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Sisällys 

Uutiskirje 2/2021, julkaistu 12.8.202; Kannen ja takakannen kuvat: 


Yhdistyksen hallitus 
Veijo Miihkinen (puheenjohtaja), Anu Sinkkonen (varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja), Nina Flink 
(sihteeri), Kirsi Koivunen, Jussi Palomäki, Tarja Asikainen, Susanna Jussila, Maarit Martikainen 
(1.varajäsen), Tiina Ruuskanen (2.varajäsen) 

NOME-toimikunta, puheenjohtaja Maarit Martikainen


MEJÄ-toimikunta, puheenjohtaja Janne Vuorinen


VEPE-toimikunta, puheenjohtaja Marika Moilanen


TOKO-toimikunta, puheenjohtaja Susanna Jussila


NÄYTTELY-toimikunta, puheenjohtaja Hanna Linna-Ukkonen


Toimitilat 

Yhdistyksen toimitilat sijaitsevat osoitteessa: Teknikontie 10, Kangasala.


Toimitiloissa sijaitsevat varasto, riistapakastimet sekä kokoustila.


Jäsenyys 

Jäsenyyteen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä: jasensihteeri@pirkannuusku.net


Nettisivut 

Yhdistyksen nettisivut löytyvät osoitteesta: www.pirkannuusku.net/


Sosiaalinen media 

Julkinen: https://www.facebook.com/groups/75588861055


Vain jäsenille: https://www.facebook.com/groups/1403127779772866
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Puheenjohtajan tervehdys 

Koronatilanne näytti alkukesästä paranevan ja koulutustilaisuuksien ja kokeiden järjestäminen oli 
mahdollista. Vaikka tilanne on koronan osalta heikentynyt, on kursseja ja kokeita ollut mahdollista 
järjestää turvaohjeet huomioon. Yhdistyksen sivuilta löytyy aina tietoa tulevista tapahtumista.  

Koulutusmaastojen suhteen tilanne on parantunut, kun Pirkanmaan Noutajakoirayhdistys ry 
vuokrasi peltoalueen Iso-Koveron tilasta. Alue sijaitsee Teiskon Kirkkotie 226:sta lähtevän tien 
vasemmalla puolella. Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus kouluttaa noutajia alueella.  

Kevään ja kesän aikana on järjestetty 
paljon kokeita ja erilaisia koulutuksia. 
Keväällä järjestettiin useita 
taipumuskoekursseja eri puolilla 
Pirkanmaata. Kurssilaista monet ovat 
jo suorittaneet taipumuskokeen. 
Yhdistys onkin jo järjestänyt kolme 
taipumuskoetta tänä vuonna ja vielä 
on syksyllä tulossa yksi. Lisäksi 
yhdistys on järjestänyt NOME-B-
kokeen ja lisäksi yhdistyksen jäseniä 
osallistui vastaavan koetoimitsijan 
koulutukseen.  

Yhdistyksen TOKO-mestaruus 
ratkotiin 1.8.2021 Tampereella 
Terälahdessa. Kevään ja kesän 
aikana on ollut erilaisia 
perustottelevaisuus, pentu- ja muita 
tottelevaisuuskursseja. Mejä-koe 
järjestettiin perinteisesti Päijälässä 
Orivedellä heinäkuussa.  

Vepe:n kausi käynnistyi 
harjoitusryhmien osalta toukokuun 
lopussa ja pitkän tauon jälkeen oli 
mahdollisuus järjestää kokeista 
heinäkuusta alkaen. Ensimmäinen 
koe pidettiin 14.7.2021 ja tulossa on 
piirinmestaruuskoe elokuussa ja 
yhdistyksen mestaruuskoe syyskussa.  

Ennakkotietona jo nyt, että yhdistyksen syyskokous/ pikkujoulu on 13.11.2021 kello 18.00.  

Hyvää syksyä toivottaen  

Veijo Miihkinen 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Treenipelto 

Pirkanmaan Noutajakoirayhdistys ry vuokrasi peltoalueen Iso-Koveron tilasta. Alue 
sijaitsee Teiskon Kirkkotie 226:sta lähtevän tien vasemmalla puolella. Yhdistyksen 
jäsenillä on mahdollisuus kouluttaa noutajia alueella. Ohjeet ja kalenteri löytyvät 
Pirkantreenipelto.nimenhuuto.com –sivulta. Liittymällä ryhmään voit seurata ja varata 
koulutusvuoroja. 

Varaa koulutusvuoro etukäteen (varsinkin ryhmät). Yksittäiset kouluttajat mahtuvat 
mukaan ja sopu antaa sijaa. Noudata metsästyslain määräyksiä. Varmista että et häiritse 
riistaa varsinkin lisääntymisaikana. 

Vuokrakohteen alueella tehtävät kovaa ääntä tuottavat toimet, kuten 
starttipistooliammunta tai damiheittimen käyttö, tulee suorittaa lähellä varastorakennusta 
tai maaston laaksoja hyödyntäen naapurustoon kantautuvien äänien minimoimiseksi. 
Lisäksi vältä kovaa ääntä tuottavien toimien suorittamista viikonloppuisin ennen kello 
kymmentä aamulla ja kello kuuden jälkeen illalla. 

Pidä alue siistinä ja vie roskat mennessäsi pois. 

Ilmoita yhdistykselle ongelmista ja jos havaitset ilkivaltaa. 
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Kokemuksia Vesilahden taipparikurssilta 

Keväällä järjestettiin useita taipparikursseja eri puolilla PIrkanmaata. Yksi kursseista 
järjestettiin Vesilahdessa. Kouluttajina Essi Aalto ja Raija Marttila. 


Ilmoittauduimme Vesilahden taipparikurssille, 
saadaksemme itsevarmuutta taippareita silmällä 
pitäen. Olimme aiemmin osallistuneet muutamaan 
kertaan taippareihin omatoimisesti, ilman 
hyväksyttyä tulosta. Ensimmäisellä kurssikerralla 
ilmassa oli jännitystä niin koiralla kuin ohjaajallakin. 
Ehkä enemmän ohjaajalla, jolta jännitys tarttui 
koiraankin. 

Neljän tapaamisen aikana saimme Essiltä ja Raijalta 
kullanarvoisia vinkkejä yhteistyön lisäämiseen. 
Myös ajatus siitä, että yhteistyö koiran kanssa voi 
olla iloista ja rentoa, tarttui meihin muista 
kurssilaisista. Koska into tuntui vain lisääntyvän ja 
yhteistyö paranevan kurssikertojen myötä, päätin 
ilmoittaa meidät heti seuraaviin taippareihin. Paras 
suoritus osuikin juuri taipparipäivään ja saimmekin 
NOU1- tuloksen loistavin arvosteluin.

Saimme siis Essin ja Raijan vetämältä 
kurssilta enemmän eväitä, kuin osasimme edes 
odottaa. En voi muuta, kuin lämpimästi suositella taipparikursseille osallistumista.

 

Ps. Vaikka Vilma ei enää ole keskuudessamme äkillisen tapaturman johdosta, saimme 
tästä kurssista kipinän ja aiomme osallistua seuraavienkin koiriemme kanssa kyseisille 
kursseille.

 

Markku ja Vilma
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Osallistuimme Pumpon (Tawastway’s Pussycat) kanssa Vesilahden taipumuskoekurssille. 
Olimme harjoitelleet eri osa-alueita ennen kurssia, mutta meillä isoin haaste oli riistan 
kanssa. Linnut ja pupu olivat joskus todella ällöjä treeneissä, mutta joskus taas riistan 
nostaminen onnistui. Pumpo on myös aina todella innoissaan ihmisistä ja muista 
koirista, niin pääsimme harjoittelemaan 
uusia ryhmätilanteita.


Kurssilla saimme hyviä neuvoja ja tukea 
harjoitteluun. Pumpo sai itseluottamusta 
onnistumisista ja uusia kokemuksia. 
Kouluttajat olivat positiivisia ja 
kannustavia, ja meillä oli ryhmässä todella 
hyvä yhteishenki. Oli hienoa nähdä miten 
kaikki koirat kehittyivät huimasti vain 
muutaman viikon aikana. Meillä oli 
kurssilla todella kivaa!


Hienoin tunne oli se, että kurssin 
viimeisellä kerralla Pumpo palautti 
hakuruudusta riistat, ja hyvin pienellä 
motivoinnilla nosti pupun ja toi sen 
innoissaan minulle käteen asti! 
Tavoitteena meillä on taipparit syksyllä tai 
keväällä, mutta vielä vähän pitää saada 
varmuutta lisää. Kiitos muille kurssilaisille 
tuesta ja seurasta sekä kiitos kouluttajille 
kaikesta!


Terveisin Nina ja Pumpo
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Syötä tekstiä kirjoittamalla Hakuruudussa oli kuraoja 
ja Pumpo kävi siellä pulikoimassa noutojen välissä. 
Onnellinen koira! Kuvaaja: Nina Flink

Kuva 1. Vesityö on 
Pumpolle mieluisin 
homma. Kuvaaja: 
Hanna Erola 



 

�

Tänä keväänä pidimme Essin kanssa neljännet taipparikurssit yhdessä täällä 
Vesilahdessa. 
Joka kurssilla on mukavasti edustettuna useita noutajarotuja ikähaarukaltaan 9 kk:sta 
muutamaan vuoteen. 
Kursseilla painotetaan koiran ja ohjaajan yhteistyötä sekä ilolla yhdessä tekemistä. 
Ei siis ryppyotsaisten hommaa ollenkaan. :) 
Kivointa tässä on nähdä kun koira ylittää itsensä ja uskaltaa tehdä jotain, mitä ei ennen 
ole tehnyt ja sen ylpeyden näkee koiran olemuksesta ja ohjaajan innostuksesta. Sitähän 
tämä laji on parhaimmillaan. 

Terveisin Raija Marttila 
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Meja-Koe 

Pirkanmaan Noutajakoirayhdistys ry järjesti MEJÄ-kokeen 21.7.2021 Oriveden Päijälässä 
aurinkoisessa säässä. Kokeen vastaavana koetoimitsijana oli Janne Vuorinen ja kokeen 
tuomareina Kari Muje (ylituomari) ja Hannu Palonen.
Kokeessa tuli todella hyviä tuloksia! :) Kiitos kaikille osallistuneille! 

Avoin luokka
Nsn Riverbreeze Smoothie Moonbeam AVO1, 47p
Lbu Työmiehen Rekkaponi AVO1, 40p
Lbn Satukartanon Tuutikki AVO2, 38p

Voittajaluokka
Nsu Luhtajoen Komia Kullervo VOI1, 49p
Lbu Kotilinnun Reissumies VOI1, 48p
Nsn Magicfox’s Malvira VOI1, 48p
Lbn Strongline’s Never Walk Alone VOI1, 43p
Lbn Tiny Temptresses Cant Stop Loving You VOI1, 
42p
Lbn Saskian Åi Odessa VOI2, 38p
Fieldspanielinarttu Bogdogs America VOI2, 32p
Englanninspringerspanielinarttu Fantic  
Rebel Queen VOI0, 0p
Lbu Middle River’s Quick Basket VOI0, 0p
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Myy (Riverbreeze Smoothie Moonbeam) 
suoriutui hienosti AVO-luokan jäljellä. 
Tuloksena AVO1. 

kuvaaja: Hanna Linna-Ukkonen

Watti (Luhtajoen Komia Kullervo) VOI1-
tulos ja yhdistyksen mestari. 

kuvaaja: Janne Vuorinen
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Ropi (Kotilinnun Reissumies) 

kuvaaja: Eeva-Maria 
Suontakanen

Lumo (Magicfox’s Malvira) 

kuvaaja: Jarno Niemi

Kiti (Strongline’s Never Walk Alone) 
kuvaaja: Hanna Erola
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Paroni (Middle River’s Quick Basket) 

kuvaaja: Anne Mäkinen

Helmi (Saskian Åi Odessa) 

kuvaaja: Pirjo Pajunen

Nala (Tiny 
Temptresses Cant 
Stop Loving You)  
kuvaaja: Hanna Erola
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Muutama tarina vuonna 2020 palkituista koirista 
Vuosikokouksessa jaettiin vuoden koirapalkinnot ja valiokuksat. Kokous pidettiin Zoomilla, joten 
palkinnot toimitettiin saajilleen erikseen. Ohessa tarina muutamasta vuonna 2020 palkituista  

Vuoden 2020 MEJÄ- ja NÄYTTELYKOIRA Magicfox`s Malvira ”Lumo” 

Novascotiannoutajanarttumme Magicfox`s Malvira ”Lumo” kruunattiin Pirkanmaan 
noutajakoirayhdistyksen vuoden 2020 mejä- ja näyttelykoiraksi. Hieno saavutus veteraani- ikään 
ehtineeltä, laumamme toiseksi vanhimmalta jäseneltä. Lumo on oma kasvattimme 
ensimmäisestä pentueestamme (s. 21.02.2012). Lumon kanssa ollaan vuosien varrella 
harrasteltu monenlaista. Kisatuloksia Lumolta löytyy mejän ja näyttelyiden lisäksi myös agilitystä 
ja vepestä. Kaikista lajeista rakkain ja Lumolle ominaisin on mejä. Mitä enemmän ikää on 
karttunut, sitä suuremmaksi suoritusvarmuus on kasvanut. Vetreän veteraanin perässä 
mejämetsässä on ilo kulkea! Siinä omakin sielu lepää kun katselee koiran nauttivaa ja varmaa 
suorittamista ☺  
Näyttelykehissä Lumo on loistanut koko ikänsä. Pirkan nuuskujen näyttelykoiran pokaalin Lumo 
voitti ensimmäistä kertaa jo vuonna 2013. On upeaa omistaa koira, joka on edelleen siinä 
kunnossa, että voittaa nuorempiaan näyttelykehissä! Lumo siirtyi viime vuonna kisaamaan 
veteraaniluokassa. Viimeinen näyttelykäynti valioluokassa oli tammikuisen Turun suuren KV- 
näyttelyn ROP- siihen oli upeaa päättää valioluokka. Veteraaniluokan näyttelykäynnit jäivät 
koronan vuoksi vähiin, mutta ehti Lumo sieltäkin kerätä kuusi ROP- ja kaksi VSP- 
veteraanisijoitusta, ollen näistä myös kolmesti koko rodun ROP ja näyttelyvuoden päättävässä 
Hyvinkään Nord- näyttelyssä VSP.  Lumo on malliesimerkki monipuolisesta noutajasta. Kyvyt 
harrastuspuolella ja kaunis, rodunomainen ulkomuoto samassa paketissa yhdistettynä vielä mitä 
ihanimpaan luonteeseen- koira vailla vertaa! <3 
Hanna Helin ja Jarno Niemi, Lumon ylpeät omistajat 
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Vuonna 2020 FI JVA valioitunut Magicfox`s Amarone ”Myrri”  
 
Novascotiannoutajanarttumme Magicfox`s Amarone ”Myrri” saavutti viime vuonna FI JVA arvon. 
Myrrille jäljestäminen on hyvin mieluisaa ja ominaista. Valioluokkaan Myrri nousi heti 
ensimmäisenä kisavuotenaan 2019 kolmella AVO- luokan tuloksella, ehtien saavuttaa samana 
syksynä vielä VOI1- tuloksen. Vuonna 2020 kisakäyntejä ehti kertyä kaikkiaan kolme, ja nämä 
riittivät valioitumiseen hienosti oman rodun Tollerien mejämestaruuskokeessa elokuussa! Myrri 
on oma kasvattimme neljännestä pentueestamme (s. 16.01.2018). Huikean kaunis ja 
harrastuksiin potentiaalia omaava tyttö. Mejän lisäksi Myrri harrastaa rallytokoa, jossa meillä on 
oikeus kisata voittajaluokassa. Agilityssä Myrrillä on myös kykyjä, kisastartit jäivät kuluneena 
vuonna väliin koronan vuoksi. Näyttelyissä Myrri on ollut omaa luokkaansa, voittaen mm. rodun 
erikoisnäyttelyn n. 170 koiran joukosta alle kaksivuotiaana! Tästä vuodesta tullee Myrrille ainakin 
osittain välivuosi, sillä odotamme Myrrin ensimmäistä pentuetta syntyväksi Pääsiäisen aikaan. 
Katsellaan sitten, josko loppuvuotena ehtisimme jälleen kisakentille, mejämetsiin ja 
näyttelykehin, mikäli se pandemiatilanteen salliessa on mahdollista. Mikäli ei, harrastaminen 
jatkuu omaksi iloksi treenaillen ja suoritusvarmuutta keräillen nenä kohti tulevia harrastuskausia!


Hanna Helin ja Jarno Niemi, Myrrin ylpeät omistajat
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Pirkanmaan Noutajakoirayhdistyksen TOKO-mestari 

Miinasta tuli vuoden 2021 Pirkanmaan Noutajakoirayhdistyksen toko-mestari.  
 
Miina on 6.v labradorinnoutaja viralliselta 
nimeltään Biamin Kyyhkynkantaja. Miina on mun 
ensimmäinen oma koirani jonka kanssa on 
aloitettu toko tavoitteellisesti jo pentuna. Toko 
muuten oli tullut jo minulle tutuksi perheen 
novascotiannoutaja Nallin kanssa. Miinan 
päälajina on aina ollut toko, sivussa on toki käyty 
taipumuskoe ja treenattu hiukan myös nomea. 
Miinaa käytetään myös käytännön 
metsästykseen ja haavakkoeläinten jäljestykseen 
SRVA-koirana. 
Miina on aina valmiina hommiin, se on ahkera 
työmyyrä joka jaksaa puuhailla. Treenaaminen 
on Miinasta siistiä ja häntä heiluukin jatkuvasti 
Miinan touhutessa. Kotona Miina on hyvin 
huomaamaton ja rakastaa loikoilua, mielellään 
auringossa. Muita Miinan lempipuuhia on 
uiminen ja tennispallolla leikkiminen.  
 
Teksti: Katariina Laukkanen 
Kuva Susanna Jussila 
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Miina ja Katariina Pirkanmaan 
Noutajakoirayhdistyksen TOKO-
mestari 2021
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