
Suomen sileäkarvaiset noutajat ry / Finska flatcoated retrieverklubben rf

Flattiviesti
ErkkariExtra 2019 – www.flatti.net



2   Flattiviesti ErkkariExtra 2019

Kesätervehdys jäsenistölle!
Tättärää - fanfaareja! Luet nyt tiettävästi ensimmäistä sähköisesti il-
mestyvää Flattiviestiä. Kyseessä on Flattiviesti-lehden erikoisnumero, 
Flattiviestin ”ErkkariEkstra”, olkaapa hyvät.

Muutama vuosi sitten tehtiin jäsenistölle pikakysely www.flatti.net 
kotisivulla. Kyselyssä jäsenet saivat äänestää, halutaanko Flattiviestin 
ilmestyvän jatkossa sähköisenä vai perinteisesti painettuna lehtenä. 
Murskavoiton äänestyksessä vei painettu lehti, vaikka sähköinen leh-
tikään ei jäänyt kokonaan ilman kannattajia. Jatkoimme ja jatkamme 
siten edelleen lehden painattamista ja toimittamista jäsenistölle kotiin 
kannettuna neljästi vuodessa. 

Miksi ihmeessä sitten julkaisemme nyt sähköisen lehden? 
Tämä julkaisu on Flattiviestin ylimääräinen ekstranumero, joka ei 
korvaa ainoatakaan Flattiviestin painettua lehteä. Tällä erikoisnume-
rolla haluamme palvella jäsenistöämme paremmin tuottamalla yhdes-
tä päätapahtumastamme, Flattien erikoisnäyttelystä ”FlattiErkkarista” 
laadukkaan ja sisällöllisesti hienon julkaisun. Sähköisellä julkaisulla 
saamme hurjasti notkeutta ja joustavuutta lehden toimittamiseen ja 
taittamiseen. Kun painotalon aikataulut eivät vaadi erikoisnumeron 
materiaaleilta tiukasti määriteltyä toimitusaikaa, jää yksi lehden toi-
mitusta rajoittava tekijä pois. Lisäksi kesälomakaudella tuppaavat 
aikataulut entisestään venymään paikassa jos toisessakin. On myös 
selvää, ettei painetun erikoisnumeron toimittaminen olisi ollut mah-
dollista. Syyskokouksessa hyväksytty budjetti vuodelle 2019 ei olisi 
Flattiviestin osalta mitenkään kestänyt yhden ylimääräisen paperisen 
numeron painattamista. 

Miksi päätimme tehdä sileäkarvaisten 
noutajien erikoisnäyttelystä oman julkaisun? 
Vastaus kuuluu yksinkertaisuudessaan – tiedottamisen ja uutisoin-
nin oikea-aikaisuus! Alkuperäisen idean heitti ilmoille taittajamme 
tuskaillessaan erikoisnäyttelyn ja Flattiviesti 3/2019 ilmestymisen vä-
listä pitkää aikaväliä. Erkkari järjestettiin toukokuun puolivälissä ja 
vuoden kolmas jäsenjulkaisu ilmestyy vasta syyskuun puolivälissä. Ja 
näinhän se onkin, tuntuu hassulta kuuluttaa syksyllä uutisena keväällä 
tapahtuneita asioita. Niinpä Flattiviestin toimituskunta ehdotti tehtä-
väksi vain erikoisnäyttelyyn keskittyvää sähköistä julkaisua, jonka si-
vuilla fiilistellään tapahtuman tunnelmia ja julkaistaan paljon hienoja 
kuvia näyttelyssä esiintyneistä upeista koirista. Siis paljon enemmän 
ja paljon isommin, mitä ikinä olisimme voineet painaa paperisen leh-
den sivuille. Hallituksen hyväksynnällä ryhdyttiin toimeen, sähköisen 
ErkkariEkstran laatimiseen. 

Mitäpä pidätte? Otamme mieluusti vastaan palautetta, onko tällai-
sille erikoisnumeroille kysyntää? Kannattaako tällaisia ekstranume-
roita tuottaa jatkossakin? Kertokaa ihmeessä mielipiteenne kotisivuil-
tamme www.flatti.net löytyvällä lomakkeella.

Nautinnollisia lukuhetkiä ErkkariEkstran parissa ja oikein hyvää 
juhannusta kaikille!  

– Mari

Puheenjohtajalta
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Med pukor och trumpeter! Du läser nu den första elektroniskt utgivna 
Flattiviesti. Detta är ett specialnummer av tidningen Flattiviesti; ”Erk-
kariExtra”, varsågod.

För något år sedan gjordes en snabbenkät på hemsidan www.flatti-
viesti.net. I enkäten fick medlemmarna rösta om Flattiviesti i fortsätt-
ningen skulle utkomma som en elektronisk eller traditionellt tryckt tid-
ning. En förkrossande seger i omröstningen tog den tryckta tidningen 
även om den elektroniska tidningen också fick understöd. Vi fortsatte 
och fortsätter att trycka tidningen och skicka den hem till våra medlem-
mar 4 gånger per år.

Varför i hela världen publicerar vi nu då en elektronisk tidning?
Denna utgåva är ett extra nummer av Flattiviesti, som inte ersätter nå-
gon av de tryckta tidningarna. Med detta specialnummer vill vi betjäna 
våra medlemmar bättre genom att producera en elegant och högkvalita-
tiv utgåva som handlar om en av våra viktigaste händelser Flat-Specialen 
(Erikoisnäyttely,”Erkkari”). Med en elektronisk publikation får vi en rejäl 
smidighet och flexibilitet med produktion och ombrytning. När tryck-
eriets tidtabell inte styr leveranstiden av material till ett specialnummer 
försvinner en av de begränsande faktorerna för produktion. Det är också 
klart att produktion av ett tryckt specialnummer inte hade varit möjligt. 
I budgeten för 2019 som godkändes vid höstmötet finns inte utrymme 
för en ytterligare tryckt papperstidning.
 

Varför beslöt vi att göra en skild publikation 
om Specialutställningen för Flatcoated Retriever?
Svaret är enkelt – information och nyheter i realtid! Den ursprungliga 
idén väcktes av vår ombrytare när hon irriterade sig på den långa ti-
den mellan utställningen och utgivningen av Flattiviesti 3/2019. Utställ-
ningen hölls i mitten av maj och tidningen utkommer först i mitten av 
september. Hon har helt rätt här, det känns galet att publicera saker som 
hände på våren som nyhet på hösten. Därför föreslog redaktionen för 
Flattiviesti en elektronisk utgåva som endast koncentrerar sig på spe-
cialutställningen; där man känner atmosfären av evenemanget och där 
man publicerar många fina bilder på de magnifika hundarna som visa-
des på utställningen. Så mycket mer och mycket större, än vad vi skulle 
ha kunnat presentera i en papperstidning. Med styrelsens godkännande 
påbörjades skapandet av en elektronisk ErkkariExtra.

Vad tycker du? Vi vill gärna ha feedback, är det efterfrågan på såna 
här specialnummer? Lönar det sig att producera såna här extranummer i 
framtiden? Säg din åsikt i blanketten som du hittar på vår hemsidawww.
flattiviesti.net

Trevliga läsestunder med ErkkariExtra och en riktigt trevlig mid-
sommar till er alla!

– Mari

En sommarhälsning till er medlemmar!

Ordföranden har ordet

Tiemme veivät Lahden suuntaan, Hollolan Messilään, erikoisnäyttelyyn 
18.05.2019, vaikka aiemmin oli puhe Porvoosta. Valitettavasti emme 
löytäneet sopivia tiloja sieltä, jonka vuoksi suunnitelmiin tuli muutos.

Vuoden 2019 erikoisnäyttely oli yllätyksiä täynnä. Alue oli kuvan 
kaunis, tilaa riitti ympärillä, ja sääkin suosi meitä, ei tarvinut varata 
pilkkihaalareita mukaan. Monia asioita teimme myös ensimmäistä ker-

taa, näistä mainitakseni on-line tallennus ja sekä arvostelulomakkeet 
internetissä.

Kuten jo monia kertoja aiemmin, näyttely rakennettiin edellisenä il-
tana, mutta pohjatyötä tapahtumalle oli tehty jo edellisestä erikoisnäyt-
telystä lähtien. Näyttelyä edeltävään päivään mahtui telttojen kasausta, 
kehien tekoa sekä ruokailua ja yhdessä oloa.

Näyttelyymme oli lupautunut tuomareiksi Kelly Holland ja Dawn 
Warrington rodun kotimaasta. Näyttelyyn ilmoitettiin tänä vuonna 
huikeat 200 koiraa. Tämän vuoksi kehien alkua piti aikaistaa jo aiem-
min ilmoitetusta ja totutusta aikataulusta. Alkusählinkien, puheiden ja 
erikoispalkintojen jaon jälkeen kehät pääsivät alkamaan ja päivä rullasi 
läpi onnistuneesti. Tästä suuri kiitos osaaville kehäsihteereille sekä tuo-
mareille. Päivä huipentui illalliseen ja yhteiseen juttutuokioon koirista 
sekä tuloksista. Tuomareiden puheista kävi ilmi, että hekin olivat tyy-
tyväisiä päivään.

Haluaisin kiittää työryhmäämme suuresta panoksesta niin ennen 
kuin jälkeen näyttelyn, ilman teitä ei olisi saatu kaikkea mahdolliseksi. 
Kiitos siis Marko, Nina ja perhe, Satu ja Juho, Miia, Jonna, Tomi, Tanja, 
Anni ja Minna, Liisa, Katja. Kiitos myös valokuvaajat Satu S. ja Juho P., 
tarvikemyyntistä vastanneelle Heidille sekä eläinlääkäri Annelle. Kiitos 
myös pj Marille, että luotat meihin.
Isoin kiitos kuuluu kuitenkin teille näytteilleasettajat, kun saavuitte 
tapahtumaamme ja teitte päivästämme upean. Onnea kaikille sijoittu-
neille ja voittajille sekä kiertopalkinnon saajille! Nähdään ensi vuonna 
Joensuussa!

– Piia Piiparinen

Näyttelytoimikunnan puheenjohtajan terveiset
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Erikoisnäyttelyn tulokset
- BIS1, ROP, PN1 Sniffens Lumitähti, om. Satu ja Juha Saarinen
- BIS2, VSP, PU1 Heilurihännän Eye of the Tiger, om: Emmiina Rämä

- BIS1-pentu, ROP-pentu Almanza Grandezza, om. Jenni Kaukonen
- BIS2-pentu, VSP-pentu Coastlight Island Highway, om. Anne Kolsi

- BIS1-veteraani, ROP-veteraani Sniffens Lumitähti, om. Satu ja Juha Saarinen
- BIS2-veteraani, VSP-veteraani Heilurihännän Ranger Peak, om. Kirsi Nieminen

- BIS1-kasvattaja Kennel Harvahampaan, om. Sirpa Saastamoinen
-  BIS1-jälkeläisluokka: 
- BIS 3-sukupolvea: 
- Paras pari: 

PARAS NARTTU:
- PN1: FI19641/09 Sniffens Lumitähti, om. Satu ja Juha Saarinen
- PN2 FI32448/18 Pikestar’s I Have A Dream, om. Seppo Oinonen
- PN3: FI29054/13 Almanza Between You And Me, om. Laura Rajakallio
- PN4: FI43675/17 Huntstars Fearless Love, om. Satu ja Juha Saarinen

PARAS UROS:
- PU1: FI38585/16 Heilurihännän Eye Of The Tiger, om. Emmiina Rämä
- PU2: FI29424/17 Almanza Easy Action, om. Kirsi Halme ja Laura Rajakallio
- PU3: FI51127/17 Harvahampaan Phantom Of The Dragonheart, om. Mira Pyhälahti
- PU4: FI44989/18 Almanza Simply Starstruck, om. Jaana Räty

LUOKKAVOITTAJAT, NARTUT:
- PPEK1, KP, ROP-pentu: S12666/2019 Almanza Grandezza, om. Jenni Kaukonen
- PEK1, KP: FI50795/18 Flat Power Friend Like A Diamond, om. Ada Pentinmikko
- JUN-ERI, JUK1, PN2 SA, SERT: FI32448/18 Pikestar’s I Have A Dream, om. Seppo Oinonen
- NUO-ERI, NUK1, PN4, SA, VARASERT: FI43675/17 Huntstars Fearless Love, om. Satu ja Juha Saarinen
- AVO-ERI, AVK1, SA: FI50990/16 Heilurihännän Autumn Myth, om. Tomi Taipale
- KÄY-ERI, KÄK1, SA: FI24893/12 Noanarkin Tringa Totanus, om. Kaija Leinonen
- VAL-ERI, VAK1, PN3, SA: FI29054/13 Almanza Between You And Me, om. Laura Rajakallio
- VET-ERI, VEK1, PN1, SA, ROP, ROP-VET: FI19641/09 Sniffens Lumitähti, om. Satu ja Juha Saarinen

LUOKKAVOITTAJAT, UROKSET:
- PEK1, KP, VSP-pentu: FI22640/19 Coastalight Island Highway, om. Anne Kolsi
- JUN-ERI, JUK1, PU4 SA: FI44989/18 Almanza Simply Starstruck, om. Jaana Räty
- NUO-ERI, NUK1, PU3, SA, VARASERT: FI51127/17 Harvahampaan Phantom Of The Dragonheart,  

om. Mira Pyhälahti
- AVO-ERI, AVK1, PU2, SA, SERT, MVA: FI29424/17 Almanza Easy Action,  

om. Kirsi Halme ja Laura Rajakallio
- KÄY-ERI, KÄK1, SA: FI50987/16 Heilurihännän Autumn Wizard, om. Tomi Taipale
- VAL-ERI, VAK1, PU1, SA, VSP: FI38585/16 Heilurihännän Eye Of The Tiger, om. Emmiina Rämä
- VET-ERI, VEK1, SA, VSP-VET: FI40376/10 Heilurihännän Ranger Peak, om. Kirsi Nieminen
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Kasvattajaluokassa (kuvassa vasemmalta) Harvahampaan, Pyymäen, Dantaran ja Ninjatähden kennelit. 

Erikoisnäyttelyn 2019 BIS1-kasvattaja: Kennel Harvahampaan.



Erikoisnäyttelyn voittajat
C.I.B C.I.E FI MVA EE MVA LVJV-10 HeVW-17 PMVV-17 
Sniffens Lumitähti: PN1, ROP, VET ROP, BIS1
Fusstail’s kennelin kiertopalkinto, Heilurihännän kennelin kiertopalkinto, Sniffens kennelin kiertopalkinto

Omistajat: Satu ja Juha Saarinen
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©Juho Pajari
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FI MVA Heilurihännän Eye Of The Tiger: PU1, VSP, BIS2
Sniffens Star Of Paronis kiertopalkinto

Omistaja: Emmiina Rämä

Erikoisnäyttelyn voittajat

© Ira Karvo
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1.

2. 3.

4. 5.
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LUOKKAVOITTAJAT:
kuva 1 vas. PPEK1 (narttu), ROP-pentu: Almanza Grandezza
kuva 1 oik. PEK1 (uros), VSP-pentu: Coastalight Island Highway
kuva 2. PEK1 (narttu), Flat Power Friend Like A Diamond
kuva 3. JUK1, PN2, SERT: Pikestar’s I Have A Dream
kuva 4. NUK1, PU3, VARASERT: Harvahampaan Phantom Of The Dragonheart
kuva 5. NUK1, PN4, VARASERT: Huntstars Fearless Love
kuva 6. JUK1, PU4: Almanza Simply Starstruck
kuva 7. AVK1, PU2, SERT, MVA: Almanza Easy Action
kuva 8. AVK1: Heilurihännän Autumn Myth

1.

3.

5.

6.

7. 8.
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LUOKKAVOITTAJAT:
kuva 1. KÄK1 (uros): Heilurihännän Autumn Wizard
kuva 2. KÄK1 (narttu): Noanarkin Tringa Totanus
kuva 3. VAK1, PU1, VSP: Heilurihännän Eye Of The Tiger
kuva 4. VAK1, PN3: Almanza Between You And Me
kuva 5. VEK1, VSP-VET (uros): Heilurihännän Ranger Peak
kuva 6. VEK1, ROP, ROP-VET (narttu): Sniffens Lumitähti

PARIKILPAILU
1) Dantaran Emotional Rescue & Dantaran Especially For You
2) Heilurihännän Cool Water Man & Heilurihännän I’m So Cool
3) Fowl Reed’s Blackpool & Myrskylinnun Neuer
4) Flat Power Unique Friendship & Flat Power Faithful Friend

3-SUKUPOLVEA
1) Heilurihännän Cool Water Man, Heilurihännän Cool And 

Clever, Heilurihännän Sunny Surprise
2) Metsävirnan Kentuckian Wolf, Sniffens Syystuuli, Huntstars 

Fearless Love
3) Fowl Reed’s Blackpool, Ninjatähden Black Unique, Fowl 

Reed’s Because I’m Unique

JÄLKELÄISLUOKKA
1) Dantaran Daily Bonus
2) Almanza Barbour Goodiebag
3) Fowl Reed’s Blackpool 
4) Noanarkin Tringa Totanus

Kuva ylh. vas. Parikilpailun 1. Dantaran Emotional Rescue & Dantaran Especially For You, 
kuva ylh. oik. 3-sukupolvea 1. Heilurihännän Cool Water Man, Heilurihännän Cool And Clever, Heilurihännän Sunny Surprise, 
kuva alla: Jälkeläisluokka 1. Dantaran Daily Bonus



1. What is Your general view about the show?
The show ground was beautiful, with stunning views, shame it was so 
hot!  The show in general was well run and the committee so friendly 
and organised. 

Näyttelypaikka oli kaunis ihanin maisemin, sääli että oli niin kuuma. 
Näyttely sujui mallikkaasti ja toimikunta oli ystävällinen ja hyvin or-
ganisoitu.

2. Please comment on the general quality of the dogs seen today. 
Any notes for the owners?
I was really pleased with my class winners, they where all balanced 
and of correct size and coped well in the heat. 

Olin todella tyytyväinen luokkavoittajiini. Ne olivat kaikki hyvin tasa-
painoisesti rakentuneita ja oikean kokoisia. Pärjäsivat hyvin kuumuu-
dessa.

Tuomareiden terveiset

Kelly Holland, GB
– urokset, ROP-veteraani, jälkeläisluokka, parikilpailu

3. If You think about the flatcoats you have seen that day, what were the 
most prominent good things that caught your eye? Which faults do you 
think Finnish breeders should keep an eye on in the future?
Most dogs where in good muscle condition and the veterans in par-
ticular where fantastic for their age. For me size and length of body 
could be improved, it’s a medium sized elegant breed. 

Useimmat koirat olivat hyvässä lihaskunnossa ja varsinkin veteraanit 
olivat fantastisia ikäänsä nähden. Minusta kokoon ja rungon pituuteen 
tulee kiinnittää huomiota, rotu on keskikokoinen ja elegantti.

4.Please comment on the BOB ans BOS in particular. 
What made these two winners so special today? 
The best of breed winner a 10 year old veteran was stunning, beautiful 
size and in fantastic coat. She caught my eye as soon as she came in 
the ring. The best dog was beautifully balanced, correct size, the best 
of heads, he wasn’t the best show boy on the stand but he came alive 
on the move, so sound and true.

10-vuotias ROP-narttu oli upea, ihanan kokoinen ja fantastisen turkin 
omaava. Se ”osui silmääni” heti kehään tullessaan. VSP-uros oli kau-
niin tasapainoinen, oikean kokoinen, ihan parhaita päästään. Se ei ol-
lut parhaimmillaan seistessään, mutta liikkuessaan pääsi omimmilleen, 
todella  hyvin ja oikein liikkuva.

5.If you want, you can also comment on the puppies and the veterans as 
well as any other dogs/bitches you have places, the breeder groups and 
the other competition winners. 
The puppies overall where lovely, I fell in love with my best in show 
puppy I could have taken her home! The male puppy was just right 
for his age and of correct size and build will watch him with interest. 
My best male veteran was just my type, smiley eyes and a cheeky ex-
pression, sadly the heat got to him in the challenge which cost him 
top honours. 

Yleisesti ottaen pennut olivat ihania. Rakastuin ROP-pentuuni ja olisin 
voinut viedä sen mukanani kotiini.Urospentu oli täydellinen ikäisek-
seen, oikean kokoinen ja rakenteinen. Seuraan sen kehitystä jatkossa 
mielenkiinnolla. Paras veteraaniurokseni oli juuri haluamaani tyyppiä, 
hymyileväkatseinen ja leikkisäilmeinen. Vahinko, että kuumuus vei 
parhaan terän ja se hävisi finaalissa.

6. Any other comments or notes to the arrangers?
I throughly enjoyed my day, fantastic show, lovely people and all my 
decisions taken with fantastic sportsmanship. Thank you so much for 
inviting me. 

Nautin täysin rinnoin päivästäni, fantastinen näyttely, ihania ihmisiä 
ja kaikki minun ratkaisuni otettiin vastaan mielihyvin. Kiitos oikein 
paljon kutsusta.

– Kelly
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Dawn Warrington, GB
– nartut, ROP-pentu, kasvattajaluokka, ROP

1. What is Your general view about the show?
I really enjoyed the show. I felt the venue was perfect and found eve-
ryone to be very helpful and welcoming.

Nautin todella näyttelystä. Paikka oli täydellinen ja kaikki ihmiset oli-
vat auttavaisia ja ystävällisiä

2. Please comment on the general quality of the dogs seen today. 
Any notes for the owners?
The standard in the bitches I felt was very high and it made for some 
tough decisions for me!

Narttujen taso oli erittäin korkea ja niinpä päätöksenteko oli vaikeaa.

3. If You think about the flatcoats you have seen that day, what were the 
most prominent good things that caught your eye? Which faults do you 
think Finnish breeders should keep an eye on in the future?
I felt that many bitches that I saw that day were of good quality. I must 
comment on how well muscled they were and in beautiful coat and 
condition, it must be all that swimming in the fabulous lakes over 
there! My only negative observations are that there were a few that 
were a little on the large size, a little long in the loin, a few round eyes 
and some fronts did not have the required length and angulation of 
upper arm. Other than that I feel the quality of bitches that I saw was 
excellent and this is a good thing for breeding for the future.

Monet nartut olivat hyvää laatua.Täytyy mainita lihasten olleen voim-
akkaat ja turkkien olleen kauniit ja hyvässä kunnossa nekin johtuen 
varmaan paljosta uimisesta ihanissa järvissänne. Ainut negatiivinen 
seikka oli muutamien koirien hieman liian iso koko, hieman pitkä lan-
neosa, muutamilla pyöreät silmät, joillakin eturinta ei ollut tarpeeksi 
syvä ja olkavarren kulman suoruus. Muutoin näkemäni koirat olivat 
erinomaisia joka on hyvä asia tulevaa jalostusta varten.

4.Please comment on the BOB ans BOS in particular. 
What made these two winners so special today? 
I thought both dogs were of good quality, the bitch just tipped it for 
her excellent movement and it is impossible to believe that she is a 
veteran! The male was balanced and a good size with a lovely head, 
two dogs of top quality.

Molemmat koirat olivat hyvää laatua. Vaaka kallistui nartulle sen 
erinomaisen liikunnan vuoksi ja on mahdotonta uskoa sen olevan vet-
eraani-iässä. Uros oli tasapainoinen, hyvän kokoinen ja ihanalla päällä 
varustettu. Molemmat olivat huippulaatua.

5.If you want, you can also comment on the puppies and the veterans as 
well as any other dogs/bitches you have places, the breeder groups and 
the other competition winners. 
The veteran class was in fact my favourite class of the day. So many 
were acting many years younger than they were and all in super con-
dition. I applaud your breeders for maintaining them to a show stand-
ard and continuing to enter them into shows. It was a joy to see all the 
breeders and progeny groups together in the sunshine, so many were 
of type and again it made for some difficult decisions.

Veteraaniluokka oli itseasiassa mnielestäni kaikkein mieluisin. Niin 
moni koira esiintyi monta vuotta ikäänsä nuorempana ja kaikki su-
perkunnossa. Kiitän kasvattajianne kun he pitävät veteraaninsa näyt-
telykuntoisina ja ilmoittavat niitä näyttelyihin. Oli ilo nähdä kaikki 
kasvattaja- ja jälkeläisryhmät yhdessä auringon paistaessa, niin moni 
ryhmä oli todella tyypikäs ja teki valinnan vaikeaksi.

6. Any other comments or notes to the arrangers?
I would like to thank you all for the kindness and hospitality shown 
to me during my stay. I had a fantastic time. I’d also like to thank my 
stewards who helped me greatly as this was only my second time judg-
ing abroad (basically because I hate flying). I would like to thank the 
exhibitors for entering under me and accepting my decisions on the 
day. I hope I can visit you and your beautiful country again soon.

Haluan kiittää kaikkia ystävyydestänne ja vieraanvaraisuudestanne, 
fantastinen vierailu. Haluan kiittää kehätoimitsijoitani isosta avus-
ta kehässäni, sillä tämä oli vasta toinen ulkomaan matkani(vihaan 
lentämistä) Kiitän myös koiranomistajia jotka ilmoittivat koiriaan 
arvosteltavakseni ja hyväksyivät päätökseni. Toivon voivani vierailla 
kauniissa maassanne pian uudelleen.

I would also like to express my thanks to Miia for taking care of us 
and driving us around and to you Piia and your committee for a truly 
memorable stay.

Kiitän vielä Miiaa, joka piti huolta ja toimi kuljettajana. Piialle ja 
toimikunnalle kiitokset muistorikkaasta päivästä.

– Dawn

Käännökset Piia Piiparinen
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Betan (Sommarhill Cina) seitsemännentoista kesän 
aloitti juhlavasti ja ikimuistoisesti kutsu sileäkarvais-
ten noutajien erikoisnäyttelyyn Lahteen, Betan ko-
tikaupunkiin, 18.5.2019. Betaa muistettiin kauniisti 
maamme vanhimpana flattina; hän oli ensimmäisessä 
näyttelyssä elämässään nyt kutsuvieraana 16v 3kk:n 
iässä. Kaunis kiitos Mari Mamia, Piia Piiparinen, Vir-
pi Peltonen ja koko ihana flattiväki upeine koirineen, 
joita sain koko päivän itse ihastella.

Betan kesä on jatkunut yllättävän mukavasti; mum-
mo tuntuu kohtuullisesta lämmöstä nauttivan, kovim-
milla helteillä hakeutunut tuulettimen läheisyyteen le-
päilemään. Lahjaa on jokainen hetki tämän rakkaan, 
vanhan mummoflatin kanssa – päivien määrää emme 
voi tietää, jokaisen päivän otamme kiitoksella vastaan.

Hyvää kesää kaikille flateille, terveyttä ja riemulli-
sia kokemuksia niin näyttely- kuin harrastustoimin-
nassa.

– Beta ja  Sari Klemetti

Suomen vanhinta flattia Betaa juhlittiin Erikoisnäyttelyssä

Kuvassa takana vasemmalta: Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n puheenjohtaja Mari Mamia, Flattiviestin Vanhat ja Viisaat -palstan toimittaja 
Virpi Peltonen ja Betan omistaja Sari Klemetti. Edessä vasemmalta tuomari Dawn Warrington, Beta-mummo ja tuomari Kelly Holland.
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Oman rotuyhdistyksen Erikoisnäyttely on vuosittain se näyttely, mitä 
itse arvostan eniten ja minne menen joka vuosi. Erikoisnäyttelyssä on 
pääsääntöisesti tuomarit rodun kotimaasta ja Erikoisnäyttelyssä on 
eniten flatteja, mitä näyttelyssä vuoden aikana voit nähdä.

Itse osallistuin ensimmäiseen Erikoisnäyttelyyn vuonna 1999 
juurikin Lahdessa ensimmäisen flattini ”Eetun” Sniffens Schubertin 
kanssa ja tuomarina oli tuolloin Moray Armstrong. Eetu voitti tuossa 
näyttelyssä junioriluokan ja Donald’s Prize -kiertopalkinnon lupaa-
vimmalle nuorelle koiralle. Eetu itse ei kisannut näyttelyssä SERTistä, 
kun oli saanut jo kaksi SERTiä. Paras uros-kehässä SERTiä ei jaettu 
ja näin kutsuttiin kehään kaikki, jotka voivat ottaa SERTin vastaan. 
Eetun veli Feuska oli ollut junioriluokan toinen ja saanut myös SA:n. 
Tajusin, että Feuskan pitäisi mennä kehään, mutta Feuskan emäntää 
Anua (Mikkolaa) ei näkynyt missään. Nappasin Feuskan häkistä ja 
menimme kehään kisaamaan SERTistä. Feuska sai SERTin Erikois-
näyttelyssä ja taas oli aihetta juhlaan. Näitä muistoja on ihana muis-
tella.

Tämän ensimmäisen Erikoisnäyttelyn jälkeen olen varmasti osal-
listunut jokaiseen Erikoisnäyttelyyn – välillä myös näyttelyn järjestä-
jänä.

Tänä vuonna tunne oli hieno, kun Erikoisnäyttelyn kutsukirje 
pomsahti sähköpostiin, ja siinä kerrottiin, että näyttelyyn oli ilmoi-
tettu huimat 200 flattia! Tuomarit Kelly Holland ja Dawn Warrington 
tänä vuonna olivat sellaisia tuomareita, etteivät ole aikaisemmin 
Suomessa arvostelleet, mikä on aina mukavaa. Tällä hetkellä on niin 
surullista, kun flatteja on näyttelyissä yleisesti niin vähän. Tähän 
varmasti vaikuttaa nykyisin näyttelyiden suuri määrä ja korkeat il-
moittautumismaksut.

Kuten yleensä, niin tänäkin vuonna, Lauran (Rajakallio, kennel 
Dantaran kasvattaja, paras ystäväni ja esikoiseni kummi) kanssa po-
sottelimme peräkanaa kohti Lahtea ja vuoden 2019 Erikoisnäyttelyä. 
Ilma oli todella helteinen jo heti aamusta, kun saavuimme paikalle.

Näyttelypaikka oli todella miellyttävä, koska autot sai ihan kehien 
lähelle. Teltat saimme pystytettyä mukavasti kehien ympärille ja ke-
hät olivat hyvän kokoisia. Tietysti hiekkapohja helteisenä toukokuun 
päivänä ei ole se miellyttävin alusta pitkälle näyttelypäivälle. Muu tar-
peellinen kuten vessat ja kylmää juotavaa sai vain kivenheiton päästä. 

Ennen näyttelyn alkua hiljennyimme flattikasvattaja Pirkko Oino-
sen äkillisen poismenon vuoksi. Lämmin halaus vielä Sepolle ja kai-
kille läheisille.

Kehät pyörähtivät käyntiin, toisessa kehässä aloitettiin pennuilla 
ja toisessa junnunartuilla. Tänä vuonna oli uutena asiana, että kaikki 
arvostelut tulivat sähköisesti jokaisen sähköpostiin ja KoiraNettiin, 
kun tuomari oli arvostellut koiran. Oli todella mukava lukea kaikkien 
flattien arvosteluita jälkikäteen ja huomata, mitä kumpikin tuomari 
piti flatissa tärkeänä.

Itse esitin päivän aikana aika monta koiraa ja välillä juoksentelu 
uros- ja narttukehän välillä sai hien pintaan. Erikoisnäyttelyssä on 
ihanaa, että pystytään joustamaan isojen luokkien aloitusten kanssa, 
että esim. valioluokat eivät ala samaan aikaan ja samat esittäjät pysty-
vät esittämään niin urosten kuin narttujen valioluokassa.

Tänä vuonna Lahden Erikoisnäyttelyssä minulla oli omista kol-
mesta uroksesta kaksi mukana; toinen junioriluokassa ”Lucky” Al-
manza Simply Startruck ja toinen valioluokassa ”Danny” Dantaran 
Emotional Rescue. Pojat saivat todella ihanat arvostelut ja sijoittuivat 
hienosti isoissa luokissa. Lucky voitti junioriluokan SA:lla ja oli lopuk-
si PU4 ja Danny hienosti valioluokan 3. SA:lla. 

Ihania hetkiä tästäkin näyttelystä jäi muistin syövereihin mm. esi-
tin Dannyn emän ”Vapun” Almanza Between You And Me valioluo-

kan voittoon ja PN3 ja ”Kismetin” Noanarkin Tringa Totanus käyttö-
luokan voittoon sekä Saltwater kennelin kiertopalkinnon (parhaalle 
suomalaiselle käyttökoiralle) sekä Ada’s Trophy (ERI:llä palkittu paras 
maksanvärinen) voittajaksi. Kyyneleet kihosivat silmään, kun Kirsin 
ja Lauran omistama ”Alwar” Almanza Easy Action Kirsin esittämänä 
sijoittui upeasti PU2 saaden SERT:n ja valioitui Erikoisnäyttelyssä – 
valioskumppia odotellessa =)

Ja tietysti Erikoisnäyttely ei ole mitään ilman pitkään kestäviä lop-
pukilpailuja. Tänä vuonna esitimme Dannyn isän ”Linuksen” Danta-
ran Daily Bonuksen jälkeläisryhmän, missä Danny oli mukana. Ilok-
semme Linuksen jälkeläisryhmä oli BIS1. Esitimme myös Dantaran 
kasvattajaryhmän, missä Danny oli mukana ja saimme hienon BIS3 
sijoituksen. 

Ja mitä olisi Erikoisnäyttely ilman parikilpailua – turhuuksien tur-
huus, mutta niin hauskaa! BIS1-parin olen esittänyt aikoinaan Eetun 
ja hänen emänsa Ramuksen kanssa sekä Paavon ja hänen veljensä 
Sisun kanssa. Viime vuonna meidän Iskelmätähdet ”Armi” Dantaran 
Especially For You ja Danny tekivät hattutempun ollen kolmannen 
kerran peräkkäin Erikoisnäyttelyn BIS1-pari. Samasta puusta veistetyt 
sisarukset, joiden askelkin kulkee samaa tahtia olivat BIS1-pari myös 
tänä vuonna.

Isot onnittelut vielä Nilalle ja Ruutille omistajineen ja kasvattaji-
neen päivän täyspotista!  

Erikoisnäyttely on vaan niin hieno päivä! Vaikka se kestää, on jo-
kainen hetki sen arvoinen – niin helteessä kuin myös vesisateessa =)
Suuri kiitos tämän vuoden Erikoisnäyttelyn järjestäjille! Nähdään taas 
ensi vuonna Erikoisnäyttelyssä.

– Jaana & pojat

Erikoisnäyttelyn tunnelmia
Teksti: Jaana Räty
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Sniffens Lumitähti

Noanarkin Tringa Totanus

Harvahampaan Phantom Of The Dragonheart

Almanza Grandezza

Heilurihännän Eye Of The Tiger

Black Hugh’s Extra Spark

Fowl Reed’s Blackpool
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Erikoisnäyttelyn kiertopalkinnot
Ada’s Trophy
Kiertopalkinto jaetaan parhaalle näyttelyssä ERI:llä palkitulle maksan-
väriselle koiralle. Lahjoittaja: Kennel Flareway, Susanna Leppänen
FI MVA EE MVA LV MVA BY MVA Noanarkin Tringa Totanus
om. Kaija Leinonen

Fusstail’s kennelin kiertopalkinto
Palkintotaulu jaetaan rotunsa parhaalle veteraanille. Palkinto kiertää 
ikuisesti. Palkinnon mukana tulee kansio, johon omistajan tulee liittää 
koiran kuva ja tiedot. Lahjoittaja: kennel Fusstail’s, Marjut Sirén.
C.I.B C.I.E FI&EEMVA LVJV-10 HEVW-17 PMVV-17 
Sniffens Lumitähti om. Satu ja Juha Saarinen

Heilurihännän kennelin kiertopalkinto
Palkinto jaetaan rotunsa parhaalle koiralle. Palkinto kiertää ikuisesti. 
Palkinnon mukana tulee kansio, johon omistajan tulee liittää koiran kuva 
ja tiedot. Lahjoittaja: Heilurihännän kennel, Kirsi & Asko Nieminen.
C.I.B C.I.E FI&EEMVA LVJV-10 HEVW-17 PMVV-17 
Sniffens Lumitähti om. Satu ja Juha Saarinen

Mei Dan Malja
Palkinto jaetaan rotunsa parhaalle pennulle. Palkinnon voittaneen koi-
ran omistajan tulee kaiverruttaa koiransa nimi palkintoon. Kiertopal-
kinnon saa omakseen kasvattaja, jonka kasvattamat koirat saavat kolme 
kiinnitystä palkintoon: Lahjoittaja: kennel Mei Dan, Nada Sandberg.
Almanza Grandezza, om. Jenni Kaukonen

Olli’s Prize
Kiertopalkinto lupaavimmalle nuorelle koiralle. Palkinnosta kilpailevat 
urosten ja narttujen juniori- ja nuorten kilpailuluokkien voittajat. Pal-
kinnon voittaneen koiran omistajan on kaiverrutettava koiransa nimi 
palkintoon. Kiertopalkinnon saa omakseen kasvattaja, jonka kasvat-
tamat koirat saavat kolme kiinnitystä palkintoon. Ensimmäisen näillä 
perustein jaetun kiertopalkinnon Donald’s Prizen sai omakseen Kennel 
Sniffens vuonna 2005 erikoisnäyttelyssä Espoossa. Seuraavaksi kiersi 
Bobi’s Prize, jonka sai omakseen Kennel Harvahampaan vuonna 2012 
Hyvinkään erikoisnäyttelyssä. Bentty’s Prize on jaettu viimeisen kerran 
vuonna 2018 Lahden erikoisnäyttelyssä ja omakseen sen sai kennel Har-
vahampaan. Lahdessa 2019 se jaettiin nimellä Olli’s prize. Lahjoittaja: 
C.I.B. FIN MVA EE MVA S(n) MVA EEV-03 EUVV-06 Pikestar’s Black 
Bentley, Kati Lagerstam.
Harvahampaan Phantom of the Dragonheart,  om. Mira Pyhälahti

Saltwater kennelin kiertopalkinto
Palkinto jaetaan erikseen valittavalle Suomessa asuvalle parhaalle käyttö-
koiralle. Palkinto kiertää ikuisesti. Palkinnon mukana tulee kansio, johon 
omistajan tulee liittää koiran valokuva ja tiedot. Lahjoittaja: Kennel Salt-
water, Michaela Ståhlberg.
FI MVA EE MVA LV MVA BY MVA Noanarkin Tringa Totanus
om. Kaija Leinonen

Sani’s Prize
Palkinto parhaalle nomekoiralle. Palkinnosta saavat kilpailla kaikki, joilla 
on NOME-B -kokeesta vähintään AVO2-tulos sekä ovat ko. erikoisnäyt-
telyssä saavuttaneet vähintään EH:n. Palkinto kiertää 10 vuotta, jonka 
jälkeen sen viimeiseksi voittanut koira saa pitää pokaalin. Palkinnon mu-
kana kiertävä kirja siirtyy lahjoittajalle. Lahjoittaja: FI KVA SE KVA Flat-
timestari 2016 Taka-Tapiolan Fiun Taru, ”Sani”, Tiina ja Janne Järvinen.
C.I.B C.I.E FI MVA FI TVA EE MVA LV MVA EE VMVA SE TVA EEVV-17 
LTVV-18 EEVV-18 BALTVV-18 LVVV-19 Fowl Reed’s Blackpool
om. Veera Jääskeläinen

Sniffens kennelin kiertopalkinto
Palkinto jaetaan parhaalle nartulle. Palkinto kiertää ikuisesti. Palkinnon 
mukana tulee kansio, johon omistajan tulee liittää koiran kuva ja tiedot. 
Lahjoittaja: Kennel Sniffens, Kaarina & Miia Suppanen.
C.I.B C.I.E FI&EEMVA LVJV-10 HEVW-17 PMVV-17 
Sniffens Lumitähti om. Satu ja Juha Saarinen

Sniffens Star Of Paronis kiertopalkinto
Palkinto jaetaan parhaalle urokselle. Kiertopalkinto jaettiin ensimmäisen 
kerran vuonna 2015 ja se kiertää 10 vuotta. Pokaalin mukana kulkeva 
kansio toimitetaan Sniffens Star Of Paroniksen omistajalle Miia Suppa-
nen-Olkkolalle. Tätä kiertopalkintoa edelsi Hämyillan Wiljamin kier-
topalkinto, jonka kierto päättyi vuonna 2004 erikoisnäyttelyssä Valkea-
lassa. Viimeisen kerran tuon palkinnon voitti KANS & FIN & PL MVA 
EUV-00 PLV-00 PZNV-00 Sniffens Schubert. Sen jälkeen jaettiin Sniffens 
Schubertin kiertopalkinto ensimmäisen kerran vuonna 2005 Espoossa. 
Viimeisen kerran Sniffens Schubertin kiertopalkinnon voitti vuonna 
2014 FI MVA Sniffens Star Of Paronis. Lahjoittaja: Kennel Sniffens, Miia 
Suppanen-Olkkola.
FI MVA Heilurihännän Eye of the Tiger
om. Emmiina, Matti ja Esa Rämä

Tatun Tuoppi:
Kiertopalkinto jaetaan vuosittain Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n  
järjestämässä pääerikoisnäyttelyssä vanhimmalle Suomessa syntyneelle 
ja suomalaisen omistuksessa olevalle erinomaisella palkitulle koiralle. 
Mikäli useampi kuin yksi samana päivänä syntyneitä koiria palkitaan 
erinomaisella, annetaan palkinto parhaiten sijoittuneelle. Palkinnon mu-
kana seuraa kansio, johon palkitun koiran omistajan tulee liittää koiransa 
kuva ja tiedot. Palkitun koiran omistaja vastaa palkinnon toimittamisesta 
näyttelypaikalle seuraavana vuonna. Palkinto kiertää ikuisesti. Lahjoitta-
ja: INT & FIN & EST MVA Bothwell Latino, om. Anne Kolsi.
Black Hugh’s Extra Spark, om. Pauliina Mäkelä
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Erikoisnäyttely tilastona

Flattien erikoisnäyttely on viimeisten kahdenkymmenenyhden vuo-
den, 1999 – 2019 aikana järjestetty jokaisena vuonna. Osallistujia näyt-
telyissä on ollut vaihtelevasti. Rekisteröintien määrä ei sinänsä näytä 
korreloivan suoraan erikoisnäyttelyn osallistumisaktiivisuuteen (kuva 
1). Eniten kahden vuosikymmenen aikana arvosteltuja koiria on ollut 
vuonna 2019 järjestetyssä näyttelyssä Hollolassa, jolloin näyttelyssä ar-
vosteltiin yhteensä 186 koiraa. Vähiten tarkasteltavien vuosien aikana 
on arvosteltu koiria, 74 kappaletta, vuonna 1999 järjestetyssä näyttelys-
sä, joka myös oli Hollolassa (kuva 1). 

Näyttely on järjestetty Tampereen eteläpuolella 15 kertaa, joka on 
71 prosenttia kaikista 21 näyttelystä. Näissä 15 näyttelyssä on arvostel-
tu yhteensä 2097 koiraa joka on 77 prosenttia kaikista 2720 arvostellus-
ta koirasta 21 erikoisnäyttelyssä. Keskimäärin Tampereen eteläpuolella 
järjestetyissä näyttelyissä on arvosteltu 140 koiraa ja Tampereen poh-
joispuolella järjestetyissä näyttelyissä 104 koiraa per näyttely.

Tuomareina erikoisnäyttelyssä on pääsääntöisesti käytetty rodun 
alkuperämaasta, Iso-Britanniasta kotoisin olevia kasvattaja-ulkomuo-
totuomareita. Toinen tuomareista on ollut suomalainen vuosina 2008 
Tuula Pratt, (urokset ja nartut JUN- ja VET-luokat), 2002 Anja Puu-
mala (urokset ja nartut JUN-, NUO- ja JÄL-luokat), 2001 Gun Holm-
ström (urokset ja nartut JUN-, NUO- ja JÄL-luokat), 2000 Eeva Rau-
tala (urokset ja nartut JUN-, NUO- ja JÄL-luokat). Naisia tuomareista 
on ollut suurin osa, 33 henkilöä, joka on 80 prosenttia kaikista erikois-
näyttelyn 41 tuomarista kahdenkymmenenyhden viimeisen vuoden 
aikana. Todennäköisesti on sattumaa, että jokaisessa erikoisnäytte-
lyssä, jossa ulkomuototuomarina on ollut mies, on rotunsa parhaaksi 
koiraksi valittu uros. 

Tarkastelujakson 1999 – 2019 aikana sukupuolijakauma rotunsa 
parhaana (ROP) palkittujen koirien kesken on mennyt niin tasan kuin 

mahdollista. ROP-koira on ollut uros 11 kertaa ja narttu 10 kertaa. 
Rodun paras veteraani (ROP-VET) on ollut 9 kertaa uros ja 12 kertaa 
narttu. Rodun paras pentu (ROP-pentu) on ollut 12 kertaa uros ja 9 
kertaa narttu. Parhaana kasvattajaryhmänä on palkittu neljästi Ken-
nelit Sniffens (2001, 2002, 2007, 2013) ja Heilurihännän (1999, 2000, 
2004, 2012). Kolme kertaa paras kasvattajaryhmä on tullut kenneleistä 
Harvahampaan (2014, 2018, 2019) ja Celtair (2009, 2015, 2016). Kak-
si kertaa parhaana kasvattajaryhmänä on palkittu kennelit Flat Power 
(2008, 2011) ja Blackleader’s (2003, 2005). Yhden kerran kasvattaja-
ryhmän on voittanut kennel Ninjatähden (2017), kennel Emkristina’s 
(2010) ja kennel Noanarkin (2006). 

Vain yksi koira on viimeisten kahdenkymmenenyhden vuoden ai-
kana palkittu rotunsa parhaana koirana useammin kuin kerran. Sileä-
karvainen noutaja narttu Sniffens Lumitähti valittiin rotunsa parhaak-
si peräkkäisinä vuosina 2018 ja 2019. Rotunsa parhaana veteraanina 
on sama koira palkittu useammin. Vuosina 2018 ja 2019 ROP-koira 
Sniffens Lumitähti on ollut myös rotunsa paras veteraani. Uros Hilwas 
Diplomat on kahteen kertaan palkittu ROP-veteraanina, vuosina 2000 
ja 2002, sekä narttu Sniffens Time To Be Star, vuosina 2014 ja 2015. 
Vuonna 2010 sekä ROP- että ROP-VET -koirana palkittiin sama koira, 
tuolloin narttu Buumin American Pie.

Tilastollisesti vuosina 1999 – 2019 on kasvattajista parhaiten eri-
koisnäyttelyssä menestynyt kennel Sniffens, jonka kasvatteja on pal-
kittu rotunsa parhaana 5 kertaa ja vastakkaisen sukupuolen parhaana 
(VSP) kolme kertaa. Kuusi kertaa ROP-veteraaani ja kolmesti VSP-
Veteraani on tullut Sniffens kennelistä. Neljästi kennel Sniffens on ollut 
paras kasvattajaryhmä. Toisiksi parhaiten kenneleistä on menestynyt 
kennel Heilurihännän ja kolmanneksi parhaiten kennel Toffedreams 
(taulukko 1). 

Flattien erikoisnäyttely tilastona parin viime vuosikymmenen ajalta (lähde: SKL jalostustietokanta)
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Taulukko1: Sileäkarvaisten noutajien Erikoisnäyttelyissä 
ROP, VSP, ROP-KASV, ROP-VET ja VSP-VET palkitut kenneleittäin 1999 – 2019

Kennel ROP VSP ROP-KASV. ROP-VET VSP-VET

Sniffens 5 3 4 6 2
Heilurihännän 3 3 4 1 3
Toffedreams 1 2 3 1
Harvahampaan 1 1 3
Morrini 1
Flatkiss 1
Jay-Jay’s 1
Kvicksans 1
Buumin 1 1
Flat Garden 1
Pikestar’s 1 2
Blackleader’s 1 2 1
Dantaran 1
Flatts 1
Hilwas 1 3
Dacotaspirit 1
O’Flanagan 1
Pyymäen 1
Yeccu 1
Flat Power 1 2 1 3
Starworkers 1
Almanza 2 3
Celtair 1 3 1
Fools 1
Mei Dan 1
Ei kennelnimeä 1 1
Emkristina’s 1
Noanarkin 1
Ninjatähden 1
Flatnews 1
Blackpicks 1 1
Forrunners 2
Champerin 1
Boss 1
Merjun 1
Quiet Woods 1
Kaislikon 1
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Bozita Robur on Ruotsissa valmistettu superfunktionaalinen koiran-
ruoka. Luonnollisista raaka-aineista valmistettu korkealuokkainen 

ravinto vahvistaa kehon omia toimintoja.  Kun haluat antaa koirallesi 
parhaat mahdolliset edellytykset - täytä sen kuppi aterialla joka on 

täynnä luonnon omaa voimaa.  

www.bozita.fi


