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Yhdistyksen hallitus: 
Kirsi Koivunen  (puheenjohtaja)   
Susanna Jussila  (varapuheenjohtaja / yhdistyksen yleiset koulutukset) 
Kirsi Koponen  (sihteeri / kotisivut) 
Nina Flink   (jäsen / yhdistyksen tapahtumat) 
Jussi Palomäki   (jäsen / riista- ja varastovastaava) 
Tiina Ruuskanen (jäsen / treenipeltovastaava) 
Anu Sinkkonen  (jäsen / rahastonhoitaja)  
 
Mirva Kausiala (1. varajäsen / jäsensihteeri) 
Eeva-Maria Suontakanen (2. varajäsen) 

Muut toimihenkilöt 
NOME-toimikunta: puheenjohtaja Maarit Martikainen 
MEJÄ-toimikunta: puheenjohtaja Janne Vuorinen 
VEPE-toimikunta: puheenjohtaja Marika Moilanen (lisäksi yhdistyksen uutiskirjevastaava) 
TOKO-toimikunta: puheenjohtaja Katariina Laukkanen 
Asevastaava Veijo Miihkinen 
 
Toiminnantarkastajat: 
Tarja Asikainen ja Katri Hakanen (varsinaiset) sekä Taru Sinervä ja Päivi Halonen (vara) 
 
Toimitilat 
Yhdistyksen toimitilat sijaitsevat osoitteessa: Teknikontie 10, Kangasala.  
Toimitiloissa sijaitsevat varasto, riistapakastimet sekä kokoustila. 
Treenipelto: Teiskon Kirkkotie 226, Teisko (Tampere). Varaukset pellolle tehdään Nimenhuuto-palvelun kautta: 
https://pirkantreenipelto.nimenhuuto.com/. 
 
Jäsenyys 
Jäsenyyteen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä: jasensihteeri@pirkannuusku.net 
 
Viestintä 
Lähetä juttuvinkkejä ja kuvia osoitteeseen toimitus@pirkannuusku.net 
Yhdistyksen ajankohtaiset asiat ja koulutukset löytyvät nettisivuilta osoitteesta: www.pirkannuusku.net/  
Seuraa meitä myös Facebookissa https://www.facebook.com/groups/75588861055  
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Pääkirjoitus 

Vuosi 2022 on ollut Pirkanmaan 
Noutajakoirayhdistyksen juhlavuosi. 
Viimeisin tapahtuma oli yhdistyksen 
syyskokous ja 50-vuotisjuhla. Kiitos 
kaikille osallistuneille. Mukana oli laaja 
joukko jäseniä. Tilaisuudessa 
kutsuimme uudeksi kunniajäseneksi 
Jarmo Eerilän. Onnittelut ja kiitokset 
Jarmolle yhdistyksen eteen tehdystä 
työstä.  

Vuoden aikana on saatu mukaan myös 
paljon uusia jäseniä ja aktiivisia 
toimijoita. Tässä kohdassa on hyvä 
hetki toivottaa kaikki uudet ja vanhat 
jäsenet mukaan yhdistyksen 
toimintaan. Kaikkien panos on tärkeä. 
Pirkanmaalle on tullut paljon pentuja 
vuoden aikana niin konkareille kuin 
uusille noutajaomistajille.  

Ensi vuonna yhdistys täyttää 40 vuotta 
itsenäisenä yhdistyksenä eli juhlat 
jatkuvat. Samalla on tarkoitus kerätä 
hieman muistoja jäseniltä matkan  

varrelta. Tiedotamme tästä lisää myöhemmin. Vuoden aikana on luvassa taas paljon tapahtumia, kursseja ja 
kokeita. Kaikkien näiden tapahtumien järjestämisessä kaikkien teidän apu on tärkeää, joten lähtekää 
rohkeasti mukaan talkoisiin. Oiva tilaisuus tutustua yhdistyksen aktiiveihin on vuosikokous maaliskuussa 
sekä Pirkan Damit 1.4.2023. Tiedot löytyvät jo koekalenterista.  

Juhlapyhien aika koittaa. Nauttikaa yhteisestä ajasta ja toivottavasti hienoista talvisista maisemista. Samalla 
muistutamme parista tärkeästä asiasta pyhiin liittyen. Jouluruoat eivät ole sopivia koirille koska ruoat 
sisältävät paljon mm. suolaa. Toinen tärkeä asia on vuodenvaihteen ilotulitukset. Pyrkikää ulkoiluttamaan 
koirat ennen ilotulituksen alkua ja pitäkää koirat kytkettynä. Aikuinenkin koira voi säikähtää ja lähteä 
karkuun tilannetta.  

 

Hyvää joulun aikaa ja rauhallista uutta vuotta 2023! 

Kirsi Koivunen 

puheenjohtaja 

 

Labradorinnoutajat upeassa talvisessa maisemassa.  
Kuva: Kirsi Koivunen 
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Uudet toimihenkilöt esittäytyvät 

Olen Eeva-Maria Suontakanen, hallituksen uusi varajäsen. Asun 

Tampereella puolison ja kahden labradorinnoutajan kanssa. Leo on 

6-vuotias näyttelylinjainen uros ja Ropi kohta 4-vuotias 

sekalinjainen uros. Kummankin kanssa päälajina on MEJÄ, joka on 

toistaiseksi ainut laji, jossa tie on vienyt kokeisiin. Omaksi iloksi ja 

höntsäilymielessä on harrastettu muun muassa noseworkkia ja 

rally-tokoa. Myös noutamista on treenailtu ja kyvyt laitettu 

koetukselle metsästystilanteissa. Kummallakin koiralla on myös 

tärkeä tehtävä toimia arjen lenkkiseurana ja retkeilykavereina 

vaelluksilla.  

Lähden ilolla mukaan yhdistyksen toimintaan ja toivotan kaikille 

mukavaa harrastusvuotta! 

Olen Katariina Laukkanen, Pirkanmaan Noutajakoira-

yhdistyksen toko-toimikunnan uusi puheenjohtaja. 

Toimikunnassa olen ollut mukana muutaman vuoden ja 

nyt Susannan jättäydyttyä hommasta lupauduin 

jatkamaan puheenjohtajan tehtävää. Uusi pesti jonkin 

verran jännittää, mutta uskon selviäväni. 

Asustelen Valkeakoskella ja minulla on harrastuskaverina 

käyttölabradori Miina 7 vuotta. 

Aloitin noutajakoiraharrastuksen aikanaan, kun 

perheeseen tuli novascotiannoutaja Nalli vuonna 2010. 

Miinan kanssa harrastetaan tokoa, jossa kilpaillaan 

erikoisvoittajaluokassa. Yksi ykkönen uupuisi 

valionarvosta, aika näyttää saadaanko koesuoritus joskus 

vielä niin hyväksi, että valionarvo saavutetaan. Nome-

kokeissa ollaan myös Miinan kanssa startattu samoin rally-

tokossa. Miinaa käytetään lisäksi metsästykseen ja SRVA- 

jälkikoirana. Miinan toimesta onkin jo useampi 

haavoittunut peura löytynyt.  

Koirajengiin Miinan lisäksi kuuluu amerikankettukoira Elvi 

2 vuotta ja karjalankarhukoira Jusa 10 vuotta. Töiden ja 

opintojen jälkeen jäävä vapaa-aika kuluu siis suurimmaksi 

osaksi koirien kanssa ulkoillen ja treenaten. 
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  50-vuotisjuhlat ja syyskokous 

Pirkanmaan Noutajakoirayhdistys ry:n syyskokous 
ja 50-vuotisjuhlat pidettiin 26.11.2022 ravintola 
Mylläreissä Tampereella. Paikalla oli reilut 60 
juhlijaa. 

Syyskokouksen ja juhlat avasi yhdistyksen 
varapuheenjohtaja Susanna Jussila. Kokouksessa 
käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja toimintaan 
valittiin mm. kaksi uutta toimihenkilöä: yksi uusi 
varajäsen hallitukseen, Eeva-Maria Suontakanen, 
sekä TOKO-toimikunnalle uusi puheenjohtaja, 
Katariina Laukkanen. Ensi vuoden 
toimintasuunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan sekä 
liittymis- ja jäsenmaksut pidettiin ennallaan.  

Saimme iloksemme mukaan juhlimaan 
yhdistystämme myös Suomen 
Noutajakoirajärjestön tulevan puheenjohtajan Kari 
Grönmanin, Kiharakerhon puheenjohtajan Ilpo 
Lintulan sekä Chessikerhon edustajat Pete ja Sara 
Lukkalan. Kukin onnitteli vuorollaan 
kunnioitettavaan ikään päässyttä yhdistystämme, 
kehui monipuolista toimintaamme ja kiitti hyvästä 
yhteistyöstä. Lisäksi saimme upeat muistamiset 
heiltä kaikilta. Pohjois-Hämeen Kennelpiiriltä 
saimme myös onnittelutervehdyksen lahjakortin 
muodossa sekä kiitokset hyvästä yhteistyöstä. 

Yhdistyksemme kiitti myös tekijöitään. Jarmo Eerilä 
kutsuttiin yhdistyksen kuudenneksi 
kunniajäseneksi. Yhdistys muisti myös kukkasilla 
Sinikka Toijalaa pitkäjänteisestä työstä kirjojen 
myynnissä, Hanna Linna-Ukkosta yhdistyksen 
edustamisesta KV/Nord-näyttelytoimikunnassa 
sekä yhdistyksen näyttelytoimikunnan vetämisestä 
ja Maarit Martikaista menestyksestä SM NOME-B 
kokeissa. 

Loppuilta meni herkullisen ruoan, mukavan 
musiikillisen annin ja vapaan seurustelun 
merkeissä. 

Susanna Jussila ojentaa kukat uudelle 
kunniajäsenelle Jarmo Eerilälle. 
Kuva: Taru Sinervä 

Kuva: Taru Sinervä 

Vasemmalta Nina Flink, Kari Grönman, Susanna Jussila,  
Pete Lukkala ja Ilpo Lintula. Kuva: Taru Sinervä 

Vasemmalta Hanna Linna-Ukkonen, Jarmo Eerilä,  
Sinikka Toijala ja Maarit Martikainen. Kuva: Taru Sinervä 
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Kuva: Taru Sinervä 

Kuva: Taru Sinervä 

Kuva: Taru Sinervä 

S4kua duo viihdytti musiikillaan. Kuva: Marika Moilanen 
Saimme oman biisin. Sanat: S4kua ja 
Susanna Jussila.  
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Yhdistyksen huikeat rally-tokoilijat 

SNJ:n rally-tokomestaruuskisat 

Suomen Noutajakoirayhdistyksen rally-

tokomestaruuskilpailut pidettiin 

Janakkalassa 19.11.2022, tuomarina toimi 

Tiia Hämäläinen.  

Tulokset kisoista olivat upeat:  

SNJ:n rally-tokomestaruuden voittivat 

Susanna Jussila & Ässä (Misty Bay's 

Hunting Ace)! 

Rally-tokon pohjoismaiden mestaruuskilpailut 

Marika Ruottinen saavutti Maissi (Tähtiharjun Sunny) labradorin 

kanssa tuplasti hopeaa rally-tokon pohjoismaiden 

mestaruuskilpailuissa 26.-27.11.2022 Turussa. He sijoittuivat 

upeasti sekä yksilökilpailussa että joukkuekilpailussa toiseksi 

korkeimmalle korokkeelle.  

Pirkanmaan Noutajakoirayhdistys toivottaa kaksikolle onnea ja 

leppoisia eläkepäiviä metsästyshommien parissa Maissille! 

Kuva: Jenni Mansikkala 

Susanna, Lysti&Ässä, Katariina ja Miina, Miia ja Säde sekä  
Jenni ja Karma. Kuva: Sanna Ylänen 

Kuva: Piia Ruottinen 

Lisäksi Pirkanmaan Noutajakoirayhdistyksen joukkue voitti SNJ:n 

joukkuemestaruuden! Joukkueen tulokset: 

• MES Susanna Jussila & Ässä (Misty Bay's Hunting Ace) 98 p. sij. 1 

• MES Jenni Mansikkala & Karma (Siipiveikon Repohännän 

Unelma) 93 p. 

• AVO Miia Hyvärinen & Säde (Retkikaverin Kuippana) 92 p. sij. 2 

• ALO Susanna Jussila & Lysti (Niinlammen Gisella) 98 p. sij. 2 

• ALO Katariina Laukkanen & Miina (Biamin Kyyhkynkantaja) 90 p. 

Suuret onnittelut kaikille menestyneille!  
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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 edellisen vuoden aikana Kennelliiton hyväksymän FI-valionarvon saavuttaneelle 
koiralle. Muistoesine anotaan itse ja se tulee noutaa vuosikokouksesta paikan päältä. Muistoesineitä ei 
postiteta jälkikäteen. 

Koiran ja ohjaajan tiedot tulee toimittaa 31.1.2023 mennessä yhdistyksen kotisivuille tammikuun alussa 
aukeavalla lomakkeella. Tarkemmat tiedot valionarvon hakemisesta ja lomakkeiden sijainnin löydät 
täältä. 

Kiertopalkintojen hakuohjeet 

Vuoden koira -kiertopalkintoa voi hakea 
ilmoittamalla koiran koetulokset ajalla 5.-31.1.2023. 
Koetulokset ilmoitetaan palkintokohtaisilla 
lomakkeilla, jotka julkaistaan tammikuussa täällä. 

Tarkemmat lajikohtaiset hakuohjeet löydät 
yhdistyksen nettisivuilta kunkin lajin kohdalta. 

Vuoden Agility- ja VEPE-koira palkinnot jaetaan nyt 
viimeisen kerran ja palkinnot luovutetaan saajilleen. 

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  

Kuva: Janika Kaappola 

https://www.pirkannuusku.net/yhdistys2/valiopalkinnot/
https://www.pirkannuusku.net/yhdistys2/kiertopalkinnot/
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Ajankohtaista  

Kursseja 
 
• NOME ALOon tähtäävä kurssi. Ilmoittautumiset 25.12.-8.1.2023 välillä. Tämä 

kuukausittain kokoontuva rodunomaisiin lajeihin tähtäävä kurssi on suunnattu 

erityisesti uusille noutajien omistajille, jotka ovat kiinnostuneita rodunomaisista 
lajeista (Nome-B/WT) ja haluaisivat kouluttaa koiriaan taippareita pidemmälle kohti 

rodunomaisten lajien ALO-luokkia. Tarkemmat kurssitiedot täällä. 

• Helmikuussa tulossa TOKO-kurssi. Tästä tiedotetaan lisää lähempänä. 

 

Lisätiedot kursseista ja ilmoittautumisohjeet kotisivuilla. 

Pirkanmaan Noutajakoirayhdistyksen tilinumerot muuttuivat 

OP Etelä-Karjala OKOYFIHH 

Yleistili (koemaksut, kurssimaksut, yms. maksut) FI42 5620 0920 7360 62 

Jäsenmaksutili (vain jäsenmaksut)   FI20 5620 0920 7360 70 

HUOM! Uudet tilit ovat jo käytössä, joten kaikki maksut vain näille tileille! 

https://www.pirkannuusku.net/nome/koulutukset/nome-ja-wt-kurssit-2023/
https://www.pirkannuusku.net/toko/koulutukset/
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Kuva: Marika Moilanen Pirkanmaan Noutajakoirayhdistys kiittää  

kaikkia yhdistyksen jäseniä tästä vuodesta,  

toivottaa rauhaisaa joulunaikaa  

sekä menestystä vuodelle 2023! 


