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Pääkirjoitus 

Vuosi 2022 on Pirkanmaan 
Noutajakoirayhdistyksen juhlavuosi. 
Vuoden aikana on ollut monipuolista 
koulutus- ja kilpailutoimintaa. Vuoden 
aikana on ollut taipparikursseja, 
NOME-koulutuksia, valmennusryhmiä, 
arkitottelevaisuutta, pentukursseja, 
TOKOa, rally-tokoa, näyttelykoulutusta, 
VEPE-viikkoryhmiä ja -kursseja. Tässä 
kohtaa on paikallaan kiittää kouluttajia, 
jotka ovat vapaaehtoisina tehneet 
työtä kouluttaen muita.  

Kesän aikana on ratkottu yhdistyksen 
VEPE- ja TOKO-mestarit. Kokeita ja 
kilpailuja on ollut runsaasti. Näitä 
tapahtumia ei pystytä järjestämään 
ilman suurta joukkoa talkoolaisia. Kiitos 
kaikille mukana olleille.  

Tänä vuonna on pyritty tuomaan esille vapaaehtoisten tekijöiden merkitystä. Yhdistys ei pysty toimimaan 
ilman aktiivisia jäseniä. Onneksi meillä on monipuolinen kouluttajien ja koetoimitsijoiden joukko. 
Tulevaisuudessakin pyrimme kouluttamaan yhdistykselle koetoimitsijoita ja kouluttajia. Entistä enemmän 
pyrimme huomioimaan vapaaehtoisia, jotka antavat tärkeän panoksensa yhdistykselle.  

Nyt on aika juhlia mennyttä taivalta. Pirkanmaan Noutajakoirayhdistys täyttää tänä vuonna 50 vuotta. 
Varsinainen syntymäpäivä on 27.12.2022, mutta juhlat pidetään jo aiemmin 26.11.2022.  

Ensi vuonna yhdistys täyttää 40 vuotta itsenäisenä yhdistyksenä. Juhlat jatkuvat. Ensi vuonna olisi tarkoitus 
kerätä hieman muistoja jäseniltä matkan varrelta.  

Tänä vuonna Suomen Noutajakoirajärjestö järjestää muutaman vuoden tauon jälkeen TOKOn ja Rally-tokon 
mestaruuskisat. Pirkanmaan Noutajakoirayhdistyksestä lähtee joukkue Rally-tokon haasteotteluun mukaan.   

Tervetuloa syyskokoukseen ja juhlimaan viisikymppisiä 26.11.2022! 

 

Kirsi Koivunen 

puheenjohtaja 

 

Kuva: Taru Sinervä 
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Tervetuloa yhdistyksen 50-vuotisjuhliin 
lauantaina 26.11.2022 

Ravintola Mylläreihin Tampereelle! 

Tilaisuus alkaa yhdistyksen syyskokouksella klo 17:30 ja  
jatkuu 50-vuotisjuhlaillallisella klo 18:30.  

Tämän jälkeen on ohjelmaa ja vapaata seurustelua. 

Juhlaillalliselle osallistuminen maksaa 20€/hlö.  
Illallinen sisältää runsaan kolmen ruokalajin juhlapöydän sekä  

kaksi kaatoa ruokajuomaa alkumaljoineen. 

Sitovat ilmoittautumiset syyskokoukseen / juhlaillalliselle 7.11. mennessä täällä. 

https://www.pirkannuusku.net/yhdistys2/50-vuotisjuhla-26-11-2022/
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Pirkanmaan Noutajakoirayhdistys keräsi keväällä ensimmäisen kerran NOMEssa valmennusryhmät 
perinteisten kurssien lisäksi. Valmennusryhmät muodostettiin AVO/VOI-koirakoille ja ALO-koirakoille. 
ALO-ryhmiä tuli kaksi, seitsemän koirakkoa molempiin.   
 
Valmennusryhmät on tarkoitettu noutajien rodunomaisiin kokeisiin tähtääville ja tavoitteellisesti 
treenaaville koirakoille. Valmennusryhmiin piti hakea erikseen ja kertoa perusteluita valinnalle. ALO-
ryhmään hakijalla tuli olla NOU1-tulos tai koiralla riittävä perushallinta rodunomaista treeniä varten. 
 
Valmennusryhmään mukaan lähtevä koirakko sitoutui treenaamaan yhdessä vuoden 2022 aikana 
vähintään kaksi kertaa kuukaudessa. Ryhmää koulutti varsinainen kouluttaja kuusi kertaa, mutta 
valmennusryhmän tarkoituksena on, että ryhmän jäsenet suunnittelevat treenit koko ryhmälle 
vuorotellen ja ryhmä toimii aktiivisesti koko ryhmän koirakoiden koulutuksen hyväksi. Kouluttaja antaa 
vinkkejä treeniin, mutta ohjaajat ovat vastuussa itse koiriensa koulutuksesta ja eteenpäin viemisestä. 
 
Valmennusryhmät koettiin tarpeellisiksi ja hyvin omaa ja koiran osaamista eteenpäin vieviksi tavoiksi 
harjoitella. Ensi vuodelle onkin suunnitteilla lisää ALO-valmennusryhmiä.  

NOMEn ALO-valmennusryhmä 

Kuva: Marika Moilanen 

Tarja lähettää Ansan linjalle.  
Kuva: Veera Suominen 

Oltiin Ansan (2v. labbistyttö) kanssa onnekkaita ja päästiin Nuuskujen 

NOME ALO-valkkuryhmään keväällä. Ansa on ensimmäinen 

käyttölinjainen noutajani ja olen NOMEssa ihan aloittelija, joten 

porukkaan pääseminen oli meille lottovoitto! 

Treeniryhmässämme oli seitsemän koirakkoa, melkein kaikki koirat 

kahden vuoden kieppeillä ja noin puolet olivat suorittaneet taipparit 

edellisenä kesänä. Me kokokoonnuttiin kerran viikossa Teiskossa 

treenipellolla, joka on muuten aivan mahtava paikka lajitreeneihin. 

Ryhmä oli keskenään vastuussa treenien suunnittelusta ja koirien 

kouluttamisesta. Onneksi meidän ryhmässä oli mukana kokeneempia 

ohjaajia ja saimme kauden aikana tehtyä todella hyviä treenejä. Oli 

lähihakua, linjaa, markkeerausta, pysäytyksiä, vesitreeniä, 

riistatreenejä, laukauksia - ja välillä ihan vaan malttitreenit, jolloin 

istuttiin veden äärellä koirien kanssa. Jotkut hyvin maltillisesti 

käyttäytyvät pääsivät uimaankin - Ansa ei. 

Välillä päästiin Tiina Ruuskasen ja Saara Färlin ohjaamiin koulutuksiin. 

Molemmille erittäin iso kiitos rauhallisesta ja ystävällisestä 

suhtautumisesta meihin aloittelijoihin. Jaksoitte paneutua kunkin 

koirakon toiveisiin ja tasoon, loitte uskoa epätoivon hetkillä, ja saitte 

valoa näkymään tunnelin päässä. Iloittiin yhdessä pienistä 

onnistumisista ja nautittiin mukavista hetkistä.  

Syyskuun lopussa oli viimeiset treenit. Super isot kiitokset Pirkan 

Nuuskuille, Tiinalle ja Saaralle sekä tietty ihan parhaalle 

valkkuryhmälle: Susanna&Lysti, Päivi&Jaska, Veera&Tarmo, 

Jenna&Miina ja Emppu&Taavi! 

Tarja Julkunen 

Kokemuksia ALO-valkkuryhmistä 
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Pääsimme Jaskan (nyt 2v) kanssa ALO-valmennusryhmään keväällä 2022. Jännitti hieman mennä uuteen porukkaan, 

aiemmin tuttuja oli oikeastaan vain sisko-Ansa ohjaajineen. Porukkamme ryhmääntyi nopeasti, ja ryhmä oli alusta 

alkaen sitoutunut säännölliseen treenaamiseen.  Sitoutumista edesauttoi huomattavasti Susannan jämäkkä rooli 

ryhmän yhdyshenkilönä. Mietimme porukalla koko ryhmän koirien vahvuuksia ja haasteita, ja on ollut hienoa 

seurata treenikavereiden kehitystä. Innokkaimmat ajelivat treeneihin matkan takaa, Hämeenlinnasta saakka, tai jopa 

ilman koiraa heittämään ja “riistavahdiksi” 😊. 

Parhaat jutut minulle valkkuryhmässä ovatkin olleet tuttuus ja jatkuvuus. Nuoren, viriilin uroksen kanssa käy 

helposti vieraassa porukassa korvat kuumottamaan, jos sattuu joku ryhmän nartuista olemaan juoksulla tms. 

Tutussa, turvallisessa ryhmässä näistä haasteista on selvitty, eikä treeneihin meno ole tuntunut kertaakaan 

hankalalta. Treenikaverit kannustavat toinen toistaan. Whatsapp-ryhmässä on jaettu iloja ja suruja. 

Kun treenit ovat säännöllisesti viikoittain, on helpompi miettiä edistymistä pienin askelin, oikeaan suuntaan. 

Muutaman kerran kurssitkin ovat olleet hyviä, mutta niillä tulee helpommin ahnehdittua joko liikaa tai liian vaikeita 

tehtäviä. Nyt valkkuryhmässä oli helpompi edetä maltilla, koska seuraava mahdollisuus harjoitteen yrittämiselle 

siinsi jo viikon päästä. 

Ryhmämme kokoontui syyskuun viimeiselle viikolle asti, vaikka arki-illan viimeisillä koirakoilla alkoi jo usva hiipiä 

mainiolle Pirkan treenipellolle. Toivomme totisesti jatkoa ensi kaudelle! 

Päivi Halonen 

Päivi Halonen ja Jaska usvaisella treenipellolla. Kuva: Veera Suominen 
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Kesän koemenestystunnelmia 

Yhdistyksen TOKO-mestari ja rally-tokon hienot sijoitukset 

Usvasta Pirkan Nuuskujen TOKO-mestari 2022 

Saimme yllättäen pokata tollerini Usvan 
(Siipiveikon Kosken Ututyttö) kanssa 
Pirkanmaan Noutajakoirayhdistyksen tämän 
vuoden TOKO-mestari -palkinnon. 
Mestaruuskoe järjestettiin syyskuun alussa 
Terälahdessa.  Olen monena vuonna 
osallistunut koirieni kanssa 
mestaruuskokeeseen, mutta nyt ensimmäistä 
kertaa osui voitto kohdalle. Näinhän se 
tuntuukin monesti menevän ainakin omalla 
kohdallani, isoja onnistumisia ja kisamenestystä 
tulee silloin kun sitä vähiten osaa odottaa! 

TOKO on ollut viime vuosina Usvan ns. päälaji. 
Käymme yleensä yhteistreeneissä 1-2 kertaa 
viikossa ja lisäksi treenaillemme kotosalla silloin, 
kun sopivasti aikaa on (monesti valitettavasti 
aikaa ei ole…). Usvan kisaura on edennyt varsin 
verkkaiseen tahtiin, osin myös siksi että koronan 
takia TOKO-kokeita jouduttiin aiemmin 
perumaan paljon.  

Usvalle tämä koe oli ensimmäinen startti 

avoimessa luokassa. Meillä on kesän aikana ollut haasteita mm. ruutu-liikkeen kanssa, joten nyt 
kokeessa ruudun onnistuminen tuntuikin erityisen hienolta. Muutoin kaikki liikkeet sujuivat meiltä 
hyvin, mutta viimeisenä ollut hyppynouto ei onnistunut Usvan kiertäessä hyppyesteen mennen 
tullen. Muista liikkeistä tuli kuitenkin hyvät pisteet, joten kokonaisuudessaan pisteemme riittivät 
AVO1 -tulokseen.  

Kiertopalkinnon mukana kulkeva albumi on ollut mukavaa lueskeltavaa. Albumissa on ihanasti 
esitelty yhdistyksemme TOKO-mestareita jo monen vuoden ajalta. Hauska sattuma oli myös 
huomata, että kirjassa esitellyt aiemmat mestaruuden saaneet tollerit ovat kaikki olleet Usvan 
sukulaisia! 

Jenni ja Usva mestaruuspystien kanssa.  
Kuva: Kaisa Majanen 
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Karman rally-tokokesä 

Karma (Siipiveikon Repohännän Unelma) on rally-tokon kisakaverini. Karman kanssa 
keskityimme TOKOOn (ja NOMEen) sen ollessa nuorempi, mutta tällä hetkellä rally-toko on 
ainoa kisalajimme. Karma on hauska pieni koira, jonka kanssa on kivaa olla kehässä. 

Kesäkuun alussa järjestettiin rally-tokon 
Pohjois-Hämeen kennelpiirin 
piirinmestaruuskilpailut Lempäälässä. 

Mestariluokassa oli osallistujia melkein 30. Kisat 
olivat ulkona, mikä oli sinänsä meille melko 
haastavaa, koska olemme treenanneet 
enimmäkseen halliympäristöissä. Kisapäivä oli 
myös todella kuuma. Kuumuus vaikutti myös 
Karman suoritukseen, eikä koira tuntunut ihan 
omalta itseltään kehässä. Kaikesta huolimatta 
jotenkin onnistuimme suorittamaan radan 
puhtaasti ja saimme siis täydet 100 pistettä 
(ensimmäistä kertaa ikinä!). Kisasta tuli tiukka, 
kun neljä koiraa sai radalta täydet pisteet. 
Piirinmestaruudet jaettiin siis aikavertailun 
perusteella. Karman kanssa olimme toiseksi 
nopeimpia ja saimme siis 
piirinmestaruushopeaa. 

Elokuun puolivälissä vuorossa olivat rally-tokon 
SM-kilpailut Ylöjärvellä. Olipa mukavaa, kun 
kisat olivat tänä vuonna lähellä. Myös SM-
kisoihin osui hellekeli, mikä vaikutti monen 
koiran suorituksiin. SM-kilpailuihin päästäkseen 
on osallistuttava ensin esikarsintaan, jossa  
kilpailuun osallistumaan valitaan 60 koirakkoa (valinnat tehdään koiran kisatulosten perusteella). 
Lauantaina kilpailtiin mestariluokan karsintaradalla, josta sitten 20 parasta pääsi finaaliin 

sunnuntaille. Karman kanssa saimme karsintaradalta 99 pistettä, jonka myötä saimme jatkaa 
kilpailua sunnuntain finaalissa. Sunnuntaina meidän keskittymisemme kisarataan ei enää ollut 
ihan huipputasolla, ja suoritukseen mahtuikin mukaan useampia virheitä. Finaaliradalta saimme 
88 pistettä, joka on kahden tuomarin antamien pisteiden keskiarvo. Suomen mestaruus 
ratkaistaan kahden päivän ratasuoritusten yhteistuloksen perusteella. Kokonaistuloksissa 
Karman ja minun sijoitus oli tänä vuonna SM-13.  

SM-kisojen jälkeen vuorossa oli lyhyt tauko, mutta syksyllä taas jatketaan aktiivista treenausta ja 
kisaamista. Tärkeintä meille on, että treeneissä ja kisoissa on kiva. 

Jenni Mansikkala, Usva & Karma 

Kuva: Jenni Mansikkala 
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Papun (Jummi-jammin Ever Dream) kanssa aloitettiin VEPE-harrastus viime vuonna. Koiran 
nuoren iän takia kisat päästiin starttaamaan vasta tänä kesänä, tavoitteena lähinnä SOVEn 
suorittaminen alkukesän treenikauden jäätyä väliin. 

Papu on treeneissä luotettava suorittaja ja kaikki tehdään aina täysillä. Kokeessa ohjaajan 
jännitys näkyi myös koirassa pienenä epävarmuutena, mutta tunnollisesti se noukki pisteet 
kotiin alempien luokkien nopeimmalla ajalla, mikä riitti tällä kertaa myös Pirkanmaan 
Noutajakoirayhdistyksen mestaruuteen.  

Kiitos kesän treeniryhmälle ja erityisesti meidän ryhmänvetäjille (Kirsi&Kirsi) kaikista opeista! 
VEPE-harrastus jatkuu toivottavasti tulevinakin kesinä. Tavoitteeksi otetaan Papun kanssa kisata 
mestaruudesta parin vuoden päästä myös tuolla ylemmissä luokissa! 

Salla&Papu 

VEPEn yhdistyksen mestari 



 
 

 
 

10 

© Pirkanmaan Noutajakoirayhdistys ry 

 

 

  

MEJÄn piirinmestari 

Pohjois-Hämeen kennelpiirin metsästyskoirien 
jäljestämiskokeen piirinmestaruuskoe 
järjestettiin Ruovedellä 3.9. Viikko ennen koetta 
teimme lyhyen treenijäljen, mutta muutoin 
emme valmistautuneet kokeeseen sen enempää 
kuin muihinkaan kauden kokeisiin, vaikka 
takana olikin vaihtelevasti sujunut kesä. 
Koemaastoksi saimme helppokulkuista 
kangasmetsää, mikä ei ollut meille tuttua 
maastoa. Ropi (Kotilinnun Reissumies) kuitenkin 
suoriutui kokeesta erinomaisesti tehden kaikilta 
osin tarkan suorituksen. Ohjaajana sai olla 
tyytyväinen suoritukseen, riippumatta siitä, mikä 
sijoitus tulisi olemaan, sillä tiesi koiran tehneen 
parhaansa – niin kuin aina. Mestaruuden 
voittaminen oli jälleen iloinen kokemus ja oli 
hienoa päästä edustamaan kennelpiiriä SM 
MEJÄÄn. Mejäkausi 2022 oli kokonaisuudessaan 
onnistunut ja kiitos siitä kuuluu paitsi omalle 
koiralle, myös kaikille muille, joiden kanssa on 
saanut tänäkin vuonna olla kokeissa. 

Eeva-Maria Suontakanen Kuva: Eeva-Maria Suontakanen 

NOME-B:n piirinmestari 

Pohjois-Hämeen kennelpiirin piirinmestarit NOME-B:ssä 
vuosimallia 2022 ovat Marko Kellari ja 
sileäkarvainennoutaja Taka-Tapiolan Pimu.  

Koe käytiin elokuun alussa Tampereen Teiskon alueella ja 
kokeen ylituomarina toimi Susanna Salonen. 

Marko ja "Alma" ottivat murskavoiton ollen kokeen ainoat 
ykköstuloksen saajat (VOI1). Tämä oli myös Markon ja 
Alman molempien ensimmäinen voittajaluokan koe! 
Onnea hienosta tuloksesta! 

Maarit Martikainen 

Kuva: Maarit Martikainen 
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NOME-B SM-hopeaa 

Piparin (Goldenmember's Ice For Living) tultua taloon, olin 
päättänyt, että harrastuksemme tulee olemaan vain 
rodunomaiset kokeet. Aikaisempien koirien kanssa olen 
harrastanut useampia lajeja, mutta tällä kertaa päätin 
paneutua vain yhteen lajiin ja se onkin vienyt meidät 
molemmat mennessään. 

Pipari on aina ollut todella helppo koulutettava, jota on 
ollut mukava viedä eteenpäin ja olemmekin saavuttaneet 
urallamme useita asioita mistä en aikaisempien koirien 
kanssa voinut edes haaveilla! SM kokeen lisäksi tänä 
vuonna Pipari saavutti WT-valio arvon, ollen rodussaan 
ensimmäinen narttupuolinen kultainennoutaja. Viime 
vuonna saatu KVA-B titteli toi meille paikan tämän vuoden 
NOME-B SM-kisoihin! 

NOME-B SM-22 koeaamu Kauhavalla oli kylmä ja tuulinen. 
Aamulla pieni pakkashuurre näkyi pelloilla koepaikalle 
ajaessa. Koepaikalla oli leppoisa tunnelma ja rentoa mieltä 
ja malttia tarvittiinkin, jotta jaksoi olla koko päivän 
kisapaikalla, sillä starttasimme Piparin kanssa päivän 
viimeisessä parissa. 

Olin käynyt koepaikalla katsomassa etukäteen tehtäviä, ja miettinyt päässäni, kuinka aion ohjata 
koiraa tietyissä tehtävissä. Maasto oli täysin suo/nevatyyppistä kosteikkoa, joten paljon uitavaa 
oli luvassa. 

Tehtävät olivat haasteellisia, mutta suoritettavissa. Isoimmaksi haasteeksi monelle koitui alussa  

ollut pitkä vesilinja. Tuomarin 
sanoin, ohjaustehtävän kuului 
olla hieman haastava, jotta he 
näkevät kestääkö koira 
mahdollisesti raskasta ohjausta. 
Välillä koiraa ei nähnyt missä se 
on, joten piti vain luottaa, että 
koira etenee annetulla linjalla. 
Tämä ei ollut meillekään suorin 
ohjaus, mutta sain lopulta 
koiran linnulle asti. Reilu 100m 
vesilinjan vieressä kauempana 
oli vene, josta ränkätettiin 
sorsapilleihin sekä veneen 
vieressä oli useampi sorsakaave 
häiriönä houkuttelemassa koiria 
veneen luo. Tätä ennen 
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heitettiin 1-markkeeraus, joka oli jäänyt muistiin ja se otettiin ylös. Tämän jälkeen siirryttiin 
toiseen tehtävään parin kanssa ja tuli 2-markkeeraus. Toinen pari oli koko ajan passissa. 

Ne olivat pitkiä minuutteja odotella, kun vene lipui heitellen lintuja, koska tiesin että koirani ei 
ole parhaimmillaan markkeerauksissa. Mutta lopulta, aika vaivatta myös toinen markkeeraus-
lokki saatiin ylös ja koe jatkui. Seuraavana oli pitkä maaohjaus, jossa tosin välissä oli vesiesteitä. 
Tämä sujui meiltä suht vaivattomasti. Lopuksi oli luvassa parihakua vedessä sekä maalla. Pipari 
kävi kuin kassalla ruudussa ja se tuli joka kerta riista suussa takaisin. Kyllä olin siinä hetkessä 
ylpeä koirastani. 

Lauantaina saimme tietää saavamme VOI1 tuloksen, sekä sunnuntain finaalipaikan! 

SM-kisoihin olennaisena osana kuuluvat finaalit antavat jännitystä koirakon lisäksi myös 
katsojille, joita oli saapunut seuraamaan runsas joukko niin kanssaharrastajia, kasvattajia sekä 
tuomareita. 

Mahtavinta oli yleisön taputukset tehtävien lomassa, ja ne antoivatkin intoa ja toivoa 
onnistumisesta. Tämä oli sekä minun että koiran ensimmäinen kerta NOME-B SM-finaalissa. 
Välillä tuntui, että pyörryn jännityksestä, mutta sisimmässäni minulla ei ollut mitään hätää. 
Luotin Pipariin, että kyllä se osaa. Ja selvisimme keltanokiksi kunnialla läpi finaalin: lopulta 
saaden hopeaa! Sekä kaiken kukkuraksi voitimme "paras pari" -kiertopalkinnon. Se päivä jää 
varmasti ikuisesti muistoihini. 

Maarit & Pipari 
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Kesän valokuvakisa 

Kesän valokuvakisaan saatiin 
kivoja kuvia eri 
noutajaroduista erilaisissa 
puuhissa ja ihastuttavissa 
poseerauksissa. Arvoimme 
seitsemän yhdistyksen lippistä 
kuvia lähettäneiden kesken.  

Raati nosti tähän 
uutiskirjeeseen kisan 
parhaimmistoa: tällä sivulla 
kolme kuvaa ja kirjeen 
kansilehdellä yksi.  

Kiitämme kaikkia kuvia 
lähettäneitä! 

Kuva: Janika Kaappola Kuva: Jemina Ahtola 

Kuva: Sirpa Lastunen-Turppa 
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Noutajat lemmikkimessuilla 
Pirkanmaan Noutajakoirayhdistys 
järjesti noutajanäytöksen 
Lemmikkimessuilla Tampereen Messu- 
ja urheilukeskuksessa 8.10.2022. 
 
Noutajanäytöksessä oli 
rotuesittelyiden lisäksi noutonäytös. 
Mukana oli kolme labradorinnoutajaa, 
kiharakarvainennoutaja, 
sileäkarvainennoutaja ja kolme 
novascotiannoutajaa. Yksi 
novascotiannoutajista, Lordi, on 16,5-
vuotias. Koirat pääsivät esityksen 
jälkeen palkkioksi rapsutettaviksi. 
 
Kuvat: Hanna Erola 
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Tulossa  

TOKOn kursseja 
 
• PETO-kurssille ilmoittautumiset 23.10. alkaen. Harjoitukset 20.11., 27.11., 4.12.  

ja 11.12. klo 18-19. Kurssi pidetään DiuDiu-hallilla Hervannassa. 

• Pentujen teematunneille ilmoittautumiset 8.10. alkaen. Harjoitukset ovat  
klo 18-19 ja paikka on DiuDiu-halli Hervannassa. 

o 23.10. teematunnilla opetetaan pentua pitämään kontaktia ohjaajan kanssa 

o 6.11. teematunnilla opetetaan pentua rauhoittumaan ja leikkimään ohjaajan 
kanssa 

• Lisäksi tammikuussa 2023 tulossa PETO-kurssi ja helmikuussa TOKO-kurssi. Näistä 
tiedotetaan lisää lähempänä. 

 

Lisätiedot kursseista ja ilmoittautumisohjeet kotisivuilla. 

Kuva: Marika Moilanen 

https://www.pirkannuusku.net/toko/koulutukset/

