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Puheenjohtajan terveiset
Hyvää alkanutta vuotta kaikille 
ja lämmin kiitos niistä lukuisis-
ta yhteydenotoista, joita olen 
saanut puheenjohtajan tehtä-
vään valinnan jälkeen.

Kuten aina uudet puheenjohtajat, olen 
minäkin miettinyt tulevaa tehtävää ja 
sen tuomia velvoitteita sekä tavoitteita 
toimikaudelle. Tehtävään ryhtymis-
tä minulla oli hyvää aikaa miettiä ja 
edellisen vuoden aikana olenkin ollut 
silmät ja korvat avoinna osallistuessani 
eri tapahtumiin ja kuunnellut rotum-
me harrastajia. Tätä keskustelua rotum-
me pitkäaikaisten harrastajien kanssa 
minulla on ollut kunnia saada jatkaa 
edelleenkin. Uskon, että vaikka asioita 
pitääkin kehittää ja uudistaa, niin van-
hoja perinteitä tulee kunnioittaa ja ne 
ovat voimavara ja kantava voima, joilla 
päästään asioissa hyvin eteenpäin.

Yksi tärkeistä tavoitteistani järjestön 
puheenjohtajana on tiedonkulun 
parantaminen hallinnon sisällä ja jäse-
nille sekä yhteistyön lisääminen koko 
järjestössä. Meillä on jäsenistössä myös 
lukuisa joukko osaavia henkilöitä, joilla 
on paljon annettavaa koko järjestölle 

ja samalla myös rodulle. Yhteistyön 
liekki on viime vuosina hieman hiipu-
nut, puhalletaan nyt yhdessä liekkiin 
uutta eloa.

Uusi hallitus on aloittanut toimintansa 
jo varsin aktiivisesti. Lehden ilmestyes-
sä tulevia vuosia palvelevia uudistuksia 
on jo toteutettu, mm. uusi jäsenrekis-
teriohjelmisto. Erikoisnäyttelyn, kesä-
leirin ja flattimestaruuden järjestelyt 
ovat jo hyvässä vauhdissa ja muita 
tapahtumia on myös suunnitteilla. Eri 
tapahtumien käytännön järjestelyihin 
tarvitaan jälleen useita talkoolaisia mu-
kaan. Tapahtumien vastuuhenkilöiden 
yhteystiedot löytyvät nettisivuilta, heil-
le voi ilmoittautua mukaan toimintaan.  

Jalostuksen tavoiteohjelman päivitys 
on ollut suuri työ, jonka toteuttami-
sesta kiitos jalostustoimikunnalle sekä 
muille päivittämiseen osallistuneille 
henkilöille. Rodussamme on havaitta-
vissa jakautumista käyttö- ja näyttely-
linjoihin, kasvattajien tulisikin jalos-
tussuunnitelmissaan terveyden lisäksi 
kiinnittää huomiota sekä ulkonäköön 
että myös käyttöominaisuuksiin. Kuten 
Jalostuksen tavoiteohjelmassa on ai-
emmin sanottu, sileäkarvainen noutaja 

tulee säilyttää kauniina ja toimivana 
koirana. Koira ei saa jakautua erillisiin 
käyttö- tai metsästys- ja näyttelylinjoi-
hin, vaan kauniin koiran on kyettävä 
toimimaan alkuperäisessä käyttötarkoi-
tuksessaan pienriistan talteen ottajana 
(ns. dual purpose). Rodunomaisten 
käyttöominaisuuksien vaaliminen on 
ensiarvoisen tärkeää, sillä ne tekevät si-
leäkarvaisesta noutajasta monipuolisen 
metsästys-, seura- ja harrastuskoiran.

Jalostuksen tavoiteohjelman päivitys 
saadaan luettavaksi järjestön nettisivuille 
hyvissä ajoin ennen sääntömääräistä 
vuosikokousta, joka tullaan järjestä-
mään maaliskuun lopussa Helsingissä. 
Kokouksessa palkitaan myös järjestöm-
me toiminnassa ansioituneita henkilöitä 
sekä kiertopalkintojen saajat vuodelta 
2014. Toivommekin kokoukseen runsas-
ta osanottoa.

Pidetään huolta flateistamme ja nauti-
taan yhteisistä hetkistä
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Hallitus ja toimihenkilöt esittäytyvät
Anne Haverinen (hallituksen jäsen)

Olen Haverisen Anne Kainuusta, Paltamosta. Perheeseeni 
kuuluu mieheni Jukka ja poika Jani 16 v.  Toimin aikaisem-
min muutaman vuoden yhdistyksen sihteerinä. 

Flatteja meillä on tällä hetkellä 4, nuorin 9 kk ja vanhin 10,5 
v. + kolme muuta metsästyslinjaista noutajaa sekä venä-
jänajokoira. Harrastamme metsästystä, nomea ja joskus 
piipahdamme näyttelyissä.

Flattipentueita minulla on ollut kaksi Regale Razza kennelni-
mellä. Labradoripentue on toivottavasti tulossa nyt keväällä.  
Minulla on metsästyskortti ja nou/nome –toimitsijakortti. 

Kiitos luottamuksesta hallitukseen valitsemisesta jokaiselle 
jäsenelle. Nähellään flattitapahtumissa!

Tuija Manninen (hallituksen jäsen)

Olen Tuija Manninen ja hallituksessa nyt ensimmäistä kaut-
ta. Asun Lohjalla mieheni, kahden lapsen ja kahden flatin 
kanssa.  Flatteihin tutustuin ensimmäistä kertaa kymmenen 
vuotta sitten jolloin otin ensimmäisen koirani. Koirien kans-
sa olen harrastanut lähinnä tokoa ja kesäisin olen nauttinut 
auringosta vepe treeneissä.  Viimeaikoina harrastuksissa on 
yhä enemmän pyörinyt myös nome ja näyttelyt.   

Tällä hetkellä treenaan kolme ja puolivuotiaan koirani Daran 
(Majakkasaaren Milla Magia) kanssa. Tavoitteena olisi kesällä 
kilpailla niin tokossa, vepessä kuin nomessakin. Kaverini 
kisaa koirallani rally-tokoa ja mejää , joten näidenkin lajien 
parista minut voi löytää. 

Toivotan kaikille mukavaa lopputalvea ja toivottavasti ta-
paan teistä mahdollisimman monia niin yhdistystoiminnan 
kuin harrastustenkin merkeissä!

Anu Numminen (hallituksen jäsen)

Morjens! Olen Anu Numminen Espoosta ja tällä hetkellä 
toista vuotta yhdistyksen hallituksessa. Loppusyksystä otin 
myös Flattiviestin toimitussihteerin hommat hoitaakseni. 
Ensimmäinen flatti perheeseemme tuli vuonna 2001 ja 
tällä hetkellä talossa asustaa niitä kolme, iältään 11,5-, 6- ja 
4-vuotiaat tytsyt.

 Koirieni kanssa harrastan normaalin arkielämän ja lenk-
keilyn lisäksi mejää, näyttelyitä, rally-tokoa ja vaihtelevasti 
olemme treenanneet myös agilityä ja nomea. Nuorimmai-
sen kanssa olisi ajatus startata ensi kaudella mejä-kokeiden 
lisäksi ehkä myös nomessa, jos vain aika mitenkään antaa 
myöten - töissäkin kun täytyy ihmisen käydä. 

Yhdistystaustaa minulla on reilun kymmenen vuoden ajalta, 
sillä ennen tätä hallituspestiä olen toiminut rotujärjestös-
sämme useamman vuoden ajan sihteerinä ja tarvikemyy-
jänä. Koirien lisäksi perheeseeni kuuluvat myös mieheni 
Mikko sekä 2- ja 4-vuotiaat muksut. Vapaa-ajan ongelmia ei 
siis ole viime vuosina ollut! Nähdään tapahtumissa ja tullaan 
tutuiksi! 
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Mari Mamia (varapuheenjohtaja)

Hej alla Flattvänner! Och hälsningar från Borgå var jag bor 
med mina två flattpojkar Mozart och Vesper, flattflicka 
Pulmu och min man Marko. Hur kan tiden gå så snabbt! Kan 
det verkligen vara sant, att det börjar redan åttonde år för 
mig i Flattklubbens styrelse? Nå ja, tiden brukar få vingar när 
man sysslar med intressanta saker. 

Under fem års tid har jag tagit hand om styrelsens viltspårs- 
eller MEJÄ-kommittee. Det var verkligen goda och intres-
santa tider, för jag hade så fina och professionella kompisar 
att samarbeta med. Jag tackar alla så hjärtligt och önskar 
dem lika fina stunder i fortsättningen. <3 MEJÄ-familjen <3

Nu står jag framför nya utmaningar. På senaste styrelsemö-
tet blev jag vald som viceordförande. Tackar för förtroendet. 
I mina visioner är det viktigt att det finns förtroende och öp-
pen diskussion mellan styrelsen och föreningens medlem-
mar. Det är viktigt att styrelsen kan utvecklas och gå vidare. 

Nu står jag framför nya utmaningar. På senaste styrelsemö-
tet blev jag vald som viceordförande. Tackar för förtroendet. 
I mina visioner är det viktigt att det finns förtroende och öp-
pen diskussion mellan styrelsen och föreningens medlem-
mar. Det är viktigt att styrelsen kan utvecklas och gå vidare. 
Styrelsen borde också ta hänsyn till och uppfylla de krav och 
utmaningar som tillkommer från Finska Kennelklubben och 
andra intressentgrupper. Även, och jag kan inte poängtera 
det här för mycket, hur viktiga för föreningen ni alla är som 
ställer upp med ert frivilliga arbete. I min mening kan ingen 
förening stå ut utan medlemmarnas volontärarbete.

Jag hoppas att se alla ”gamla” och många nya flattmänniskor 
på föreningens tillställningar i framtiden. Önskar er ett gott 
och underbart och händelserikt år. Älska era hundar, för de 
är orsaken till varför vi alla jobbar så hårt i föreningen. För 
våra flattar, åt våra flattar vill vi alla göra vårt bästa.

Och samma på finska
Hei Flattiväki, ja terveiset Porvoosta, jossa asun kahden flat-
tipojan Mozartin ja Vesperin, flattityttö Pulmun ja mieheni 
Markon kanssa. Miten ihmeessä aika voi mennä niin nope-
asti! Mutta todellakin, nyt on jo kahdeksas vuosi minulla 
alkamassa Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n hallituksessa.

Viiden viime vuoden ajan olen toiminut yhdistyksen MEJÄ-

toimikunnassa puheenjohtajana. On ollut todella antoisaa ja 
mielenkiintoista työskennellä mukavan ja ammattitaitoisen 
porukan kanssa. Sydämelliset kiitokset kaikille. Jatkan toki 
toimikunnassa rivijäsenenä edelleen. <3 MEJÄ-perhe <3

Nyt olen uusien haasteiden edessä. Hallituksen järjestäyty-
miskokouksessa tulin valituksi hallituksen varapuheenjoh-
tajaksi. Kiitos luottamuksesta. Pidän tärkeänä luottamusta 
ja avointa keskustelua hallituksen ja yhdistyksen jäsenten 
välillä. On erittäin tärkeää, että jäsenten myötävaikutuksella 
hallitus pystyy kehittymään ja ottamaan vastuuta yhtei-
sistä asioista. Hallituksen on myös pystyttävä kulkemaan 
eteenpäin ja vastaamaan Suomen Kennelliiton ja muiden 
yhteistyökumppaneiden mahdollisesti asettamiin haastei-
siin. En myöskään voisi enempää painottaa vapaaehtoistyön 
tärkeyttä. Kiitän kaikkia yhdistyksen eteen vuosien saatossa 
töitä tehneitä työmyyriä. Toivon myös uusien flattiharrasta-
jien rohkeasti ottavan yhteyttä toimikuntiin, tai hallituksen 
jäseniin. Kaikissa tapahtumissa tarvitaan apukäsiä. Se on 
myös oiva tapa tutustua muihin flattien omistajiin.

Toivon, että näen kaikkia ”vanhoja” ja useita uusia flattihar-
rastajia tapahtumissa ympäri suomea ja toivotan kaikille 
hyvää ja tapahtumarikasta vuotta. Rakastakaa koirianne, ne 
ovat syy, miksi yhdistys jatkaa kulkuaan jo kolmattakymme-
nettäkolmatta vuotta. Flattien vuoksi, flateille haluamme 
tehdä parhaamme.

Liisa Jykylä (varajäsen)

Hei! Olen Liisa Jykylä, hallituksen varajäsen. Asun Tampereel-
la mieheni, kahden poikani ja flattilaumani kanssa. Ensim-
mäinen, nykyään jo hieman harmaantunut, flattini tassutteli 
elämääni 11 vuotta sitten. Siitä lähtien kodissa on riittänyt 
positiivista flattienergiaa. 

Käyn koirieni kanssa näyttelyissä, nomea ja mejää tree-
naillaan omaksi iloksi. Koiriani käytetään myös käytännön 
metsästyksessä. 
Iloista alkanutta vuotta kaikille! 
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Tanja Aunela (tarvikemyyjä)

Nimeni on Tanja Aunela ja asun 3-vuotiaan flattinarttuni 
Nalan kanssa
Turussa. Talouttamme sulostuttaa myös samanikäinen ber-
ninarttu Fanni.

Olen toiminut tarvikemyyjänä nyt vuodesta 2013. Vapaa-
ajallani käymme koiran kanssa erilaisissa laitoksissa rap-
suteltavana, nautimme lenkkeilystä ja teemme verijälkeä 
pitääksemme myös sen nenän toiminnassa.

Minut voi bongata vuoden mittaan yhdistyksen erilaisista 
tapahtumista ja tarvikemyynnin asioista, tai vaikka muuten 
vaan, voi lähestyä myös sähköpostitse osoitteeseen tarvi-
ke@flatti.net. Nähdään tapahtumissa!

Tiia Turunen (nome-toimikunta)

Terveppä terve! 
Tässä esittäytyy nome-toimikunnan tuorein jäsen, Turusen 
Tiia, suht’ uusi noutajaharrastaja Joensuusta. Perheeseeni 
kuuluu aviomiehen, 7- vuotiaan tyttären ja 5-vuotiaan pojan 
lisäksi kohta 10-vuotias hovawart Nala (BH JK3 HK1 PEJÄ 
B,PEHA A Hwn Hayaklause Fiesta), 4-vuotias flattipoika Väiski 
(sknu BH Filurin Flipflop) sekä Väiskin poika 1-vuotias Repe  
(sknu Taka-Tapiolan Luka).

Varsinainen koiraharrastukseni on alkanut 16 vuotta sitten 
ensimmäisen oman koiran, hovawartin, saapuessa taloon.  
Moonan kanssa kokeiltiin monenmoista lajia ja käytiin mo-
nenlaiset kurssit (mm. tokoa, agilityä, vepeä, näyttelyt). 

Lopulta löysimme itsemme pelastuskoiraharjoituksista ja 
sillä tiellä ollaan tähän päivään tultu. Pelastuskoiratoimin-
taan sisältyy siis jäljetys(ihmisen),  henkilöetsintä (haku) ja 
tottelevaisuus sekä erikoisosaamisina raunioetsintä  sekä 
vesillä tapahtuva etsintä (Meri-ja järvipelastus).  Olen toimi-
nut VAPEPAN koiraryhmässä apuohjaajana 13 vuotta. Nalan 
kanssa toimin muutaman vuoden myös koiranohjaajana.  
Jonkin näköistä näkökulmaa siis koiraharrastukseen löytyy. 
 
Flatistä haaveilin vuosia ennen oman hankkimista. Pelastus-
koirien hälytysryhmässä on koko oman harrastamiseni ajan 
ollut flattejä ja niiden monipuolisuus ja loppumaton työs-
kentelyhalu on ollut kadehdittavaa! Kun toista koiraa alettiin 
hankkia, sen piti jo tuolloin 10 vuotta sitten olla flattiuros 
ja,hups, se olikin narttu hoffi, en tiedä kuinka niin kävi.  No 
hyvää kannatti odottaa. Nyt siis Väiskin myötä olen innostu-
nut nome-hommiin ja tähänkin soppaan lusikkani laittanut 
ja tässä toimikunnassa istun, kiitos luottamuksesta! 

Väiski on alun perin otettu ajatuksena uudesta pelastus-
koirasta ja sen mukaan treenailtiinkin ensimmäinen vuosi, 
kunnes aloin treenata kasvattajalle lupaamiini taippareihin 
ja huomasin, että tässähän on laji, josta koira syttyy aivan 
toisella tavalla. Tällä hetkellä siis päälajiksemme onkinmuo-
toutunut nome, jossa viime kauden tuloksena AVO2.  Ensi 
kesänä tavoite olisi kirkastaa tuota tulosta sekä korkata 
palvelus/pelastuskoirakokeet. 

Kevättä ja koekautta odotellen
Tiia ja karvakorvat Nala, Väiski & Repe

Anu Sinkkonen (jäsensihteeri)

Olen Anu Sinkkonen Pälkäneeltä ja olen toiminut jäsensih-
teerinä keväästä 2012 alkaen. Noutajia minulla on ollut vuo-
desta 1986 alkaen, ensimmäinen flatti, Taka-Tapiolan Fiun 
Taimi ”Helmi” tuli minulle vuonna 2009. Nyt jaloissa pyörii 
myös toinen flatti, Biehkan Ilo ”Ilo” 11 kk. Helmin kanssa har-
rastetaan Nomea ja WT:tä, molemmissa lajeissa starttaamme
voittajaluokassa. Ilon kanssa opetellaan vielä noutamisen 
alkeita ja taipparit ovat tämän kauden tavoite.

Harrastusrikasta vuotta kaikille jäsenille!
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MEJÄ-TOIMIKUNTA ESITTÄYTYY

Miian esittely:
MEJÄ-toimikunnan vetäjää vaihdettiin vuodelle 2015, ja 
puheenjohtajana tälle vuodelle toimii Miia Koski Porvoosta. 
Toistaiseksi flatti on itselläni MEJÄ-koirana vielä (monivuo-
tisena) haaveena, mutta jäljestämistä olen harrastanut lab-
radorieni kanssa jo vuosia. Flattien kesäleiriltä naama lienee 
monille jo tullut tutuksi, ja useissa Sileäkarvaisen Noutajat 
ry:n järjestämissä MEJÄ-kokeissa olen toiminut sihteerinä tai 
vastaavana koetoimitsijana. Toimikunnan jäsenenäkin olen 
ollut jo muutaman vuoden, ja nyt sitten vuorostani vetovas-
tuussa.
 
Toimikunnan pieni esittely:
MEJÄ-toimikunnassa jaettiin tehtäviä uusiksi syyskokouk-
sessa ja sen jälkeen. Entisestä toimikunnan sihteeristä Miia 
Koskesta tuli syyskokouksessa MEJÄ-toimikunnan puheen-
johtaja. Sihteerin virkaan valittiin Liisa Keränen, ja entisistä 
jäsenistä jatkavat sekä Mari Mamia että Marko Saarni. Toimi-
kuntaan saatiin uutta virtaa Nummisen Anusta. Kiitos Anu, 
kun reippaasti ilmoittauduit vapaaehtoiseksi toimintaamme! 

Toimikunta jatkaa vanhoilla, hyväksi havatuilla urillaan 
tänäkin vuonna. Kesäleirillä on luvassa koulutusta jäljestä-
misestä, lisäksi toimikunta organisoi kaudelle kolme koetta. 
Kesäkuussa pidetään kaksi koetta, toinen Marttilassa ja 
toinen Pudasjärvellä. Mestaruuksia ratkotaan puolestaan 
elokuussa Hailuodossa.

NOME-TOIMIKUNTA 2015

Tervehdys NOME-toimikunnalta, joka kokoontuu seuraavalla 
kokoonpanolla: puheenjohtajana toista vuotta allekir-
joittanut eli Janne Järvinen, koesihteerinä Katja Villikka ja 
muina jäseninä Tarja Tuhola, Heli Segersvärd, Tiina Kisonen, 
Veera Jääskeläinen ja uutena jäsenenä Joensuun lahja Tiia 
Turunen. Yhdistys kiittää vanhoja toimikunnan jäseniä Kari 
Hussoa ja Mika Virtasta.

Terveisin: Janne

NÄYTTELYTOIMIKUNNAN TERVEHDYS 

Hei kaikille!
Olen Satu Marins, näyttelytoimikunnan puheenjohtajana 
nyt toista vuotta. Asustelen Lappeenrannassa miehen ja 
neljän flatin kanssa. Koiraharrastukseni on alkanut vuonna 
1996 ensimmäisen koiran myötä, joka oli kultainen noutaja, 
ja ensimmäinen flatti on tullut taloon 1998. 

Koirien kanssa käyn näyttelyissä, treenaillaan NOME-juttuja, 
ja silloin tällöin uskaltaudun kokeisiinkin. Lisäksi yritän pitää 
oman, ja koirienkin mielen virkeänä, kokeilemalla välillä 
vähän uusia juttuja. Nyt on testauksessa Rally-Toko, ja lisäksi 
olemme jatkaneet uintiharrastusta myös talvikaudella, sen 
on mahdollistanut tänne avattu uusi uimala.

Kasvatan pienimuotoisesti Ninjatähden kennelnimellä, ja 
pentueita on ollut kaksi. Ensimmäinen syksyllä 2012 ja toi-
nen syksyllä 2014. Molemmista pentueista on jäänyt kotiin 
uusi ”sohvanlämmittäjä”…

Näyttelytoimikunnassa minun lisäkseni vaikuttavat nyt tois-
ta kautta myös Nina Skyttä Hollolasta, Mari Elo Joensuusta, 
Piia Piiparinen Korialta sekä Tiina Peippo Lappeenrannas-
ta. 

Ninan flattiharrastus on alkanut vuonna 2006, ja tällä hetkel-
lä hänellä kotona on kahden lapsen, miehen ja kissan lisäksi 
flatit Aatu ja Elle.
Mari Elon flattiharrastus on alkanut vuonna 1995. Tällä het-
kellä hänen perhettä asuttaa 2 flattiä ja walesinspringerspa-
nieli. Henna Tuonosen ja Anne Sivosen kanssa he kasvatta-
vat Buumin kennelnimellä flattejä sekä waleseja.

Piia Piiparisen perheessä flattiharrastus on alkanut myös 
1995. Kotona Piialla on yksi veteraanirouva, ja yhteisomis-
tuksessa 3 flattia Piian vanhempien kanssa. Piia myös kasvat-
taa flattejä yhdessä äitinsä Satu Saarisen kanssa kennelni-
mellä Huntstars.

Tiina Peipon perheeseen kuuluu 3 flattipoikaa, joiden kanssa 
he touhuavat monenlaista metsästyksestä näyttelyihin. 

Tällä tyttöporukalla yritämme kovasti hääriä yhdistyksen 
näyttelyhommissa mukana, ja toivottavasti saada jotain ai-
kaiseksikin. Tarkemmat yhteystiedot kuvineen löydät meistä 
kaikista Flattikerhon nettisivuilta. Tavataan tapahtumissa!Kuva: Kirsi Koskenniemi
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Toimikunta jatkaa tänä vuonna samalla kokoon-
panolla. Ainoastaan Tiina Kisonen jää toimikun-
nasta pois, hänen tilalleen etsimme vielä uutta 
jäsentä. Kiitos Tiinalle  Jalostuksesta kiinnostu-
neet voivat edelleen ottaa yhteyttä, mikäli olisi 
mahdollista sitoutua toimikuntatyöhön. Aikai-
sempaa kokemusta ei vaadita, toimikunnassa on 
monenlaista tekemistä mihin voi osallistua. 

Jalostustiedusteluita saapuu tasaiseen tahtiin, viime vuonna 
oli enemmän tiedusteluita kuin vuonna 2013. Tiedustelut 
työllistävä siinä määrin, että toimikunta on päättänyt käsi-
tellä tästä eteenpäin vain tiedusteluita, joissa molemmilla 
vanhemmilla on voimassa olevat pevisa-tutkimukset. Näin 
saamme kunkin tiedustelun kerralla käsiteltyä valmiiksi.

Koirien sairausilmoituksia pyydämme laittamaan toimi-
kunnalle tiedoksi. Sähköinen lomake löytyy nettisivuilta ja 
nyt voi valita haluaako antaa tiedon julkiselle listalle, jota 
julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla vai jalostustoimikunnan 
listalle, jonka tietoja käytetään lähinnä tilastointiin. Ilmoitta-
kaa myös koiranne kuolinaika ja -syy omakoira-järjestelmän 
kauttaa Kennelliiton jalostustietokantaan. Nämä tiedot ovat 
olennaisen tärkeitä, kun seurataan rodun terveyttä, elin-
ikää ja sairauksia ja niiden kehitystä. Lisäksi tieto koirissa ja 
niiden suvuissa esiintyvistä sairauksista on tärkeää kasvatta-
jille yhdistelmien suunnittelussa, vain näin voidaan välttää 
tiedostamattomia terveysriskejä yhdistelmien teossa. 

Jalostustoimikunnan suurin työsarka tällä hetkellä on 
jalostuksen tavoiteohjelman laatiminen, joka jatkuu vielä al-
kuvuoden hallituksen ja muiden toimikuntien avustuksella. 
Suunnitelmissa on myös järjestää jalostustarkastus vuoden 
aikana. Toivottavasti tapaamme yhdistyksen tapahtumissa 
vuoden aikana.   

Tiina Pikkuaho/jalostustoimikunta

Sairaus- ja kuolinsyytietojen ilmoittaminen

Kennelliiton omakoira-järjestelmään voi ilmoittaa koiran 
kuolinajan ja -syyn. Tietojen lisäämisessä on syytä noudattaa 
tarkkuutta erityisesti ajan kohdalla. Mikäli lisätään jo aiem-
min menehtyneitä koiria, olisi kuolinaika hyvä laittaa edes 
suunnilleen oikeaksi. Kuolinsyyn lisääminen on suositelta-
vaa sileäkarvaisten noutajien elinikään vaikuttavien asioiden 
selvittämiseksi. Aina tarkkaa kuolinsyytä ei ole tiedossa, 
silloin voi senkin laittaa tiedoksi. Kuolinsyyksi voi valita myös 
vanhuuden, mutta tätä tulee käyttää harkiten. Vanhuuteen 
kuoleva koira on myös iäkäs ainakin kaksinumeroisissa 
luvuissa jo pitkälti.

Jalostustoimikunta ylläpitää listaa sairauksista. Listoja on 
tällä hetkellä kaksi, julkinen nettisivuilla julkaistava lista, 
sekä jalostustoimikunnan käytössä oleva lista. Kun täytät yh-
distyksen nettisivuilla olevan sairaudenilmoituslomakkeen, 
niin on valittava kummalle listalle koiransa ilmoittaa. Ilmoi-
tuksia toivotaan kaikenlaisista sairauksista ja myös koiran 
elämään vaikuttavista vioista, kuten esim. purentavirheet ja 
jalostukseen vaikuttavista asioista, kuten esim. häntämut-
kat. Pyrimme keräämään tietoa kaikista rodulla esiintyvistä 
sairauksista ja vioista. 

JALOSTUSTOIMIKUNTA TIEDOTTAA
Selkä- ja gonioskopiatutkimusten korvaus

Kuittia vastaan korvataan koiran omistajalle 25 € /gonios-
kopiatutkimus 4¬5 vuotiaana tutkitusta koirasta tai 50 € / 
selkätutkimus 2¬7 vuotiaana tutkitusta koirasta. Korvauk-
sen saamista rajoitetaan siten, että omistajalle maksetaan 
korvaus yhden koiran selkä¬ tai gonioskopiatutkimuksesta. 
Tämä korvauskampanja alkaa 1.5.2015 ja se on voimassa 
niin kauan kuin rahoitus riittää.

Koiran omistajan/omistajien tulee olla Suomen Sileäkarvai-
set noutajat ry:n jäsen ja tutkimus on tehtävä SKL:n vaati-
man tutkimusprotokollan mukaisesti:

Selkätutkimus: röntgentutkimus laillistetun eläinlääkärin 
valvonnassa, ohjeen mukainen riittävä määrä laadukkaita 
kuvia, koiran tulee olla tunnistusmerkitty ja tunnistusmer-
kintä tulee tarkistaa tutkimuksen yhteydessä, koira rauhoi-
tettava tutkimusta varten, käytettävä SKL virallista rönt-
genlähetettä, tutkittavan koiran ikä vähintään 24 kk, kuvat 
lähetettävä SKL:n lausumista varten. 

Gonioskopiatutkimus: koiran tulee olla tunnistusmerkitty 
ja tunnistusmerkintä tulee tarkistaa tutkimuksen yhteydes-
sä, tutkimuksen suorittaa tutkimukseen pätevöitynyt eläin-
lääkäri silmätutkimuksen yhteydessä ja tulokset lähetetään 
Kennelliittoon. 

Korvauksen hakeminen: Toimita maksukuitti tehdystä 
tutkimuksesta ja vapaamuotoinen hakemus, jolla omistaja/
omistajat hakee korvausta. Hakemuksesta tulee käydä ilmi 
tutkimuksen tarkoitus (spondyloositutkimus vai gonios-
kopia), koiran nimi ja rekisterinumero sekä omistajan nimi, 
yhteystiedot ja tilinumero korvauksen maksamista varten. 

Huomioikaa lisäksi, että ennen korvauksen maksamista ko. 
tutkimustulos tulee olla julkaistu jalostustietokannassa.
Hakemuksen voi laittaa sähköpostitse osoitteeseen flatti.
jalostus@gmail.com tai postitse osoitteeseen
Suomen Sileäkarvaiset noutajat ry jalostustoimikunta/Tiina 
Pikkuaho, Lempiniementie 13, 90900 Kiiminki.
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Kiertopalkintojen voittajat 2014
VUODEN FLATTI 
FOWL REED’S BIG BROTHER ”NEMO”

Nemo, Fowl Reed’s Big Brother, on meidän oma kasvat-
timme toistaiseksi ainoasta flattipentueestamme. Nemon 
menestys Vuoden Flatti -kisassa oli meille mieluinen yllätys. 
Edeltävänä vuonna Vuoden Flatti -tittelin voitti toinen kas-
vattimme, Nemon veli ”Piki” C.I.B.*FI & EE MVA & FI TVA Fowl 
Reed’s Blackpool. Tuntuu kovin hienolta ja ainutlaatuiselta 
saada kahdelle omalle kasvatilleen tämä arvostettu kierto-
palkinto. 

Nemo on sellainen perusflatti, iloinen, reipas ja aina valmiina 
kaikenlaiseen touhuun. Se on meidän perheenjäsen, kotikoi-
rana mitä mainioin kaveri. Harrastusrintamalla sen päätyö 
on metsästys, mitä se Villen kanssa harrastaa intohimoisesti 
ympäri vuoden. Jahtipäiviä tulee lukuisia, kevään haahka-
jahdeista syksyn kana- ja vesilinnustusreissuihin ja talven 
fasaanijahteihin. Nomekokeissa Nemo ja Ville ovat käyneet 
harvakseltaan. Voittajaluokka tuli korkattua syksyllä 1., 2. ja 
3. palkinnoilla. Näyttelyt jotenkin vähän unohtuivat, mutta 
loppuvuodesta Nemo ilmoitettiin yhteen näyttelyyn, jossa 
se oli PU3. 

Ensi vuonna on tarkoitus starttailla edelleen nomekokeissa, 
ja myöskin useampiin näyttelyihin Nemo varmasti osallistuu. 
Muuten toivomme, että Nemon vuosi sujuu entiseen malliin 
terveenä. Eläinlääkärissä se on käynyt vain rokotuksilla ja 
verta luovuttamassa. Metsästysreissuja lähelle ja kauemmas 
on varmasti Nemon kalenterissa, sekä pitkiä metsälenkkejä 
ja uiskentelua perheen muiden koirien kanssa. Vastuulla 
taitaa olla edelleen naapurin Tuiren juoksuvauhdin 
kirittäminen sekä lauman uuden jäsenen Ilonan 
leikittäminen ja kurissa pitäminen.

Toivotamme kaikille flateille omistajineen mukavia hetkiä ja 
onnistumisia harrastamanne lajin parissa. Lämpimät kiitok-
set kaikille meitä onnitelleille! 

Pia Kauppinen, Ville Suhonen ja Nea Suhonen
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VUODEN NOME-TULOKAS

TAKA-TAPIOLAN FIUN TAAVI ”RIKU”

VUODEN NOME-FLATTI
VALLATTOMAT! Tämä lisänimi saatiin treeniporukalta kun 
alussa ja vielä myöhemminkin meidän treenimme olivat 
vähän ”vallattomia”, eli ei ollut vielä koira ihan ”hanskassa”. 
Riku on kolmas flattini mutta jotenkin vapaa kasvatus iski 
minuun kuin hippikulttuuri.

Rikulla on mahtava työinto mutta kuten Takalan Tapsa sanoi: 
”lähityöskentely on peestä”. Tarkoitti paikalla pysymistä ja 
seuraamista. Töitä on tarvinnut tehdä kolme kertaa enem-
män, että asiat on saatu edes siedettävään kuntoon.

Alku meni nome-kokeissa ”normaalisti” mutta AVO-luokka 
tuotti meille vaikeuksia vaikka ensimmäinen koe olikin 
AVO1. Sen jälkeen kakkosia tuli kaikkiaan viisi ja väliin joku-
nen kolmonen ja keskeytyksiäkin. Monessa kokeessa Riku 
toi kaikki riistat mutta ”lähitaistelu” petti. Mutta tulihan se 
toinen ykkönen sitten Pomarkusta.

VOI-luokka alkoi viime kesänä hienosti, ilman mitään odo-
tuksia: VOI2, VOI1, VOI3, VOI1, VOI3 ja Pomarkun pettymys 
VOI0. Käytännön metsästyskoe fasaanijahdissa Ruovedellä 
VOI1. Olihan viime kausi tosi hieno. Rikun kanssa yhteistyö 
pelasi hyvin luotettavasti.

HARVAHAMPAAN JUST MY LUCK ”RONI”

Roni on ensimmäinen noutajani ja muutti meille kesällä 
2012 7-viikkoisena karvapallerona. Roni tuli meille metsäs-
tyskoiraksi ja minun harrastuskaveriksi. Kun aloin pentua 
etsimään huomasin että ei ole helppo hypätä uuden rodun 
pariin, en ymmärtänyt mitään koetuloksista, en tuntenut 
koiria, enkä kasvattajia. Lopulta olin yhteydessä kolmeen 
kasvattajaan, joilta oli suunnitteilla kiinnostava pentue. Kun 
tapasin Ronin kasvattajat ja pentueen emän oli päätös help-
po. Niinpä alkoi pennun odotus ja opiskelu miten noutajaa 
tulisi kouluttaa. Roni on alusta saakka ollut helppo koira ja 
antanut kouluttajalleen paljon anteeksi epäonnistumisia. 
Kotioloissa Roni on rauhallinen ja fiksu kaveri. 

Nome-kokeisiin tutustuminen alkoi toukokuussa 2014, kun 
ajeltiin melkein toiselle puolen Suomea kevään ensimmäi-
siin kokeisiin. Itse en ollut aiemmin nähnytkään nome-ko-
keita, ja edelliseen iltaan saakka mietin lähtöä, kun kaveri 
joutui koiransa kanssa perumaan lähtönsä. Päätin kuitenkin 
startata aamuyöstä matkaan ja kannatti. Kun näin kokeen 
tajusin että osa tehtävistä oli sellaisia mitä ei oltu koskaan 
harjoiteltu. Onneksi koira oli käynyt metsällä ja suoritti 
kokeen päästen jäljelle. Jälkeä odotellessa mietin että 
koiralle on edellisen kerran tehty jälki vuosi aikaisemmin 
taippareissa eikä se ollut kaniakaan nähnyt sen jälkeen. Se 
ei onneksi tuottanut ongelmia ja Roni olikin ainoa koira joka 
tuli metsästä kanin kanssa, saaden tuloksen ALO1.

Seuraava koe olikin sitten lähes kotikulmilla ja sielläkin 
Roni onnistui saamaan ALO1 tuloksen. Elokuussa startta-
simme flattimestaruudessa alokasluokassa. Odottelimme 
pitkän päivän ja Roni starttasi toiseksi viimeisenä. Koe meni 

nappiin ja kauden kolmannesta kokeesta saatiin myös ALO1 
tulos ja kisälli titteli. Viikkoa myöhemmin Roni sai viimeisen 
sertinsä tullen muotovalioksi. Syksy keskityttiin sitten mieli-
puuhaan eli metsästelyyn. 

Vuoteen 2014 mahtuu monta ikimuistoista hetkeä ja uuden 
harrastuksen parissa olen saanut paljon uusia tuttavuuksia 
ja kavereita. Kiitoksia kasvattajille mahtavasta koirasta joka 
on ylittänyt kaikki odotukseni ja täyttänyt paikkansa per-
heenjäsenenämme, harrastuskaverina ja metsästyskoirana. 

Pirita Hahtonen & Roni

Rikun työintoa ja tehoa on hienoa katsella. Tulevan kauden 
haaste vielä odottaa, että yksi VOI1-tulos saataisiin ja sitten 
voisi paukutella henskeleitä. 

Terv. VALLATTOMAT 
ps. Kiitos kuuluu myös koko treeniporukalle.
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VUODEN NÄYTTELY-FLATTI, GIORGIO ARMANIN 
MALJA & SANDRAN MUISTOMALJA 2014
C.I.B C.I.E POHJ & FI & DK & SE & EE & LT MVA BALT & EE & LV & LT JMVA EE VMVA 
LTJV-0� EEV-14 EEVV-14 SEVV-14 POHJ & FI & NO & SE TVA BH
FLAT POWER CRIMINAL INTENT ”LEO”
”Onnen kyyneleet, takin kaulukseen, putoaa…” Näitä 
onnen hetkiä ja kiitollisuuden aiheita sisältyi monia meidän 
vuoteemme 2014. Niistä päällimmäisenä mielessäni se, että 
on ollut ilo saada harrastaa veteraani-ikäisen flatin kanssa 
vielä täysillä, se kun ei aina ole mikään itsestään selvyys. 
Leon kanssa pääpaino vuonna 2014 oli näyttelyrintamalla, 
koepuolella kun muutama viime vuosi on hyvinkin ahkerasti 
vietetty päälajimme TOKOn parissa. Sillä saralla on koettu 
monet seikkailut ja suurimmat tavoitteet on saavutettu, jo-
ten vuonna 2014 tokoilimme ja vähän nomeilimmekin vain 
omaksi iloksi ilman suurempia tulostavoitteita. 

Sen sijaan näyttelyitä kiersimme sitäkin ahkerammin. Alku-
vuoden Leo kilpaili vielä valioluokassa ja huhtikuun lopulla 
täytettyään 8 vuotta oli aika siirtyä veteraanien sarjaan. Vuo-
den 2014 varrelle mahtui Suomen näyttelyiden osalta mm. 
monen monta punakeltaista ruusuketta, ja KV- ja KR-näytte-
lyiden ryhmä- ja BIS-veteraanisijoituksia kertyi useita. 

Tähtihetket näyttelyiden osalta taisivat olla Järvenpää KR:
n ryhmävoitto ja BIS3-sijoitus toukokuussa ja Best In Show 
Veteraani -voitto Helsinki KR:ssä heinäkuun helteessä. Vuosi 
päättyi myös varsin ikimuistoisesti joulukuiseen Stora Stock-
holmin näyttelyyn, jossa Leo saavutti Ruotsin Veteraanivoit-
taja-tittelin ja PU2-sijoituksen yli 140 flatin joukosta!

Lisäksi kiertopalkintopistelaskun ulkopuolelta touko-kesä-
kuun vaihteen Tallinnan turnee oli varsin onnistunut: Nou-
tajien erikoisnäyttelyssä Leo oli Best In Show & Best In Show 
Veteraani ja Eestin Voittaja-näyttelyssä seuraavana päivänä 
ROP & RYP-2 saaden EEV-14 & EEVV-14 -tittelit.

Näin jälkeenpäin ajateltuna lähes 9 vuoden matka, jon-
ka olen Leon kanssa kulkenut, on varmasti ollut minun 
elämässäni jotain ainutlaatuista ja ainutkertaista. Leo on 

opettanut minulle tämän matkan aikana paljon - positiivi-
sesta elämänasenteesta, tässä hetkessä elämisestä ja myös 
elämän vastoinkäymisten voittamisesta. Lämmin kiitos Leon 
kasvattajille Anulle & Kimmolle sekä Katille, Aulille ja Eijalle 
tästä erityisestä Otuksesta! Siitä on tullut minulle todellinen 
Ystävä, jonka kanssa toivottavasti olisi vielä yhteistä matkaa 
tallustettavana.
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Leon kiertopalkintojen lisäksi meidän L-tiimiin päätyi vielä 
neljäskin kiertopalkinto. Isänsä Leon kiertäessä näyttelyke-
hiä tyttärensä Lahjan kanssa pääpaino oli treenaamisessa ja 
koerintamalla - keskityimme rakentamaan yhteistä säveltä 
yhdessä tekemiseen milloin milläkin TOKO-kentällä, metsän 
siimeksessä, pellon reunalla tai kaislikon keskellä.

TOKOssa starttasimme ensimmäistä kertaa kesäkuun alku-
puolella tuloksin ALO1, 199p. KP sij. 1/13. Seuraava TOKO-
koe oli syyskuussa, josta saimme AVO1, 194p. KP, sij. 1/10. 
Marraskuun lopussa kävimme testaamassa voittajaluokkaa, 
mutta sieltä VOI3 - korkea vire, ja ajatus ei pysynyt ihan täy-
sillä mukana vauhdikkaassa menossa. Tästä sain kuitenkin 
vain lisäintoa treeneihin ja saimmekin vielä joulukuun al-
kuun koepaikan. Sieltä lähdimme kotiin tuloksin VOI1, 289p.

TOKO-tulosten lisäksi Lahjan tuloslistalle kertyi vuonna 2014 
myös taipparit, Juniorimestaruus 2014 sekä NOME-B ALO1 
sekä näyttelyiden osalta SERT ja muutamat vara-SERTit. 

Katseet on siirretty uuteen vuoteen, mutta tällä hetkellä 
tuntuu siltä, että edetään ihan rauhassa tästä eteenpäin. 
TOKOssa tie erikoisvoittajaluokkaan on auki, mutta minulla 
riittää vielä paljon opittavaa Lahjan treenaamisesta. EVL-liik-
keiden lisäksi rutiinin ja asenteen muovaaminen vaatii aikaa 

VUODEN TOKO-TULOKAS 2014
FLATKISS GUILTY INTENT ”LAHJA”

ja työstämistä. NOMEssa puolestaan edessä on avoin luokka, 
joka sekin vaatii vielä paljon treeniä ennen kuin starteista 
haaveillaan.

Lopuksi minä ja nämä mustat luppakorvat lähetämme 
lämpimät kiitokset vuodesta 2014 ystävillemme ja treenika-
vereillemme sekä kaikille niille, jotka ovat matkan varrella 
tsempanneet, kannustaneet ja onnitelleet, ja onnen hetkis-
sämme mukana eläneet!

Mukavaa harrastusvuotta 2015 toivottaen,
Marianne & Leo-Eläin & Lahja 

VUODEN WT-TULOKAS
TAKA-TAPIOLAN MANTA

Talvella 2013 päätin astuttaa Katan Filurin Fellowilla, kevääl-
lä sitten syntyi Manta, kahdeksas omasta narttulinjastani. 
Toiveena oli saada Katan tapainen koiruus varustettuna 
uroksen vauhdilla, ja niinhän siinä kävi: “sitä saa mitä tilaa.”
Manta oli juuri täyttänyt vuoden, kun starttasimme ensim-
mäisessä WT-kokeessamme Uuraisilla: tulos ALO 1, 78p. 
Sitten Tammela ALO 1, 87p. Ja vielä Oripäästä ALO 1, 94p.

Mantan täytettyä 18 kk päätimme lähteä Kemiönsaareen 
kokeilemaan AVO-koetta. Siellä sitten epäonnistuttiin eka 
kerran, kuitenkin vasta finaalissa. Haulikon kaikua” katsel-
lessa” markkeeraukset jäivät näkemättä ja tuloksena AVO 0, 
70p.

Nyt kun koekäyttäytyminen on suunnilleen kunnossa, alam-
me suunnitella ensi kesän AVO-nome-kokeita.

Terv. Manta ja Tapsa
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VUODEN TOKOFLATTI

C.I.B* FI & EE MVA FI TVA FOWL REED’S BLACK-
POOL ”PIKI”

Vuonna 2013 Piki saavutti Suomen Tottelevaisuusvalion 
arvon – joten se tärkein oli siis saavutettu. Kuten kaikissa 
lajeissa, selvää on, että jos haluat edetä tai menestyä, täytyy 
treenata. Miksi treenata, jos ei ole tavoitteita? Minkälaisia 
tavoitteita kannattaa asettaa, jotta motivaatio säilyy? Kisaa-
minen KV-kokeissa tai maajoukkuekarsinnoissa eivät tunnu 
meidän jutuilta, mutta eihän tuota koiraa vielä voi eläk-
keellekään päästää. Piki on kisakoira parhaassa iässä, mutta 
mistä saisi riittävästi motivaatiota ja mitkä ne tavoitteet 
sitten olisivat?

Piki on ensimmäinen toko-koirani, joten sen kanssa on 
tehty perusasioissa virheitä. En itse kuulu siihen kastiin, joka 
jaksaa hinkata ja vääntää näissä asioissa. En ainakaan vielä. 
Toki paljon on perusasioiden virheissäkin menty eteenpäin, 
mutta ei ole yksi, eikä kaksi kertaa kun koira on saattanut 
ottaa esim. vinon perusasennon. Ehkä tässä se suurin syy, 
minkä takia en lähde vielä haaveilemaan maajoukkuepai-
kasta tai muista edustustehtävistä. Tavoitteemme ovat ehkä 
enemmän piirinmestaruustasolla, jos joku tavoite nyt pitää 
asettaa. Haaveissa olisi joskus päästä kisaamaan ulkomaille 
asti, mutta toistaiseksi kielimuuri tuntuu vielä ylitsepääse-
mättömältä. Ehkä tänä vuonna sitten? Toki tänä vuonna on 
muutenkin tokoon tulossa isoja muutoksia, kun uudet sään-
nöt tulevat voimaan 1.8.2015. Aika näyttää, kuinka meidän 
toko-uramme käy. Itse suorastaan rakastan kisaamista, joten 
se on aina hyvä motivaatio harjoitella. 
<<
Ilman sen kummempia tavoitteita lähdettiin katsastamaan 
mitä vuosi 2014 toisi tullessaan. Ajatuksissa oli, että haetaan 
tasaisia suorituksia, hyvää kisavirettä ja starttaillaan jouk-
kuekisoissa ja henkilökohtaisessa piirinmestaruudessa. Kausi 
alkoi jo helmikuussa ja päättyi vasta joulukuussa, siihen 
väliin on mahtunut monta koetta. Välillä hyviä hetkiä, välillä 
huonoja. Ihania onnistumisia ja sitten niitä pettymyksiäkin. 
Mitä parhaimmaksi motivaatioksi Pikille on muodostunut 
kilpailu nuoremman koirani Pelen kanssa. Oikeastaan kun-

non kisavire on löytyikin vasta, kun Pele 
aloitti toko-uransa.
 
Tokossa liikkeet ovat aina samanlaisia ja 
toistavat tietynlaista kaavaa, ja siksi nii-
den ylläpitäminen on välillä hankalaa. 
Meille viime vuoden ongelmaliikkeiksi 
koituivat niinkin haastavat liikkeet kuin 
paikalla istuminen ja ohjattu nouto. 
Kumpaankin löytyi onneksi vuoden 
aikana lääkkeet ja ainakin vuoden 
viimeisten kokeiden perusteella voi 
olla jo ihan tyytyväinen suorituksiin. 
Ykköstuloksia kerättiin kauden aikana 
viisi - kahdesta kokeesta vielä kunnia-
palkinnon kera. Muista kokeista 2- ja 
3-tuloksia. Yhtään nollaa ei vuoteen 
mahtunut, vaikka välillä meinasikin 
loppua usko kesken. 

Piki on tasainen, miellyttämisenhalui-
nen ja äärimmäisen rehellinen koira. 
Kun sille on opettanut jonkun asian, 
niin se yleensä tekee sen juuri niin kuin 

on opetettu. Jos se tekee virheitä, niin yleensä aina voin 
katsoa peiliin. Toki välillä on ilmassa tietynlaista ”kyllä mä 
tiedän mitä mä teen seuraavaks” -asennetta. Pikin liikkeet on 
ns. helppo pitää kasassa, mutta haaste on, kuinka treeneihin 
saisi enemmän mielenkiintoa. Yleisesti kun koira tietää ja 
osaa joka liikkeen vaikka silmät kiinni, niin ongelmia tulee 
ennakointina, oletuksina ja huonona keskittymiskykynä. Sä-
häkkyys ja paras into katoaa, kun koira olettaa jo tietävänsä, 
mitä seuraavaksi tapahtuu. Vuoden aikana kuitenkin totesin 
- kantapään kautta - että meidän ei kannata alkaa tekemään 
liikkeisiin mitään hirvittävän pahoja häiriöitä tai kaavojen 
rikkomisia. Se ei sovi Pikille. Siitä tuli epävarma, eikä se naut-
tinut tekemisestä ja ennen kaikkea sen luotto minuun kärsi. 
Tälle koiralle sopii, että se tietää, mitä on seuraavaksi tulossa. 
Meidän kannattaa tehdä tokoa säännöllisen epäsäännölli-
sesti ja nauttia tekemisestä. Miksi luoda ongelmia, jos niitä 
ei ole? Kyllä meilläkin toki on paljon parantamisen varaa, 
mutta perustekemisemme riittää minulle tässä vaiheessa. 
Parasta kuitenkin molempien kannalta on, että me molem-
mat onnistumme ja nautimme yhdessä tekemisestä. Hyvä 
yhteistyö, itsevarmuus ja tekemisen ilo – niistä koitamme 
pitää kiinni. Uskon, että näillä eväillä olemme taas menossa 
parempaan suuntaan. 

Kiitos kasvattajaperheelle tästä ”once in a lifetime” -koirasta! 
Flattiviestin lukijoille toivotamme hyvää alkanutta vuotta ja 
antoisia hetkiä näiden rakkaiden karvakorviemme kanssa!

Veera & Piki
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VUODEN AGILITY-FLATTI
HARVAHAMPAAN GO-WENT-GONE ”VIENO”

Tämä palkinnon saaminen oli meille hieno saavutus ja olin 
todella iloinen saatuani soiton voitosta. Agilitykilpailuissa 
flatteja ei kovin paljon ole tullut nähtyä ja Vienon kanssa 
olemme omalta osaltamme pyrkineet murtamaan käsi-
tyksiä, ettei noutajan kanssa voisi agilityssa pärjätä. Viime 
vuonna olemme kaksijalkaisten remontti- ja opiskelukuvioi-
den vuoksi joutuneet karsimaan treenilajeja pois ja agility jäi 
kaiken pähkäilyn jälkeen meidän lajiksemme.
 
Kisoissa olemme käyneet lähialueilla jonkun verran. Itselleni 
noutaja on ollut täydellinen vaihtoehto harrastuskaveriksi ja 
Vieno on näyttänyt minulle sen, että kaikki mahdollisuudet 
saavuttaa agilityvalion tittelin on saavutettavissa. 

Agilityssa Vieno on todella mainio, tosin omat haasteensa 
toki silläkin on. Vauhtia tulee koko ajan lisää, mutta ymmär-
rys siitä, minkä kokoisesta koirasta on kyse, ei aina meinaa 
pysyä mukana samassa tahdissa. Hienosäätöä ehkä hieman 
ja treeniä omaan ohjaukseen, niin homma alkaa olla var-
malla pohjalla. Vieno on äärettömän kuuliainen ja helposti 
ohjattava, irtoaa tarvittaessa ja oppii todella nopeasti. Olen 
joutunut omia ohjauskuvioitani puntaroimaan tämän koiran 
myötä paljonkin, koska vauhtia on huomattavasti enemmän 
kuin aiemmilla noutajilla.

Vieno on aloittanut agilityssa treenaamisen jo pikkupentuna 
ja kisaamaan lähdimme melko pian kisaiän tultua täyteen. 
Alle vuodessa huomasin kisaavamme kolmosluokassa. Toi-
saalta olin helpottunut nopeasta noususta: ainainen pelko 
oli kisoihin mentäessä, etteivät radat olisi viivasuoraa vientiä 

koiran ottaessa melkoiset vauhdit suoralla, kuten toisinaan 
1-luokassa saattaa olla. Toisaalta toki jännitti hieman, että 
pääseekö noin iso koira koskaan alle 3-luokan ihanneai-
kojen ja voiko se voittaa bordercolliet ja kelpiet. Huoli on 
osoittautunut turhaksi: ihanneajat alittuvat reilusti ja Vienon 
valttikorttina haastavilla radoilla on juuri se kuuliaisuus ja 
täydellinen ohjattavuus.

Olen erittäin tyytyväinen siihen, että minulla on Vieno 
harrastuskaverina, koska se on opettanut minulle paljon 
asioita kaikissa lajeissa, joita olemme treenanneet. Tässä on 
ollut juuri se hienous, mitä noutajasta olen aina toivonut: 
noutajan kanssa voi harrastaa lähes kaikkia lajeja ja myös 
menestyä niissä! Ehkä se onkin juuri se flatin juju: ihan sama 
mitä tehdään, se tehdään 120%:sti. 

Kiitos ja kumarrus meidän molempien puolesta tästä pal-
kinnosta – tänä vuonna Vieno saa olla ansaitulla kisatauolla 
alkuvuoden, mikäli pentusuunnitelmat menevät suunnitel-
mien mukaan. Siihen asti treenaillaan ja touhutaan samalla 
tavalla kuin ennenkin.

Sonja & Vieno
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VUODEN WT-FLATTI
GILLIAM’S GOLD WHITE PIGEON GAME ”VAPPU”

WT-kokeiden avointa luokkaa kävimme kokeilemassa jo 
loppukaudesta 2013, mutta pari starttia osoitti, että koira ei 
ehkä kuitenkaan vielä ollut valmis luokkavaihtoon. Emme 
kuitenkaan olleet kovin kaukana. Nuoren koiran kanssa 
koeluokan vaihtaminen on aina mielenkiintoista, mutta itse 
edustan sitä koulukuntaa, joka alemman luokan tulokset 
saavutettuaan lähtee rohkeasti kokeilemaan, kuinka kauka-
na seuraavan luokan tasosta ollaan. En keräile alokasluokan 
tuloksia vain starttaamisen ilosta. Treenien taso taisi myös 
tämän koiran kohdalla nousta liian nopeasti, sillä marras-
kuussa 2013 Vappu oli niin jumissa, että en saanut sitä eteen 
enkä taakse. Päätin jättää koiran lomalle ja talvi 2013-2014 
menikin jahtien merkeissä. Keväällä kaivoimme dummykas-
sin ja treeniliivin esille, ja treenit alkoivatkin varsin lupaavis-
sa merkeissä.

Vapun kausi 2014 alkoi Joukkue WT -kilpailuissa Kouvolassa, 
jossa Segersvärdin Helin kanssa keräsimme sekajoukkueis-
sa kahdestaan enemmän pisteitä, kuin moni muu joukkue 
kolmella koiralla. Epäonni ensimmäisellä rastilla pudotti 
kolmannen joukkuetoverimme kilpailusta pois, joten emme 
sijoittuneet, mutta olin itse varsin tyytyväinen koirani teke-
miseen. Parin viikon treenijakso ja sitten Tammelaan kauden 
ensimmäiseen viralliseen AVO-starttiin. Neljä rastia ja kolme 
pillitystä: Olin varma finaalipaikasta. ”Pienen” draaman-
kaaren jälkeen päädyimme finaaliin ja lopulta palkintojen 
jakoon. Vappu voitti AVO-luokan huikeilla pisteillä 94. Olipa-
han startti kisakauteen!

Starttasin vielä kahdesti AVO-luokassa: toukokuun alussa 
Korpilahdella, josta Vapulle AVO2 74 pistettä (pääsimme 
finaaliin, josta valitettavasti vain 11 pistettä ja näin kokonais-
pisteet siis jäivät yhtä pistettä vaille ykköstulosta) ja kesä-
kuussa Uuraisilla, josta AVO3 vain 43 pisteellä. Heinäkuussa 
suuntasimmekin katseen kohti seuraavaa luokkaa, josta tällä 
kaudella emme saaneet WT-tuloksia, mutta kaukana emme 

ole nytkään. Myrskyvaroitus seuraavalle kaudelle on siis 
annettu!

Syksy on mennyt taas jahtien merkeissä. Pienen talvitau-
on jälkeen dummyt on jälleen kaivettu esille ja treenitahti 
kiristyy päivän valoisan ajan pidentyessä. Katseet on jo luotu 
koekalenteriin ja suunnitelmat kisakaudesta alkavat olla 
hyvällä mallilla. Tämän kauden jälkeen Vappu jääkin sitten 
mammalomalle, jos kaikki menee suunnitelmieni mukaan. 

Vuoden WT-Flatti 2014 Vappu ja Katja toivottavat kaikille 
treeni-intoa ja menestystä kisakauteen 2015.
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VUODEN 
MEJÄ-FLATTI
PEPPERMENT DEE DEE DEPUSSY ”VEETI”

Veeti vain jaksaa
vuodesta toiseen,

askel ei paina,
pystyykö moiseen 

kukaan toinen?

Tulevana kesänä
mejäillään taas!

VUODEN 2014 MEJÄ- FLATTI

Kennel PEPPERMENT
Anneli Koskinen
Lahti
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VUODEN FLATTI

1. FOWL REED’S BIG BROTHER 28,5 (2�+1,5)
uros, s. 20.4.2009, FI24427/09
Isä: FI & NO MVA BH TOFFEDREAMS SUMMIT
Emä: FI & EE MVA ARTENEMISFLAT GALADRIEL
Kasvattaja: Pia Kauppinen, Parola
Omistajat: Pia Kauppinen & Ville Suhonen & Nea Suhonen, 
Parola

2. FI MVA HARVAHAMPAAN JUST MY LUCK 24 (12+12)
uros, s. 15.5.2012, FI33790/12
Isä: C.I.B FI & EE & LV & RU MVA EE & LV JMVA BALTJV-06 
EEJV-06 EEV-08 RKFV LVV-07 BALTVV-13 FLAT GARDEN’S 
ARTHUR XII
Emä: FI MVA HARVAHAMPAAN GO-WENT-GONE
Kasvattaja: Mikko Saastamoinen, Kulho
Omistaja: Pirita Hahtonen, Salokylä

�. FI & EE MVA SNIFFENS SYYSTUULI 20 (11+9)
narttu, s. 9.9.2010, FI55433/10
Isä: FI MVA METSÄVIRNAN KENTUCKIAN WOLF
Emä: C.I.B C.I.E FI & EE & LT & RU MVA BALTV-08 SNIFFENS 
TIME TO BE STAR
Kasvattaja: Miia Suppanen-Olkkola, Espoo
Omistaja: Satu Saarinen, Piia Piiparinen ja Miia Suppanen-
Olkkola, Koria

4. C.I.E FI & SE(N) MVA HeJW-11 JV-11 ALMANZA BAR-
BOUR GOODIEBAG 18 (6+12)
uros, s. 19.11.2010, FI17073/12
Isä: MONTEGRINO MILITARY MAN
Emä: GBSHCH HUCH SU(u)CH SE VCH NORV-07 SEV-08-09 
EUV-08 ALMANZA BAG OF TRICKS
Kasvattaja: Ragnhild Ulin & Susanne Karlström, Ruotsi
Omistaja: Sirpa Saastamoinen ja Ragnhild Ulin, Kulho

5. FLATKISS GUILTY INTENT 15 (6+9)
narttu, s. 21.3.2013, FI24950/13
Isä: C.I.B C.I.E POHJ & FI & DK & SE & EE & LT MVA BALT & EE 
& LV & LT JMVA EE VMVA LTJV-07 EEV-14 EEVV-14 SEVV-14 
POHJ & FI & NO & SE TVA BH FLAT POWER CRIMINAL INTENT
Emä: FI MVA TK2 Nerelius Secret Garden
Kasvattaja: Christina Kiuru, Lahti
Omistajat: Marianne Forsell, Auli & Eija Rajulin, Helsinki
 
5. C.I.B* FI & EE MVA FI TVA FOWL REED’S BLACKPOOL 
15 (9+6)
uros, s. 20.4.2009, FI24426/09
Isä: FI & NO MVA TOFFEDREAMS SUMMIT
Emä: FI & EE MVA ARTENEMISFLAT GALADRIEL
Kasvattaja: Pia Kauppinen, Parola
Omistaja: Veera Jääskeläinen, Parola

�. TAKA-TAPIOLAN MANTA 10 (�+�)
narttu, s. 4.4.2013, FI25900/13
Isä: FILURIN FELLOW
Emä: FI KVA TAKA-TAPIOLAN KATA
Kasvattaja: Tapio Takala, Mänttä
Omistaja: Tapio Takala, Mänttä

NOME-FLATTI

1. TAKA-TAPIOLAN FIUN TAAVI 45
narttu, s. 2.4.2009, FI27924/09
Isä: BATZI’S KNOCK OUT
Emä: TAKA-TAPIOLAN FIU
Kasvattaja: Tapio Takala, Mänttä
Omistaja: Timo Hämäläinen, Mänttä
2. GILLIAM’S GOLD WHITE PIGEON GAME 44
narttu, s. 24.5.2011, FI42490/11
Isä: FI KVA & TVA WHIPCORD’S SVOLD
Emä: FLATTERHAFT COVER GIRL FOR GILLIAM
Kasvattaja: Karin Friberg, Ruotsi
Omistaja: Katja Villikka, Kouvola

�. TAKA-TAPIOLAN FIUN TUULI 4�
narttu, s. 2.4.2009, FI27918/09
Isä: BATZI’S KNOCK OUT
Emä: TAKA-TAPIOLAN FIU
Kasvattaja: Tapio Takala, Mänttä
Omistaja: Tarja Tuhola, Pälkäne

4. FI MVA FÅGELTORPS KORKKI KUNGSÖRN 42
uros, s. 24.10.2008, FI16935/09
Isä: SE JVA DUCKFINDER’S THE FIRST NOEL
Emä: FÅGELTORPS SODA TJÄDER
Kasvattaja: Angelica Sternerfors, Ruotsi
Omistaja: Raija Gärding, Kempele

5. FI & SE KVA TAKA-TAPIOLAN FIUN TARU 40
narttu, s. 2.4.2009, FI27917/09
Isä: BATZI’S KNOCK OUT
Emä: TAKA-TAPIOLAN FIU
Kasvattaja: Tapio Takala, Mänttä
Omistaja: Janne Järvinen, Vilppula

6. POHJ & FI & NO & SE KVA BLACK EIDER’S BROWN EYED 
GIRL ��
narttu, s. 30.3.2005, FIN23164/05
Isä: ZEBULONS FRIIA RIO TRAP
Emä: BLACK EIDER’S GIMME THE PRIZE
Kasvattajat: Karin & Tommy Arfman, Dalsbruk
Omistajat: Jan-Erik Eriksson & Annica Matsson, Eckerö

�. BLACKLEADER’S HALL OF FAME �6
narttu, s. 23.12.2009, FI14789/10
Isä: C.I.B FI & BALT & EE & LT & LV MVA FI JVA HEILURIHÄN-
NÄN KISS OF GOLD
Emä: FIN MVA FLATTS RED LINE CAFE’
Kasvattaja: Jukka Turja, Lapua
Omistaja: Janne Turja, Lapua

8. SNIFFENS TAFFY TIGRESS 25
narttu, s. 23.2.2011, FI23825/11
Isä: FI KVA WATERNUTS MAEEK FORWARDER
Emä: SNIFFENS DANISH TIGRESS
Kasvattaja: Miia Suppanen-Olkkola, Espoo
Omistajat: Maria Raikamo & Miia Suppanen-Olkkola, Espoo

9. FI JVA BLACKPEPOON GIN KNOCK OUT 24
uros, s. 23.4.2010, FI30591/10
Isä: BATZI’S KNOCK OUT
Emä: TAKA-TAPIOLAN SINTONIC
Kasvattaja: Tarja Kolkka, Valkeala
Omistaja: Raija Gärding, Kempele
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10. FI MVA SNIFFENS LUMIPALLO 19
uros, s. 6.2.2009, FI19636/09
Isä: C.I.B POHJ & FI MVA & SE(n) & NO & EE & LT MVA BALTV-
08 V-10 NOV-10  HeW-12 HeVW-12 VV-12 VV-13 HeVW-14 
VV-14 TOFFEDREAMS SCUFF’N PUFF
Emä: C.I.B C.I.E FI & EE & LT & RU MVA BALTV-08 SNIFFENS 
TIME TO BE STAR
Kasvattaja: Miia Suppanen-Olkkola, Espoo
Omistajat: Aino Sillanpää & Petri Matintalo, Oripää

NÄYTTELY-FLATTI

1. C.I.B C.I.E POHJ & FI & DK & SE & EE & LT MVA BALT 
& EE & LV & LT JMVA EE VMVA LTJV-0� EEV-14 EEVV-14 
SEVV-14 POHJ & FI & NO & SE TVA BH FLAT POWER CRI-
MINAL INTENT �0
uros, s. 23.4.2006, FIN28438/06
Isä: ALMANZA LOVER UNDER COVER
Emä: C.I.B FI & EE MVA EEV-04 BLACKLEADER’S FABULOUS 
FRIEND
Kasvattaja: Anu ja Kimmo Vorobjev, Parola
Omistaja: Marianne Forsell, Helsinki

2. C.I.B C.I.E FI & EE & LV MVA EE VMVA BALTV-09 PMV-09 
EEJV-0� BALTV-1� EEV-14 EEVV-14 FLAT POWER CRIMI-
NAL HEARTS 2�
narttu, s. 23.4.2006, FIN28442/06
Isä: ALMANZA LOVER UNDER COVER
Emä: C.I.B FI & EE MVA EEV-04 BLACKLEADER’S FABULOUS 
FRIEND
Kasvattaja: Anu ja Kimmo Vorobjev, Parola
Omistaja: Senni Husso, Kuopio

�. C.I.B POHJ & FI MVA & SE(n) & NO & EE & LT MVA 
BALTV-08 V-10 NOV-10 HeW-12 HeVW-12 VV-12 VV-1� 
HeVW-14 VV-14 TOFFEDREAMS SCUFF’N PUFF 20
uros, s. 5.9.2004, FIN27667/08
Isä: C.I.B FI & LT MVA WITHYBED TEXAS RANGER
Emä: C.I.B POHJ & FI & SE(n) & NO MVA TOFFEDREAMS CRAI-
GELLACHIE
Kasvattaja: Lena & Claes Sundquist, Ruotsi
Omistaja: Riitta Niemelä & Viveca Lahokoski, Jorvas

4. C.I.E FI & SE(n) MVA HeJV-11 JV-11 ALMANZA BAR-
BOUR GOODIEBAG 18
uros, s. 19.11.2010, FI17073/12
Isä: MONTEGRINO MILITARY MAN
Emä: GBSHCH HUCH SU(u)CH SE VCH NORV-07 SEV-08-09 
EUV-08 ALMANZA BAG OF TRICKS
Kasvattaja: Ragnhild Ulin & Susanne Karlström, Ruotsi
Omistaja: Sirpa Saastamoinen ja Ragnhild Ulin, Kulho

4. FI & EE MVA FI TVA HeW-14 FLAT POWER NOBLE GEM 
18
narttu, s. 14.1.2008, FIN15033/08
Isä: SE(n) & NO MVA JV-06 KBHV-07 PMV-08 HeW-10 NOV-07 
PMV-13 PMVV-13 NOVV-14 PMVV-14 BLACK MICA’S THAT’S 
ENOUGH
Emä: C.I.B FI & EE MVA EEV-04 BLACKLEADER’S FABULOUS 
FRIEND
Kasvattaja: Anu ja Kimmo Vorobjev, Parola
Omistaja: Heidi Siipo, Kannus

6. FI MVA HARVAHAMPAAN JUST MY LUCK 16,5
uros, s. 15.5.2012, FI33790/12
Isä: C.I.B FI & EE & LV & RU MVA EE & LV JMVA BALTJV-06 
EEJV-06 EEV-08 RKFV LVV-07 BALTVV-13 FLAT GARDEN’S 
ARTHUR XII
Emä: FI MVA HARVAHAMPAAN GO-WENT-GONE
Kasvattaja: Mikko Saastamoinen, Kulho
Omistaja: Pirita Hahtonen, Salokylä

�. FI & CZ MVA PMJV-12 SNIFFENS STAR OF CHARA 14,5
narttu, s. 21.1.2012, FI19987/12
Isä: C.I.B POHJ & DK & NO & SE & DEVDH & DE & KLB & SI 
MVA DKV-13 STARWORKERS MAKES PEOPLE TALK
Emä: C.I.B C.I.E FI MVA EE MVA LVJV-10 SNIFFENS LUMITÄHTI
Kasvattaja: Miia Suppanen-Olkkola, Espoo
Omistajat: Jonna & Juha & Satu Saarinen, Koria
8. FI & SE MVA(N) FLATOUT FAMOUS 10,5
uros, 2.8.2010, FI49553/10
Isä: FI MVA FLATTS NINAS YOCKER
Emä: CHICCOXEN IS THIS LOVE
Kasvattaja: Camilla Peura, Vantaa
Omistaja: Marika Koivisto ja Maiju Häkkilä, Saarenkylä

9. FI MVA RAVENCRAG EXPLORER 5
uros, s. 29.1.2011, FI18244/12
Isä: RAINESGIFT OVER THE MOON
Emä: ESKMILL RISING MOON AT RAVENCRAG
Kasvattaja: Ms Helen Bligh, UK
Omistaja: Anna Miraftabi ja Piia Ulvinen

TOKO-FLATTI

1. C.I.B* FI & EE MVA FI TVA FOWL REED’S BLACKPOOL 
60
uros, s. 20.4.2009, FI24426/09
Isä: FI & NO MVA TOFFEDREAMS SUMMIT
Emä: FI & EE MVA ARTENEMISFLAT GALADRIEL
Kasvattaja: Pia Kauppinen, Parola
Omistaja: Veera Jääskeläinen, Parola

2. FI MVA TK1 STARWORKERS RIGHT BY YOUR SIDE 54
narttu, s. 19.9.2010, FI59407/10
Isä: C.I.B C.I.E POHJ & FI & DK & SE & EE & LT MVA BALT & EE 
& LV & LT JMVA EE VMVA LTJV-07 EEV-14 EEVV-14 SEVV-14 
POHJ & FI & NO & SE TVA BH Flat Power Criminal Intent
Emä: C.I.B PT & HR & GBZ & L CH DCHKLB DCHVDH SU(u)CH 
EUV-07 EUV-05 Starworkers Daily News
Kasvattaja: Helle Nielsen, Tanska
Omistaja: Hanna Keränen, Kuopio

�. TK2 TOFFEDREAMS PILGRIM �2
uros, s. 8.12.2012, FI43765/14
Isä: FI & SE MVA TOFFEDREAMS OCEAN’S ELEVEN
emä: FI & SE MVA O’FLANAGAN HÅLL ANDAN
Kasvattaja: Lena ja Claes Sundquist, Ruotsi
Omistaja: Veera Jääskeläinen, Parola

4. FI JVA KEVÄTNIITYN BLUE VELVET 2�
uros, s. 8.6.2010, FI39547/10
Isä: FIN MVA & JVA KEVÄTNIITYN A FIELD OF GOLD
Emä: FIN MVA & JVA DANTARAN BACKYARD BABY
Kasvattaja: Ann Leskinen, Pietarsaari
Omistaja: Ismo & Tanja Ruis, Pori
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5. FI JVA KVARNTORPET’S TAURUS 21
uros, s. 9.9.2005, FIN47691/05
Isä: ZEBULONS FRIIA RIO TRAP
Emä: FI & SE MVA(N) BLACKPICKS PRETTY GIRL
Kasvattaja: Birgitta Hällsten-Pada & Alf Pada, Jungsund
Omistaja: Ismo & Tanja Ruis, Pori

TOKO-TULOKAS

1. FLATKISS GUILTY INTENT 2�
narttu, s. 21.3.2013, FI24950/13
Isä: C.I.B C.I.E POHJ & FI & DK & SE & EE & LT MVA BALT & EE 
& LV & LT JMVA EE VMVA LTJV-07 EEV-14 EEVV-14 SEVV-14 
POHJ & FI & NO & SE TVA BH FLAT POWER CRIMINAL INTENT
Emä: FI MVA TK2 Nerelius Secret Garden
Kasvattaja: Christina Kiuru, Lahti
Omistajat: Marianne Forsell, Auli & Eija Rajulin, Helsinki

2. TK2 TOFFEDREAMS PILGRIM 22
uros, s. 8.12.2012, FI43765/14
Isä: FI & SE MVA TOFFEDREAMS OCEAN’S ELEVEN
emä: FI & SE MVA O’FLANAGAN HÅLL ANDAN
Kasvattaja: Lena ja Claes Sundquist, Ruotsi
Omistaja: Veera Jääskeläinen, Parola

�. FI & SE MVA(N) FLATOUT FAMOUS 9
uros, 2.8.2010, FI49553/10
Isä: FI MVA FLATTS NINAS YOCKER
Emä: CHICCOXEN IS THIS LOVE
Kasvattaja: Camilla Peura, Vantaa
Omistaja: Marika Koivisto ja Maiju Häkkilä, Saarenkylä

MEJÄ-FLATTI

1. FIN JVA PEPPERMENT DEEDEE DEPUSSY 149
uros, s. 21.6.2005, FIN34179/05
Isä: FI & EE & LT & RU MVA FI JVA NOANARKIN ASTERIAS 
RUBENS
Emä: FIN JVA PEPPERMENT ANGELIC AUGUSTA
Kasvattaja: Anneli Koskinen, Lahti
Omistaja: Anneli Koskinen, Lahti

2. FIN JVA PEPPERMENT TEMPERS TIFANI 14�
narttu, s. 30.12.2006, FIN13232/07
Isä: FIN MVA JV-04 TOFFEDREAMS CHERRY GARCIA
Emä: FIN JVA PEPPERMENT MY MISS MIRACLE
Kasvattaja: Anneli Koskinen, Lahti
Omistaja: Anneli Koskinen, Lahti

�. FI JVA SNIFFENS SYYSAURINKO 1�9
narttu, s. 9.9.2010, FI55435/10
Isä: FI MVA METSÄVIRNAN KENTUCKIAN WOLF
Emä: C.I.B C.I.E FI & EE & LT & RU MVA BALTV-08 SNIFFENS 
TIME TO BE STAR
Kasvattaja: Miia Suppanen-Olkkola, Espoo
Omistaja: Anu & Mikko Numminen, Espoo

4. FI KVA-J FI JVA ALLT OM FÖRBJUDEN KÄRLEK 1�8
narttu, s. 27.5.2012, FI38438/12
Isä: COATFLOATS HUGO BOSS ELEMENT
Emä: FI JVA FLYING DOGSMAN AMBITIOUS BONFIRE
Kasvattaja: Heidi Troberg, Sulva
Omistaja: Heidi Troberg, Sulva

5. FI JVA GILLIAM’S GOLD LEAVINGS OF THE WOLF 1�8
narttu, s. 11.2.2013, FI47357/13
Isä: MADDISTREAM INDIGO JACK
Emä: SE JVA GILLIAM’S GOLD DRÖMVINSTEN
Kasvattaja: Karin Friberg, Ruotsi
Omistaja: Ann Leskinen, Pietarsaari

6. FI MVA & JVA TK1 DANTARAN BACKYARD BABY 1��
narttu, s. 21.5.2006, FIN29610/06
Isä: FLAT GARDEN’S MAGNUS VII 
Emä: C.I.B FI & EE MVA EEV-07 SNIFFENS ILTA-AURINKO 
Kasvattaja: Laura Rajakallio, Espoo
Omistaja: Ann Leskinen, Pietarsaari
 
�. FI JVA PEPPERMENT JEWELL HEMERY 1�5
uros, s. 23.1.2011, FI17850/11
Isä: FIN JVA PEPPERMENT DEEDEE DEPUSSY
Emä: FIN JVA PEPPERMENT TEMPERS TIFANI
Kasvattaja: Anneli Koskinen, Lahti
Omistaja: Anneli Koskinen, Lahti

8. FI JVA BLACKPEPOON GIN KNOCK OUT 1�0
uros, s. 23.4.2010, FI30591/10
Isä: BATZI’S KNOCK OUT
Emä: TAKA-TAPIOLAN SINTONIC
Kasvattaja: Tarja Kolkka, Valkeala
Omistaja: Raija Gärding, Kempele

9. FI JVA FLATHOUNDS EXPECT FIRE 1�0
narttu, s. 25.5.2009, FI51604/09
Isä: FTW MAVISFLIGHT FLOW-OF-SPIRITS
Emä: FTW SEAMASTER’S ETERNITY
Kasvattaja: Annika Christiansen, Tanska
Omistaja: Henna Mikkonen, Oulu

10. FI JVA KEVÄTNIITYN BLUE VELVET 121
uros, s. 8.6.2010, FI39547/10
Isä: FIN MVA & JVA KEVÄTNIITYN A FIELD OF GOLD
Emä: FIN MVA & JVA DANTARAN BACKYARD BABY
Kasvattaja: Ann Leskinen, Pietarsaari
Omistaja: Ismo & Tanja Ruis, Pori

WT-FLATTI

1. GILLIAM’S GOLD WHITE PIGEON GAME �15
narttu, s. 24.5.2011, FI42490/11
Isä: FI KVA & TVA WHIPCORD’S SVOLD
Emä: FLATTERHAFT COVER GIRL FOR GILLIAM
Kasvattaja: Karin Friberg, Ruotsi
Omistaja: Katja Villikka, Kouvola

2. FI MVA SNIFFENS LUMIPALLO 291
uros, s. 6.2.2009, FI19636/09
Isä: C.I.B POHJ & FI MVA & SE(n) & NO & EE & LT MVA BALTV-
08 V-10 NOV-10 
HeW-12 HeVW-12 VV-12 VV-13 HeVW-14 VV-14 TOF-
FEDREAMS SCUFF’N PUFF
Emä: C.I.B C.I.E FI & EE & LT & RU MVA BALTV-08 SNIFFENS 
TIME TO BE STAR
Kasvattaja: Miia Suppanen-Olkkola, Espoo
Omistajat: Aino Sillanpää & Petri Matintalo, Oripää
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�. TAKA-TAPIOLAN MANTA 259
narttu, s. 4.4.2013, FI25900/13
Isä: FILURIN FELLOW
Emä: FI KVA TAKA-TAPIOLAN KATA
Kasvattaja: Tapio Takala, Mänttä
Omistaja: Tapio Takala, Mänttä

4. FILURIN TOROJOLLI 2�5
uros, s. 2.7.2012, FI42529/12
Isä: GUNHILLS JUBILEE SENSATION
Emä: FI KVA ZEBULONS WINDY PEG
Kasvattaja: Tiina Pikkuaho, Kiiminki
Omistaja: Minna Niemi, Louko

5. FI JVA BLACKPEPOON GIN KNOCK OUT 202
uros, s. 23.4.2010, FI30591/10
Isä: BATZI’S KNOCK OUT
Emä: TAKA-TAPIOLAN SINTONIC
Kasvattaja: Tarja Kolkka, Valkeala
Omistaja: Raija Gärding, Kempele

6. BLACKLEADER’S HALL OF FAME 1�4
narttu, s. 23.12.2009, FI14789/10
Isä: C.I.B FI & BALT & EE & LT & LV MVA FI JVA HEILURIHÄN-
NÄN KISS OF GOLD
Emä: FIN MVA FLATTS RED LINE CAFE’
Kasvattaja: Jukka Turja, Lapua
Omistaja: Janne Turja, Lapua

�. FI MVA HARVAHAMPAAN JUST MY LUCK 102
uros, s. 15.5.2012, FI33790/12
Isä: C.I.B FI & EE & LV & RU MVA EE & LV JMVA BALTJV-06 
EEJV-06 EEV-08 RKFV LVV-07 BALTVV-13 FLAT GARDEN’S 
ARTHUR XII
Emä: FI MVA HARVAHAMPAAN GO-WENT-GONE
Kasvattaja: Mikko Saastamoinen, Kulho
Omistaja: Pirita Hahtonen, Salokylä

AGILITY-FLATTI

1. FI MVA HARVAHAMPAAN GO-WENT-GONE 0 (lisäpis-
teet 6,6)
narttu, s. 17.7.2009, FI40294/09
Isä: SÖKLUSTENS CHEVROLET IMPALA
Emä: C.I.B POHJ & FI & SE & NO MVA PMJV-07 HeVW-14 HAR-
VAHAMPAAN DO-DID-DONE
Kasvattaja: Mikko Saastamoinen, Kulho
Omistaja: Sonja Pelkonen, Kontioranta

2. FI JVA FLATHOUNDS EXPECT FIRE 0 (lisäpisteet 6,4)
narttu, s. 25.5.2009, FI51604/09
Isä: FTW MAVISFLIGHT FLOW-OF-SPIRITS
Emä: FTW SEAMASTER’S ETERNITY
Kasvattaja: Annika Christiansen, Tanska
Omistaja: Henna Mikkonen, Oulu
 
NOME-TULOKAS

FI MVA HARVAHAMPAAN JUST MY LUCK
uros, s. 15.5.2012, FI33790/12
Isä: C.I.B FI & EE & LV & RU MVA EE & LV JMVA BALTJV-06 
EEJV-06 EEV-08 RKFV LVV-07 BALTVV-13 FLAT GARDEN’S 
ARTHUR XII
Emä: FI MVA HARVAHAMPAAN GO-WENT-GONE
Kasvattaja: Mikko Saastamoinen, Kulho
Omistaja: Pirita Hahtonen, Salokylä

WT-TULOKAS

TAKA-TAPIOLAN MANTA
narttu, s. 4.4.2013, FI25900/13
Isä: FILURIN FELLOW
Emä: FI KVA TAKA-TAPIOLAN KATA
Kasvattaja: Tapio Takala, Mänttä
Omistaja: Tapio Takala, Mänttä

GIORGIO-ARMANIN MALJA

1. C.I.B C.I.E POHJ & FI & DK & SE & EE & LT MVA BALT 
& EE & LV & LT JMVA EE VMVA LTJV-0� EEV-14 EEVV-14 
SEVV-14 POHJ & FI & NO & SE TVA BH FLAT POWER CRI-
MINAL INTENT 25
uros, s. 23.4.2006, FIN28438/06
Isä: ALMANZA LOVER UNDER COVER
Emä: C.I.B FI & EE MVA EEV-04 BLACKLEADER’S FABULOUS 
FRIEND
Kasvattaja: Anu ja Kimmo Vorobjev, Parola
Omistaja: Marianne Forsell, Helsinki

2. C.I.B POHJ & FI MVA & SE(n) & NO & EE & LT MVA 
BALTV-08 V-10 NOV-10 HeW-12 HeVW-12 VV-12 VV-1� 
HeVW-14 VV-14 TOFFEDREAMS SCUFF’N PUFF 16
uros, s. 5.9.2004, FIN27667/08
Isä: C.I.B FI & LT MVA WITHYBED TEXAS RANGER
Emä: C.I.B POHJ & FI & SE(n) & NO MVA TOFFEDREAMS CRAI-
GELLACHIE
Kasvattaja: Lena & Claes Sundquist, Ruotsi
Omistaja: Riitta Niemelä & Viveca Lahokoski, Jorvas
�. C.I.B C.I.E FI & EE & LV MVA EE VMVA BALTV-09 PMV-09 
EEJV-0� BALTV-1� EEV-14 EEVV-14 FLAT POWER CRIMI-
NAL HEARTS �
narttu, s. 2�.4.2006, FIN28442/06
Isä: ALMANZA LOVER UNDER COVER
Emä: C.I.B FI & EE MVA EEV-04 BLACKLEADER’S FABULOUS 
FRIEND
Kasvattaja: Anu ja Kimmo Vorobjev, Parola
Omistaja: Senni Husso, Kuopio

SANDRAN MUISTOMALJA

1. C.I.B C.I.E POHJ & FI & DK & SE & EE & LT MVA BALT 
& EE & LV & LT JMVA EE VMVA LTJV-0� EEV-14 EEVV-14 
SEVV-14 POHJ & FI & NO & SE TVA BH FLAT POWER CRI-
MINAL INTENT �9
uros, s. 23.4.2006, FIN28438/06
Isä: ALMANZA LOVER UNDER COVER
Emä: C.I.B FI & EE MVA EEV-04 BLACKLEADER’S FABULOUS 
FRIEND
Kasvattaja: Anu ja Kimmo Vorobjev, Parola
Omistaja: Marianne Forsell, Helsinki

2. C.I.B POHJ & FI MVA & SE(n) & NO & EE & LT MVA 
BALTV-08 V-10 NOV-10  HeW-12 HeVW-12 VV-12 VV-1� 
HeVW-14 VV-14 TOFFEDREAMS SCUFF’N PUFF 2�
uros, s. 5.9.2004, FIN27667/08
Isä: C.I.B FI & LT MVA WITHYBED TEXAS RANGER
Emä: C.I.B POHJ & FI & SE(n) & NO MVA TOFFEDREAMS CRAI-
GELLACHIE
Kasvattaja: Lena & Claes Sundquist, Ruotsi
Omistaja: Riitta Niemelä & Viveca Lahokoski, Jorvas
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Näyttelyitä 2015
LAHTI KV-21.�.2015
Tuomari: Benny Blid Von Schedvin, SE
Ilmoittautuminen: 26.1/16.2 mennessä

TURKU KV-29.�.2015
Tuomari: Brett Thompson, Australia
Ilmoittautuminen: 15.2/28.3 mennessä

LAPPEENRANTA KR-6.4.2015
Tuomari: Augustin Ionescu, RO
Ilmoittautuminen: 6.3/13.3 mennessä

HIRVENSALMI RN-11.4.2015
Tuomari: Paula Rekiranta
Imoittautuminen: 20.3

VAASA KV-12.4.2015
Tuomari: Hans Rosenberg, SE
Ilmoittautuminen: 9.2/9.3/16.3 mennessä

KIHNIÖ RN-18.4.2015
Tuomari: Harto Stockmari
Ilmoittautuminen: 23.3 mennessä

RAUTJÄRVI RN-19.4,2015
Tuomari: Tuula Savolainen
Ilmoittautuminen: 23.3. mennessä

KIURUVESI RN-26.42015
Tuomari: Paula Rekiranta
Ilmoittautuminen: 30.3. mennessä

LAHTI RN-1.5.2015
Tuomari: Taina Nygård
Ilmoittautuminen: 8.4. mennessä

OULAINEN RN-2.5.2015
Tuomari: Tuula Pratt
Ilmoittautuminen: 13.4. mennessä

SAVITAIPALE RN-2.5.2015.

HAAPAVESI RN-�.5.2015

TAMPERE KV-�.5.2015
Tuomari: Yochai Barak, Israel
Ilmoittautuminen: 25.2/30.3. mennessä

KAUHAVA RN-9.5.2015
Tuomari: Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
Ilmoittautuminen: 8.4/22.4. mennessä

MIKKELI RN-9.5.2015
Tuomari: Markki Kipinä
Ilmoittautuminen: 13.4. mennessä

PÖYTYÄ RN-9.5,2015
Tuomari: Marjo Jaakkola
Ilmoittautuminen: 14.4. mennessä

SASTAMALA RN-9.5.2015
Tuomari: Leila Kärkäs
Ilmoittautuminen: 9.4. mennessä

SIPOO RN-10.5.2015
Tuomari: Soile Bister
Ilmoittautuminen: 24.4. mennessä

VALKEAKOSKI RN-14.5.2015
Tuomari: Vesa Lehtonen
Ilmoittautuminen: 15.4. mennessä

KOUVOLA RN-16.5.2015
Tuomari: Viveca Lahokoski
Ilmoittautuminen: 24.4. mennessä

LESTIJÄRVI RN-16.5.2015
Tuomari: Helin Tenson
Imoittautuminen: 22.4/4.5. mennessä

ROVANIEMI RN-16.5.2015
Tuomari: Katja Korhonen
Ilmoittautuminen: 20.4. mennessä

RAUMA KV-1�.5.2015
Tuomari: Attila Czegledi, Unkari
Imoittautuminen: 22.3/12.4/17.4. mennessä

VARKAUS KV-1�.5.2015
Tuomari: Lena Danker
Ilmoittauminen: 5.4/15.4. mennessä

HAMINA KV-2�.5.2015
Tuomari: Johnny Andersson, SE
Imoittautuminen: 27.4. mennessä

HELSINKI KV-24.5.2015
Tuomari: Leila Kärkäs
Imoittautuminen: 23.3/27.4/30.4. mennessä

KAJAANI RN-24.5.2015

KEMINMAA RN-24.5.2015

OULU FLATTI-ERKKARI 24.5.2015

MÄNTTÄ-VILPPULA KR-�1.5.2015
Tuomari: Kirsi Nieminen
Ilmoittautuminen: 24.4/29.4

LIEKSA RN-�1.5.2015
Tuomari: Leni Finne
Ilmoittautuminen: 27.4. mennessä

PENTUNÄYTTELYT:

KOUVOLA EPN-19.4.2015
Tuomari: Heli Siikonen
Ilmoittatuminen: 18.3. mennessä

LAHTI EPN-10.5.2015
Tuomari: Eeva Resko
Ilmoittautuminen: 14,4, mennessä

VANTAA EPN-14.5.2015

HELSINKI EPN-1�.5.2015
Tuomari: Marja Kosonen
Ilmoittautuminen: 17.4. mennessä
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ERIKOISNÄYTTELYN TUOMARIESITTELYT
NARTUT JA ROP: MRS VIVIEN STUCKE (Penyfells)

Martyn and I were both brought up with dogs, and in 1978 
we bought an Old English Sheepdog who produced a cham-
pion for us from her first litter and I was hooked. I started 
judging that breed in 1985, awarding CCs since 1992, most 
recently in November 2012. 

Martyn ja minä kasvoimme kumpikin koirien ympäröiminä. 
Vuonna 1978 ostimme vanhaenglanninlammaskoiran, jonka 
ensimmäisestä pentueesta saimme valion, ja minä jäin heti 
koukkuun. Aloin arvostella ko. rotua vuonna 1985 ja sain 
serttioikeudet v 1992. Viimeksi arvostelin vanhaenglanninlam-
maskoiria marraskuussa 2012. 

We acquired our first Flatcoated Retriever that year for my 
daughter who wanted a dog of her own choice - this was 
Lussac Isla at Penyfells, bred by Sue Clarke, and she began a 
love affair with the breed which subsequently affected the 
whole family!  

Ensimmäisen flatin hankimme samana vuonna tyttärelleni, 
joka halusi itse valita koiransa rodun. Koira oli Sue Clarken 
kasvattama Lussac Isla at Penyfells, ja se sai lopulta koko per-
heemme rakastumaan rotuun!

In 1994 I was lucky enough to acquire Ollie, later Ch. Daril-
lens Vagabond King at Penyfells, from Bob Allen. Isla and 
Ollie produced two litters from which we kept Murphy, who 
became Ch. Penyfells Ardshealach. Thanks to Ollie, I also 
became interested in the working side and have gained 
enormous pleasure from picking up with both boys on the 
local shoot. We live on a smallholding in the Lake District 
and have wonderful country to exercise the dogs, with a 
beach only a few minutes away. 

Vuonna 1994 minulla oli onni saada Bob Allenilta Ollie, josta 
myöhemmin tuli Ch Darillens Vagabond King at Penyfells. Isla 
ja Ollie saivat kaksi pentuetta, joista itse pidimme Murphyn, 
myöhemmin Ch Penyfells Ardshealach. Ollien ansiosta kiinnos-
tuin myös metsästyspuolesta ja sain nauttia kummankin pojan 
kanssa upeista hetkistä paikallisissa jahdeissa. Asumme pien-
tilalla Luoteis-Englannin järviseudulla, jossa meillä on hienot 
maastot koirien ulkoiluttamiseen ja vain muutaman minuutin 
matka järvenrantaan.

 When Ollie died, I acquired Shiredale Magic Flute for Peny-
fells, a truly extrovert personality who adored Murphy. He 
gained his Junior Warrant and a Reserve CC, and in 2012 was 
BIS at the Flatcoated Retriever Club of Scotland Open Show.  
I now have a son of Cal’s, and a 9-mnoth old dog bred by 
Kelly Holland.  I first judged the breed in 1999, and have 
awarded CCs at East of England (2009) and Boston (2012), 
and URC (dogs) in 2013..  Flatcoats are a joy to be among, I 
am really looking forward to this appointment and I hope 
everyone has an enjoyable day next May.  Thank you for the 
invitation!

Ollien kuoltua hankin Shiredale Magic Flute for Penyfellsin, 
todella ulospäinsuuntautuneen persoonan joka jumaloi 
Murphya. Se sai Junior Warrantin ja varasertin ja vuonna 2012 
se oli BIS Skotlannin flattikerhon Open Showssa. Nyt minulla 
on Calin poika, 9 kk vanha uros Kelly Hollandilta. Ensimmäisen 
kerran arvostelin flatteja vuonna 1999 ja olen jakanut serttejä 
Itä-Englannissa (2009) ja Bostonissa (2012) ja URC:n (United 

Retriever Club, Englannin SNJ, suom.huom.), näyttelyssä jossa 
arvostelin urokset vuonna 2013. On aina ilo viettää aikaa 
flattien kanssa, joten odotan innolla tätä tuomarintehtävää 
ja toivon kaikille osallistujille mukavaa näyttelypäivää ensi 
toukokuussa. Kiitos kutsusta!

Vivien Stucke (Penyfells)
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paitsi työkoiria, myös näyttelykoiria. Mieheni ja minä molem-
mat nautimme koiriemme kanssa työskentelystä. Niitä käyte-
tään säännöllisesti noutavina koirina läpi koko jahtikauden ja 
kilpailemme myös working testeissä. Vuosien varrella olemme 
saavuttaneet kohtuullista menestystä kokeissa. 

I was inaugural member of the Northern England Flatcoated 
Retriever Association and serve on the committee being the 
cup steward. 

I have stewarded for various breeds at open and cham-
pionship show level and started judging the breed at 
open shows in 1995. I judged my first championship show 
awarding CCs in 2007 and have since had other champion-
ship show appointments both in the U.K. and abroad. I am 
looking forward to coming over to Finland and having the 
opportunity of judging at your show. 

Olen ollut monien rotujen kehäsihteerinä open show ja 
championship show –tasoilla ja aloin arvostella flatteja open 
show’ssa vuonna 1995. Ensimmäiset serttini jaoin champi-
onship show’ssa vuonna 2007 ja siitä lähtien olen arvostel-
lut useissa serttinäyttelyissä paitsi Iso-Britanniassa, myös 
ulkomailla. Odotan innolla Suomeen tuloa ja mahdollisuutta 
päästä arvostelemaan teidän Erikoisnäyttelyssänne.

Val Orme (Elmstock)

UROKSET: MRS VAL ORME (Elmstock Flatcoated 
Retrievers)

I have had dogs as long as I can remember. When I was first 
married we had a yellow Labrador. When we lost her at the 
age of twelve we felt we could never replace her but soon 
missed having a dog in our lives so decided to look for a 
different breed of dog. We had three young children at that 
time so needed a dog that could fit in with our lifestyle. A 
friend suggested a flatcoated retriever and so our love for 
this lovely breed began. 

Minulla on ollut koiria niin kauan kuin muistan. Kun menin nai-
misiin, otimme keltaisen labradorin. Kun se siirtyi autuaammil-
le metsästysmaille 12 vuoden iässä koimme, ettemme koskaan 
voisi ottaa uutta koiraa sen tilalle. Pian aloimme kuitenkin 
kaivata koiraa elämäämme ja päätimme ottaa jonkin muun 
rotuisen koiran. Siihen aikaan meillä oli kolme pientä lasta, 
joten tarvitsimme koiran, joka sopeutuisi meidän elämäntyy-
liimme. Ystävä ehdotti sileäkarvaista noutajaa, ja niin rakkau-
temme tähän ihanaan rotuun sai alkunsa.

We got our first flatcoat “Cassie” (Torwood Variety) in 1981 
from Denise Jury. Our second flatcoat came into our lives 
eight years later. She was “Penny” (Verdant Burnt Ash) and 
it was at this time that I was persuaded to have a go at 
showing our dogs. We had moderate success at first but en-
joyed it and made many new friends. From our first home-
bred litter, out of Penny, we kept a dog puppy. He was to be 
our first show champion and our most successful winning 
dog to date. 

Otimme ensimmäisen flattimme “Cassien” (Torwood Varie-
ty) vuonna 1981 Denise Jurylta. Seuraava flatti tuli taloon 
kahdeksan vuotta myöhemmin. Se oli ”Penny” (Verdant Burnt 
Ash), ja tässä vaiheessa minut suostuteltiin kokeilemaan näyt-
telyitä koirieni kanssa. Menestyimme keskinkertaisesti mutta 
viihdyimme ja saimme paljon uusia ystäviä. Ensimmäisestä 
kotona kasvatetusta Pennyn pentueesta pidimme urospennun. 
Siitä tuli ensimmäinen näyttelyvaliomme ja se on ollut tähän-
astisista koiristamme kaikkien menestyksekkäin näyttelykoira.

“Toby” (Sh.Ch. Elmstock Wild Thyme) won 14 CC’s and 13 
reserve CC’s including BIS at the Flatcoated Retriever Society 
Championship show and the Flatcoated Retriever Club of 
Scotland Championship show, as well as Best of Breed at 
Crufts making the last eight in the gundog group. We have 
since bred other successful dogs. 

“Toby” (Sh.Ch. Elmstock Wild Thyme) voitti 14 sertifikaattia ja 
13 varasertifikaattia, se oli Best in Show Englannin Flatcoated 
Retriever Societyn ja Skotlannin Flatcoated Retriever Clubin 
voittajanäyttelyissä. Lisäksi se oli rotunsa paras Cruftsissa ja 
selviytyi silloin gundog-ryhmän ryhmäkehässä kahdeksan par-
haan joukkoon. Tämän jälkeen olemme kasvattaneet muitakin 
menestyneitä koiria.

At present we have four flatcoats, both liver and black. We 
are a dual purpose kennel with all our dogs being both wor-
king and show dogs. My husband and I both enjoy working 
our dogs. They pick up regularly through the season and 
compete in working tests. We have had reasonable success 
in tests with several dogs through the years.  

Tällä hetkellä meillä on neljä flattia, sekä maksanvärisiä että 
mustia. Olemme dual purpose -kennel ja kaikki koiramme ovat 

Val Orme
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Uudet valiot

Sileäkarvainen noutajanarttu
FI JVA EE JMVA BH MAJAKKASAAREN GIOVANELLA
FIN53667/07 s. 9.10.2007
i. C.I.B FI & EE & LV & LT & RU & BY & UA MVA BALTV-05 LTV-04 LVV-
04 UAV-06 Sort Guld Give Way To Temptation
e. C.I.B FI & EE & LV & LT & SI & RU & BY MVA LT & EE JMVA BALTJV-
05 Majakkasaaren Camomilla

kasv. Minna Latva
om. Kerttu Maanila
MEJÄ VOI1 -tulokset:
30.6.2013 Uusikaupunki, Juhani Heikniemi
25.8.2013 Loimaa, Marko Saarni
8.5.2014 Uusikaupunki, Mikko Ahti
Näyttelytulos:
3.7.2010 Forssa, Rui Oliveira KÄY EH

Sileäkarvainen noutajauros
FI JVA BH MAJAKKASAAREN KUSTAA KAARNA
FI21616/11 s. 24.2.2011
i. FI JVA EE & RU MVA Majakkasaaren West Brown
e. FI JVA EE JMVA BH Majakkasaaren Giovanella

kasv. Minna Latva
om. Kerttu Maanila

MEJÄ VOI1 -tulokset:
13.6.2013 Uusikaupunki, Virpi Solla
7.9.2013 Uusikaupunki, Tuija Sällylä
11.5.2014 Eurajoki, Tommi Sianoja
Näyttelytulos:
17.6.2012 Kiikoinen, Vera Smirnova NUO ERI SA

Sileäkarvainen noutajanarttu
FI MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA BY MVA BY 
GR MVA BALTV-14 MAJAKKASAAREN MILLA MAGIA
FI39787/11 s.8.6.2011
i.FI MVA FI TVA EE MVA EE VMVA RUDOLF
e.EE MVA MAJAKKASAAREN ELOHOPEA

kasv. Minna Latva
om. Tuija Manninen
  
18.6.2014 FI MVA Suomen Muotovalio
17.1.2014 EE MVA Viron muotovalio
20.3.2014 LV MVA Latvian muotovalio
11.9.2014 LT MVA Liettuan muotovalio
15.9.2014 BALT MVA Baltian muotovalio
1.6.2014 BY MVA Valko-Venäjän muotovalio
7.9.2014 BY GR MVA Valko-Venäjän grand muotovalio
24.5.2014 BALTV-14 Baltian voittaja, Liettua, Moletai 
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Sileäkarvainen noutajanarttu
FI & SE KVA TAKA-TAPIOLAN FIUN TARU
FI27917/09 s. 2.4.2009
i. Batzi´s Knock Out
e. Taka-Tapiolan Fiu

kasv. Tapio Takala
om. Janne Järvinen

Ruotsin VOI1 -tulos:
18.10.2014 Kristianstad, Lars Mertz

VALIOILMOITUKSET NORMAALITAITTOKOOSSA OVAT ILMAISIA. VALIOILMOITUKSET 
HELI SIIKONEN (flatti.valiot@gmail.com).

KASVATTAJABOKSIT 15 € / 1 NRO, �5 € / VUOSI
TILAA OMASI!
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NOU/NOME-TOIMIKUNTA TIEDOTTAA KAUDEN 
TAPAHTUMISTA
KEVÄÄN NOUTOKOULUTUSVIIKONLOPPU 2�.-
24.5.2015

Kevään noutokoulutusviikonloppu järjestetään Pälkäneellä 
23.-24.5. Pahoittelemme, että monien sattumien summana 
koulutus joudutaan ajoittamaan erikoisnäyttelyn kanssa 
samaan viikonloppuun. Kouluttajaksi on lupautunut ainakin 
Ville Suhonen, kahden muun kouluttajan osalta saapuminen 
on vielä vahvistamatta. Koulutus tapahtuu peltotreeninä ja 
molempina päivinä on mahdollisuus myös erilaisiin riistoi-
hin tutustumiseen.

Koulutusviikonloppuun voi osallistua joko päiväkävijänä tai 
kouluttautumalla molemmat päivät. Ruokailut tapahtuvat 
omavalintaisesti ja -kustanteisesti Pälkäneen Aapiskukossa 
(http://www.aapiskukko.fi/) tai omin eväin. Majoitusvara-
ukset tehdään suoraan Aapiskukon hotellista numerosta 
(03) 534 3075. Kun mainitset varausta tehdessäsi kuuluvasi 
ryhmään ”noutajat”, niin erillistä ”koirahuoneen” siivousmak-
sua ei veloiteta. Treenipellot sijaitsevat noin 2,5km:n päässä 
Aapiskukosta.

Koulutuspäivän hinta on 15€/ päivä ja ilmoittautumiset 
tehdään 4.5.2015 mennessä sähköpostilla Tarja Tuholalle:  
vilpputuhola@yahoo.com. Ilmoittautumiseen liitetään omat 
yhteystiedot, päivä/päivät, jolloin osallistutaan koulutuk-
seen sekä koiran ikä ja koulutustaso: NOU/ALO/AVO/VOI. 
    
KESÄLEIRIN 2015 NOUTOKOULUTUKSET

Kesäleirillä noutokoulutusta on tarjolla 24.-26.7 (Wt-koe 
23.7) ja kouluttajiksi ovat lupautuneet mm. Jari Hartikainen, 
Asta Muilu sekä Mika Toskala. Pääpaino noutokoulutuksessa 
on kuivan maan työskentelyssä, koska Surkeenjärven maas-
toissa on melko niukasti vesitreenipaikkoja. 
Kesäleirillä on 24.-25.7 mahdollisuus osallistua myös ”val-
mennukseen”, jota ohjaavat Heli Siitari (kennel Lekking) ja 
Stefaan Bollen (kennel Starcreek).  Voi-luokan koirille kou-
lutukset ovat koko päivän ja alo-avo-luokan koirille puolen 
päivän mittaiset. Koulutuksiin ilmoittaudutaan sitovasti ja 

osallistumismaksut maksetaan etukäteen yhdistyksen tilille. 
Maksettuja maksuja ei palauteta, mutta esteen sattuessa 
koulutukseen ilmoittautunut ja koulutusmaksun maksa-
nut osallistuja voi hankkia tilalleen toisen koirakon. Etusija 
koulutukseen on sileäkarvaisilla noutajilla, mutta ryhmiin 
otetaan myös muita noutajia mikäli jää tilaa.

Hinnat: 40€/ puoli päivää ja 70€/ koko päivä.  Ilmoittautu-
miset sähköpostitse viimeistään 15.6.2015 Tarja Tuholalle 
vilpputuhola@yahoo.com. Ilmoittautumiseen liitetään omat 
yhteystiedot, päivä/päivät, jolloin osallistutaan koulutuk-
seen sekä koiran ikä ja koulutustaso: ALO/AVO/VOI. Maksun 
eräpäivä on 6.7.
ENNAKKOTIETOA FLATTIMESTARUUDEN MAJOI-
TUKSESTA

Flattimestaruus järjestetään tänä vuonna 4.-6. syyskuuta 
Satakunnassa Pomarkussa. Ennakkovaraus tapahtumaan 
osallistujien majoittumista varten on tehty Lomakylä 
Korpirämäkästä (http://www.korpiramakka.fi). Sieltä on ko. 
ajankohdalle yhdistyksen nimissä varattuna 3-4 rantamajaa 
ja lisäksi on mahdollisuus majoittua mökkikylän edullisem-
piin perustason leirintämökkeihin. Osallistujat varaavat ma-
joituksensa suoraan lomakylästä numerosta 0500-830602 
(Johanna Kunvik) ja maksavat majoituksen yrittäjälle. Ranta-
majoja on rajallinen määrä, joten kannattaa kerätä hyvissä 
ajoin oma porukka ja tehdä varaus. Koirat ovat tervetulleita 
lomakylän mökkeihin ja rantamajoihin. Toimitsijoiden 
majoittuminen tapahtuu keskuspaikalla Riuttansalmessa ja 
siellä on myös osallistujilla mahdollisuus majoittua asunto-
autoissa ja -vaunuissa.    

Kuvat: alla Kesäleiriltä 2011 (Henna Mikkonen), oikealla Flattimes-
taruus 2014 junnumestaruuden koeosuus (Flattiviestin kuvapankki)

PA LV E L U S KO I R I E N

ERIKOISNÄYTTELY

Palveluskoiraliiton roduille sekä roduille, joilla on kilpailuoikeus palveluskoiralajeissa. Myös pennut 7 - 9 kk sekä 
jälkeläisluokka.

Päänäyttely seuraaville roduille:
airedalenterrieri, etelävenäjänkoira, hollanninpaimenkoira, kaukasiankoira, keskiaasiankoira, picardienpaimenkoira, 
sarplaninac, suursnautseri ja tsekinpaimenkoira.

Ilmoittautumiset 15.4.2015 mennessä Kennelliiton näyt-
telyilmoittautumislomakkeella osoitteeseen SPKL ER 
2015, Sorvikuja 1 B, 01650 Vantaa tai internetissä osoit-
teessa www.koiranayttely.com

Osallistumismaksu 32 €, saman omistajan toinen jne. 
koira, pennut, veteraanit 27 €, yli 10-vuotiaat veteraanit 
ilmaiseksi. Paperi-ilmoittautumisten osallistumismaksut 
tilille Danske Bank BIC DABAFIHH, IBAN FI13 8000 1801 
1749 06, maksuviite 1012.

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut:
arkisin klo 12.00 - 18.00 puhelimitse 040 148 7780 tai 
sähköpostilla pawdium@gmail.com

Muut tiedustelut:
arkisin klo 9.00 - 16.00 puhelimitse 050 554 9222 tai säh-
köpostilla toimisto@palveluskoiraliitto.fi.

TUOMARIT
tsekinpaimenkoirat, pyreneittenpaimenkoirat, hollanninpai-
menkoirat (pennut & juniorit) Otakar Vondrous, Tsekki

hollanninpaimenkoirat AVOIN

suursnautserit Anneli Alfthan

airedalenterrieri, sileäkarvainennoutaja, espanjanvesikoira, 
portugalinvesikoira, snautserit Lena Danker

lapinporokoira, suomenlapinkoira, picardienpaimenkoira, ka-
talonianpaimenkoira, polski owzarek nizinny, kaukasiankoira, 
keskiaasiankoira, sarplaninac, mustaterrieri, hovawart, aust-
ralianpaimenkoira, partacollie Irina Poletaeva

bordercollie, dobermann, bokseri, dogo argentino, rottweiler, 
amerikanstaffordshirenterrieri, beaucenpaimenkoira, dalma-
tiankoira Saija Juutilainen

entlebuchinpaimenkoira, appenzellinpaimenkoira, berninpai-
menkoira, bouvier, brienpaimenkoira, belgianpaimenkoirat, 
rhodesiankoira, lagotto romagnolo Elina Haapaniemi

saksanpaimenkoirat, etelävenäjänkoira, colliet, australian 
töpöhäntäinen karjakoira, australiankarjakoira, australiankel-
pie, mudi, ceskoslovensky vlcak, valkoinenpaimenkoira Tarja 
Löfman

kultainennoutaja, kiharakarvainennoutaja, labradorinnouta-
ja, novascotiannoutaja, chesapeakelahdennoutaja Tuula Sa-
volainen

14.5.2015 HELSINKI, TUOMARINKARTANO KLO 10.00
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KONKARI JA NOVIISI PUHUVAT FLATEISTA JA 
KASVATTAMISESTA
Vuosi 2015 on Kennelliiton kasvattajien teemavuosi. Sen kunniaksi myös Flattiviesti haluaa tuoda 
esiin kasvattajanäkökulmaa ja rotumme kasvattajien ajatuksia tavallista vahvemmin. Lisäksi hallitus 
toivoo uusia eväitä ja vinkkejä siihen, mitä kasvattajat odottavat rotujärjestöltä ja miten voisimme 
rotujärjestönä saada kasvattajiemme näkemykset laajemmin kuuluviin eri toimielimissä. Tavoittee-
na on, että vuoden jokaisessa lehdessä haastatellaan yhtä rodun kokenutta ja toista kenties vielä 
hieman tuoreempaa kasvattajaa. Juttusarjan ensimmäisessä osassa kuulemme Kennel Heilurihännän 
Kirsi Niemisen ja Myrskylinnun kennelin Heidi Wacklinin mietteitä.

Flatti on energinen ja aktiivinen rotu eikä siitä ole sohvalla 
makoilijaksi. Toisaalta ihmisten elämäntilanteet saattavat 
muuttua ja silloinkin on kasvattajana tärkeää olla mukana 
tukemassa, sanoo Kirsi Nieminen Heilurihännän kennelistä.

Myös ulkomuototuomarina toimiva Kirsi on kasvattanut 
sileäkarvaisia noutajia yhdessä isänsä Asko Niemisen kanssa 
pian 30 vuotta, vuodesta 1986. Ensimmäinen flatti perhee-
seen tuli jo vuonna 1976. Tähän mennessä flattipentueita 
on ollut 25. Alun perin flatti hankittiin taloon metsästystä 
varten ajokoirien lauman jatkoksi. Jämsänkosken seudulla 
toimi myös aktiivinen palveluskoirayhdistys, jonka tottele-
vaisuuskoulutuksiin Kirsi meni koiransa kanssa. Myös näytte-
lyt tulivat kuvioihin heti, koska perheen ajokoirienkin kanssa 
oli aina käyty sekä näyttelyissä että käyttökokeissa. Niinpä 
flatinkin kanssa oli alusta alkaen selvää, että sekä näyttely- 
että käyttöpuoleen panostetaan.

– Varsinainen kasvatustyöni alkoikin sitten ihan eri tavalla 
kuin Heidillä, Kirsi kertoo. – Ensimmäinen pentueemme 
syntyi vuonna 1986, mutta vuotta aikaisemmin samalta 
emältä menehtyi sen ensimmäinen pentue kokonaan. 

– Minun kasvatustyöni alkoi vasta viime kesänä, jolloin 
nartulleni syntyi ensimmäinen pentue, viisi urosta ja neljä 
narttua. Käytännön kokemusta siis ei ole vielä kovin paljoa 
ehtinyt karttua. Onneksi kaikki meni todella hyvin eikä 
mitään pahaa tapahtunut, synnytys meni kuin oppikirjasta, 
emä hoiti pentunsa hienosti, pennut kasvoivat tasaisesti ja 
kaiken lisäksi onnistuin löytämään kaikille todella mahtavat 
kodit, kertoo Heidi Wacklin Myrskylinnun kennelistä. 
Heidi kertoo alusta asti pitäneensä tärkeänä, ettei myy pen-
tua ensimmäiselle vastaantulijalle. 
– Hieman kyllä hirvitti, kun alussa heivasin sivuun muutamia 
pennunostajaehdokkaita ja päätin odottaa varteenotet-
tavampia kyselijöitä. Onneksi kuitenkin uskalsin odottaa, 
koska lopulta niitä hyviä ehdokkaita sitten myös tuli. Minulle 
on tärkeää, että omistaja on motivoitunut kouluttamaan 
koiraansa ainakin sen verran, että vie pennun taippareihin.  
Muutenkin halusin luottaa intuitiooni. Olenkin tosi iloinen 
siitä, että kaikki pennunostajani ovat pitäneet kivasti yhteyt-
tä ja kääntyneet mahdollisine kysymyksineen ensimmäisenä 
minun puoleeni, Heidi sanoo. 

– On kyllä tärkeää olla kriittinen kun valikoi pennunostajia. 

Myrskylinnun kennelin Heidi Wacklin koirineen
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Pennut syntyivät jostain syystä liian aikaisin eivätkä niiden 
keuhkot olleet tarpeeksi kehittyneet. Kaikki syntyivät elävinä 
mutta hyvästä hoidosta ja kovasta yrittämisestä huolimatta 
menetimme lopulta niistä jokaisen ensimmäisten viikkojen 
aikana. Se oli ihan hirveää: saatoin mennä neljän pennun 
kanssa eläinlääkäriin ja tulla sieltä vain kahden kanssa takai-
sin. Kotiin tullessani taas uusi pentu voi todella huonosti ja 
jouduin lähtemään uudestaan lääkäriin, Kirsi muistelee. 
– Vaikka kasvattamiseen kuuluukin se, että joskus joku pen-
tu syntyy kuolleena tai menehtyy myöhemmin, kokonaisen 
pentueen menettäminen on tosi kovaa paitsi emälle myös 
kasvattajalle. Ensimmäisen pentueen jälkeen ajattelinkin, 
ettei tällaista enää koskaan! Ajan kanssa mieli kuitenkin 
muuttui vähitellen: vuosi edellisestä tragediasta emä astu-
tettiin Ruotsissa uudestaan ja nyt se sai kymmenen tervettä 
pentua, kertoo Kirsi.

Dual purpose flatti…

Heidi Wacklin painottaa, että flatin pitää jatkossakin pysyä 
kauniina ja toimivana työkoirana, johon rotu alun perin 
on Englannissa jalostettu. – Tämä on omassa kasvatusfilo-
sofiassani todella tärkeää. Jalostuskoirat tulisi mielestäni 
ehdottomasti käyttää taippareissa ja niillä saisi mielellään 
olla tuloksia myös metsästyskokeista. Pidän myös tärkeänä 
sitä, että ainakin jompikumpi vanhemmista olisi palkittu 
paremmin myös näyttelyissä.

Kirsi Niemisen mielestä on tärkeää katsoa sukutaulua 
pentueen vanhempia paljon kauemmas. – Pidän tärkeänä 
sitä, että narttu, jota lähden jalostamaan, on itse kaikilta osin 
riittävän hyvä. Tämä ei kuitenkaan yksinään riitä vaan myös 
koko emän takana olevan narttulinjan tulee olla hyvä. Hyväl-
lä narttulinjalla tarkoitan sitä, että oikeastaan käytettävästä 
uroksesta riippumatta nämä nartut pystyvät tuottamaan 
kelvollisia jälkeläisiä jokaisessa pentueessaan. 

Kirsin mielestä myös ulkomaan kontaktit ja yhteydenpito 
muihin kasvattajiin avaavat uusia näkökulmia ja antavat 
itsellekin uusia ideoita ja ajatuksia. – Olen halunnut tutustua 
englantilaisiin ja pohjoismaisiin kasvattajiin. Myös ulkomuo-
totuomarina olosta on paljon hyötyä, kun näen niin paljon 
koiria kiertäessäni arvostelemassa. Tanskassa ollessani 
arvostelemassa pääsin näyttelyä seuraavana päivänä katso-
maan myös metsästyskoetta, ja tällaisista mahdollisuuksista 
on tietenkin todella paljon hyötyä omassa kasvatustyössäni, 
Kirsi sanoo.

Kumpikin kasvattaja on tyytyväinen siitä, että meillä 
Suomessa on taipumuskoe. Se on jo itsessään riittävä testi 
osoittamaan, että hyvä kouluttaja voi kouluttaa koiransa 
varsin pitkällekin nomessa.

– Minusta noutajan olisi ehdottomasti päästävä tekemään 
sille ominaista työtä ja taipumuskokeen suorittaminen on 
ensiaskel siihen. Siitä voi syntyä monelle uudelle harrasta-
jalle myös innostus nomen B-kokeita kohtaan. Hyvä koira 
ja taitava ohjaaja voivat nousta ihan ylempiin luokkiin 
asti, Heidi miettii ja jatkaa: – Flatti on todella aktiivinen ja 
energinen koira, joten hyvä peruskoulutus sille tarvitaan 
joka tapauksessa. Ja hyvä koira menee kyllä taipparit läpi, 
kunhan koiralle vain on opetettu tarpeelliset käskyt. 
– Itse olen iloinen lajista kuin lajista, kunhan kasvattieni 
kanssa vain harrastetaan, toteaa Kirsi. – Yksi kasvateistani 
on ollut huumekoira, yksi on pelastuskoira ja olen kasvat-
tanut pari käyttövaliotakin, joista toinen oli pohjoismainen 
käyttövalio. Jotkut kasvattini harrastavat verijälkeä, toiset 
agilitya. Kerron kaikille pennunostajilleni taippareista, ja 
pentutreffeillämme paino on kyllä nome-puolen asioilla. 
Flatissa hienoa on se, että se on niin monipuolinen harras-
tuskoira ja koulutettavissa lähes lajiin kuin lajiin. Toisaalta 
flatti on kuitenkin noutava lintukoira, joten olen todella 

Kirsi Nieminen Heilurihännän kennelistä

Kuva: Jaana Oksala
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iloinen kasvateista, jotka saavat tuloksia nome-kokeista ja 
käyvät metsällä. 

Kirsin mielestä vaikuttaa siltä, että nome-kokeet ovat tulleet 
vuosien saatossa vaikeammiksi. Flatit ohjautuvat nykyään 
paremmin kuin 20v sitten mutta kääntöpuolena on se, 
etteivät ne ehkä enää ole tarpeeksi itsenäisiä haussa. Riittä-
vän hallittavuuden ja itsenäisen omatoimisuuden välinen 
tasapaino on kasvattajalle haaste.

– Fasaanikokeet ovat toki hienoja mutta Suomessa suurin 
osa noutajista käy kuitenkin sorsalla, jossa vaatimukset 
ovat aivan erilaiset kuin fasaanijahdeissa. Fasaanijahdeissa 
ammutaan paljon ja pelto saattaa olla täynnä noudettavaa. 
Englannissa yhdellä ohjaajalla saattaa usein olla kaksi koiraa 
työskentelemässä yhtä aikaa. Suomen sorsamailla taas on 
usein korkeaa kaislikkoa, jossa et voi ohjata koiraa, vaan ai-
noastaan lähettää sen haluttuun suuntaan, mutta sitten sen 
on oltava omatoiminen ja löydettävä riista tai riistat ilman 
ohjaajan apua. Tällainen vaatii koiralta aivan erilaista itse-
näisyyttä, sinnikkyyttä ja työskentelyhalua. A-kokeet ovat 
meilläkin lisääntymässä mutta kyllä B-kokeita silti edelleen 
on enemmän, Kirsi miettii.

…vai näy-käy?

Entä mitä mieltä kasvattajamme ovat rodun jakautumisesta 
linjoihin Suomessa?
– Kyllä sitä näkyy, mutta toisaalta kun tutkii sukutauluja 
pidemmälle, niin kaikkien flattien takaa löytyy samoja koiria, 
Kirsi sanoo. 

No mikä sitten tekee koirasta käyttölinjaisen? Vai onko kär-
jistetysti niin, että jos koira ei pärjää näyttelyssä niin sitten se 
on käyttölinjainen?
– Ulkomuototuomarina ajattelen niin, että jos päättäisin 
alkaa kasvattaa käyttölinjaisia koiria, niin kyllä mielestäni 
joka pentueesta useamman koiran pitäisi nousta nomen 
voittajaluokkaan, Kirsi miettii.
– Flatin rotumääritelmässä ei ole yhtäkään kohtaa joka sulki-
si rodun pois käyttöpuolesta ja terve rakenne on työkoiralle 
aivan yhtä tärkeä kuin näyttelykoiralle, koska terverakentei-
nen koira ei ole niin altis vammoille ja se jaksaa paremmin 
tehdä työtä päivästä toiseen. Toisaalta samoja ulkonäkövir-
heitä, kuten litteitä hajavarpaisia käpäliä, näkee sekä näytte-
lyissä että ns. käyttöpuolen koirilla. Samoin kulmauksissa on 
toivomisen varaa kummallakin puolen, ulkomuototuomari 
luettelee.  

Myös Heidin mielestä flatin oikean rakenteen säilyttäminen 
on todella tärkeää. – Oman narttuni kohdalla tiesin, että 
esim. sen kulmaukset eivät ole niin hyvät, joten halusin etsiä 
sille uroksen, joka on paremmin kulmautunut. Sen sijaan 
oman narttuni käyttöominaisuudet ovat kohdallaan. Flattien 
koko on kuitenkin kasvanut. Miksi ihmeessä tuomarit palkit-
sevat vääränlaisia koiria? Heidi kysyy. 
– Katsopa ketkä tuomarit useimmissa näyttelyissä nykyisin 
arvostelevat flatteja: ulkomaisia, ei 8-ryhmän tuomareita, 
ei kasvattajatuomareita ja he saattavat tulla maasta, jossa 
flatti on erittäin harvinainen rotu tai flatteja ei ole lainkaan. 
tuomarikoulutuksessa suosittelemme flattien mittaamista 
ja osa tuomareista mittaakin, toiset taas eivät. Mutta myös 
näytteilleasettajat ovat oppivaisia: eivät he vie liian suurta 
koiraa tuomarille, joka on tarkka koosta, Kirsi naurahtaa. 

– Erikoisnäyttelyihin olisi aina hyvä saada laajasti flatteja 
ja flattiväkeä. Meillä on viimeisen vuosikymmenen aikana 

kehitetty omaa skandinaavista flattityyppiä, joka ei aivan 
vastaa englantilaista perinteistä flattityyppiä. Tosin viime 
vuosina myös Englantiin on rantautunut todella paljon poh-
joismaisia koiria ja monet vanhat englantilaiset pitkän linjan 
kasvattajat ovat viime vuosina kuolleet, joten skandinaavi-
nen tyyppi yleistynee vähitellen myös siellä, Kirsi arvioi. 

– Nykyisin mietin monesti, mistä löytäisin hyväpäisen 
uroksen tuomarikoulutuksia pitäessäni, mutta se ei olekaan 
helppo tehtävä. Meillä on monenlaisia päitä: pää, jossa on 
liian voimakas otsapenger usein yhdistettynä pyöreään 
kalloon, pyöreisiin silmiin sekä löysään kaulanahkaan ja 
roikkuviin huuliin. Toisaalta on ns. collie-tyypin pää, jossa 
ei ole lainkaan otsapengertä, kallo- ja kuonolinja eivät ole 
yhdensuuntaiset ja silmät ovat liian pienet ja vinot ja syvälle 
asettuneet. On vielä kolmas sinänsä ihan söpö pää mutta se 
taas on mittasuhteiltaan aivan liian lyhyt, kuin tollerin pää. 
Flatilla pitäisi olla kaunis ilme, kauniin muotoiset tummat 
silmät ja sopivan tiiviit luomet. Tällaista on todella vaikea 
löytää varsinkin uroksista. 

– Ylipäänsä oikeaa rotutyyppiä edustavien mallikoirien 
löytäminen on vaikeaa. Jonkun on kuitenkin puolustettava 
flattien ulkomuotoa! Meillä on nykyään liikaa liian isoja 
koiria, liian pitkiä koiria ja koiria joilla on etuasentoiset lavat 
sekä suorat olkavarret ja lyhyet jyrkät lantiot. Pystyt lavat ja 
pitkä lanneosa johtavat siihen, että koiran selkä helposti pai-
nuu ja se näkyy varsinkin liikkeessä. Joskus vuosikymmeniä 
sitten opin seuraavan peukalosäännön: kaikki mikä flatissa 
on löysää, on virheellistä!, Kirsi lataa.

Kirsi ja Heidi pohtivat, että on varmaan aika luonnollista, 
että käyttöpuolesta itse innostuneet omistajat, joiden 
omalla koiralla kenties on hyvät käyttöominaisuudet, 
luonnostaan painottavat käyttöpuolta. Toisaalta puhtaan 
näyttelykoiran omistajienkin pitäisi huolehtia siitä, että pen-
tueyhdistelmään saadaan myös käyttöominaisuuksia.
– Yksi englantilainen pitkän linjan kasvattaja on sanonut: 

Kuva: Jaana Oksala
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”Jos sukutaulussa on yksikin koira josta et pidä, älä käytä 
sellaista koiraa jalostukseen”. Käytännössä tämä on aika vai-
keaa. Jos kasvattaja hakee uutta verta ulkomailta, melkein 
pakostakin on sukutaulussa sellaisia koiria, joita ei tunne. 
Mutta sellaista koiraa, jonka sukutaulussa on useita koiria 
joita en tunne ja joista en saisi tietää lisää omilta luottoihmi-
siltäni, en haluaisi käyttää.

– Oletko sitten nähnyt kaikki käyttämäsi urokset työsken-
telemässä? kysyy Heidi Kirsiltä. – En, mutta olen saattanut 
nähdä sen vanhemmat tai isovanhemmat. Käytän tiedon 
hankinnassa kyllä paljon hyväksi kontaktejani. Ruotsissa ja 
myös Englannissa on nykyään paljon näyttelyvalioita mutta 
valioita, joilla on myös käyttötulos, on vähemmän.
– Ennen meidänkin käyttövalioistamme melkein kaikki 
olivat myös muotovalioita. Ennen oli tosin myös vähemmän 
koiria eikä kilpailukaan ollut yhtä kovaa kuin nykyisin, Kirsi 
pohtii.

Eläinmaailman Peter Pan

Kirsin mielestä flatin luonne on vuosien varrella muuttunut 
ehkä jonkin verran. Hänen tuntumansa on, että nykyisin on 
vähemmän rähjääviä flatteja kuin ennen. Flatit eivät toki 
koskaan ole olleet kovin pahaluonteisia, mutta ehkä nykyi-
set flatit ovat entistä sosiaalisempia. Ihmisiä kohtaan ne ovat 
kyllä aina olleet ystävällisiä. Jalostusvalinnoissa on Kirsin 
mielestä varottava sitä, ettei koirista tule liian pehmeitä, jot-
ta ne kestävät myös kouluttamista. Flatilla kuuluu olla vahva 
itsetunto mutta se ei saa olla liian kovapäinen eikä riidan-
haluinen. Nuorissa koirissa näkee ehkä liikaa pehmeyttä tai 
jonkinlaista nöyristelyä. Itseluottamus ei monella nuorella 
koiralla riitä jäljen menemiseen, mutta tätä ongelmaa on 
ollut rodussa jo 80-luvulla.

 – Pääsääntöisesti luonteiden kanssa ei ole ongelmia. 
Näyttelykehässä en ole koskaan törmännyt flattiin jota ei 
olisi voinut arvostella tai joka olisi yrittänyt purra tms., Kirsi 
sanoo. – Nancy Laughton sanoi aikanaan flatin olevan eläin-
maailman Peter Pan, ja se pitää kyllä paikkansa. Yleensähän 
ne lähtevät mukaan kaikkeen tekemiseen innolla ja riemu-
mielin. Lopputulos vain saattaa olla hieman erilainen, kuin 
ohjaaja odotti!

Joustoa jalostusvalintoihin, enemmän neuvon-
taa

Kirsin mielestä nykyään näyttelyssä arvostellaan kiltimmin 
kuin aikaisemmin, koko arvosteluskaalaa kuten H:ta ja T:tä ei 
kehissä juuri käytetä. – Jos mietitään uutta jalostustyöohjet-
ta, antaisin kasvattajana ehkä nykyistä laajemmat valtuudet 
kasvattajille jalostusvalintojen suhteen. Tällä hetkellä ei 
flateissa ainakaan Suomessa ole jalostusmatadoreja, joista 
olisi rodulle ongelmaa, joten sekään ei olisi este JTO:n 
väljentämiselle. Myös keskiarvoltaan H:n koiraa pitäisi voida 
käyttää jalostukseen. Hylkäisin itse myös A- ja B-pentulistat. 
Jos taas halutaan edelleen ylläpitää nykyistä A- ja B-listaa, 
niin sitten olisi kohtuullista, että jos kummaltakin vanhem-
malta vaaditaan käyttökoetulos A-listalle pääsyn edelly-
tyksenä, niin näyttelytulokseksi pitäisi vastaavasti vaatia 
vähintään kolmen näyttelyn keskiarvon tuloksena EH tai ERI. 
Näistä tuloksista kaksi olisi saatava, kun koira on täyttänyt 
kaksi vuotta ja tulokset olisi saatava kolmelta eri tuomarilta. 
Tulosten hankkimista koirille rajoittavat kuitenkin nykyiset 
korkeat näyttelymaksut ja muut kustannukset. Kokeisiin taas 
saattaa välillä olla todella vaikea päästä. Myös pennunosta-
jien rooli on tärkeä: että omistaja osaa tehdä oikeita asioita 

oikeaan aikaan pentunsa kanssa, Kirsi puntaroi.

– Suuntaisin jalostustoimikunnan tehtävää mieluummin 
nykyistä ohjaavampaan suuntaan eikä vain tarkastamaan 
että lomakkeissa ovat kaikki ruksit kohdallaan. Olisi upeaa, 
jos jalostusneuvojat osaisivat kertoa kasvattajalle, että sinun 
narttusi on tällainen ja tällainen ja sillä on tällaiset virheet ja 
pystyisivät suosittelemaan kasvattajalle sopivaa urosta juuri 
tämän nartun ominaisuudet huomioon ottaen. Tai toisin 
päin, että jos aiot käyttää tuota urosta, huomaathan, että 
siitä voi tulla pentueeseen tällaista ja tällaista. Se tietysti vaa-
tisi ihan hirveästi nykyistä enemmän jalostustoimikunnalta, 
ja onkin hyvä kysymys, mistä sellainen toimikunta saataisiin. 
Vertailun vuoksi kannattaa kuitenkin tutkia labradorien ja-
lostustyöohjetta, joka on aika paljon vapaampi kuin flateilla. 
Siitä huolimatta labradorien tulokset ovat parantuneet. 
Informaation jakaminen on tärkeää, mutta oman tiensä 
kulkijoita tulee joka tapauksessa aina olemaan, Kirsi pohtii. 

– Kasvattamisessa ja jalostamisessa päästäisiin kaiken kaikki-
aan pidemmälle, kun tajuttaisiin, että kaikissa koirissa on 
vikoja. Toisaalta taas saatetaan helposti syyllistyä joidenkin 
yksittäisten koirien leimaamiseen liian kevein perustein. 
Pitäisi pystyä puhumaan rodusta asiallisesti ja kriittisesti 
mutta ilman sarvia ja hampaita ja miettiä yhdessä keinoja, 
millä pääsisimme parempiin tuloksiin, Kirsi maalailee. 

Toiveita ja ideoita rotujärjestölle

Heidi pohtii, että Suomessakin pitäisi järjestää kasvattajapäi-
viä, joissa pääsisi tutustumaan, tapaamaan ja juttelemaan 
muiden kasvattajien kanssa. Toki tällaisia on meilläkin järjes-
tetty, osanotto vain on monesti ollut turhan vaatimatonta, 
varsinkin kasvattajien taholta. Miten rotujärjestö sitten voisi 
palvella kasvattajia entistä paremmin? 

Kasvattajapäiviin kasvattajat toivovat paitsi hyvää ohjelmaa, 
joka kasvattajia kiinnostaa, myös riittävästi aikaa ajatusten 
vaihtoon ja vapaaseen keskusteluun. Erkkarien yhteydessä 
voisi yrittää hyödyntää englantilaisia kasvattajatuomareita 
entistä paremmin. Hehän voisivat pitää vaikkapa seuraavana 
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päivänä alustuksen Englannin flattien tilanteesta, kertoa 
mitä kaikkea siellä on meneillään, selittää rotumääritelmän 
tulkintaa, puhua terveysasioista jne, käyttöpuolta tietenkään 
unohtamatta. On myös todella tärkeää, että päivämäärät ja 
luennoitsijat ovat selvillä todella hyvissä ajoin, jotta kaikki 
ehtivät varata ajan kalentereistaan. Ohjelman julkaisu vasta 
muutamaa viikkoa ennen tapahtumaa on auttamatta liian 
myöhäistä.

Kirsin mukaan monissa rotujärjestöissä on ongelmana, että 
kanssakäyminen kasvattajien välillä on vähentynyt ja moni 
kasvattaja tekee kasvatustyötä todella itsenäisesti. Kasvatta-
jat vieraantuvat paitsi rotujärjestöistä, myös Kennelliitosta. 
Mahtaako yhtenä syynä olla yksinkertaisesti kiire ja se, ettei 
kenelläkään nykyisin tahdo olla ylimääräistä aikaa? Samaa 
on havaittu myös kokeissa ja näyttelyissä: moni ohjaaja tulee 
tukka putkella paikalle vain tekemään oman suorituksensa 
ja kiirehtii sen jälkeen heti kotiin. 

Flattiviestiin kumpikin kasvattaja toivoo entistä enemmän 
juttuja koiran- ja erityisesti flattien jalostukseen liittyvistä 
asioista. On mukavaa, että nyt kirjoitetaan suomalaisista 
kasvattajista, mutta olisi hienoa lukea joskus juttuja myös 
menestyneistä ulkomaisista flattikasvattajista. Lisää asiaa 
kasvattajat toivovat myös itse rodusta, dual purposesta, 
rodun kehityksestä tähän päivään. Kirsi heittää idean, että 
joitakin takavuosien hyviä Flattiviestissä ilmestyneitä artik-
keleita voisi aivan hyvin julkaista uudelleenkin. (Laitetaanpa 
erinomainen idea hautumaan! toim.huom.) 

Kumpikin kasvattaja kiittelee Kennelliiton jalostustietojärjes-
telmää ja OmaKoira-ohjelmaa, jotka ovat aivan erinomaisia. 
Sen sijaan rekisteröintimaksut ja varsinkin korotetut maksut 
tuonneista hieman hämmästyttävät, tosin OmaKoirassa 
tekemällä saa niistäkin alennusta, ja rekisteritodistukset 
toimitetaan todella nopeasti. Viime voittaja-näyttelyiden 
tulospalvelu suoraan KoiraNetiin oli aivan omaa luokkaansa, 

eikä sellaista ole missään muualla maailmassa.

Parasta ja ikävintä kasvattamisessa?

– Ensimmäisen pentueeni pennut ovat vasta 7 kk vanhoja, 
ja tähän mennessä ne ovat olleet terveitä mutta vielä en 
tietysti tiedä mitä kaikkea tulee eteen. Tähän mennessä olen 
kuitenkin saanut olla ylpeä omista pennuistani. Entä mikä 
olisi ollut ikävintä? Ei oikeastaan mikään, pennut syntyivät 
kesällä ja meillä oli hyvät tilat pennuille. Mutta voin kuvitel-
la, että talvisaikaan kaikki olisi ollut hankalampaa. Pentuja 
luovuttaessa kyllä tirautin muutaman kyyneleen siitä huo-
limatta, että tiesin niiden pääsevän hyviin koteihin. Onnel-
lisin hetki oli nähdä miten emän vaistot heräsivät ja miten 
upeasti se lähti hoitamaan pentujaan vaikka sekä emä että 
kasvattaja olivat ensikertalaisia. Myös se että pennut ovat 
olleet terveitä, on ollut hienoa, kertoo Heidi.

– Kasvattajana olen tosi onnellinen aina kun kasvattini saa 
tuloksia, oli tulos sitten mistä lajista tahansa. Kaikkein on-
nellisin olen kuitenkin siitä kun tiedän, että kasvattini ja sen 
omistaja ovat keskenään hyvä tiimi ja omistaja on tyytyväi-
nen ja onnellinen koirastaan. Totta kai myös hienot voitot ja 
tittelit lämmittävät silloin kun niitä tulee. Näyttelyt ja kokeet 
ovat kuitenkin vain pieni osa koiran elämää, joten ne päivät, 
kun koira on normaalina perheenjäsenenä, ovat tärkeämpiä. 
Kasvatin sairastuminen tai jo vanhankin koiran kuolema on 
myös kasvattajalle suuri suru, Kirsi sanoo ja jatkaa:
– Kasvattajana olen ikikiitollinen kasvatinomistajilleni, jotka 
jaksavat kouluttaa koiriansa, hoitaa niitä hyvin ja ilmoittaa 
niitä näyttelyihin ja kokeisiin. Tämän homman suola on se, 
että saa tutustua mukaviin kasvatinomistajiin, joiden kanssa 
on kivaa tehdä yhteistyötä ja pitää yhteyttä. 

Kuva: Jaana Oksala
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Vanhat ja viisaat: TARA - HENGENPELASTAJA
Minä olen Tara, sileäkarvainen 
noutaja,nykyisin kyllä muis-
tutan enemmän kerimätöntä 
mustaa lammasta. Synnyin 
Nada Kajanderin kennelissä 
21.10.2002. Sain viralliseksi 
nimekseni MEI DAN Yuchen,on 
muuten tosi vaikea lausua. 
Oli minulla toinenkin nimi 
ennenkuin tulin 1,5vuotiaana 
nykyisen mammani Iiriksen 
perheenjäseneksi.

Emäntäni on ollut kovasti liik-
kuvainen ja me ollaankin asut-
tu esim.Utön saarella Turun 
saaristossa, Virossa, stadissa 
monessa paikassa ja  yhden 
kesän Lapossa Ahvenan-
maalla. Siellä turistit uittivat 
minua kiitettävästi. Laihduin  
ja kaunistuin melkein niin 
kuin nuorena tyttönä. Minulla 
kun on vanhemmiten noita 
paino- ongelmia. Nuorena 
likkana olin tosi hoikka ja pärjäsin aina hienosti näyttelyissä. 
Minusta piti tulla hyvä metsästyskoirakin. Joku tosin lossaut-
ti korvan juuressa asetta.
Sen koommiin en ole muuta kuin kaivautunut talojen alle, 
kun joku erehtyy ottamaan aseen lähelleni. Harmitti vähän, 
kun tykkäsin kovasti siitä noutamisesta.

Elämä kuitenkin jatkui ja oli aika etsiä mulle hyvä sulhanen. 
Se löytyikin, nimeä en kyllä enää muista. Tehtiin kuusi ihanaa 
pentua yhdessä.  Mies häipyi siinä vaiheessa, kun piti lähteä 
synnyttämään. Sain kuusi ihanaa koirulia. Syötin ne niin 

pulleiksi, että varmasti pärjäsivät ilman minua. Minulle kyllä 
riitti se kahdeksan viikkoa niitten kanssa. Laihduin kovasti ja 
kuntoni nousi kohisten kun mamman kanssa päästiin taas 
lenkkeilemään ja uimaan.

Olen saanut viettää nykyisin ihania lepposia eläkepäiviä 
mamman lastenlasten kanssa. Heitä on kaksi poikaa ja 
yksi tyttö. Varsinkin Meri on minun mieleeni. Me leikitään 
sisälläkin pallon kanssa. Ulkona lähdetään joskus Nuuksioon 
metsäretkelle. Enemmän minua kiinnostaa tietenkin ne 
eväät. Merin kanssa on sen takia kivaa, kun se ei revi hännäs-
tä ja korvista. Nukun välillä sen kanssa selät vastakkain, kun 
ollaan puuhasteltu koko päivä.

Merin isä oli aikoinaan kova kilpapurjehtija. Mina pääsin 
rannalle treeneihin.  Joskus kävi että lähdin purjehdukselle 
uimalla mukaan ja siitä ei aina hyvää seurannut, kun matkat 
oli tosi pitkiä. Minäkin jopa väsähdin. Valmentaja joutui 
sitten poimimaan minua kumiveneeseen. Se ei aina käynyt 
helposti kovassa tuulessa. Rakastan erilaisia sohvia. Aina 
kun mennään kylään, katson isäntäväkeä kauniisti silmiin 
ja samalla katson heidän sohvaa sillä silmällä, että voisinko 
mennä hiukan lepäilemään. Mamma osti hienon oman 
pedin mulle, mutta kun hän menee nukkumaan, hiivin hiljaa 
sohvalle.

Vaikka minusta ei tullut muotovaliota,eikä suurta metsästä-
jää tiedän, että mammalleni olen ollut suurena ilona. Autoin 
hänet pitkän vaikean elämänvaiheen yli. Aamulla nokka sen 
naaman eteen ja hännällä paiskoin niin lujaa, että pakkohan 
emännän oli sieltä nousta ylös. Ollaan siis retkeilty,
leikitty, naurettu ja itketty yhdessä. Eli nykyisin vietän 
rauhallisia eläkepäiviä puolisokeana ja kuurona rakkaan 
emäntäni kanssa stadissa.

Edelleenkin ilonaiheet ovat ruoka,nukkuminen ja lenkkeily. 

Terveisin
Tara 12v3kk
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FI KVA-J & FI JVA Allt Om Förbjuden Kärlek
Britta – koira joka päätti elää

Brittan kanssa mikään ei ole koskaan mennyt 
tavallisen kaavan mukaan. 

Britta on yllätyspentueesta, joka jäi eläinlääkäriltäkin huo-
maamatta. Brittan emon diagnoosiksi annettiin hormonihäi-
riö ja sille annettiin lääkkeitä jotka käynnistivät liian aikaisen 
synnytyksen. Pennut olivat syntyessään sekä hyvin, hyvin 
pieniä että heikkoja. Emän maitokaan ei noussut tarpeeksi 
lääkkeiden takia, joten taistelu elämästä alkoi heti. Vaikka 
ihana lagotto romagnolo varaemo Britty (jonka mukaan 
Britta on nimetty) löytyi naapurikylästä ja sillä oli paljon 
maitoa, vain Britta jäi pennuista henkiin. Suru menetetyistä 
pennuista oli meillä suuri mutta ilo ja kiitollisuus siitä, että 
yksi pentu jäi henkiin, oli sitäkin suurempi.

Heti syntymästään Britta on näyttänyt, että se on kovan 
luokan taistelija - mikä on useasti tullut tarpeeseen. Brittal-
le nimittäin sattuu ja tapahtuu kaikenlaista. Britta on kuin 
ihmeen kaupalla selviytynyt myös karkureissulla tapahtu-
neesta auto-onnettomuudesta, jossa koira joutui maantiellä 
auton tönäisemäksi, tosi pahasta kohtutulehduksesta, jossa 
eläinlääkäri jo uskoi että koiran tarina loppuu siihen, sekä 
vihaisen hirven hyökkäyksestä.

Brittan koulutus alkoi myöhään, mutta se oppii onneksi 
nopeasti. Me huomasimme, että Britta on vähintään yhtä 
lahjakas metsästys- ja jälkikoira kuin äitinsä ja että Britta 
on perinyt isänsä keskittymiskyvyn ja moottorin. Ongelma 
Brittan kanssa on se, että Britta uskoo usein tietävänsä asiat 
paremmin. Mutta yleensä on helppoa harjoittaa tätä iloista 
koiraa, joka aina jaksaa työskennellä vaikka tappiin saakka. 

Toisessa jälkikokeessa Britta voitti Hirvipään ja kuudella 
startilla Brittasta tuli jälkivalio. Samana iltana kun Brittasta 
tuli JVA Toni ja Britta jatkoivat koepaikalta suoraan valoisaan 
kesäyöhön SRVA-tehtävään. SRVA-tehtäviä on ollut monta ja 
aina olosuhteet eivät ole olleet suotuisia. Britta on jäljestä-
nyt tunteja sekä paahtavassa auringossa että kovassa lumi-
sateessa ja Brittan kimppuun on myös hyökännyt raivoisa 
hirvi. Työt on kuitenkin aina tehty olosuhteista huolimatta.

Aiemmista koiristamme kolme flattia ovat saavuttaneet 
yksi tai kaksi VAHI1-tulosta. Nämä ovat Blackpicks Tango 
D’Amore, Brittan äiti FI JVA Flying Dogsman Ambitious 
Bonfire ja Brittan puolisisko Allt Om Crashtest. Tämän takia 
kynnys osallistua VAHI-kokeeseen Brittan kanssa ei ollut kor-
kea. Tiesimme jo mitä odottaa tästä koemuodosta. Brittan 
ensimmäinen startti oli ihan normi VAHI-koe missä jälki oli 
1,8 km pitkä. Toinen startti sen sijaan tehtiin SRVA-tehtävän 
yhteydessä ja se jäljestys venyi 3,5-kilometriseksi. Lokakuus-
sa Britta suoritti terveen hirven jäljestyskokeen paljaalla 
maalla hirvikoepalkintotuomari kintereillään. Tästä suorituk-
sesta tuli rotumme ensimmäinen HIRV-J1 tulos. Brittasta tuli 
tämän tuloksen myötä KVA-J.

Tuntuu hurjalta, että meidän pienestä taistelijapennustam-
me tuli flattien ensimmäinen KVA-J. Olemme hurjan onnel-
lisia ja kiitollisia siitä, että Britta jäi henkiin, ja siksi tuntuu 
jotenkin ekstrailoiselta asialta, että meidän koiristamme juu-
ri Britta saavutti tämän valioarvon. Britta on 2-vuotias, joten 
meillä on toivon mukaan vielä monta mukavaa metsäreis-
sua ja onnistunutta jäljestystehtävää edessä ja kokeilemme 
varmasti muitakin lajeja tulevaisuudessa.

Heidi Troberg, Toni Tunkkari ja Britta

Kuva: David Dalton

Kuva: Toni Tunkkari
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Brittan matka KVA-J:ksi ohjaajan sanoin

Ensimmäinen VAHI -koe suoritettiin kesällä 2014 uusituilla 
VAHI-säännöillä. Koe meni hyvin. Ainut poikkeava asia, joka 
kokeessa tehtiin, oli se että koiranohjaajalle laitettiin koiran 
GPS-panta (Garmin Astro) mukaan, jolloin ”sorkkavahti” 
pystyi seuraamaan tapahtumia missä menimme. 

Jälki oli n. 1800 metriä pitkä ja aikaa kului n. 35 minuuttia 
etsintäruudusta kaadolle asti. Itse tuli töpeksittyä viimeisen 
makauksen kohdalla unohtamalla kapula makaukselle, kun 
alkoi käydä selväksi, paljonko jälkeä oli jäljellä.

Toinen VAHI-suoritus oli erikoisempi. Nykyään VAHI-ko-
keen voi suorittaa myös käytännön jäljellä, joten tilaisuus 
siihen tuli, kun kaveri soitti että on tapahtunut hirvikolari 
ja tarvitaan varma koira selvittämään tilanne. Otin Brittan 
sekä varusteet mukaan ja lähdin paikanpäälle katsomaan 
tilannetta. Auto oli aamulla sumuisella tiellä törmännyt hir-
veen, joka oli seissyt keskellä tietä. Auton kuljettaja oli ollut 
sen verran fiksu että oli merkinnyt punaisella muovipussilla 
tarkan tapahtumapaikan ja siitä lähdettiin kahden ampujan 
ja Brittan kanssa etsimään jälkeä ja jatkoa, minne hirvi oli 
jatkanut matkaa. Sitä ennen vielä soitto tutulle VAHI-tuo-
marille, että yritetään saada tulos samalla kun selvitetään 
tämän hirven tilanne. 

Hirvikolarin osalta jäljestyksen aloitus on aina se kaikkein 
hankalin kun ei ole mitään varmuutta onko hirvi jatkanut 
tien yli tai palannut toiselle puolelle tietä ja tässäkin oli 
erikoisempi aloitus. Hirvi oli jatkanut n. 70 metriä metsään 
mutta oli palanut takaisin ja menikin n. 100 metriä ojanpien-
narta pitkin, josta jatkoi samaan suuntaan metsään. Kun 
olimme edenneet n. 200 metrin matkan syvemmälle met-
sään, olin varma, että kyseessä on haavoittunut hirvi, vaikka 
verta ei ollut missään havaittavissa. Jälki oli laahaavan näköi-
nen ja kun Britta oli jäljestänyt n. 1700 metriä, epäusko alkoi 
vallata ampujat, että oliko tämä sittenkään haavoittunut. 

Onneksi noin kahden kilometrin kohdalla Britta löysi sen 
ainoan makauksen, mitä jäljellä oli, ja siinä oli hieman verta. 
Tätäkin ampujat ehtivät epäröidä, että olisiko vain punerta-
vaa sammalta. Pidän aina mukana valkoista talouspaperia, 
jolla voi nämä asiat tarkistaa, ja se osoittautui vereksi. Britta 
jatkoi jäljestystä jälkinaru tiukkana. Välistä maasto oli todella 
hankalaa: tiheää kuusikkoa, polviin asti upottavaa mutaojaa 
jota pitkin hirvi oli mennyt sekä vetistä kosteikkoa. Lopulta 
tuli kivikkoinen metsikkö jossa alkoi näkyä pieniä verilammi-
koita ja nyt oli enää vain kysymys siitä, kuinka pitkälle hirvi 
oli mennyt. Kun jäljestystä oli mennyt liki 3,5 kilometriä niin 
koira vaihtoi yhtäkkiä täysin maavainuisesta jäljestyksestä 
ilmavainuiseen. Tällöin tiesin mitä oli tulossa ja viittoilin 
ampujille että ovat valmiina ja että emme ole enää kaukana 
hirvestä. Hirvi oli makuulla ison kuusen alla ja yritti ponnah-
taa pakoon, mutta koska sillä oli haavakuume jo sen verran 
korkea, että se ei päässyt kuin 20 metriä, niin kaveri pääsi lo-
pettamaan hirven kahdella laukauksella 50 metrin matkalta.

Hirvikolarin syyksi selvisi se, että hirvellä oli toisen puolen 
silmä sokea eli se oli varmaan kuullut auton äänen seistes-
sään tiellä, mutta ei ollut nähnyt sitä. Auto oli töytäissyt 
hirveä sen verran pahasti että hirveltä oli takajalka mennyt 
poikki. Verta oli tullut verrattain vähän, vaikka kyseessä oli 
noinkin paha vaurio.

HIRV-J -koe. KVA-J arvon saavuttamiseen pitää koiralla olla 
suoritettuna kahden VAHI-tuloksen lisäksi hirvikoirien jäljes-

tämiskoe. Koe suoritetaan terveelle hirvelle ja tässä jäljestys 
suoritetaan kahdessa eri 30 minuutin vaiheessa joiden vä-
lissä on 30 minuutin tauko. Käytännössä kun ensimmäinen 
osa on jäljestetty, siirrytään jäljeltä sivuun tauolle ja jatke-
taan siitä niin kauan kunnes tuomari on todennut että koira 
jäljestää hirveä. Kaikkiaan kokeen tulee kuitenkin kestää sen 
90 minuuttia.

Tähän koemuotoon en ole koiraa etukäteen valmistellut. 
Terveen hirven jäljestykset ovat tulleet niissä tilanteissa, 
joissa minua on pyydetty koiran kanssa selvittämään, onko 
hirveen osunut metsästystilanteessa. Näitä tapauksia on 
ollut puolet kaikista tehtävistä ja ennen tätä koetta tälle 
vuodelle niitä oli kertynyt kaksi kappaletta. 

Kokeen suorittamisesta olin alustavasti sopinut ennen 
hirvenmetsästyksen alkua yhden palkintotuomarin kanssa 
joka metsästää samassa metsästysseurassa ja ajankohdaksi 
sovittiin normaali hirvenpyyntipäivä sekä tuttu maasto, 
jossa tiedettiin olevan paljon hirviä. 

Kun koeaamuna eräs tuttavani onnistui kaatamaan vasan, 
niin sovittiin että lähdetään jäljittämään kaadetun vasan 
emää. Voitiin siis olla varmoja jäljen iästä ja mitä jäljestete-
tään. Vasan kaadon jälkeen pidettiin lounastauko ja odotel-
tiin, että jälki ehti vanheta vaadittavan kahden tunnin ikäi-
seksi. Sitten lähdin viemään Brittaa jäljen läheisyyteen ja se 
tarttuikin heti jälkeen kiinni ja jäljesti 30 minuuttia helposti 
kuljettavassa maastossa, kunnes aloitettiin pakollinen tauko 
siirtymällä 100 metriä jäljestä sivuun. Tauon jälkeen palattiin 
jäljelle ja Britta jatkoi itsenäisesti vaadittavan määrän kun-
nes tuomari totesi suorituksen riittävän.

Tämän kokeen suorittamiseen voin antaa vinkin, että siinä 
ei ohjaaja pysty eikä hänen kannata tehdä muuta kuin pitää 
koiran vauhti rauhallisena. Erityisesti jos on paljas maa, eikä 
lunta ole vielä satanut. 

Tuona päivänä tuli vielä kaksi muuta jäljestystä kokeen pääl-
le ja kaikkiaan tuli oltua narun jatkeena yhteensä liki neljä 
tuntia. Ohjaajalla alkoi kunto loppua mutta Brittaa jännittä-
vä päivä ei paljoa rasittanut.

Koko kausi oli Brittalle mahtava. Erityisesti käytännön 
jäljestystehtävät olivat parasta, kun mukana olivat osaavat 
ja valppaat ampujat. Syksyn aikana Brittasta tuli tärkeä ja 
kysytty jäsen meidän hirviporukassa. On ilo tulla pyyntiin 
kun kysytään ”onhan sulla se sun koira mukana?”.

Toni

Kuva: Riitta Hynninen
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FI &SE KVA TAKA-TAPIOLAN FIUN TARU
Sanin vaiherikas matka tuplavalioksi

Pentulaatikossa alkoi 2.4.2009 kahdeksan flattipennun elä-
mä, kun Taka-Tapiolan Fiun ja Batzi’s Knock Outin jälkeläiset 
näkivät päivänvalon kasvattajan eli Takalan Tapsan tuella. 
Siinä ne tuhisivat ja emon hyvässä hoidossa vahvistuivat 
reippaiksi menijöiksi. Tuli aika oman pennun valinnan ja teh-
tävä ei todellakaan ollut helppo! Onko se helppo koskaan? 
Sani, kirjanimeltään Taka-Tapiolan Fiun Taru, oli se pen-
nuista, joka istua nökötti pentulaatikossa ja seuraili kaikkia 
tekemisiä - niin meidän kuin toisten sisarustenkin. 

Sani on ollut pienestä pitäen hyvä kuuntelemaan, rauhal-
linen flatiksi ja ainoa, joka ei ole harrastanut minkäänlaista 
askartelua. Koulutuskin alkoi hyvin nuorena ja siinäkin 
huomasi heti kuinka rauhallinen ja tasapainoinen tämä pen-
tu oli. Sanin kanssa uskalsi edetä hieman isommin askelin 
kuin vanhempien tai jo edesmenneen flattini kanssa pystyi. 
Pentutreffeillä puolen vuoden ikäisenä nähtiin suurin osa 
sisaruksista yhdessä, eikä ollenkaan hassummalta näyttänyt 
pentueen luonteet ja taipumukset tässä elämän alkuvai-
heessa.
 
Vuoden ikäisenä läpäistiin taipparit Sanin tehdessä erin-
omaista työtä ja selviytyen helposti annetuista tehtävistä. 
Samana vuonna 2010 startattiin alokasluokassa kahdessa 
kokeessa, joista tuloksena ALO2 ja ALO3. Talvi ja kevät me-
nivät treenaillessa ja käytiin erilaisissa koulutuksissa, joista 
mainittakoon Ähtäri, jossa kouluttamassa oli nyt jo edes-
mennyt Dark Devotion-kennelin Louisianne Noteborn. Hän 
sanoi jo tuossa varhaisessa iässä, että tästä tulee hyvä koira.
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Seuraava kausi 2011 alkoi alokasluokassa 1-tuloksella ja pe-
rään WT:ssä 1.palkinto, jonka jälkeen mentiin ensimmäiseen 
avoimen luokan kokeeseen, josta AVO1 mallikkaalla suori-
tuksella. Näiden hienojen suoritusten jälkeen alkoi taan-
tuma, ja seuraava kokeemme oli siitä erikoinen, että koira 
ensimmäisen ja ainoan kerran ikinä karkasi ohjaustehtäväs-
tä. Sitä seuraavan kokeen keskeytti ohjaaja, kun hakutehtävä 
ei lähtenyt lainkaan käyntiin ja ainuttakaan riistaa ei saatu 
ylös. Haku onkin ollut Sanin heikoin ominaisuus. 
Näiden vaiheiden jälkeen soitin hyvälle ystävälleni Kimmolle 
Jyväskylään ja pyysin neuvoja, kun itse olin ihan umpiku-
jassa eivätkä omat neuvot auttaneet. Kimmon neuvoilla 
aloitettiin haun treenaus.

Kausi 2012 aloitettiin WT kokeilla joista saatiin kolme ykkös-
tulosta ja NOME kokeista AVO2 ja AVO1, josta siirtyminen 
VOI-luokkaan. Ensimmäisestä kokeesta saimme VOI0 ja 
toisesta VOI3, jonka jälkeen VOI1 kera piirinmestaruuden.

Vuoden 2013 ainoa tavoite oli meillä NOME-B kokeet. Kausi 
alkoikin hyviä tuloksia tahkoten - no mahtuihan siihen joku 
huonompikin arvosana, mutta koira oli helposti ohjattavissa 
ja hakuhommat lähtivät kulkemaan niin kuin pitääkin. Piirin-
mestaruusmittelössä syksyllä saatiin kolmas VOI1 ja uusit-
tiin Piirinmestaruus. Käytännön koe suoritettiin mukavasti 
sorsastuksen aloituksessa 20.8.2013 hyväksytysti ja saatiin 
ensimmäinen KVA:n arvo meidän pesueeseen.

Ja sitten tapahtui se mitä ei ikinä toivoisi! Pari viikkoa käy-
tännön kokeesta, metsälle mennessä, Sani loukkasi jalkansa 
kun keppi lävisti polven rikkoen jänteet repaleisiksi. Pitkän 
ja piinaavan, useiden leikkausten ja lääkärin taidokkaan 
hoidon jälkeen oli edelleen täysin epävarmaa, tuleeko 
jalasta normaalisti toimivaa ja voiko enää harrastaa mitään 

ainakaan vauhdikkaasti. Tulisiko Sanista näin nuorena ihan 
sohvaperuna?! Sanin ja yleensäkin flatin ollessa kyseessä oli 
iso plussa, että oli rauhallisempi yksilö ja hoito onnistui niin 
hyvin kuin vain voi näin vaativassa operaatiossa. Iso kiitos 
Sanin toipumisesta huippukuntoon kuuluukin tälle lääkärille 
eli Hanna-Leena Terhoselle Animagiin. Hän osasi käyttää 
mielikuvitustaan suunnitellessaan aina seuraavaa hoitoa, 
kun edellinen juttu ei toiminut tai kestänyt.

Kevät 2014 meni kuntoutuessa pienin askelin, pienin lenkein 
ja epävarmuuden piinatessa välillä pahastikin. Monien 
kontrollikuvausten jälkeen Sania hoitava lääkäri antoi kesä-
kuussa tyttöselle lopulta terveen paperit, ja tuli lupa aloittaa 
kovempi harjoittelu ja varovainen treenauskin Takalan 
Tapsan ja Hämäläisen Timpan kanssa. He olivat arvokas tuki 
muutenkin. Vesien jo lämmettyä oli hienoa päästä tekemään 
kävelytyksen lisäksi turvallista uimatreeniä, jolla kuihtunee-
seen jalkaan alkoi saada kaivattuja lihaksia. Toipumista seu-
rannut koekausi oli sitten huippua! Kolme NOME-B koetta 
kotimaassa ja kaikista VOI1! Arvatkaapa vain, miten jännitti 
tuo ensimmäinen startti flattien kesäleirin kokeessa! Muu-
tenkin tuo leirin koe oli huikea, kun Sanin sisaruksista kaksi 
muutakin sai ykköstuloksen. Kermana kakun päälle oli kau-
den lopetus Ruotsissa: PM-koereissulta 18.-19.10.2014 kun 
tuli ykkönen plakkariin ja toinen valionarvo. Tässä Ruotsin 
kokeessa askarrutti kovasti aidan ylitys ja kuinka Sanin jalka 
tulee sen kestämään mutta pelko oli täysin turha, onneksi!

Janne &Sani
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Tarvikemyynti
                                                                                                                                        

Damit, useita erilaisia, 7-35€                            Taluttimet, useita erilaisia, 8-17€

Kuvan college 50€                                             Kuvan t-paita 10€

Koko valikoima katsottavissa osoitteessa www.flatti.net

Tilausohjeet:
Tilaa tuotteet osoitteesta tarvike@flatti.net 

-Tilatessasi tuotteet ilmoita nimesi,osoitteesi,sähköpostiosoitteesi,puhelinnumerosi sekä 
tilattavat tuotteet ja kappalemäärät, vaatteissa koot,värit ja mallit.                                   
-Ilmoita tilausta tehdessäsi myös jäsennumerosi, joka löytyy esimerkiksi Flattiviestin 
osoitetarrasta.                                                                                                                     
-Toimitusaika tavaroille on n.2vko, mikäli tilaus on suuri olethan ajoissa liikkeellä.             
-Kun tilaus on postitettu saat sähköpostitse viitteellisen laskun, jossa näkyvät sekä 
tuotehinnat, että lähetyskulut.                                                                                            
-Maksettaessa on ehdottomasti käytettävä viitenumeroa! 
-UUSI tilinumero on FI45 5620 0920 4247 35                                                                      

Kesäleiri järjestetään Korpilahdella 23.-26.7.2015 
matkailutila Surkeenjärvellä, lisätietoja paikasta 
http://www.matkailutilasurkeenjarvi.fi/. 
 
 
 
  Ohjelmassa alustavasti mm.: 

 NOME-koulutusta 
 MEJÄ-koulutusta 
 VEPE-koulutusta 
 TOKO-koulutusta 
 Trimmaus- ja näyttelykoulutusta 
 Open Show 
 WT-mestaruus 

 
 … ja lisätietoja päivitetään 

Facebookiin, ajankohtaista 
palstalle sekä seuraavaan lehteen! 

 
Lämpimästi tervetuloa!  
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HALLITUS 2015

puheenjohtaja
Tiina Sudensalmi  
Kirsikkapolku 11
54920 Taipalsaari
p. 040 515 6133
puheenjohtaja @ flatti.net

varapuheenjohtaja
Mari Mamia
Porvoo
p. 050 458 6770
mari.mamia @ gmail.com

sihteeri
Heli Segersvärd
Porvoo
p. 050 531 6892
sihteeri @ flatti.net

Anu Numminen
Espoo
p. 050 597 0447
anu.numminen @ gmail.com

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

Veera Jääskeläinen
Hämeenlinna
p. 040 843 5827
veera.jaaskelainen @ luukku.com

Tuija Manninen
Lohja
p. 040 733 9118
tuija2010 @ gmail.com

varajäsenet

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

Tomi Taipale
Kouvola
p. 050 439 3827
tomi.taipale @ gmail.com

TOIMIHENKILÖT 2015

taloudenhoitaja
Marjatta Eivola
Vaahterakuja 2 D 11
21250 Masku
p. 050 554 3183
marjatta.eivola @ gmail.com

jäsensihteeri
Anu Sinkkonen
Asevelitie 13 A 2
36600 Pälkäne
p. 040 538 9890
jasenasiat @ flatti.net

tarvikemyynti
Tanja Aunela
Iiriskuja 18 A
20320 Turku
p. 040 093 9076
tarvike @ flatti.net

pentuvälittäjä
Hanna Hujanen
p. 040 578 9523
pentu @ flatti.net

pentuvälittäjä
Sanna Lahtinen
p. 040 731 0831
pentu @ flatti.net

kiertopalkinnot
Marianne Forsell
p. 050 400 1865
flatti.kiertopalkinnot @ gmail.com

webmaster
Tiina Sudensalmi  
p. 040 515 6133
webmaster @ flatti.net
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flatti.jalostus @ gmail.com

puheenjohtaja
Tiina Pikkuaho
Kiiminki
p. 040 5345583
filurin @ gmail.com

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

Henna Mikkonen
Oulu
p. 044 540 0609
hennamik @gmail.com

Katja Sikala
Haapajärvi
p. 044 291 4014
katja.salmela @ gmail.com
Riitta Nikko
Vihti
riitta.nikko @ gmail.com

NOME-TOIMIKUNTA
nome @ flatti.net

puheenjohtaja
Janne Järvinen
Mänttä
p. 050 377 8880
janne68jarvinen @ gmail.com

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

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

Tiina Kisonen
Jongunjoki
p. 040 218 5401
tiinakisonen @ gmail.com

Veera Jääskeläinen
Hämeenlinna
p. 040 843 5827
veera.jaaskelainen @ luukku.com

Tiia Turunen
Joensuu
p. 050 343 7651
turunen.tiia @ hotmail.com

Heli Segersvärd
Porvoo
p. 050 531 6892
heli.segersvard @ helsinki.fi
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meja @ flatti.net
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mari.mamia @ gmail.com

Anu Numminen
Helsinki
p. 050 597 0447
anu.numminen @ gmail.com

Liisa Keränen
Kokkola
p. 040 592 1296
liisam @ kolumbus.fi
Marko Saarni
Porvoo
p. 050 572 7965
marko.saarni @ elisanet.fi

NÄYTTELYTOIMIKUNTA
flatti.nayttely @ gmail.com

puheenjohtaja
Satu Marins
Lappeenranta
p. 0400 415 515
satu.marins @ hotmail.com

Mari Elo
Joensuu
p. 050 346 1054
marielo @ netti.fi

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

Nina Skyttä
Lahti
p. 0400 435 737
nina @ skoude.com

Tiina Peippo
Lappeenranta
p. 050 555 0155
tiina.peippo @ gmail.com

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

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

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

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

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

Uusimaa
Tina Hietala
p. 0400 777 097
tina.hietala@welho.com

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

ULKOMUOTOTUOMARI-
TOIMIKUNTA

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

Heli Siikonen 
Muurikkala
p. 040 580 8144
heli @ metsavirna.com 

Katja Korhonen
Kempele
p. 044 5031973
katja.korhonen @ dnainternet.net

Noutajakoirajärjestöjen
NOU/NOME-yhteistyötoimi-
kunta

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

varahenkilö
Janne Järvinen
Mänttä
p. 050 377 8880
janne68jarvinen @ gmail.com



PALAUTUSOSOITE
Anu Sinkkonen
Asevelitie 13 A 2
36600 PÄLKÄNE


