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Ensimmäinen Flattiviestin sähköinen eri-
koisnumero ilmestyi juhannusviikolla 2019, 
jonka jälkeen erikoisnumero on kuulunut 
Flattiviestin vuosittaiseen julkaisusuunni-
telmaan. Näistä ensimmäinen, ErkkariExtra 
2019 kertoi vuoden 2019 erikoisnäyttelystä 
ja toinen, HarrasteExtra 2020 kertoi monista 
eri lajeista, joita flatin kanssa voi harrastaa ja 
miten eri lajeja treenata. Kolmas erikoisnu-
mero, TOKOExtra 2021 oli kooste Marianne 
Forsellin Flattiviestiin kirjoittamista TO-
KOn filosofiaa ja treenivinkkejä sisältämistä 
artikkeleista. Kaikki nämä sähköiset Flatti-
viestin erikoisnumerot ovat luettavissa www.
flatti.net -sivuilta (www.flatti.net/flattiviesti/
flattiviestien-arkisto).

Ensimmäisen sähköisen erikoisnumeron 
julkaiseminen syntyi halusta kertoa vuo-
den 2019 erikoisnäyttelystä oikea-aikaisesti. 
Neljä kertaa vuodessa julkaistava printtilehti 
aikatauluineen ei taivu loppukevään-alku-
kesän tapahtumista kertovaksi julkaisuksi. 
Syyskuun lopulla vihreän kesäiset tunnelmat 
erikoisnäyttelystä ovat muisto vain ja voitta-

Puheenjohtajalta 
Kesätervehdys jäsenistölle!

jakoirien kuvat moneen kertaan julkaistut, 
nähdyt ja tykätyt.

Tästä samasta syystä haluamme nyt julkaista 
sähköisen numeron vuoden 2022 erikois-
näyttelystä. Nyt rotujärjestön 40. juhlavuon-
na haluamme antaa päätapahtumillemme, 
erikoisnäyttelylle ja Flattimestaruudelle 
paljon tilaa Flattiviestissä. Julkaisemalla eri-
koisnäyttelystä sähköisen lehden saamme 
julkaistua paljon enemmän hienoja kuvia 
näyttelyssä esiintyneistä upeista koirista, 
sekä fiilisteltyä tapahtuman tunnelmia. Siis 
paljon enemmän ja paljon isommin, mitä 
ikinä olisimme voineet painaa paperisen 
lehden sivuille. Samalla saamme vapautettua 
Flattiviestin kolmosnumerosta tuhdisti lisää 
tilaa Flattimestaruudelle kuvineen ja tarinoi-
neen. 

Kuvista puheen ollen, haluan välittää suu-
rensuuret kiitokset erikoisnäyttelyn ku-
vaajille Juho Pajari ja Satu Saarinen. Sekä 
kaikille muillekin kuvaajille, jotka antavat 
ottamiaan kuvia rotujärjestön käyttöön. Ku-

vaaja tekee valtavan työn, ensin kuvaamalla 
tapahtumassa tuhansia kuvia ja sen jälkeen 
vielä käymällä kaikki kuvatiedostot läpi ja 
käsittelemällä valitut kuvat, ennen kuin ne 
löytävät tiensä julkaistaviksi printtilehdessä, 
sähköisessä lehdessä tai somessa. Ilman laa-
dukkaita kuvia ei tällainen erikoisnumero, 
tai mikään muukaan julkaisu olisi tehtävissä.

Erikoisnäyttely 2022 järjestettiin upeissa 
puitteissa Porvoossa, Bosgårdin kartanossa. 
Miljöö vei meidät miltei 1900 luvun alun 
tunnelmiin kokoontuessamme upeine koi-
rinemme kartanon vehreään puutarhaan. 
Puuttui enää metsästystorven törähdys ja 
herrasmiehet tweed-takkeineen ja fasaani-
jahti olisi ollut valmis alkamaan. 

Ilmoittautumisissa oli ilahduttavasti tehty 
jälleen uusi ennätys, ja näyttääkin, että jat-
kossa meidän on jo lähtökohtaisesti kutsut-
tava kolme tuomaria erikoisnäyttelyyn, jotta 
arvostelumäärät per tuomari pysyvät sään-
töjen mukaisina ja näyttelypäivä siedettävän 
mittaisena. Brittituomarimme olivat hyvin 
viehättyneitä näyttelypaikasta ja koiriemme 
tasosta. Tuomareiden terveiset käännöksi-
neen voit lukea tämän Extran sivuilta. 

Ehkä suurimpana ilon aiheena tämän vuo-
den erkkarissa olivat kohtaamiset. Pitkän 
pandemiaeristyksen jälkeen pääsimme vih-
doin tapaamaan toisiamme ja tutustumaan 
uusiin flatti-ihmisiin. Miten mahtavaa oli-
kaan tavata pitkän tauon jälkeen uudestaan 
flattien pariin siirtyneitä ”uusvanhoja” har-
rastajia, sekä yhä edelleen, vuosikymmeniä 
flatteja harrastaneita, edelleen sydämen pa-
lon rotuun tuntevia konkareita. Nämä ihmi-
set, tämä rotu

Tällaiset suuret tapahtumat eivät synny it-
sestään. En voi kuin nöyränä kiittää työryh-
mää Marianne Forsell & co erikoisnäyttelyn 
järjestämisestä. Jotta pääsemme nauttimaan 
tällaisista tapahtumista, tarvitaan lukuisia 
talkootunteja, kokouksia ja neuvottelu-
ja, raakaa työtä ja ajokilometrejä. Puitteet 
näyttelylle olivat upeat ja järjestelyt toimivat 
kuin se kuuluisa junan saniteettitila. Iso kii-
tos työryhmälle! Ja tietenkin, kaikki te näyt-
teilleasettajat, te luotte tunnelman. Kiitos.

– Mari
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Suomen Sileäkarvaiset noutajat ry:n 40-vuo-
tisjuhlavuonna erikoisnäyttelyä suunnittele-
maan ja toteuttamaan kasattiin oma erillinen 
työryhmänsä ja sain vetovastuulleni tämän 
tehtävän. Ideointi näyttelystä aloitettiin vii-
me vuoden joulukuussa. Siihen mennessä 
paikka oli jo varattuna sekä kaksi tuomaria 
kutsuttuna näyttelyymme näyttely-/tuoma-
ritoimikunnan puolesta.

Toivoimme kovasti tapahtuman vetävän 
paljon flatteja ja flatti-ihmisiä yhteen ja näin 
kävikin! Suureen koiramäärään varauduim-
me kutsumalla mukaan myös kolmannen 
tuomarin. Vielä loppumetreillä James Irvine 
joutui valitettavasti perumaan tulonsa, mut-
ta pienten mutkien kautta saimme kuitenkin 
loistavan trion juhlanäyttelyymme arvoste-
lemaan. Suuret kiitokset tuomareillemme 
Mandy Romeo-Dieste, Ronnie Ross ja Gill 
Smitherman! Nämä kaikki kolme tuomaria 
olivat ensimmäistä kertaa Suomessa arvos-
telemassa.

Saimme järjestää juhlanäyttelymme kauniis-
sa Bosgårdin kartanomiljöössä Porvoossa. 
Isot kiitokset lähtevät Bosgårdiin näyttely-
paikan mahdollistamisesta ja avusta järjeste-
lyiden kanssa! Lisäksi Bosgårdin Tilakauppa 

ja Ravintola tarjosivat pienempää ja suu-
rempaa purtavaa näytteilleasettajille päivän 
aikana. 

Juhlanäyttelyymme oli ilmoittautunut kaik-
kien aikojen ennätysmäärä flatteja – 243 
kpl! Mukana oli näytteilleasettajia myös ul-
komailta. Kiitos kaikille näytteilleasettajille, 
että saavuitte näyttelyyn.

Näyttelypäivänä sää suosi mitä parhaalla ta-
valla – enempää ei olisi voinut toivoa. Flat-
tierkkareissa vallitsee aina oma erityinen 
tunnelmansa ja ilmapiiri on kuin ihana ro-
tumme – iloinen, avoin ja ystävällinen. Pide-
tään tästä kiinni nyt ja aina.

Kehät rullasivat hyvin päivän aikana, siitä 
suurin kiitos ammattitaitoisille kehäsihtee-
reillemme! Kehiä pyrittiin myös hieman 
porrastamaan niin, että kilpailuluokkia ei pi-
detty päällekkäin. Lapsi ja koira -kilpailu pi-
dettiin omana ohjelmanumeronaan keskellä 
päivää, sen tuomaroinnista vastasi Minna 
Vornanen.

Näyttelyn kauneimmaksi koiraksi (BIS-1) 
Mandy Romeo-Dieste valitsi Kari ja Sen-
ni Husson omistaman Hillan (Celtair Fox 

Juhlanäyttelytyöryhmän 
puheenjohtajan terveiset

Channel). Todellinen dualpurpose rotunsa 
edustaja – äärimmäisen kaunis kokonai-
suus, joka kilpailee myös NOMEssa voitta-
jaluokassa. BIS-2:ksi liiteli Mira Pyhälahden 
omistama upea ja tasapainoinen Manu (Har-
vahampaan Phantom Of The Dragonheart). 
Onnittelut voittajille sekä näiden kauniiden 
koirien kasvattajille!

Lopuksi haluan kiittää lämpimästi yhdistyk-
semme puheenjohtajaa Mari Mamiaa sekä 
näyttelytyöryhmämme ahkeria työmyy-
riä: Senni Husso, Pia Kauppinen, Christina 
Kiuru, Kirsi Launomaa, Tanja Mattila, Miia 
Mäkijouppila, Tuula Niva, Maarit Pentti-
lä, Piia Piiparinen, Anni Vornanen ja Anu 
Vorobjev! Lisäksi mukana talkoilemassa oli 
myös useita henkilöitä työryhmän jäsenten 
lisäksi – mm. valokuvaajat Juho ja Satu, The 
Pinkki Parkki Team sekä teltanrakentajat ja 
-purkajat, ja ihan kaikki muut apukädet vii-
konlopun aikana. Ilman tätä hienoa yhteis-
henkeä ja yhteistyötä ei juhlanäyttelyä olisi 
ikinä saatu kasaan! 

Kiittäen ja aurinkoista kesää kaikille 
toivottaen, Juhlanäyttelytyöryhmän puolesta

Marianne Forsell
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UroKset:
PU1 Harvahampaan Phantom Of The Dragonheart, om. Mira Pyhälahti 
PU2 One Shining Masi Mazzano, om. Liisa Jykylä
PU3 Harvahampaan Pawprint In My Heart, om. Sirpa & Mikko Saastamoinen
PU4 Heilurihännän Autumn Wizard, om. Tomi Taipale
Sert Celtair Woody Woodpecker, om. Pia Mattsson
Vara-Sert Rusty Rebel’s Water Is My Happy Element, om. Katja Åker
Jun-Sert Dakotaspirit Return Of The Jedi, om. Tiina Rautiainen
Vet-Sert Dantaran Daily Bonus, om. Johanna Uosukainen

NartUt:
PN1 Celtair Fox Channel, om. Senni & Kari Husso
PN2 Vet-Sert Calzeat The X-Factor, om. Anette Dyrén
PN3 Sert Bersifjor Doppia Allegrezza, om. Tomi Nieminen
PN4 Jun-Sert Vara-Sert Dakotaspirit Stop In The Name Of Love, om. Minna Sihvonen

PariKilPailU
BIS1 Dantaran Especially For You & Dantaran Emotional Rescue
BIS2 Celtair Piece Of Me & Celtair Fox Channel
BIS3 Leeway’s Frizzanto & Harvahampaan Path From Heart To Heart
BIS4 Rusty Rebel’s That’s The Spirit Of Life & Rusty Rebel’s That’s The Sweetest Brownie
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Bosgårdin Kartano, Porvoo, 21.5.2022
Tuomarit: Mandy Romeo-Dieste (GB), Ronnie Ross (GB), Gill Smitherman (GB)
Näyttelyyn oli ilmoitettu 243 sileäkarvaista noutajaa.

Juhlanäyttelyn 
     tulokset



BIS1 Celtair Fox Channel, om. Senni & Kari Husso
BIS2 Harvahampaan Phantom Of The Dragonheart, om. Mira Pyhälahti

BIS1-pentu Leeway’s Ragazzina, om. Iiris Kokkonen
BIS2-pentu Heilurihännän Hector Barbossa, om. Anne Loponen

BIS1-juniori Dakotaspirit Stop In The Name Of Love, om. Minna Sihvonen
BIS2-juniori Dakotaspirit Return Of The Jedi om. Tiina Rautiainen

BIS1-veteraani Calzeat The X-Factor, om. Anette Dyrén
BIS2-veteraani Dantaran Daily Bonus, om. Johanna Uosukainen

KasvattaJalUoKKa
BIS1 Kennel Harvahampaan, om. Sirpa & Mikko Saastamoinen
BIS2 Kennel Flat Power, om. Anu & Kimmo Vorobjev, Marianne Forsell
BIS3 Kennel Celtair, om. Jenni Juvén
BIS4 Kennel Calzeat, om. Anette Dyrén

JälKeläislUoKKa
BIS1 Celtair Piece Of Me, om. Jenni Juvén
BIS2 Almanza Between You And Me, om. Laura Rajakallio
BIS3 Dantaran Guide To Your Heart, om. Charlotta Sandler

3-sUKUPolvea
BIS1 Almanza Between You And Me, Dantaran Guide To Your Heart,  
Dantaran Darling Buds Of May
BIS2 Almanza Barbour Goodiebag, Harvahampaan Next Episode, Huntfellas Goalkeeper

Juhlanäyttelyn 
     tulokset
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Juhlanäyttelyn voittajat
FI MVA SE MVA TLNJW-19 TLNW-19 HeW-19 HeW-21 
Celtair Fox Channel: PN1, ROP, BIS1
HeilUriHäNNäN KeNNeliN KiertoPalKiNto, saNi’s Prize, sNiFFeNs KeNNeliN KiertoPalKiNto

Omistajat: Senni & Kari Husso
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Harvahampaan Phantom Of The Dragonheart: PU1, VSP, BIS2
sNiFFeNs star oF ParoNis KiertoPalKiNto

Omistaja: Mira Pyhälahti

Juhlanäyttelyn voittajat
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BIS1 Celtair Fox Channel, om. Senni & Kari Husso
BIS2 Harvahampaan Phantom Of The Dragonheart, om. Mira Pyhälahti

BIS1-veteraani Calzeat The X-Factor, om. Anette Dyrén
BIS2-veteraani Dantaran Daily Bonus, om. Johanna Uosukainen
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BIS1-pentu Leeway’s Ragazzina, om. Iiris Kokkonen
BIS2-pentu Heilurihännän Hector Barbossa, om. Anne Loponen

BIS1-juniori Dakotaspirit Stop In The Name Of Love, om. Minna Sihvonen
BIS2-juniori Dakotaspirit Return Of The Jedi om. Tiina Rautiainen
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BIS1-kasvattaja Kennel Harvahampaan, om. Sirpa & Mikko Saastamoinen

BIS1-jälkeläisluokka Celtair Piece Of Me, om. Jenni Juvén
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BIS1-pari Dantaran Especially For You & Dantaran Emotional Rescue

BIS1-3-sukupolvea Almanza Between You And Me, Dantaran Guide To Your Heart, Dantaran Darling Buds Of May
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Juhlanäyttelyn luokkavoittajat
Pentuluokka 5-7 kk uros
Heilurihännän Hector Barbossa, om. Anne Loponen

Pentuluokka 5-7 kk narttu
Rusty Rebel’s That’s The Sweetest Brownie, om. Veera Jääskeläinen

Pentuluokka 7-9 kk uros
Leeway’s Verdezzo, om. Kati Lahtinen

Pentuluokka 7-9 kk narttu
Leeway’s Ragazzina, om. Iiris Kokkonen

Junioriluokka uros
Dakotaspirit Return Of The Jedi, om. Tiina Rautiainen

Junioriluokka narttu
Dakotaspirit Stop In The Name Of Love, om. Minna Sihvonen

Nuorten luokka uros
Rusty Rebel’s Water Is My Happy Element, om. Katja Åker

Nuorten luokka narttu
Nerelius Addicted To You, om. Anni&Minna Vornanen, Christina Kiuru
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Juhlanäyttelyn luokkavoittajat
Avoin luokka uros
Harvahampaan Phantom Of The Dragonheart, om. Mira Pyhälahti

Avoin luokka narttu
Bersifjor Doppia Allegrezza, om. Tomi Nieminen

Käyttöluokka uros
Heilurihännän Autumn Wizard, om. Tomi Taipale

Käyttöluokka narttu
Ninjatähden Sparkling Happiness, om. Anu Vihervaara

Valioluokka uros
One Shining Masi Mazzano, om. Liisa Jykylä

Valioluokka narttu
Celtair Fox Channel, om. Kari & Senni Husso

Veteraaniluokka uros
Dantaran Daily Bonus, om. Johanna Uosukainen

Veteraaniluokka narttu
Calzeat The X-Factor, om. Anette Dyrén

   2022 ErkkariExtra Flattiviesti   17



18   Flattiviesti ErkkariExtra 2022

What is your general view about today’s show? 
Yleisvaikutelmasi näyttelystä?
I had a lovely day in a beautiful setting. The show was seamlessly organised 
and our host was super.  
Upea päivä kauniissa miljöössä. Näyttelyn järjestelyt sujuivat saumatto-
masti ja emäntämme oli loistava.

Please comment on the general quality of dogs seen today. Any notes for the 
owners? Kommentoisitko tänään näkemiesi koirien laatua yleisesti. Onko 
sinulla joitakin huomioita tai vinkkejä omistajille?
Overall I was very happy with the quality of the males. I found very few 
untypical heads with round eyes, although some could have been darker 
in colour. There were a couple of level bites. I did find quite a few dogs who 
were larger than I prefer but I was happy with the majority. In some classes 
I didn’t have enough places for the dogs I liked, especially Open, and I was 
delighted with my line up for Best Dog. 
Yleisesti ottaen olin oikein tyytyväinen näkemiini uroksiin. Vain harvoil-
la koirilla oli flatille epätyypillinen pää ja pyöreät silmät, vaikkakin osalla 
olisi voinut olla tummemmat silmät. Muutama tasapurenta tuli vastaan. 
Aika monet uroksista olivat kooltaan suurempia kuin olisin toivonut 
mutta pääosin olin tyytyväinen. Joissakin luokissa – erityisesti avoimessa 
- en pystynyt sijoittamaan kaikki koiria, joista pidin, ja PU-kehässä oli 
lopulta ilahduttavan tasokas joukko uroksia.

If you think about the flatcoats you have seen today, 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? Jos ajattelet tänään 
näkemiäsi sileäkarvaisia noutajia, mitkä olivat silmiinpistävimmät hyvät 
asiat? Mihin virheisiin suomalaisten kasvattajien tulisi kiinnittää huomi-
ota jatkossa?
I feel that size should be considered. We are a medium sized breed and 
today some would fit in to the large category. Also tail set & carriage. Un-
fortunately I found a few dogs who were a little too proud of their tail who 
were otherwise lovely examples of the breed. 
Minusta kokoon tulisi kiinnittää huomiota. Flatit ovat keskikokoinen 
rotu ja tänään osa koirista olisi kokonsa puolesta mahtunut suurten ro-

tuomareiden terveiset

Mandy Romeo-Dieste, GB
– urokset, (AVO, KÄY, VAL, VET), paras uros, paras suomalai-
nen käyttökoira, parikilpailu, kasvattajaluokka, BIS

tujen kategoriaan. Myös hännän kiinnitys ja kantaminen. Valitettavasti 
muutama uros kantoi häntäänsä hieman liian korkealla, mikä pilasi nii-
den muuten hienon ja rotutyypillisen yleisvaikutelman.

Please comment on the BOB and BOS in particular. What made these two 
winners so special today? Kommentoisitko erityisesti ROP- ja VSP -koiria. 
Mikä teki näistä kahdesta voittajasta tänään niin erityiset?
I very much fell for my Best Dog for his overall breed type. He has such super 
angulation with the excellent length and return of upper arm and well de-
veloped rear with short hocks that I was looking for. This balance showed in 
his precise movement. He was effortless on the move. I thought he would he 
hard to beat. The bitch sent through by Ronnie Ross was of a a bitch version 
of my male and so very similar in type. She just had the edge on the move 
to secure her Best of Breed.
Ihastuin parhaaseen urokseen sen hienon rotutyypillisen yleisvaikutel-
man vuoksi. Sillä on hienot kulmaukset ja erinomainen olkavarren pituus 
ja viistous sekä hyvin kehittynyt takaosa ja toivomani matalat kintereet. 
Tämä rakenteen tasapaino näkyi sen täsmällisissä, vaivattomissa liikkeis-
sä. Ajattelin tämän uroksen olevan vaikea voitettava. Ronnie Rossin valit-
sema paras narttu oli oikeastaan narttuversio minun uroksestani ja siten 
hyvin samanlainen tyypiltään. Sillä vain oli liikkeissään vielä sitä jotain, 
joka siivitti sen rotunsa parhaaksi.

If you want, you can also comment on the puppies and the veterans as well 
as any other dogs/bitches you have placed, the breeder groups and other 
competition winners. Halutessasi voit myös kommentoida pentuja ja vet-
eraaneja sekä muita sijoittamiasi uroksia / narttuja, kasvattajaluokkia ja 
muita kilpailuvoittajia.
The veterans were just lovely to judge. They were still bright and active, 
although some of them only just qualified for veteran. Special mention must 
go to the 11½ year old who gave nothing away in age and showed his heart 
out! I also judged the Breeder class which was won by the breeder of my 
Best Dog. This breeder had a super team today and should be very proud to 
produce such consistency.  The Brace were again well matched in their over-
all body shape and matching tail carriage. Best Working dog was a super 
liver, who was also my 4th Best Dog. He can easily hold his own in breed 
competition. 
Veteraaneja oli aivan ihana arvostella. Ne olivat vielä tarkkaavaisia ja ak-
tiivisia, tosin osa oli vasta juuri ja juuri saavuttanut veteraani-iän. Erityi-
sesti haluan mainita 11 ½ -vuotiaan uroksen, joka ei iästään huolimatta 
antanut muille tippaakaan tasoitusta ja esiintyi rinta rottingilla! Arvoste-
lin myös kasvattajaluokan, jonka voitti PU-koiraksi sijoittamani uroksen 
kasvattaja. Tällä kasvattajalla oli tänään loistava tiimi, ja hänen kannattaa 
olla ylpeä niin tasaisista kasvateistaan. Parikilpailun voittajapari oli kuin 
yhdestä puusta veistetty rungon muotoa ja hännän kantamista myöten. 
Paras käyttökoira oli upea maksanvärinen, jonka olin sijoittanut myös 
PU4:ksi. Se pystyy hienosti pitämään puolensa rodun kilpailuluokissa.

Any other comments or notes to the arrangers? Onko sinulla muita kom-
mentteja tai huomioita järjestäjille?
I appreciated the breaks in judging in the other two rings while the third 
ring placed each class. This gave the exhibitors the opportunity to show their 
dogs in all their classes in a stress free manner, rather than having to run 
from ring to ring and arrange handlers. It also gave the judges chance to 
have a quick break without delaying judging. 
Oli hyvä, että kaksi muuta kehää piti tauon aina kun kolmannessa ke-
hässä kilpailtiin luokkasijoituksista. Tämä antoi näytteilleasettajille mah-
dollisuuden esittää koiriaan kaikissa luokissa ilman ylimääräistä stressiä 
tarvitsematta juosta kehien välillä ja yrittää järjestää esittäjiä koirilleen. 
Se antoi myös meille tuomareille mahdollisuuden pitää pieniä taukoja 
viivyttämättä arvostelun etenemistä.

Suomennos: Anu Numminen
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What is your general view about today’s show? 
Yleisvaikutelmasi näyttelystä?
A very well organised show. A lovely atmosphere around the good sized 
rings. Excellent stewards. All in all a really good day.
Erittäin hyvin järjestetty näyttely. Mukava tunnelma hyvän kokoisten ke-
hien ympärillä. Erinomaiset kehäsihteerit. Kaiken kaikkiaan erittäin hyvä 
päivä.

Please comment on the general quality of dogs seen today. Any notes for the 
owners? Kommentoisitko tänään näkemiesi koirien laatua yleisesti. Onko 
sinulla joitakin huomioita tai vinkkejä omistajille?
The main quality of dogs seen today was generally good.  I did feel there was 
too much over baiting. But on the whole the condition was good.
Yleisesti ottaen näin tänään laadukkaita koiria. Minusta koiria syötettiin 
esitettäessä liikaa. Mutta kokonaisuutena koirat olivat hyvässä kunnossa. 

If you think about the flatcoats you have seen today, 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? Jos ajattelet tänään 
näkemiäsi sileäkarvaisia noutajia, mitkä olivat silmiinpistävimmät hyvät 
asiat? Mihin virheisiin suomalaisten kasvattajien tulisi kiinnittää huomi-
ota jatkossa?
Front construction was certainly good typical flatcoat heads and eyes were 
correct shape And colour also correct dentition.  Feet mostly okay move-
ment on the whole was okay.  There was quite a few flying tails and a few 
oversized bitches.
Etuosat olivat hyviä, tyypilliset flattimaiset päät ja oikean muotoiset ja 
väriset silmät. Myös purennat olivat hyviä. Tassut pääosin ok, liikkeet ko-
konaisuutena ok. Aika paljon korkealla kannettuja häntiä ja muutamia 
liian kookkaita narttuja. 

Ronnie Ross, GB
– nartut, (AVO, KÄY, VAL, VET), paras narttu, paras NOME-
koira, kaunein maksanvärinen, jälkeläisluokka, BIS-veteraani, 
parikilpailu, kasvattajaluokka, BIS

Please comment on the BOB and BOS in particular. What made these two 
winners so special today? Kommentoisitko erityisesti ROP- ja VSP -koiria. 
Mikä teki näistä kahdesta voittajasta tänään niin erityiset?
B.O.B caught my eye from the start.  She is of the correct size with a nicely 
moulded head and dark eye.  Good length of neck into well placed shoul-
ders.  Excellent feet. Her movement was exceptional holding her topline as 
she moved. In the best coat and condition. Lots to like.  She certainly is a 
special bitch.  I didn’t have the chance to go over the dog but watching from 
the ringside he moved well in the challenge.
ROP kiinnitti huomioni alusta saakka. Se on oikean kokoinen ja sillä on 
kaunismuotoinen pää ja tummat silmät. Sopivan pitkä kaula kiinnittyy 
kauniisti oikea-asentoisiin lapoihin. Erinomaiset tassut. Sen liikkeet oli-
vat poikkeukselliset ja ylälinja piti liikkeessä. Parhaassa karvassa ja kun-
nossa. Paljon asioita, joista tykätä. Se todellakin on aivan erityisen hieno 
narttu. Minulla ei ollut mahdollisuutta tunnustella urosta käsin, mutta 
kehän laidalta katsottuna se antoi liikkeillään hyvän vastuksen ROP-
kehässä.

If you want, you can also comment on the puppies and the veterans as well 
as any other dogs/bitches you have placed, the breeder groups and other 
competition winners. Halutessasi voit myös kommentoida pentuja ja vet-
eraaneja sekä muita sijoittamiasi uroksia / narttuja, kasvattajaluokkia ja 
muita kilpailuvoittajia.
As for the veterans I was spoilt for choice with the bitches. Really pleased 
with my veteran bitch who was defying her age.  B.O.B Veteran top quality 
bitch.
Veteraaniluokassa minua hemmoteltiin hienoilla nartuilla ja olin todella 
tyytyväinen veteraaniluokan voittaneeseen narttuun, josta ei todellakaan 
ikä näkynyt. ROP-veteraani oli huippuluokan narttu.

Any other comments or notes to the arrangers? Onko sinulla muita kom-
mentteja tai huomioita järjestäjille?
As I said in question 1, a lovely well run show.  The hospitality in the evening 
was first class.
Kuten jo mainitsin 1. vastauksessani, upea, hienosti läpiviety näyttely. 
Vieraanvaraisuus iltajuhlassa oli ensiluokkaista.



Gill Smitherman, GB
– urokset ja nartut (PEN, JUN, NUO), BIS-pentu, BIS-juniori, 
lupaavin nuori koira, 3-sukupolvea

What is your general view about today’s show? 
I really enjoyed the show there was a great atmosphere and it was well 
organised. 

Yleisvaikutelmasi näyttelystä? 
Minä todella nautin näyttelystänne, tunnelma oli hieno, ja tapahtuma 
oli hyvin järjestetty.

Please comment on the general quality of dogs seen today. Any notes for 
the owners? 
I generally found the quality to be high across the board, but the bitches 
had more consistency in the quality.  Some exhibitors need to sharpen 
their handling skills, maybe the club could put some show handling train-
ing days?

Kommentoisitko tänään näkemiesi koirien laatua yleisesti. Onko sinulla 
joitakin huomioita tai vinkkejä omistajille?
Yleisesti ottaen laatu oli hyvää kautta linjan, mutta nartut olivat mi-
nusta tasalaatuisempia. Osa näytteilleasettajista tarvitsee lisää har-
joitusta esittämisessä; ehkä rotujärjestö voisi järjestää koulutuspäiviä 
flatin näyttelyesittämisestä?

If you think about the flatcoats you have seen today, 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? 
Generally the type was correct with good heads and strong hind quarters. 
Height needs to be watched as some were well above the breed standard.  
Length of loin also needs to be watched and incorrectly high tail sets and 
carriage which is difficult to get rid of once in your breeding program. 
That said the quality was high across the board and something Finnish 
breeders should be proud of.

Jos ajattelet tänään näkemiäsi sileäkarvaisia noutajia, mitkä olivat sil-
miinpistävimmät hyvät asiat? Mihin virheisiin suomalaisten kasvattaji-
en tulisi kiinnittää huomiota jatkossa?
Yleisesti ottaen koirien tyyppi oli oikea, päät hyviä ja takaosat vah-
voja. Korkeutta kannattaa pitää silmällä, koska osa arvostelemistani 
koirista oli selvästi rotumääritelmän ylärajaa kookkaampia. Myös lan-
teen pituuteen kannattaa kiinnittää huomiota, samoin liian korkealle 
kiinnittyneisiin häntiin ja hännän kantamiseen korkealla. Nämä ovat 
asioita, joista kasvattajien on vaikeaa päästä myöhemmin eroon, jos 
ne hiipivät mukaan omaan jalostusmateriaaliin. Tästä huolimatta laatu 
oli hyvä kautta linjan, mistä suomalaisten kasvattajien kannattaa olla 
ylpeitä.

Please comment on the BOB and BOS in particular. What made these 
two winners so special today? 
As I didn’t go over them I don’t feel able to comment on this.

Kommentoisitko erityisesti ROP- ja VSP-koiria. Mikä teki näistä kahdes-
ta voittajasta tänään niin erityiset?
En käynyt koiria läpi tunnustelemalla, joten en koe, että voin kom-
mentoida tätä kysymystä.

If you want, you can also comment on the puppies and the veterans as 
well as any other dogs/bitches you have placed, the breeder groups and 
other competition winners. 

I loved both the BPD and BPIS they were of excellent type and should 
have a promising future. I particularly liked my most Promising exhibit 
and will watch her career with interest.

Halutessasi voit myös kommentoida pentuja ja veteraaneja sekä muita 
sijoittamiasi uroksia / narttuja, kasvattajaluokkia ja muita kilpailuvoit-
tajia.
Sekä paras urospentu että paras narttupentu olivat erinomaista tyyppiä 
ja niillä on varmasti lupaava tulevaisuus. Erityisesti pidin lupaavim-
masta nuoresta koirasta ja aion seurata sen kehitystä ja näyttelyuraa 
kiinnostuneena. 

Any other comments or notes to the arrangers? 
Maybe as you get so many novice exhibitors at the club show a handling 
session the day before would be helpful. 

Onko sinulla muita kommentteja tai huomioita järjestäjille?
Koska erikoisnäyttelyyn tulee usein paljon kokemattomia esittäjiä, voi-
si edellisenä päivänä järjestetystä näyttelykoulutuksesta olla hyötyä.

Suomennos: Anu Numminen
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ada’s troPHy
Kiertopalkinto jaetaan parhaalle näyttelyssä ERI:llä palkitulle maksanvä-
riselle koiralle. Lahjoittaja: Kennel Flareway, Susanna Leppänen

C.I.B. FI & EE & LT MVA Heilurihännän Autumn Wizard, om. Tomi Taipale

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.

HeVW-21 VV-21 Calzeat The X-Factor, om. Anette Dyrén

HeilUriHäNNäN KeNNeliN KiertoPalKiNto
Palkinto jaetaan rotunsa parhaalle koiralle. Palkinto kiertää ikuisesti. Pal-
kinnon mukana tulee kansio, johon omistajan tulee liittää koiran kuva ja 
tiedot. Lahjoittaja: Heilurihännän kennel, Kirsi & Asko Nieminen.

FI & SE MVA TLNJW-19 TLNW-19 HeW-19 HeW-21 Celtair Fox Channel
om. Kari & Senni Husso

Mei daN MalJa
Palkinto jaetaan rotunsa parhaalle pennulle. Palkinnon voittaneen koiran 
omistajan tulee kaiverruttaa koiransa nimi palkintoon. Kiertopalkinnon 
saa omakseen kasvattaja, jonka kasvattamat koirat saavat kolme kiinni-
tystä palkintoon: Lahjoittaja: kennel Mei Dan, Nada Sandberg.

Leeway’s Ragazzina, om. Iiris Kokkonen

olli’s Prize
Kiertopalkinto lupaavimmalle nuorelle koiralle. Palkinnosta kilpailevat 
urosten ja narttujen juniori- ja nuorten kilpailuluokkien voittajat. Palkin-
non voittaneen koiran omistajan on kaiverrutettava koiransa nimi pal-
kintoon. Kiertopalkinnon saa omakseen kasvattaja, jonka kasvattamat 
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 Pri-
ze, 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 Harvahampaan. 
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 La-
gerstam.

Dakotaspirit Stop In The Name Of Love, om. Minna Sihvonen

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.

C.I.B. FI & EE & LT MVA Heilurihännän Autumn Wizard, om. Tomi Taipale

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.

FI & SE MVA TLNJW-19 TLNW-19 HeW-19 HeW-21 Celtair Fox Channel
om. Kari & Senni Husso

Kiertopalkinnot

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

FI & SE MVA TLNJW-19 TLNW-19 HeW-19 HeW-21 Celtair Fox Channel
om. Kari & Senni Husso

sNiFFeNs star oF ParoNis KiertoPalKiNto
Palkinto jaetaan parhaalle urokselle. Kiertopalkinto jaettiin ensimmäi-
sen kerran vuonna 2015 ja se kiertää10 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

Harvahampaan Phantom Of The Dragonheart, om. Mira Pyhälahti

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.

C.I.B. C.I.E. POHJ & FI & SE (n) & NO & EE & LV  LT & BALT MVA 
HeJW-11 JV-11 LVV-16 Almanza Barbour Goodiebag
om. Sirpa Saastamoinen

Heilurihännän Autumn Wizard
om. Tomi Taipale

KÄK1 SA PU4
paras käyttökoira

paras maksanvärinen
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Juhlanäyttelyn tunnelmia

Taas oli aika yhden vuoden kohokohdan, rodun erikoisnäyttelyn! Edel-
lisen vuoden näyttely jouduttiin siirtämään poikkeuksellisesti loka-
kuulle, joten 40-vuotisjuhlanäyttelyä ei tarvinnut odottaa kuin reilun 
puoli vuotta. Onneksi kaikki rajoitukset poistuivat ja tuomarit pääsivät 
arvostelemaan näyttelyymme. 

Seurasin koko edeltävän viikon säätiedotuksia ja ne näyttivät rankkasa-
detta koko viikoksi. Pilvet kuitenkin väistyivät juuri ennen viikonlop-
pua. Matkustimme Porvooseen jo edellisenä iltana, mistä oli vain noin 
15 minuutin ajomatka Bosgårdin kartanolle. Aamu oli aurinkoinen, 
mutta tuuli puhalsi aika kylmästi. Olimme ajoissa paikalla pystyttämäs-
sä telttaa kehän läheisyyteen. 

Paikka oli aivan täydellinen! Kaunis kartanomiljöö, kehät nurmella 
vanhojen puiden alla. Kehät oli myös rakennettu niin, että pystyi seu-
raamaan muitakin kuin urosten kehää. Tänne voisi tulla toistekin. Oli 
ihanaa nähdä tuttuja ilman maskia ja halatakin heitä pitkästä aikaa! 

Manu oli isossa avoimessa luokassa mikä taisi olla luokista kaikista suu-
rin. 25 urosta ilmoitettu. Ainahan kehässä oleminen vähän jännittää, 
mutta olkihattuinen kehäsihteeri huumorillaan sai olon rentoutumaan. 
Tuomari Mandy Romeo-Dieste otti Manun yhdeksi jatkoon päässeis-
tä ja sijoitti lopuksi luokkavoittoon! Olin todella iloinen koska tiesin, 
että luokassa oli myös muita upeita uroksia. Sitten sai hetkeksi keskit-
tyä seuraamaan muita luokkia ja kävin myös esittämässä yhden iloisen 
junnuluokan nartun. Paras uros kehään mennessämme olin jo niin tyy-
tyväinen luokkavoittoon, että loppu oli vain plussaa. Tuomari otti taas 
Manun jatkoon menijöiden joukkoon ja valitsi sen näyttelyn parhaaksi 
urokseksi! 

Parhaaksi nartuksi tuomari Ronnie Ross valitsi upea “Hillan” Celtair 
Fox Channel. ROP kehässä tuli deja vu viime kesältä, silloinkin juostiin 
kehässä Sennin ja Hillan kanssa. Hilla oli ROP ja Manu VSP. Onnea 
vielä Senni ja Kari Husso, Hilla ja kasvattaja Jenni Juvén.

Muutamien mukana olleiden – näyttelykonkareista noviiseihin 
ja kaikkea siltä väliltä – fiiliksiä juhlanäyttelypäivästä

Englantilaiset tuomarit ovat tykänneet Manusta ja olemmekin nyt kol-
mesta erikoisnäyttelystä tulleet kotiin kiertopalkinnon kanssa. Manu 
on kuitenkin vasta 4,5-vuotias. Osallistuimme Manun kanssa myös 
Harvahampaan BIS1-kasvattajaluokkaan. 

Iso kiitos kaikille juhlanäyttelyn järjestämiseen osallistuneille, tuoma-
reille ja Juho Pajarille upeista kuvista! Erityiskiitos Manulle, joka jaksaa 
aina esiintyä iloisesti koko pitkän päivän.

– Mira Pyhälahti

Pitkästä aikaa tuli lähdettyä koiranäyttelyihin, nilkkavaivaisen Jaanan 
kenneltytöksi. Näyttely oli ihanalla paikalla, kaikki oli erittäin hyvin 
järjestetty ja kelikin oli mitä parhain. Oli ilo huomata, että flattien taso 
oli mielestäni entistäkin tasaisempi ja koirat olivat, ainakin omaan sil-
määni, kooltaan ja rakenteeltaan juuri sopivaa tyyppiä. Kehissä nähtiin 
iloista, flattimäistä menoa ja tunnelma kehän laidalla oli rentoa ja kan-
nustavaa. Toivotaan ettei ns. tiukkapipoinen meininki koskaan valtaa 
hurmaavan rotumme kehiä ja kokeita!

Oli upeaa, että ROP koiraksi nousi kaunis Hilla, joka kilpailee nomessa 
voittajaluokassa, hienoa työtä Jenni, Kari ja Senni ja Onnea vielä ker-
ran!

40-vuotisjuhlassa oli hieno tunnelma ja puitteet, puheenjohtajan puhe 
oli aivan huippu, hyvin flattimäinen. Kiitos Marille, kerho on selvästi 
hyvissä käsissä. Ja jalathan siellä sitten kipeeksi tuli, ja ehkä vähän pää-
kin…

Kiitos kaikille järjestelyihin osallistuneille, mitään tapahtumaa ei tule 
ilman vapaaehtoisten työtaakkaa, mikä on kaikkien harrastajien hyvä 
muistaa. Pidetään lippu korkealla, mieli iloisena ja flatit flatteinä!

– Kati Lagerstam
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Pitkä päivä oli ja jännitti tosi paljon, kun oli oman koirani li-
säksi kasvattaja Minna Sihvosen kolme koiraa matkassa muka-
na. Noviisina koiranäyttelyssä vähän silmät pyöreänä katselin 
menoa. Pientä stressiä oli, että koirat olivat valmiina oikeaan 
aikaan ja oikeaan paikkaan. 

Ihan superkiitollinen Marianne ja Soña, kun esititte koirat! Ja 
superkiitollinen, vähän hämmentynyt ja tosi ylpeä Dakota-
spiritin ‘nuorison’ – Minnan Friidan ja oman Touhu-Petterin, 
Jedin menestyksestä! Tästä on hyvä jatkaa!

– Tiina Rautiainen

Päivä oli täynnä pirskahtelevaa flatti-iloa, jännitystä ja yhdessä 
olemista. Näyttelyalue ja paikka soveltuivat hienosti 40-vuotis-
juhlanäyttelyyn ja sää oli kuin tilattu tätä tapahtumaa varten. 
Iloinen ja kannustava flattihenki tarttui osallistujiin, niin ih-
misiin kuin ehkä koiriinkin, joten päivästä jäi muistoja, jotka 
hymyilyttävät vielä paljon jälkeenpäinkin. Nämä muistot tä-
män vuoden erikoisnäyttelystä saavat monet tulemaan ehdot-
tomasti myös seuraavan kerran.

Mahtavaa oli se, että päivästä jäi monia loistavia kuvamuistoja 
osaavien kuvaajien toimesta, jotka tuntuivat ehtineen ikuista-
maan jokaiselle tärkeitä hetkiä.

– Katja Åker & Laura Eerola

Life is too short to just stay home

Life is too short to just stay home…  3 years ago, when I picked up my 
first puppy from Finland, 2000 km from my place, we spent a lovely holi-
day nearby Haapavesi with my husband, our 6 years old son and just 3 
months old daughter, we decided, that no place is too far away… even if 
it’s snowy in May. I can say that every trip to Finland is an adventure for 
me and a higher level as well. Cause when I picked up Lempi, I missed 
my flight in Amsterdam and due this of course also flight home... Well, 
this is me.

So another trip started when I wanted to pick up my bitch Best Of 
You Axwell ‘EYWA’ from Latvia, where she was in co ownership for 4 
years (due Covid situation a little bit longer). I just asked my breeder 
and friend Mari Myllykangas, if she knew about any show in Finland 
near Helsinki – few hundreds more.... What luck! We had the date fixed 
and then managed the rest. Nowadays I have 3 dogs from Finland, my 
first boy Hulavuoren Hunting Like A Bachelor (NIKI), then 2 bitches 
Dantaran May I Be Your Sweetheart (SAIMAA – co-owned with Mari-
jana Racic and Anna Weber, living now in Croatia) and youngest Dako-
taspirit Hymn For The Weekend (LEMPI).

With all family and  a small car, we had to manage ‘only’ 3 girls to entry 
the show. We wanted to show young girls, how they mature and meet 
ofcourse flattie family again. Week before we left, I picked up Saimaa in 
Club show in Slovakia, packed all the things, booked ferry etc. We were 
sure, we could drive and make stops as we had enough time, kids were 
very happy and calm (ufff :D my only thing I was afraid of), so all the 
trip was perfect. In Barbele LV, we had next stop for a stay during the 
night in Guna Rize place. We had a lovely stay there and a lot to talk 
about after so long we couldn‘t met. Thursday morning we had to leave 
for a ferry from Tallinn to Helsinki. By the way there is Vitrupe, beauti-
ful beach, ideal break also for dogs. Kids were so happy too, we had 
problems to put all in to the car again :D 

Our accomodation was nearby Porvoo, another nice place to visit. And I 
just received a message that the breeder of Lempi, Minna Sihvonen, was 
sick. We had planned to visit Porvoo old town and groom dogs for the 
show.  Plans are made to be changed every day. My family stayed in ac-
commodation with dogs, they had garden party and prepared sauna for 
later, and I went to visit Minna. 

Saturday morning was the day D. I went with my 3 ladies as kids were 
sleeping, we just decided that I will return for family later.  Show was 

placed in Sannäsin Kartano garden in Porvoo, large 3 rings, honourable 
judges from Great Britain, 243 entries... just adorable. Me as a crazy mid 
Europe girl in this flattie world. It was so nice how warmly we were wel-
comed, met my friends, all breeders and owners and I also met a few FB 
friends finally face to face. 

 I started in the ring with my Eywa in open class bitches under Ronnie 
Ross and we took VG with a nice description. Lempi was judged under 
Gill Smitherman in puppies 7-9 months old. She was not placed, but also 
had very nice judgement about her. Then I was honoured to help with a 
boy from Tiina Rautiainen in junior dogs – Dakotaspirit Return Of The 
Jedi, who was EXC1, CQ, JUN BOS, JCAC. 

In Champion class I was with Dakotaspirit Erase Replace, owner Sari  
Hagström. In Veterans dogs Dakotaspirit Just Like Jesse James who took 
Excellent. Anna Weber wanted to handle Saimaa – Dantaran May I Be 
Your Sweetheart – and they took together lovely exc. 3 CQ in junior 
bitches class. To the top I was also honoured to handle junior bitch Da-
kotaspirit Stop In The Name Of Love, who took exc. 1, CQ, JCAC, JUN 
BOB, RES CAC, BB4. 

I really hope I describe all the handling correctly, because it was some-
times so quick so I just have any dog with a number and info where to 
run. But this is handler’s life. And I like it!

During the sunny day we had opportunity to see such lovely dogs and as 
I was quite busy, I sent my car with driver Tony for my family and later 
we also enjoyed a delicious burger in the restaurant nearby :) Returning 
home was a bit harder, not so much time and my son had to write his 
final tests in school on Tuesday. Well he took 1* from maths and czech 
language too, so let’s plan a trip every year. 

- Soňa Axmanová, Czech
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”Matka oli pitkä mulle ainakin, vaikka on pidempiäkin reissuja menty. 
Mukana oli minä, Masa ja äiti. Näyttelypaikalta jäi erityisesti mieleen 
se, kun siellä oli niin paljon koiria ja teki mieli heittää voltteja, mutta 
siellä piti vaan istua nököttää. Osallistuin lapsi ja koira- kisaan ihanan 
ja söpön Masan kanssa. Se tottelee tosi ihanasti. Masa on kiltti ja aika 
rohkea. Päivästä jäi erityisesti mieleen se, että meitä huudettiin ja juos-
tiin paikalle vähän myöhässä. Lapsi ja koira -kisasta muistan erityisesti 
sen, kun jouduttiin juoksemaan rinki uudestaan, kun ei osattu päättää 
voittajaa ja toisiksi parasta. Mieleen jäi tietenkin myös poseerauskuvat. 
Kisa jännitti, mutta meni todellakin hyvin.” / Fanny

”Näyttelyreissu Porvooseen oli kivaa, matkassa mukana oli Vila ja Kata, 
veikka, mummi ja minä ja äiti. Osallistuin kilpailuun Anssin kanssa. 
Anssi oli mustanvärinen ja kiltti. Päivästä jäi erityisesti mieleen juok-
sutusta juoksutusareenalta ja se kun sain (palkinto)kassin ja voitin.”  
/ Lotta

”Näyttelyreissu Porvooseen oli kiva, mukana oli Noel-pikkuveli, Lucia 
ja Hanna-äiti. Parasta päivässä oli se, kun kaikki ihmiset taputtivat, kun 
me juostiin kisassa ympäri. Näyttelystä jäi erityisesti mieleen se, kun 

lapsi ja koira -kilpailu
Lasten ajatuksia näyttelypäivästä sekä lapsi ja koira -kilpailusta

sain palkinnon. Myös teltat olivat hienoja, kun niissä oli glitterpäälliset.  
Olin Lapsi ja koira -kisassa Lucian kanssa. Lucia on 7 vuotta – tosi kiltti, 
ihana ja hyvä. Päivästä jäi erityisen hyvin mieleen se, kun oltiin näytte-
lyteltassa ja Senni voitti.” / Alma

”Näyttelyreissu oli silleen aika pitkä, kun tultiin Korialta asti. Mukana 
oli mummo, äiti, minä ja Lotta. Ja Vila, Kata ja Tella. Osallistuin kil-
pailuun Kuuran kanssa. Kuura oli sellainen kiva ja rauhallinen koira. 
Näyttelypäivästä jäi erityisesti mieleen isot puut, ne olivat niin hienoja! 
Kisasta jäi mieleen mun palkinnot, kun olin toinen. Haluan lähettää ter-
veisiä Kuuralle!” / Lauri

”Näyttelyreissullamme mukana olivat Lyyti, Ada, Alva ja minä. Näytte-
lypaikalta jäi erityisesti mieleen kaikki koirat. Osallistuin Lyytin kanssa, 
ikä oli 2 vuotta. Kilpailusta jäi erityisesti mieleen kaikki palkinnot.” / Teo

”Lapsi ja koira -kilpailu oli koko perheen näyttelyretken kohokohta. 
Perheen pienimmille suunnattuun ohjelmaan oli panostettu ilahdutta-
van paljon. Näen, että lapset huomioimalla tapahtumissa saadaan in-
nostettua myös tulevia koiraharrastajia.” / Ada (Teon äiti)

Tuomari: Minna Vornanen

1. Fanny & Masa 
2. Lauri & Kuura 
3. Alma & Lucia 
4. Lotta & Anssi 
5. Teo & Lyyti
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Fanny & Masa

Lauri & Kuura

Alma & Lucia

Lotta & Anssi

Teo & Lyyti
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Näyttely on järjestetty Tampereen eteläpuolella 17 kertaa, joka on 74 
prosenttia kaikista 23 näyttelystä. Näissä 17 näyttelyssä on arvosteltu 
yhteensä 2501 koiraa joka on 80 prosenttia kaikista 3124 arvostellusta 
koirasta 23 erikoisnäyttelyssä. Keskimäärin Tampereen eteläpuolella 
järjestetyissä näyttelyissä on arvosteltu 147 koiraa ja Tampereen poh-
joispuolella järjestetyissä näyttelyissä 104 koiraa per näyttely.

Tuomareina erikoisnäyttelyssä on pääsääntöisesti käytetty rodun alku-
perämaasta, Iso-Britanniasta kotoisin olevia kasvattaja-ulkomuototuo-
mareita. Toinen tuomareista on ollut suomalainen vuosina 2008 Tuu-
la Pratt, (urokset ja nartut JUN- ja VET-luokat), 2002 Anja Puumala 
(urokset ja nartut JUN-, NUO- ja JÄL-luokat), 2001 Gun Holmström 
(urokset ja nartut JUN-, NUO- ja JÄL-luokat), 2000 Eeva Rautala 
(urokset ja nartut JUN-, NUO- ja JÄL-luokat). Suomalaiset tuomarit 
arvostelivat myös koronavuonna 2021, kun tuomareina toimivat Kat-
ja Korhonen, Heli Siikonen ja Kati Heiskanen. Naisia tuomareista on 
ollut suurin osa 38 henkilöä, joka on 90 prosenttia kaikista erikois-
näyttelyn 42 tuomarista kahdenkymmenenkolmen viimeisen vuoden 
aikana. Todennäköisesti on sattumaa, että jokaisessa erikoisnäyttelyssä 
vuoteen 2019 asti, jossa ulkomuototuomarina on ollut mies, on rotun-
sa parhaaksi koiraksi valittu uros. 

Tarkastelujakson 1999-2022 aikana sukupuolijakauma rotunsa parhaa-
na (ROP) palkittujen koirien kesken on mennyt niin tasan kuin mah-
dollista. ROP-koira on ollut uros 12 kertaa ja narttu 11 kertaa. Rodun 
paras veteraani (ROP-VET) on ollut 9 kertaa uros ja 14 kertaa narttu. 
Rodun paras pentu (ROP-pentu) on ollut 12 kertaa uros ja 11 kertaa 
narttu. Parhaana kasvattajaryhmänä on palkittu neljästi Kennelit Snif-

Flattien erikoisnäyttely tilastona parin 
viime vuosikymmenen ajalta

Taulukko1: Sileäkarvaisten noutajien Erikoisnäyttelyissä 
ROP, VSP, ROP-KASV, ROP-VET ja VSP-VET palkitut kenneleittäin 1999 – 2022

fens (2001, 2002, 2007, 2013), Heilurihännän (1999, 2000, 2004, 2012) 
ja Harvahampaan (2014, 2018, 2019, 2022). Kolme kertaa paras kas-
vattajaryhmä on tullut kenneleistä Celtair (2009, 2015, 2016) ja Flat 
Power (2008, 2011, 2021). Kaksi kertaa parhaana kasvattajaryhmänä 
on palkittu kennel Blackleader’s (2003, 2005). Yhden kerran kasvatta-
jaryhmän on voittanut kennel Ninjatähden (2017), kennel Emkristina’s 
(2010) ja kennel Noanarkin (2006). 

Vain yksi koira on viimeisten kahdenkymmenenkolmen 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 1999-2022 on kasvattajista parhaiten erikois-
näyttelyssä menestynyt kennel Sniffens, jonka kasvatteja on palkittu 
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 (tauluk-
ko 1). 

Teksti: Mari Mamia, lähde SKL-jalostustietokanta

Flattien erikoisnäyttely on viimeisten kahdenkymmenenneljän vuoden, 1999-2022 aikana järjestetty pahinta koronavuotta 2020 lu-
kuun ottamatta jokaisena vuonna. Osallistujia näyttelyyn on ollut vaihtelevasti. Rekisteröintien määrä ei sinänsä näytä korreloivan 
suoraan erikoisnäyttelyn osallistumisaktiivisuuteen (kuva 1). Eniten kahden vuosikymmenen aikana arvosteltuja koira on ollut tänä 
vuonna Porvoossa järjestetyssä näyttelyssä, jolloin näyttelyssä arvosteltiin yhteensä 221 koiraa. Vähiten tarkasteltavien vuosien aikana 
on arvosteltu koiria, 74 kappaletta, vuonna 1999 järjestetyssä näyttelyssä, joka oli Hollolassa (kuva 1). 
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taulukko 1: sileäkarvaisten noutajien erikoisnäyttelyssä 
roP, vsP, roP-Kasv, roP-vet, vsP-vet, roP-JUN ja vsP-JUN palkitut kenneleittäin 1999 – 2022

Kennel ROP VSP ROP-KASV ROP-VET VSP-VET ROP-JUN VSP-JUN

Almanza 1 3 4

Blackleader's 1 2 1

Blackpick's 1 1

Boss 1

Buumin 1 1

Calzeat 1

Celtair 1 1 3 1

Champerin 1

Dacotaspirit 1 1 1

Dantaran 1 1

Ei kennelnimeä 1 1

Emkristina's 1

Flat Garden 1

Flat Power 1 3 1 3

Flatkiss 1 1

Flatnews 1

Flatts 1

Fools 1

Forrunners 2

Harvahampaan 1 2 4

Heilurihännän 3 3 4 1 3

Hilwas 1 3

Jay-Jay's 1

Kaislikon 1

Kvicksans 1

Mei Dan 1

Merjun 1

Morrinii 1

Ninjatähden 1

Noanarkin 1

O'Flanagan 1

Pikestar's 1 2

Pyymäen 1

Quiet Woods 1

Sniffens 5 3 4 6 2

Starworkers 1

Toffedreams 1 2 3 1

Yeccu 1

Dakotaspirit
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Muutama muisto menneiltä vuosilta
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Juhlanäyttelytyöryhmä toivoisi saavansa palautetta näyttelystä. 
Palaute on hyvin arvokasta erikoisnäyttelyiden kehittämiseksi. 

Olisimme kiitollisia, jos vastaisit palautelomakkeeseen, 
johon pääset yllä olevasta linkistä. Vastaaminen on nopeaa ja 

vastaukset lähetetään nimettöminä.

erikoisnäyttelyn palautteet

PALAUTELINKKI

ErkkariExtra 2022 sisältö:

2 tUnnElmakUVia jUhlanäYttElYStä

4 PUhEEnjohtajan tErVEiSEt

5 näYttElYtoimikUnnan PUhEEnjohtaja

6 jUhlanäYttElYn tUlokSEt

8 jUhlanäYttElYn iVoittajat

14 lUokkaVoittajat

16 tUomarEiDEn tErVEiSEt

19 kiErtoPalkinnot

20 oSalliStUjiEn näYttElYFiilikSiä

22 laPSi ja koira -kilPailU

24 kUVamUiStoja mEnnEiltä VUoSilta

26 tilaStoa, PalkitUt kEnnElEittäin

27 jUhlanäYttElYn SPonSorit 

32 BoZita roBUr

Lämmin kiitos yhteistyökumppaneillemme! 
Iloista juhannuksen aikaa ja hyvää kesää kaikelle flattikansalle!
Toivottaa Suomen sileäkarvaiset noutajat ry

Mä metsän polkua kuljen
kesä-illalla aatteissain
ja riemusta rintani paisuu
ja mä laulelen, laulelen vain.

Tuoll´lehdossa vaaran alla
oli kummia äskettäin,
niin vienoa, ihmeellistä
all´lehvien vehreäin.

Minä miekkonen vain sen tiedän,
minä vain sekä muuan muu
ja lehdon lempivä kerttu
ja tuoksuva tuomipuu.
    Eino Leino

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerj05mWgob01AD5FbbaENJbtuXt-g4NbNVoeqPZn93p7LOyQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerj05mWgob01AD5FbbaENJbtuXt-g4NbNVoeqPZn93p7LOyQ/viewform?usp=sf_link
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Celtair, Jenni Juvén
Dantaran, Laura Rajakallio
Emkristina’s, Tiina-Maarit Kisonen
Finnflats, Tuula Ehrman & Heidi Vainio
Flatkiss, Christina Kiuru & Marko Nikkonen
Harvahampaan, Sirpa & Mikko Saastamoinen
Heilurihännän, Kirsi & Asko Nieminen
Hulavuoren, Mari Myllykangas
Huntstars, Satu & Jonna Saarinen & Piia Piiparinen
Kevätniityn, Ann Leskinen
Morrini, Riitta Niemelä
Ninjatähden, Satu Marins
Noanarkin, Kaija Leinonen
Pikestar’s, Seppo Ihonen
Pyymäen, Kati Kallio
Rusty Rebel’s, Veera Jääskeläinen
Skönhets, Mikaela Vuoristo
Xperiments, Katja Virtanen

erikoisnäyttelyn 
sponsorit
Seuraavat kasvattajat lahjoittivat luokka-
sijoittuneiden dummy-palkinnot
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Omega-6 linolihappo on välttämätön ihon 
kosteustasapainolle. Tätä pitää yllä erityinen ihon 
suojakerros. Jos se järkkyy, iho kuivuu ja altistuu 
erilaisille ongelmille. Tällöin myös turkki muuttuu 
elottomaksi ja karvaa lähtee normaalia enemmän.

SäänKESTÄVÄ turkki, 
terve iHO ja terveet tassut

ESTD 2007

#nutrolinlife

PIDÄN SINUSTA HUOLTA

EU 
USAEP 2 370 074 B1

patented   patented

US 847 0876

k a u n e u t t a & t e r v e y t t a

Näkyviä
tuloksia
2-6 viikossa

100 % luonnollinen

Lue lisää www.nutrolin.fi 

LIITY
Nutrolin®

-kasvattaja-
kerhoon

Sopii kaikkien ruokinta-
vaihtoehtojen täydentämiseen

kaunis turkki, 
Vähemmän 
karvanlähtöä

Auttaa 
atooppista 
ja allergista 
koiraa

toimii sisäisenä
tassurasvana



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


