Syksyllä sitten jatkettiin taas Pellossa kulke-
mista. Sielläkään meillä ei ole vakituista kou-
luttajaa, mutta mahtava pieni porukka, jossa 
toinen toistamme kannustetaan ja etsitään 
ratkaisuja ja vaihtoehtoja ongelmiin sekä 
vuorotellen suunnitellaan treenejä.

Radalla Aava on kuuliainen ja tarkka meni-
jä. Tämä tosin on vaikuttanut, että vauhti ei 
ole ollut älyttömän kova. Alemmat luokat 
me suoritettiin tarkkuuden vuoksi todella 
nopeasti: 1-luokasta noustiin 2-luokkaan 
kahdeksassa startissa ja 3-luokkaan kahdek-
sansissa kisoissa kisaamisen alusta, joten ki-
sakokemustakaan meillä ei oikeastaan vielä 
kauheasti ole kertynyt. Aluksi 3-luokan ete-
nemät tuntuivatkin meille tosi kovilta, mutta 
kun kesän ajan keskityttiin rentouteen, vi-
reeseen, irtoamiseen ja hauskanpitoon, niin 
vain on 3-luokassakin nopeus riittänyt.  

Syksyn aikana käytyjen kisojen tulokset sit-
ten AgilityFlatti-palkintoon riittivät. Kisoja 
meillä on Lapissa aika vähän ja kisamatkat 
pitkiä. Talven aikaan kisoja on oikeastaan 
noin 1/kk ja kesän aikana 2/kk. Kisamatkat 
150-300km/ suunta, joten päivät ovat pitkiä 
ja kentällä käydään muutama vajaan minuu-
tin suoritus tekemässä. 

Tänä vuonna meillä on tarkoitus treenata 
ja kisata enemmän kun mitä viime vuonna 
sekä nostaa kartturin kuntoa ja ketteryyttä. 
Rennolla meiningillä mennään, sillä parhaat 

tulokset näkyy tulevan, kun heittää tulosten 
metsästämisen, yliyrittämisen ja kovat ta-
voitteet romukoppaan, vaikka näin kilpailu-
henkiselle ihmiselle se onkin ollut vaikeaa.. 
Välistä meillä molemmilla on pallo vähä hu-
kassa, mutta pääasia että on hauskaa! 

VUODEN FLATTI

1. C.I.B C.I.E FI MVA FI TVA EE MVA LV MVA EE VMVA SE TVA 
EEVV-17 FOWL REED'S BLACKPOOL 38 (27+11)
uros, s. 20.4.2009, FI24426/09
Isä: FI & NO MVA BH TOFFEDREAMS SUMMIT
Emä: FI & EE MVA ARTENEMISFLAT GALADRIEL
Kasvattaja: Pia Kauppinen, Parola
Omistaja: Veera Jääskeläinen, Parola

2. C.I.B FI MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA 
O'FLANAGAN VANILLA POMPONA 35 (16+19)
narttu, s. 21.1.2010, FI22745/10
Isä: FI & SE MVA BEDRAGGLER'S CHOCOLATE CHIP
Emä: CAMWOOD HIP-HIP-HURRAY
Kasvattajat: Lena Hägglund & Eva-Lis Johansson, Uumaja, 
Ruotsi
Omistaja: Kati Kallio, Akaa

3.  FI TVA FI VPVA HARVAHAMPAAN GO FOR SUCCESS 29,5 
(28+1,5)
uros, s. 17.7.2009, FI40293/09 
Isä: SÖKLUSTENS CHEVROLET IMPALA
Emä: C.I.B POHJ & FI & SE & NO MVA PMJV-07 HeVW-14 
HARVAHAMPAAN DO-DID-DONE
Kasvattaja: Mikko Saastamoinen, Hämeenlinna
Omistaja: Emmi Kiviluoma, Lappi

4.  FI TVA FILURIN FINK 18,5 (17+1,5)
narttu, s. 24.2.2011, FI22289/11
Isä: SILESTON PATRUUNA
Emä: FI KVA ZEBULONS WINDY PEG
Kasvattaja: Tiina Pikkuaho, Kiiminki
Omistaja: Piritta Pärssinen, Oulu

5. FI MVA FI JVA GILLIAM’S GOLD LEAVINGS OF THE WOLF 
18 (12+6)
narttu, s. 11.2.2013, FI47357/13
Isä: MADDISTREAM INDIGO JACK AT CASBLAIDD
Emä: SE JVA GILLIAM'S GOLD DRÖMVINSTEN
Kasvattajat: Karin & Johanna Friberg, Ruotsi
Omistaja: Ann Leskinen, Pietarsaari

6. FI MVA FI JVA GILLIAM'S GOLD SPECIAL 16 (8+8)  
narttu, s. 28.5.2015, FI51790/15
Isä: SE & DK MVA SE JVA GILLIAM'S GOLD ONE OF A KIND
Emä: SE JVA QUILLQUEST U R UNIQUE
Kasvattajat: Karin & Johanna Friberg, Ruotsi 
Omistaja: Ann Leskinen, Pietarsaari

7. C.I.B. FI & EE MVA EE JMVA EEJV-14 DANTARAN DAILY 
BONUS 15 (2+13)
uros, s. 15.5.2013, FI33462/13
Isä: C.I.E FI & NO & SE MVA(N) TORPEDOS WOODOO MAGIC
Emä: C.I.B FI & EE MVA EEJV-11 EEV-15 KVICKSANS TIME OF 
MY LIFE
Kasvattaja: Laura Rajakallio, Espoo
Omistajat: Johanna & Niko Uosukainen, Parola

8. FLATKISS HALLOWEEN SLICKCHICK 14 (9+5,5)
narttu, s. 17.10.2014, FI53174/14
Isä: FI & EE MVA FLATKISS EXPLOSION EDISON
Emä: FI MVA NERELIUS SECRET GARDEN
Kasvattaja: Christina Kiuru, Lahti
Omistaja: Nina Leino, Paimio 

NOME-FLATTI

1. FILURIN TARINA 47
narttu, s. 2.7.2012, FI42531/12
Isä: FI MVA GUNHILLS JUBILEE SENSATION
Emä: FI KVA ZEBULONS WINDY PEG
Kasvattaja: Tiina Pikkuaho, Kiiminki
Omistaja: Heli Pitkäjärvi, Kauhava

2.  FI TVA FI VPVA HARVAHAMPAAN GO FOR SUCCESS 28
uros, s. 17.7.2009, FI40293/09 
Isä: SÖKLUSTENS CHEVROLET IMPALA
Emä: C.I.B POHJ & FI & SE & NO MVA PMJV-07 HeVW-14 
HARVAHAMPAAN DO-DID-DONE
Kasvattaja: Mikko Saastamoinen, Hämeenlinna
Omistaja: Emmi Kiviluoma, Lappi

3. C.I.B C.I.E FI MVA FI TVA EE MVA LV MVA EE VMVA SE TVA 
EEVV-17 FOWL REED'S BLACKPOOL 27
uros, s. 20.4.2009, FI24426/09
Isä: FI & NO MVA BH TOFFEDREAMS SUMMIT
Emä: FI & EE MVA ARTENEMISFLAT GALADRIEL
Kasvattaja: Pia Kauppinen, Parola
Omistaja: Veera Jääskeläinen, Parola

4. KORVEN AKAN TUITTU 26
narttu, s. 1.3.2014, FI22544/14
Isä: TAKA-TAPIOLAN EKKU
Emä: KORVEN AKAN ILOSANOMA
Kasvattaja: Riitta Koivisto, Jämsänkoski
Omistaja: Riitta Koivisto, Jämsänkoski 

5. OMSKAKAS PÅ GOTT OCH ONT 21
uros, s. 14.6.2015, FI38877/15 
Isä: FLATGOLD'S BLACK ZAR
Emä: OMSKAKAS NU ELLER ALDRIG
Kasvattajat: Sari Alho & Jyrki Halme, Lohja 
Omistaja: Emmi Kiviluoma, Lappi

6. BIEHKAN SUKKULA 19 
narttu, s. 7.3.2014, FI22990/14
Isä: BATZI'S KNOCK OUT
Emä: TAKA-TAPIOLAN KAIJUN-TYTTÖ 
Kasvattaja: Jori Saastamoinen, Numminen
Omistaja: Jori Saastamoinen, Numminen

7. FI MVA FI JVA GILLIAM’S GOLD LEAVINGS OF THE 
WOLF 17
narttu, s. 11.2.2013, FI47357/13
Isä: MADDISTREAM INDIGO JACK AT CASBLAIDD
Emä: SE JVA GILLIAM'S GOLD DRÖMVINSTEN
Kasvattajat: Karin & Johanna Friberg, Ruotsi
Omistaja: Ann Leskinen, Pietarsaari

8. FLATKISS HALLOWEEN SLICKCHICK 13
narttu, s. 17.10.2014, FI53174/14
Isä: FI & EE MVA FLATKISS EXPLOSION EDISON
Emä: FI MVA NERELIUS SECRET GARDEN
Kasvattaja: Christina Kiuru, Lahti
Omistaja: Nina Leino, Paimio

9. ALLIKON TULEN VOIMA 12
uros, s. 17.2.2014, FI20662/14
Isä: FI JVA BLACKPEPOON GIN KNOCK OUT
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Emä: FI AVA FI JVA FLATHOUNDS EXPECT FIRE
Kasvattaja: Henna Mikkonen, Vihanti
Omistaja: Raija Gärding, Kempele

NÄYTTELY-FLATTI

1. C.I.B. FI & EE MVA EEJMVA EEJV-14 EEV-16 ALMANZA 
BETWEEN YOU AND ME 29
narttu, s. 6.3.2013, FI29054/13
Isä: C.I.E GB SHCH NO & SE(n) MVA V-12-15 SEV-13-14-15-
16 NORDV-14 EUW-15 NOV-15-16 AMSV-15 CASTLEROCK 
SIMPLY MAGIC
Emä: ALMANZA MOZZARELLA
Kasvattajat: Ragnhild Ulin & Susanne Karlström, Ruotsi
Omistaja: Laura Rajakallio, Espoo

2. C.I.B. C.I.E. FI & SE(n) MVA HeJW-11 JV-11 LVV-16 AL-
MANZA BARBOUR GOODIEBAG  28
uros, s. 19.11.2010, FI17073/12
Isä: MONTEGRINO MILITARY MAN
Emä: GB SH & HU & SE(n) MVA SE JVA PMV-07 SEV-08-09 
EUV-08 ALMANZA BAG OF TRICKS
Kasvattajat: Ragnhild Ulin & Susanne Karlström, Ruotsi
Omistajat: Sirpa Saastamoinen ja Ragnhild Ulin, Hämeen-
linna

3. C.I.E. JMV-11 HEILURIHÄNNÄN RANGER PEAK 26 
uros, s. 15.5.2010, FI40376/10
Isä: C.I.B FI & LT MVA WITHYBED TEXAS RANGER
Emä: C.I.B FI MVA DAKOTASPIRIT VADO AL MASSIMO
Kasvattaja: Kirsi Nieminen, Mäntsälä
Omistajat: Kirsi Nieminen & Kirsi Koljonen, Mäntsälä

4. FI MVA CELTAIR PIECE OF ME 21,5
narttu, s. 12.5.2014, FI32874/14
Isä: C.I.B. FI & EE MVA STARWORKERS ROCK MY WORLD
Emä: FI MVA CELTAIR CASHEL KATE
Kasvattaja: Jenni Juvén, Jämsänkoski
Omistaja: Jenni Juvén, Jämsänkoski

5. C.I.B. FI & EE MVA EE JMVA EEJV-14 DANTARAN DAILY 
BONUS 17,5
uros, s. 15.5.2013, FI33462/13
Isä: C.I.E FI & NO & SE MVA(N) TORPEDOS WOODOO MA-
GIC
Emä: C.I.B FI & EE MVA EEJV-11 EEV-15 KVICKSANS TIME 
OF MY LIFE
Kasvattaja: Laura Rajakallio, Espoo
Omistajat: Johanna & Niko Uosukainen, Parola

6. C.I.B C.I.E FI MVA FI TVA EE MVA LV MVA EE VMVA SE TVA 
EEVV-17 FOWL REED'S BLACKPOOL 16,5
uros, s. 20.4.2009, FI24426/09
Isä: FI & NO MVA BH TOFFEDREAMS SUMMIT
Emä: FI & EE MVA ARTENEMISFLAT GALADRIEL
Kasvattaja: Pia Kauppinen, Parola
Omistaja: Veera Jääskeläinen, Parola

7. FI MVA MORRINI FALLS OF DEE 15 (+lisäpiste 3)
narttu, s. 22.4.2015, FI30438/15
Isä: C.I.B FI & EE MVA TLNW-13 FLAT POWER FLY CASTER 
Emä: FI MVA TOFFEDREAMS RAINMAKER 
Kasvattaja: Riitta Niemelä, Jorvas
Omistaja: Heidi Siipo, Kannus

8. C.I.B C.I.E FI MVA EE MVA LV MVA EE VMVA LT MVA BALT 
MVA LV VMVA LT VMVA BALT VMVA BALTV-14 HeVW-17 
PMVV-17 HEILURIHÄNNÄN COOL WATER MAN 15 (+lisä-
piste 2,5)
uros, s. 8.4.2009, FI43334/09
Isä: C.I.E FI & DE & PL MVA SE MVA(N) STARWORKERS 
HANDSOME AS HELL
Emä: FI & EE & SI & CZ MVA ABSG11 HEILURIHÄNNÄN 
KISS-KISS
Kasvattaja: Kirsi Nieminen, Mäntsälä
Omistajat: Tanja Porttikallio, Oitti

9. FI & EE MVA EE JMVA EEJV-16 EEV-16 DANTARAN EMO-
TIONAL RESCUE 15 (+lisäpiste 2)
uros, s. 21.5.2015, FI29035/15
Isä: C.I.B FI & EE MVA EE JMVA EEJV-14 DANTARAN DAILY 
BONUS
Emä: C.I.B FI & EE MVA EE JMVA EEJV-14 EEV-16 ALMANZA 
BETWEEN YOU AND ME
Kasvattaja: Laura Rajakallio, Espoo
Omistaja: Jaana Räty, Espoo

9. MORRINI CARROCK BECK 15 (+lisäpiste 2)
uros, s. 22.4.2015, FI30441/15
Isä: C.I.B FI & EE MVA TLNW-13 FLAT POWER FLY CASTER 
Emä: FI MVA TOFFEDREAMS RAINMAKER 
Kasvattaja: Riitta Niemelä, Jorvas
Omistaja: Heidi Vainio, Taivassalo

TOKO-FLATTI

1. FI TVA FI MVA FLATKISS GUILTY INTENT 60 
narttu, s. 21.3.2013, FI24950/13
Isä: C.I.B C.I.E POHJ & FI & DK & SE & EE & LT MVA BALT & EE 
& LT & LV JMVA EE VMVA LTJV-07 EEVV-14 EEV-14 SEVV-
14 TLNVW-15 TLNW-15 POHJ & FI & NO & SE TVA FLAT 
POWER CRIMINAL INTENT
Emä: FI MVA Nerelius Secret Garden
Kasvattaja: Christina Kiuru, Lahti
Omistaja: Marianne Forsell, Helsinki

2. FI TVA FILURIN FINK 45
narttu, s. 24.2.2011, FI22289/11
Isä: SILESTON PATRUUNA
Emä: FI KVA ZEBULONS WINDY PEG
Kasvattaja: Tiina Pikkuaho, Kiiminki
Omistaja: Piritta Pärssinen, Oulu

3. FI JVA KVARNTORPET'S SANDMAN 25
uros, s. 10.5.2014, FI33509/14
Isä: FI MVA ELVENPATH'S STORM WARNING
Emä: FI MVA CONOVER'S XAMPLE OF PLEASURE
Kasvattajat: Birgitta Hällsten-Pada & Alf Pada, Jungsund
Omistajat: Ismo & Tanja Ruis, Pori

TOKO-TULOKAS

1. HUNTSTARS ARCTIC SNOW 14
narttu, s. 12.10.2015, FI56745/15
Isä: SE MVA(N) NO MVA PMV-15 HeW-16 HeW-17 PMV-17 
ALTAFLATS AIN'T I'M A DOG 
Emä: C.I.B FI MVA EE MVA SNIFFENS SYYSTUULI
Kasvattajat: Satu Saarinen, Piia Piiparinen, Koria
Omistaja: Jenny Mänttäri, Kerava
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172. FILURIN MYRTLE 10
narttu, s. 15.1.2016, FI16620/16
Isä: MINGUS UMBRA FIDA 
Emä: FILURIN FAME 
Kasvattaja: Tiina Pikkuaho, Kiiminki
Omistajat: Maija Valtonen & Tiina Pikkuaho, Eurajoki 

3. OMSKAKAS PÅ GOTT OCH ONT 8
uros, s. 14.6.2015, FI38877/15 
Isä: FLATGOLD'S BLACK ZAR
Emä: OMSKAKAS NU ELLER ALDRIG
Kasvattajat: Sari Alho & Jyrki Halme, Lohja 
Omistaja: Emmi Kiviluoma, Lappi

4. FI MVA FI JVA GILLIAM'S GOLD SPECIAL 7
narttu, s. 28.5.2015, FI51790/15
Isä: SE & DK MVA SE JVA GILLIAM'S GOLD ONE OF A KIND
Emä: SE JVA QUILLQUEST U R UNIQUE
Kasvattajat: Karin & Johanna Friberg, Ruotsi 
Omistaja: Ann Leskinen, Pietarsaari

MEJÄ-FLATTI

1. FI JVA AKIRO VON DER THÖRLHÖHE 145
uros, s. 19.3.2013, FI41216/13
Isä: GWINDO UMBRA FIDA
Emä: KELLY VON HELPING HOUNDS
Kasvattaja: Evelyn Seebacher-Possegger, Itävalta
Omistajat: Marko Saarni & Mari Mamia, Söderkulla

2. FI JVA PEPPERMENT TIFANI ABRIL MEI 133
narttu, s. 19.1.2014, FI16867/14
Isä: FIN JVA PEPPERMENT DEEDEE DEPUSSY
Emä: FIN JVA PEPPERMENT TEMPERS TIFANI
Kasvattaja: Anneli Koskinen, Lahti
Omistajat: Marko Saarni & Mari Mamia, Söderkulla

3. FI JVA KEVÄTNIITYN BLUE VELVET 131
uros, s. 8.6.2010, FI39547/10
Isä: FI MVA & JVA KEVÄTNIITYN A FIELD OF GOLD
Emä: FI MVA & JVA DANTARAN BACKYARD BABY
Kasvattaja: Ann Leskinen, Pietarsaari
Omistajat: Ismo & Tanja Ruis, Pori

4. FI JVA KVARNTORPET'S SANDMAN 91
uros, s. 10.5.2014, FI33509/14
Isä: FI MVA ELVENPATH'S STORM WARNING
Emä: FI MVA CONOVER'S XAMPLE OF PLEASURE
Kasvattajat: Birgitta Hällsten-Pada & Alf Pada, Jungsund
Omistajat: Ismo & Tanja Ruis, Pori

WT-FLATTI

1. FI MVA NOANARKIN TRINGA TOTANUS 160
narttu, s. 19.3.2012, FI24893/12
Isä: SWALLOWSFLIGHT ULTIMATE-SPIRIT
Emä: NOANARKIN VANESSA CARDUI
Kasvattaja: Kaija Leinonen, Laukkoski
Omistaja: Kaija Leinonen, Laukkoski
Ohjaaja: Akane Miura

2. FLATKISS HALLOWEEN SLICKCHICK 152
narttu, s. 17.10.2014, FI53174/14
Isä: FI & EE MVA FLATKISS EXPLOSION EDISON

Emä: FI MVA NERELIUS SECRET GARDEN
Kasvattaja: Christina Kiuru, Lahti
Omistaja: Nina Leino, Paimio
 
AGILITY-FLATTI

1. BUUMIN SWEET CHILD O MINE 25,25
narttu, s. 14.11.2012, FI59477/12 
Isä: C.I.B FI MVA EE MVA METSÄVIRNAN KENTUCKIAN 
MOON
Emä: FI MVA SNIFFENS LUMIENKELI
Kasvattajat: Mari Elo & Henna Tuononen, Joensuu 
Omistaja: Sari Ojala-Naukkarinen, Kittilä

NOME-TULOKAS

OMSKAKAS PÅ GOTT OCH ONT 
uros, s. 14.6.2015, FI38877/15 
Isä: FLATGOLD'S BLACK ZAR
Emä: OMSKAKAS NU ELLER ALDRIG
Kasvattajat: Sari Alho & Jyrki Halme, Lohja 
Omistaja: Emmi Kiviluoma, Lappi

WT-TULOKAS

FI MVA NOANARKIN TRINGA TOTANUS 
narttu, s. 19.3.2012, FI24893/12
Isä: SWALLOWSFLIGHT ULTIMATE-SPIRIT
Emä: NOANARKIN VANESSA CARDUI
Kasvattaja: Kaija Leinonen, Laukkoski
Omistaja: Kaija Leinonen, Laukkoski
Ohjaaja: Akane Miura

GIORGIO-ARMANIN MALJA

1. C.I.E. JMV-11 HEILURIHÄNNÄN RANGER PEAK 13
uros, s. 15.5.2010, FI40376/10
Isä: C.I.B FI & LT MVA WITHYBED TEXAS RANGER
Emä: C.I.B FI MVA DAKOTASPIRIT VADO AL MASSIMO
Kasvattaja: Kirsi Nieminen, Mäntsälä
Omistajat: Kirsi Nieminen & Kirsi Koljonen, Mäntsälä

2. FI MVA MORRINI FALLS OF DEE 5
narttu, s. 22.4.2015, FI30438/15
Isä: C.I.B FI & EE MVA TLNW-13 FLAT POWER FLY CASTER 
Emä: FI MVA TOFFEDREAMS RAINMAKER 
Kasvattaja: Riitta Niemelä, Jorvas
Omistaja: Heidi Siipo, Kannus

3. MORRINI CARROCK BECK 3
uros, s. 22.4.2015, FI30441/15
Isä: C.I.B FI & EE MVA TLNW-13 FLAT POWER FLY CASTER 
Emä: FI MVA TOFFEDREAMS RAINMAKER 
Kasvattaja: Riitta Niemelä, Jorvas
Omistaja: Heidi Vainio, Taivassalo

SANDRAN MUISTOMALJA

1. C.I.B C.I.E FI MVA EE MVA LV MVA EE VMVA LT MVA BALT 
MVA LV VMVA LT VMVA BALT VMVA BALTV-14 HeVW-17 
PMVV-17 HEILURIHÄNNÄN COOL WATER MAN 21
uros, s. 8.4.2009, FI43334/09
Isä: C.I.E FI & DE & PL MVA SE MVA(N) STARWORKERS 
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HANDSOME AS HELL
Emä: FI & EE & SI & CZ MVA ABSG11 HEILURIHÄNNÄN 
KISS-KISS
Kasvattaja: Kirsi Nieminen, Mäntsälä
Omistajat: Tanja Porttikallio, Oitti

2. C.I.B C.I.E FI MVA FI TVA EE MVA LV MVA EE VMVA SE TVA 
EEVV-17 FOWL REED'S BLACKPOOL 9
uros, s. 20.4.2009, FI24426/09
Isä: FI & NO MVA BH TOFFEDREAMS SUMMIT
Emä: FI & EE MVA ARTENEMISFLAT GALADRIEL
Kasvattaja: Pia Kauppinen, Parola
Omistaja: Veera Jääskeläinen, Parola
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Erkkarin tuomariesittelyt
Helen Fox 
(Blacktoft)

I have had flatcoats since 1996 when I got my 
first working bitch who led me into the world 
of showing, followed by my show foundation 
bitch in 1998 from whom all my present flat-
coats are descended. I have been very fortu-
nate to have owned or bred 4 UK Champions 
and 1 American Champion. I started judging 
in 2001 and gave CC’s for the first time last 
year. I am currently on the committee of the 
Northern England Association and the show 
sub committee of the flatcoated retriever so-
ciety. 

I have a strong interest in the dual purpose 
nature of the flatcoat, I help my partner run a 
shoot and all of my dogs work. In this capa-
city I also have labradors and English sprin-
ger spaniels. I am looking forward to my first 
overseas judging appointment, thank you 
very much for inviting me.

Sandra Stevenson (Steelriver)

Minulla on ollut flatteja vuodesta 1996, jolloin 
hankin ensimmäisen narttuni metsästyskäyt-
töön. Tämän nartun myötä tutustuin myös 
näyttelymaailmaan ja hankin v. 1998 ensim-
mäisen näyttelykoirani kantanarttuni, josta 
kaikki tämän hetkiset flattini polveutuvat. 
Minulla on ollut onni omistaa tai kasvattaa 4 
Ison-Britannian valiota ja yksi Amerikan valio. 
Aloin arvostella flatteja näyttelyssä v. 2001 ja 
viime vuonna sain serttioikeudet. Tällä hetkellä 
olen jäsenenä Pohjois-Englannin flattikerhon 
hallituksessa ja Flatcoated Retriever Societyn 
näyttelytoimikunnassa. 

Pidän flattien dual purpose -ominaisuuksia 
erittäin tärkeinä: avustan elämänkumppania-
ni jahtien järjestämisessä ja kaikkia koiriani 
käytetään käytännön metsästyksessä. Tästä 
syystä minulla on myös labradoreja ja englan-
ninspringerspanieleita. Tämä on ensimmäinen 
kerta, kun arvostelen flatteja ulkomailla, joten 
odotan sitä innolla. Paljon kiitoksia kutsusta.

I got my first flatcoat in 1988 and have been 
showing breeding and judging since then. I 
have only bred occasionally, just 13 litters in 
those years, but I have been lucky enough to 
have produced 8 UK champions and 1 other 
multi titled dog as well as other CC winners. 

I have myself owned 5 generations of Cham-
pion bitches and was top flatcoat breeder in 
U.K. for 2014. In addition, I have handled 2 
males owned by a friend to their show titles 
in 2017.  I also owned and bred Welsh Sprin-
ger Spaniels for a time and bred a champion 
in my first litter. For many years I was on the 
committee of the Scottish breed club and 
had several roles including show secretary 
for 11 of those years.

I have had the great pleasure of not only win-
ning BOB at Crufts in 2001 with ShCh Steel-
river Catch The Breeze but have also judged 
bitches at the 2015 show.

I have been very lucky to have been invited 
to judge in many countries other than UK 
and consider it a great honour and to be as-
ked. I consider every judging appointment as 
a new opportunity to learn more about our 
lovely breed and am very much looking for-
ward to this engagement.

Suomennokset: Anu Numminen

Sain ensimmäisen flattini v. 1988 ja olen käy-
nyt näyttelyissä, kasvattanut ja arvostellut 
niitä siitä lähtien. Olen kasvattanut vain har-
vakseltaan, ainoastaan 13 pentuetta kaikkien 
näiden vuosien aikana, mutta minulla on ollut 
onni kasvattaa 8 Ison-Britannian valiota ja yksi 
useamman valionarvon uros sekä muita sert-
tivoittajia. 

Oma narttulinjani on valioita viidessä suku-
polvessa, ja vuonna 2014 olin Britannian me-
nestynein flattikasvattaja.  Tämän lisäksi olen 
esittänyt kahta ystäväni omistamaa urosta 
näyttelyissä valioiksi asti v. 2017. Yhdessä vai-
heessa omistin ja kasvatin myös walesinsprin-
gerspanieleita, ja ensimmäisen pentueeni yh-
destä koirasta tuli valio. Toimin useita vuosia 
myös Skotlannin rotukerhon hallituksessa ja 
useissa eri tehtävissä, vedin mm. kerhon näyt-
telytoimikuntaa 11 vuoden ajan. 

Huippuhetkiini kuuluvat ehdottomasti koirani 
ShCh Steelriver Catch The Breezen ROP-voitto 
Cruftsissa v. 2001 ja se, kun itse sain arvostella 
nartut samassa näyttelyssä v. 2015.

Minulla on ollut ilo saada arvostella flatteja 
useassa maassa, ja kutsu on minulle aina suuri
kunnia. Jokainen arvostelutehtävä on minusta 
uusi tilaisuus oppia lisää ihanasta rodustam-
me ja siksi odotan innolla myös tätä näyttelyä.
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Lauantaina 4.8. näyttelyosuus  
sekä virallinen NOME-B-koe  
AVO-luokassa ja VOI-luokassa.  
 
Sunnuntaina 5.8. flattimestaruus 
huipentuu finaalin.  
 
Ilmoittautumiset  
2.7.—22.7.2018 koekalenteri.snj.fi 

Flattimestaruuden toimikunta 
toivottaa kaikki flatit ja ohjaajat 
sekä yleisön tervetulleeksi 
Flattimestaruuteen Lohtajalle! 

Tiedustelut:  
Heli Pitkäjärvi puh. 040 5621529  
Heidi Troberg puh. 040 5365174  

4-5
ELOKUUTA 2018

FLATTI 
MESTARUUS 

Lohtaja, Keski-Pohjanmaa 
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Kuva: Janne Antila

Kuva: Heidi Vainio
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7 Flatit lukuina metsästyskoirien 

jäljestämiskokeissa vuonna 2017

Ensimmäisen palkintosijan kauden parhaana avoimen luokan tu-
loksena sai noin 46 % kokeeseen osallistuneista koirista, joka on 
kaksi kolmannesta voittajaluokan ensimmäisten palkintosijojen 
määrästä. Tässä kaaviossa oli siis otettu huomioon vain koiran pa-
ras tulos kaudelta. Jos sama koira on kauden aikana palkittu AVO1-
tuloksella sekä VOI1-tuloksella, on kaaviossa otettu huomioon vain 
koiran saama VOI1-tulos. 

Rekisteröinteihin nähden (Kaavio MEJÄ3) flattien osallistuminen 
metsästyskoirien jäljestämiskokeisiin on vuoteen 2015 asti nouda-
tellut vuosittain samansuuntaisia lukemia. Vuosittain sileäkarvaisia 
noutajia rekisteröidään hieman reilusta kahdesta sadasta vajaaseen 
kolmeen sataan yksilöä, kun taas mejään osallistuvien koirien mää-
rä noudatteli vuoteen 2015 asti vuosittain keskimäärin 50 yksilöä.  
Vuonna 2016 metsästyskoirien jäljestämiskokeeseen osallistuvi-
en flattien määrä on kohonnut huomattavasti, ollen yli 60 yksilöä. 
Karkeasti syyksi voisi epäillä vuoden 2014 korkeampaa rekisteröin-
timäärää (279 yksilöä). Vuonna 2014 syntyneet koirat olisivat vuon-
na 2016 olleet sopivan ikäisiä (noin 2-vuotiaita) aloittamaan mejä-

Sileäkarvaisista noutajista metsästyskoirien jäljestämiskokeisiin 
osallistui vuonna 2017 yhteensä 51 eri koiraa. Näille koirille startteja 
kertyi yhteensä 120 kappaletta. Vain yksi koira, FI JVA EE MVA RO 
MVA RO GR MVA Majakkasaaren Ihana Iita saavutti Suomen jäljes-
tämisvalion tittelin vuonna 2017. Pohjoismaiden jäljestämisvalion 
arvon saavutti niin ikään yksi koira, FI MVA FI JVA NO JVA SE JVA 
POHJ JVA Comics Blue Replica. Flateille harvinaisemman ja erittäin 
arvostetun Suomen käyttövalio (hirvenjäljestys) tittelin saavutti yksi 
koira, FI KVA-J FI JVA Coatfloats Hugo Boss Element.

Vuonna 2017 MEJÄ-kokeiden alemmassa, avoimessa (AVO) luokas-
sa koekäyntejä kertyi flateille 53 starttia ja korkeammassa, voittaja 
(VOI) -luokassa 67 starttia. 

Kaaviossa (Kaavio MEJÄ1) on tarkasteltu tulosten jakaumaa eri 
palkintosijoihin flattien kaikissa koekäynneissä kausilla 2016-2017. 
Selkeästi on havaittavissa, että tulokset jakautuivat avoimessa luo-
kassa tasaisemmin eri palkintosijoihin, kuin voittajaluokassa. Mutta 
erittäin huomionarvoista on, että vuosien 2016 ja 2017 välillä on ta-
pahtunut suuri romahdus koestarttien määrässä. Kun vuonna 2016 
voittajaluokassa startattiin 118 kertaa, on starttien määrä vuonna 
2017 romahtanut vain 67 voittajastarttiin. Avoimessa luokassa ro-
mahdusta ei ole nähtävissä. 

Mistä tämä romahdus kertoo? Onko flattien jäljestysvainu kokenut 
jättimäisen taantuman vain vuoden aikana, vai mitä ihmettä on 
tapahtunut? Analysoimme asiaa lisää edempänä artikkelissa. Huo-
mioon otettavaa on, että koirat, joilla on osallistumisoikeus voit-
tajaluokkaan, ovat keskimääräisesti hyviä jälkikoiria ja osallistuvat 
yleensä useisiin kokeisiin kauden aikana. Vuonna 2017 VOI-luok-
kaan osallistuneiden flattien suorituksista n. 58 %  palkittiin ensim-
mäisellä palkintosijalla. Sama prosenttiluku vuonna 2016 oli 67 % . 

Kaaviossa MEJÄ2 on otettu huomioon vain jokaisen koiran paras 
tulos koekaudelta. 25 voittajaluokan koirasta 18, eli 72 % on pal-
kittu VOI1-palkinnolla. Tässä on tapahtunut muutos huonompaan, 
vuonna 2017 jopa 87,5 % koirista palkittiin VOI1-palkinnolla. Taulu-
kosta nähdään myös voittajaluokassa startanneiden koirien määrän 
laskeneen kahdeksan yksilön verran edelliseen vuoteen verrattuna. 
Avoimessa luokassa tulokset perinteisesti jakautuvat tasaisemmin. 
Kaaviosta nähdään kuitenkin, että avoimeen luokkaan osallistunei-
ta koiria on hieman (4 yksilöä) vähemmän kuin edellisenä vuonna. 

Teksti ja kaaviot: Mari Mamia

harrastuksen.

Toisaalta syytä voidaan hakea noutajien piirissä tehdyistä strate-
gisista toimenpiteistä, jossa noutajien metsästyskäyttöprofiilia on 
pyritty kohottamaan ja tekemään noutajia tunnetuksi metsästys-
koirana. Tämä on voinut innoittaa myös sileäkarvaisten noutajien 
omistajia tutustumaan uuteen harrastusmuotoon. Tätä olettamusta 
tukee se, että nimenomaan AVO-luokan koekäynnit ovat kasvaneet 
karkeasti arvioiden noin 10 yksilön verran. Prosentuaalinen korotus 
edelliseen vuoteen on hurja, noin 30 %.

Rekisteröintimääriin nähden, vuoteen 2015 asti keskimäärin noin 
20 % flateista on koskaan osallistunut jäljestämiskokeisiin. Vuonna 
2016 noin 27 % flateista osallistui metsästyskoirien jäljestämiskokei-
siin, mutta vuonna 2017 jälleen 22,5 %. Luku on laskettu vertaamal-
la edellisen vuoden rekisteröintimääriä seuraavan vuoden kokeissa 
käyneiden koirien lukumäärään. Nähtävästi vuoden 2016 osallistu-
misaktiivisuus on vain korkeampi piikki tilastoissa. Flateilla on hyviä 
ominaisuuksia ja lahjakkuutta haavoittuneen riistan verijäljen seu-
raamiseen ja niitä toivoisikin nähtävän enemmän niin jäljestämisko-
keissa kuin todellisissa haavakon jäljestämistilanteissakin.

Aktiivisimmat MEJÄ-flatit 2017

Yhteensä 29 eri kasvattajan koiria on osallistunut viime vuoden ai-
kana MEJÄ-kokeisiin. Kaaviosta MEJÄ4 nähdään, että kärkisija koe-
käyntien määrässä on kennel kennel Majakkasaarella 18 koekäyn-
nillä seitsemän eri koiran voimin. Kennel Peppermentillä myös 18 
koekäyntiä neljällä eri koiralla. Kennel Noanarkin kasvateista kaksi 
on osallistunut kokeisiin kaudella 2017 keräten yhteensä seitsemän 
koekäyntiä. Kennelit Comics, Thörhöhe ja Buumin ovat kaikki kerän-
net yli viisi koekäyntiä vain yhden koiran voimin. Flatkiss kennelillä 
koekäyntejä kertyi viisi kappaletta yhteensä kahdelle eri koiralle ja 
Gilliam's Gold kennelin viisi koekäyntiä kirjattiin kaikki eri koirilla. 
Muilla kasvattajilla kokeisiin osallistuneita kasvatteja on yhdestä 
kolmeen ja koekäyntien yhteenlaskettu määrä jää alle viiteen koe-
käyntiin. 

Kaaviosta MEJÄ5 nähdään, että selkeää aktiivisuusykköstä ei kau-
della 2017 ole tilastoitu. Koekäynnit jakaantuvat melko tasaisesti, 
kolmella koiralla on kuusi koekäyntiä, samoin kolmella koiralla on 
viisi starttia. Neljän startin koiria on yhteensä seitsemän ja kolmen 
startin koiria viisi. Kaavioon on otettu huomioon ne koirat, joilla on 
3 tai enemmän koekäyntiä. Kaudella 2017 MEJÄ kokeisiin 3 tai use-
amman kerran osallistui 18 koiraa. 

Kaikkein eniten kokeisiin 13 koekäynnillä kaudella 2016 osallis-
tunutta skn Pepperment Tifani Ximena Mei ei löydy vuoden 2017 
tilastoista. Kun vuonna 2016 aktiivisimpien flattien tilastossa oli 
seitsemän koiraa kennel Peppermentiltä on vuonna 2017 näitä 
koiria kaaviossa vain neljä. Tarkastellessa tilastoja aiemmilta vuo-
silta, huomataan, että vuoden 2017 tilastosta puuttuvat koirat ovat 
aiempina vuosina keränneet yhteensä lähes 30 koestarttia! On siis 
selvästi nähtävissä, että aktiivisten ja kovatasoisten koirin lopettaes-
sa koeuransa se korreloi näin pienen rodun osalta heti tilastollisena 
poikkeamana. Kun näille koirille vielä aiempina on vuosina suuri-
maksi osaksi kirjattu ykköstuloksia voittajaluokassa, olemme saa-
neet vastauksen ensimmäisessä kappaleessa esitettyihin kysymyk-
siin. Flatit eivät ole huonontuneet mejä koirina kautta linjan, vaan 
normaali taso on säilytetty. Se, miksi tilastot näyttävät karusti siltä, 
että koiriemme hajureseptorit ovat osittain tuhoutuneet johtuukin 
muutaman erittäin aktiivisen ja erinomaisen mejä koiran uran lop-
pumisesta.

Noutajarotujen mejä-vuosi 2017 lyhyesti

Mejä vuonna 2017 startteja kertyi kaikenkaikkiaan 3615 kappalet-
ta, joka on lähes tasan yhtä paljon kuin vuonna 2016 (3610 start-
tia). Noutajien nimiin kirjattiin yhteensä 1376 starttia, joka on 85 
kpl vähemmän kuin vuonna 2016 (1461 starttia). Noutajaroduista 
ylivoimaisesti eniten koekäyntejä tuli labradorinnoutajille, 730 

koekäyntiä. Toiseksi ahkerimmin kokeissa kävivät novascotiannou-
tajat 321 koekäynnillä. Kultaiset noutajat keräsivät 176 koekäyntiä 
ja sileäkarvaiset noutajat 120 starttia. Kiharoille startteja kertyi 19 ja 
chessejä kokeissa nähtiin 10 kertaa vuoden aikana. Kaikilla muilla 
noutajaroduilla koekäyntien määrät laskivat vuodesta 2016 vuoteen 
2017 paitsi tollereilla (+ 11 starttia) ja chesseillä (+ 2 starttia). Suurin 
pudottaja oli kiharakarvainen noutaja, joilla koekäyntien määrä koki 
vuosien 2016 ja 2017 välillä romahduksen. Prosentuaalinen pudotus 
kiharoiden koekäynneissä oli -47 %. Myös sileäkarvaisilla noutajilla 
koekäynnit vähenivät huomattavasti, yli 50 startilla, eli lähes 32 % 
vähemmän kuin vuonna 2016.

Vuonna 2017 noutajia starttasi mejässä yhteensä 491 eri koiraa. 
Näistä 55,1 % oli labradorinnoutajia, 256 yksilöä. Tämä on 10 yksilöä 
vähemmän kuin vuonna 2016. Toiseksi eniten starttaavia koiria oli 
novascotiannoutajissa, 103 yksilöä, 21 % osuudella. 

Myös novascotiannoutajien startanneiden koirien lukumäärä on 
pudonnut 10 yksilöllä vuoteen 2016 verrattuna. Kolmannella sijalla 
kultainennoutaja 66 yksilön ja 13,4 % osuudella. Kultaisten nouta-
jien starttaavien yksilöiden määrä on miltei sama kuin edellisenä 
vuonna. (65 startannutta yksilöä vuonna 2016).  Neljäntenä flatit, 
joiden 51 yksilön ja 10,4 % osuus jää huomattavasti aiempaa pie-
nemmäksi (63 yksilöä vuonna 2016). Kiharakarvaisennoutajan osuus 
10 starttaavan koiran voimin on 2,0 % kaikista viime vuonna mejässä 
startanneista noutajista. 

Myös kiharoilla startanneiden koirien lukumäärä oli pudonnut huo-
mattavasti edellisestä vuodesta (15 yksilöä vuonna 2016). Chesapea-
kelahdennoutajien 5 startanneen koiran osuus jää 1,1 %:iin ja star-
tanneita koiria on tasan sama määrä kuin edellisenä vuonna.
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joten riskejä ei kannata ottaa. Virossa, Latvi-
assa ja Liettuassa henkilöautoihin ei tarvit-
se ostaa verotarraa. Venäjälle matkustaessa 
autossa on talvella oltava varoitustarrat, jos 
alla on nastarenkaat. Lisätietoa löytää hyvin 
esim. Autoliiton sivuilta (autoliitto.fi).
Jos omalla autolla matkaan lähtö mietityttää, 
niin hyvä vaihtoehto on myös bussimatkat. 
Suomesta Miliam ja Kingtours järjestävät 
ryhmämatkoja koiranäyttelyihin. Mukana 
on opas, joka tarvittaessa neuvoo ja opastaa 
matkan aikana. 

Itselläni näyttelyvuosi huipentui Maailman 
voittajanäyttelyyn Leipzig:ssä marraskuussa. 
Matkaan lähdettiin 3.11. autolla ja reittimme 
kulki Viron, Latvian, Liettuan ja Puolan kautta 
Saksaan. Matkaa tehtiin kolme vuorokautta. 
Leipzig:ssä vietettiin 3 päivää. Kerkesimme 
kierrellä kauppoja ja katsella nähtävyyksiä. 
Torstaina 9.11. oli sitten vuorossa näyttely-
päivä. Näyttelypaikalla oli reilusti pysäköin-
tipaikkoja ja kaikki sujui hyvin. Flatteja oli 
ilmoitettu kaikkiaan reilu 200 kpl. Vaikka 
suurta menestystä ei kehässä tällä kertaa tul-
lut niin kokemuksena reissu oli todella hieno. 
Kotimatkalle lähdettiin heti flattien arvoste-
lun jälkeen. 

Oletko suuntaamassa koiranäyttelyyn ulko-
maille? Tässä muutamia käytännön asioita, 
jotka on hyvä huomioida.

Ulkomaille matkustavan koiran pitää olla tun-
nistusmerkitty mikrosirulla ja sillä pitää olla 
lemmikkieläinpassi, jonka myöntää eläinlää-
käri. Matkustavalla koiralla tulee olla voimas-
sa oleva rabies- eli raivotautirokotus. Rokotus 
täytyy antaa koiralle vähintään 21 vrk ennen 
matkaa. Jos kyseessä on tehosterokotus eikä 
edellisen rokotteen voimassaoloaika ole um-
peutunut, ei varoaikaa vaadita. Kannattaa 
hyvissä ajoin selvittää kohdemaan säännök-
set, jotta matkalla ei tule yllätyksiä. Esimer-
kiksi Venäjälle mennessä rabiesrokotus ei saa 
olla yhtä vuotta vanhempi.

Ulkomailta Suomeen palatessa koira tulee 
lääkitä ekinokokkoosia aiheuttavia heisi-
matoja vastaan 1-5vrk ennen Suomeen pa-
luuta. Näyttelypaikoilla on eläinlääkäri, jolta 
saa lääkkeen ja leiman lemmikkieläinpassiin 
(tämä maksaa yleensä noin 5-15 eur). Usein 
reissatessa on myös mahdollista käyttää ns. 
28 vrk sääntöä. Tämä tarkoittaa sitä että koi-
ralle annetaan lääke Suomessa kaksi kertaa 
ennen matkaa vähintään 28 vrk välein. 28 vrk 
sääntöä käytettäessä ei tarvitse hakea leimaa 
näyttelypaikalta ollenkaan. Kun palaat Suo-
meen annetaan koiralle vielä kerran lääke. 

Itse olen reissannut omien koirien kanssa 
ulkomailla vuodesta 2015. Ensimmäinen 
kerta aina jännittää, mutta kun siitä selvisi 
niin seuraava reissu sujui jo rutiinilla. Olen 
matkustanut koirien kanssa Virossa, Latvi-
assa, Liettuassa ja Saksassa. Järjestettävät 
näyttelyt löytyvät kunkin maan kennelliiton 
sivuilta, mistä on edelleen linkit näyttelyiden 
sivuille. Näyttelyiden sivuilta löytyvät ilmoit-
tautumisohjeet sekä määräykset rokotusten 
suhteen. 

Hotelleja löytyy monen hintaisia ja tasoisia. 
Monet toivottavat koiravieraat tervetulleiksi. 
Virossa osa hotelleista on kuitenkin kieltänyt 
koirat kokonaan tai niillä on rajoituksia koi-
ramäärän suhteen. Hotelli kannattaakin va-
rata hyvissä ajoin ennen matkaa. Koiramaksu 
vaihtelee 9-20 euroa yöltä, mutta on myös 
hotelleja, joissa maksu saattaa olla jopa 30 
euroa yöltä. 

Omalla autolla lähtiessä mukana kannattaa 
aina olla vaahtosammutin, kiilat sekä huo-
mioliivit. Green card kannattaa tilata vakuu-
tusyhtiöstä myös matkalle mukaan. Joissakin 
maissa autoon pitää ostaa myös verotarra. 
Liettuassa verotarra pitää ostaa pakettiautoi-
hin ja sitä isompiin ajoneuvoihin. Sen voi os-
taa heti rajan jälkeen olevasta myyntipistees-
tä tai huoltoasemilta. Tätä valvotaan tarkasti, 

KOIRANÄYTTELYYN ULKOMAILLE
Teksti: Tomi Nieminen
Kuvat: Satu Saarinen

MESSUKESKUKSEN ROTUESITTELYSSÄ

Sileäkarvaiset noutajat olivat hyvin esillä Hel-
singin Messukeskuksen kolmipäiväisillä Koi-
ramessuilla 8.-10. joulukuuta. Kävijöitä mes-
suilla oli upeat 46 000.  Flatit esiintyivät paitsi 
omalla, myös Suomen Noutajakoirajärjestön 
osastolla sekä kahtena päivänä vielä rotuto-
rillakin Antti Tarkkalan esittelyssä. 

KISMET, FI MVA Noanarkin Tringa Totanus(5v) 
oli PR-tehtävissä kaikissa pisteissä. UUNO, 
Morrini Carrock Beck(2v7kk) päivysti myös 
koko viikonlopun rotuosastolla. Kismetin ja 
Uunon seurana perjantaina oli myös MOL-
LI, Allikon Vauhdikas (8 kk). Lauantaina Kis-
met edusti yksinään hetken, kun Uuno kävi 
välillä näyttelykehässä pyörähtämässä. Il-
tapäivällä mukaan liittyi MILA, O´Flanagan 
Stracciatella( 3,5v). Sunnuntaina Uuno, Kis-
met ja tyttärensä PÄTKIS, Noanarkin Formica 
Fusca(1v7kk) jatkoivat rodun tunnetuksi te-
kemistä, kunnes narttupentu KIRA, Finnflats 
Kelly (5,5kk),vapautti heidät tehtävistään.

Rotujärjestön osastolla kävi paljon vierailijoi-
ta. Lauantaina oli hetkittäin jopa tungosta ja 
jonoa. Monet halusivat vahvistusta rotuvalin-
nalleen, mutta kävimme myös keskusteluja, 
joissa koiraa harkitseva tuli siihen tulokseen, 
että sileäkarvaisen noutajan aktiivisuus 
on hänelle ehkä sittenkin liikaa. Nämäkin 
keskustelut päättyivät kuitenkin usein to-
teamukseen, että jos minulla olisi enemmän 
aikaa koiralle, se olisi flatti. Joskus vielä on!

Flattien iloisen asenteen houkuttelemana 
osastollemme tuli myös ihmisiä, jotka eivät 
koskaan olleet kuulleetkaan sileäkarvaisesta 
noutajasta. Monet heistä tulivat toisen ja kol-
mannenkin kerran, koska flatin olemusta on 
vaikea vastustaa.  Monet lapsiperheet kävi-
vät myös ihastelemassa. Lapsille oli mahtava 
kokemus saada iso koira tottelemaan, istu-

Teksti: Virpi Peltonen
Kuvat: Akane Miura, Heidi Vainio, Nina Onufriew ja Tanja Aunela

maan, menemään maahan ja juoksemaan 
vierellä käskystä. Niistä pusuista puhumat-
takaan, jotka ovat flatille niin tyypillisiä. 
Koirat istuivat näytösluontoisesti pöydän 
takana tuoleilla. Se jos mikä herätti hilpe-
yttä ohikulkijoissa!

Kojulla kävi myös vanhoja ja uusia flatti-
harrastajia. Mieleenpainuvin oli yksi kävijä, 
joka muisteli 1978 syntynyttä pentuaan. 
Hän oli aivan ihmeissään, kun tiesimme 
mistä ja kenen kasvattamasta koirasta oli 
kyse. Tämä oli monen vierailijan ihmetyk-
sen aiheena: Rotuyhdistyksen tieto koirien 
historiasta, suvuista ja terveydestä sekä 
käytöstä ja näytöstä.  

Rotuyhdistyksen esittelyn oli jälleen koon-
nut ja järjestänyt tarvikemyyjämme Heidi 
Vainio. Apunaan hänellä oli perjantaina 
Miina Hännikäinen ja Molli, sekä Akane 
Miura koko viikonlopun Kismetin kanssa, 
sunnuntaina mukana oli myös Kismetin 
tytär Pätkis. Lauantaina ständillä talkoili-
vat Minna Vornanen, Heli Siikonen Anni-
tyttärineen ja Nina Onufriew Milan kanssa. 
Virpi Peltonen oli paikalla lauantaina ja 
sunnuntaina. Tanja Aunela ja hänen Kira-
pentunsa päättivät esittelyn sunnuntaina 
ja purkivat osaston. 
 
Sileäkarvaista noutajaa oli ilo esitellä, se oli 
yhteinen kokemuksemme!
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JEDI Teksti ja kuvat: Mira Kakko

Jedi, viralliselta nimeltään Majakkasaaren Fil-
larifreddy, on syntynyt 2.6.2007 Kaarinassa.
 
KOIRA MUTTA MIKÄ ROTU?
 
Kotona oli ollut kultainen noutaja ja rotua 
miettiessäni ensimmäinen koirani tulisi eh-
dottomasti olemaan joku noutajaroduis-
ta. Luin paljon rotujen luonteista ja selailin 
kasvattajien kotisivuja. Flattiin päädyin sen 
energisyyden, iloisuuden, kauniin ja sportti-
sen ulkomuodon vuoksi. 
 
Soitin Minnalle ja lähdettiin katsomassa pen-
tuja. Pihalla vastaan juoksi kaksi mustaa uros-
ta, jotka pusuttelivat minut pihalla selälleen 
ja päätös rodusta vain vahvistui! 
 
Luovutuspäivänä pennun valintaa tehdessä 
yksi mustista pojista roikkui leteissä ja ken-
gännauhoissa ja se oli ilmeisesti valintansa 
tehnyt. Se halusi lähteä meille. Jäin sopivasti 
kuukauden kesälomalle ja ehdittiin rauhassa 
tutustumaan ja Jedi kotiutumaan. 
 
Pentuvaihe oli vähän hankala: Jedi ei esimer-
kiksi pitänyt verhovalinnastani ja repi ne joka 
päivä alas. Puri ja repi vaatteista niin että olin 
mustelmilla. Räjäytteli tyynyjä. Olin jo palaut-
tamassa pentua takaisin Minnalle! Jedistä 
kasvoi kuitenkin erittäin hurmaava, hymyi-
levä flatinalku, jolle sai nauraa melkein päi-
vittäin. Jätin sen kerran kaupan ulkopuolelle 
ja kävin ostamassa sille luun. En ehtinyt edes 
kassalle kun kuulutettiin: "Huomio, huomio, 
musta noutaja kalastusosastolla!" Muistan 
kyllä sen ilmeen kun jätin sen koiraparkkiin.. 
Jedin kanssa, niin kuin yleensäkin flatin kans-
sa, on todella helppo kulkea julkisissa kul-
kuvälineissä. Muutama vuosi sitten olimme 
tulossa fysioterapeutilla ja vieressä istunut 
mies alkoi kyselemään koiran rotua ja ikää. 
Jedi parkkeerasi istumaan miehen jalkojen 
väliin ja käänsi pään taaksepäin merkiksi -saa 
rapsuttaa. Juuri kun olimme astumassa ju-
nasta ulos, Jedi haukahti ovella kerran vähän 
kun ilmoittaakseen: "Jedi kävi täällä!"
 
JEDIN HARRASTUKSET
 
Jedin ollessa 9 kuukautta otin sille kaverik-
si toisen flatin Indyn ja muutimme vähän 
koiraystävällisempiin maisemiin, missä oli 
helpompi harrastaa ja lenkkeillä. Pysähdyim-
me usein juttelemaan jo eläkkeellä olevan 
naapurin kanssa, joka oli harrastanut vuosia 
koiriensa kanssa MEJÄÄ. Hän kysyi, kiinnos-
taisiko meitä joskus lähteä kokeilemaan lajia. 
Hän voisi tehdä ja opettaa jälkien tekemistä 
ja tulla kävelemään perässä "tuomariksi". 
Siitä se sitten lähti, rakkaus lajiin. Tein usein 

jälkiä lähimetsään. Joskus otsalamppu pääs-
sä, kun pimeä yllätti. Vuonna 2011 ajateltiin 
osallistua ensimmäisen kerran kokeisiin. Koe 
sattui olemaan Sileäkarvaisten noutajien koe 
Marttilassa, jossa ratkottiin voittajaluokan 
Mejämestaruus ja avoimenluokan Hirvipää. 
Siinä kävi sitten niin, että Jedi voitti avoimen 
luokan ja sai Hirvipää 2011-tittelin. Kokeis-
sa käytiin 11 starttia joista yksi VOI1. Jedillä 
oli lajiin vähän liikaa energiaa ja vauhtia. Se 
päätti usein tehdä koejäljellä kaikkea muuta 
kuin jäljestää. 
 
Jedi rakastaa uimista ja noutamista yli kai-
ken. Jedi pääsi myös käytännön metsästyk-
seen vuodesta 2011. Taipumuskokeet jäivät 
käymättä kun Jedi oli ensimmäiset vuodet 
paukkuarka, mikä sai alkunsa puolivuotiaana 
ilotulitusraketista. 
 
Kävimme muutamissa näyttelyissä ja kerran 
myös Virossa. Luonnetestissä Jedi sai 207 pis-
tettä. 
 
VETERAANI-IKÄ JA TERVEYS
 
Jedi on tätä kirjoittaessani 10 vuotta ja 7 kuu-
kautta. Jedi on ollut terve. Nuorempana sillä 
oli muutama tassuhaava ja silmähaaveri. Nyt 
on iän tuomaa nivelrikkoa olkapäissä ja ras-
vapatteja, mutta mieli on vielä virkeä. Jedillä 
todettiin vuosi sitten kilpirauhasen vajaatoi-
minta, mutta se on voinut lääkityksellä hyvin. 
Jedi on syönyt jo monta vuotta raakaruokaa. 
Koirilla käy kotona hieroja ja muutaman ker-
ran vuodessa käydään fysioterapeutin käsit-
telyssä.
 
Tehdään vielä pitkiä metsälenkkejä, no-

meillaan, harvakseltaan mejäillään ja Jedi 
on päässyt myös metsälle. Viime syksynä se 
osallistui koko päivän kestäneeseen sorsa-
jahtiin ja pitkän viikonlopun kanalintujahtiin 
pohjanmaalla. Toipuminen rasituksista vain 
kestää nykyään pidempään kuin nuoremmil-
la.
 
Muutama on jo pentueesta siirtynyt sateen-
kaarisilloille. Toivon, että meillä olisi vielä 
vähän aikaa jäljellä touhuilla yhdessä. Ensim-
mäinen koira on aina se ensimmäinen koira. 
Jedin ansiosta rakastuin rotuun. 

Kvarntorpets Amazon ”Rosi” tuli kotiimme 
hämäränä loppuvuoden 2005 päivänä ison 
laumamme nuorimmaiseksi. Meitä asusti 
tuolloin saman katon alla äiti, isä, viisi lasta 
ja kaksi irlanninsetteriä. Rosi otettiin avosylin 
vastaan, iloinen ja onnellinen pentu, kiitos 
Birgitta Hällsten-Pada. Vanhemmat koirat 
opastivat pikkuisen tavoille, hän oppi hel-
posti myös ne muutamat asiat, joita me ih-
miset opetimme.

Rosi on ollut meillä tavallinen kotikoira. Hän 
on ollut seuranamme ja aputyttönä metsä-
töissä, marjastuksessa, vaelluksilla jne., uinti 
on ollut hänelle ja on edelleen se rakkain 
harrastus. Veimme kerran nuoren Rosin näyt-
telyyn. Harmitti ja hävetti, kun hän oli juossut 
metsässä (!) edellisenä päivänä piikkilanka-
aitaan, ja naamassa oli pitkä verinen naarmu. 
Rosi on kaikkien kaveri, se ykkösihminen on 
kuitenkin meidän isä. Rosi asettautuu istu-
maan keittiön ikkunan ääreen hyvissä ajoin 
odottamaan töistä tulevaa isää. Muutama 
vuosi sitten Rosi tykästyi  remonttimieheen.  
Joka aamu television seitsemän uutisten 
tunnarin alkaessa Rosi seisoi ulko-oven 
edessä heiluttaen häntää, ja kohtapa se kir-
vesmies tulikin. Rosi toi vuoden ajan iloa ja 
onnea  kehitysvammaisille ja vanhuksille 
kaverikoirana. Minulla tuli kyyneleet silmiin, 
kun  toimimaton jäykistynyt käsi alkoi silittää 
Rosin turkkia, ja lapsen kasvoille levisi on-
nellinen hymy. Rosi on tärkeä edelleenkin jo 
kotoa pois muuttaneille lapsillemme, luulen-
pa, että hän on saanut kuulla murrosikäisten 
nuorten iloja ja suruja.

Kaksi vuotta sitten olimme juuri tulleet mökil-
tämme.  Syötyään Rosi voi huonosti, hänestä 
näki, että nyt on hätä. Alle puolessa tunnissa 
Rosi saatiin eläinlääkärin leikkauspöydälle. 
Hän selvisi mahalaukun kiertymästä.

Nyt vanhana vauhti  on hieman hiljentynyt, 
viisaita silmiä peittää vihertävä kaihi ja kor-
vat  kuulevat  lähinnä  vain ruokasäkin ra-
pinan. Hänestä on ihanaa loikoilla ja ottaa 
aurinkoa kotipihalla. Mieli on virkeä ja ilme 
onnellinen. Hänen elämäänsä on tuonut 
vauhtia ja iloa pikkuinen Frida (Kvarntorpets 
Midsommer Dance)… tuossa he nytkin nuk-
kuvat sylikkäin.

Kvarntorpets Amazon
eli

ROSI Teksti ja kuvat: Marjo Jämsä
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SARA Teksti ja kuvat: Terhi Pihlajakoski

Vuonna 2007 aloimme pohtia toisen koiran 
ottamista vanhan bordercolliemme lisäksi. 
Mietimme koiraa, jonka kanssa voisi käydä 
metsällä ja joka sopisi monenlaiseen har-
rastukseen. Metsästyskoira, jota voi pitää 
lenkillä irti ilman että se katoaa. Lisäksi lep-
poisa perhekoira oli haussa 1- ja 6-vuotiaiden 
lasten seuraksi. Flattiin päädyimme monesta 
syystä emmekä ole tämän kultakimpaleen 
hankkimista katuneet. 

Kuulimme, että Vaasassa olisi kiva pentue 
ja soittelujen jälkeen pääsimme katsomaan 
Bonnyn pentuja. Valitsimme pennun ja niin 
iloinen hännänheiluttaja Sara, FI JVA Allt 
Om Fourwheel Drive haettiin uuteen kotiin 
Ouluun Heidiltä ja Tonilta joulukuun alussa 
2007. 

Sara oli jo pentuna rauhallinen ja keskitty-
miskykyinen. Pääsimme opettelemaan uusia 
asioita Saran kanssa ja nomeilu sekä mejä tu-
livat tutuiksi uusille noutajaharrastajille. Kii-
tos kuuluu tietysti innostavalle kasvattajalle, 

rotuyhdistykselle ja paikalliselle noutajakoi-
rayhdistykselle. 

Mukavan luonteisen, meille sopivan koiran 
saimme perheenjäseneksi. Helppo koira 
ottaa kaikkialle mukaan ja mukava kou-
lutettava. Toki flattimaiseen tapaan myös 
oman mielen mukaan tekijä. Tuhojakin on 
tehty, varsinkin nuorempana kaikki syötävä 
katosi keittiöstä. Esimerkiksi päivää ennen 
ensimmäistä näyttelyä Sarppa ryösti kuiva-
muonalaatikon ja söi itsensä ”sikariksi”. Oli 
siinä ulkoiluttamista että kehdattiin junnu 
kehään viedä. Pyöräilykypärä, leipäpusseja, 
tikaripusseja yms. katosi tai silputtiin lattial-
le. Myös yli vuoden vanha komposti oli (ja 
on edelleen) ihan hyvää syötävää suoraan 
kasvimaalta. Kaikkiruokaisuus olikin yllätys 
nirsoon paimenkoiraan tottuneille. 

Sara on aina ollut kiltti, niin kiltti ettei taida 
osata edes murista. Koska ei oikein pidä puo-
liaan niin Sarppa yrittää ratkaista tilanteita 
muilla keinoin. Kun nuorempi flattimme oli 

pentu, se vei luutkin Saran suusta. Kerran 
Sara söi luutaan ja sai pidettyä sen pitkään 
itsellään. Pentu kuitenkin keplotteli sen it-
selleen ja Sara jäi hetkeksi miettimään asiaa. 
Kohta Sara nappasi lattialta roskan, jogurt-
tipurkin, jonka koirat olivat putsanneet, ja 
meni sitä esittelemään pennulle. No, pen-
tuhan halusi heti roskan ja jätti luun, joka 
lähtikin saman tien Saran mukaan. Nykyään 
kun Sara ei oikein viitsisi riehua nuoremman 
kanssa, etsii se kepin tms. jonka toinen saa 
varastaa. Sitten voi taas rauhassa keskittyä 
omiin hommiin.

Vaikka kiltti onkin, Sara kuulostaa tositilan-
teessa baskervillen koiralta. Esimerkiksi lähi-
saaressa käydessä mullikat alkoivat lähestyä 
isäntää. Siihen väliin Sara meni ja päästi pa-
himmat haukuntansa. Eipä uskaltaneet tulla 
lähemmäs!

Lasten kanssa Sara on innokas leikkimään. Se 
”jahtaa” lapsia, mölisee ja heiluttaa häntää. 
Ääntä löytyy myös ruoka-aikojen lähestyes-

sä, emäntä paimennetaan kohti kodinhoito-
huonetta ja ruokakuppeja innokkaasti. 

Saran harrastukset

Nomessa Sara pääsi aloittelevista ohjaajista 
huolimatta avo-luokkaan saakka. WT kokees-
sa käytiin kerran, suunnilleen tiesimme mitä 
siellä tehdään mutta emme olleet edes kos-
kaan käyneet katsomassa koetta. Emännän 
jänistäessä ohjauksesta isäntä lähti katso-
maan Saran kanssa, että mitähän se WT on. 
Yllätys olikin kun tulokseksi tuli avo 1! 

Mejä oli Saralle mieluinen laji – se meni met-
sässä kuin höyryveturi ja ohjaajan pitikin jar-
ruttaa täysillä koko matka. Yksi olkapää siinä 
touhussa emännällä posahti mutta isäntä 
onneksi ohjasi (roikkui mukana) viimeiset 
kokeet valionarvon saamiseksi. 

Agility oli nomeilun ja mejäilyn rinnalla laji, 
josta Sara nautti. Agilityssa kilpailimme maxi 
3 -luokassa mutta valionarvoon emme yltä-
neet. Kun useista nollatuloksista huolimatta 
voittonollat jäivät saamatta, tultiin siihen tu-
lokseen, että lopetetaan kun harrastaminen 
oli vielä kivaa. Sara oli tasainen suorittaja 
mutta ei raketti (kuten ei ohjaajakaan) niinpä 
tämä harrastus sai jäädä. Myöhemmin Sara 
kävi vielä harvakseltaan harrastamassa, esi-
merkiksi Kaislan 9v kanssa lasten ryhmässä 
höntsäilemässä.

Saran eläköitymistä nopeutti nivelrikon löy-
tyminen. Raskaat jutut saivat jäädä mutta 
mielenvirkistykseksi harjoittelimme silloin 
tällöin rallytoko-tehtäviä. Koska tämäkin 
oli kivaa tekemistä Sarpalle, kävimme muu-
taman kisan. Kahden ykkösen jälkeen tuli 
muita kiireitä ja harrastus jäi noin vuodek-
si.  Viime syksynä emäntä huomasi että il-
maisstartteja on käyttämättä. No, sehän oli 

hyvä kimmoke lähteä taas kisaamaan. Alo 
kyltit harjoiteltiin mieliin muutaman kerran 
ja eikun kisaamaan. Tasaisena tyttönä Sara 
työskenteli ykkösen verran (100 pistettä) 
ja ensimmäinen avo-startti olikin sitten jo 
muutaman tunnin päästä! Pikkasen emäntää 
jännitti tilanne, mutta helppo oli tuollaisen 
tasaisen koiran kanssa lähteä kokeilemaan. 
Muutaman uuden jutun pikaopettelu kehän 
vieressä ja kehään.  Sara sai ensimmäisen 
AVO 1 tuloksensa 99 pisteellä! 

Saran työt

Sara on käynyt isännän kanssa metsällä ikän-
sä, nyt vanhemmiten muutaman noudon ja 
passissa istumassa lähinnä mielenvirkistyk-
seksi. Käytännön metsästyksessäkin tämä 
flatti on yllättänyt positiivisesti, ensimmäisel-
lä muutaman päivän mittaisella kanalintu-
reissulla saaliiksi tuli metso, koppelo ja teeri, 
kaikki koiran vainuamana ja ylösajamana. 
Sorsastuksessa se on ollut rauhallinen passis-
sa ja 100% työhönsä keskittyvä. Oikeastaan 
metsästyksessä koulutukseksi on riittänyt 
koiran hallinta, loppu on tapahtunut itses-
tään koiran toimintaa seuraamalla ja toivot-
tuun suuntaan ohjaamalla.
Jokaisesta päivästä ollaan onnellisia, Sara 
elääkin jatkoajalla vuoden 2014 tapaturman 
jälkeen. Silloin Sara juoksi kelossa sojotta-
neeseen oksaan pahki ja eläinlääkäri sai vai-
voin pelastettua sen. Oksa meni kyljestä läpi 
lävistäen koko koiran, leikkaus kesti koko 
päivän. Tästä Sara toipui onneksi täysin eikä 
onnettomuudesta jäänyt ikäviä muistoja. 
Eläinlääkärille mennään esimerkiksi häntä 
heiluen edelleen.

Nyt, kun Sara on iältään 10v 4 kk, tuntuu että 
mitä vanhempi koira, sitä hauskempi. Huu-
moria löytyy – hanskat varastetaan lenkillä 
ja onnessaan kuljetetaan kotiin. Ruokaa ker-

jätään iloisenröyhkeästi kuono kainalossa ja 
ruokapöytää nuoleskellaan sekä tilaisuuden 
tullen taas vuosien tauon jälkeen ryövätään-
kin. Kuorsaa kuin vanhat papat ja nukkuu 
sikeästi. 

Sara nautiskelee eläkeläisen elämästä, kun-
tokin on onneksi tällä hetkellä hyvä. Toivo-
tamme mukavia eläkepäiviä kaikille vanhoil-
le ja viisaille!
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T SERTIT:
28.06.2015 Rantasalmi, Pirjo Aaltonen
09.08.2015 Joensuu, Moray Armstrong, GB
05.03.2016 Joensuu, Saija Juutilainen
02.06.2017 Harjumaa, Inga Siil

NOU1: 17.06.2017 Liperi, Jyrki Oikarinen

CACIB:
26.03.2016 Imatra,Panos Demetriou
15.04.2017 Imatra, Marko Ljutic
04.06.2017 Tallinna, Bente Marker

EEV-17: 04.06.2017 Tallinna, Bente Marker
FI MVA: 20.07.2017
EE MVA: 07.08.2017
C.I.B: 01.12.2017

Sileäkarvainen noutajanarttu
C.I.B FI MVA EE MVA EEV-17
Harvahampaan Keep The Feeling " Margot" (FI29738/13), s. 20.04.2013
i. C.I.E FI MVA DE MVA SE MVA (n) PL MVA Starworkers Handsome As Hell
e. C.I.B POHJ MVA FI MVA SE MVA NO MVA PMVJ-07 HeVW-14 Harvahampaan Do-Did-Done
kasv. Mikko Saastamoinen, Hämeenlinna
om. Susanna Leppänen, Kulho

SERTIT:
12.4.2014 Hyvinkää, Vivienne Bowen
7.6.2014 Kouvola, Kirsi Nieminen
2.8.1204 Kuopio, Julia Van Dinter
7.2.2015 Virolahti, Reia Leikola-Walden
29.6.2014 Pietari, E. Agafonova-Tripoli

NOU1: 21.9.2014 Kouvola, Kari Silvennoinen

CACIB:
29.6.2014 Pietari, E. Agafonova-Tripoli
28.5.2016 Joensuu, John Muldoon

SERTIT:
23.8.2015 Kouvola, Kirsi Nieminen 
16.1.2016 Turku, Laurent Heinesche
14.10.2017 Jyväskylä, Frank Whyte

NOU1: 2.9.2017 Kouvola, Kari Silvennoinen

CACIB:
27.3.2016 Lappeenranta, Panos Demetriou
19.3.2017 Riika, Natalija Borodajenko 
25.6.2017 Pietari D. Paunovic

Sileäkarvainen noutajanarttu
C.I.B & FI & RU MVA, RKFV
Ninjatähden She-Wolf (FI51734/12) s. 5.9.2012
i. FI & RU MVA Metsävirnan Kentuckian Wolf
e. C.I.B & FI & RU MVA, RKFV Kvicksans Heaven Can Wait
Kasvattaja & omistaja Satu Marins

Sileäkarvainen noutajauros
C.I.B & FI MVA
Ninjatähden Black Smoke (FI48705/14) s. 1.9.2014
i. C.I.B C.I.E FI MVA FI TVA EE MVA LV MVA EE VMVA SE TVA EEVV-17 Fowlreed's Blackpool
e. C.I.B & FI & RU MVA, RKFV Kvicksans Heaven Can Wait
Kasvattaja & omistaja Satu Marins

Minna Latva, Noutajantie
20780 Kaarina 
puh: 0400 842 998
majakkasaaren@gmail.com
majakkasaaren.wix.com/flatit

– Sileäkarvaisia noutajia kaveriksi 
metsälle ja harrastuksiin –
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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 14 vrk.
Liitä tilaukseen nimesi, osoiitteesi, puhelin- ja jäsennumero-
si. Muista myös koot, värit ja kappalemäärät.

Ilmoittautumiset  
2.7.—22.7.2018 koekalenteri.snj.fi 

Tervetuloa Kouvolaan! 

Tiedustelut:  
Miia Suppanen miiasuppanen@gmail.com  
050 377 2637

Juniorimestaruus on epävirallinen koe alle  
24 kk vanhoille sileäkarvaisille noutajille.  

Kisälli on virallinen NOME-B-koe 
alokasluokassa.  

Lauantaina 11.8. on sekä Juniorimestaruuden 
että Kisällin näyttelyosuus. Tämän jälkeen 
siirrytään maastoon koeosuuteen. Kisällin 
koeosuus jatkuu myös sunnuntaina 12.8.

11-12
ELOKUUTA 2018

Kouvola

&JUNIORI  
MESTARUUS FLATTI  

KISÄLLI
Kuva: Juho Pajari

Ilmoittautumiset  
2.7.—22.7.2018 
koekalenteri.snj.fi 

Tervetuloa Kouvolaan! 

Tiedustelut:  
Miia Suppanen 
miiasuppanen@gmail.com  
puh. 050 377 2637
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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

YH
TE
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O

T HALLITUS 2018

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

varapuheenjohtaja
Marjut Siren
Espoo
p.050 411 6245

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

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

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

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

Tomi Nieminen
Elimäki
p. 041 490 7122
tomi.jere.nieminen@gmail.com

Aija Laakso
Paimio
p. 0400 594 491
aija.tommila@raide.info

varajäsenet

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

Marika Strang
Hämeenlinna
p. 040 594 2629
marika.strang@gmail.com

TOIMIHENKILÖT 2018

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
Sari Hagström
Vantaa
p. 0400 514 215
flatti.kiertopalkinnot@gmail.com

kiertopalkinnot,
palkintovastaava
Tomi Nieminen
Elimäki
p. 041 490 7122
tomi.jere.nieminen@gmail.com

webmaster
Markku Kastepohja
webmaster@flatti.net

varainhankinnan koordinaattori
Aija Laakso
Paimio
p. 0400 594 491
aija.tommila@raide.info

FLATTIVIESTI 
flattiviesti@gmail.com

päätoimittaja
Mari Mamia

taitto
Essi Tenho

toimitussihteeri
Anu Numminen

valioilmoitukset
Tanja Mattila
flatti.valiot@gmail.com

JALOSTUSTOIMIKUNTA
flatti.jalostus@gmail.com

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

sihteeri
Tuula Niva
Tuusula
p. 040 504 5165
tuulaniva@gmail.com

jäsenet
Laura Rajakallio
Jenni Juvén
Miia Suppanen
Miika Jaakola-Siimes

NÄYTTELYTOIMIKUNTA

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

jäsenet
Satu Marins
Nina Skyttä
Liisa Jykylä
Tomi Nieminen
Tanja Mattila
Katja Korhonen

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
Marko Saarni

NOME-TOIMIKUNTA

puheenjohtaja
Minsu Rauramo
Vihti
p. 0400 429 949
nome@flatti.net

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

jäsenet
Maiju Häkkilä
Heli Pitkäjärvi
Michaela Poutanen
Heidi Troberg
Vesa Turunen

Noutajakoirajärjestöjen 
yhteistyötoimikunta

Mari Mamia (varsinainen 
jäsen)
Minsu Rauramo (varajäsen)

PK-yhteyshenkilö
Camilla Peura
Vantaa
camilla.peura@gmail.com
p. 0504071862

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.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



www.bozita.fi

VEHNÄTÖN

EI SISÄLLÄ GLUTEENIA

PUHTAAT RAAKA-AINEET

EI TURHIA LISÄAINEITA

LAADUKAS VALKUAINEN

SISÄLTÄÄ JOPA 84%  
RAVITSEVAA ELÄINVALKUAISTA

A 84%TÄÄ JOPA
TAATAELÄINVALKUAISTTSEVAA E

Bozita Robur on Ruotsissa valmistettu super-
funktionaalinen koiranruoka. Luonnollisista raaka-

aineista valmistettu korkealuokkainen ravinto 
vahvistaa kehon omia toimintoja.  Kun haluat 

antaa koirallesi parhaat mahdolliset edellytykset - 
täytä sen kuppi aterialla joka on täynnä 

luonnon omaa voimaa.  


