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Uutiskirje 4/2021  

Julkaistu 21.12.2021 
 
Kannen kuva: Ida Photos / Kirsi Koivunen 
Takakannen kuva: Marika Moilanen 
Taitto: Marika Moilanen 
 
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 tarvikemyynti, varasto, riistapakastimet sekä kokoustila. 
 
Jäsenyys 
Jäsenyyteen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä: jasensihteeri@pirkannuusku.net 
 
Viestintä 
Juttuvinkit ja kuvat uutiskirjeeseen ovat tervetulleita, niitä voit lähettää osoitteeseen toimitus@pirkannuusku.net 
Yhdistyksen ajankohtaiset asiat ja koulutukset löytyvät nettisivuilta osoitteesta: www.pirkannuusku.net/   
Seuraa meitä myös Facebookissa  

http://www.pirkannuusku.net/
https://www.facebook.com/groups/75588861055
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Puheenjohtajan tervehdys 

Syyskokous on takana ja uusi hallituksen kokoonpano valittu. 
Onnittelut uudelle hallitukselle ja sen puheenjohtajalle Kirsi 
Koivuselle. 

Perinteinen pikkujoulu vietettiin kokouksen jälkeen. Makoisan 
aterian lisäksi saimme nauttia musiikkiduo S4kua duon 
esityksestä ja Antti Syrjän stand-up komiikasta. 

Syyskokous hyväksyi ensi vuoden toimintasuunnitelman. 
Yhdistyksen toiminta tulee ensi vuonnakin olemaan vilkasta. 
Koetoiminta sisältää 20 koetta ja lukuisia koulutustapahtumia. 
Vuosikokous ja talvirieha pidetään helmi-maaliskuussa ja Pirkan 
damit käynnistää koekauden huhtikuussa koronatilanteen niin 
salliessa. 

Yhdistyksen talous on erinomaisessa kunnossa ja jäsenmäärä 
on kasvanut noin 750:een. Noutajien suosion myötä uusia 
harrastajia on tullut myös harrastustoimintaan mukaan. 
Yhdistystoiminta ei ole mahdollista ilman aktiivisia toimijoita ja 
vapaaehtoisia. 

 

Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta toivottaen 

Veijo Miihkinen 
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Tänä vuonna pääsimme järjestämään marraskuun 13. päivä  
yhdistyksen syyskokouksen ja pikkujoulut tavalliseen tapaan vuoden 
tauon jälkeen. Oli kiva nähdä tuttuja kasvoja ja tärkeintä  
tapahtumassa oli yhdessäolo! Pikkujouluissa saimme nauttia oikein  
maukkaasta ruoasta ja lisäksi meitä viihdyttivät stand-up koomikko  
Antti Syrjä hauskoilla jutuillaan ja S4kua duo taitavalla soitollaan. 

 
Syyskokouksessa päätettyä: 

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin 1.1.2022 alkaen Kirsi Koivunen. 

Hallituksessa jatkavat Jussi Palomäki ja Nina Flink. Erovuorossa  
olleet Anu Sinkkonen ja Susanna Jussila valittiin uudelle kaudelle.  
Kirsin Koivusen tilalle hallitukseen valittiin vuodeksi Kirsi Koponen. 
Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Jaana Tala. 

Hallituksen varajäseniksi valittiin Maarit Martikainen ja Tiina  
Ruuskanen. 

Toimikuntien puheenjohtajina jatkavat vuoden 2021 puheenjohtajat. 

Seuraavassa uutiskirjeessä pääset lukemaan tarkemmin toimihenkilövalinnoista. 

Kokouksessa päätettiin, että vuoden 2022 liittymis- ja jäsenmaksut säilyvät entisinä (vuosijäsen 36 euroa, 
perhejäsen 6 euroa, liittymismaksu 3 euroa). Vuosijäsenyys pitää sisällään myös Suomen 
Noutajakoirajärjestön jäsenmaksun, ilman SNJ:n jäsenyyttä yhdistyksen jäsenmaksu on 19 euroa 
kalenterivuodelta. Pirkanmaan Noutajakoirayhdistyksen jäsenyys oikeuttaa osallistumaan yhdistyksen 
järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin. SNJ:n jäsenyydellä saat lisäksi järjestön kattavan Nuusku-
jäsenlehden ja mahdollisuuden osallistua erilaisiin koulutuksiin ja tapahtumiin. 

Hallitus kiittää Veijoa panostuksesta yhdistykseen ja toivottaa kaikkea hyvää tulevaan! 

Hallitus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvat: Jussi Palomäki 

Yhdistyksen syyskokous ja pikkujoulut 

Tulossa ensi vuonna: 

• erilaisia kursseja  
• kokeita 
• yhdistyksen vuosikokous ja talvirieha 
• Pirkan Damit 2.4.2022 
 
Seuraa tapahtumien tarkempaa 
tiedottamista yhdistyksen kotisivuilta! 
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Ohjeet muistoesineen ja 

kiertopalkintojen hakemiseen 

Muistoesineen hakuohjeet FI-valionarvon saaneelle 

Pirkanmaan Noutajakoirayhdistys ry muistaa Pirkanmaalla asuvan jäsenen noutajarotuista valioitunutta koiraa 
yhdistyksen vuosikokouksessa muistoesineellä. Muistoesineen mukana annetaan kunniakirja. Muistoesine 
annetaan vuoden 2021 aikana Kennelliiton hyväksymän FI-valionarvon saavuttaneelle koiralle. Muistoesine 
anotaan itse ja se tulee noutaa vuosikokouksesta paikan päältä. Muistoesineitä ei postiteta jälkikäteen. 

Koiran tiedot ja valionarvoon oikeuttavat tulokset tulee toimittaa 23.1.2022 mennessä. Mikäli Kennelliiton 
tietokannassa on tieto valioitumisesta ja siihen johtaneista tuloksista, hakemukseen riittää linkki tietokantaan 
koirasi tietoihin (tai koiran rekisterinumero). Mikäli tietokannassa ei kaikkia tietoja vielä ole, tulee tarvittavat 
todisteet lähettää hakemuksen mukana. 

Lähetä tiedot sähköpostilla osoitteeseen sihteeri@pirkannuusku.net ja varmista, että saat kuittauksen 
viestiisi! 

Kiertopalkintojen hakuohjeet 

Kiertopalkintoa voi hakea ilmoittamalla koiran 
koetulokset 23.1.2022 mennessä sihteerin 
sähköpostiosoitteeseen: 
sihteeri@pirkannuusku.net. 

Tarkemmat lajikohtaiset hakuohjeet löydät 
yhdistyksen nettisivuilta. 

Korona on aiheuttanut edelleen rajoituksia koe- 
ja näyttelyharrastuksissa, joten koekäyntejä on 
tältäkin vuodelta monella harrastajalla 
vähemmän kuin aiempina vuosina. Siitä 
huolimatta kiertopalkinnot jaetaan vuoden 2021 
tulosten perusteella. 

 

Pirkanmaan noutajakoirayhdistys jakaa vuosittain 
seuraavat Vuoden koira -kiertopalkinnot: 

• Vuoden TOKO-koira 
• Vuoden MEJÄ-koira 
• Vuoden NOME-koira 
• Vuoden WT-koira 
• Vuoden Agility-koira 
• Vuoden Rally-Toko koira 
• Vuoden VEPE-koira 
• Vuoden Vesipeto 
• Vuoden Näyttelykoira 
• Vuoden kaunein kultainennoutaja ”Lislone Trophy” 
• Vuoden kaunein kultainennoutaja pentu ”Lislone  
  Puppy Trophy” 

Harvahampaan Prissy Missy Heartbreaker "Kikka". Kuva: Emmi Kiviluoma 
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Pirkanmaan Noutajakoirayhdistys kiittää  

kaikkia yhdistyksen jäseniä tästä vuodesta,  

toivottaa rauhaisaa joulunaikaa 

noutajaystäviemme kanssa  

sekä menestystä vuodelle 2022! 

 

 

 

Hyvää Joulua  

& 

Onnellista Uutta Vuotta 2022! 

 


