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Puheenjohtajalta
Vuosikymmen on vaihtunut!
Uusi vuosi on alkanut ja tämän kirjoittaessani ei ole vielä lunta näkynyt täällä Turussa.
Ulkona sataa vettä ja tiet ovat pehmeät ja
kuraiset. Sisällä alkaa olla vähän samannäköistä kuin ulkona – jokaisella koiranomistajalla on varmaan sama toive: että maa jäätyisi tai aurinko kuivaisi.
Viime vuosi oli täynnä mukavia tapahtumia,
oli näyttelyä, SM-TOKOa, kaiken muun
toiminnan lisäksi. Marraskuussa oli yhdistyksen syyskokous ja sain kunnian jatkaa
puheenjohtajana. Kiitos luottamuksesta! Onnittelut myös kaikille muille valituille ja palkituille. Pikkujouluissa keilattiin ja syötin hyvin
ja tunnelma oli hyvä. Ja viime vuoden työrukkanen sai Nina Remes, onneksi olkoon!
Meidän perheessä vuosi loppui ikävästi kun
meidän 4 v. flatti sairastui syöpään ja lauma
väheni yhdellä. Mutta elämä jatkuu ja eiköhän meidän perheeseemme tulee uusi flattipentu, jossain vaiheessa.
Tämä vuosi alkoi Winter Dog Show’lla Turun Messukeskuksessa. Koiria oli ilmoitettu
melkein 4.000. Onnittelut voittajille ja kiitos
kaikille talkoolaisille!
Paljon muutakin on luvassa tälle vuodelle. Veto-tapahtumia missä koirat pääsevät
ilahduttamaan lapsia kärryjen vedoissa kun
pulkan vetoa ei onnistu ilman lunta. Nämä
tapahtumat onkin ollut todella suosittuja.

Kaiken tavallisen runsaan toiminnan lisäksi
tänä vuonna Auran Nuuskut ry on ensimmäistä kertaa mukana järjestämässä Tottelevaisuuden Pohjoismaiden Mestaruuskilpailut Turun Seudun Agilityurheilijat ry:n
kanssa. Kilpailut järjestetään joka neljäs
vuosi Suomessa, ja tänä vuonna kisataan
Liedossa 31.7.–2.8.2020. Tähän osallistuu
joukkueet Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja
Tanskasta.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään tiistaina 31.3.2020 Piirin majalla. Siellä palkitaan
mm. Vuoden Koirat, tervetuloa mukaan!
Nähdään,
Ralf

ETUKANSI: Hauvelit ja auringon tekemä haloilmiö Pöyliöjärven jäällä. (Kemijärvi, Pöyliöjärvi
25.01.2020) kuva: Sini Sorvari
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AGILITY-uutisia
kevään agilitykurssi
Kevään agilitykurssit alkavat! Treenit pidetään torstaisin 16.4.-25.6.2020 (ei
21.5., 18.6.) sään mukaan Raisiossa Vanton tilalla / Iso-Heikkilän kentällä.
Kurssin kesto on 9 kertaa (säävaraus) ja hinta 45 euroa. Kurssiin sisältyy
11.6. pidettävät möllikisat. Ilmoittautumiset 2.3.-29.3.2020 mennessä Sari
Myllyviidalle, sariaurums@gmail.com.
Lisätietoa nettisivuilta:
www.aurannuuskut.org -> Agility -> Koulutus
Seuraile myös seuran Facebook-sivua!

PETO-uutisia
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 metsästyksestä, käyttökokeista, agilitystä, tokosta, näyttelystä…
Suunnittelussa kursseja keväälle, joista tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet
julkaistaan Auran Nuuskujen nettisivulla www.aurannuuskut.org -> Peto ->Koulutus
ja Facebookiin.
Kurssit ovat maksuttomia ja kursseille otetaan 6-8 koirakkoa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tiedustelut aurannuuskutpeto@gmail.com

Räpylätassu tiedottaa
Räpylätassu ilmestyy jatkossa 3 kertaa vuodessa. Lehdet nro 1 ja 3 julkaistaan
paperiversiona ja lehti nro 2 julkaistaan nettiversiona aurannuuskut.org -sivulla.
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VEPE- uutisia
Treeniryhmät kesällä 2020
Kesän 2020 VEPE-treenit, ilmoittautuminen 23.3.-12.4.
AuranNuuskutVepe@gmail.com
ilmoittautuessasi kerro:
-Oma nimesi, puh. nro, s-posti
-Koirasi nimi, rotu, ikä sekä taso
-Tavoitteesi tai erityishuomion kohteet VEPE-harjoituksissa kaudelle 2020
VEPE-treenit on tarkoitettu Auran Nuuskut ry:n jäsenille ja etusijalla ovat noutajat. Osallistumiset ilmoittautumisjärjestyksessä, rajoitettu osallistumismäärä. Jokaiselle ohjaajalle on
vain yksi treenipaikka. Koulutus järjestetään Ruskolla.
Koiran tulee olla ohjaajan hallinnassa (perustottelevainen), osata uida ja mennä mielellään veteen. Ilmoittautumalla sitoudut treeniryhmään. Jos sinulla on 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 järjestetään 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
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VEPE- uutisia
Kesän kokeet 2020
Iltakoe (ke) 24.6.2020, Rusko, SOVE
ALO AVO VOI
Ylituomari: Monica Lindroos
Ilmoittautuminen: AN jäsenet 3.-9.6., ei
jäsenet 10.-17.6.
Sähköpostitse:
terttu.aaltonen@kotiportti.fi
Rajoitettu osanotto: Etusija järjestävän
yhdistyksen jäsenillä ja heidän noutajarotuisilla koirillaan.
35€ FI87 5014 0520 0047 90 Viite: 3900
Saaja: Auran Nuuskut Ry
Koevastaava: Terttu Aaltonen
Iltakoe (ke) 29.7.2020, Rusko, SOVE
ALO AVO VOI
Ylituomari: Monica Lindroos
Ilmoittautuminen: AN jäsenet 12.-16.7.,
ei jäsenet 17.-20.7.
Sähköpostitse:
riihimakimilla@gmail.com
Rajoitettu osanotto: Etusija järjestävän
yhdistyksen jäsenillä ja heidän noutajarotuisilla koirillaan.
35€ FI87 5014 0520 0047 90 Viite: 3900
Saaja: Auran Nuuskut Ry
Koevastaava: Milla Riihimäki

Päiväkoe (su) 9.8.2020, Rusko, SOVE
ALO AVO VOI
Ylituomari: Pasi Dunderfelt
Ilmoittautuminen: AN jäsenet 20.-25.7.,
ei jäsenet 26.-29.7.
Sähköpostitse:
wikman.jeanette@gmail.com
Rajoitettu osanotto: etusija järjestävän
yhdistyksen jäsenillä ja heidän noutajarotuisilla koirillaan.
35€ FI87 5014 0520 0047 90 Viite: 3900
Saaja: Auran Nuuskut Ry
Koevastaava: Jeanette Wikman
Iltakoe (ke) 19.8.2020, Rusko, SOVE
ALO AVO VOI
Ylituomari: Monica Lindroos
Ilmoittautuminen: AN jäsenet 3.-8.8., ei
jäsenet 9.-12.8.
Sähköpostitse:
kennel.pirriinan@dnainternet.net
Rajoitettu osanotto: etusija järjestävän
yhdistyksen jäsenillä ja heidän noutajarotuisilla koirillaan.
35€ FI87 5014 0520 0047 90 Viite: 3900
Saaja: Auran Nuuskut Ry
Koevastaava: Pirkko Hannula
Lisäksi järjestetään epävirallinen möllikoe 11.7. 2020
Lisätietoja lähempänä tapahtumaa.

Kuvat: Mia Kataja
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1/2020EPÄVIRALLINEN
RÄPYLÄTASSU
TOKO-KOE

Tervetuloa TOKOilemaan!

ESSIN
KISAT

keskiviikko 6.5.2020
klo 18.00 alkaen

0

(luokkakohtainen aikataulu s-postitse)

1

Turun seudulla
LUOKAT:

MÖLLILUOKKA
- ei ihan vielä virallisen TOKO-kokeeseen
valmiille
- liikkeet ovat samantyyppisiä kun ALOluokassa, mutta helpommat

ALOKASLUOKKA
- virallisen TOKO-kokeen liikkeet
- AN jäsenet kilpailevat ALO-luokassa
”ESSIN POKAALI”- kiertopalkinnosta

Etusijalla Auran Nuuskujen jäsenet!
Ilmoittautumiset
jäsenet 20.-26.4.2020
Muut 27.4.-1.5.2020
Sähköpostitse: AuranNuuskutToko@gmail.com
Ilmoittautumiseen otsikoksi Essin kisat, viestiosioon:
oma nimi, koiran virallinen- ja kutsumanimi, koiran
rotu ja syntymäaika sekä luokka.
• varaathan tasarahan • muista ottaa rokotustodistukset mukaan •

t

10

8

€

paikan
MAKSU päällä
koira
parhaat palkitaan
Kuvat: Anne-Elina Salo

EPÄVIRALLINEN TOKO-KOE
RÄPYLÄTASSU 1/2020
Tervetuloa TOKOilemaan!

JUHANNUS-

MÖLLIT
1
maanantaina 15.6.2020
klo 18.00 alkaen

0

(luokkakohtainen aikataulu lähetetään s-postitse)

LUOKAT: ALO, AVO, VOI, EVL
Turun seudulla
Etusijalla Auran Nuuskujen jäsenet!
Ilmoittautumiset
jäsenet 1.-7.6.2020
muut 2.-12.6.2020
Sähköpostitse:
AuranNuuskutToko@gmail.com

t

Ilmoittautumiseen otsikoksi Juhannusmöllit,
viestiosioon: oma nimi, koiran virallinen- ja
kutsumanimi, koiran rotu ja syntymäaika sekä luokka.

paikan
MAKSU päällä

8

€
koira

Kuvat: Katja Vossi

• varaathan tasarahan • muista ottaa rokotustodistukset mukaan •

parhaat palkitaan

11

1/2020 RÄPYLÄTASSU

ton
raukse
Ajanva s arkisin 8-10
y
päivyst
lla
raukse taisin 9-17
a
v
n
a
j
n
A
ys laua
päivyst

02-276 1999
www.koirakissaklinikka.fi
Raviraitti
45, Metsämäki, 20380 Turku
12
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MEJÄ-uutisia
MEJÄ - jälkientekokurssi 18.-19.4.2020
Varsinais-Suomen kennelpiirin alueella vuosittain järjestettävä MEJÄ-jälkientekokurssi, jossa ensikertalaisille opetetaan MEJÄ-kokeen säännöt ja tapahtumat, annetaan vinkkejä koiran jäljestämiskoulutukseen sekä opastetaan jälkientekoon ja suunnistukseen teoriassa ja käytännössä. Kurssi järjestetään kaksipäiväisenä Salossa,
tänä vuonna järjestämisvuorossa on Lounais-Suomen Spanielikerho ry ja AN MEJÄtoimikuntalaiset ovat mukana kouluttajina.
1. koulutuspäivä lauantaina 18.4.2020 – teoriakoulutus
2. koulutuspäivä sunnuntaina 19.4.2020 - käytännön maastoharjoitukset
Tiedustelut Taina Ketola puh. 050-3426455
Ilmoittautumiset 31.3. mennessä sähköpostitse taina.ketola7@gmail.com

3.5.2020 Vappu- Kevätmejäkoe Loimaa
Ylituomari Merja Kajander
Yhdistetty Vappu-Kevätmejäkoe, AVO- ja VOI-luokka, etusija Auran Nuuskujen, Turun Seudun Mäyräkoirakerhon ja L-S Spanielikerhon jäsenille.
Ilmoittautumiset 9.3. – 3.4.2020 sähköpostilla osoitteeseen meja.fagerstrom@gmail.
com
Koemaksu 60 euroa tilille FI87 5014 0520 0047 90 viite 7715, vain maksetut ilmoittautumiset hyväksytään.
Tiedustelut Eva-Maria Fagerström 044-9806797

NOME-uutisia
taipparikurssi
Taipparikurssi tulossa keväällä. Lisätietoa myöhemmin, seuraa AN nettisivuja sekä
facebook sivuja
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Ansioitunut MEJÄ- NOME- koirakko
Moikka kaikki ANn jäsenet & Räpsälehden lukijat
Vuosi on vaihtunut ja tässä ns "syysmäisessä" säässä onkin vallaten mainio harrastaa vaikka ja
mitä paitsi vedessä taitaapi olla "märkää" siis kylmää
Minulla on ollut ilo ja kunnia haastatella kahta noutajakoiran omistajaa, joiden koirat ovat hyvin
menestyneet MEJÄssä & NOMEssa
Ja siksi voisinkin "lainata" Turkulaisten veljesten laulun sanoja:
KAIKEN TAKANA ON NAINEN...

ANSIOITUNUT MEJÄ - KOIRAKKO:
1) kuka ja millainen on Liisa Puttaa?
Olen 64-vuotias sairaanhoitaja Vehmaalta.
Olen nyt ollut eläkkeellä viimeiset puoli vuotta. Nautin metsässä liikkumisesta, kuntoilusta
ja lukemisesta.
2) minkä rotuinen koira oli sun ensinmäinen
ja jos harrastit silloisen koiran kanssa jotain,
niin mitä?
Luka on ensimmäinen oma koirani. Lapsuudessa perheessäni oli koiria, mm. sekarotuinen koira, Skotlannin paimenkoira ja rottweiler. Aikaisemmassa ”elämässäni” minulla ei
olisi ollut aikaa kouluttaa koiraani kunnolla,
kun lapset olivat pieniä ja kävin vuorotöissä.
3) miten päädyit ottamaan juuri noutajan?
Asuin omakotitalossa ja minulla oli seurana
äidin vanha kissa, joka eli melkein 18-vuotiaaksi. Kissan jälkeen tyttäreni ehdotti, että
ota koira seuraksesi. Hän ehdotti labradorinnoutajaa, koska hänen ystävänsä kotona oli
ollut kiltti ja komea musta labradorinnoutaja.
Alkuun en ollut innostunut asiasta, koska kävin töissä ja matkustelin jonkun verran, jolloin
olisi aina ollut koiranhoito-ongelmia. Hiljalleen
lämpenin ajatukselle hankkia koira, mutta poikani jäähdytteli vielä sanomalla, että iso koira
tarvitsee kunnolla liikuntaa ja koulutusta. Poikani epäili, että minulla ei olisi tarpeeksi pitkäjänteisyyttä ja tietoa koiran kouluttamiseen.
Päädyin silti hankkimaan labradorinnoutajan.
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Poikani ehdotti, että ota sitten käyttölinjainen
labradorinnoutaja, ja näin etsimme netistä,
missä olisi käyttölinjaisia pentuja saatavilla, ja
niin Luka tuli meille keväällä 2014.
4) oliko esim labukka sinulle itsestäänselvä
valinta noutajaroduista MEJÄharrastukseen/
kokeisiin ja miksi?
Labradorinnoutaja oli minulle tutumpi koirarotu ja muut noutajarodut olivat itselleni
vieraampia. Lisäksi poikani harrastaa metsästystä ja hän sanoi, että käyttölinjaista labradorinnoutajaa voisi käyttää jäljestyksessä ja
lintujen noutamisessa.
5) milloin, miten ja miksi päädyit harrastamaan MEJÄä?
Kävin Lukan kanssa katsomassa ammuttua
peuraa, ja Luka sai haistella 20-30 metriä
verivanaa. Se oli kovin innokas nuuskimaan
verijälkiä. Tein sitten itsekin Lukalle harjoitusjälkiä, vaikka en tiennytkään tarkalleen miten
niitä tehdään. Ampumisääniin totuttelin Lukaa
menemällä lähelle ampumarataa.
Ensimmäisen kolarikauriin Luka jäljesti puolentoista vuoden iässä. Leikin Lukan kassa
dameilla pellolla, kun lähellä asuva metsästäjä oli saanut hälytyksen kolarikauriista, jonka
piti olla pientareella kuolleena. Kuollutta kaurista ei löytynyt ja kävelimme tien pientareita
varmaan vajaa kilometrin matkan, kun koira
yhtäkkiä veti metsän puolelle ja siellä oli haavakko kaurisemo, jonka metsästäjä lopetti.
En ollut silloin vielä hankkinut kunnon liinaa,
vaan minulla oli nailonista tehty köysi, joka aiheutti palovammarakkuloita käsiini, kun Luka
veti yhtäkkiä kovin.

Seuraavaksi kävin sitten Salossa kaksipäiväisen MEJÄ-koulutuksen, josta sain intoa
MEJÄ-kokeisiin. Ilmoittauduin Auran Nuuskujen Kalannin kokeeseen ja sieltä tuli AVO1
ja seuraavana vuonna toinen AVO1-tulos.
Sen jälkeen piti hankkia näyttelystä Lukalle
laatuarvosteluna H ja se olikin vaikeampaa.
Jurvasta asti piti käydä hakemassa Lukalle H.
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Kun Luka oli saanut AVO1-tulokset, halusinkin kokeilla voittajaluokassa jäljestystä. Ensimmäinen kisa meni nollille, kun Luka lähti
seuraamaan peuraa eikä verijälki enää kiinnostanut.
6) oletko ns "itseoppinut" MEJÄharrastaja vai
oletko käynyt koulutuksissa MEJÄharrastuksen alussa?
Mejä-kurssi oli hyvä alku harrastukselle, mutta jatkuvasti saa uusia vinkkejä tuomareilta
sekä muilta mejä-ihmisiltä siitä, miten koiraa
kannattaa opettaa.
7) millainen koirakko sää ja Luka (Rantasipin
Pate) olette?
Eräs koiranomistaja sanoi, että koirasta ei
tule hyvä, jos sen kanssa ei vietä aikaa ja
kouluta sitä. Olen nyt huomannut, että vaikka
asun siskoni kanssa, niin Luka on enemmän
minun perääni. Jos siskoni lähtee aamulla
lenkille niin Luka ei halua lähteä hänen kanssaan, vaan hyppää sänkyyni. Jos en ole kotona niin Luka lähtee mielellään siskoni mukaan
lenkille.
Nyt minulla on paljon aikaa Lukalle, kun olen
eläkkeellä. Otan Lukan mielelläni mukaan
lähtiessäni kyläilemään, jos se vain on mahdollista.
8) miten Luka on sua "kouluttanut"?
Luka on pehmentänyt minua. Siskollani oli
aikaisemmin koira ja minusta tuntui aina,
että siskon elämä pyöri koiran ympärillä. En
ymmärtänyt, miten koiraan saattoi olla niin
”höpertynyt” ettei voinut tehdä yhtä sun toista
asiaa, koska aina oli koira syynä ja se rajoitti
menemisiämme. Nyt ymmärrän hänen suhtautumisensa koiraan. En käsittänyt, että koiraan voi niin kiintyä.

Liisa Puttaa & Luka
Luka on hirveän kiva seuralainen ja aina valmiina kaikkeen. Kerran se oli pojallani yötä
eikä illalla tullessani kotiin ja aamulla herätessäni ollutkaan paikalla. Olin asunut 10 vuotta
yksin, mutta vasta silloin ymmärsin mitä yksinäisyys on, kun olin tottunut olemaan aina
Lukan kanssa.
9) millaisia saavutuksia Lukalla on vuosien
varrelta?
Luka on FI JVA, ja NOME B:ssä on yksi
ALO1-tulos. Lukan ongelma on kova merkkausinto, mutta jää nähtäväksi onnistummeko saamaan koskaan toista ALO1-tulosta.
SM-mejässä Luka sai pronssia. Ehkä meidän
suurin saavutuksemme on se, että nyt hirvimiehet ja SRVA luottaa meihin ja pääsemme
hakemaan kolarihirvieläimiä ja haavakkoja.
Olen kyllä huomannut, että koirakkona poikani ja Luka toimivat paremmin kuin minä ja
Luka.
10) millaiselle koirakolle/koiran omistajalle
suosittelet MEJÄharrastusta ja MEJÄkokeita?
Mejä-harrastus vaatii paljon aikaa ja motivaatiota treenata kunnolla. Mejä-harrastus sopii
hyvin metsästäjille ja paljon metsässä koiran
kanssa liikkuville.
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KO:
1) kuka ja millainen on Kati Tuominen?
Asun Rymättylässä, mutta useimmiten minut
löytää Maskusta pitämässä koulutuksia koirille. Olen pitänyt koulutuksia jo kymmenen
vuoden ajan Katin Koirakoulussa. Eläimet
ovat kuuluneet vahvasti elämääni koko ajan.
Hevosten kanssa tuli vietettyä nuoruus ja
lopulta lähdin ulkomaille hevosenhoitajaksi.
Suomeen palattuani kouluttauduin pieneläinhoitajaksi ja kahdella eri klinikalla tuli työskenneltyä peräti 16 vuotta.
2) minkä rotuinen koira oli sun ensinmäinen
ja jos harrastit silloisen koiran kanssa jotain,
niin mitä?
Ensimmäinen harrastuskoira tuli 1998 Novascotiannoutaja ”Pepe” Openbays Pepper. Pepen kanssa ensimmäinen tavoite oli taippareiden suorittaminen ja sitten se olikin jo menoa.
Toko-koulutuksissa käytiin muutaman kerran,
mutta sitten Nome-lajina kiinnosti enemmän.
3) miten päädyit ottamaan juuri noutajan?
Ensimmäinen noutaja tuli meidän perheeseen
vuonna 1982. Kultainennoutaja ”Santtu”, joten joku noutaja oli yksi ennakkosuosikeista,
kun aloin omaa koiraa miettimään.
4) oliko esim labukka sinulle itsestäänselvä
valinta noutajaroduista NOMEharrastukseen/
kokeisiin ja miksi?
Ei ollut. Tollereiden kanssa perheessä oli silloin myös flatti, joten olin ajatellut seuraavaksi
koirakseni käyttölinjaista kultaistanoutajaa.
Sellainen tulikin taloon, mutta meni Petrin ohjattavaksi. Kun oli aika ottaa seuraavaa koiraa, halusin eri rotuisen koiran itselleni. Halusin saada lisää oppia eri rotuisista koirista.
5) milloin, miten ja miksi päädyit harrastamaan NOMEa?
Pepen kasvattaja Taija Hepojärvi on varmaan
ensimmäisen kipinän laittanut kytemää. Lisäksi tapasimme aktiivisesti Pepen pentusisarusten kanssa ja sieltä sitten UMN:n kautta
koulutuksiin. Aktiivinen harrastaminen alkoi
keväällä 1999.
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Kati Tuominen & Astro
6) oletko ns "itseoppinut" NOMEharrastaja vai
oletko käynyt koulutuksissa NOMEharrastuksen alussa?
Kyllä sitä sai töitä tehdä, kun tuohon aikaan
tollerin kanssa on Nomen aloittanut. Kantapään kautta tuli opittua monia asioita. Koulutuksissakin tuli käytyä jonkin verran. Tosin
tuohon aikaan ei vielä ollut niin paljon tarjontaa koulutuksista, kuin tänä päivänä. Lisäksi
monelle kouluttajalle oli jo ihmeellistä, että tuo
tollerihan noutaa. Joten kyllä se oli ihan itse
ratkottava ongelmia.
7) millainen koirakko sää ja Astro (Aquila of
Druid's Peak) olette?
Kaikista koiristani juuri Astron kanssa meidän
yhteistyö on ollut alusta asti helppoa ja todella
nautin tuon koiran kanssa tekemistä. Luotto
on molemmin puolista. Se yhteys löytyi siitä
hetkestä, kun sen pentulaatikosta syliini nostin.
8) miten Astro on sua "kouluttanut"?
Astro on opettanut minua erittäin paljon koiran
käsittelystä ja lukemaan paremmin pienempiä
eleitä ja merkkejä. Mitä koira havannoi tilanteessa ja mitä se ajattelee. Astrollahan niitä
ajatuksia riittää
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9) millaisia saavutuksia Astrolla on vuosien
varrelta?
Astro on FI KVA ja viime vuonna sijoituimme
3. sijalle Labradorimestaruudessa. Lisäksi olemme osallistuneet kahtena edellisenä
vuotena SM-kokeisiin sekä Nome-B:ssä että
WT:ssä. Astro on myös ollut kahtena viime
vuotena Varsinais-Suomen piirimestari.
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Näiden haastattelujen takana hääri Memmu
Toivotan kaikille menestystä ja onnea koiraharrastuksiin
( Mopo, Bemu & Memmu )

10) millaiselle koirakolle/noutajan omistajalle
suosittelet NOMEharrastusta ja NOMEkokeita?
Jokainen koira tarvitsee rodunomaista tekemistä, joten Nome- harrastuksena on hyväksi
jokaiselle noutajalle. Harrastamisen pitää olla
kivaa, joten sekä koiralla että ohjaajalla tulee
olla halu tehdä rodunomaisia asioita.

viime lehess oli juttuu Kolarin
Hannukaisen Pakasaivon
arvoitus; arvatkaa lukijat mikä
tämän on?
Vastaus:
Puuhuussit naisill & miehill
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NOME-uutisia
Auran Nuuskujen alkukesän 2020 kokeet
ILMOITTAUTUMINEN SNJ:N KOEKALENTERIN KAUTTA

http://koekalenteri.snj.fi

16.5.2020 NOU Pöytyä, Raasi
Tuomari Tobina Nyman
Ilmoittautuminen 6.4. - 27.4.2020.
35€ tilille FI87 5014 0520 0047 90, Viite
8099. Huom ! Koemaksu jäseniltä 35€ ja ei
jäseniltä 40€
Kuitti maksusta toimitetaan koesihteerille ilmoittautumisen yhteydessä. Vain maksetut
ilmoittautumiset huomioidaan.
Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä.
17.5.2020 NOME-B ALO, Pöytyä, Raasi
Tuomari Tobina Nyman
Ilmoittautuminen 6.4. - 27.4.2020.
35€ tilille FI87 5014 0520 0047 90, Viite
8811. Huom ! Koemaksu jäseniltä 35€ ja ei
jäseniltä 40€
Kuitti maksusta toimitetaan koesihteerille ilmoittautumisen yhteydessä. Vain maksetut
ilmoittautumiset huomioidaan.
Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä.

13.6.2020 NOME-B ALO ja AVO Pöytyä,
Riistalinna
Tuomarit Petri Tuominen ja Juha Tenhunen
Ilmoittautuminen 4.5- 25.5.2020.
35€ tilille FI87 5014 0520 0047 90, Viite 8811.
Huom ! Koemaksu jäseniltä 35€ ja ei jäseniltä
40€
Kuitti maksusta toimitetaan koesihteerille ilmoittautumisen yhteydessä. Vain maksetut
ilmoittautumiset huomioidaan.
Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä.
14.6.2020 NOME-B ALO ja AVO Pöytyä,
Riistalinna
Tuomarit Petri Tuominen ja Juha Tenhunen
Ilmoittautuminen 4.5- 25.5.2020.
35€ tilille FI87 5014 0520 0047 90, Viite 8811.
Huom ! Koemaksu jäseniltä 35€ ja ei jäseniltä
40€
Kuitti maksusta toimitetaan koesihteerille ilmoittautumisen yhteydessä. Vain maksetut
ilmoittautumiset huomioidaan.
Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä.

Suunnitteilla Auran Nuuskujen jäsenille
jatkoa viime vuoden keväänä järjestettyyn Haulikkokouluun.
Mahdollinen ajankohta Haulikkokoulun
jatkokurssille elokuun alussa.
Tarkemmat tiedot kurssista sekä ilmoittautumisohjeet ilmoitetaan myöhemmin
kevään aikana.
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NOME-uutisia
INFO - ilta

NOU/NOME teoriaa
maanantaina 6.4.2020 klo 18.30
Varsinais-Suomen Kennelpiiri ry:n tiloissa
Hiihtomajanpolku 20, Lauste
(ent. Ketunkatu 1, jos navigaattori ei tunne Hiihtomajanpolkua)
Käydään läpi mitä noutajien taipumuskokeeseen (NOU) kuuluu.
Käydään harjoittelua ( myös NOME ) kohta kohdalta läpi.
Pyritään vastaamaan kysymyksiin ja antamaan ohjeita omaan harjoitteluunne.
Mieti siis valmiiksi mieltäsi askarruttavat kysymykset.
Käydään läpi eri kurssivaihtoehdot.
Muistathan, että ennen varsinaista lajiharjoittelua olisi hyvä olla tämä teoriakurssi käytynä!
Tarjolla kahvia ja pullaa.
Ennakkoilmoittautumiset 3.4.2020 mennessä sähköpostilla
liisa.ewart@gmail.com
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Talkoilijoita tarvitaan!
Kokeita ei järjestetä ilman ahkeraa ja osaavaa talkooporukkaa. Auran Nuuskujen järjestämiä kokeita on
kehuttu mukavasta ja lämminhenkisestä tunnelmastaan ja sen luomisessa talkoilijoilla on suuri merkitys.
Nome-toimikunta kiitää talkooväkeä ja toivoo jatkossakin runsasta osallistumista kokeiden talkoovoimiin!

Toimintasuunnitelma 2020
Vuosi 2020 on Auran Nuuskut ry:n 47. 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
vuosikokous 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 Koiranäyttelyallianssi X:n kaikkien rotujen koiranäyttelyn järjestämiseen 25.26.1.2020 (Winter Dog Show 2020).
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KOETOIMINTA
MEJÄ:
Järjestetään: Vappukoe + Kevätkoe
Virttaa 3.5.20., Auran Tuoppi Virttaa 30.8.20.,
Varsinais-Suomen Piirimestaruuskoe 6.9.20.
NOU/NOME: Pyritään järjestämään noutajien
taipumuskokeita NOU seuraavasti:
Toukokuu, Pöytyä
Elokuu, Turun seutu.
Syyskuu, Kemiö, yhteistyötä Salon Seudun
Noutajien kanssa.
Pyritään järjestämään noutajien NOME metsästyskokeita seuraavasti:
Toukokuussa, Pöytyä
Kesäkuussa, Pöytyä.
Syyskuu, Kemiö, yhteistyötä Salon Seudun
Noutajien kanssa.
Lokakuu, Parainen
Pyritään järjestämään WT-kokeita seuraavasti
Heinäkuussa, Turun seutu
TOKO: Järjestetään kahdet viralliset kokeet,
21.5.20 ja 2.9.20. Yhdessä kokeessa kisataan
Haukkulautanen-kiertopalkinnosta.
VEPE: Järjestetään viisi vesipelastuskoetta
seuraavasti: viikonloppukoe 8. - 9.8.20, iltakokeet keskiviikkona 24.6.20., 29.7.20 sekä
19.8.20.
Muut
Agility: Järjestetään epäviralliset agilitykilpailut
kesäkuussa 2020.

NOU/NOME: Pyritään järjestämään perinteinen jäsentenvälinen epävirallinen NOME-koe
keväällä.
Pyritään lisäämään yhteistyötä Salon Seudun
Noutajien ja Vakka-Suomen Noutajien kanssa.
Pyritään järjestämään jäsenille haulikkoammuntatapahtuma.
		
TOKO: Järjestetään epäviralliset kokeet:
Essin-kisat 6.5.20, Juhannusmöllit 15.6.20 ja
Syysmöllit 17.8.20.
VETO: Vetokoulutusta
TIEDOTUS
Yhdistyksen toiminnasta ja yhdistyksen järjestämistä tapahtumista tiedotetaan kolme kertaa vuodessa ilmestyvässä Räpylätassussa,
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 lyhytkurssimuotoista
peruskoulutusta (pentu-, juniori- ja arkitottelevaisuuskoulutus) eritasoisissa pienryhmissä.
TOKO-koulutusta järjestetään kisaaville ja kisaamaan aikoville koirakoille jatkuvana sekä
aloitteleville kurssimuotoisena. Järjestetään lisäkoulutusta kurssien kouluttajille ja TOKOsta
kiinnostuneille. Agilitykoulutusta ja vesipelastuskoulutusta järjestetään kurssimuotoisena.
Lisäksi järjestetään mahdollisesti yksi vesipelastuskurssi jossa harjoitellaan tiettyä aihetta
kuten esim. vientiä. Pyritään järjestämään
agilitykouluttajille erillinen koulutus. Järjestetään koulutuksia NOU/NOME- kouluttajille
SNJ:n aluekouluttajan toimesta. Lähetetään
halukkaita jäseniä koulutus- ja koetoimitsijakursseille. Koulutetaan toimikuntaa myös
muiden järjestämillä kursseilla. Hankitaan harjoitus- ja koeriistoja sekä pyritään hankkimaan
uusia koulutus- ja koemaastoja. Järjestetään
yhteistyössä Salon Seudun Noutajat ry:n, Turun Seudun Mäyräkoirakerho ry:n ja LounaisSuomen Spanielikerho ry:n kanssa keväällä
viikonlopun kestävä mejäkurssi.
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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 hänen henkilökohtainen varajäsenensä.
Yhdistys pyrkii lähettämään edustusjoukkueen (maxi-luokka) agilityn PiirM-kilpailuihin
sekä edustusjoukkueen Varsinais-Suomen
kennelpiirin TOKO-piirimestaruuskokeeseen
sekä SNJ:n TOKO-mestaruusotteluun ja
TOKO:n SM-kisoihin. Kannustetaan koirakoita
osallistumaan erilaisiin joukkue/yksilökisoihin
(Pirkan damit, Mäntän talvi nome yms.). Tuetaan koirakoita osallistumaan erilaisiin arvokisoihin (NOME-SM ja WT-mestaruus jne).
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. lapsille talvitapahtumissa
pulkkavetoa.
Auran Nuuskut ry
Hallitus

21

1/2020 RÄPYLÄTASSU

Uutena Karva-Kavereiden toiminnnassa vihdoin Dellastakin tuli ”mummo-koira”!
Jo useamman vuoden ajan olin kiinnostuneena lukenut juttuja ja katsellut kuvia vanhainkodeissa ja tapahtumissa vierailevista
koirista. Koirat näyttivät iloisilta työskennellessään liivit päällä ja nauttivat selvästi
saadusta huomiosta ja rapsutuksista. Ilo
paistoi myös vierailtavien kasvoilta. Mietin,
että olisipa joskus mahtavaa olla mukana
tällaisessa toiminnassa!
Ajatus liittyä mukaan Suomen Karva-Kavereiden toimintaan syttyi jo siis jo aiemmin, mutta toisaalta kotona riekkuva energinen ja nuori Della-tolleri ei välttämättä
olisi vielä ihan valmis tähän. Odoteltiin siis
pari vuotta ja harrastettiin välissä muita lajeja. Koiran varttuessa pahimmat menohalut alkoivat tasoittua ja se oppi liikkumaan
erilaisissa paikoissa ja kulkuvälineissä
sekä käyttäytymään rauhallisesti toisten
ihmisten ja eläinten kanssa. Dellan seitsemännen syntymäpäivän lähestyessä päätin vihdoin ilmoittautua Karva-Kavereiden
testiin.
Itse testi oli kaksiosoinen ja molempien
osien suorittaminen oli edellytyksenä Karva-Kaveriksi pääsemiselle. Ensimmäisessä osassa meille kerrottiin luentomaisesti
Karva-Kavereiden toimintaperiaatteista ja
opastettiin, kuinka vierailuilla tulee toimia.
Vierailut tehtäisiin aina eläimen ehdoilla –
kun keskittyminen alkaisi herpaantua tai
väsymys iskee, olisi aika päättää vierailu.
Toisessa osassa, joka itseäni ainakin huomattavasti enemmän jännitti, testattaisiin
itse eläimen soveltuvuutta Karva-Kaveriksi. Testissä jokaiselle annettiin oma aika,
jossa suoritettaisiin vierailu johonkin vierailukohteeseen. Meidän testimme tehtiin
eräässä vanhainkodissa ja tapahtumassa
testattiin useampi eri eläin. Suurin osa testattavista oli koiria, mutta mukana oli kissoja ja jopa poni.
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Testi oli erittäin mielenkiintoinen ja siinä mitattiin useita eri osa-alueita. Eläimen piti pystyä
muun muassa liikkumaan niin portaissa kuin
hississä, ohittamaan muita eläimiä ja jättämään lattialle pudonnut ruoka rauhaan. Testissä kohdattiin myös erilaisia ihmisiä – yllättäviä ja äkkinäisiä liikkeitä tekevä mieshenkilö,
pieni lapsi sekä vapaaehtoisia vanhainkodin
asukkaita. Della pärjäsi testissä hienosti ja sai
kehut rauhallisuudestaan. Asukkaita nauratti
erityisesti Dellan temput ja meidät toivotettiin
tervetulleiksi oikealle vierailulle uudestaan
”kunhan testin olette läpäisseet”. Testitilanteessa sovitettiin myös eläimelle sopivat liivit
ja saatiin vierailulla kaulaan ripustettava toimintapassi. Sitten kaikki olikin valmista vierailuja varten.
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Nyt olemme testin jälkeen päässeet käymään
jo muutamassa eri vanhainkodissa vierailulla.
Ensimmäiset vierailut tehdään yhdessä jo aiemmin toiminnassa mukana olleiden KarvaKavereiden kanssa, eli yksin ei tarvinnut keikkailua aloittaa. Konkareilta kuulee myös hyviä
vinkkejä vierailuiden varalle ja samalla pääsee seuraamaan muita Karva-Kavereita työssään. Lisäksi vierailuiden sopiminen on tehty
helpoksi. Vierailuajat ja -paikat lisätietoineen
on listattu mobiilisovelluksen, jossa myös vierailuihin ilmoittautuminen tapahtuu.
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Muutaman ensimmäisen keikan jälkeen Della paljastui aivan erinomaiseksi ”mummokoiraksi” ja tarkoitus on jatkaa vierailuja aktiivisesti tulevaisuudessa. Koira toimii myös
hyvänä keskustelunavauksena ja poistaa
tilanteesta jännittyneisyyttä. Jo nyt olemme
päässeet kuulemaan lukuisia asukkaiden tarinoita ja muisteluita heidän aikaisemmista
eläimistä. Joskus taas keskustelua ei tarvita
ja riittää, että Della rauhoittuu viereen silitettäväksi. Tuntuu, että vierailuiden jälkeen kaikille
jää hyvä mieli, niin kuin kuuluukin.
Teksti ja kuva: Laura Jortama

Runo Auran Nuuskujen tokovuodesta
(Runoa varten kerätty 20 adjektiivin lista treenikavereilta ja lisätty ne järjestyksessä
runon aukkokohtiin)
Huhtikuussa kaunis kevät koittaa
ja hurmioitunut kenttä tehokkaan hallin voittaa.
Toukokuussa kisataan raikuvissa mölleissä,
starttaamaan siis vallattomissa Essin kisoissa!
Helatorstaina virallinen ja railakas koe on,
sieltä jokainen toivoo pyöreän ykköspalkinnon.
Kesäkuussa pehmeät kurssit päättyy,
Suloinen treeniryhmäkin loma-aikaan kääntyy.
Mut muistahan siniset Juhannusmöllit!
sen jälkeen pirteänä rannoilla köllit.
Punaisena lomilta elokuussa palataan,
karvaisena Syysmölleihin pian kisaamaan.
Alkaa taas hikiset kurssit
sekä omatoimiset makeat häiriötreenit.
Syyskuu tuo höyrähtäneen ja oikeinkirjoitustaitoisen iltakokeen,
monella toiveissa, että se menee uskaliaaseen ylämäkeen!
Lokakuu lompsahtaa,
hillitön hallin ovi taas avataan.
Talvikausi treenataan ja ideoita työstetään,
seuraavana vuonna kiimaisena tavoitteita päin suunnataan!
Katja Vossi
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Syyskokouksen pöytäkirja
Aika
Paikka
Läsnä

tiistai 19.11.2019
Varsinais-Suomen kennelpiiri, Hiihtomajanpolku 20, Turku
16 yhdistyksen jäsentä (osallistujalista liite 1)

1 Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Ralf Björklund
avasi kokouksen kello 19.06 jakamalla Valion
Arvoinen 2019 – kunniakirjat ja tassupyyhkeet.
2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja. Valitaan sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
ja kaksi ääntenlaskijaa.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Liisa
Ewart. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Maarit
Vauro.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jenni Spring
ja Helena Gustafsson. Ääntenlaskijoiksi valittiin Jenni Spring ja Helena Gustafsson.
3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on julkaistu yhdistyksen jäsenlehdessä, joka postitettiin 14.10.2019. Paikalla oli 16 yhdistyksen jäsentä. Läsnäolo- ja
puheoikeutta oli pyytänyt 0 henkilöä. Kokous
todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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 €
6 Hyväksytään toimintasuunnitelma ja
vahvistetaan talousarvio vuodelle 2020
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle
2020 (liite 3). Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2020 (liite 4).
7 Valitaan hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä
varajäsenet
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ralf
Björklund. Hallituksen erovuoroisten jäsenten
Jeanette Wikman ja Jenni Spring tilalle kolmeksi vuodeksi valittiin Jeanette Wikman ja
Jenni Spring.
1. varajäseneksi valittiin Antero Niittymäki.
2. varajäseneksi valittiin Matti Kolehmainen.

4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Osallistujille kokouksen alussa jaettu esityslista (liite 2) hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

8 Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja
heille kaksi varahenkilöä.
Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2020 valittiin
Aino Sillanpää ja Maarit Ojansuu.
Varatoiminnantarkastajiksi vuodelle 2020 valittiin Sini Sorvari ja Nanneli Pallasmaa.

5 Määrätään liittymis- ja jäsenmaksut sekä
koemaksut vuodelle 2019
Päätettiin seuraavat jäsenmaksut:
- liittymismaksu 10 €
- jäsenmaksu (AN+SNJ) 30 €
- jäsenmaksu (vain AN) 20 €
- perhejäsenmaksu (AN+SNJ) 6 €
- perhemaksu (vain AN) 5 €

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
sekä Räpylätassu toimituskunta ja valittiin
näille puheenjohtajat:
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- agilitytoimikunta ei valittu kokouksessa
- MEJÄ-toimikunta ei valittu kokouksessa
- NOME-toimikunta Liisa Ewart
- peruskoulutustoimikunta Helena Gustafsson
- TOKO-toimikunta Jeanette Wikman
- VEPE-toimikunta Nina Remes
- Räpylätassu-toimituskunta Sini Sorvari
Jäsensihteeriksi valittiin Milla Riihimäki
10 Valitaan yhdistyksen edustajat Varsinais-Suomen Kennelpiiri ry:n varsinaisiin
ja
mahdollisiin ylimääräisiin kokouksiin.
Varsinaisiksi edustajiksi valittiin:
1. Maarit Vauro
2. Jenni Spring
3. Ralf Björklund
4. Pirkko Sikilä
5. Jeanette Wikman
Varaedustajiksi valittiin:
1. Nanneli Pallasmaa
2. Nina Remes
3. Milla Riihimäki
4. Antero Niittymäki
5. Jouni Lindroos

1/2020

11 Valitaan kaksi edustajaa Koiranäyttelyallianssi X:n kokouksiin sekä heille varaedustajat.
Varsinaisiksi edustajiksi valittiin:
1. Maarit Ojansuu
2. Pirkko Hannula.
Varaedustajiksi valittiin:
1. Mira Järvinen
2. Milla Riihimäki
Alianssi X hallitukseen valittiin Ralf Björklund.
ja varalle Terttu Aaltonen.
12 Valitaan yksi edustaja Suomen Agilityliiton kokouksiin sekä hänelle varaedustaja
Varsinaiseksi edustajaksi valittiin Johanna
Krusviita ja varaedustajaksi Petri Honkasalo.
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 19.43.
VAKUUDEKSI
Liisa Ewart
puheenjohtaja

Maarit Vauro
sihteeri

Jenni Spring

Helena Gustafsson

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

Kuvat: Jeanette Wikman
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Masin metsästyskausi jatku
Kuvat: Minna Saksi
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Hippa the kielimies

RÄPYLÄTASSU

1/2020

VUODEN 2019 VALIOT
vuoden 2019 uudet valioarvot
EE JMVA, BALT JMVA, LV JMVA, LT JMVA,
BY JMVA, RO MVA, RO GR MVA, BY MVA,
LT MVA
FI JVA
lbu Upwards Discodancer, ”Disco”
om. Anne Friis

nsu Tollerbay Tycoon By Quinn, ”Ikaros”
om. Tiina Koivula

RO MVA & RO GR MVA

FI JVA

lbn Opsin Hoppu, ”Hoppu”
om. Anne Friis

knn Varjoahon Rule Britannia, ”Jippo”
om. Saija Ristikallio

C.I.E, SI MVA, MD MVA, MD GR MVA

SE JVA,

sku Mei Dan Lennartti, "Lennu"
om. Marjatta Eivola

lbu Strongline´s Rosco, ”Roska”
om. Antti Nisula

MD MVA, MD GR MVA,

SE JVA,

FI MVA

FI KVA

sku Mei Dan Voltti, "Saku"
om. Marjatta Eivola

knu Joyful Tone’s Arctic Whisper, “Santtu”
om. Eeva & Timo Saario

nsu Kitimat Big Leaf Maple, “Toto”
om. Marja Koski

lbu Highhut´s Nebulosa, ”Hansu”
om. Rea Suominen Ahti ja Mikko Ahti

FI MVA

FI KVA

FI JVA, LTMVA

SE KVA, POHJ KVA

skn Finnflats Kiara, ”Nana”		
om. Heidi ja Petra Vainio
sku Morrini Carrock Beck, ”Uuno”
om. Heidi Vainio

lbu Aquilla of Druid´s Peak, “Astro”
om. Kati Tuominen & Susanna Särkijärvi
knu Weljesten Joker Au, ”Joke”
om. Petri Tuominen
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Uusia valioita
FI RTVA (Suomen Rally-tokovalio)
LT MVA (Liettuan Muotovalio)
EE MVA (Viron Muotovalio)
FI MVA (Suomen Muotovalio)
Kultainennoutaja, narttu
FI RTVA FI MVA EE MVA LT MVA TK1
RTK4 Pepstep Set in Stone ”Siru”
Synt. 19.6.2015
Omistajat: Seppo Virtanen (ohj.) ja Elina
Virtanen
Kasvattaja: Elina Virtanen
FI RTVA -arvoon oikeuttavat tulokset:
MESHYV (100 p) 20.10.2019 Hattula,
Anna Klingenberg
MESHYV (95 p) 14.12.2019 Lieto, FiiaMaria Kivioja
MESHYV (97 p) 15.12.2019 Lieto, FiiaMaria Kivioja
LT MVA -arvoon oikeuttavat sertit:
6.4.2019 Siauliai, Mikhail Kremnev
7.4.2019 Siauliai, Olga Kasareva
14.9.2019 Trakai, Viktor Shiyan
15.9.2019 Trakai, Tatjana Shiyan
5.10.2019 Siauliai, Olena Khimenko
EE MVA -arvoon oikeuttava serti:
18.8.2018 Luige, Judit Beke
FI MVA -arvoon oikeuttava serti:
14.5.2016 Rauma, Thora Brown
NOU1:
17.6.2017 Rauma, Ari Huttunen
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Uusia valioita
FI MVA (Suomen Muotovalio)
Chesapeakelahdennoutaja, narttu
FI MVA V-19 RTK1 RTK2 Miklaus Vinha
"Erna"
Synt. 6.11.2017
Omistaja: Elina Koskinen
Kasvattaja: Anne Woivalin
FI MVA -arvoon oikeuttavat sertit:
19.1.2019 Turku, Axel Komorowski
10.8.2019 Raisio, Leila Kärkäs
8.12.2019 Helsinki, Elena Ruskovaara
NOU1:
6.10.2018 Kemiönsaari, Ossi Kähärä

Ohjeet valioilmoitusten tekoon
Auran Nuuskut ry:n jäsenten koirien valioilmoituksia julkaistaan Räpylätassu-lehdessä ilmaiseksi. Jatkossa valioilmoitukset julkaistaan yhdenmukaisessa muodossa niin, että ilmoitukset sisältävät kyseiseen
valioarvoon oikeuttavat tulokset tietyllä tavalla muotoiltuina. Mallipohjia
ilmoitusten tekoon löytyy lehden www-sivuilta: http://www.aurannuuskut.
org -> Räpylätassu -> Ohje valioilmoitusten tekoon.
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Koirien kanssa Lapissa

Miten koirien lenkittäminen onnistuu?
Näkeekö kaamoksen aikana kulkea ilman lisävalaistusta?
Onko Lapissa paljon harrastusmahdollisuuksia koirien kanssa?
Miten koirat reagoi poroihin?

Koirat ja
täysikuu

Kun saa mahdollisuuden lähteä talveksi kokemaan Lapin lumous, niin pitäähän se
haaste silloin ottaa vastaan. Niinpä lähdin
koirien Millan ja Aadan kanssa marraskuussa
Yöjunan kyytiin ja muutettiin Lappiin. Muutettiin Kemijärvelle junan päätepysäkille.

Turun harmaus, pimeys ja kurakelit vaihtuivat lumeen ja pakkaseen. Sanotaan että
täällä Lapissa on kaamos ja pimeää, mutta
ei täällä ole pimeää kun lumi valaisee, esim.
iltalenkeillä emme ole tarvinneet taskulamppua lainkaan. Joulun jälkeen, talvipäivänseisauksen jälkeen alkaa valo lisääntyä huimaa
vauhtia päivä päivältä enemmän ja enemmän,
tämän huomaa tosi hyvin täällä pohjoisessa,
päivät ovat jo nyt (24.2.) tosi valoisia, aurinko
nousee valaisemaan jo seitsemän aikoihin ja
”pimeys” tulee noin viiden aikoihin. Kesällä on
sitten yötön yö ja valoisaa koko ajan.
Täällä Lapissa luonto on tosi lähellä, periaatteessa autoa ei tarvitse kun voi vain kotiovelta lähteä koirien kanssa luontoon, tunturi
ja vaara maisemia ihailemaan, ja näin talvella
jäälle kävelemään…

Hauvelit valtasivat junassa heti alasängyn
itselleen.
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Kemijärvi on siitä hyvä paikka asua, että
tämä on kaupunki puhtaiden isojen vesistöjen
ympäröimä, luonto on kotiovella. Kemijärveltä löytyy tosi hyvät ulkoilureitit, jopa ihan
keskustassa on iso ja monipuolinen ns. Kuumalammen reitti, jossa pääsee kulkemaan
keskustan ympäri rantoja pitkin ja reiteistä
voi muodostaa vaikka useamman tunnin kävelyretken. Näin talvella itse tykkään kulkea
koirien kanssa järven jäällä. Jäällä kulkiessa
kannattaa kulkea ns. moottorikelkka jälkiä, jos
ei halua upota lumeen ja kahlata lumessa.
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Olemme nähneet aivan upeita auringonlaskuja järven jäällä.
Ja jos haluaa lähteä pidemmäksi, niin
täältä Kemijärveltä on lyhyt matka Rovaniemelle, Sallaan, Pyhä-Luostolle kuin Suomullekin. Rukallekin on matkaa lappilaisittan vain
118 km.
Kesäisin täällä on vielä enemmän luontoa
ns. avoinna, kun lumikerros antaa tilaa kulkea
laajemmin luonnon keskellä.
Tämä talvi on ollut poikkeuksellinen siellä
etelässä Turussa kuin täällä pohjoisessakin.
Lämpötilat ovat hyppineet laidasta laitaan. Me
ollaan koirien kanssa nyt saatu täällä kokea
niin vesisateet kuin 35 asteen pakkasetkin eli
lämpötila on ollut nyt talvella +5° - -32° asteen
välillä. Tänä talvena on ollut ennätysmäärät
lunta, tällä hetkellä on lumensyvyys 104 cm.
Kevääksi luvataankin nyt ennätystulvia kuin
tuo kaikki lumi alkaa sulamaan.

Harrastusmahdollisuuksia täällä Kemijärvellä on vähemmän kuin Turussa varsinkin
näin talvella. Täällä on aktiivinen koiraharrastusseura Koillis-Lapin Kennelkerho ry. Seuralla ei ole sisähallia, joten talvella on sään
salliessa näyttelytreenejä. Kesäisin seuran
toiminta on tosi aktiivista, seuran omalla ulkokentällä (aidattu) puhdasvetisen Kemijärven
rannassa järjestetään säännöllisesti agilitya,
TOKOa. Ja lisäksi KLK on suomen pohjoisin
VEPE seura. Seuralla on myös metsästystoimintaa ajokoirille, noutajille, hirvikoirille sekä
pystykorville.
Jos haluaa enemmän harrastaa koiran
kanssa varsinkin näin talvella niin Rovaniemellä sekä Sodankylässä on koiraseuroja,
joilla on sisähalli ja näin mahdollisuus harrastaa agilitya sekä TOKOa myös talvella.

Valtavia
nämä
traktorin
tekemät
lumivuoret

Metsässä on kivaa juosta yöllä sataneessa
tuoreessa lumessa.....
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Jos tulee tarve lähteä reissuun, ja omaa
karvatassua ei jostain syystä pysty ottamaan
mukaan reissuun niin Kemijärvellä toimii aivan loistava Eläinhoitola LapinTassu.
Poroja, muutettiin tänne Kemijärvelle tosiaan marraskuussa, silloin nähtiin etäältä kaukana järvellä poroja. Porot olivat sen verran
kaukana että koirat eivät reagoineet niihin.
Jouluna S-marketin pihassa oli parkissa poro,
silloin koirat murisivat porolle.
Valitettavasti silleen ns. kunnolla ei olla
täällä vielä nähty poroja, koska suurin osa
poroista kerätään talvisin aitauksiin. Aitauksien avulla turvataan porojen ravinnon saanti
talvella. Porot kun ovat kasvissyöjiä ja niiden
pääasiallinen ravinto on jäkälä, lisäksi syövät
mm. heinää, varpua ja luppoja. Aitauksien
avulla myös pystytään paremmin suojaamaan poroja pedoilta.

Poroja kaukana järven
jäällä....
Poro jouluna S-marketin
pihalla parkissa....
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Jos vain on mahdollisuus niin suosittelen
lämpimästi kaikille että lähtekää ja kokekaa
Lapin talvi…
Vaikka arki onkin samanlaista arkea kuin
Turussa, niin silti luonto ja elämä täällä on
ihan erilaista ja se antaa enemmän…

puistossa....

Talvella kannattaa käydä kävelemässä
tai hiihtämässä järven jäällä....

Teksti ja kuvat: Sini Sorvari
Koirat: Milla ja Aada

Aivan upea auringon tekemä haloilmiö
Pöyliöjärven jäällä 25.01.2020
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Usko, Toivo ja Rakkaus
on kolmen koiran pakkaus,
kun mukana vinkuu luuvalo,
jopa on koiria täynnä talo
WSOY, Elina Karjalainen, Hannu Taina,
Uppo-Nallen talviturkki, 1978
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Kuvat: Jeanette Wikman
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Masi ja Hippa tarkkailee lintutornista kun 5 kotkaa on
jäällä
Kuvat: Minna Saksi
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