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Puheenjohtajalta

RÄPYLÄTASSU  1/2023     SISÄLLYSLUETTELO

www.aurannuuskut.org/tapahtumakalenteri

ETUKANSI: Auran Nuuskut 50-vuotta logo 1973-2023

Vuosi on vaihtunut ja taas uusi vuosi täynnä 

mahdollisuuksia ja asioita edessä. 

Kennelliiton puheenjohtaja vaihtui uuteen 

ja myös SNJ:ssä valittiin uusi puheenjohtaja 

syyskokouksessa. SNJ:n uusi puheenjohtaja 

on Kari Grönman. Auran Nuuskuilla oli taas 

viisi edustajaa SNJ:n syyskokouksessa.

Auran Nuuskujen syyskokouksessa ei tapah-

tunut isompia muutoksia toimihenkilöiden 

valinnassa tälle vuodelle. Minut valittiin 

yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodeksi 

2023, kiitos luottamuksesta! Syyskokouk-

sessa palkittiin vuoden 2022 valionarvon 

saaneita, onnittelut kaikille!

Tänä vuonna on Auran Nuuskut ry:n juh-

lavuosi – yhdistys täyttää 2023 50 vuotta. 

Juhlavuoden kunniaksi järjestetään syksyllä 

juhlat josta tiedotetaan myös tässä lehdes-

sä. Uutena vuotena ammuttiin taas paljon 

raketteja ja monta koiraa sai taas kerran 

kokea kauhun hetkiä. Tämä on ikävä asia 

mutta siihen ei voi oikein mitään niin kauan 

kun raketteja saa ampua kuka tahansa. On-

neksi tämä tapahtuu vain kerran vuodessa 

mutta se ei tietysti auttaa kaikki kotieläimiä 

ja villieläimiä jotka pelkäävät pauketta. 

Kunhan ihmiset ymmärtäisivät ottamaan 

huomioon eläimet. Meillä vanhempi koira 

piti asiaa outona ja halusi pysyä sisällä, nuo-

rempi ei tässä vaiheessa välittänyt asiasta 

millään tavalla.

Menestyksekästä uutta vuotta kaikille!

Ralf
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Meiltä promo- ja edustusvaatteet suoraan verkkokaupasta 
ja niihin painettuna omat logot, nimet
... myös heijastavana! Tutustu www.mediahouse.fi

Merkkaamme myös tuotteet, jotka olet ostanut muualta, 
kunhan tuotteisiin on teknisesti mahdollista painaa. 

Kysy meiltä ja tehdään yhdessä parhaat ratkaisut. 

040 511 4388  / arte@mediahouse.fi 
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Merkitse kalenteriin!! AN 50-vuotis tapahtumia
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”Auran Nuuskut perustettiin 19.9.1973 ja 

näin asiasta uutisoi Nuusku-lehti 2/74”
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NÄIN ENNEN Räpylätassussa 3/2013 …

“PETO - mikä ihmeen 
peto?”  
 
Kansa rakastaa lyhenteitä, varsinkin koira-
kansa ja siitä vielä erityisesti noutajakansa 
(no, ehkä armiejassa ollaan vielä meitä 
edellä). Meillä on tokoa, harrastetaan 
nomea, joku on menossa wt-kokeeseen, 
treenataan mejää, käytiinpä joskus pk-har-
koissakin, nyt meillä on myös vepeä ja 
osallistutaan agikoulutuksiin — niin ja 
peto. Se on myös näitä lyhenteitä, tosin 
ei mitenkään virallinen eikä vanhakaan. 
PEIottava TOtuus, PEIkästään TOivotto-
mille, PEhmeät Tohvelit oikeastaan kaikkia 
näitä ja paljon muutakin sisältyy sanapariin 
PErusTOttelevaisuus.

Mutta koska aloimme petoilemaan? Al-
kuun nuuskuilla, kuten muillakin itseään 
kunnioittavalla koiraseuralla, oli kuitenkin 
tottelevaisuuskoulutusta ja treenattiin in-
nolla tottelevaisuuskokeisiin — ne ketkä 
eivät menneet metsiin mejäilemään tai 
pk-kentille heilumaan. Tuo kolminaisuus oli 
vallalla yhdistyksemme alkuaikoina, nome 
teki kuitenkin jo tuloaan mutta Wt oli 
tuntematon käsite - eikä agilityä vielä oltu 
edes keksitty. Auran Nuuskujen historian 
lehdet rapisivat tuolloin 70-luvun kohdalla 
mutta niistä noutajaajoista ei kokemusta 
ole. Oma historiani on siltä osin aika uutta, 
tulin mukaan kuvioihin 80-luvun lopulla. 
Silloin tavattiin joka keskiviikko Hippok-
sella, tuo entinen ravirata oli noutajien 
valtakuntaa sillä saimme sen ikään kuin 
perinnöksi. Muistelen joskus kuulleeni että 
Turun Hippos, maanomistaja, oli antanut 
oikein määräyksellä ja lähes jälkisäädök-
sellä luvan noutajien koulutukseen kun he 
muuttivat uusille kaviourille Metsämäkeen 
ja niinpä oltiin sitten “hippoksen kentällä” 
(korjatkaa tietoni, jos muistelen väärin). 
No, joka tapauksessa nyt sielläkin kirmaile-
vat noutajien sijaan futaajat...
Hippoksella kuitenkin tottelevaisuuskou-

lutuksessa pyörittiin. Jäsentiedotteessa oli 
ilmoitettu että keskiviikkoisin (talvella sun-
nuntaisin) olisi tarjolla noutajakoirakoulua, 
yleensä elokuulta marras-joulukuulle ja hel-
mikuulta touko-kesäkuulle. Sinnepä sitten 
kokoonnuttiin koirinemme kentän laitaan, 
poristiin siinä ja vaihdettiin kuulu-miset. 
Joskus paikalla oli 12 koirakkoa ja joskus 
taas 42, riviin mentiin kaikki ja kouluttajat 
poimi ryhmänsä siitä,  

yleensä koiran iän mukaan. Sitten tunti 
touhuttiin, seuraamista oli ja pujottelua, 
luoksetuloa ja muuta perusjuttua, aina 
kouluttajasta riippuen ja koluluttajat vaih-
tuivat viikottain. Joku tokotoimikunnasta 
teki kouluttajalistan mihin hän laittoi kaikki 
keskiviikot/sunnuntait ja sitten armoton 
puhelinrinki päälle potentiaalisille koulutta-
jille. Minäkin pyörin kentän laidalla — tyh-
jän panttina kai — ilmeisesti kyllästymiseen 
asti kun pian jo soi meilläkin puhelin ja 
jouduin/pääsin rivistä rivin eteen. Pikkuhil-
jaa lista täyttyikin, joku ilmoitti tuIevansa 
kaksi kertaa kouluttamaan ja joku toinen 
lupasi kuusi kertaa. Kolmesta neljään kou-
luttajaan oli aina paikalla ja joskus meitä 
oli viisikin, koulutettavia oli edelleen se 
vaihteleva määrä ja toisinaan oli suuretkin 
koulutusryhmät. Ei siinä kyllä juurikaan ta-
voitteellisesti ja täsmällisesti edetty, kovin 
oli vaihtelevaa koulutustapahtumien taso. 
Suurin osa kouluttajista oli kuitenkin käynyt 
tottelevaisuuskoulutusohjaajakurssin eli to-
ko-painotteisesti homma toimi, sillä ainoat 
koulutusohjaajakurssit oli nuo kennelliiton/ 
kennelpiirin vetämät. Myöhemmin alettiin 
sitten itse järjestämään kouluttajille viikon-
loppuja mihin yleensä kutsuttiin joku alan  
‘guru” meille kouluttajille oppia antamaan.

Koulutukseen puhalteli aika ajoin uusia 
tuulia. Perinteinen “rivikoulutus” koettiin 
puuduttavaksi ja välillä pelkästään koiran-
ohjaajien keskustelukerhoksi ja sosiaalisek-
si tapahtumaksi. Jotta olisi saatu toimin-
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nasta tavoitteellisempaa ja edes johonkin 
suuntaan etenevää otimme käyttöön 
teemakoulutuksen, jolloin joka kerralle oli 
aina oma teemansa mihin keskityttiin sillä 
kertaa tarkemmin. Tällaisia teemoja olivat 
esim. hihnassa kulkeminen, noutaminen, 
aktivointi, luoksetulo & seuraaminen,   kon-
takti, sosiaalisuus, käskyt-kiellot- kiitokset 
Teemakoulutusten lisäksi järjestettiin myös 
erillisiä maksullisia tehokursseja, pennuille 
oli omansa ja lisäksi ohjelmassa oli pidem-
pi peruskoulutuskurssi, missä perusharjoit-
teiden ohella tutustuttiin ihan käytännössä 
eri noutajaharrastuksiin ja koelajeihin.

Järjestimme myös koulutuksen yhteyteen 
lajiesittelyt, jolloin Hippoksella esitel-
tiin jokin noutajien ja Auran Nuuskujen 
lajeista. Aina vuorollaan paikalla oli eri 
lajien kouluttajia kertomassa omasta har-
rastuksestaan ja yhdistyksen tarjoamista 
koulutusmahdollisuuksista. Räpylätassussa 
julkaistiin oma lajiesittelyohjelma, näin 
koulutuksiin tulevat koirakot saivat etukä-
teen tiedon mitä Hippoksella kulloinkin 
tapahtui, koulutuksen lisäksi. Tämä aiheutti 
kyllä sellaisenkin ongelman, että suosi-
tuimmat lajit ja esittelyt vetivät kentän 
porukkaa täyteen jolloin varsinainen koulu-
tus oli haasteellisempaa kun ryhmät olivat 
suuret.

Peruskoulutus ja TOKO-koulutus myös 
eriytettiin toisistaan, näin vahvistui TO-
KOn asema samanlaisena harrastus- ja 
kilpailulajina kuin muutkin ja koulutuksen 
tehtävänä onkin valmentaa koirakoita tot-
televaisuuskokeeseen. Toimenpide täs-
mensi myös peruskoulutusta kaikkien lajien 
“esikouluna”, sillä TOKO ja peruskoulutus 
ovat tavan takaa käsitteinä sekoittuneet 
keskenään — ja sekoittuvat joskus vieläkin
Vaikka Auran Nuuskuilla oli maanomista-
jan erikseen antama lupa kouluttaa koiria 
alueella niin viime vuosituhannen loppu-
metreillä meille tuli kuitenkin lähtö Hippo-
kselta kun tarvittiin jalkapalloilijoille lisää 
tilaa. Uutta paikka kovin etsittiin ja löytyikin 
hyvä hiekkakenttä, Airiston Soran ystäväl-
lisellä luvalla saimme järjestää peruskoulu-
tuksemme heidän alueellaan. Kentät hiek-
ka kasojen välissä vanhalla Ovakon alueella 
Patterinhaan takana oli muutaman vuoden 
käytössämme mutta siirryimme takaisin 

keskustaan ja lähemmäs tuttua Hipposta, 
Kupittaalle Kaivon kentälle. Siellä viih-
dyimmekin viikkottaisten peruskoulutusten 
merkeissä pari vuotta, mutta uudet tuulet 
puhalsivat jälleen! Ensinnäkin olosuhteet 
kentällä muuttuivat radikaalisti kun legen-
daarinen Kupittaan Paviljonki rakennettiin 
sinne uudelleen, tuli tilan ahtaus kun koira-
toiminta emme suinkaan ollut ainoa siellä 
treenannut kerho — ei meinannut Kaivon-
kentälle enää mahtua. Toiseksi viikottaiset 
peruskoulutuksemme olivat tulleet taval-
laan tiensä päähän ja siirryimme pienryh-
mäkoulutuksiin, ennakkoilmoittautumisen 
vaativiin lyhytkursseihin. Siirryimme TO-
KO-koulutuksen kanssa agilityporukkamme 
seuraksi IsoHeikkilän kentälle, joka oli 
pienempi kuin aikaisemmin käytössämme 
olleet alueet. PETO-kursseja järjestettiin eri 
päivinä ja peräkkäisinä aikoina, oli kaiken-
laista alkuhässäkkääkin kun kaikki haluk-
kaat eivät heti päässeet kurssille. Oltiinhan 
vuosikymmenten aikana jo totuttu siihen, 
että koulutukset ovat aina keskiviikkoisin 
puoli seitsemän tai sunnuntaisin aamupäi-
vällä, mukaan voi mennä jos se sillä kertaa 
omaan aikatauluun sopii. Alkuvaikeuksien 
jälkeen pienryhmäkoulutuksesta ja ly-
hyistä kursseista on kyllä pidetty. Vaikka 
koulutuskertoja näillä maksuttomilla kurs-
seilla on vain se 5-6 niin kouluttaja pystyy 
suunnittelemaan koulutukset paremmin 
ryhmän tason mukaan kun hänellä on oh-
jauksessaan pääsääntöisesti sama ryhmä 
koko ajan. Tämäntapainen koulutus on 
ollut motivoivampaakin, puolin ja toisin, 
siinä pystyy sekä kouluttaja että kurssi-
lainen toteamaan edistymisen ja kotona 
tehtävien harjoitteiden myötä koulutus on 
huomattavasti tehokkaampaa kuin joka-
viikkoinen “rivikoulutus”. Tosin oli siinäkin 
oma nostalgiansa ja hieno tunnelmansa, 
koulutustilaisuudet olivatkin silloin — Wan-
haan Hywään Aikaan — mitä suuremmassa 
määrin sosiaalisia tapahtumia, ilman ny-
kyään kovin (yli)arvostettua ja joka paikassa 
vaadittua tehokkuusajattelua... *huokaus *

PETO-historiaa muistiinmerkitsi
Merja Hytinmäki
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PERUSTOTTELEVAISUUSKOULUTUS ELI  
PETO AURAN NUUSKUISSA 2023

“Kaikki noutajarodut ovat voimakkaita ja  melko suurikokoisia. Jotta noutajan kanssa voisi 
elää ja toimia, on sen oltava omistajansa hallinnassa. Kunnossa oleva perustottelevaisuus 
muodostaa myös pohjan harrastamiselle koiran kanssa - olitpa sitten kiinnostunut näyttelys-
tä, metsästyksestä, käyttökokeista,  agilitystä…”

PETO- eli PErusTOttelevaisuustoimikuntaan kuuluu tällä hetkellä kaksi jäsentä: Terttu Aalto-
nen puheenjohtaja ja Mirkka Montonen tiedottaja. Molemmat, Terttu ja Mirkka toimivat kurs-
seilla myös kouluttajina. Perustottelevaisuuskoulutus on jäsenistölle ilmaista ja tällä hetkellä 
kursseja järjestetään neljä kertaa vuodessa. Keväällä ja syksyllä kurssit pidetään ulkosalla ja 
talvikaudella lämmitetyssä sisähallissa. Kursseille otetaan pentuja (5-9kk) ja junnuja (10-18kk). 

Kuten ensimmäisen kappaleen Auran Nuuskujen PETO WWW-sivuilta lainatussa tekstissäkin 
todetaan, kurssien tavoitteena on luoda hyvä perusta koiran ja ohjaajan yhteistyölle, kan-
nustaa hauskaan yhdessä tekemiseen arjen kaikissa tilanteissa sekä tulevissa mahdollisissa 
eri harrastelajeissa. Kurssit koostuvat viidestä noin tunnin mittaisesta treenikerrasta, joilla jo-
kaisella on oma teemansa. Koko kurssin läpi kulkee kuitenkin kaiken kantava teema – koiran 
ja ohjaajan välinen kontakti ja hyvä yhteistyö. Kurssilla paneudutaan myös perusteellisesti 
koulutuksen ytimessä olevaan palkkaamiseen ja varsinkin sen laatuun ja ajoitukseen. 

Ryhmät koostuvat samaan ikäluokkaan kuuluvista koirista, mutta silti jokainen koira ja 
koirakko on yksilöllinen ja tämä pyritään ottamaan huomioon koulutuksen kulussa ja kurssin 
teemoissa. 
Kursseista ja ilmoittautumisesta tiedotetaan noin kuukautta ennen kurssin alkua Auran Nuus-
kujen www-sivuilla ja facessa. 

 Lisätietoa ja tarkempia yksityiskohtia saa ottamalla  
 yhteyttä:  aurannuuskutpeto@gmail.com
 
 Tervetuloa PETO-kursseille!
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“Toko-toiminta Auran  
Nuuskuissa vuodesta      
2009”
Toko-toimikuntaa ei ollut omanaan vuosina 
2000-2008. Itse olen tullut mukaan Auran 
Nuuskujen toimintaan harrastajana vuonna 
2005 osallistumalla peto- eli perustottelevai-
suuskurssille pentuni kanssa, jolloin peto-toi-
mikunnan sisällä oli myös toko. Peto-kurssin 
jälkeen ajauduin tokokurssille, koska uutena 
koiraharrastajana kaikki koiran kanssa teke-
minen kiinnosti kovasti. Vuosiksi 2007-2008 
hyppäsin mukaan peto-toimikuntaan. Silloin 
alkoi myös olla mukana sen verran tokosta 
kisalajina kiinnostuneita harrastajia, että poh-
dittiin peton ja tokon tulevaisuutta. Toko-toi-
mintaa haluttiin lähteä kehittämään ja näin 
se viritettiin uudelleen omaksi aktiiviseksi 
toimikunnaksi vuonna 2009 ja siitä asti olen 
ollut toimikunnan matkassa. Toko-toimikunta 
on vuosien saatossa muuttunut ympärilläni 
paljon. Sen aikaisia toimikuntalaisia ei enää 
ole mukana monestakaan syystä; harrastus-
lajit ovat vaihtuneet, paikkakunta muuttunut 
tai elämä muuten vienyt pois aktiivisesta 
harrastustoiminnasta. Uusia aktiiveja mukaan 
on aina kuitenkin saatu. Toko-toimikunta 
toimii edelleen aktiivisesti ja kokoontuu use-
asti toimintavuoden aikana suunnittelemaan 
toimintaa ja luomaan raameja sille.   
  
Nyt jo usean vuoden ajan koulutuksemme 
ovat pyörineet ympäri vuoden ja lajin parissa 
on jatkuvasti noin 50 harrastajaa. Kenttä-
kausi pyörii Kaarinan Kultanummessa, jonne 
siirryimme vuonna 2018 Iso-Heikkilän kentän 
ympäristön muutostöiden vuoksi. Alue kävi 
liian vaaralliseksi raskasliikenteen lisäänty-
essä. Talvikaudella hallien vuokraaminen on 
jokavuotinen haaste, koska toko lajina vaatii 
hallilta riittävän tilavat puitteet sekä hyvän 
mattopohjan. Olemme kuitenkin onnistuneet 
varsin hyvin löytämään treenipaikat. Jotta 
toko yhdistyksessämme säilyy elinvoimaisena 
jatkossakin, niin ympäri vuoden treenimah-
dollisuuden tarjoaminen on hyvin tärkeää. 
Tokoon kisalajina tehdään muutoksia suhteel-
lisen usein. Vaatimustaso lajissa kasvaa, joten 
toistoja ja toistoja pitää saada tehtyä riittävän 
usein, jotta liikkeet saadaan kokonaisuuksiksi 
ja tie kisakentille auki.  

Tokokurssit ja koulutukset ovat muokkaan-
tuneet paljon vuosien varrella. Iso-Heikkilän 
aikaan järjestimme tasokokeita tokoon halua-
ville, jotta pystyimme jakamaan osallistujat 
sopiviin koulutusryhmiin. Jossain vaiheessa 
otimme kurssien aloitusluennot käyttöön ja 
ajan muuttuessa taas poistimme ne. Kursseilla 
on ollut niin yksi kouluttaja kuin useampia 
kouluttajia. Koirakoiden edistymisen seuran-
nan ja helpomman ohjattavuuden vuoksi tällä 
hetkellä kouluttajat kouluttavat säännöllisesti 
omia ryhmiään. Välillä on otettu hengähdysai-
kaa itselle ja järjestetty enemmän eri koulut-
tajien ohjaamia teematreenejä. On ollut myös 
kimppatreeniryhmiä eritasoisille kisaaville 
koirakoille, joissa aina jokainen vuorollaan on 
ohjannut muille jotain. Ja niin ikään omatoimi-
ryhmiä, jossa jokainen on suunnitellut oman 
treeninsä ja muut auttaneet. Pari viimeistä 
vuotta on nyt menty varsin hyvällä systeemillä. 
Meillä on säännöllisesti kursseja vasta-alkajille 
sekä vakioryhmiä, joista 3 alo-avotasoista ja 1 
voi-evl tasoinen ryhmä. Näistä voi-evl ryhmä 
toimii ilman kouluttajaa. Tällä systeemillä koen, 
että meillä on hyvä jatkumo eli edistyes-
sään pääsee etenemään portaita ylöspäin ja 
alo-avotasoiset koirakot kehittyvät koko ajan 
ja näin lajin parissa on helpompi pysyä. Voi-
evl ryhmäläisillä on taas jo paljon tietotaitoa 
pohjalla ja he myös kouluttautuvat paljon lajin 
parissa omatoimisesti, joten oman treenin 
suunnittelu ja muiden avustaminen on varsin 
helppoa. 

Aloittaessani tokouraani, keskityttiin paljon 
tokoliikkeisiin ja niiden opetteluun. Nykyään 
liikkeiden opettelun rinnalla opetamme yhä 
enemmän monenlaisia muita taitoja, joita 
tokossa tarvitaan, kuten yhteistyön vahvis-
tamista, palkkausmenetelmiä, leikkimistä, 

Auran Nuuskut edustettuina TOKO SM 
kisoissa 2015. Kuva: Maija Rantala.
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moninaisia häiriöitä, vireenhallin-
taa, jumppaharjoitteita treenien 

tueksi. Teknisten vaatimusten lisäksi 
koiran kokonaisvaltainen hyvinvointi harrastaes-
sa otetaan huomioon vahvasti. Yhä tärkeämpä-
nä näen myös yksilöllisyyden ja turvallisuuden 
merkityksen koulutuksissa. Niin koirat kuin oh-
jaajatkin ovat yksilöitä, joiden ominaispiirteet ja 
persoonallisuus huomioidaan. Kouluttajan tulee 
osata lukea paljon koiran elekieltä antaakseen 
toimivia tapoja kyseisen yksilön koulutukseen 
sekä stressittömään oppimiseen. Turvallinen 
oppimisympäristö tulee tarjota jokaiselle koiral-
le. Koiran koulutuksen eettisyys on tänä päivä-
nä paljon puheissa. Koulutustoiminnassamme 
rankaisuun perustuvia menetelmiä ei käytetä 
ja myös ohjataan ihmisiä olemaan käyttämättä 
niitä. Koulutuksemme perustuvat positiiviseen 
vahvistamiseen eli koiran oikean käyttäymisen 
palkitsemiseen. 

Kurssien ja vakioryhmien lisäksi luennot, teema-
koulutukset ja ulkopuolisten kouluttajien koulu-
tukset ovat tärkeä osa toimintaamme. Pyrimme 
jatkuvasti siihen, että saataisiin parhaimmalla 
mahdollisella tavalla tuettua tokoharrastajiem-
me eteenpäin menoa lajissa. 
Rallytokon rantauduttua Suomeen, alkoi meil-
lekin tulla toivetta rallykurssien järjestämisistä. 
Vakiintuneeseen rallytokon järjestämiseen ei ole 
kuitenkaan lähdetty, koska meillä ei ole riittä-
västi aktiivisia toimijoita, kuten kouluttajia, lajin 
puolelle. Lisäksi olemme halunneet pitää kiinni 
vireästä toko-toiminnasta ja lajiin kiinnittyneis-
tä harrastajista. Rallytokoa Varsinais-Suomen 
alueella on runsaasti tarjolla mm. koira-
kouluissa. Satunnaisia lajitutustumisia olemme 
kuitenkin järjestäneet rallytokon, bh-kokeen ja 
koiratanssin osalta. 

Virallisten ja epävirallisten kokeiden järjestämi-
nen on ollut jo vuosien ajan, koulutusten ohella, 
toimintamme kivijalkaa. Yli 10 vuoden ajan 
virallisia ja epävirallisia kokeita kumpaakin on 
järjestetty vuosittain 2-3. Epäviralliset Essin ki-
sat, Essin kiertopokaalin kera, olivat jo olemas-
sa, kun aloitin tokoilun. Ne on perinteikkäästi 
järjestetty aina toukokuussa, sisältäen mölli- ja 
alo-luokan. Mölliluokkaa on muutettu vuosien 
aikana enemmän alo-luokkaa vastaavaksi, hel-
pommaksi versioksi siitä. Jossain vaiheessa ha-
vaitsimme omilla sekä ulkopuolisilla harrastajilla 
olevan yhä enemmän tarvetta testata taitojaan 

epävirallisesti ennen koeuran tai uuden luokan 
korkkaamista. Näin ovat syntyneet ennen 
juhannusta oleva Juhannusmölli ja elokuun 
Syysmölli, joissa molemmissa on mahdollisuus 
testata alo-evl-luokkien liikkeitä. Möllikisat 
ovat edelleen toimiva konsepti ja niihin on 
vuosittain paljon tulijoita. Virallisia kokeita 
on vuosittain 2-3. Oma kisaurani alkoi Turun 
ammatti-instituutin Peltolan koulutalon pihan 
hiekka-alueella Auran Nuuskujen järjestämässä 
kokeessa vuonna 2006. Koulun remontoides-
sa vuoden 2012 aikana, tuli aika etsiä uutta 
koepaikkaa. Kaarinan kaupunki oli myötämie-
linen toiminnallemme ja olemmekin vuosien 
saatossa saaneet järjestää siellä kokeita useilla 
eri kentillä, joista nykyään vakiintunut koe- ja 
treenipaikka on löytynyt Kultanummesta. 

Vuonna 2004 kiertämään lähtenyt Par-Haun 
ry:n lahjoittama kiertopalkinto Haukkulautanen 
kiertää yhä edelleen ja se jaetaan virallisessa 
tokokokeessa parhaimmalle Auran Nuuskujen 
noutajalle. Auran Nuuskujen 40-vuotisjuh-
lavuoden kunniaksi toko-toimikunta aloitti 
Toko-Cup kiertopalkinnon jakamisen, joka 
jaetaan Auran Nuuskujen parhaimmalle 
tokokoiralle. Toko-Cup kiertopalkinto on ollut 
hetken tauolla, kun ei ole ollut jakoperustetta 
ja koronan sekoittaessa elämää. Nyt vuonna 
2023 Toko-Cup kiertopalkinto otetaan taas 
jakoon, kun juhlavuoden kunniaksi järjestäm-
me 3 virallista koetta.   
    
Alkuaikoina tapahtumia järjestettäessä 
haalimme harrastajistamme vapaaehtoisia. 
Vapaaehtoisten työntekijöiden saaminen työs-
kentelemään on kuitenkin vuosien saatossa 
vaikeutunut. Näin olemmekin useiden vuosien 
ajan jo käyttäneet vakioryhmissä treenaavil-
le treenimaksun lisäksi työvelvoitetta, joka 
tarkoittaa sitä, että jokainen ryhmässä oleva 
työskentelee yhdessä toko-tapahtumassa vuo-
den aikana. Tämä on koettu varsin toimivaksi 
tavaksi laajentaa vastuuta pienen aktiiviryhmän 
ulkopuolelle. Lisäksi lajiin tutustujia on toisi-
naan ollut mukana järjestelyissä. Rohkaisemme 
ja myös tuemme taloudellisesti harrastajiam-
me kouluttautumaan tokon vastuutehtäviin, 
kuten koulutusohjaajaksi, koetoimitsijaksi tai 
liikkeenohjaajaksi. 

Oma harrastusaikani on alkanut ennen 
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sosiaalista mediaa. Tiedottaminen tapahtui 
yhdistyksen kotisivuilla ja lehdessä, sähkö-
postilla, eri tapahtumissa ja puskaradion 
kautta. Sosiaalisen median myötä nykytie-
dottamisemme tokosta tapahtuu eniten 
Facebookissa. Myös puskaradion kautta tieto 
kulkee hyvin. Koen, että markkinointimme 
lajista on ollut onnistunutta, hyvää ja moni-
puolista. Olemme olleet jo nyt useamman 
vuoden tilanteessa, jossa tokoon tullaan lajin 
takia eikä hankkimaan tottelevaisuustaitoja 
arkeen, mikä toki on äärimmäisen tärkeää, 
mutta se koulutustoiminta yhdistyksessämme 
järjestetään peto-toiminnassa. 
Tällä hetkellä toko-toimintamme on tilantees-
sa, jossa lajista kiinnostuneita harrastajia on 
hyvin ja meidät löydetään helposti. 

Palautetta kursseista ja koulutuksista kerätään 
säännöllisesti ja palaute on pääasiallisesti 
positiivista. Palautteiden pohjalta pyrimme 
kehittämään toimintaa ja vastaamaan yhä 
paremmin erilaisiin koulutustarpeisiin tokos-
sa. Palautetta saadaan myös yhdistyksemme 
ulkopuolisilta harrastajilta, mm. kisaajilta ja 
tuomareilta. Ulkoapäin toimintaamme osal-
listuvat kokevat Auran Nuuskujen toko-toi-
minnan kattavaksi ja hyväksi kokonaisuudeksi 
kennelpiirin alueella. Aktiivisesta toiminnas-
tamme johtuen olemme olleet mukana jär-
jestämässä SM-kisoja Paimiossa v. 2019 sekä 
Pohjoismaiden mestaruuksia Liedossa v. 2021 
ja järjestäneet useampia Varsinais-Suomen 
piirimestaruuskokeita ja ystävyysotteluita 
Auran Nuuskujen-Turunmaan Kennelyhdis-
tyksen ja Lounais-Suomen Spanielikerhon 
välillä. Pyrimme myös joka vuosi lähettämään 
joukkueita kisaamaan eri joukkuekisoihin.   

Koronavuodet toivat myös meille taukoa 
ja toko hiljeni rajoitusten mukaan. Onneksi 
kuitenkaan korona ei meidän harrastajia 
saanut lopettamaan, vaikka harrastaminen 
vaikeampaa jonkin aikaa olikin. Tosiharrastajia 
siis. Muutenkin, toko Auran Nuuskuissa on 
kuin iso perhe. Kannustetaan ja tsempataan. 
Kaikista pidetään huolta. Tuetaan, kun on tar-
ve, iloissa ja suruissa. On sitten kyse koirista, 
tokosta tai muusta elämästä.    

Auran Nuuskujen toko on antanut itselleni 
paljon. Eikä vähäisimpänä, hyvät ystävät 

treenikenttien ulkopuolellekin. 
Toko on vienyt luontevasti minut 
sisälle koiran koulutusmaailmaan ja 
vuosien saatossa yhä syvemmälle taitojen 
karttuessa. Lähtiessäni opiskelemaan koi-
ra-avusteista toimintaa, olikin varsin luonte-
vaa opiskella eläintenkouluttajan pätevyys 
siinä samalla. 

Kiitos kaikille, jotka ovat  Auran Nuuskuissa 
tokoa harrastaneet tai nyt harrastavat, olette 
pitäneet toimintamme elinvoimaisena. Kiitos 
kaikille niille, jotka ovat aikaansa antaneet 
olemalla osa toko-toimikuntaa näiden 
vuosien aikana, ilman toimikuntaa ja sen 
toimijoita olisi hyvin vähän kirjoitettavaa ja 
muisteltavaa.  Suuri kiitos Kanervan Tarulle, 
Loukasmäen Miralle ja Kulovaaran Valpurille, 
jotka koukuttivat minut tähän lajiin aikanaan 
ja tässä sitä edelleen ollaan.   

Katja Vossi
eläintenkouluttaja (at)
aktiivista harrastamista ja kouluttamista  
vuodesta 2005
1 tva koira, 2 evl-luokan koiraa
hallituksen varajäsen v.2011 ja hallituksen 
jäsen v.2012-2014 
peto-toimikunnan jäsen v.2007-2008
toko-toimikunnan jäsen vuodesta 2009 ja 
puheenjohtaja v.2010-2014 
tokon arkitottelevaisuuskoulutusohjaaja, 
koetoimitsija liikkeenohjaaja

 Paimiossa 2019 pidettyihin TOKO 
SM kisoihin teetettiin asiaankuuluvat 
paidat. 
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TOTTELEVAISUUSKOULUTUS ELI TOKO  
AURAN NUUSKUISSA 2023 

TOKO-toimikuntaan kuuluu vuonna 2023 kuusi jäsentä. Puheenjohtajana toimii Jeanette 
Wikman (labbis), varapuheenjohtajana Katja Vossi (tolleri), Elina Saari (labbis, bortsu), Tii-
na Laakso (labbis), Tuula Pousar (kultsu) ja Anneli Niemi (mitteli), lisäjäseniä toimikuntaan 
otamme mielellämme mukaan. 

TOKO (TOttelevaisuusKOulutus/TottelevaisuusKOkeet)-toimikunta perustettiin Auran 
Nuuskuissa v. 2009, ennen sitä TOKO, tai kilpatottelevaisuus, oli osa PETO-toimikunnan 
ylläpitämää toimintaa.  

Koulutuksia ja kursseja sekä muita tapahtumia järjestetään ympäri vuoden. Keväisin, 
kesäisin ja syksyisin toimintaa järjestetään ulkokentällä ja vuodesta 2018 asti kenttänä on 
ollut Kultanummen kenttä Littoisissa. Talvisin koulutukset ja kurssit pidetään sisähalleissa 
Turun seudulla. 

Toimikunta järjestää mölli- eli epävirallisia kokeita kahdesta kolmeen koetta vuodessa ja 
virallisia TOKO-kokeita saman verran. Kokeet pidetään ulkokentällä, toukokuun ja loka-
kuun välisenä aikana. 

TOKO koulutuksissa ja kursseilla koirakot treenaavat TOKO-kokeita varten. Sen lisäksi 
että treenataan virallisten TOKO-kokeiden liikkeitä ja niiden osia, tavoitteena on myös 
kehittää ohjaajan ja koiran yhteistyötä. Kursseilla ja koulutuksissa harjoitellaan miten pal-
kataan koiraa ja vahvistetaan koirakon koemaista käytöstä. Tavoitteena on että koira on 
hallinnassa ja että koiralla ja ohjaajalla on hauskaa yhdessä. 

TOKO-kokeissa on 4 eri luokkaa. Alin luokka on alokasluokka (ALO), sitten on avoin 
luokka (AVO), voittajaluokka (VOI) sekä erikoisvoittajaluokka (EVL). Jokaisessa luokassa on 
erilaisia  liikkeitä mitä pitää suorittaa. ALO-luokassa on ryhmäliike (paikalla makaaminen 
ryhmässä 1 min.) sekä yksilöliikkeitä (vapaa seuraaminen, liikkeestä maahanmeno, luokse-
tulo, noutokapulan pito, kauko-ohjaus sekä estehyppy). Liikkeet vaikeutuvat kun mennään 
luokissa ylöspäin.  
 
TOKO-kokeessa on tuomari joka arvostele miten koirakot suorittavat liikkeet. Halutaan 
että koirakot suorittavat liikkeet koeohjeen suoritusohjeiden mukaisesti, mutta halutaan 
myös että ohjaajalla ja koiralla on hauskaa yhdessä – Hyvä yhteistyö koiran ja ohjaajan 
välillä pitää olla näkyvissä.
 

Tervetuloa mukaan TOKOn pariin!
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Tervetuloa TOKOilemaan!Tervetuloa TOKOilemaan!

ESSINESSIN  

KISATKISAT
keskiviikko 3.5.2023keskiviikko 3.5.2023

klo 18.00 alkaenklo 18.00 alkaen
(luokkakohtainen aikataulu s-postitse) (luokkakohtainen aikataulu s-postitse) 

Etusijalla Auran Nuuskujen jäsenet!

Ilmoittautumiset jäsenet 10.-18.4.2023

Muut 19.-26.4.2023

Sähköpostitse: AuranNuuskutToko@gmail.com 

Ilmoittautumiseen otsikoksi Essin kisat, viestiosioon: 

oma nimi, koiran virallinen- ja kutsumanimi, koiran 

rotu ja syntymäaika sekä luokka.

• • muista ottaa rokotustodistukset mukaan •muista ottaa rokotustodistukset mukaan •

1

t

0
LUOKAT: LUOKAT: 

Turun seudullaTurun seudulla

EPÄVIRALLINEN TOKO-KOEEPÄVIRALLINEN TOKO-KOE

MÖLLILUOKKAMÖLLILUOKKA
- ei ihan vielä virallisen TOKO-kokeeseen 

valmiille

- liikkeet ovat samantyyppisiä kun ALO-

luokassa, mutta helpommat

ALOKASLUOKKAALOKASLUOKKA
- virallisen TOKO-kokeen liikkeet

- AN jäsenet kilpailevat ALO-luokassa 

”ESSIN POKAALI”- kiertopalkinnosta

AN jäsen 10 €AN jäsen 10 €

Muut 13€Muut 13€
Hinta:Hinta:

MaksetaanMaksetaan

etukäteenetukäteen

tililletilille



1/2023   RÄPYLÄTASSU

16

NÄIN ENNEN Räpylätassussa 4/2013 …

VEPE (Vesipelastus)
Kaksituhattaluvulla on VEPEn suosio kasvanut 
huimasti. Harrastajamäärät lisääntyivät vuosi 
vuodelta ja kiinnostusta Auran Nuuskujen järjes-
tämälle lajin koulutukselle tuntui olevan.
Asia oli esillä jo aikaisemminkin mutta varsi-
naisesti homma sai tuulta purjeisiin kun Auran 
Nuuskut ry:n sääntömääräisessä syyskokoukses-
sa vuonna 2008 tehtiin päätös VEPE-toimikun-
nan perustamisesta sekä valittiin toimikunnalle 
vetäjäksi Monica Lindroos. Tehtäväkseni sain siis 
toimikunnan “kasaamisen”. 

Innokkaina toimikuntaan ilmoittautuivat Liisa 
Sirkiä, Maarit Vauro, Valpuri Kulovaara, Elina 
Lietzén, Nina Remes sekä Nanneli Pallasmaa. 

Tällä erittäin aktiivisella porukalla aloittelimme 
toimintaa. Ilokseni voin todeta että suurin osa 
“perustajista” on vielä mukana ja olemme 
saaneet mukaan myös uusia innokkaita harras-
tajia. Toimikunnan vahvuus tällä hetkellä on 13 
henkilöä.

Missä treenataan…
Ensimmäiset treenit järjestettiin Paraisten Ter-
vsundissa , Axxell koulutuskeskuksen rannassa. 
Muutaman viikon kuluttua siirryimme treenaa-
maan Paraisten toiselle laidalle eli Stormälöön.
Ranta on erittäin hyvin tarkoitukseen sopiva ja 
mikä parasta niin välineiden säilytyskin hoituu 
samassa paikassa. Olemme siinä onnekkaassa 
asemassa että saamme edelleenkin treenata 
samassa rannassa.

Kokeista….
Pientä jännitystä oli ilmassa kun treenirantamme 

piti hyväksyttää myös koerannaksi. 
Kutsuin Kim Granholmin paikalle ja yhteis- 
tuumin totesimme rannan myös hyväksi ko-
keiden järjestämispaikaksi. Varmuuden vuoksi 

olimme kartoittaneet muutaman muunkin 
paikan. 

Auran Nuuskut ry:n ensimmäiset viralliset VE-
PE-kokeet järjestettiin lauantaina 11.7.2009. 
Ylituomarina toimi Pasi Dunderfelt ja heti 
perään sunnuntaina tietysti toiset kokeet. 
Vastaavan koetoimitsijan pestiä hoiti Liisa 
Sirkiä rautaisella ammattitaidolla.
Ensimmäisenä kesänä järjestimme kaksi 
koetta, seuraavana neljä ja sittemmin on käy-
tännöksi vakiintunut kuusi koetta kesässä.

Koulutuksesta….

Aloittaessamme toiminnan mukana oli noin 
kaksikymmentä harrastajaa ja tämän kesän 
harrastajamäärä on ollut kuutisenkymmen-
tä koirakkoa eli rannassa on hääräillyt viisi 
ryhmää. Ottaen huomioon,  että ympärillä 
on kesämökkiläisiä nauttimassa kesästä niin 
tämä ryhmämäärä on lähes maksimi mitä 
rannassa voi kesän aikana pyörittää. Koska 
harrastuskausi on sama kuin kesälomakausi 
on myös otettava huomioon että kouluttajat-
kin viettävät kesää muutoin kuin pelkästään 
vepeilemällä.Hukkuvan nouto rantaan.

Hyppy hukkuvaa kohti
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Muuta…

Toimikuntamme on kaksi kertaa järjestänyt VEPE 
2 Koetoimitsija/Koulutusohjaajakurssin.
Ylituomari Jyrki Heino koulutti tulevia ylituoma-
reita kesäkuussa 2012 toimikuntamme hoitaessa 
käytännön järjestelyt. Vuonna 2012 osallistuim-
me myös VEPE SM-kokeiden järjestämiseen 
Rymättylässä. 
Kaksi kertaa on Auran Nuuskut ry:n joukkue voi-
tokkaasti osallistunut VEPE Ystävyyskisaan. Tästä 
epävirallisesta, kosteasta ja hauskasta,  tapahtu-
masta on kertomus toisaalla tässä julkaisussa.

Lopuksi…

Takana on nyt viisi kesää vepeilyä Auran Nuuskujen riveissä. Ilman aktiivista toimikuntaa sekä 
innokkaita kurssilaisia tämä ei olisi mahdollista.

Käytän tässä kohtaa mahdollisuuden esittää nöyrimmät kiitokseni kaikille Auran Nuuskut ry:n 
vepetoiminnassa mukana oleville sekä toimintaa tukeneille henkilöille ja yhteisöille.
 
Tulevaisuus...

Tämä kausi alkaa olla nk. pulkassa. Välinehuoltotalkoot ja kauden päättäjäiset ovat vielä edessä 
tänä syksynä. Ensi kesän koepäivät on jo päätetty sekä toimintasuunnitelma kaudelle 2014 
tehty.
Näillä näkymin toiminta jatkuu pitkälti saman kaavan mukaan sekä saman porukan luotsaamana.

 - Monica Lindroos

Esineen vienti.

RÄPYLÄTASSU 2023 
 

Haluatko vinkata uutisesta tai juttuaiheesta? 
Lähetä kuva tai uutisvinkki meille 

 
 AuranNuuskutTiedotus@gmail.com 

 
 

HOX HOX 
 

Räpylätassun mainosten hinnat:  koko sivu 50 € * jäsenhinta 25 € puoli sivua  30 € * jäsen-
hinta15 €  // Jäsenhinnat eivät koske yrityksiä – kysy edullisia vuosisopimushintojamme!
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Vesipelastus Auran Nuuskuissa 
2023

Vesipelastustoimikunta on ollut toiminnassa jo vuodesta 2008. Toimikuntaan 
kuuluu tällä hetkellä 9 jäsentä. Puheenjohtajana toimii Nina Remes (labbishar-
rastaja), varapuheenjohtajana Milla Riihimäki (kultsuharrastaja), ja jäseninä Jenni 
Spring (labbisharrastaja), Henna-Maria Partanen (labbisharrastaja), Pirkko Hannu-
la (labbisharrastaja), Kaisa Merimaa (labbisharrastaja), Elina Koskinen (chessihar-
rastaja), Jeanette Wikman (labbisharrastaja) sekä Terttu Aaltonen (labbisharras-
taja). Ryhmiä on neljä, ja niihin pystytään ottamaan yhteensä noin 40 harrastajaa 
kesässä. Laji on todella suosittu noutajien joukossa ja ryhmät ovatkin olleet aina 
täynnä. Kaikki noutajarodut ovat joka vuosi olleet hienosti edustettuina. 

Koulutuksia järjestetään kesäisin toukokuun lopusta syyskuun alkuun. Jokainen 
ryhmä treenaa joka toinen viikko maanantaina tai tiistaina yhteensä 8 kertaa. 
Ruskon kunta on vuokrannut yhdistykselle toimintaan sopivan lammen, jossa 
treenit järjestetään. Kokeita järjestetään kesän aikana useita, ja niissä kisataan 
aloittelijoiden soveltuvuuskokeesta voittajaluokaan ja valioitumisiin asti. 

Vesipelastuksessa harjoitellaan esimerkiksi veneen hakua, esineiden vientiä 
veneeseen ja hukkuvan pelastamista. Parasta kuitenkin on koirien into uimiseen 
ja yhdessä tekemiseen. VEPE on joukkuelaji, jota ei pysty harrastamaan yksin, 
vaan avustajia tarvitaan soutamaan, vastaanottamaan vientiesineitä tai vaikka 
palkkaamaan ja ottamaan koira kiinni rannalla. Myös kokeiden järjestäminen ja 
välinehuolto tehdään yhdessä talkoovoimin.

Alue on aitaamaton, joten perustottelevaisuus olisi hyvä hallita myös tässä lajis-
sa. Yleensä koirat eivät kyllä veden äärestä halua lähteä, mutta alueella liikkuu 
myös autoja sekä hevosia.  
 
Tervetuloa mukaan viettämään mukavia kesäiltoja rannalle! 
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NÄIN ENNEN Räpylätassussa 4/2013 …

Agilityhistoriaa 1997 

Oma agilityhistoriani alkoi vuonna 1997 
kun syksyllä ensimmäisen kultaiseni Neccun 
kanssa tultiin Nuuskulinnan pihalle aloittele-
maan alkeisryhmään. Silloin harjoitukset olivat 
vapaat kaikille, koiria oli pihalla kymmeniä. 
Nuuskulinna oli pimeä tunkkainen halli, jossa 
esteet piti sijoitella röpöläisen lattian takia 
vain tiettyihin kohtiin. Kouluttajat olivat mu-
kavia ja innostavia, kiitos vain Mauri, Petri ja 
Seija, jotka joka viikko siellä jaksoivat opastaa 
agilityn saloihin. Koska koiria oli paljon niin 
tunnin aikana saattoi olla että pääsi teke-
mään vain muutaman harjoituksen. Välillä 
pidettiin aina välitunnit, jolloin koirat pääsivät 
tekemään tarpeitaan ja ohjaajat juttelemaan 
keskenään. Myös koirat saivat sosiaalista kon-
taktia kavereihin. Ahkerasti kävimme Neccun 
kanssa joka viikko satoi tai paistoi Nuuskulin-
nassa ja kehitystäkin tapahtui. Parasta antia 
toki oli ne uudet ystävyyssuhteet joita harjoi-
tuksissa syntyi muiden ohjaajien kanssa.

Kisaamaan
Auran Nuuskut järjesti tuolloin kerran vuodes-
sa myös viralliset kisat, joiden tuotoilla sitten 
esteitä korjattiin ja ostettiin uusia. 1998 myös 
Neccun kanssa startattiin ensimmäisessä 
kisassa ja sille tielle jäimme. Ensimmäiset
radat olivat hylkyjä, sillä Necculla oli vielä 
keinukammo. Mutta siitäkin päästiin 
nopeasti Maurin avustuksella eteenpäin ja 
luokkavaihdotkin onnistui. Päästiin edus-
tamaan Auran Nuuskuja useana vuonna 
piirimestaruuskisoihinja kerran SMkisoihinkin. 
Tuolloin kisaaminen ei ollut vielä niin totista 
touhua kuin se on nyt vaan kisoissa oli rento 
ja reilu tunnelma. Nuuskut ei koskaan olleet 
kärkipäässä noissa kisoissa, mutta varmasti 
paras ryhmähenki oli ja kannustimme toisiam-
me. Perinne oli, että piirimestaruusjoukkuees-
sa oli aina joku ensikertalainen, joka usein oli-

kin joukkueen paras koira. Tuota perinnettä 
jatkettiin myös Neccun pojan Neferin kanssa, 
ensimmäiset kisat piirimestaruusjoukkueessa. 
Useana vuonna saimme myös kasaan joukku-
een, jossa oli pelkästään noutajia. Parasta an-
tia oli kun meillä oli joukkue, jossa oli kihara, 
tolleri, flatti ja kultainen, voiko sen paremmin 
esittää että noutajamme ovat monipuolisia 
koiria.  Vaikka Nuuskut on ollut aina pieni 
seura ja noutajaharrastus ollut tärkeämpi laji 
niin joukostamme on saatu kisaajia aikaiseksi. 
Kolmosluokkaan on päässyt usea koira ja in-
nolla kannustamme uusia kisaamaan. En nyt 
lähde tässä listaamaan menestyneitä koiria, 
koska kuitnekin unohdan jonkun, mutta var-
masti menestyneimpiä Nuuskuja ovat Mauri 
ja Rocky sekä Mari tolleri Mimmin kanssa. 
Vaikka kerran viikossa tapahtuva harjoittelu ei 

välttä-
mättä 
riitä 
sinne 
huipul-
le asti, 
niin 
muka-
vaa on 
kisoissa 
testata 
omaa 
tasoa ja 

onnis-
tumista. 

Omia virallisia kisoja ei ole enää järjestetty 
10 vuoteen, mutta perinteenä on kesäkuussa 
Mölli-kisat joissa ratkotaan AN agilitykoira tit-
telin saajat. Muuta touhua Agilitytoimikunta 
oli ahkera ja innokas tuomaan agilityn riemua 
myös harjoitusten ulkopuolelle ja olimme 
monena vuonna Halisissa esittelemässä 
agilityä ja halukkaat saivat tutustua ohjatusti 
esteisiin. Olimme myös pari kertaa tammi-
kuun Messukeskuksen isossa näyttelyssä 

Auran Nuuskujen piirinmestaruusjoukkue 2004, Sari 
Myllyviita & Neccu, Mari Suominen & Mimmi, Marjo 
Helin & Viljoja Elina Virolainen & Benno
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agilityesittelyssä. Aikas upeaa oli mennä rataa 
ison yleisön ja spottien loisteessa. Kaikilla 
ohjaajilla tietty Auran Nuuskujen edustusasu 
päällä. Myös agirotuun osallistuimme, koska 
saimme kultaisten joukkueen kasaan. Se tosin 
koostui Neccun sisaruksista ja isästä Jokerista. 
Tapahtuma oli jälleen agilityä parhaimmillaan, 
mukavaa yhdessäoloa ja samanmielisiä agili-
tyynhurahtaneita ihmisiä Turku täynnä.

Mistä halli talveksi?
Lähtö Nuuskulinnasta oli haikea, mutta koirille 
hyvä sillä pääsimme Lietoon entiseen ratsastus-
maneesiin, jossa oli mukava hiekkapohja, joka 
oli varmasti paljon parempi koirien nivelille kun 
Nuuskulinnan kova betonipohja. Tässä vaihees-
sa siirryin agilitytoimikunnan vetäjäksi Seijan 
tilalle. Ongelmia oli jatkuvasti kouluttajapulan 
ja hallien saannin kanssa. Maneesista tehtiin ve-
neiden ja asuntovaunujen säilytyspaikka, saihan 
siitä enemmän rahaa 
kuin meidän mak-
samasta vuokrasta. 
Tuolloin vielä oli 
harjoitukset avoimia 
kaikille, joten välillä 
koiria oli 20 ja välillä 
vain 2, joten tulot 
olivat hyvin vaihteIe-
vat. Vätin kentällä 
viihdyttiin kesät 
ja talvet kokeiltiin 
erilaisia halleja 
(Masku, ATT, Lie-
don asema, TSAU, 
Kelpokoira, jne). 
Voisi sanoa että 
olemme olleet jokaisessa Turun seudun hallissa. 
Kesäksi onneksi saimme viimein Iso-Heikkilän 

kentän käyttöömme ja myös TO-
KOilijat pääsivät sinne harjoittele-
maan. Talvet oli edelleen ja on edel-
leen ongelma, kun sopivaa hallia ei oikein 
tahdo löytyä. Agilityn harrastajamäärä kasvaa 
koko ajan, joten vaikka halleja rakennetaan, 
niin aikoja niihin ei oikein saa. Koirakoita 
kuitenkin on aina Nuuskujenkin harjoituksiin 
ollut tulossa, välillä olemme jopa joutuneet 
karsimaan kurssille pääsyä. Kouluttajia olem-
me kouluttaneet vuosittain, mutta uutta verta 
tarvitsisi enemmän jakamaan vastuuta ja että 
saisimme ryhmiä enemmän.

Tulevaisuus
Paljon on ollut vaikeuksia ja haasteita sen 
10 vuoden aikana, jolloin toimikunnan vetäj 
änä toimin, mutta aina yhteistyöllä on päästy 
eteenpäin. Samat ongelmat hallin saamisessa 
ja kouluttajapulasta pysyivät, sillä valitetta-
vasti ne agilityyn oikeasti hurahtavat siirtyvät 
jossain vaiheessa varsinaisiin agilityseuroihin. 
Etenkin jos koira ei ole noutaja, jolloin Auran 
Nuuskut voisi tarjota muutakin harrastustoi-
mintaa kuin agility. Onneksi nyt viime aikoina 
on ollut vähintään 4 eri kouluttajaa mukana, 
sillä melko rankka oli se vuosi kun Petrin 
kanssa kahdestaan koulutukset vedimme. 
Toivottavasti uusia innokkaita agilityharrasta-
jia noutajien parista tulisi mukaan.

Itsellä ei nyt oikein agilitykisakoiraa ole, mutta 
silti jaksaa olla mukana seuraamassa kehitystä 
ja innostaa muita mukaan. Agility on hauskaa 
ja palkitsevaa. Parempaa kontakti harjoitusta 

ei juuri ole kuin agilitytreenit, suosit-
telen lämpimästi kaikille metsästys-
koirillekin.

Omat rakkaat agilitymuistot jakavat 
kanssani jo edesmennyt Neccu, 
poikansa Nefer, Neco ja Jeccu. Ehkä 
joskus vielä saan sen uuden agility-
koiran ja harrastus jatkuu muutenkin 
kuin kouluttamalla muita.
 
 Sari Myllyviita
 

 

Aktiivista AN agilityporukkaa Halisten koirapäivän 
tapahtumassa 2000-luvun alussa - vasemmalta Marjo 
Karhunsaari, Mari Suominen, Marjo Helin, Petri 
Honkasalo, Sari Myllyviita, Helena Gustafsson.

Agilityn iloa eli putkesta ketterästi sujahtaa Neco 
nykyisellä treenikentällämme Iso-Heikkilässä.
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Agility-toimikuntaan kuuluu tällä hetkellä neljä jäsentä: Terttu Aaltonen puheenjohtaja 
(labradorit), Petri Honkasalo (kihara, keskikoinen villakoira ja vihikoira) ja Emmi Ylikoski 
(tollerit) sekä sihteeri Sari Myllyviita (kultsut), lisäjäseniä toimikuntaan otamme mielelläm-
me mukaan. Järjestämme kursseja Auran Nuuskujen jäsenille ulkona Väinölän kentällä 
Turussa ja talvikautena hallissa Vanton tilalla Raisiossa.  
 
Kursseja järjestämme kaksi kevätkaudella, aloittelijoille ja hieman edistyneemmille, kaksi 
syyskaudella ja talvikaudella syystalvella ja kevättalvella. 

Möllikisat ovat perinteisesti kesäkuun alussa vain jäsenille ja kisoissa palkitaan Möllimesta-
ri, 1-luokkalainen ja Agilitymestari.

Treenien tavoite on koiran ja ohjaajan yhteistyö, hauska yhdessä tekeminen ja samalla 
agilityesteiden ja ohjauksen opetteleminen. Kaikki tehdään koiran ehdoilla. Päämäärä 
treeneissämme ei ole sekunnin sadasosien tavoittelu vaan hauskan pitäminen. Agilityssa 
saadaan koiran ja ohjaajan yhteistyötä parannettua, jolloin se on myös metsästyskoirille ja 
niiden ohjaajille hyvää harjoitusta vaikka metsästyskauden ulkopuolella.

Tulevaisuudessa on tarkoituksena myös alkaa harjoitella Hoopersia. Sitä voi harjoitella 
myös nuorien ja vanhojen koirien kanssa, koska siinä ei ole hyppyjä saati kontaktiesteitä 
lainkaan. Tietyltä ohjausalueelta ohjataan kauko-ohjauksella koiria kiertämään tynnyreitä 
ja esteitä sekä juoksemaan hoopers-renkaiden ja putkien läpi sekä tehdään suunnanvaih-
toja. Hoopers soveltuu hyvin noutajille, jotka ovat usein hiukan raskasrakenteisia, jolloin 
agilityssa mitattava asia, nopeus, kärsii.

Agilityyn tulevan koiran tulisi olla hanskassa, sillä harjoitusten on tarkoitus olla hallittuja. 
Paikalla olo ja luoksetulo tulee hallita ennen treeneihin osallistumista. Väinölän kenttä ei 
ole aidattu, joten jos koira haluaa lähteä karkuteille, se siltä kyllä onnistuu. Talvella Vanton 
tilalla hallissa ei karkaaminen ole mahdollista. 

Tervetuloa mukaan pitämään hauskaa agility-radalle!

AGILITY AURAN NUUSKUISSA 2023
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 AGILITY-uutisia

Kevään kurssi alkaa toukokuussa Väinölän kentällä. Kurssikertoja on seitsemän 
ja kurssipäivä on torstai (ei helatorstai). Kurssin hinta on 56 €. 

Tarkempia tietoja kurssista julkaistaan kevään aikana Auran Nuuskujen 
WWW- ja facebook -sivuilla

Ilmoittautumiset ja kysymykset, ota yhteyttä  
emmi.ylikoski2102@gmail.com.

Jälkiharjoitukset Kemiönsaarella huhtikuussa 2023

Huhtikuussa jälkien suunniteluharjoitus sekä mahdollisuus tehdä harjoitusjälki 
Kemiönsaarella, tarkoitettu kokeneemmille harrastajille.  
 
Tarkempi ajankohta selviää myöhemmin seuraa ilmoittelua AN kotisivuilla ja 
FB:ssa.  
 
Tiedustelut Acke Holmbergilta acke.holmberg@outlook.com 

MEJÄ-uutisia
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MEJÄ-iltamat keskiviikkona 8.3.2023 Kennelpiirinmajalla klo 18,  
osoite; Hiihtomajanpolku 20, Lauste 

 
Tule kysymään ja kuuntelemaan, millainen laji on MEJÄ eli metsästyskoirien jäljestämis-
koe. Paikalla pääset kyselemään lajista lajin konkareilta ja tutustumaan lajissa tarvittaviin 

välineisiin. Kahvitarjoilu, tervetuloa! 

Varsinais-Suomen kennelpiirin alueella vuosittain järjestettävä MEJÄ-jälkientekokurssi, jossa 
ensikertalaisille opetetaan MEJÄ-kokeen säännöt ja tapahtumat, annetaan vinkkejä koiran jäljes-
tämiskoulutukseen sekä opastetaan jälkientekoon ja suunnistukseen teoriassa ja käytännössä. 
Kurssi järjestetään kaksipäiväisenä, tänä vuonna järjestämisvuorossa on Auran Nuuskut ry ja 
Salon Seudun Noutajien MEJÄ-toimikuntalaiset ovat mukana kouluttajina. 

1. koulutuspäivä teoriaosuus Teams-koulutuksena lauantaina 25.3.2023 klo 8:00 - 16:00  
2. koulutuspäivä käytännön maastoharjoitus Oripäässä 6.5.2023 alkaen klo 10. 
Ensimmäisen koulutuspäivän teoriaosuus pidetään etänä Teams-koulutuksena.  
Kouluttajana MEJÄ-ylituomari Mikko Ahti. 

Jokainen kurssille osallistuja vastaa itse siitä, että Microsoft Teams -ohjelmisto on asennettu ja 
sen käyttö tuttua ennen koulutuksen alkua. Kurssin aikana ei ole käytettävissä teknistä tukea 
ohjelmisto-ongelmiin eikä kurssin aikana ehditä puuttua niihin. Päivä on tarkoitus pitää tiiviinä, 
joten huolehdithan tästä etukäteen. Jotta puhuminen olisi sujuvaa, pidäthän oman mikrofonisi 
kiinni ja ”nostat käden pystyyn” kun haluat puheenvuoron, avaten mikrofonin vasta sitten. 

Toinen koulutuspäivä on käytännön maastoharjoituksia ja se pidetään ulkona pienemmässä 
ryhmässä, jossa mukana vain oman yhdistyksen jäseniä. 
Kouluttajina kokeneita AN MEJÄ-toimikuntalaisia. Laita päivät kalenteriin! 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut Marja Asikainen aurannuuskujenmeja@gmail.com 14.3.2023 
mennessä. Ilmoita nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, perustiedot koirasta.

MEJÄ-iltamat

MEJÄ-jälkientekokurssi kevällä 2023
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Jukka Kosrbergille (keskellä) emeritustuomarin arvonimi.
Kuvan lähde: Kennelliitto/Jukka Pätynen, koirakuvat.fi

Jukka Korsbergille emeritustuomarin arvonimi

Kennelliiton syysvaltuustokokouksessa 26.11.2022 Hanasaaren  
huomioitiin Auran Nuuskujen kunniajäsen ja pitkäaikainen aktiivitoimija 

MEJÄ-tuomari Jukka Korsberg emeritiustuomarin arvonimellä. 

Paljon onnea Jukka! 

MEJÄ-uutisia
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NOME-TAPAHTUMIA kevät 2023

NOME-toimikunnan kevät ja kesä ovat 
taas täynnä tapahtumia, joihin kaikki 
lajista kiinnostuneet toivotaan mukaan. 

Kokeisiin ilmoittaudutaan SNJ:n 
koekalenterissa, muihin tapahtumiin 
ilmoittautuminen ja lisätiedot jul-
kaistaan myöhemmin nettisivuilla ja 
facebookissa: 
Tähtäimessä taipumuskokeet tai 
nome-kokeet? Perinteinen NOU/
NOME-info järjestetään 11.4.2023 klo 
18.30 kennelpiirin majalla. 
Tervetuloa kahvittelemaan ja kuule-
maan rodunomaisten lajien harjoitte-
lusta ja kokeisiin valmistautumisesta. 
Kouluttajana toimii Antero Niittymäki.
Leikkimieliset, mutta sitäkin arvos-
tetummat jäsentenväliset kokeet 
mitellään viime vuoden tapaan suuren 
suosion saavuttaneen Wirtuaali-WT:n 
puitteissa huhti-toukokuussa. 

WT-koe lauantaina 6.5.2023 Kemi-
önsaarella, entistä suurempana: 4 
tuomaria ja kaikki luokat tarjolla viime 
vuoden huippupuitteissa. Koe kaipaa 
onnistuakseen ison joukon avustajia, 
joten päivä kannattaa laittaa kalente-
riin, vaikka ei tällä kertaa osallistuisi ko-
keisiin. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
SNJ:n koekalenterissa.

Tarjolla laadukasta rodunomaista kou-
lutusta! Mervi Salo ja Pauliina Ahola 
kouluttavat sunnuntaina 7.5.2023 
Kemiönsaarella, Westankärrin karta-
non upeassa miljöössä. Alustavasti 
koulutusta tarjolla ALO-VOI -tason 
koirakoille.

NOU-koe lauantaina 13.5.2023 Veh-
maalla, tuomarina Petri Tuominen. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen SNJ:n 
koekalenterissa
NOU-koe lauantaina 20.5.2023 Pöytyän 
Raasissa, tuomarina Katja Villikka. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen SNJ:n 
koekalenterissa.
NOME-B -kokeen ALO-luokka sunnuntaina 
21.5.2023 Pöytyän Raasissa, tuomarina 
Katja Villikka. Lisätietoja ja ilmoittautu-
minen SNJ:n koekalenterissa.
NOME-B -koe la-su 10.-11.6.2023 
Lokalahdella, Uudessakaupungissa, 
tuomarina Petri Tuominen. Lisätietoja 
ja ilmoittautuminen SNJ:n koekalente-
rissa.
NOU-koe lauantaina 5.8.2023 Salon 
Perniössä, tuomarina Ari Huttunen. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen SNJ:n 
koekalenterissa.
NOME-B-kokeen ALO-luokka lauantaina 
5.8.2023 Salon Perniössä, tuomarina 
Tobina Nyman. 
 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen SNJ:n 
koekalenterissa.

Tarkkaile nettisivuja ja facebookia, 
koulutusten tarkemmat tiedot sekä 
mahdolliset muut tapahtumat ilmoi-
tetaan myöhemmin kevään aikana. 
Nome-toimikunta toivottaa lämpimästi 
tervetulleiksi mukaan kaikki uudet 
ja vanhat noutajien rodunomaisista 
kokeista kiinnostuneet!
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NOME-tuloksia

NOME-B 29.10.2022 VOI-luokan sijoittuneet, kokeen paras koira Läppiksen 
Foxtrot “Hippa” kuvassa toinen oikealta. Muut vasemmalta oikealle Billowhiz 
Fair Velvet, Misty Bay’s Black Star ja Caballus Keep Calm. kuva: Tuomas 
Murtomaa

Auran Nuuskujen vuoden 2022 viimeinen NOME-B -koe ”Arctic Nome” järjestettiin 29.10.2022 
Paraisilla.  
 
Kokeeseen osallistui 12 koirakkoa, 6 AVO-luokassa ja 6 VOI-luokassa. Tuomarina toimi Susanna 
Salonen. Tuloksista julkaistaan Auran Nuuskujen jäsenten hyväksytyt tulokset. Kauden viimeisen 
kokeen parhaan koiran kiertopalkinnon sai Minna Saksin KNU Läppiksen Foxtrot ”Hippa”. NO-
ME-toimikunta onnittelee Minnaa ja Hippaa sekä kaikkia tuloksen saaneita! 

AVO
LBU Highhut’s Arcturus, om. Mikko Ahti & Rea Suominen-Ahti, ohj. Mikko Ahti AVO1
KNU Weljesten Viper Au, om. Petri Tuominen, ohj. Kati Tuominen AVO2
LBN Hardrocks Kidwelly, om. & ohj. Leena Olin AVO3

VOI
LBN Billowhiz Fair Velvet, om. & ohj. Therese Sjöblom VOI2
KNU Läppiksen Foxtrot, om. & ohj. Minna Saksi VOI1
KKNU Caballus Keep Calm, om. Mikael & Mirkka Montonen, ohj. Mikael Montonen VOI2
LBN Misty Bay’s Black Star, om. & ohj. Jyri Toivonen VOI2
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Kaikki noutajarodut ovat voimakkaita ja melko suurikokoisia. Jotta noutajan kanssa voisi elää 
ja toimia, on sen oltava omistajansa hallinnassa. Kunnossa oleva perustottelevaisuus ja hyvä 
kontakti noutajan kanssa muodostaa myös pohjan harrastamiselle koiran kanssa – olitpa sitten 
kiinnostunut metsästyksestä, käyttökokeista, agilitystä, tokosta, näyttelystä...
Kurssit on tarkoitettu 5-9kk ikäisille pennuille ja 10-18kk ikäisille junnuille. Kurssit ovat maksut-
tomia ja kurssiryhmiin otetaan sisähallikaudella 5 ja ulkokaudella 10 koirakkoa ilmoittautumis-
järjestyksessä. Kursseja pyritään järjestämään Turun seudulla neljä kertaa vuodessa, helmi-maa-
liskuussa, touko-kesäkuussa, syys-lokakuussa ja marras-joulukuussa. Talvikuukaudella kurssit 
pidetään lämmitetyssä sisäjallissa ja muulloin ulkokentällä.

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan Auran Nuuskujen nettisivulla: 
 www.aurannuuskut.org -> Peto ->Koulutus ja Facebookissa. 

Tiedustelut: aurannuuskutpeto@gmail.com

 PETO-koulutus kevät 2023
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Kesän 2023 VEPE-treenit,  
ilmoittautuminen 20.3.-9.4.  
 
ilmoittaudu: AuranNuuskutVepe@gmail.com
 
ilmoittautuessasi kerro:
-Oma nimesi, puh. nro, s-posti
-Koirasi nimi, rotu, ikä sekä taso
-Tavoitteesi tai erityishuomion kohteet VEPE-harjoituksissa kaudelle 2023
 
VEPE-treenit on tarkoitettu Auran Nuuskut ry:n jäsenille ja etusijalla ovat noutajat. Osal-
listumiset ilmoittautumisjärjestyksessä, rajoitettu osallistumismäärä. Jokaiselle ohjaajalle 
on ensisijaisesti vain yksi treenipaikka. Jos paikkoja jää, on mahdollista treenata myös 
toisen koiran kanssa toisena treenipäivänä. Tällöin tulee myös toinen työvelvoite ja 
osallistumismaksu. Koulutus järjestetään Ruskolla.
 
Koiran tulee olla ohjaajan hallinnassa (perustottelevainen), osata uida ja mennä mielel-
lään veteen. Ilmoittautumalla sitoudut treeniryhmään. Jos sinulla työvelvoite tekemättä 
viime vuonna pääset ryhmään jos paikkoja jää.
Ilmoitathan poissaolosi kauden aikana! Jos olet kaksi kertaa pois ilmoittamatta menetät 
paikkasi ryhmässä. 
 
Kesällä ryhmät treenaa ”vanhaan tapaan” kaiken tasoisille harrastajille. Treenit järjeste-
tään kahdeksan kertaa joka toinen viikko alkaen toukokuun lopusta. Treenipäivät ovat 
maanantai ja tiistai. Osallistumismaksu 40 euroa.

Kyselyt: Nina Remes 0400-914 256 tai aurannuuskutvepe@gmail.com

 

VEPE-koulutus 2023

Veneen haku avoimen luokan 
liikkeenä 

Koira hyppää veneestä voittajaluokan 
liikkeessä pelastusrenkaan haku K
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jäsenet 10.7.-11.7.
Ilmoittautuminen sähköpostilla: terttu.aalto-
nen@kotiportti.fi alkaen klo 9:00
Rajoitettu osanotto: Etusija järjestävän yh-
distyksen jäsenillä ja heidän noutajarotuisilla 
koirillaan. Koevastaava; Terttu Aaltonen

Iltakoe pe 18.8.2023, Rusko, SOVE ALO AVO VOI
Ylituomari Monica Lindroos
Ilmoittautuminen: AN jäsenet 1.8.-2.8. ja ei 
jäsenet 3.8.-4.8.
Ilmoittautuminen sähköpostilla: riihimakimil-
la@gmail.com alkaen klo 9:00
Rajoitettu osanotto: Etusija järjestävän yh-
distyksen jäsenillä ja heidän noutajarotuisilla 
koirillaan. Koevastaava; Milla Riihimäki 

MAKSUOHJE:  
Osallistumismaksu jäsenet 35,00€,  

ei jäsenet 40 e

Tilille FI87 5014 0520 0047 90 
Viite: 3900 Saaja: Auran Nuuskut Ry

 
Maksathan vasta kun koepaikkasi  

on varmistunut!

VEPE-kokeet 2023

Hukkuvan pelastus on alokasluokasta asti 
yksi harjoiteltavista liikkeistä
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Iltakoe ti 11.7.2023, Rusko, SOVE ALO AVO VOI
Ylituomari Monica Lindroos
Ilmoittautuminen AN jäsenet 24.6.-25.6. ja ei 
jäsenet 26.6.-27.6. 
Ilmoittautuminen sähköpostilla: wikman.
jeanette@gmail.com alkaen klo 9:00
Rajoitettu osanotto: Etusija järjestävän yh-
distyksen jäsenillä ja heidän noutajarotuisilla 
koirillaan. Koevastaava; Jeanette Wikman

Päiväkoe lauantai 22.7.2023 Rusko, SOVE ALO 
AVO VOI
Ylituomari Monica Lindroos
Ilmoittautuminen: AN jäsenet 5.7.-6.7. ja ei 
jäsenet 7.7.-8.7.
Ilmoittautuminen sähköpostilla: aurannuus-
kutvepe@gmail.com alkaen klo 9:00
Rajoitettu osanotto: Etusija järjestävän yh-
distyksen jäsenillä ja heidän noutajarotuisilla 
koirillaan. Koevastaava: Pirkko Hannula. Koe 
anottu kahtena kokeena 7 +7, jolloin aamu-
päivän työntekijät voivat kisata iltapäivällä ja 
toisinpäin. 

Päiväkoe sunnuntai 23.7.2023 Rusko, SOVE 
ALO AVO VOI
Ylituomari Monica Lindroos
Ilmoittautuminen: AN jäsenet 5.7.-6.7. ja ei 
jäsenet 7.7.-8.7.
Ilmoittautuminen sähköpostilla: aurannuus-
kutvepe@gmail.com alkaen klo 9:00
Rajoitettu osanotto: Etusija järjestävän yh-
distyksen jäsenillä ja heidän noutajarotuisilla 
koirillaan. Koevastaava: Pirkko Hannula

Iltakoe ti 25.7.2023 , Rusko, SOVE ALO AVO VOI
Ylituomari Monica Lindroos
Ilmoittautuminen: AN jäsenet 8.7.-9.7. ja ei 
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FI JMVA:

FI JMVA
knn Häämörin Dirlandaa “Vappu”
om. Pirkko Vissalo

FI JVA:

FI JVA lbn Darkmys Almost Fantasy   
“Luumu” om.  Jaana Pitkluoto

FI JVA lbu Brufinn True Hero 
“Onni”  om.  Sonja Pohjoispää 

FI MVA: 

FI MVA, SE MVA (N), EE MVA
nsu Kitimat Lexus 
“Lexa” om.  Maarit Vauro 

FI  MVA knn Made My Way Zsa Zsa 
 Gabor  “Zaza” om.  Pirkko Visasalo

FI VPVA:

FI VPVA  lbu Vesipedon Merikotka  
“Elmo” om.  Jenni Spring 

FI VPVA skn Majakkasaaren Niiskuneiti T  
“Hilma” om.  Jaana Kontto

FI VPVA lbn Nokinutun Nicole 
“Nera” om. Mervi Haukila 

FI VPVA sku Majakkasaaren Yövahti  
“Topi” om. Katri Henttonen

Yhdistyksen syyskokouksessa palkitut  
uudet 2022 VALIOT
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Auran Nuuskut ry syyskokous  
PÖYTÄKIRJA   

Aika keskiviikko 30.11.2022 
Paikka Varsinais-Suomen Kennelpiiri, Hiihtomajanpolku 20, Turku 
Läsnä 11 yhdistyksen jäsentä (osallistujalista liite 1). 

1 
Kokouksen avaus 
Yhdistyksen puheenjohtaja Ralf Björklund avasi kokouksen kello 19.06 
jakamalla Valion Arvoinen 2022 –kunniakirjat ja tassupyyhkeet sekä 
vuoden 2022 työrukkasen Petri Honkasalolle.  
2 
Valitaan kokouksen puheenjohtaja. Valitaan sihteeri, kaksi 
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Kastepohja. Kokouksen 
sihteeriksi kutsuttiin Mirkka Montonen. Pöytäkirjantarkastajiksi sekä 
ääntenlaskijoiksi valittiin Petri Honkasalo ja Merja Hytinmäki.  
3 
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokouskutsu on julkaistu yhdistyksen jäsenlehdessä, joka postitettiin 
1.11.2022. Paikalla oli 11 henkilöä, jotka kaikki ovat yhdistyksen 
jäsentä. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 
4 
Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
Osallistujille kokouksen alussa jaettu esityslista (liite 2) hyväksyttiin 
kokouksen työjärjestykseksi. 
5 
Määrätään liittymis- ja jäsenmaksut sekä koemaksut vuodelle 2023 
Päätettiin seuraavat jäsenmaksut:  
- liittymismaksu                            5 € 
- jäsenmaksu (AN+SNJ)   30 € 
- jäsenmaksu (vain AN)   20 € 
- perhejäsenmaksu (AN+SNJ)  6 € 
- perhemaksu (vain AN)   5 € 
ja seuraavat koemaksut: 
- noutajien taipumuskoe, jäsenet  35 € 
- noutajien taipumuskoe, ei jäsenet  40 € 
- noutajien metsästyskoe, jäsenet  35 € 
- noutajien metsästyskoe, ei jäsenet    40 € 
- noutajien WT-koe, jäsenet  35 € 
- noutajien WT-koe, ei jäsenet  40 € 
- MEJÄ-koe                              60 € 
- tottelevaisuuskoe, jäsenet  25 € 
- tottelevaisuuskoe, ei jäsenet  30 € 
- VEPE -koe    35 € 
- VEPE -koe, ei jäsenet   40 €  
Liittymis- ja jäsenmaksut pysyvät ennallaan. MEJÄ-kokeen sekä VEPE-
kokeen ei jäsen maksuja korotettiin viimevuodesta 5 eurolla.  

6 
Hyväksytään toimintasuunnitelma ja vahvistetaan talousarvio 
vuodelle 2023 
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2023 (liite 3) sekä 
vahvistettiin talousarvio vuodelle 2023 (liite 4). 

7 
Valitaan hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet 
erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet 
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ralf Björklund. Hallituksen 
erovuoroisten jäsenten Jeanette Wikmanin ja Jenni Springin tilalle 
kolmeksi vuodeksi valittiin uudelleen Jeanette Wikman ja Jenni Spring. 

1. varajäseneksi valittiin Maarit Vauro 
2. varajäseneksi valittiin Julia Gustafsson 

8 
Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä. 
Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2023 valittiin Aino Sillanpää ja Maarit 
Ojansuu. 
Varatoiminnantarkastajiksi vuodelle 2023 valittiin Sini Sorvari ja Nanneli 
Pallasmaa.     

9 
Päätetään tarvittavat toimikunnat sekä valitaan niille 
puheenjohtajat. Valitaan muut toimihenkilöt lukuun ottamatta 
sihteeriä ja rahastonhoitajaa. 
Päätettiin perustaa agility-, MEJÄ, NOME-, peruskoulutus-, TOKO-, 
VEPE- toimikunnat ja valittiin näille puheenjohtajat.  
- agilitytoimikunta   Terttu Aaltonen 
- MEJÄ-toimikunta   Marja Asikainen 
- NOME-toimikunta   Liisa Ewart 
- peruskoulutustoimikunta  Terttu Aaltonen 
- TOKO-toimikunta   Jeanette Wikman 
- VEPE-toimikunta   Nina Remes 
Lisäksi todetaan että Räpylätassu- ja VETO-toimituskuntien 
yhdyshenkilöt valitaan hallituksen kokouksessa. 
Jäsensihteeriksi valittiin Milla Riihimäki 
10 
Valitaan yhdistyksen edustajat Varsinais-Suomen Kennelpiiri ry:n 
varsinaisiin ja mahdollisiin ylimääräisiin kokouksiin. 
Varsinaisiksi edustajiksi:  
1. Maarit Vauro  
2. Jenni Spring  
3. Ralf Björklund  
4. Nina Remes  
5. Jeanette Wikman  
Varaedustajiksi:  
1. Nanneli Pallasmaa  
2. Milla Riihimäki 
3. Monica Lindroos  
4. Seppo Virtanen  
5. Mirkka Montonen  
11 
Valitaan kaksi edustajaa Koiranäyttelyallianssi X:n yleiskokouksiin 
sekä heille varaedustajat. 
Varsinaisiksi edustajiksi valittiin: 
1. Maarit Ojansuu  
2. Pirkko Hannula. 
Varaedustajiksi valittiin: 
1. Jenni Spring 
2. Seppo Virtanen 
Allianssi X hallitukseen valittiin Ralf Björklund ja varalle Terttu Aaltonen. 
12 
Valitaan yksi edustaja Suomen Agilityliiton kokouksiin sekä 
hänelle varaedustaja 
Varsinaiseksi edustajaksi valittiin Petri Honkasalo ja varaedustajaksi 
Emmi Ylikoski. 
13 
Käsitellään sääntöjen hyväksymät muut asiat huomioiden 
yhdistyslain 23 § määräykset 
Muita asioita ei ollut. 
14 
Käsitellään muut kokouksen hyväksymät asiat 
Muita asioita ei ollut. 
15 
Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.39. 

VAKUUDEKSI 

Markku Kastepohja  Mirkka Montonen 
puheenjohtaja  sihteeri 

Petri Honkasalo  Merja Hytinmäki 
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 
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KUVAKILPAILU 
LÄHETÄ KUVA JA OSALLISTU

Osallistumisaika: 1.4. – 30.8.2023. 
Aihe: koirani ja minä Auran Nuuskuissa  

Lähetä kuvasi: aurannuuskut50@gmail.com 
30.8. 2023 mennessä.

Valokuvauskilpailu 1.4.2023 – 30.8.2023

Auran Nuuskujen 50 v -juhlavuoden kunniaksi järjestetään valokuvauskilpailu. 
Osallistumisaika: 1.4. – 30.8.2023. 

Aihe: koirani ja minä Auran Nuuskuissa 

Juhlatoimikunta valitsee kuvista 10 parasta, jotka julkaistaan Auran Nuuskujen www-sivuilla ja Face-
bookissa, ja näistä eniten tykkäyksiä keränneet voittavat. 3 parasta kuvaa palkitaan sekä julkaistaan 

Räpylätassun kansikuvina. 

Lähetä kuvasi aurannuuskut50@gmail.com sähköpostiin 30.8. 2023 mennessä.
Viestissäsi ilmoita kuvaajan nimi sekä koiran kutsumanimi. Varmistathan tarvittaessa kuvaajalta, että 

kuvalla on julkaisulupa.

Osallistuessasi hyväksyt, että kuvasi julkaistaan Räpylätassussa, Auran Nuuskujen WWW –sivuilla ja 
Facebookissa. 

Onnea kilpailuun!
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Kupittaan Paviljonki 28.10.2023.
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AURAN NUUSKUT RY   
TOIMINTASUUNNITELMA 2023 

Vuosi 2023 on Auran Nuuskut ry:n 50. toimintavuosi. Vuoden aikana pyritään edistämään 
noutajakoiratoimintaa eri koiraharrastealoilla ja kaikilla harrastetasoilla sekä tekemään sitä tunnetuksi. 
Toiminnan pääpaino tulee olemaan noutajien ja niiden ohjaajien koulutuksessa, jäsenistön aktivoinnissa 
osallistumaan tapahtumiin ja koulutuksiin sekä uusien jäsenten hankinnassa. Koulutuksen yhtenä tavoitteena 
on saada aktiivisia koirakoita edustamaan yhdistystä erilaisiin kokeisiin ja kilpailuihin. Yhteistoimintaa 
paikallisten koirayhdistysten sekä Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n kanssa tullaan jatkamaan. Vastuu 
toiminnan organisoinnista on yhdistyksen hallituksella ja toimikunnilla.

VARSINAISET KOKOUKSET
Yhdistyksen sääntömääräisistä kokouksista kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous marras-
joulukuussa.

JÄSENILLAT 
Järjestetään jäseniltoja, teemapäiviä sekä luentotilaisuuksia ajankohtaisista ja mielenkiintoisista aiheista 
tarpeen mukaan. Järjestetään lajikohtaisia infoiltoja ennen kurssien alkua.

NÄYTTELYTOIMINTA 
Osallistutaan Turussa elokuussa järjestettävän Koiranäyttelyallianssi X:n kaikkien rotujen koiranäyttely 
(Elonäyttely 2023) järjestämiseen. 

KOETOIMINTA
MEJÄ: Järjestetään Vappukoe Kemiönsaarella 30.4. Kokeeseen otetaan 24 koirakkoa (AVO ja 
 VOI). Järjestetään Auran Tuoppi Oripäässä 27.8. Kokeeseen otetaan 18 koirakkoa 
 Ja etusijalla ovat jäsenten VOI-koirat.

NOU/NOME: Järjestetään noutajien taipumuskokeet (NOU) toukokuussa Pöytyällä, elokuussa Turun seudulla 
Perniössä sekä syyskuussa Kemiössä yhteistyössä Salon Seudun Noutajat ry:n kanssa. 
Järjestetään noutajien rodunomaisia metsästyskokeita (nome-B) toukokuussa (ALO) Pöytyällä, 
kesäkuussa (2 pv ALO) Lokalahdella, elokuussa (ALO), syyskuussa (ALO, AVO, VOI) Kemiössä 
yhteistyössä Salon Seudun Noutajat ry:n kanssa ja lokakuussa (AVO, VOI) Paraisilla. Lisäksi 
järjestetään noutajien Working Test (NOWT) toukokuussa Kemiössä. Osallistutaan syksyllä 
mahdollisesti NOME-A -kokeen järjestämiseen. 

TOKO: Järjestetään kahdet viralliset TOKO-kokeet.  Y h d e s s ä k o k e e s s a k i s a t a a n 
Haukkulautanen-kiertopalkinnosta. Tähdätään kolmeen joukkuekilpailuun: Varsinais-Suomen 
kennelpiirin piirimestaruuskoe, Suomen Noutajakoirajärjestön mestaruusottelu sekä SM-kisat. 
Tavoitteena on saada edustusjoukkue näihin kilpailuihin ja tehdä Auran Nuuskuja tunnetuksi 
myös TOKO-seurana. 

  
VEPE: Järjestetään kolme iltakoetta: 11.7., 25.7. ja 18.8. sekä kaksi kokopäiväkoetta 22.7. ja 23.7. 

MUU:  Järjestetään kahdesta neljään Nosework koetta. 

MUUT 
Agility: Järjestetään epäviralliset agilitykilpailut kesäkuussa kurssin yhteydessä. Kilpailussa parhaiten 

menestyneille jäsenille jaetaan vuodeksi tittelit: Nuuskujen Möllimestari, Nuuskujen I-
luokkalainen ja Auran Nuuskujen Agilitymestari. 

MEJÄ:  Tuetaan Niinijoen ja Oripään metsästysseurojen koetoimintaa tarjoamalla tietoa, taitoa sekä 
 työvoimaa. 

NOU/NOME: Pyritään järjestää huhti-toukokuussa epävirallinen online-wt -koe, johon sisällytetään 
jäsentenvälinen epävirallinen nomekoe. Lisäksi tavoitteena on järjestää riistaan tutustumisen 
mahdollisuuksia nuorille koirille. 
 

TOKO: Järjestetään epäviralliset TOKO-kokeet: Essin-kisat toukokuussa, Juhannusmöllit kesäkuussa ja 
Syysmöllit elokuussa.

 
VETO: VETOja tehdään tilausten mukaan. 

TIEDOTUS
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Yhdistyksen toiminnasta ja yhdistyksen järjestämistä tapahtumista tiedotetaan kolme kertaa vuodessa 
ilmestyvässä Räpylätassu-lehdessä, joista ensimmäinen ja kolmas ilmestyy paperiversiona ja toinen 
nettiversiona sekä Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n jäsenlehdessä Nuuskussa ja tarvittaessa paikallislehtien 
palvelusivuilla. Tiedotuksissa hyödynnetään myös sosiaalisen median suomia mahdollisuuksia, esim. 
yhdistyksen Facebook sivua. Toiminnasta tiedotetaan myös yhdistyksen nettisivuilla www.aurannuuskut.org

KOULUTUS
Jäsenistölle järjestetään säännöllisesti kurssimuotoista agilitykoulutusta 4–6 kurssia vuodessa.  
Agilitykoulutusta täydennetään hoopers-koulutuksilla, joilla hiotaan koirien irtaantumista ohjaajasta. 
Kouluttaj i l le pyr i tään jär jestämään er i l l inen koulutus ja lähettämään kouluttaj ia agi l i tyn 
koulutusohjaajakursseille.

Pyritään tarjoamaan uusille noutajarotuisten koirien ohjaajille opastusta MEJÄ-harjoittelun aloittamiseen. 
Pyritään järjestämään jäsenilta MEJÄ:stä kiinnostuneille yhdistyksen jäsenille. Järjestetään yhteistyössä 
SSN:n, TSMY:n ja LSSK:n kanssa keväällä MEJÄ-kurssi sekä jälkientekokoulutus. 
Pyritään järjestämään eritasoisia kursseja noutajakoirien rodunomaisista (NOME) kokeista kiinnostuneille sekä 
koulutukseen, kokeisiin ja metsästykseen liittyviä koulutuspäiviä tai -viikonloppuja, jäseniltoja ja 
infotilaisuuksia. Pyritään lisäämään NOME-yhteistyötä Salon Seudun Noutajien ja muiden naapuriyhdistysten 
kanssa. Pyritään järjestämään haulikkoammunnan koulutusta ja mahdollisesti herättää jäsentenvälinen 
haulikkoammuntakilpailu Auran Ammus. Pyritään hankkimaan uusia NOME-koulutus- ja koemaastoja.

Pyritään järjestämään viiden kerran perustottelevaisuuskursseja neljä kertaa vuodessa. Kurssit jakautuvat 
kahdesta kolmeen pienryhmään, joissa 6-8 koirakkoa per ryhmä. Järjestetään kurssimuotoisia 
tottelevaisuuskoulutuksia (TOKO) aloitteleville lajin harrastajille läpi vuoden. Järjestetään kisaamaan aikoville 
ja kisaaville koirakoille koulutusta ympäri vuoden. Järjestetään lisäkoulutusta kurssien kouluttajille ja TOKO:sta 
kiinnostuneille ja päivitetään tarvittaessa koulutustarvikkeita. Koulutetaan tarvittaessa uusia TOKO-
koulutusohjaajia ja -koetoimitsijoita. Osallistutaan tarvittaessa liikkeenohjaajien ja koetoimitsijoiden 
koulutuspäiville. 

VEPE-koulutusta tullaan järjestämään kesän aikana kurssimuotoisesti. Kullekin kurssille otetaan 8-12 
koirakkoa. Lisäksi järjestetään mahdollisesti erillinen 6-8 hengen kurssi, jossa harjoitellaan tiettyä osa-aluetta 
kuten esimerkiksi vientiä. 

Auran Nuuskujen toimihenkilöitä koulutetaan mahdollisissa kennelpiirin järjestämissä tilaisuuksissa, Suomen 
Palveluskoiraliiton ja SNJ:n koulutuspäivillä. Auran Nuuskujen kouluttajia koulutetaan virallisilla 
koulutusohjaaja- ja koetoimitsijakursseilla sekä yhdistyksen omilla kouluttajilleen järjestämillä kursseilla.

EDUSTUS JA NÄKYVYYS
Yhdistyksellä on viisi edustajaa Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n varsinaisissa kokouksissa, viisi edustajaa 
Varsinais-Suomen Kennelpiiri ry:n varsinaisissa kokouksissa, yksi edustaja Suomen Agilityliitto ry:n 
kokouksissa sekä kaksi edustajaa Koiranäyttelyallianssi X:n varsinaisissa kokouksissa. Koiranäyttelyallianssi 
X:n hallituksessa yhdistyksellä on yksi jäsen ja hänellä on henkilökohtainen varajäsen.

Yhdistys pyrkii lähettämään edustusjoukkueen Varsinais-Suomen kennelpiirin TOKO-piirimestaruuskokeeseen 
sekä SNJ:n TOKO-mestaruusotteluun ja TOKO:n SM-kisoihin. Kannustetaan koirakoita osallistumaan erilaisiin 
joukkue- ja yksilökisoihin (mm. Pirkan damit, Mäntän talvinome, Naisten haku). Tuetaan koirakoita 
osallistumaan erilaisiin arvokisoihin (NOME-SM ja WT-mestaruus jne). Osallistutaan MEJÄ:ssä kolmen seuran 
UMNK, SSN ja AN väliseen haasteotteluun. Yhdistyksen edustajat osallistuvat tarvittaessa lajinäytöksiin ja 
-esittelyihin. Pyritään saamaan myönteistä julkisuutta yhdistykselle ja noutajakoiraharrastukselle myös median 
välityksellä. 

TALOUS
Yhdistyksen taloutta hoidetaan talousarvion puitteissa. Varataan talousarvioon rahaa yhdistyksen omille 
kouluttajille suunnatun koulutuksen järjestämiseen. Hallitus päättää muista mahdollisista kuluista.

MUU TOIMINTA 
Pyritään järjestämään erilaisia varainhankintatapahtumia, esim. pulkanvetoa lapsille talvitapahtumissa. VETO-
koulutusta järjestetään tätä varten tarpeen ja kiinnostuksen mukaan. Yhdistys järjestää syksyllä 50-
vuotisjuhlat.

Auran Nuuskut ry 
Hallitus
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