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ETUKANSI:  Reipasta ja riemukasta menoa

Terve!

Kevät on taas tulossa. Lunta on tätä kirjoitta-
essa vielä aika paljon maassa, mutta eiköhän 
se ole sulanut kun luette tämän. Toivottavasti 
maa kuivuu nopeasti sillä hiekan määrä on niin 
lattialla kuin sängyssä ihan tarpeeksi.

Meillä oli maaliskuussa riesana kennelyskää. 
Taas sai huomata miten nopeasti tuo sala-
kavala tauti tarttuu koirasta toiseen. Meidän 
laumasta kaksi nuorimmat yskivät kun taas 
vanhin koira selvisi tällä kertaa ilman oireita. 
Kannattaa muistaa että kennelyskä rokotus on 
voimassa vaan vuoden, eli kannattaa uusia se 
joka vuosi. Valitettavasti rokotus ei aina auta, 
kennelyskähän on kuin ihmisen influenssa, jos 
se viruskanta joka on liikkeessä on eri kuin ro-
kotteessa oleva, koira voi silti sairastua. Mutta 
silti kannattaa aina rokottaa.

Tämä onkin nyt ensimmäinen lehti jonka luette 
sähköisesti. Päätettiin viime vuonna julkaista 
vuoden neljästä lehdestä kaksi sähköisesti, nu-
mero kaksi ja kolme. Tämä helpottaa toimitus-
kunnan työmäärää ja säästetään luontoa – ja 
rahaa.

Ulkokoulutukset ovat taas alkamassa. Minun 
mielestäni on paljon mukavampaa harrastaa 
koiran kanssa ulkona kuin sisällä. Ja eivätköhän 
koiratkin ole sama mieltä kun tilaa on paljon 
ja saa juosta kovaa pidempiä matkoja häiritse-
mättä muita.

Kevätkokouksessa palkittiin taas viime vuoden 
parhaat koirat. Onnea teille!

Pitäkää hauskaa koirienne kanssa, nähdään 
metsässä, rannalla ja kentällä.

Terveisin Ralf



2/2019    RÄPYLÄTASSU

4

AGILITY-uutisia

syksyn agilitykurssi

PETO-uutisia
Kaikki noutajarodut ovat voimakkaita ja melko suurikokoisia. Jotta noutajan kanssa voisi elää 
ja toimia, on sen oltava omistajansa hallinnassa. Kunnossa oleva perustottelevaisuus muo-
dostaa myös pohjan harrastamiselle koiran kanssa - olitpa sitten kiinnostunut metsästykses-
tä, käyttökokeista, agilitystä, näyttelystä...
Järjestämme peruskoulutusta pienryhmissä viiden koulutuskerran kursseina:
- 5-9 kk ikäisille pennuille perusjuttuja
- 10-18 kk junioreille jatkokursseja
- aikuisille koirille arkitottelevaisuutta
Kurssit ovat maksuttomia. Koulutus on kerran viikossa ja kursseille otetaan 8-10 koirakkoa 
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Päivitetyt tiedot (kurssi, aika, paikka) sekä ilmoittautumisohjeet 
www.aurannuuskut.org -> Peto -> Koulutus. 
Tiedustelut aurannuuskutpeto@gmail.com  myös Helena Gustafsson 040 536 3082

Kevään agilitykurssit ovat nyt käynnissä. 
Uudet kurssit alkavat taas elokuussa Iso-Heikkilän kentällä. 
Ilmoittautuminen näille syksyn kursseille alkaa kesän aikana.

Lisätietoa nettisivuilta:
www.aurannuuskut.org -> Agility -> Koulutus
Seuraile myös seuran Facebook-sivua!

MEJÄ-uutisia
Kokeet
Virttaa 18.8.2019
Järj. Auran Nuuskut
Luokat: AVO/VOI
Ylituomari: Jukka Korsberg
Ilmottautuminen: 01.07.19-26.07.19.
Katri Aarniolle
katri.aarnio@abo.fi
Tiedustelut: Katri Aarnio 040 557 6009

Koemaksu: 60€
Maksuohjeet annetaan kun koepaikka
on vahvistettu.
Rajoitukset: Etusijalla järjestävän yhdis-
tyksen
jäsenillä sekä Auran Tuopista kilpailevat
jäsenten noutajakoirarotuiset 
koirat VOI-luokassa.
Max: 36 koiraa
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1§ Palkinto jaetaan vuosittain, mikäli Räpylätassun toimituskunta katsoo
 palkinnon jakamisen aiheelliseksi. Palkinto on kannustuspalkinto.

2§ Palkinto voi olla mitä tai mikä tahansa. Palkinnon määrää 
 Räpylätassun toimituskunta. Palkintoon kuuluu aina kunniakirja.

3§ Palkinto voidaan myöntää henkilölle tai eläimelle, joka kyseisenä 
 vuonna on osoittanut äärimmäistä yritystä ja vilpitöntä aktiivisuutta 
 hauskuttaessaan Räpylätassun toimituskuntaa.

4§ Palkinnon saajan tai hänen haltijansa tulee olla Auran Nuuskut ry:n jäsen.

5§ Palkintoa ei voi anoa, vaan se kertakaikkiaan määrätään. Määräämisen suorit-
 taa Räpylätassun toimituskunta. Päätösken tulee olla yksimielinen.

6§ Näihin sääntöihin voi tehdä muutoksia Räpylätassun toimituskunta 
 kuultuaan ensin Auran Nuuskut ry:n johtokuntaa.

Vuoden Räpylätassu 2016
- aina valmiina auttamaan -

- hallitusmies monessa mukana, NOMEn kantava voima -

%%

Jos jäsenmaksusi on vielä maksamatta
tämän lehden mukana seuraa
JÄSENMAKSUKARHU,

hoidathan maksun pikaisesti (=HETI) 
niin saat Räpylätassun myös jatkossa...

Käytäthän jäsenmaksutiliämme (merkitty lomakkee-
seen) ja karhulaskussa olevaa viitenumeroa - KIITOS!

Antero 
Niittymäki
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VEPE-uutisia
KOKEET 2019

kuva: Mia Kataja

18.8.2019 (su) Turun seutu, SOVE ALO 
AVO VOI
Ylituomari Monica Lindroos 
Ilmoittautuminen: 
AN jäsenet 22.-26.7.2019 alkaen klo 18:00 
Ei Jäsenet: 27.-31.7.2019 klo 18 alkaen 
sähköpostitse: terttu.aaltonen@kotiportti.fi
Rajoitettu osanotto: etusija järjestävän yh-
distyksen jäsenillä ja heidän noutajarotuisilla 
koirillaan.
Koevastaava: Sini Sorvari

4.9.2019 (ke) iltakoe, Turun seutu, SOVE 
ALO AVO VOI
Ylituomari: Jyrki Heino
Ilmoittautuminen: 
AN jäsenet 7.8. klo 18.00 alkaen - 11.8., 
Ei jäsenet: 12.8. klo 18.00 alkaen - 15.8. 
sähköpostitse: wikman.jeanette@gmail.com,
Rajoitettu osanotto: etusija järjestävän yh-
distyksen jäsenillä ja heidän noutajarotuisilla 
koirillaan.
Koevastaava: Jeanette Wikman

26.6.2019 (ke) iltakoe, Turun seutu, 
SOVE ALO AVO VOI
Ylituomari: Jyrki Heino
Ilmoittautuminen: 
AN jäsenet: 8-13.6.2019, 
EI jäsenet: 14-16.6.2019 
sähköpostitse: 
kennel.pirriinan@dnainternet.net 
Kyselyt: 050 558 8156
Rajoitettu osanotto: etusija järjestävän 
yhdistyksen jäsenillä ja heidän noutajarotui-
silla koirillaan.
Koevastaava: Pirkko Hannula

31.7.2019 (ke) iltakoe, Turun seutu, 
SOVE ALO AVO VOI
Ylituomari Monica Lindroos
Ilmoittautuminen: 
AN jäsenet alk klo 18:00 1.-5.7. 2019 
Ei jäsenet: klo 18:00 alkaen 6.-10.7.2019 
sähköpostitse: riihimakimilla@gmail.com
Rajoitettu osanotto: etusija järjestävän 
yhdistyksen jäsenillä ja heidän noutajarotui-
silla koirillaan.
Koevastaava: Milla Riihimäki

17.8.2019 (la) Turun seutu, SOVE ALO 
AVO VOI
Ylituomari Monica Lindroos 
Ilmoittautuminen: 
AN jäsenet 22.-26.7.2019 alkaen klo 18:00 
Ei Jäsenet: 27.-31.7.2019 klo 18 alkaen 
sähköpostitse: terttu.aaltonen@kotiportti.fi
Rajoitettu osanotto: etusija järjestävän 
yhdistyksen jäsenillä ja heidän noutajarotui-
silla koirillaan.
Koevastaava: Terttu Aaltonen
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Harrastaminen aran koiran kanssa
Kurssipaikka on varattu ja ensimmäinen 
tunti edessä. Koira pakataan autoon, huris-
tellaan kurssipaikalle ja tunnilla tehdään 
ne harjoitukset, joita vetäjä käskee. Koira 
jaksaa koko tunnin ajan touhottaa lelun ja 
makupalojen toivossa. Mutta entä, jos se 
ei menekään näin? Jos koira jännittää uut-
ta paikkaa, ei halua leikkiä eikä syödä, uu-
den äänen kuullessaan pyrkii pakoon? Olen 
koonnut tähän muutamia vinkkejä, jotka 
ovat auttaneet minua pääsemään eteenpäin 
oman aran koirani kanssa.

1) Vahvista koiran omaehtoisuutta ja hallin-
nan tunnetta.  Pakottaminen ei varsinkaan 
aran koiran kanssa johda mihinkään hyvään, 
vaan voi saada aikaan jopa paniikkireaktion. 
Silloin oppimista ei tapahdu ja koira voi pur-
ra tai karata. Jos koira ei pysty treenipaikal-
la toimimaan ohjaajan haluamalla tavalla, 
koiraa voi vahvistaa antamalla sille pieniä 
valintatehtäviä. Koira voi esimerkiksi valita, 
millä lelulla se haluaa leikkiä tai mitä maku-
paloja se haluaa syödä. Pelkästä valinnasta 

ollaan tosi iloisia ja se riittää sillä kertaa. Mi-
käli mikään vaihtoehdoista ei kelpaa, tilanne 
voi olla vielä liian jännittävä, ja hermostu-
minen vain pahentaa tilannetta. Seuraavalla 
kerralla sitten uusiksi.

2) Pidä treenit riittävän lyhyinä. Kurssista 
on maksettu paljon ja se kestää tunnin, jo-
ten tunti pitää olla paikalla. Väärin. Jos koira 
jännittää kovasti, tunti on sille todella pitkä 
aika. Kun väsymys tai jännitys menee yli, 
mitään oppimista ei enää tapahdu vaan koi-
ralle voi jopa jäädä huono muisto tilanteesta, 
jolloin seuraava treenikerta onkin hankalam-
pi. 

3) Huolehdi riittävästä palautumisesta. Mitä 
useampia asioita koira jännittää, sitä enem-
män se tarvitsee palautumisaikaa. Stressi 
kumuloituu, ja siksi aroilla koirilla ei toimi 
se, että siedätetään mahdollisimman paljon 
ja kuljetetaan koiraa joka paikassa mukana. 
Yleinen neuvo mahdollisimman runsaasta 
sosiaalistamisesta ei siis sovellu arkaan koi-
raan. Koiran täytyy saada levätä itselleen 
turvallisessa paikassa riittävän paljon. Jos 
koira haluaa nukkua, sitä ei häiritä. Aralle 
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koiralle monesti yhdet treenit viikossa ovat 
jo ihan maksimimäärä. Jos koira jännittää 
lenkillä, ei ole välttämättä hyvä idea viedä 
sitä samana päivänä lenkille ja treeneihin, 
koska rasitusta tulee silloin liikaa.

4) Pidä treenit juhlahetkinä. Kun koira 
pystyy syömään tai leikkimään treenitilan-
teissa, siellä tehdään vain jo entuudestaan 
tuttuja, helppoja ja kivoja temppuja. Niistä 
saa hirveän hyvän palkan, ohjaaja on koko 
ajan tosi iloinen ja pois 
lähdetään ennen kuin 
väsymys yllättää. Näin 
luodaan koiralle positii-
vinen mielikuva tilan-
teesta. Arkaa koiraa ei 
tule missään tilanteessa 
torua tai rankaista, vaan 
kaikkiin sen aloitteisiin 
suhtaudutaan iloisesti 
ja niistä palkitaan. Jos 
koira ei ole hallinnassa, 
se pidetään remmissä 
ja riittävän etäisyyden 
päässä muista koirista, 
jolloin ikävät tilanteet 
ehkäistään ennalta eikä koiraa ole tarpeen 
kieltää. 

5) Look at that-tekniikalla jännät jutut ki-
voiksi. LAT-tekniikassa koiraa palkitaan 
siitä, että se katsoo jänniä juttuja rauhassa. 
Palkita voi ihmisistä, koirista, pyöristä, tree-
nitarvikkeista, myös äänistä. Näin opetetaan 
koiralle, että jännän jutun ilmaantuminen 
tarkoittaa palkkiota. Jos koira ei halua palk-
kiota, ei esimerkiksi syö namia, ollaan liian 
lähellä kohdetta. Nämäkin harjoitukset kan-
nattaa pitää lyhyinä, eikä koiraa tule painos-
taa lähestymään kohdetta ennen kuin se itse 
haluaa.

6) Opeta koiralle turvataito. Koiralla on hyvä 
olla jokin taito, jolla se pyytää pääsevänsä 
ihmisen kanssa hallitusti pois jännästä ti-

lanteesta tai pyytää ihmiseltä muuten tukea. 
Pelko ei vahvistu siitä, että pelkäävää koiraa 
tukee tai vie sen pois, pelko vahvistuu pa-
kottamisella ja paniikilla. Omalle koiralleni 
olen opettanut turvataidoksi syliin pyytämi-
sen, koska sylissä se kestää enemmän asioi-
ta. Monesti on niin, että koira hakee sylistä 
vähän rohkaisua ja pystyy sen jälkeen taas 
hyvin jatkamaan. Ison koiran turvataito voi-
si olla vaikka kyykkyyn menneen ohjaajan 
”syliin” tuleminen. Jos koira pystyy vielä 

hiukan syömään, 
pelottavasta kohtees-
ta pääsee poispäin 
hallitusti siten, että 
palkitsee koiran kat-
somisesta ja heittää 
namin aina poispäin 
kohteesta. Samaa 
toistetaan liikkuen 
koko ajan poispäin. 
Pois lähteminen on 
koiralle erittäin pal-
kitsevaa ja se kokee 
voivansa vaikuttaa 
tilanteeseen, ja sen 
sietokyky kasvaa. 

Syliin ja turvaan pääsemisen tarve vähenee, 
kun koira tietää, että sillä on aina mahdolli-
suus olemassa.

Näillä keinoilla olen itse päässyt oman koi-
rani kanssa pitkän matkaa eteenpäin. Pen-
tuna ensimmäiset tunnit hallissa menivät 
maaten ja tuijottaen kaikkea, nyt pystytään 
jo vieraassa hallissa tekemään vauhdikkaasti 
tuttuja juttuja pidempi pätkä kerralla. Tär-
keintä on vahvistaa koiran luottamusta tilan-
teeseen ja edetä koiran tason mukaan. Arka 
koira ei etene samaa tahtia kuin normaalilla 
hermorakenteella varustettu koira, mutta se 
ei tarkoita, että kaikkia haaveet harrastami-
sesta ja yhdessä tekemisestä olisi haudatta-
va. Mukavia treenihetkiä!

teksti ja kuvat: Saara Uljas
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02-276 1999
www.koirakissaklinikka.fi
Raviraitti 45, Metsämäki, 20380 Turku
Vi betjänar också på svenska!

Ajanvaraukseton

päivystys arkisin 8-10 

Ajanvarauksella 

päivystys lauantaisin 9-17
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Vuosikokouksen pöytäkirja
Aika 10.4.2019
Paikka Varsinais-Suomen kennelpiiri, Ketun- 
 katu 1, Turku
Läsnä 20 yhdistyksen jäsentä (osallistujalista  
 liite 1). 

1.  Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Ralf Björklund ava-
si kokouksen kello 19.05 ja jakoi Vuoden Koira 
2018-palkinnot. Maarit Vauro luovuttu Vuoden 
Räpylätassu 2018 – palkinnon Merja Hytinmäelle.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösval-
taisuus
Kokouskutsu oli julkaistu yhdistyksen jäsenleh-
dessä Räpylätassussa, joka postitettiin 15.2.2019. 
Paikalla oli 20 yhdistyksen jäsentä (liite 1). Ko-
kous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja pää-
tösvaltaiseksi.

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Liisa Ewart.

4. Valitaan kokouksen sihteeri, kaksi pöytäkir-
jantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Kokouksen sihteeriksi valittiin Maarit Vauro.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elina Muuri ja 
Markku Kastepohja.  Ääntenlaskijoiksi valittiin 
samat henkilöt.
 
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Osallistujille kokouksen alussa jaettu asialista (lii-
te 2) hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja 
tilintarkastajien lausunto
Yhdistyksen puheenjohtaja luki toimintakerto-
muksen (liite 3), tuloslaskelman (liite 4) ja taseen 
(liite 5) sekä kokouksen puheenjohtaja luki toi-
minnantarkastajien lausunnon (liite 6). Toimin-
takertomus hyväksyttiin hallituksen esittämässä 
muodossa.

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 
vastuuvapauden myöntämisestä
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuva-
paus hallituksen jäsenille sekä muille tilivelvolli-
sille. 

8. Valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Nou-
tajakoirajärjestö ry:n varsinaisiin ja
mahdollisiin ylimääräisiin kokouksiin.
Varsinaisiksi edustajiksi valittiin:
 1. Ralf Björklund  
 2. Pirkko Sikilä  
 3. Antero Niittymäki  
 4. Taina Ketola
 5. Monica Lindroos
Varaedustajiksi valittiin:
 1. Elina Muuri  
 2. Jouni Lindroos  
 3. Maarit Vauro  
 4. Jeanette Wikman
 5. Jenni Spring

9. Käsitellään muut kokouksen hyväksymät 
asiat
Muita asioita ei ollut.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.31.

VAKUUDEKSI

Liisa Ewart Maarit Vauro
puheenjohtaja sihteeri

 
Elina Muuri Markku Kastepohja
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja tarkistamatta
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VETOjengi
VETOjengi on taas alkuvuoden ahkeroinut. 
Olemme saaneet mukaan uusia reippaita koi-
ria ja ohjaajia vahvistamaan konkarijoukko-
amme. VETOtreenejä on järjestetty kaikille 
halukkaille. Kuluvan vuoden VETOkeikat 
alkoivat taas perinteisen MLL:n helmikuisen 
talviriehan merkeissä Kuralan Kylämäessä. 
Maaliskuussa olemme keikkailleet Mietois-
ten paikallisten yhdistysten järjestämässä 
talviriehassa, Maarian seurakunnan päivä-
kerhotoiminnan talvitapahtumassa Maarian 
pappilan mailla, Maskun Tammenahjon päi-
väkodin ja koulun lumiriehassa sekä Hen-
nalassa Martin seurakunnan talviriehassa. 
Lumitilanne on aiheuttanut pientä jännitystä 
kun vuoropäivinä on ollut vesi- tai lumike-
li. Osaan tapahtumista olimme varautuneet 
sekä pulkilla että kärryillä jotta saatiin VE-
TOkeikat onnistuneesti läpivietyä. Vaikka 
käytiin edellisenä päivänä katsomassa seu-
raavan päivän VETOpaikan olosuhteet niin 
hups…..yön aikana oli taas keli muuttunut. 

Kaikissa tapahtumissa on ollut erittäin mu-
kava tunnelma, koiria on ollut riittävästi 
paikalla ja mikä tärkeintä - niin lapsilla kuin 
meillä ja koirillamme on ollut hauskaa. Tar-
joilu ei myöskään ole tapahtumissa pettänyt. 
On ollut tarjolla hernekeittoa, riistakeittoa, 
makkaraa, laskiaispulla, tikkupullaa, kahvia, 
mehua jne…

Tältä erää on pulkat nyt laitettu kesäsäilöön 
ja odotettavissa on muutama kärrykeikka 
ennen kesää. Keskiviikkona 24.4.19 Koi-
ranpäivänä osallistumme Varsinais-Suomen 
kennelpiirin järjestämään tapahtumaan ja 
toukokuun lopulla MLL:n lastenpäivätapah-
tumaan. Kesällä lomailemme ja keräämme 
voimia taas uuteen kauteen ja syyskuussa 
olemme taas "iskussa" VETOhommiin mi-
käli meitä kaivataan. Tiedossa on taas muu-
tamia keikkoja ensi talvelle.

Omasta puolestani haluan esittää ISOT KII-
TOKSET koko VETOjengille. 

Mikäli tämä hauska ja antoisa vapaa-ajan 
viettotapa herättää kiinnostusta niin ota yh-
teys allekirjoittaneeseen (puh.nro löytyy 
Räpylätassun kansilehden sisäsivulta) ja tule 
koirasi kanssa treenaamaan VETOa ja mu-
kaan keikkailemaan.

Teksti Monica Lindroos
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Kuvat:
Reetta Jokinen
Janette Pekkonen
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28.-29.9.2019 NOU  Kemiö
Tuomarit Ari Huttunen
Ilmoittautuminen 19.8- 9.9.2019.
40€ tilille FI87 5014 0520 0047 90, viite 8099. Kuitti toi-
mitetaan koesihteerille 
ilmoittautumisen yhteydessä. Vain maksetut ilmoittautu-
miset huomioidaan.
Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä.

28.-29.9.2019 NOME-B  ALO, AVO, VOI
Tuomarit Mika Lappalainen, Taru Hiltunen
Ilmoittautuminen 19.8.-9.9.2019
40€ tilille FI87 5014 0520 0047 90, Viite 8811. Kuitti toi-
mitetaan koesihteerille 
ilmoittautumisen yhteydessä. Vain maksetut ilmoittautu-
miset huomioidaan.
Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä.

Talkoilu kannattaa 

NOME-uutisia
Auran Nuuskujen loppukesän NOME-kokeet

ILMOITTAUTUMINEN SNJ:N  KOEKALENTERIN KAUTTA
http://koekalenteri.snj.fi

Nome-toimikunta uudistaa noutajien rodunomaisiin kokeisiin osallistuvien talkoilijoiden palkit-
semisjärjestelmän. Uudistuksella pyritään siihen, että talkoisiin osallistuvat voivat itse vaikuttaa 
siihen, koska ja millaiseen koulutukseen kukin osallistuu.

Säilytämme sen, että talkoisiin osallistuvat saavat mahdollisuuden osallistua oman koiransa kanssa 
Auran Nuuskujen järjestämään koulutukseen. Jotta voimme harrastaa rakkaita lajejamme, meidän 
on kunkin vuorollamme mahdollistettava toinen toisillemme hyvät koejärjestelyt. Talkoilu kokeissa 
on siis osa tätä harrastusta. 

Uutta vuonna 2019 on lisääntyvät mahdollisuudet. Perusperiaate on, että Auran Nuuskut järjestää 
säännöllisesti koko harrastuskauden ajan koulutuksia noin kerran kuukaudessa ja kukin talkoilija 
on vapaa ilmoittautumaan itselleen sopiviin treeneihin. Tänä vuonna kukaan tietyssä kokeessa tal-
koillut ei siten ole sidottu juuri tämän kokeen koulutuskertaan. 

27.7.2019 NOWT Masku
Tuomarit Tomi Sarkkinen, Pekka Tuomi, Maarit Saarinen
Ilmoittautuminen 17.6. - 8.7.2019.
40€ tilille FI87 5014 0520 0047 90, Viite 8882. Kuitti 
maksusta toimitetaan koesihteerille 
ilmoittautumisen yhteydessä. Vain maksetut ilmoittautu-
miset huomioidaan.
Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä ja Suomen sile-
äkarvaiset noutajat ry:n jäsenillä. Koe on sileäkarvaisten 
noutajien WT-mestaruuskoe. Mikäli olet Suomen sileä-
karvaisten noutajien jäsen, mainitse asiasta ilmoittautu-
misessa lisätiedot kohdassa.

3.8.2019 NOU Turun ympäristö
Tuomari Risto Aaltonen
Ilmoittautuminen 24.6. - 15.7.2019.
40€ tilille FI87 5014 0520 0047 90, Viite 8099. Kuitti 
maksusta toimitetaan koesihteerille 
ilmoittautumisen yhteydessä. Vain maksetut ilmoittautu-
miset huomioidaan.
Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä

Koulutuskalenteri kouluttajineen tal-
kooväelle ja tarkempi ohjeistus ilmoit-
tautumisista julkaistaan Auran Nuus-
kujen kotisivuilla ennen kuin lumet 
sulavat. 

Talkoilu on kunnia-asia.

Ystävällisesti,
NOME-tmk
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Palkkapäivä
Riistalinnassa viime kesänä talkoilleille oli 
lauantaina 30.3. palkanmaksun aika. Pekka 
Tuomi Orimattilasta tuli meitä koulutta-
maan. Lomamatkojen, työesteiden, äitiys-
lomalaisten ja muiden sattumusten vuoksi, 
koulutusviikonloppumme oli kutistunut vain 
yhden päivän koulutukseksi.

Me koulutukseen päässeet saimme repulli-
sen oppeja, paljon mietittävää omaan teke-
miseemme ja koirien opettamiseen.

Oli puhetta Pekalta, oli ohjaajien ja koirien 
välisiä keskusteluja ja myös koirien välisiä 
keskusteluja. Enemmän puhetta kuin nou-
toja. Pekan mielestä kiinnostavimpia olivat 
koiran ja ohjaajan väliset keskustelut.

Aamupäivän ryhmä koostui AVO- ja VOI 
koirakoista.

Aloitimme metsäsaarekkeessa ja veimme 
koirien kanssa dameja kolmeen eri paikkaan, 
joihin lähetimme koiria eteen, taakse ja si-
vulle. Matkat eivät olleet pitkiä, haastetta 
toivat maastovaihtelut, puut ja risukot. 

Kello 11 ja 13 tulivat myös tutuksi. Ja maas-
toesteitä käytettiin myös hyödyksi, jos ope-
tettava asia oli uusi. Näin koiran oli helppo 
onnistua.

Aamupäivän lopuksi tehtiin walk-up-treeni. 
Aloitimme niin, että suoritusvuorossa olevat 
kaksi koiraa kävelivät ”tuomarin” kummal-
lakin puolella ja muut seurasivat rivissä ta-
kana.  Toinen suoritusvuorossa olevista suo-
ritti markkeerauksen ja toinen ohjauksen. Ja 
sitten vaihdettiin paikkoja. Kun kumpikin oli 
suorittanut yhden tehtävän, siirtyi toinen ta-
kariviin ja takaa tuli uusi koira suorittavaan 
riviin. Kun kaikki olivat suorittaneet kaksi 
tehtävää, niin kävelimme vielä lopuksi yh-
dessä rivissä tehtäviä tehden.

Ennen iltapäivän ryhmää pidettiin lounastau-
ko. Nautittiin omia eväitä ja grillimakkaraa 
mukavan jutustelun lomassa.

Iltapäivällä olivat vuorossa ALO-koirakot. 
Heillekin tehtiin tehtäviä metsäsaarekkees-
sa. Markkeerauksia, niistä luopumisia, sekä 
linjoja. Seuruutusta, passissa oloa ja paljon 
puhetta.

Kiitos Pekalle ja kaikille muillekin asian-
osaisille mukavasta päivästä!

Teksti & kuvat Pirkko Sikilä
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Haulikkoammuntakurssi 
8.6.2019

Tervetuloa Auran Nuuskujen jäsenille järjestettävään supersuosittuun Haulikko-
kouluun lauantaina 8.6. klo 10.00-16.30.

Osallistujamäärä on rajoitettu 16 henkilöön, joille kaikille annetaan yksilöopas-
tusta. Voit tarttua haulikkoon ensimmäistä kertaa elämässäsi tai sitten kehittää jo 
valmiiksi huippuhyvää ammuntaasi.  

Kurssin teoriaosuus järjestetään Metsästysseura Aura ry:n Kettulinnassa ja am-
pumaharjoittelu Karinaisten Kyttien ampumaradalla. Hinta on 139 €/henkilö, 
joka sisältää muun muassa opetuksen, lounaan, patruunat, ratamaksut ja kiekot. 
Samasta perheestä voi ilmoittautua useampi henkilö, kunhan yksi perheestä on 
Auran Nuuskujen jäsen. Päivä alkaa teoriaosuudella sisätiloissa, jossa nautitaan 
myös lounasta ja iltapäiväksi siirrytään ampumaradalle. 

Ilmoittautumiset viimeistään 25.5. mennessä 

Ilmoittautumislinkki ja maksaminen Auran Nuuskut Ry:n tilauskoulutukseen 
8.6.2019 klo 10-16.30. 

https://kivaarikoulu.fi/koulutukset/haulikkokoulu-8-6-2019-auran-nuuskut/

Tämä tapahtuma ei näy sivustolla ulkopuolisille.

Lisätietoja kurssin sisällöstä löydät täältä: https://kivaarikoulu.fi/koulutus/haulik-
kokoulu/

NOME-tmk
psta Liisa Ewart 
(puh. 0400-592150)
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Toimintakertomus 2018
Vuosi 2018 oli Auran Nuuskut ry:n 45. toimintavuosi. 
Vuoden aikana pyrittiin edistämään noutajakoiratoimin-
taa eri koiraharrastealoilla ja kaikilla harrastetasoilla sekä 
tekemään noutajakoiratoimintaa tunnetuksi. Toiminnan 
pääpaino oli noutajien ja niiden ohjaajien koulutuksessa, 
jäsenistön aktivoinnissa osallistumiseen sekä uusien jä-
senten hankinnassa. Toiminnan läpiviemisestä vastasi yh-
distyksen hallitus apunaan toimikunnat ja aktiivijäsenet.

HALLITUS
Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat Ralf Björklund pu-
heenjohtajana, Antero Niittymäki varapuheenjohtajana, 
varsinaisina jäseninä Jeanette Wikman, Taina Ketola, 
Monica Lindroos, Jenni Spring ja Jouni Lindroos sekä 
varajäseninä Elina Muuri ja Maarit Vauro. Hallitus ko-
koontui kuusi kertaa. 
paikalla kertoja:
Hallituksen ja toimikuntien läsnäolo hallituksen kokouk-
sissa: 
 Ralf Björklund (pj)  5
 Antero Niittymäki (vpj)  5
 Taina Ketola   4
 Jeanette Wikman  6
 Monica Lindroos  3
 Jenni Spring   5
 Jouni Lindroos  5
 Elina Muuri, 1. varajäsen  4
 Maarit Vauro, 2. varajäsen 6
 
 Agility-toimikunta  6
 MEJÄ-toimikunta  4
 NOME-toimikunta  5
 PETO-toimikunta  3
 TOKO-toimikunta  6
 VEPE-toimikunta  4
 Räpylätassu-toimituskunta 6

TOIMIHENKILÖT JA TOIMIKUNTIEN PUHEEN-
JOHTAJAT
Yhdistyksen sihteerinä toimi Maarit Vauro, jäsensihtee-
rinä Milla Riihimäki ja rahastonhoitajana Nina Remes.
Toimikunnat ja niiden puheenjohtajat sekä lajikoulutus-
vastaavat:
Agility-toimikunta Johanna Krusviita
MEJÄ-toimikunta Taina Ketola
NOME-toimikunta Antero Niittymäki
PETO-toimikunta Helena Gustafsson
TOKO-toimikunta JeanetteWikman
VEPE-toimikunta Nina Remes
Räpylätassu-toimituskunta Pirkko Sikilä

VARSINAISET KOKOUKSET
Yhdistys kokoontui sääntömääräisiin kokouksiinsa 10.4. 
(vuosikokous) ja 21.11. (syyskokous).

NÄYTTELYTOIMINTA 
Yhdistys osallistui Koiranäyttelyallianssi X:n järjestä-
mään kaikkien rotujen koiranäyttelyn 20.-21.1. (”Turku 
Winter Dog Show 2018”).

KOETOIMINTA
Viralliset kokeet
MEJÄ: 29.4. Vappukoe, 26.8. Auran Tuoppi Virt 
 taa
NOWT 5.5., 18.7.
NOU 19.5., 4.8., 6.10.
NOME-B  20.5., 16-17.6., 6.-7.10., 10.11
TOKO: 10.5., 9.6. koepaikkana Kultanummen  
 kenttä Kaarinassa
VEPE: 27.6, 8.8., 1.-2.9., koepaikkana Rusko

Epäviralliset kokeet
Agility: 5.6. Auran Nuuskujen epävirallinen AGI- 
 mestaruus
NOU 6.5. Jäsentenvälinen pidettiin Maksun   
 Mölli WT:n yhteydessa
TOKO: 2.5. Essin Kisat, mölli- ja ALO-luokat 
 18.6. Juhannusmöllit, ALO-, AVO-,   
 VOI- ja EVL-luokat
 22.8. Syysmölli, ALO-, AVO-, VOI- ja  
 EVL-luokat

KOULUTUS
Agilitykoulutusta järjestettiin kurssimuotoisesti, 7 kurs-
sia joihin osallistui 49 koirakkoa. 

Peruskoulutusta järjestettiin pienryhmissä kurssimuo-
toisesti talvella kahteen kertaan Pawsiteam:in hallissa 
Piispanristillä ja keväällä yksi perustottelevaisuuskurssin 
ulkokentällä Piispanristillä sekä syksyllä yksi perustotte-
levaisuuskurssin Turun Luolavuoren kentällä.
Koulutuskausi oli helmikuusta kesäkuulle ja elokuusta 
marraskuuhun. Viisi koulutuskertaa kestäviä peruskurs-
seja järjestettiin seuraavasti: 4 pentukurssia, 1 yhdistetty 
pentu-juniorikurssi, 1 juniorikurssi. Kaikki ilmoittautu-
neet pääsivät kurssille. 

Vuoden aikana järjestettiin useita TOKO-kursseja. 
Tammikuusta-maaliskuuhun järjestettiin kaksi 6 kerran 
kurssia VetroCenterissa (Tuijan Koirakoulun tiloissa) 
Littoisissa. Keväällä järjestettiin kolme 6 kerran kurssia 
Iso-Heikkilän hiekkakentällä ja syksyllä järjestettiin kak-
si 6 kerran kurssia Kultanummen hiekkakentällä. Loka-
kuusta-joulukuuhun järjestettiin yksi 6 kerran kurssi Vet-
roCenterissa. Näillä kursseilla koulutettiin 46 koirakkoa. 
Kisaavien treeniryhmä harjoitteli viikoittain tammikuus-
ta-kesäkuuhun, painottuen harjoittelussaan häiriöharjoit-
teluun sekä treenien tavoitteellisuuteen ja suunnitelmal-
lisuuteen. Kisaavien ryhmällä oli myös velvoite toimia 
kouluttajana/apukouluttajana kursseilla sekä osallistua 



21

   RÄPYLÄTASSU    2/2019

tokotapahtumien järjestämiseen.  Ryhmässä oli 25 ALO-
EVL tasoista koirakkoa.  Ryhmän treenipaikkoina ovat 
toimineet VetroCenter Littoisissa (tammi-maaliskuu) 
sekä Iso-Heikkilän hiekkakenttä (huhti-kesäkuu). Kisaa-
vien ryhmä lopetettiin kesällä 2018 vähäisen aktiivisuu-
den vuoksi.
Elokuussa perustettiin uusi Omatoimihäiriötreeniryhmä 
joka harjoitteli viikoittain syksyllä ja talvella, elokuusta-
syyskuuhun Kultanummen hiekkakentällä ja lokakuusta-
joulukuuhun VetroCenterissa Littoisissa. Omatoimihäiri-
öryhmä on TOKO-ryhmä joka on tarkoitettu koirakoille 
jotka kisaavat, ovat kisanneet tai muuten täyttää ryhmän 
tavoitteet. Koira ja ohjaaja kestävät häiriötä ja silti pysty-
vät keskittymään omaan työskentelyyn, koira on hallin-
nassa ja sitä pystyy pitämään irti. Treeneihin sitoudutaan 
väh. 2kk kertaa kuukaudessa. Omatoimihäiriöryhmällä 
on työvelvoite osallistua tokotapahtumien järjestämiseen. 
Ryhmässä on 18 koirakkoa.

Ennen kevään ja syksyn koulutuskautta pidettiin NOU/
NOME-info ilta kennelpiirillä toimikunnan vetämänä 
(6.3 ja 7.8.). Osallistujia oli noin parikymmentä molem-
milla kerroilla. Keväällä pidettiin kaksi NOU kurssia. 
Syksyllä myös kaksi NOU kurssia ja lisäksi NOME-TO-
KO valmennusta. Kurssit olivat tänä vuonna maksullisia 
( 30,00€). Halukkaita kursseille oli enemmän kuin pystyt-
tiin ottamaan. Nykyisellä kouluttajamäärällä tarjontaa ei 
voida lisätä. Riistapäivä oli 7.4. 

Vepe koulutusta järjestettiin treeniryhmissä. Kesän aika-
na järjestettiin neljä läpi kesän kestävää treeniryhmää, 
jokainen kurssi kokoontui 8 kertaa. Kullakin ryhmässä 
oli noin 10 osallistujaa, joten kaiken kaikkiaan treeneissä 
kävi noin 40 koirakkoa.

Jäsenistölle ja kouluttajille järjestettiin seuraavia erikois-
kursseja: 
MEJÄ: Yhdessä Turun Seudun Mäyräkoirakerho  
 ry:n, Lounais-Suomen Spanielikerho ry:n ja  
 Salon Seudun Noutajat ry:n kanssa jälkien 
 tekokurssi Oripäässä 7-8.4.
NOME: Luento 15.3., Kati Tuominen
TOKO: Toimikunta järjesti kisaavien treeniryhmälle  
 päätöstilaisuuden 27.1 kiitoksena työvel 
 voitteiden suorittamisesta.
 14.-15.4. pidettiin koulutusviikonloppu.  
 Lauantaina 14.4. kouluttajana oli Päivi Saa 
 rilahti ja aiheena oli ”Tasapaino, yhteys, itse 
 luottamus – suhde” ja sunnuntaina 15.4.  
 kouluttajana oli Riitta Kivimäki ja aiheena  
 oli TOKO. 
PETO: Koulutusviikonloppuseminaari; ”Koiran  
 elekieli ja stressi ja ”Rähjäämätön ja arkaile 
 maton koira”, Mira Hellsten.
 Luento: Suhde ja vire, Päivi Saarilahti

Auran Nuuskujen kouluttajia ja toimihenkilöitä koulutet-
tiin Varsinais-Suomen Kennelpiiri ry:n järjestämillä kurs-
seilla ja Auran Nuuskut ry:n kouluttajilleen järjestäminä 
koulutusviikonloppuina sekä Suomen Noutajakoirajärjes-
tö ry:n leirillä ja koulutuspäivillä.

MUU TOIMINTA
Koirien kanssa järjestettiin pulkka/kärrynvetoa lapsille 
MLL:n tapahtumassa sunnuntaina 4.2., Mietoisten tapah-
tumassa laskiaissunnuntaina, Maskun päiväkodin/koulun 
tapahtumassa 11.3. ja Kuusiston tapahtumassa 4.3.

EDUSTUS JA NÄKYVYYS
Yhdistyksellä on ollut viisi edustajaa Suomen Noutaja-
koirajärjestö ry:n kokouksissa, viisi edustajaa Varsinais-
Suomen Kennelpiiri ry:n kokouksissa, kaksi edustajaa 
Koiranäyttelyallianssi X:n kokouksissa ja yksi edustaja 
Suomen Agilityliiton kokouksissa.

Auran Nuuskujen joukkue osallistui Auran Nuuskujen-
Lounais-Suomen Spanielikerhon-Turunmaan Kennelyh-
distyksen TOKO- ystävyysotteluun 2.9. ja Varsinais-Suo-
men kennelpiirin TOKO:n Piirimestaruuskisoihin 29.9. 

NOME:n SM-kisoihin Keuruulle osallistui kaksi koirak-
koa. 

Yhdistys oli mukana Kennelliiton koirapäivätapahtumas-
sa 24.4. Kupittaan puistossa.

TIEDOTUS
Yhdistyksen toiminnasta ja yhdistyksen järjestämistä ta-
pahtumista tiedotettiin neljä kertaa ilmestyneessä jäsen-
lehti Räpylätassussa ja Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n 
jäsenlehti Nuuskussa. Auran Nuuskujen toiminnasta ja 
tapahtumista tiedotettiin myös yhdistyksen internetsivuil-
la www.aurannuuskut.org ja FaceBookin Auran Nuuskut 
-sivustolla.

TALOUS
Yhdistyksen taloutta on hoidettu talousarvion puitteissa. 
Taloudenpidon tarkempi erittely ilmenee tilinpäätöksestä.

Auran Nuuskut ry
Hallitus
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Katin treenivinkkejä
Jokaisella meillä on oma päämäärämme, 
mitä haluamme koiramme kanssa saavuttaa. 
Varmaan jokainen on asettanut tekemisel-
leen tavoitteita ja miettinyt tekemistään ja 
treenaamistaan koiransa kanssa. Tavoitteena 
voi olla mukava kotikoira tai KVA ja kaikkea 
siltä väliltä. 

Oli päämäärämme mikä hyvänsä, oli Erä-
koiran myymälä  pullollaan innokkaita koi-
raihmisiä kuulemassa Katin vinkkejä omaan 
tekemiseensä ja koiran kanssa puuhailuun.
Jotta tavoitteet ja päämäärät olisivat saavu-
tettavissa, tulee ohjaajan osata koota koiran 
osaamista pienistä palasista, edetä porras 
kerrallaan ja seurata koiran osaamisen tasoa 
ja kehittymistä. Joskus pitää myös malttaa 
palata alemmalle rapulle kertaamaan.

Jokaisen tulisi suunnitellessaan harjoituksia 
tietää mitä haluaa opettaa, miksi haluaa opet-
taa ja miten palkita onnistumisesta tai miten 
toimia, jos tapahtuu virhe. Ja miten koira 
palkitaan, mikä on paras palkkio koirallesi.
Palkka voi olla sosiaalinen, lelu tai nami, tai 
vaikkapa vapaus.

Palkan oikealla ajankohdalla ja palkan suun-
nalla on merkitys, on myös tiedostettava 
mitä kyseinen palkka aiheuttaa.

Palkkauksessa on itse määritettävä kriteerit. 
Aloitetaan riittävän alhaiselta tasolta ja nos-
tetaan kriteeriä koulutuksen edetessä. Pyri-
tään ehdollistamaan oikea vihje toivotulle 
käytökselle. Tehtävää varioidessa kriteeri 
pysyy samana. Toistettaessa tehtävää kritee-
riä nostetaan tai lasketaan tilanteen mukaan. 
Toistojen välissä muistetaan pitää taukoa.

Joskus voi harjoitus mennä pieleen. Silloin 
palkkio tai nouto poistuu. Koira voidaan 

myös hakea tai kutsua pois. 
Tai pysäyttää ja mennä lä-
hemmäksi auttamaan. Tai 
autetaan koiraa omalla tai 
avustajan liikkumisella. 
Harjoitellessa ei pääasia ole 
damin saaminen, vaan tapa, 
millä se saadaan.

Lajiharjoitteet ovat ketjutta-
mista. Mietitään mitä taitoja 
tarvitaan kokonaiseen suori-
tukseen ja mitä taitoja koi-
ralla on luonnostaan tai mitä 
taitoja sille pitää opettaa. 
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Teksti Pirkko Sikilä 
Kuvat Kati Tuominen & Pirkko Sikilä

Suunnitellaan harjoituksen kulku valmiiksi 
ja asetetaan kriteerit. On myös varauduttava 
muuttamaan harjoituksen kulkua, jos kaikki 
ei menekään niin kuin piti. Tärkeää harjoi-
tuksen edetessä on,  että koiran luotto ohjaa-
jaan ei horju.

Käytöksen ketjuttamista käytetään esim. 
silloin, kun opetetaan koiraa luovuttamaan, 
noutamaan ja palauttamaan vedestä. Kun 
ketjutetaan takaperin, niin viimeinen vaihe 
muodostuu vahvimmaksi.

Harjoitusta suunnitellessa on tärkeä tietää 
millä tasolla koira on. Onko opetettava asia 
täysin uusi, vai onko se kokonaisuudesta 
puuttuva pala?

Voidaanko opitusta asiasta lähteä tekemään 
jo erilaisia variaatioita?

Harjoituksia on hyvä tehdä eri-
laisissa maastoissa ja huomioida 
myös oma elekieli. Virheitä ei tule 
pelätä, vaan niistä opitaan. Aina 
pitää miettiä mikä meni pieleen ja 
miksi harjoitus ei onnistunut. Jos-
kus koiralla voi olla oma mielipide 
siitä, miten harjoitus tulee tehdä. 
Mutta loppujen lopuksi, sinähän 
päätät.

Päättäväisyys ja varmuus ovat 
tärkeitä ominaisuuksia koiranoh-
jaajalla. Koira luottaa helpommin 
ohjaajaan, joka tietää mitä tekee ja 

on varma liikkeissään ja toiminnassaan sekä 
tietää miten tilanteessa kuin tilanteessa tulee 
toimia. Koira aistii meistä uskomattoman 
määrän asioita, ja osaa tulkita elekieltämme. 
Yhtä paljon kun opettelemme lukemaan koi-
raa, oppii koira lukemaan meitä.

Tässä muutamia asioita Katin lu-
ennolta poimittuna. Kaikille yh-
teinen kiinnostava aihe ja käytän-
nönläheiset esimerkit saivat ajan 
kulumaan nopeasti. Kysymyksiä ei 
oltu esitetty etukäteen, mutta niitä 
tupsahteli luennon edetessä. Vinkit 
iloiseen ja tulokselliseen treenaa-
miseen olivat Katin taattua laatua. 
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Matti Räsäsen muistolle
Tammikuun lopussa tuli yhdistykseemme 
suru-uutinen Matti Räsäsen poismenosta. 

Matti oli pitkän linjan yhdistysaktiivi. Sen 
lisäksi, että hän oli Auran Nuuskut ry:n pu-
heenjohtaja vuosina 1980–1981 ja 1983 sekä 
yhdistyksen kunniajäsen, hän oli myös hyvin 
aktiivinen Suomen Noutajakoirajärjestössä 
(SNJ), mm. puheenjohtajana ja hallituksen 
jäsenenä. Matti oli myös Lounais-Suomen 
kennelpiirin (nyk. Varsinais-Suomen ken-
nelpiirin) puheenjohtaja ja hallituksen jäsen 
useita vuosia, sekä toimi useissa eri luotta-
mustehtävissä, mm. hallituksen ja valtuuston 
jäsenenä. Suomen Kennelliitossa Matti oli 
ollut hallituksen ja valtuuston jäsenenä.

Matti oli metsästyskoirien jäljestämiskokeen 
ja tottelevaisuuskokeen tuomari.

Muistamme Matin aina iloisena ja auttavai-
sena, mukavana keskustelukumppanina.

Matin muistoa kunnioittaen,
Auran Nuuskut ry:n hallitus

Atso Granlund In Memoriam
Ystävämme ja valjakkoajokaverimme pitkän 
ajan takaa on siirtynyt ajasta ikuisuuteen. 
Useat Nuuskut muistavat Atson ja hänen 
mustat labradoriuroksensa Astorin ja Maran 
viime vuosikymmeniltä. Tämä ryhmä osal-
listui lukemattomiin vetotapahtumiin lasten 
ja nuorten iloksi ja kilpaili myös monissa 
koiravaljakkokisoissa. Atso oli myös uuttera 
kouluttaja ja jakoi osaamistaan Nuuskujen 
monille alotteleville koiravedättäjille ja val-
jakkoajajille. Oli vetotapahtuma mikä tahan-
sa, hyväntekeväisyys, koulutus tai kilpailu, 
aina saattoi luottaa siihen että Atso on mu-
kana porukoissa vaimonsa Outin ja koiriensa 
kanssa. Monet olivat myös iltanuotiot joilla 
istuttiin päivän tapahtumia kerraten. Atsoa 
jäävät kaipaamaan monet vetoharrastukselle 
sydämensä menettäneet Nuuskut.

Timo Siltala
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Meidän Matti

Sain kunnian tutustua Mattiin ja Seijaan Auran 
Nuuskujen 40-vuotisjuhlajärjestelyjen ohessa. 
Vaikka olimme entuudestaan tuntemattomia 
toisillemme, minut otettiin avosylin vastaan, 
juttua piisasi ja kaffepöytä notkui hyvistä lei-
pomuksista. En siis yhtään ihmettele, mistä 
kuulemani ”Kokki-Matti” nimitys juonsi juu-
rensa. Juhlien järjestelyt eivät olleet mitkään 
tuikitavalliset kekkerijärjestelyt, vaan pääsin 
ihan huomaamattani matkalle historiaan ja näin 
mukaan lukuisille, varmasti aika hyville reis-
suille. Matin osallistumisesta moneen kertoi 
kyllä sekin, että mistä tahansa meillä tuli juttua, 
hän haki kätköistään kuvia tai säästettyjä muis-
toja. Ihania ihmisiä kerta kaikkiaan, onnekseni 
ehdittiin tutustua. / Milla Riihimäki

Matti oli meillä usein NOME-kokeissa ruokaa 
laittamassa. Eikä mitä tahansa ruokaa, vaan 
Matti loihti meille mitä ihanampia herkkuja 
jopa Mjösundin vaatimattomassa keittiössä, 
aina jälkiruokia myöten. Matilta opin, että 
keittiössä pitää aina olla kuumaa vettä. Matin 
keittiössä oli tunnelmaa, aina mukavaa jutuste-
lua herkkuruokia nautiskellen. Muutama vuosi 
sitten etsin toimikuntamme keittiövarustukseen 
lämpölevyä, eikä sellaista tahtonut mistään 
löytyä. Soitin Matille kysyäkseni mistä hän oli 
omansa hankkinut. Matti kutsui minut kotiinsa 
ja hänen varastonsa uumenista löytyi lämpöle-
vy. Ja koska Matilla ei ollut sille enää käyttöä, 
hän lahjoitti sen meille. /Pirkko Sikilä

Ensi kerran Mjösundin illassa yhdessä, keinus-
sa vastakkain istuen kuuntelin Matin kertomuk-
sia noutajakoirista, ihmisistä, muistoja hyvistä 
hetkistä. Kuinka paljon viisautta ja elämänko-
kemusta niissä olikaan! Rakastin niitä tarinoita. 
Opin ymmärtämään harrastusta lajina ja sosi-
aalisen osuuden rikkauden. Kiitos Matti. /Tiina 
Koski

1992 Tottelevaisuuskoulutusohjaajakurssilla 
tutustuin miellyttävä ääniseen mieheen ni-
meltä Matti. Ääni oli kyseisellä kurssilla niin 
mukavan miellyttävä, suorastaan unettava, että 
nukuin pitkät tovit luennosta. Sittemmin en 
nukkunut, vaan kuuntelin kivoja juttuja joita 
hanttimiehen paikalta kerrottiin kymmeniä 
kertoja ja tuhansia kilometrejä ajaessani. Aina 
suuntana kokeen järjestäminen, kokeen onnis-
tumisen kannalta kaikkein tärkein kantava voi-
ma eli keittiöhenkilökunta = KokkiMatti
/Niina Kreivilä

AN 40 v

NOME koe 2007
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Auran Nuuskujen 30 vuotisjuhlassa Merja 
Hytinmäki ojentaa Matille taluttimen ja kirje-
kuoren, jossa optio taluttimeen kuuluvaan 
Chessin pentuun, Matin oman Eddien jälke-
läiseen. 
 
Joskus 1990-luvulla olin Auran Nuuskujen 
kesäleirilläe Laitilaan mennessäni huolissani 
siitä, miten saan itseni ja kaikki koirani mah-
tumaan samaan huoneeseen toisen leiriläisen 
ja tämän koiran/koirien kanssa. Huoli oli tur-
ha, koska Räsä-Matti oli asian jo ratkaissut ja 
ilmoitti, ettei ketään voi noin monen koiran 
kanssa majoittaa samaan huoneeseen ja antoi 
minulle ja koirilleni oman huoneen.
Joitakin aikoja myöhemmin menin SNJ:n kesä-
leirille Taivassaloon. Ensimmäisenä iltana vas-
taan käveli Matti ja kaveri. Kysyin kelpaisiko 
pojille konjakkiryyppy. Kyllä kelpasi. Ryyppy 
ja toinenkin.
/Sirpa Erkinharju

Minä muistan Matti Räsäsen innokkaana kan-
sainvälisten näyttelyiden puheenjohtajana. 
Matti antoi meille näyttelyn työntekijöille va-
pautta hoitaa hommamme, mutta piti kuitenkin 
taitavasti langat käsissään. 
/Leeni Norrvik

Matti oli mies joka minut sai mukaan jo -80 lu-
vun alussa toimintaan. Stockan parkkihallissa 
TOKO-kisoja järjestämään. Kun minusta -90 
luvun taitteessa leipoivat puheenjohtajaa Auran 
Nuuskuille, oli Matti sitä järjestämässä. Sen 
jälkeen yhteistyö syveni entisestään. Hänen 
kanssaan oli sekä työlästä että hauskaa järjes-
tää asioita. Oli Winter Dog Showta, että leirejä, 
SNJ:n hallitusta ja kaikkea mikä liittyi nouta-
jakoira- harrastukseen. Tapahtumia oli paljon 
missä Matti vaikutti olemuksellaan. Rauhalli-

suus ennen kaikkea jäi mieleeni. Hänen pyrki-
myksensä järjestää tapahtumat suurimpina ja 
kauniimpina olivat pääsääntö! Vaikka paljon 
oli töitä ja uurastusta, ja välillä turhaantumista, 
aina oli kumminkin ilo mukana…
/ Ralf Ekblad

Minä muistan Matin kun hän ystävällisesti, 
opettavaisesti, mutta päättäväisesti neuvoi mi-
nua kun mitään tietämättömänä lettipäisenä 
teininä aloitin tottelevaisuuskoe uraani. Tuntui 
niin hienolta, kun arvostettu tuomari jakoi neu-
vojaan. /Pirkko Visasalo

Ensimmäisiä muistoja Matista on hänen toimi-
essa meidän labukalla MEJÄ-tuomarina vuo-
delta 1984. Mattihan ei yleensä kommentoinut 
kokeen aikana koiran tekemisiä jäljellä, mutta 
tällä kertaa oli toisin. Melko virheettömästi 
sujunut jälkityö oli melkein lopussa, kun Timi 
oikaisi juuri ennen kaatoa kaadontuojan jälkiä 
pitkin aina tielle  hukkaan asti, koetoimitsija oli 
tullut kaadolle sivusta eikä suoraviivaisesti jäl-
jen suuntaisesti, tuolloin Matilta pääsi ärräpäi-
tä, että pitikö koiran nyt tehdä tuollainen temp-
pu loistavasti menneen jäljestyksen jälkeen.
Tietysti muistan Matin aina vuodesta -82 alka-
en, jolloin meille tuli ensimmäinen labradori ja 
aloimme käymään AN:n koulutuksissa, iloise-
na ja auttavaisena ihmisenä, jolta sai aina apua 
ja neuvoja koiraa koskevissa asioissa. Hänen 
positiivinen asenne on jäänyt muistoihimme 
vaimoni kanssa.
/Jukka ja Kaisa Korsberg

Elettiin vuotta -78 ja Auran Nuuskuilla oli vii-
konloppuleiri Koski TL:n metsästysmajalla.
Ensitapaaminen Matin kanssa ei ollut muka-
va... tai eihän Matissa mitään vikaa ollut, mutta 
hänen labradoriuroksensa Tino olisi tehnyt hak-
kelusta Ikkestä, mikäli olisi saanut kiinni vik-
keläkinttuisen 10 kk:n ikäisen labbisurokseni. 
Siinä tulin sanoneeksi (huutaneeksi) valikoi-
mattomia sanoja koirien tottelevaisuudesta, kas 
kun Tino vähät välitti Matin luoksetulokutsuis-
ta. Tilanne päättyi onneksi hyvin, Tino saa-
tiin kiinni, Ikkeen ei tullut yhtään reikää ja 
sovussa jatkoimme leiriä.... ja kuinka mon-
ta leiriä, kerhoiltaa, luentoa Matti vetikään. 
Mukavia muistoja, ikävä Mattia. RIP. /Mirja 
Tuominen
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