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3 

© Pirkanmaan Noutajakoirayhdistys ry 

 

 

 

  
Puheenjohtajan tervehdys 

Kolmas vuosi yhdistyksemme puheenjohtajana on lopuillaan.  
On aika seuraavan puheenjohtajan ottaa puheenjohtajuus 
vastuulleen.  Kiitän jo tässä vaiheessa jäsenistöä saamastani 
luottamuksesta ja hallitusta aktiivisesta toiminnasta 
yhdistyksemme toiminnan varmistamiseksi ja kehittämiseksi. 

Puheenjohtajakauteni osui poikkeukselliseen aikaan. Vain 
ensimmäisenä vuonna toimimme normaalioloissa. Sen jälkeen 
koronapandemia on rajoittanut myös noutajaharrastusta. 
Kokeiden ja näyttelyiden järjestäminen oli välillä mahdotonta 
kokoontumisrajoitusten vuoksi. Vähitellen rajoitusten 
lieventyessä ja turvamääräysten myötä koe- ja näyttelytoiminta 
on mahdollistunut ja yhdistyksemme onnistui järjestämään 
useita kokeita ja koulutustilaisuuksia kesän ja syksyn 
aikana.  Toivottavasti ensi vuonna rokotekattavuuden myötä 
emme koe enää uusia korona-aaltoja ja voimme osallistua 
koiratapahtumiin normaalisti. 

Koulutusmaastojen suhteen tilanne on parantunut, kun Pirkan- 
maan 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. Ryhmään on jo liittynyt 
noin 70 aktiivista harrastajaa, joten peltoalue on otettu hyvin 
vastaan. 

Myös Lempäälän Sportdog Parkin hallivuorot ovat yhdistyksen kouluttajien ja aktiivien omiin treeneihin 
hyödynnettävissä sekä jäsenten käytössä ohjattujen koulutusten kautta. Varsinkin pakkasaikaan hallissa 
treenaaminen voi olla hyvä vaihtoehto saada koiralle tottelevaisuuskoulutusta.  

Tervetuloa yhdistyksen syyskokoukseen ja pikkujouluihin lauantaina 13.11.2021 klo 18 alkaen Finn-Medi 
2:sen tiloihin Biokatu 8:aan. Katso tarkempi kutsu tämän uutiskirjeen lopusta ja muista ilmoittautua ajoissa 
Anu Sinkkoselle (anu.sinkkonen@gmail.com). 

Hyvää loppuvuotta toivottaen 

Veijo Miihkinen 
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SNJ:n ansiomerkkejä 

Pirkanmaan Noutajakoirayhdistys ry haki Suomen Noutajakoirajärjestöltä hopeisia ansiomerkkejä 
ansioituneille jäsenilleen.  

”Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää järjestön pitkäaikaiselle henkilöjäsenelle, joka on 
vähintään viiden vuoden ajan toiminut järjestön tai sen jäsenyhdistyksen keskeisissä 
toimitsijatehtävissä tai muilla tavoin edistänyt järjestön tai sen jäsenyhdistyksen toimintaa. 
Keskeisiksi toimitsijatehtäviksi katsotaan sellaiset luottamustoimet ja tehtävät, jotka edellyttävät 
ympärivuotista työskentelyä ja vastuun kantamista jostakin tehtäväalueesta. Jäsenyhdistyksissä 
tällaisia tehtäviä hoitaviksi katsotaan: Johtokunnan/hallituksen puheenjohtaja ja jäsen, sihteeri, 
rahastonhoitaja, jäsensihteeri ja toimikunnan puheenjohtaja.” 

Jarmo Eerilä 

Jarmo hoiti ansiokkaasti yhdistyksen puheenjohtajan 
tehtävää vuosina 2016–2018. Ennen puheenjohtajuuttaan 
hän toimi hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana 
vuosina 2013–2015. Lisäksi Jarmo on toiminut 
riistavastaavana ja ollut mukana monissa tapahtumissa 
talkoilijana ja järjestäjänä. 

”Haluan kiittää Pirkanmaan Noutajakoirayhdistystä 
saamastani ansiomerkistä. Ehkä mieleenpainuvin muisto 
vuosien varrelta ovat vetämäni kimppatreenit. Yleensä 
lähes 20 koiraa ohjaajineen ja tukijoukkoineen 
kokoontuivat Niihamaan treenailemaan. Kimppatreenit 
pidettiin joka toinen viikonloppu. Kaikilla oli hauskaa ja 
homma toimi toinen toistaan auttaen.” Kuvassa Jarmo on koiransa Olgan kanssa Ranualla 

linnustamassa 18.9.2021. Olga täytti kuvauspäivänä 11 vuotta. 

Anu Sinkkonen 

Anu on toiminut yhdistyksen rahastonhoitajana vuodesta 2015 lähtien. 
Lisäksi hän on ollut hallituksen jäsen vuodesta 2017 alkaen ja 
varapuheenjohtajana vuodesta 2020. Lisäksi Anu on talkoillut 
aktiivisesti yhdistyksen tapahtumissa ja erityisesti syyskokous ja 
pikkujoulut ovat olleet Anun järjestämiä.  

”Suuret kiitokset Pirkanmaan Noutajakoirayhdistykselle 
huomioimisesta SNJ:n hopeisella ansiomerkillä. Olen toiminut 
yhdistyksen rahastonhoitajana vuoden 2015 alusta lähtien ja 
hallituksessa olen ollut vuodesta 2017 alkaen varajäsenenä sekä 
varsinaisena jäsenenä. Joka vuosi tulee talkoiltua muutamissa 
yhdistyksen järjestämissä nome-kokeissa ja parasta Pirkalla on aina 
niissä ollut huikea yhteishenki. Kannattaa tulla mukaan yhdistyksen 
toimintaan!” 



 
 

 
 

5 

© Pirkanmaan Noutajakoirayhdistys ry 

Päivi Rosendahl-Terho 

Päivin hopeinen ansiomerkki on siinä mielessä erilainen, 
että sitä hakivat Pirkanmaan Noutajakoirayhdistyksen 
lisäksi Chesapeakekerho. Sovimme Chesapeakekerhon 
kanssa, että Päivin ansiomerkki luovutetaan heidän 
vuosijuhlassaan.  

Päivi toimi Pirkanmaan Noutajakoirayhdistyksen 
hallituksen jäsenenä vuosina 2014–2018 sekä 
varapuheenjohtajana vuosina 2017–2018. Lisäksi Päivi on 
kouluttanut taipparikursseilla ja talkoillut aktiivisesti 
yhdistyksen tapahtumissa.  

”Ikinä ei ole joutunut katumaan talkoisiin tai muuhun 
yhteiseen toimintaan lähtöä. Chesapeakekerhossa 
enemmän ja vähemmän monessa mukana vuodesta 2004. 
Pienelläkin porukalla saa paljon tehtyä.” 

 

Susanna Salonen 

Susanna hoiti ansiokkaasti yhdistyksen NOME-toimikunnan puheenjohtajuutta vuosina 2014–2019. Lisäksi Susanna 
on kouluttautunut aiemmin taipumuskoetuomariksi ja tänä vuonna NOME-B tuomariksi. Susanna on kouluttanut 
paljon yhdistyksessä sekä toiminut kouluttajana myös SNJ:n leireillä. Susanna on ollut järjestämässä useita kokeita. 

 

Sinikka Toijala 

Sinikka toimi hallituksen jäsenenä vuosina 2014–2019. 
Sinikka on ollut mukana monissa tapahtumissa talkoilijana 
ja järjestäjänä. Erityisesti Sinikka on ollut järjestämässä 
yhdistyksen kevätriehaa ja vuosikokousta. Sinikan mailla 
on saanut järjestää taipparikursseja ja kokeita. Sinikka on 
itsekin kouluttanut taipparikursseilla. Lisäksi Sinikka on 
ansiokkaasti myynyt yhdistyksen kustantamaa ja 
julkaisemaa käännöskirjaa Noutajan metsästyskoulutus. 

”Kiitos tästä huomionosoituksesta, yhdistykselle ja SNJ:lle. 
Yhdistyksen toimintaan antamani panos on tuonut 
mukanaan tietoa toiminnasta, lukuisia uusia tuttavia ja 
tietenkin aimo annoksen noutajiin liittyvää tietoa ja taitoa. 
Taito on kasvanut vuosien myötä, hyvä näin. 
Alokasluokassa heitin markkeerauksen fasaanilla, kuinka 
ollakaan se lipes päinvastaiseen suuntaan, johon kohtelias 
tuomari totesi ’käyhän se noinkin’.” 

 

SNJ:n ansiomerkkejä 
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VEPEn kuulumiset 

Sain tammikuussa hoitaakseni Pirkanmaan Noutajakoirayhdistyksen  
vesipelastustoimikunnan puheenjohtajan pestin vain vuoden toimi- 
kunnassa olon jälkeen. Lajia olen harrastunut jo vuodesta 2013, mutta  
syvempi vinkkeli tämän harrastuksen mahdollistamiseen harrastajille  
on vielä aika tuore. Hieman minua jännitti tarttua tähän vastuutoi- 
meen, mutta Kirsi Koivusen jäljiltä asiat olivat säntillisesti järjestykses- 
sä ja monet kerrat häneltä olen tässä matkan varrella saanut edelleen  
neuvoja. Toimikunnan muut jäsenet olivat myös jo edelliskaudelta  
tuttuja ja heidän apunsa VEPE-asioiden hoidossa on ollut myös erit- 
täin arvokasta. Kiitos siis Elina Esko, Tarja Julkunen, Kirsi Koponen ja  
Sanna Pietikäinen tästä kaudesta.  

Vesipelastuskausi saatiin tänä vuonna pidettyä lähes normaalisti ja  
kokeitakin päästiin järjestämään vuoden tauon jälkeen. Kokeissa jou- 
duttiin vielä noudattamaan poikkeusjärjestelyitä, mutta kaikki sujui  
hienosti, kun osallistujat ja talkoilijat olivat koronasta johtuviin erityis- 
toimiin jo tottuneita ja into päästä viimein kisaamaan oli kova. Olim- 
me anoneet kesälle 2021 seitsemän VEPE-koetta, joista kolme pys- 
tyimme pitämään vallitsevissa olosuhteissa. Vähäisistä kokeista huoli- 
matta, saimme hienoja tuloksia: Pohjois-Hämeen Kennelpiirin mesta- 
riksi urakoi tänä vuonna Minna Ylinen ja Läppiksen Corinna Paulaner ”Kaiya” ja lisäksi kaikista kokeissa 
startanneista seitsemästä SOVE-koirasta saimme ALO-luokan kilpailijoita ensi kesälle. VEPE-toimikunta 
onnittelee kaikkia koirakoita saavutetuista koetuloksista. 

Pirkanmaan Noutajakoirayhdistyksen VEPE-ryhmissä harjoitteli tänä kesänä 43 ohjaajaa koirineen, joista noin 
kolmannes oli uusia vepeilijöitä. Tänä vuonna päädyimme kokeilemaan, että uudet pääsivät treenaamaan 
suoraan ryhmiin jo aiemmin harrastaneiden kanssa koska kauden alkaessa oli hyvin epävarmaa miten paljon 
koronarajoitukset vielä vaikuttavat kesällä. Ensi keväänä on tavoitteena saada jälleen pidettyä alkeiskurssi 
sekä muita ekstrakursseja mitkä ovat koronan takia lykkääntyneet kahdella vuodella. Talven aikana pyrimme 
järjestämään uimahallivuoroja koirauimalassa, joista tiedotetaan erikseen. Samoin tiedotamme, kun on 
jälleen aika ilmoittautua VEPE-ryhmiin kesälle 2022. Sitä ennen, toivottavasti nähdään yhdistyksen syys-
kokouksessa ja pikkujouluissa sekä muissa koiramaisissa tapahtumissa, mutta viimeistään ensi kesänä VEPE-
rannassa! 

Marika Moilanen 
VEPE-toimikunnan puheenjohtaja 

Harvahampaan On Top Of The World "Peetu" 
juuri SOVEn läpäisseenä. © Marika Moilanen 

Huntfellas Defenceman ”Rio” hinaamassa venettä rantaan. © Petra Aalto 
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Minun omistajaani ei voi syyttää ainakaan siitä, ettenkö 
saisi kokeilla erilaisia harrastuksia! Viimeisenä villityksenä 
hän päätti ilmoittaa meidät vesipelastuskurssille! On 
kuulemma sitä mieltä, että minun luonteelleni sopisi tämä 
laji, sillä tykkään pelastaa järvestä palloja, puunoksia ja 
lumpeenlehtiä. Ja osaan uida. Sekä järvessä että kuraojissa.  

Huomasin, että emäntääni vähän jännitti, miten hänellä 
menee. Mutta sinne vain hän singahti kantamaan 
pelastusveneitä ja - liivejä ja merkkipaaluja, köysiä sekä 
ämpäreitä - aivan kuin olisi sitä aina tehnyt. Minusta 
tuntuu, että meni ihan täydestä se, ettei hän oikeasti 
tiennyt yhtään mistään mitään ensimmäisellä kerralla.  

Kesä meni ja minusta hän selvisi aika hyvin uudesta lajista! 
Kertaakaan ei emäntä tippunut veteen, vaikka ihan vähän 
yritin häntä mukaani saada! Kurssin lopulla osasin istua 
melkein koko matkan rauhallisesti veneessä, hakea hirveän 
monta hukkunutta lähituntumasta sekä veneitä, missä istui 
ihan soutukykyisen näköistä väkeä. Eniten aivosumua 
aiheutti minulle se, että piti VIEDÄ kapula veneeseen. 
Minähän olen noutaja en viejä!? 

Mutta kivaa siis oli! Aurinko paistoi, sain hirveästi herkkuja, 
sain uida ja tutustuimme tosi mukavaan ihmisporukkaan! 
Ne tuki emäntää hienosti, kun ei se raukka aina 
ymmärtänyt, mitä pitäisi tehdä. Odottelemme siis ensi 
kesää innolla, jolloin toivottavasti pääsemme jatkamaan 
harrastusta nimenomaan tiistairyhmässä, sillä silloin 
paistaa aina aurinko. Sydämeen asti.  

Terkuin Rio ja Anne-Mari 

VEPEn kuulumiset 

Huntfellas Defenceman ”Rio” © Anne-Mari Thomassen 

Miklaus Grouse “OIva” pelastamassa hukkuvaa.  
© Anne-Mari Thomassen 

Real Queen's Fast and Wise ”Jedi” on juuri saanut vedettyä veneen 
ohjaajalleen Petra Aallolle asti. © Anne-Mari Thomassen 
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Noutajat Lemmikkimessuilla 

Pirkanmaan Noutajakoirayhdistys järjesti noutajanäytöksen Lemmikkimessuilla 2.10.2021 Tampereen Messu- 
ja Urheilukeskuksessa. Saimme mukaan edustuksen kaikista noutajakoiraroduista. Esitys alkoi noutajarotujen 
esittelyllä, jonka jälkeen oli noutonäytös. Näytöksen jälkeen yleisö pääsi rapsuttelemaan koiria. Näytös onnistui 
oikein hyvin, koirat esiintyivät reippaasti ja niillä oli kivaa! Moni tuli kyselemään ja juttelemaan näytöksen 
jälkeen. Tämä oli varmasti ensimmäisiä tapahtumia tiukkojen koronarajoitusten purkamisen jälkeen, ja ihmiset 
olivat hyvällä tuulella ja iloisia, kun saivat rapsutella noutajia! 

Näytöksen juontajana oli Päivi Halonen ja esityksessä olivat mukana: 

Maarit Martikainen kultaisinenoutajineen 
Miina Hännikäinen sileäkarvaisennoutajan kanssa 
Ritva Suoniemi kiharakarvaisennoutajan ja chesapeakelahdennoutajan kera 
Susanna Jussila ja Nina Flink labradorinnoutajineen 
Johanna Nyberg novascotiannoutaja kolmikon kanssa 

Lemmikkimessujen kuvat on ottanut Hanna Erola. 
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