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Pääkirjoitus 

Viimeinkin kevät on alkanut näyttää todella toteutumisen merkkejä, 
lumi väistyy metsistä ja pelloilta, järvien selätkin alkavat paljastua 
jääpeitteen alta. Yhdistyksellä on katse kovasti jo kesässä, ja kotisivut 
ovat täynnä erilaisia tapahtumia ja kursseja. NOMEssa järjestetään 
runsaasti kursseja keväästä alkukesään NOU-, ALO- ja WT ALO-
tasoilla sekä uutuutena AVO/VOI- ja ALO-valmennusryhmät ovat 
aloittamassa toimintaansa. TOKOssa on kattavasti tarjolla erilaisia 
kursseja pennuille suunnatuista aina TOKOn ja Rally-TOKOn 
alkeiskursseista kilpaileville asti tarkoitettuihin. VEPEssä kesän 
ryhmiin haku on päättynyt ja saimme mukavasti jo tuttuja kasvoja 
mukaan sekä paljon aivan uusia lajiin tutustujia. Näyttelytoimikunta 
piti lumisella treenipellolla ”Metsämiehen serti” -kurssin 
ensikertalaisille ja heille, jotka kaipaavat koiralleen vain sitä 
välttämätöntä tulosta näyttelykehistä. Huhtikuulle suunniteltu 
MEJÄ-kurssi jouduttiin perumaan lumitilanteen vuoksi, mutta 
suunnitelmissa on uusi ajankohta.  

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 25.3. missä jaettiin mm. vuoden 
koirapalkinnot sekä valiopalkinnot. Kokouskuulumiset ja palkintojen 
saajat voit lukea tarkemmin tästä uutiskirjeestä. Pirkan Damit saatiin 
järjestettyä parin vuoden tauon jälkeen huhtikuun alussa ja se  

käynnisti yhdistyksemme koekauden epävirallisesti. Rönnvikin Viinitilalle kokoontui kisaamaan reilut 120 
koirakkoa ja runsas joukko iloisia talkoilijoita. Dameista kokemuksia useammasta suusta kuultuna tässä 
kirjeessä myös tarkemmin. Uintikauden puolestaan osalle käynnisti uintivuorot Pirkanmaan Koirauimalassa, 
missä polski maaliskuussa riemuissaan 17 noutajaa.  

Kesän tapahtuma- ja koekausi aloitettiin menneenä viikonloppuna, jolloin Tampere KV / Nord-näyttely valtasi 
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen. Yhdistyksemme on mukana näyttelyn järjestelytoimikunnassa ja 
jäseniämme oli mukana rakentamassa ja purkamassa näyttelyä sekä työskentelemässä tapahtumapäivinä 
lipunmyynnissä ja rokotustentarkastuksissa. Tämä oli oiva tilaisuus nähdä koiratapahtuman ”taakse”, miten 
kaikki rakentuu, ja tavata samanhenkisiä ihmisiä muutenkin kuin siinä itse asiassa, esim. näyttelykehässä. Kiitos 
kaikille tapahtumassa talkoilleille jäsenillemme! 

Yhdistyksen kevätrieha päätettiin siirtää syksylle. Pitkälle venynyt lumien sulaminen ja monien muiden 
tapahtumien jo lukkoon lyöminen tekivät sopivan ajankohdan löytämisen haastavaksi ennen kesää. Nautitaan 
siis tässä välissä kesä useista yhdistyksen kursseista ja kokeista ja riehaannutaan sitten syksyllä. 
Loppuvuodesta juhlitaan yhdessä myös yhdistyksen 50-vuotisjuhlia, lisätietoa tästä tulossa pian. 

Yhdistyksen uutiskirjeen tuoreena päätoimittajana toivotan myös kaikki tervetulleeksi mukaan ideoimaan 
kirjeen sisältöä, vaikka kirjoittamaankin juttuja ja jakamaan kuvia omista noutajaelämyksistään muidenkin 
iloksi. Mukavia lukuhetkiä tuoreimman uutiskirjeemme parissa!  

Marika Moilanen  
päätoimittaja 
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Vuosikokouskuulumiset ja 

vuoden 2021 palkitut 

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin 25.3.2022 Pohjois-Hämeen 
Kennelpiirin koulutustiloissa Lempäälässä. Kokous pidettiin parin 
vuoden tauon jälkeen läsnäkokouksena. Tällä kertaa kokouksen 
yhteydessä päästiin palkitsemaan vuoden koirat ja jakamaan 
valiopalkinnot. Kuluva vuosi on yhdistyksen 50. toimintavuosi. 
Toiminta alkoi vuonna 1972 Suomen Noutajakoirayhdistyksen 
(SNJ) alaosastona. 

Vuonna 2020 alkanut koronapandemia vaikutti vuoden 2021 
toimintaan keskeyttäen tapaamiset alkuvuodesta. Läpi vuoden 
oli rajoituksia, jotka vaikuttivat toimintaan. Kaikesta huolimatta 
vuosi oli aktiivinen ja kokeita, koulutuksia ja tapahtumia 
pystyttiin rajoitusten sallimissa rajoissa järjestämään.  

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on erittäin hyvä. 
Jäsenmaksujen lisäksi koe- ja koulutustoiminta tuottivat katetta, 
jolla on pystytty kattamaan toiminnasta syntyvät kulut.   

Syksyllä yhdistys esitteli noutajakoirarotuja Lemmikkimessuilla 
2.10.2021 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa SNJ:n 
pyynnöstä. Noutajaesitys oli oikein onnistunut ja mukaan saatiin 
kaikki rodut: chesapeakelahdennoutaja, kiharakarvainen noutaja, 
kultainennoutaja, labradorinnoutaja, novascotiannoutaja ja 
sileäkarvainen noutaja.  

Vuosi oli aktiivinen ja tämä oli mahdollista aktiivisten jäsenten 
ansioita. Mukaan tarvitaan paljon ihmisiä. Yhdistys tarvitsee 
talkoolaisia, kouluttajia, koetoimitsijoita ja hallituksessa sekä 
toimikunnissa toimivia ihmisiä suunnittelemaan toimintaa. 
Lisäksi tarvitaan koiria ja ohjaajia osallistumaan tapahtumiin. 
Tässä on hyvä hetki kiittää kaikkia aktiivisesta toiminnasta! 

Kirsi Koivunen 
puheenjohtaja 

Vuoden koirat 2021 

Vuoden Agility-koira 

Lbu FI AVA Brufinn Napi, omistaja Tiia Jussila 

Vuoden kaunein kultainennoutaja ”Lislone 

Trophy” 

Knu C.I.B FI MVA FI RTVA EE MVA LV MVA 

Joystep’s Design By Iceman, omistaja Anneli Tuulio 

Vuoden Mejä-koira 

Lbu Kotilinnun Reissumies, omistaja Eeva-Maria 

Suontakanen 

Vuoden Nome-koira 

Knn FI KVA-B Goldenmember's Ice For Living, 

omistaja Maarit Martikainen 

Vuoden Näyttelykoira 

Nsn FI JVA LT MVA EE JMVA Magicfox´s Queen of 

Hearts, Hanna Helin ja Jarno Niemi 

Vuoden Rally-Toko Koira 

Nsn FI RTVA Siipiveikon Repohännän Unelma, 

omistaja Jenni ja Johannes Mansikkala 

Vuoden VEPE-koira 

Lbn FI VPVA Misty Bay´s Lady of the Reeds, 

omistaja Minna Ylinen 

Vuoden Vesipeto 

Palkinnon saajaksi valittiin Petra Aalto ja lbu Real 

Queen’s Fast and Wise ”Jedi”. Kaksikko osoitti 

hienoa kehitystä kauden aikana, ja he osallistuivat 

aktiivisesti koko perheen voimin treeneihin. 

Vuoden WT-koira 

Knu Living Easter Au, omistaja Tommi Taponen 

Valiopalkinnot 2021 

Knn FI RTVA WOODCHUCK'S PEACH GLOW, omistaja Maija Ranta 

Nsn FI JVA MAGICFOX'S QUEEN OF HEARTS, omistaja Hanna Helin 

ja Jarno Niemi 

Lbn FI JVA RISTILÄN MISS MONEYPENNY, omistaja Pirkko Hietala 

Knn FI JVA WOODCHUCK'S PEACH GLOW, omistaja Maija Ranta 

Lbn FI VPVA MISTY BAY'S LADY OF THE REEDS, omistaja Minna 

Ylinen 

Knu FI JVA PEPSTEP STORMCHASER, omistaja Hanna Lahtinen 

Knn FI KVA-B GOLDENMEMBER'S ICE FOR LIVING, omistaja Maarit 

Martikainen 

Lbn FI JVA ICYWATERS AIROLO, omistaja Pirkko Hietala 
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Tuomarin näkökulmasta 

Olipa hienoa päästä taas mukaan harrastuksen pariin. Sai nähdä parin vuoden tauon jälkeen paljon tuttuja. Olen 

ollut tuomaroimassa tätä nuorille ja veteraanikoirille tarkoitettua epävirallista kilpailua neljä tai viisi kertaa. 

Talkoilemassa eri tehtävissä olen myös ollut useita kertoja. Aina on ollut hauskaa ja paljon iloisia noutaja harrastajia. 

Tuomarointi epävirallisessa leikkimielisessä kokeessa on todella hienoa. Tasoero voi olla eri rasteilla suuri. Tänä 

vuonna olin rastilla, jossa kenneljoukkueet kilpailivat keskenään. Arvostelu alkoi, kun koirakko lähestyi rastia ja otin 

heidät vastaan. Tuomarina kerroin rastin tehtävät ja siirtymät tehtävän aikana. Koiraa sai pitää hihnassa tai vapaana, 

mikä tietysti vaikutti pisteisiin. Siirtymän pisteytys on muuttunut tarkemmaksi vuosien aikana. Lähes kaikki koirakot 

pidettiin vapaana tehtävien aikana. 

Ensin siirryttiin ohjaustehtäväpaikkaan. Ohjaustehtävässä on kaksi eteenlähetystä linjalle, jossa matkat ovat lyhyet 

(n.15m+20m). Kuitenkin niin, että ehtii auttamaan ohjaamisella linjalta poistunutta koiraa. Ottaen huomioon, että 

kyseessä on nuoret koirat, ohjaukset sujuivat suurimmalla osalla hyvin. Ohjauksen jälkeen lyhyt siirtymä 

kakkosmarkkeeraus paikkaan. Tässäkin ohjaajalle annettiin ohjeet tehtävästä. Lähes kaikki koirat suorittivat tehtävän 

hienosti, vaikkakin toinen heitoista oli hieman haasteellinen. 

Pirkan Damit ovat hieno startti vuoden kokeisiin. Siinä pitkän treenikauden jälkeen pääsee tunnelmaan. Vaikka 

tarkoitus onkin järjestää leikkimielinen tapahtuma, aistii osallistujista pientä jännitystä. Koirakoita oli paljon. Osalle 

nuorimmista koirista odotus kävi raskaaksi. Mutta sitähän kokeet ovat odotusta, odotusta ja taas odotusta. 

Jarmo Eerilä 

Pirkan Damit 2022 

Kokenut NOME-kisaaja Mirva Kausiala kertoi, 

että tuntui kivalta päästä taas Pirkan 

Dameihin pitkästä aikaa. Damit on mukava 

kohtaamispaikka missä näkee tuttuja. Päivä 

oli mukava, ilma oli hieno ja tehtävät sujuivat 

odotusten mukaisesti. "Hakuruutu vain oli 

liian pieni koiralleni", naurahtaa Mirva. 

Ensimmäistä kertaa kokeissa oleva Krista 

Poitsalo kertoi tunnelmiaan ensimmäisen 

tehtävän jälkeen: jännittävä päivä, eka tehtävä 

takana ja meni just niin hyvin kuin me 

osataan, eikä sattunut mitään omituista. 

Toivottavasti muutkin rastit sujuvat 

ongelmitta! 

Lapsi ja koira -kisaan osallistuivat Dominic Nurmi ja kultainennoutaja Pipari. 
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Kolme Kovaa Koota ja Pirkan Damit – yhdistyksen edustusjoukkue 

Pirkan Damit toivat taas kevättä rintaan nuorten ja vähän vanhempienkin noutajien omistajille parin vuoden koronakarenssin 

jälkeen. Yhdistyksemme omassa edustusjoukkueessa seikkailivat yksivuotiaat noutajapojat: Kelmi (Hakukoneen Horna), Karma 

(Biamin Ruovikonruhtinas) ja Käpy (Weljesten Whirlwind AU om. Riikka Lammi). Mukana joukkueessa olivat myös ohjaajat Terhi 

Kuusisto, Pertti Lammi ja Sari Lehtonen-Lammi. Joukkueen viimeistelytreeneistä huolehti ihana Susanna Salonen. Seuraavassa 

Pirkan kolme kovaa koota kertovat omin sanoin kokemuksiaan. 

Ekaa kerta dameissa  
Joukkueen ehdoton pistehaavi olivat ensikertalaiset Terhi ja Kelmi. Näin he kertovat kokemuksistaan: ”Osallistuin 

labradorinnoutajauros Kelmin kanssa ensimmäistä kertaa Pirkan Dameihin. Olin kuullut tästä nuorille koirille suunnatusta 

epävirallisesta kisasta alunperin kasvattajalta, mutta kasvattajajoukkueita ei saatu kahta kasaan. Onneksi Pirkan Nuuskut ilmoitti 

kokoavansa oman joukkueen - innokkaana ilmoitimme halukkuutemme lähteä mukaan”. 

”Sen lisäksi että tämä oli eka kerta Pirkan Dameissa, oli tämä myös meidän eka yhteinen startti koskaan! Talven aikana olimme 

treenanneet tehtäviä ja pidimme myös Sarin ja Pertin kanssa muutamat yhteistreenit ennen koepäivää. Koepäivä sisälsi paljon 

koiria ja ihmisiä sekä odottamista. Tehtävät olivat mielestäni juuri sopivia nuorille koirille, tuomarit ja toimihenkilöt olivat 

ystävällisiä ja kertoivat selkeästi tehtävien kulun. Kokemus oli ekakertalaisille oikein onnistunut ja hyvä aloitus koeuralle!” 

Pirkan Damit 2022 

Melkein kolmansia 
Ekaa kertaa damijahdissa olivat myös Karma ja Pertti. Heidän päivänsä parhaita paloja kuvailee Pertti seuraavassa: ”Karman päivä 

alkoi haulla ja siinä kävi kuten Bondille, kun maailma ei riitä. Hakualuetta laajennettiin eteen ja oikealle. Saimme 3 damia 6:sta ajan 

puitteissa, mutta olin itse tyytyväinen, koska Karma teki töitä koko ajan. Myös ohjaus- ja markkeeraustehtävissä damit saatiin 

talteen, mutta pientä petrattavaakin jäi”. 

”Pirkan damit onkin hyvä paikka korkata nuoren koiran kisat. Näkee puutteita, joita tulee korjata ja lisäksi näin korona-aikaan koira 

pääsee paikkaan, jossa on paljon uusia koiria. Korona-ajan mökkihöperyydestä kärsivät etenkin nuoret koirat (ja vähän vanhemmat 

ohjaajat). Kisan huippuhetki oli se, kun tuli kutsu saapua palkintojenjakoon. Äkkilähtö Tampereelta Pälkäneelle sai hieman nolon 

lopun, kun kolmas palkintosija muuttuikin neloseksi. Se ei päivän iloa himmentänyt. Järjestelyt olivat taas kerran onnistuneet. 

Kaikki toimi mainiosti, ruoka oli hyvää ja kisaajilta löytyi huumorimieltä.” 

Vantaan tähti Pirkanmaalla 
Vierailevana tähtenä Vantaalta joukkueen täydensi iloinen kultsupoika Käpy, jota omistajan Riikka Lammin sijasta ohjasi tällä kertaa 

”mummu” Sari. Kävyllä oli takanaan ehkä vähän liian iso viikko pienelle pojalle, ja se ei yltänyt enää loppuviikosta omaan 

parhaaseensa. Edellinen menee ”mummun” piikkiin - saldona kuitenkin yksi monta hyvää kokemusta rikkaampi ja aina yhtä 

onnellinen ja hyväntuulinen kultaturkki.  

”Järjestelyporukka tuomareineen ja rastimiehistöineen pisti jälleen kerran parastaan, ja ennätysmäinen määrä osallistujia saatiin 

juoksutettua rastilta toiselle iloisissa tunnelmissa ja ripeään tahtiin. Tehtävät vaikuttivat näin mummuikäisen silmissä helpoilta: 

kaksi damia linjalla ohjauksessa ja kakkosmarkkeeraus sektoriin ja kuusi damia hakuruudussa helpossa maastossa ja lähellä 

toisiaan. Mutta kun niitä katsottiin nuoren ensimmäisiä askeleitaan tuttujen treenimaastojen ulkopuolella ottavan noutajan silmin 

niin monta haastetta tulikin mukaan kuvaan. Kokonaisuus oli kuitenkin koirallekin onnistunut kokemus ja se osasi olla rauhassa 

kaiken tohinan ja vilinän keskellä.” 

Sari Lehtonen-Lammi, Pertti Lammi ja Terhi Kuusisto 

Pirkan joukkueen kolme kovaa koota: vasemmalta Kelmi, Käpy ja Karma poseeraavat ennen kisaa.  
Kiitos Susanna Salonen hienoista kenraaliharjoituksissa. © Pertti Lammi 
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Osallistuimme ensimmäisen kerran 1v 7kk ikäisen 

käyttölinjaisen labradorinnoutajani Ainon (Icywaters Andeer) 

kanssa Pirkan Dameihin. Osallistumalla saimme paljon 

kokemusta, oppeja ja vinkkejä tulevia kesän NOME-B kokeita 

varten. Rasteille jonottaminen oli rankin osuus koko 

tilaisuudesta. Liki 4 tuntia meni kahden rastin jonottamisessa. 

Tosin, jonottaminen oli hyvää maltin harjoittelua sekä koiralle 

että emännälle. Hakuruudussa Aino toimi hyvin, tosin 

harmillisesti vaihtoi viimeisen damin. Tätä meidän tulee siis 

harjoitella. Pelkäsin markkeerauksissa, että Aino ottaa 

varaslähdön, mutta yllättikin minut positiivisesti. Linjalle Aino 

lähti hienosti, mutta vauhdin hurmassa ohitti ensin molemmat 

damit. Uudelleen lähetys johti onnistumiseen. Linjojakin 

harjoitellaan nyt ahkerasti, lyhyistä pitkiin. Tapahtumasta jäi 

miellyttävä muisto, odottelusta huolimatta. Ensi vuonna 

osallistutaan kyllä uudestaan toisen koiramme Ulpun kanssa. 

Kiitos joukkuetovereille ja järjestäjille! 

Teija Ovaskainen ja Aino 

Pirkan Damit 2022 

Lähdimme ensimmäistä kertaa 

labradorinnoutaja Tepon (Icywaters 

Altdorf) 1v 7kk kanssa kokemaan Pirkan 

Dameja odottaen mukavaa kokeenomaista 

harjoitustapahtumaa, missä tavattaisiin 

paljon muita koiria ja ohjaajia. Päivä oli 

hyvin sellainen, kun odotinkin, paljon 

mukavia ihmisiä ja ensikertalaiselle hyvä 

kurkkaus koekentille, mutta rastien välillä 

oli kyllä turhan pitkä odotus aika. Päivä 

osoitti, että Teppo on huippu 

hakutyöskentelijä ja itsenäinen työmyyrä, 

jonka kanssa tarvitsee vielä vahvistaa 

ohjausten kuuntelua. Koira ei myöskään 

häiriintynyt muista ympärillä tapahtuvista 

asioista. Hieno tapahtuma, johon voisimme 

osallistua mielellään uudestaan. 

Jaana Savisto ja Teppo 

 

Mietin pitkään uskallanko ilmoittautua ensimmäistä kertaa 

Dameihin Ansan (Icywaters Aubonne)  

1v 7kk kanssa. Koska tapahtumaa mainostettiin 'leikkimielisenä' 

joukkuekilpailuna - ja etenkin kun vielä pääsimme mukaan 

oman kennelin kenneljoukkueeseen, rohkaistuin lopulta 

osallistumaan. Kovasti kiinnosti tietenkin etukäteen myös saada 

jonkinlainen käsitys tehtävien vaativuustasosta. Etukäteen en 

osannut juuri muuta odottaa kuin, että saisimme kokemusta 

isosta tapahtumasta.  

Tapahtuma olikin paljon suurempi kuin osasin odottaa - yli 140 

koirakkoa! Toinen yllätys oli todella pitkät odotusajat rasteille! 

Joukkueena tosin oli mukava odottaa ja vaihtaa kuulumisia. 

Ensikertalaisena jätin omat eväät autoon, kun luulin, että 

muutamassa tunnissa tehtävät on suoritettu. Ansalle oli toki 

herkkuja taskut täynnä. :)  

Etukäteen mietin saako iso tapahtuma ja odottaminen Ansan 

ihan ylikierroksille, mutta Ansa pystyi kaikesta huolimatta 

keskittymään oman vuoron tullessa ja malttiakin löytyi. 

Hakuruudussa Ansa haki damit nopeasti. Markkeerauksessa se 

lähti seuraamaan edellisten koirien jälkiä, mutta uudelleen 

lähetettynä haki damin ja toi suoraan käteen. 

Suuret kiitokset järjestäjille - huipputyötä! Ehdottomasti tullaan 

uudestaan! Lämpimät kiitokset myös mahtaville tuomareille 

Sinikka Toijala ja Jarmo Eerilä - teidän rasteilla oli mukava ja 

kannustava tunnelma!  

Tarja Julkunen ja Ansa 

 

 

Kenneljoukkue Icywaters – sisarukset ensi kertaa Pirkan Dameissa 

Teppo odottamassa noutovuoroaan. © Jaana Savisto 
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NOME - Ei pelkkää noutamista 

Teemme uutiskirjeeseen juttusarjan 
yhdistyksemme edustamista eri lajeista niiden 
kokeiden vinkkelistä. Mitä NOME-, TOKO-, 
MEJÄ- ja VEPE-kokeissa tapahtuu? Miten 
kokeet ”rakennetaan”, keitä ovat 
koetoimitsijat, kokeiden ”liima”? Tässä 
uutiskirjeessä esitellään NOMEa ja TOKOa 
kokeina ja kuullaan näissä kokeissa vastaavina 
koetoimitsijoina toimivia henkilöitä. 

Mitä kokeet ovat? Miten ne tehdään? 

NOME on lyhenne sanasta Noutajien Metsästyskoe. Noutajien metsästyskokeita on kolme erilaista: NOME-A, 

NOME-B ja WT. NOME-A eli lämpimän riistan kokeissa, riistat ammutaan kokeen aikana. Kun taas NOME-B kokeissa, 

riistat ovat sulatettua pakasteriistaa. Kolmas koemuoto on nimeltään Working Test, eli WT-koe. Tässä koemuodossa 

koirat eivät nouda ollenkaan riistaa vaan noutoesineitä eli dameja. Kaikkiin näihin koemuotoihin pääseminen vaatii 

sitä ennen hyväksytysti suoritettua taipumuskoetta (NOU). 

NOME-B- ja WT-kokeista löytyy kolme eri luokkaa: alokas-, avoin ja voittajaluokka. NOME-A kokeet ovat 

voittajaluokan koirakoille. Kokeet jäljittelevät aitoa metsästystilannetta. Kokeissa testataan koiran rodunomaisia 

ominaisuuksia metsästyksen omaisiin tehtäviin. Kokeet tapahtuvat metsässä, suoalueilla tai pelloilla. 

Kaikissa koemuodoissa tulee erilaisia tehtäviä. Markkeerauksia, ohjauksia sekä hakua. Lähihallinta (seuraaminen ja 

paikalla pysyminen) tulisi olla myös hyvää ja mitä korkeammalle luokkia etenee, siihen kiinnitetään enemmän 

huomiota. 

Kokeesta vastaa aina koevastaava. Hän on hankkinut kokeeseen tuomarin/tuomareita sekä liudan toimitsijoita, jotta  

koe voidaan toteuttaa. Talkoilijoiden tärkeys korostuu kokeiden 

järjestämisessä. Eikä sovi unohtaa koesihteeriä, joka ottaa vastaan 

ilmoittautumiset ja on täyttänyt etukäteen useita koepapereita 

valmiiksi koepäivää varten. 

Jotta koe saadaan toteutettua, tulee se olla anottu hyvissä ajoin 

kennelliitosta sekä kesäkaudelle täytyy muistaa hakea koirien 

irtipitoluvat! Poliisille kannattaa myös tehdä ilmoitus hyvissä ajoin 

ennen koepäivää, etteivät naapurit tai mökkiläiset soita turhaan 

poliiseja paikalle, kun kokeesta kuuluu ammuntaa. 

Koevastaava on käynyt hyvissä ajoin maastossa suunnittelemassa 

kokeen ja pakannut varastolta liudan riistoja, tarvikkeita ja kylttejä 

auton täyteen. Myös eväiden tekeminen työntekijöille kuuluu usein 

hommaan! Kuka nyt tyhjällä vatsalla haluaisi olla koko päivää? Joten 

tekemistä riittää. 

Koeaamuna jännitys tiivistyy, niin koevastaavan kuin starttaajien osalta. 

Tehtävät on käyty yhdessä tuomarin ja toimitsijoiden kanssa lävitse. On 

alkupuhuttelun vuoro, jonka jälkeen koe voi alkaa. 

NOME- ja TOKO-lajikuvaukset: Maarit Martikainen ja Susanna Jussila 
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NOME-kokeiden pariin sukelsin toden teolla vuonna 2014, 

jolloin kävin vastaavan koetoimitsijakurssin koska intohimo 

päästä järjestämään itsekin kokeita oli suuri. Tajusin myös, 

että ilman tekijöitä, ei ole kokeita, joten halusin antaa oman 

panokseni yhdistyksessä. Ja kokeiden järjestäminen on ollut 

aina mukavaa! Jos yhtään tällainen kiinnostaa, minuun voi olla 

yhteydessä asian tiimoilta! 

Maarit Martikainen 

NOU/NOME/WT-koevastaava vuodesta 2014 

 

 

 

Harrastaminen ja kiinnostus lajeista sai lähtemään ensin koulutusohjaajan 

kursseille, sekä TOKOssa että noutajien metsästyskoepuolella 

(NOU/NOME/WT), jonka jälkeen matka jatkui vielä koevastaavan kurssille.  

Aina tarvitaan uusia ja innokkaita mukaan toimintaan, ilman 

koulutusohjaajia ja vastaavia koetoimitsijoita meillä ei olisi tarjota 

koulutuksia tai koepaikkoja. Koevastaava ei ole yksin vaan mukana iso 

tehotiimi toimitsijoita ja yhteistyössä saadaan tehtyä kiva koepäivä kaikille. 

Mikäs sen hienompaa kuin viettää päivä luonnonhelmassa seuraillen 

hienoja metsästyskoiria. 

Satu Rivinoja 

TOKO-koevastaava vuodesta 2013 

NOU/NOME/WT-koevastaava vuodesta 2019 

 

 Vastaavat koetoimitsijat – rakkaudesta lajiin 

Minä lähdin koetoimitsijakursseille, koska kilpailen itse melko paljon useammassakin eri lajissa ja kiitollisena koepaikoista 

vastavuoroisesti, halusin kantaa korteni kekoon, järjestää itsekin kokeita, jotta muutkin saavat mahdollisuuksia päästä 

koiriensa kanssa kokeisiin. 

Uskon itse vahvasti siihen, että hyvä kannattaa laittaa kiertämään ja suosittelenkin lähtemään mukaan koetoimitsijakursseille. 

Sieltä saa hyvät ohjeet kokeiden järjestämiseen, ja kokeissa on toisinaan mielenkiintoista olla myös järjestäjän roolissa. 

Susanna Jussila 

Tottelevaisuuskokeiden koetoimitsija vuodesta 2021 

Palveluskoirakokeiden ja Pelastuskoirakokeiden koetoimitsija vuodesta 2015  

 

 

Kun aloitin koiraharrastuksen, huomasin jo harrastuksen alkumetreillä, 

että tässä hommassa on paljon yhteisöllisyyttä. Treenattiin porukalla, 

neuvottiin treenikavereita, iloittiin yhdessä onnistumisista, pohdittiin 

erilaisia koulutuksellisia haasteita kimpassa ja järjestettiin kokeita. 

Vaikka olin ihan noviisi, minut otettiin hyvin mukaan porukkaan, sillä 

olinhan innokas oppimaan uutta, ja valmis kantamaan myös korteni 

kekoon talkoilemalla kokeissa sekä muissa yhdistyksen tapahtumissa. 

Kokeet ovat monille koiraharrastajille tärkeä osa tätä harrastusta, ja 

jotta kokeita voidaan järjestää, tarvitaan aina talkoilijoita sekä se yksi 

vastaava koetoimitsija, joka on päävetovastuussa koejärjestelyistä sekä 

koepäivän sujumisesta. 
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Tottelevaisuuskoulutuksen (TOKO) tarkoituksena on opettaa koiralle asiallista ja hallittua käytöstä, sekä 

koiranohjaajalle koirankoulutus- ja käsittelytaitoja. Laji sopii kaikille koirakoille, sillä onhan hyvin koulutettu koira 

myös mukava kaveri arjessakin. 

Tottelevaisuuskokeissa testataan koulutuksen tasoa eli koiran ja ohjaajan välistä yhteistyötä sekä erilaisten koiralle 

ennalta opetettujen liikkeiden hallintaa (esim. seuraaminen, luoksetulo, nouto jne). Tottelevaisuuskokeisiin saavat 

osallistua kaikki tunnistusmerkityt ja Suomen kennelliiton määräysten mukaisesti rokotetut yli 10kk ikäiset koirat. 

Tottelevaisuuskokeissa on neljä eri luokkaa: alokas-, avoin-, voittaja- ja erikoisvoittaja luokka. Koira saa siirtyä 

luokasta toiseen saatuaan yhden ykköstuloksen, ja sen tulee siirtyä seuraavaan luokkaan viimeistään sen jälkeen, 

kun koiran kolmannesta luokkakohtaisesta ykköstuloksesta on kulunut vuosi. Kolmella luokkakohtaisella 

ykköstuloksella koiralle saa myös koulutustunnuksen TK1, TK2, TK3, TK4. Suomen tottelevaisuusvalion (FI TVA) 

arvoon vaaditaan erikoisvoittajaluokasta kolme ykköstulosta vähintään kahdelta eri tuomarilta sekä näyttelytulos 

(vähintään H). 

 

KOETOIMITSIJAN ROOLI 

Kokeesta vastaavalla koetoimitsijalla on tärkeä rooli ja monta pientä tehtävää hoidettavana Tottelevaisuuskokeen 

järjestämisessä. Tästä hommasta selviää kuitenkin näppärästi hyvällä ennakkosuunnittelulla. Koetoimitsijan 

tärkeimpiä tehtäviä ennen TOKO-koetta on kokeen anominen, tuomarin ja liikkeenohjaajan varaaminen sekä 

yhteydenpito heihin aikataulujen ym. osalta, luvallisen koepaikan varaaminen, sähköisten ilmoittautumisten 

vastaanottaminen, koekutsujen lähettäminen sekä talkoolaisten hommaaminen jne. Koepäivänä koetoimitsija on 

koepaikalla koko koepäivän ajan. 

Tottelevaisuuskokeet vedetään tyypillisesti läpi melko pienellä talkooporukalla, ja usein talkoilijoiden joukossa on 

myös ensikertalaisia, joten koetoimitsija opastaa talkoilijat tehtäviin koepaikalla. Sen lisäksi koetoimitsija huolehtii 

kisakamat paikalle sekä valvoo kehänrakennusta, toivottaa kilpailijat tervetulleiksi, huolehtii palkintojen jaosta, 

muistuttelee talkoilijoita evästauoista ja koepäivän päätteeksi kirjaa vielä koetulokset virkkuun. 

Yksikään koetoimitsija ei näistä hommista voisi yksin selvitä, siksi kaikki talkoilijat ovat kullan arvoisia ja 

koetoimitsijan kannattaakin delegoida tehtäviä talkoilijoille. Jokaisen koetoimitsijan kannattaa pakata aamulla 

mukaan myös iloinen ja kannustava mieli, sillä koepaikalla on kilpailijoidenkin joukossa usein myös ensikertalaisia, 

joita uusi tilanne jännittää, ja sinä tilanteessa kokeneemman harrastajan hymy sekä muutamat tsemppaavat lauseet 

voivat saada ihmeitä aikaan. 

TOKOsta on moneksi 

Tervetuloa mukaan kaikki uudet talkoilijat ja koulutusohjaajiksi tai vastaaviksi koetoimitsijoiksi 

haluavat! Edessä on tapahtumarikas kesä yhdistyksemme tarjoamien useiden lajien parissa! 
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Tulossa  

NOME-koulutukset 
 

WT ALO-kurssi Pälkäneellä 

• Kouluttajina Maarit Martikainen ja Anu Sinkkonen 

• Kurssikerrat maanantaisin 30.5., 6.6., 13.6. ja  

20.6. klo 18 

• Ilmoittautuminen kotisivuilla olevan lomakkeen 

kautta 

 

Riistaan tutustuminen 

• Riistaan tutustumisilta yhdistyksen jäsenille 

23.5. klo 18 Pälkäneellä  

• Kouluttajina Maarit Martikainen ja Anu 

Sinkkonen 

• Riistaan tutustuminen on tarkoitettu koirakoille, 

joilla ei ole kokemusta riistatyöskentelystä 

• Ilmoittautuminen kotisivuilla olevan lomakkeen 

kautta 

 

Erikoiskoulutus 
• Mervi Salo ja Tiina Mursula kouluttavat 

yhdistyksen NOME-kouluttajia 22.5. ja 9.7. 

Näissä koulutuksissa on vapaita paikkoja ja 

yhdistyksen jäsenet voivat ilmoittautua niihin 

mukaan.  

• Koulutuksen hinta on 50 €/päivä/koirakko ja 

koulutukset järjestetään Teiskossa.  

• Lisätietoja ja ilmoittautumiset kotisivujen 

kautta. 

NOME-kokeet 

Taipumuskokeet (NOU) 
• 26.5.2022 Kiikoinen 
• 24.7.2022 Tampere 
• 3.9.2022 Ikaalinen 

Metsästyskokeet (NOME-B) 
• 4.-5.6.2022 Tampere (ALO) 

• 6.8.2022 Tampere (VOI) 
• 17.9.2022 Pälkäne (ALO) 
• 18.9.2022 Pälkäne (AVO) 

Tarkemmat tiedot löydät järjestettävistä 
kokeista SNJ:n koekalenterista valitsemalla 
koemuodon ja yhdistyksen. 

MEJÄ-kokeet 

• 05.6.2022 Orivesi (AVO, VOI) 
• 20.7.2022 Orivesi (AVO, VOI) 

 
Lisätietoja yhdistyksen kotisivuilla. 

VEPE-kokeet 

• 19.6.2022 aamu- ja iltapäiväkoe 
• 27.7.2022 iltakoe 
• 13.8.2022 aamu- ja iltapäiväkoe 
• 14.8.2022 aamu- ja iltapäiväkoe 
• 25.8.2022 iltakoe 

Kaikki kokeet pidetään Onkijärvellä 
Kangasalla. Joka kokeessa kaikki luokat 
SOVE, ALO, AVO, VOI. Tarkemmat tiedot 
kokeista yhdistyksen kotisivuilla. 

Paljon muitakin, jo täyttyneitä, koulutuksia 

käynnissä ja käynnistymässä NOMEssa, TOKOssa ja 

VEPEssä. Uusien kurssien alkamisesta tai 

peruutuspaikkojen aukeamisesta tiedotetaan 

yhdistyksen kotisivuilla ja Facebook-ryhmässä 

Pirkanmaan Noutajakoirayhdistys. 

KIVAA HARRASTUSTEN TÄYTEISTÄ KESÄÄ NOUTAJIEMME KANSSA! 

https://www.pirkannuusku.net/nome/koulutukset/nome-ja-wt-kurssit-2022/
https://www.pirkannuusku.net/nome/koulutukset/nome-ja-wt-kurssit-2022/
https://www.pirkannuusku.net/nome/koulutukset/erikoiskoulutukset/
https://www.pirkannuusku.net/nayttely/tapahtumat/
https://www.pirkannuusku.net/meja/kokeet/
https://www.pirkannuusku.net/vepe/kokeet/

