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TOIMIKUNNAT 
Agility-tmk
 Terttu Aaltonen        044 3732502       
MEJÄ-tmk
 Marja Asikainen 
NOME-tmk
 Liisa Ewart 040 0592150
Peruskoulutus-tmk
 Terttu Aaltonen   044 3732502
Räpylätassu-tmk
 Sini Sorvari   040 5756875
TOKO-tmk
 Jeanette Wikman   050 5208604
VEPE-tmk
 Nina Remes   0400 914256

RÄPYLÄTASSU
Aineistopäivät ja ilmestyminen:
  1/2022     kädessäsi
  2/2022     aineisto 21.5. ilm.vko 26-27
Toimitus ei vastaa lähetettyjen koe- tai 
näyttelytulosten eikä valiopalstatietojen 
oikeellisuudesta.  
Tiedustelut:
Sini Sorvari 040 5756875   
AuranNuuskutTiedotus@gmail.com

Räpylätassun mainosten hinnat:
 koko sivu 50 € * jäsenhinta 25 €
 puoli sivua 30 € * jäsenhinta   15 €
Jäsenhinnat eivät koske yrityksiä – kysy 
edullisia vuosisopimushintojamme!

2022

www.aurannuuskut.org

HALLITUS 

Puheenjohtaja
 Ralf Björklund 040 0244951
 Västäräkinpolku 4 D 122, 20610 Turku 
 ANPuheenjohtaja@gmail.com

2022

MUUT TOIMIHENKILÖT
Jäsensihteeri
 Milla Riihimäki 044 3330981
 Auran Nuuskut, jäsenasiat
 c/o Västäräkinpolku 4 D 122, 20610 Turku
 ANJasensihteeri@gmail.com
Rahastonhoitaja
 Nina Remes 040 0914256
 Leppäkuja 2, 21260 Raisio
 vesipedonkennel@gmail.com
Tiedotus
 AuranNuuskutTiedotus@gmail.com

Jäsenet
 Antero Niittymäki vpj (02) 4315611
 Jeanette Wikman 050 5208604
 Monica Lindroos 040 0534090
 Jenni Spring 044 2039715
 Seppo Virtanen 050 3528086
 Mirkka Montonen 
Varajäsenet
 Maarit Vauro   040 0874779 
 Julia Gustafsson   050 5902717
Sihteeri
 Mirkka Montonen   
 Ruohonpääntie 32 E 30, 20300 Turku
 ANSihteeri@gmail.com
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ETUKANSI:  

Ralf

Puheenjohtajalta

Nimbus (Noanarkin Otaria Byronia) Minun virallinen nimi tarkoittaa merileijona - 
olenko nyt merileijonan näköinen?  Kuva: Jeanette Wikman

Meillä alkoi syksy mukavasti. Lauma kasvoi 
yhdellä kun meille muutti flättipentu Nimbus. 
Pari vuoden tauon jälkeen pääsee taas kou-
luttamaan omaa koiraa. Aina unohtaa kuinka 
paljon töitä on pennun kanssa kun ei ole muu-
taman vuoden ollut – ainakin pääsee ulkoile-
maan monta kertaa vuorokaudessa. On aina 
yhtä mielenkiintoista seurata miten nopeasti 
pentu oppii uusia asioita.

Tämän vuoden tammikuun kansainvälinen 
koiranäyttely Winter Dog Show, missä Auran 
Nuuskut on mukana järjestävänä yhdistyksenä, 
jouduttiin valitettavasti peruttamaan COVID-19 
tilanteen vuoksi. Monella tavalla ikävä asia - 
tietenkin kaikille jotka olivat ilmoittaneet koi-
ransa näyttelyyn, mutta myös järjestäjille jotka 
olivat tehneet kovan työn näyttelyn eteen.

Yhdistyksen syyskokouksessa marraskuussa 
palkittiin vuoden 2021 aikana valioituneita 
koirakoita, onnea vielä kerran kaikille! Halli-
tukseen, ja muihinkin tehtäviin, valittiin uusia 
henkilöitä, tervetuloa mukaan!  Haluan myös 

kiittää kaikki, jotka nyt eivät enää jatkaneet, tai 
siirtyivät toisiin tehtäviin, hyvästä työstä yhdis-
tyksen eteen!

Huhtikuussa on taas kevätkokouksen aika, ter-
vetuloa mukaan osallistumaan!
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AGILITY-uutisia

Kevään agilitykurssi

PETO-uutisia
Kaikki noutajarodut ovat voimakkaita ja melko suurikokoisia. Jotta noutajan kanssa 
voisi elää ja toimia, on sen oltava omistajansa hallinnassa. Kunnossa oleva perus-
tottelevaisuus ja hyvä kontakti noutajan kanssa muodostaa myös pohjan harrasta-
miselle koiran kanssa – olitpa sitten kiinnostunut metsästyksestä, käyttökokeista, 
agilitystä, tokosta, näyttelystä...

Suunnitelmissa on järjestää kursseja keväälle heti vallitsevan tilanteen salliessa. 

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan Auran Nuuskujen nettisivulla 
www.aurannuuskut.org -> Peto ->Koulutus ja Facebookiin. Kursseja pyritään järjes-
tämään niin pentuikäisille, kuin jo varttuneimmillekin nuuskuille.

Kurssit ovat maksuttomia ja kursseille otetaan 8-15 koirakkoa ohjaajien määrästä 
riippuen ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tiedustelut: aurannuuskutpeto@gmail.com

Kevään agilitykurssien ilmoittautuminen alkaa!  
Treenit pidetään torstaisin 21.4.-30.6.2022 (ei 26.5. tai 23.6.) Väinölän kentällä 

Härkämäessä.  
Kurssin kesto on 9 kertaa (säävaraus) ja hinta 54 euroa.  

Kurssiin sisältyy 30.6. pidettävät epäviralliset agilitykisat.  
Kurssi-ilmoittautumiset 10.3.-31.3.2022 Sari Myllyviidalle, sariaurums@gmail.

com. 

www.aurannuuskut.org  ->  Agility ->  Koulutus 
Seuraile myös seuran Facebook-sivua!
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VEPE-uutisia

Kesän 2022 VEPE-treenit, ilmoittautuminen
Kesän 2022 VEPE-treenit, ilmoittautuminen 
21.3.-10.4.
 
AuranNuuskutVepe@gmail.com
 
ilmoittautuessasi kerro:
-Oma nimesi, puh. nro, s-posti
-Koirasi nimi, rotu, ikä sekä taso
-Tavoitteesi tai erityishuomion kohteet VE-
PE-harjoituksissa kaudelle 2022
 
VEPE-treenit on tarkoitettu Auran Nuus-
kut ry:n jäsenille ja etusijalla ovat noutajat. 
Osallistumiset ilmoittautumisjärjestyksessä, 
rajoitettu osallistumismäärä. Jokaiselle oh-
jaajalle on ensisijaisesti vain yksi treenipaik-
ka. Jos paikkoja jää, on mahdollista treenata 
myös toisen koiran kanssa toisena treenipäi-
vänä. Tällöin tulee myös toinen työvelvoite 
ja osallistumismaksu. Koulutus järjestetään 
Ruskolla.

 Koiran tulee olla ohjaajan hallinnassa (pe-
rustottelevainen), osata uida ja mennä mie-
lellään veteen. Ilmoittautumalla sitoudut 
treeniryhmään. Jos sinulla työvelvoite te-
kemättä 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 järjes-
tetään kahdeksan kertaa joka toinen viikko 
alkaen toukokuun lopusta. Treenipäivät ovat 
maanantai ja tiistai. Osallistumismaksu 40 
euroa.

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



7

   RÄPYLÄTASSU    1/2022

Kesän 2022 VEPE-kokeet

Iltakoe pe 22.7.2022, Rusko, SOVE ALO 
AVO VOI
Ylituomari Monica Lindroos
Ilmoittautuminen: AN jäsenet 5.-6.7 ja ei jä-
senet 7.-8.7.
Ilmoittautuminen sähköpostilla: 
riihimakimilla@gmail.com alkaen klo 9:00
Rajoitettu osanotto: Etusija järjestävän yh-
distyksen jäsenillä ja heidän noutajarotuisil-
la koirillaan
Koevastaava; Milla Riihimäki

Iltakoe to 11.8.2022 , Rusko, SOVE ALO 
AVO VOI
Ylituomari Monica Lindroos
Ilmoittautuminen: AN jäsenet 26.-27.7. ja ei 
jäsenet 28.-29.7.
Ilmoittautuminen sähköpostilla: 
aurannuuskutvepe@gmail.com alkaen klo 
9:00
Rajoitettu osanotto: Etusija järjestävän yh-
distyksen jäsenillä ja heidän noutajarotuisil-
la koirillaan
Koevastaava; Marita Laakso

Iltakoe to 18.8.2022 Rusko, SOVE ALO 
AVO VOI
Ylituomari Monica Lindroos
Ilmoittautuminen AN jäsenet 1.-2.8. ja ei jä-
senet 3.-4.8. 
Ilmoittautuminen sähköpostilla: 
aurannuuskutvepe@gmail.com alkaen klo 
9:00
Rajoitettu osanotto: Etusija järjestävän yh-
distyksen jäsenillä ja heidän noutajarotuisil-
la koirillaan
Koevastaava; Pirkko Hannula

Päiväkoe lauantai 17.9. 2022 Rusko, SOVE 
ALO AVO VOI
Ylituomari Monica Lindroos
Ilmoittautuminen: AN jäsenet 23.-24.8 ja ei 
jäsenet 25.-26.8.
Ilmoittautuminen sähköpostilla: 
terttu.aaltonen@kotiportti.fi alkaen klo 9:00
Rajoitettu osanotto: Etusija järjestävän yh-
distyksen jäsenillä ja heidän noutajarotuisil-
la koirillaan
Koevastaava: Terttu Aaltonen
Koe anottu kahtena kokeena 7 +7, jolloin 
aamupäivän työntekijät voivat kisata iltapäi-
vällä ja toisinpäin. 

Päiväkoe sunnuntai 18.9. 2022 Rusko, 
SOVE ALO AVO VOI
Ylituomari Monica Lindroos
Ilmoittautuminen: AN jäsenet 23.-24.8 ja ei 
jäsenet 25.-26.8.
Ilmoittautuminen sähköpostilla: 
wikman.jeanette@gmail.com alkaen klo 
9:00
Rajoitettu osanotto: Etusija järjestävän yh-
distyksen jäsenillä ja heidän noutajarotuisil-
la koirillaan
Koevastaava: Jeanette Wikman

Kuvat: Jenni Spring

Osallistumismaksu maksetaan vasta kun koepaikka varmistunut.
maksu 35,00€, Tilille FI87 5014 0520 0047 90
Viite 3900 Saaja: Auran Nuuskut Ry
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02-276 1999 Raviraitti 45, Turku
www.koirakissaklinikka.fi

Lemmikkisi hyvinvointi 
– hoidossamme!

Vauhdin hurmaa A’ la Pepsi! 
Kuva: Krista Leinonen
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MEJÄ-kokeet 2022

MEJÄ-uutisia

1.5.2022 VAPPUKOE, Kemiönsaari AVO/
VOI
Ylituomari: Johanna Nerdrum
Koemaksu: 55€, maksetaan koepaikan var-
mistuttua. Jäljentekovelvollisuus.
Ilmoittautuminen 14.3-12.4.2022 osoitteel-
la: asikainenmarja@gmail.com 
Max 6 VOI-koiraa ja 18 AVO-koiraa
Etusija Auran Nuuskujen jäsenillä. 

28.8.2022 AURAN TUOPPI, Kemiönsaari 
VOI
Ylituomari; Marika Raittinen
Koemaksu 55€, maksetaan koepaikan var-
mistuttua. Jäljentekovelvollisuus.
Ilmoittautuminen 11.7-10.8.2022 osoitteella: 
aurantuoppi2022@gmail.com
Max 18 VOI -koiraa
Etusija Auran Nuuskujen VOI-luokan koi-
rilla. 

4.9.2022 MEJÄ Piirinmestaruuskoe, Nii-
nijoki VOI
PM-kokeiden sääntöihin perustuva oikeus 
osallistua. Järjestämisvuorossa Lounais-
Suomen Spanielikerho.

MEJÄ- kokeet löydät Kennelliiton tapahtu-
makalenterista https://tapahtumakalenteri.
kennelliitto.fi

MEJÄ-juttuja

MEJÄ-aiheisia juttuja tai 
ideoita kaivataan lehteen, 
lähetä juttusi tai kerro toi-
veesi Marja Asikaiselle 
asikainenmarja@gmail.com

Hedda kävi iltatöissä.... 
kuva: Gunveig Sunden
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Into ja Onni 
Kuvat: Sonja Pohjoispää 
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MEJÄ-koulutuksia ja tapahtumia 2022

MEJÄ-uutisia

Varsinais-Suomen Kennelpiirin alueella vuosittain järjestettävä MEJÄ -jälkientekokurssi, jos-
sa ensikertalaisille opetetaan MEJÄ -kokeen säännöt ja tapahtumat, annetaan vinkkejä koiran 
jäljestämiskoulutukseen sekä opastetaan jälkientekoon ja suunnistukseen teoriassa ja käytän-
nössä. 

SSN pitää kaikille kerhoille yhteisen teoriaosuuden Teams-luentona lauantaina 2.4.2022. Il-
moittautumiset teoria osuuteen ja erilliseen jälkipäivään 20.3.2022 mennessä sähköpostitse 
asikainenmarja@gmail.com  AN pitää käytännön maastopäivän omana harjoituksenaan ke-
vään aikana. Päivä on lauantaina 7.5.2022 ja paikka Oripää. Seuraa ilmoittelua kotisivuilta 
ja FB:stä.

MEJÄ-jäljentekokurssi keväällä

VOI-luokan jäljen suunnistamisharjoitus 
16.4.2022 Kemiönsaari

Pääsiäislauantaina pidämme Kemiönsaarella maastoharjoituksen, jossa opetellaan kokeneen 
MEJÄ-harrastajan opastuksella suunnistamaan ja sijoittamaan maastoon VOI-luokan jälki ja 
sen tapahtumat. 

Harjoitus järjestetään yhdessä Auran Nuuskut ry, Salon Seudun Noutajat ry ja Uudenmaan 
Noutajakoirayhdistys ry kanssa. 

Halutessaan osallistujilla on myös mahdollisuus verettää jälki ja harjoitella sen ajoa oman 
koiran kanssa seuraavana päivänä. 

Varsinainen harjoituspäivä on lauantaina 16.4.2022 klo 9:00

Mahdollisuus ajaa harjoitusjälki omatoimisesti seuraavana päivänä sunnuntaina 17.4.2022.
Harjoitusmaastojen saatavuuden vuoksi joudumme mahdollisesti rajoittamaan jäljestämishar-
joituksen osanottajamäärää, joten kannattaa ilmoittautua ensimmäisten joukossa.

Ilmoittautumiset Marja Asikaiselle maaliskuun loppuun mennessä: 
asikainenmarja@gmail.com
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AURAN NUUSKUT ry  TOIMINTASUUNNITELMA 2022 
Turku 
________________________________________________________________________________ 
 
Vuosi 2022 on Auran Nuuskut ry:n 49. toimintavuosi. Vuoden aikana pyritään edistämään noutajakoiratoimintaa 
eri koiraharrastealoilla ja kaikilla harrastetasoilla sekä tekemään sitä tunnetuksi. Toiminnan pääpaino tulee ole-
maan noutajien ja niiden ohjaajien koulutuksessa, jäsenistön aktivoinnissa osallistumaan tapahtumiin ja koulu-
tuksiin sekä uusien jäsenten hankinnassa. Koulutuksen yhtenä tavoitteena on saada aktiivisia koirakoita edus-
tamaan yhdistystä erilaisiin kokeisiin ja kilpailuihin. Yhteistoimintaa paikallisten koirayhdistysten sekä Suomen 
Noutajakoirajärjestö ry:n kanssa tullaan jatkamaan. Vastuu toiminnan organisoinnista on yhdistyksen hallituk-
sella 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 Koiranäyttelyallianssi X:n kaikkien rotujen koiranäyttelyn järjestämiseen 22.-23.01.2022 (Winter 
Dog Show 2022). 
 
KOETOIMINTA 
MEJÄ: Järjestetään Vappukoe Kemiönsaarella 1.5.2022. Kokeeseen otetaan 24 koirakkoa (AVO ja VOI). 

Järjestetään Auran Tuoppi Kemiönsaarella 28.8.2022. Kokeeseen otetaan 18 koirakkoa (VOI). 
 
NOU/NOME: Pyritään järjestämään noutajien taipumuskokeita NOU toukokuussa Pöytyällä, elokuussa Turun 

seudulla Perniössä sekä syyskuussa Kemiössä yhteistyössä Salon Seudun Noutajat ry:n kanssa. 
Pyritään järjestämään noutajien NOME-B -kokeita toukokuussa (ALO) Pöytyällä, kesäkuussa (2 
pv ALO) Lokalahdella, syyskuussa (ALO, AVO, VOI) Kemiössä yhteistyössä Salon Seudun Nou-
tajat ry:n kanssa ja lokakuussa (AVO, VOI) Paraisilla. Pyritään järjestämään WT-koe toukokuussa 
Kemiössä. 

 
TOKO: Järjestetään kahdet viralliset TOKO-kokeet.  Yhdessä kokeessa kisataan Haukkulautanen-kierto-

palkinnosta. Tähdätään kolmeen joukkuekilpailuun: Varsinais-Suomen kennelpiirin piirimesta-
ruuskoe, Suomen Noutajakoirajärjestön mestaruusottelu sekä SM-kisat. Tavoitteena on saada 
edustusjoukkue näihin kilpailuihin ja tehdä Auran Nuuskuja tunnetuksi myös TOKO-seurana. 

  
VEPE: Järjestetään 3-4 koetta. Viikonloppukokeet aikavälillä 17-18.9.22 ja lisäksi 2-3 kpl ilta koetta koe-

kauden aikana. 
 
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 työ-

voimaa. 
 
NOU/NOME: Pyritään järjestämään perinteinen jäsentenvälinen epävirallinen metsästyskoe heinäkuussa ja 

riistaan tutustumisen mahdollisuus nuorille koirille toimintakauden aikana. 
  

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

  
VETO: VETOja tehdään tilausten ja mahdollisten jatkuvien pandemiarajoitusten mukaan.  
 
TIEDOTUS 
Yhdistyksen toiminnasta ja yhdistyksen järjestämistä tapahtumista tiedotetaan kolme kertaa vuodessa ilmesty-
vässä Räpylätassu-lehdessä, joista ensimmäinen ja kolmas ilmestyy paperiversiona ja toinen nettiversiona sekä 
Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n jäsenlehdessä Nuuskussa ja tarvittaessa paikallislehtien palvelusivuilla. Tie-
dotuksissa hyödynnetään myös sosiaalisen median suomia mahdollisuuksia, esim. yhdistyksen Facebook sivua. 
Toiminnasta tiedotetaan myös yhdistyksen nettisivuilla www.aurannuuskut.org 
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AURAN NUUSKUT ry  TOIMINTASUUNNITELMA 2022 
Turku 
________________________________________________________________________________ 
 
KOULUTUS 
Jäsenistölle järjestetään säännöllisesti kurssimuotoista agilitykoulutusta 6–8 kurssia vuodessa.  Kouluttajille py-
ritään järjestämään erillinen koulutus ja lähettämään kouluttajia agilityn koulutusohjaajakursseille. 
 
Pyritään tarjoamaan uusille noutajarotuisten koirien ohjaajille opastusta MEJÄ-harjoittelun aloittamiseen. Pyri-
tään järjestämään jäsenilta nettikoulutuksena MEJÄ:stä kiinnostuneille yhdistyksen jäsenille. Järjestetään yh-
teistyössä SSN:n, TSMY:n ja LSSK:n kanssa keväällä viikonlopun kestävä MEJÄ-kurssi sekä jälkientekokoulu-
tus yhdessä SSN:n kanssa huhtikuussa Kemiönsaarella. Pyritään järjestämään eritasoisia kursseja noutajakoi-
rien rodunomaisista (NOME) kokeista kiinnostuneille sekä koulutukseen, kokeisiin ja metsästykseen liittyviä kou-
lutuspäiviä tai -viikonloppuja, jäseniltoja ja infotilaisuuksia. Pyritään lisäämään NOME-yhteistyötä Salon Seudun 
Noutajien ja muiden naapuriyhdistysten kanssa. Pyritään järjestämään haulikkoammunnan koulutusta ja mah-
dollisesti herättää jäsentenvälinen haulikkoammuntakilpailu Auran Ammus. Pyritään hankkimaan uusia NOME-
koulutus- ja koemaastoja. 
 
Pyritään järjestämään viiden kerran perustottelevaisuuskursseja neljä kertaa vuodessa. Kurssit jakautuvat kah-
desta kolmeen pienryhmään, joissa 6-8 koirakkoa per ryhmä. Järjestetään kurssimuotoisia tottelevaisuuskoulu-
tuksia (TOKO) aloitteleville lajin harrastajille läpi vuoden. Järjestetään kisaamaan aikoville ja kisaaville koirakoille 
koulutusta ympäri vuoden. Järjestetään lisäkoulutusta kurssien kouluttajille ja TOKO:sta kiinnostuneille ja päivi-
tetään tarvittaessa koulutustarvikkeita. Koulutetaan tarvittaessa uusia TOKO-koulutusohjaajia ja -koetoimitsi-
joita. 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 esimer-
kiksi 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 Var-
sinais-Suomen Kennelpiiri ry:n varsinaisissa kokouksissa, yksi edustaja Suomen Agilityliitto ry:n kokouksissa 
sekä kaksi edustajaa Koiranäyttelyallianssi X:n varsinaisissa kokouksissa. Koiranäyttelyallianssi X:n hallituk-
sessa 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). Yhdistyksen edustajat osallistuvat tarvittaessa lajinäy-
töksiin ja -esittelyihin. Pyritään saamaan myönteistä julkisuutta yhdistykselle ja noutajakoiraharrastukselle myös 
median välityksellä. 
 
TALOUS 
Yhdistyksen taloutta hoidetaan talousarvion puitteissa. Varataan talousarvioon rahaa yhdistyksen omille koulut-
tajille 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. 
 
 
 
 
 
 
 
Auran Nuuskut ry  
Hallitus 
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NOME-uutisia

Kimppatreenit NOU/ALO- koirille 
huhti-kesäkuussa

Talkoilijoita tarvitaan!
Kokeita ei järjestetä ilman ahkeraa ja osaavaa talkooporukkaa. Auran 
Nuuskujen järjestämiä kokeita on kehuttu mukavasta ja lämminhenki-
sestä tunnelmastaan ja sen luomisessa talkoilijoilla on suuri merkitys. 
Nome-toimikunta kiitää talkooväkeä ja toivoo jatkossakin runsasta 
osallistumista kokeiden talkoovoimiin!

Nome-toimikunta kouluttaa!

Nome-toimikunta järjestää ohjatut kimppatreenit ajalla 5.4.-28.6.2022 joka tiistai klo 
18.00-20.00 koirakoille, joilla on tähtäimessä suorittaa noutajien taipumuskoe tai harjoi-
tella tavoitteellisesti noutajien metsästyskokeisiin. 

Treeneihin ilmoittaudutaan kutakin treeniä edeltävällä viikolla keskiviikosta lauantai-
hin osoitteessa aurannuuskutnome@gmail.com. Treeneissä ohjaaja vaihtuu viikoittain 
ja hän on sähköpostilla yhteydessä treeneihin tuleville ennen treenikertaa. Jos ilmoittau-
tumisia tulee enemmän kuin on mahdollista ottaa mukaan, ohjaaja päättää osallistujat ja 
muiden kanssa sovitaan etusija seuraavalle kerralle. Kukaan ei siis voi varata paikkaa 
kuin yhdelle viikolle, jolla varmistetaan mahdollisuus treeneihin mahdollisimman mo-
nille. Treenipaikka on Turussa Maarian altaan alueella, osoite Paimalantie 369. 
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Auran Nuuskut ja Salon Seudun Noutajat järjestävät yhdessä nome/wt-koulutusta su-
ma 17.-18.4.2022 Turun seudulla. Kouluttajana toimii Pekka Tuomi, harrastajille tuttu 
WT-ylituomari sekä kokenut kouluttaja ja menestynyt kisaaja.  

Molempina päivinä järjestetään kaksi koulutusryhmää, aamupäivällä klo 9-12 ja ilta-
päivällä klo 13-16. Kuhunkin ryhmään hyväksytään enintään 6 koirakkoa. Koulutus 
tapahtuu dameilla. 

Ilmoittautuminen Jyri Toivoselle osoitteeseen jyri.toivonen@outlook.com. 

Ilmoittautumisaika on 21.3.-.4.4. Koulutuksen hinta on 45 euroa ja se maksetaan 
koulutuspaikan varmistuttua. Järjestävien yhdistysten jäsenillä on koulutuspaikkaan 
etusija. 

Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita koirasi taso ja se, voitko osallistua koulutukseen 
kumpana päivänä tahansa. Koulutusajasta voi esittää toiveita. Ryhmäjako tehdään 
vasta ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen koirakoiden tasoa parhaiten vastaavaksi. 
Koiralla on oltava vähintään NOU1-tulos.

Kuunteluoppilaat ovat tervetulleita kuuntelemaan koulutusta maksutta. Toivomme 
lajista kiinnostuneita paikalle vaikka vain piipahtamaan ja tutustumaan muihin harras-
tajiin ja katsomaan sekä kuuntelemaan, miltä noutajien rodunomainen harrastaminen 
näyttää.

Koulutuksen yhteyshenkilö on Jyri Toivonen, puh. 040 5604 041 

NOME/WT -koulutusta pääsiäisenä 17.- 18.4.2022
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Roope
Kuvat: Liisa Ewart & Mikael Montonen
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NOU/NOME-toimikunnan kevät ja kesä ovat taas täynnä tapahtumia, joihin kaikki la-
jista kiinnostuneet toivotaan mukaan. Kokeisiin ilmoittaudutaan SNJ:n koekalenterissa 
ja muihin tapahtumiin ilmoittautuminen on tapahtumavastaavan sähköpostiin:

1. NOU/NOME-info online. Nome-toimikunnan webinar on maanantaina 
11.4.2022 klo 18.30-20.00. Tämä erittäin pidetty nou/nome-info pidetään koronatilan-
teen vuoksi webinarina, jota voivat seurata kaikki, joilla on nettiyhteys. Kouluttajana 
on Antero Niittymäki. Info on maksuton. Ilmoittautumiset vastaanottaa Liisa Ewart: 
liisa.ewart@gmail.com. Ilmoittautuminen vaatii nimen ja sähköpostiosoitteen, johon 
Teams-linkki voidaan lähettää. Ilmoittautuminen viimeistään sunnuntaina 10.4.2022.

2. Huhtikuusta kesäkuuhun nome-toimikunta järjestää Maarian altailla joka 
viikon tiistaina kimppatreenit taippari- ja alokastasoisille koirille. Ensimmäinen tree-
nikerta on 5.4.2022 ja treenit jatkuvat kesäkuun loppuun. Treenit ovat maksuttomia. 
Katso tästä Räpylätassusta erillinen ilmoitus, jossa tarkemmat ohjeet.

3. Pääsiäisenä sunnuntaina 17.4.2022 ja maanantaina 18.4.2022 järjestetään 
nome-koulutusta Turun lähistöllä vielä vahvistamattomassa paikassa. Kouluttajana 
toimii Pekka Tuomi. Katso tästä Räpylätassusta lisäohjeita koulutuksesta ja ilmoit-
tautumisesta. Tämä koulutus on tarkoitettu koirakoille, jotka ovat jo saaneet NOU1-
tuloksen ja tähtäävät eteenpäin. 

4. WT-koe lauantaina 7.5.2022 Kemiönsaarella. 3 tuomaria ja kaikki luokat tar-
jolla. Tälle vuodelle olemme sopineet uudet hienot maastot. Koe kaipaa onnistuakseen 
ison joukon avustajia, joten päivä kannattaa laittaa kalenteriin, vaikka ei tällä kertaa 
osallistuisi kokeisiin. Lisätietoja ja ilmoittautuminen SNJ:n koekalenterissa.

5. NOU-koe Pöytyän Raasissa lauantaina 21.5.2021. Lisätietoja ja ilmoittautu-
minen SNJ:n koekalenterissa.

6. NOME-B -koe ALO-luokka Pöytyän Raasissa sunnuntaina 22.5.2022. Lisä-
tietoja ja ilmoittautuminen SNJ:n koekalenterissa.

Nome-toimikunta toivottaa lämpimästi tervetulleiksi mukaan kaikki uudet ja vanhat 
noutajien rodunomaisista kokeista kiinnostuneet. Pidetään peukkuja sille, että tavalla 
tai toisella pandemiatilanne mahdollistaa tapahtumien järjestämisen. 

Ystävällisesti nome-toimikunnan puolesta, 
Liisa Ewart 

NOME-toimikunta suuntaa aktiivisesti 
kesää kohti
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Jumittaa?  Kiristää?  Kolottaa? 

TERVETULOA HIERONTAAN! 
 
 
   Ihmisille: 

*  Hieronta 
*  Personal Training  -palvelut 
*  Ryhmäliikunta 

 
 
 
 
Koirille:     

*  Koirahieronta 
*  Kraniosakraalikäsittely 
*  Laserhoidot 
*  Koirille myös kotikäynnit! 

 
 
Koulutettu Hieroja & Koirahieroja 
Sonja Pohjoispää 

 
Varastokatu 4, 21200 Raisio 

+358 44 998 6789 
luppasport@gmail.com 
www.luppasport.fi 
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Aika keskiviikko 24.11.2021 
Paikka  Varsinais-Suomen Kennelpiiri, Hiihtomajanpolku 

20, Turku 
Läsnä  12 yhdistyksen jäsentä (osallistujalista liite 1). 
 
1 Kokouksen avaus 
Yhdistyksen puheenjohtaja Ralf Björklund avasi 
kokouksen kello 19.05 jakamalla Valion Arvoinen 2021 –
kunniakirjat ja tassupyyhkeet sekä vuoden 2021 
työrukkasen Anu Honkalle. Jenni Spring jakoi 
Räpylätassutoimituskunnan puolesta vuoden 2020 
Räpylätassu-diplomin Maarit Vaurolle.  
 
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 Anu 
Honka ja Seppo Virtanen.  
 
3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokouskutsu on julkaistu yhdistyksen jäsenlehdessä, 
joka postitettiin 29.10.2021. Paikalla oli 12 yhdistyksen 
jäsentä. Läsnäolooikeutettuna 1 henkilö. 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 2022 
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                                55 €  
- tottelevaisuuskoe, jäsenet 25 € 
- tottelevaisuuskoe, ei jäsenet 30 € 
- VEPE -koe  35 € 
 
6 Hyväksytään toimintasuunnitelma ja vahvistetaan 
talousarvio vuodelle 2022 
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2022 (liite 3) 
sekä vahvistettiin talousarvio vuodelle 2022 (liite 4). 

7 Valitaan hallituksen puheenjohtaja, hallituksen 
jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet 
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ralf Björklund. 
Hallituksen erovuoroisten jäsenten Elina Muurin ja Taina 
Ketolan tilalle kolmeksi vuodeksi valittiin Seppo Virtanen 
ja Mirkka Montonen. 
1. varajäseneksi valittiin Maarit Vauro 
2. varajäseneksi valittiin Julia Gustafsson 
 
8 Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi 
varahenkilöä. 
Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2022 valittiin Aino 
Sillanpää ja Maarit Ojansuu. 
Varatoiminnantarkastajiksi vuodelle 2022 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 perustetaan Räpylätassu- ja VETO-
toimituskunnat, joiden puheenjohtajat valitaan hallituksen 
kokouksessa 
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. Nina Remes  
 5. Jeanette Wikman  
Varaedustajiksi valittiin: 

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 19.47. 
 
VAKUUDEKSI 
 
Markku Kastepohja  Mirkka Montonen 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
Anu Honka    Seppo Virtanen 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
 

Vuosikokouksen pöytäkirjaJumittaa?  Kiristää?  Kolottaa? 

TERVETULOA HIERONTAAN! 
 
 
   Ihmisille: 

*  Hieronta 
*  Personal Training  -palvelut 
*  Ryhmäliikunta 

 
 
 
 
Koirille:     

*  Koirahieronta 
*  Kraniosakraalikäsittely 
*  Laserhoidot 
*  Koirille myös kotikäynnit! 

 
 
Koulutettu Hieroja & Koirahieroja 
Sonja Pohjoispää 

 
Varastokatu 4, 21200 Raisio 

+358 44 998 6789 
luppasport@gmail.com 
www.luppasport.fi 
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TOKO-koe 3.10.2021
Varsinais-Suomen piirimestaruuskoe

TOKO-tuloksia

Tuomari Harri Laisi
Liikkeenohjaaja Marketta Salo

ERIKOISVOITTAJALUOKKA                                

HIGHHUT'S NEBULOSA uros labradorinnoutaja                 
Suominen-Ahti Rea  
263,5p. EVL1 ->TVA
Varsinais-Suomen piirimestaruus 1.sija

WOOLLANDIAN KAPTEENI KAARNA uros 
bordercollie             
Hiltunen Eini    
253,5p. EVL2

PÄKÄPAIMENEN SELVÄT SÄVELET uros 
bordercollie          
Hackzell Jenni                                
240p. EVL2, Varsinais-Suomen piirimestaruus 
2.sija

MELEKEIN NAKKIKEITTO uros labradorinnou-
taja              
Teponoja Marjukka    
235,5p. EVL2

LÄPPIKSEN GOLDEN GLITTER narttu kultai-
nennoutaja             
Eloluoto Henriikka    
229,p. EVL2, TSAU-Joukkue, Varsinais-Suomen 
piirimestaruus 3.sija

TENDING WIN uros bordercollie                         
Välimäki Leena        
216p. EVL3, TSAU-joukkue

 
                                

VOITTAJALUOKKA

QUICKET RINGMASTER uros bordercollie                
Mäkinen Marliina    
289p. VOI1    

MUSAMÄEN PUNAPAJU narttu novascotian-
noutaja            
Vossi Katja
228,5p. VOI2, AN-joukkue 

GOLDENCOAT FEEL THE MAGIC narttu 
kultainennoutaja         
Riihimäki Milla        
209,5p.  VOI3, AN-joukkue

Piirimestaruuden joukkuekilpailu kisattiin Turun seudun agilityurheillijoiden (TSAU) ja 
Auran Nuuskujen välillä. Tsau voitti mestaruuden täpärästi 0,2 pisteen erolla, keräten 785,5 
pistettä, Auran Nuuskujen jäädessä 785,3 pisteeseen. 

FI TVA FI KVA FI JVA Highhut's Nebulosa 
”Hansu”           

Kuvaaja: Mikko Ahti
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TOKO-koe 3.10.2021
Varsinais-Suomen piirimestaruuskoe

TOKO-tuloksia

ALOKASLUOKKA

GREENHILL'S WHERE THE WIND TAKES 
narttu kultainennoutaja     
Pousar Tuula        
190p. KP TK1 ALO1, AN-joukkue

KUGELBLITZ BE MY LOVER narttu saksan-
paimenkoira             
Heinonen Krista
188p. KP ALO1

ROSSWIND UNABLE TO DANCE narttu 
cockerspanieli             
Gunn Katarina    
186p. KP ALO1

SAUNAJAAKON BLITZEN uros bordercollie                
Lipponen Sanna    
184p. KP TK1 ALO1

GIIKURAN REKKU uros rottweiler                    
Kuusisto Sirpa  
168p. ALO1
  
GIIKURAN VAINU uros rottweiler                        
Kuusisto Suvi
164,5p. ALO1

HAKUKONEEN KATLA narttu labradorinnou-
taja                 
Mäkilä Elina    
158,5p. ALO2

BRUFINN TRUE PRINCESS narttu labradorin-
noutaja            
Wikman Jeanette    
158p. ALO2, AN-joukkue

MAISKIS HALDIRA narttu australiankelpie                 
Kummala Ruut    
154p. ALO2

HÄÄMÖRIN CURVIKAS KESÄHEILA narttu 
kultainennoutaja            
Hietikko Minna        
144p. ALO2, AN-joukkue
    
BLACKTAN SIRIUS KNUT KEEP THE QUILL 
uros englanninspringerspanieli
Korelin    Nea  
117,5p. ALO3  

AVOIN LUOKKA

KAJSALIGANS TENDING STAR narttu bor-
dercollie                       
Hackzell Jenni        
294p. KP, AVO1, TSAU-joukkue

RUFF'N'TUFF BEFOREU ACCUSE ME uros 
australianpaimenkoira         
Murto Sanni        
238p. AVO2, TSAU-joukkue

SARNELL HEARTBREAKER narttu kultainen-
noutaja      
Joutsiniemi Titta         
227,5p. AVO2 
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Muutoksia TOKOn säännöissä 
ja koeohjeessa
Joka viides vuosi, lajissa kuin lajissa, tarkis-
tetaan sääntöjä ja koeohjeita ja jos on tarve, 
tehdään muutoksia ja tarkennuksia. TOKOn 
puolella, edelliset sääntö- ja koeohjemuutok-
set tehtiin 2015. Silloin muutokset olivat laa-
jat - otettiin käyttöön kansainväliset säännöt 
ja koeohjeet, tarkoittaen että avoin luokka, 
voittajaluokka ja erikoisvoittajaluokka ovat 
samoja niissä FCI:n alaisissa maissa joissa 
nämä on käytössä. Samalla tuli myös muu-
toksia alokasluokkaan joka on meillä kansal-
linen luokka. 

Yksi merkittävimmistä muutoksista oli se 
että kaikissa ryhmäliikkeissä (paikalla ma-
kaamiset ja paikalla istumiset) otettiin käyt-
töön käsite "kilpailutaukoa". Kilpailutauko 
määrätään koirakolle jos koira paikallaolon 
aikana menee toisen koiran luo. Kilpailu-
tauko keskeyttää koirakon koesuoritus siinä 
kokeessa ja koirakolle tulee pakollinen 3 
kuukauden tauko kokeista - tämä merkitään 
kisakirjaan. Tämän ajan aikana, koirakko ei 
saa kisata TOKOssa. 
Kilpailutauon tarkoitus on saada koirakot 
treenaamaan paikallaolon varmaksi ennen 
kuin mennään kokeeseen. Vaikka koira A 
menee ystävällisesti moikkaamaan koira B, 
koira B voi saada traumoja tapahtuneesta ja 
voi kestä kauan (jos ikinä) ennen kuin koi-
ra B pystyy mennä paikallaolo-tilanteeseen 
luottavaisin mielin. 

Edelliset muutokset TOKO-puolella tuli to-
siaan 2015. Nyt on taas tehty muutoksia ja 
tarkennuksia TOKO-puolella. Uudet säännöt 
ja koeohjeet piti tulla jo 2020, mutta CO-
VID-19 teki sen että kaikki siirtyivät eteen-
päin, ja siksi uudet säännöt tulivat voimaan 
1.1.2021 ja uudet koeohjeet tulivat voimaan 

nyt 1.1.2022.
Säännöissä kerrotaan yleisesti TOKO-ko-
keesta (TOKO-kokeen tarkoitus, osallistu-
misoikeus, kokeiden siirto, kokeiden kulku 
ym.) kun taas koeohjeet käsittävät järjes-
tämisohjeet ja suoritus- ja arvosteluohjeet 
(=liikkeet).

Ne muutokset jotka nyt on tehty koeohjee-
seen ei ole yhtä laajat kuin 2015, mutta on 
tullut uusia liikkeitä ja liikkeisiin muutoksia. 
Tämän kirjoituksen myötä käydään läpi näi-
tä muutoksia.

Yleisesti
Luokkien siirtymisvelvoitteeseen on tullut 
muutoksia. Koirakko saa jäädä kisaamaan 
vuoden avoimessa luokassa ja voittajaluo-
kassa sen jälkeen kun koirakolle on tullut 
koulutustunnusta TK2 tai TK3, eli ei ole 
pakko siirtyä seuraavaan luokkaan heti kun 
koulutustunnusta on saatu. Alokasluokasta 
on edelleen pakko siirtyä avoimeen luok-
kaan kun koulutustunnusta on saatu.
Ryhmäliikkeissä koiralla on oltava kaula-
panta. ALO-ja AVO-luokissa on myös suosi-
teltavaa että koiralla on kaulapanta myös yk-
silöliikkeiden aikana. VOI-ja EVL-luokissa 
ohjaaja saa itse päättää jos koiralla on kaula-
panta yksilöliikkeiden aikana.
ALO-ja AVO-luokissa arvosteluohjeeseen 
on tullut muutosta koskien kaksoiskäskyjä; 
kaksoiskäskyt alentaa arvosanaa 1:llä (aikai-
semmin 2:lla). VOI- ja EVL-luokissa kak-
soiskäsky alentaa edelleen arvosanaa 2:lla. 
Kolmas käsky hylkää liikkeen tai sen osan.
Jos liikkeen päättävä perusasento jää te-
kemättä on korkein mahdollinen arvosana 
ALO-ja AVO-luokissa 8, kun taas VOI- ja 
EVL-luokissa korkein mahdollinen arvosa-
na on 7.
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Jos koiran tulisi istua perusasentoon ilman 
käskyä ja ohjaaja joutuu sanomaan koiralle 
“istu”-käskyä, ALO-ja AVO-luokissa alen-
netaan arvosanaa 1:llä, kun taas VOI-ja 
EVL-luokissa alennetaan 2:lla.
Suuntien näyttäminen koiralla tai koiraan 
koskeminen liikkeen aloituspaikalla sellai-
sissa liikkeissa missä lähetetään koiran pois-
päin ohjaajasta (esim. ruudussa, ohjatussa 
noudossa), myös ennen kuin liike on alka-
nut, johtavat liikkeen hylkäämiseen. Yksi 
kämmenkosketus on sen sijaan sallittu ennen 
aloitusta, mutta ainoastaan niin että koira 
koskettaa ohjaajan kämmentä, ei päinvas-
toin. Ja tämä ei saa vaikuttaa siltä että koiral-
le osoitetaan paikkoja tai suuntia.
Jos koira toimii itsenäisesti, esim. pysähtyy 
tai menee maahan ilman käskyä ruudussa, 
pysähtyy ilman käskyä seisomaan/istumaan/
maahan kierron jälkeen, ohjatussa noudossa 
pysähtyy seisomaan ilman käskyä keskivii-
van jälkeen, arvosanaa alennetaan 3:lla.

Alokasluokka
Alokasluokkaan ei ole tullut mitään muutok-
sia liikkeisiin. Arvosteluohje on sen sijaan 
tullut muutoksia.
Paikalla makaamisessa jos koira menee maa-
han tai nousee perusasentoon toisen ohjaajan 
käskystä, eli reagoi ennen ohjaajan käskyä, 
korkein mahdollinen arvosana on 8. Sen 
sijaan jos koira toimii itsenäisesti - menee 
maahan tai nousee istumaan - korkein arvo-
sana on 7.

Avoin luokka
Liikkeitä on nyt avoimessa luokassa vähem-
män, tarkoittaen että koesuoritus ei ole enää 
niin pitkä.
Paikalla istumisessa aika on edelleen 1 min, 
mutta jättömatka on nykyään 15 metriä (ai-
kaisemmin 25 metriä).
Luokassa on nyt vaan yksi jäävä liike - joko 
istuminen, maahanmeno tai seisominen. 

Tuomari päättää ennen kuin luokka alkaa 
mikä näistä suoritetaan kokeessa, asento on 
sama kaikille siinä luokassa.
Tasamaanouto ja hyppy on poistunut, sen ti-
lalle on tullut hyppynouto. Hyppynoudossa 
käytössä on umpieste ja ohjaaja saa käyttää 
oma puinen noutokapula. Ohjaaja heittää 
puisen noutoesineen esteen yli. Ohjaaja käs-
kee koiran hyppäämään esteen ja noutamaan 
esineen. Mikäli koiralle annetaan ”nouda” 
-käsky, se pitää antaa viimeistään koiran läh-
tiessä menohyppyyn – ennen kuin tassut ir-
too maasta. Koiran tulee palatessakin hypätä 
esteen yli.
Jos koira ylittää esteen vain yhteen suuntaan 
mutta silti noutaa ja luovuttaa esineen, liik-
keestä voi saada vielä 6.
Merkin kierrossa kierretään ryhmää kartioi-
ta. Kartioita on 3-6 kpl (korkeus n.40-50 cm) 
joka sijoitetaan 70-80x70-80 cm alueelle.
Avoimessa luokassa ei kartioiden välien tule 
olla kovin suuria, jotta koiralle ei tule hou-
kutusta juosta kartioiden välistä. Jos koira 
kaataa kartion/kartioita, arvosanaa alenne-
taan (2–3):lla. Jos koira juoksee kartioiden 
välistä, korkein mahdollinen arvosana on 7. 

Kuva 1. Erilaisia kartioryhmiä
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Voittajaluokka
Ohjatussa noudossa arvotaan noudettava esi-
ne ennen liikkeen alkua, mutta oikea/vasen 
ilmoitetaan ohjaajalle vasta kun ohjaaja on 
jättänyt koiran merkin kohdalle ja palannut 
liikkeen aloituspaikalle. Liikkeenohjaaja vie 
kapulat ulos samassa järjestyksessä kaikille 
osallistujille.
Voittajaluokassa metallihyppynouto on pois-
tunut ja tilalle on tullut kiertohyppy-liike. 
Liikkeessä lähetetään koiran kiertämään 
ryhmä kartioita (3-6 kpl). Matkalla kartioille 
koiran pitää ohittaa 2 estettä, 5-7 metriä läh-
töpaikasta. N. 2 metriä kierron jälkeen oh-
jaaja pysäyttää koiran seisomaan tai maahan 
(tuomari päättää asennon, on sama kaikille 
koirakoille siinä luokassa) ja pysäyttämisen 
jälkeen, paluumatkalla, ohjataan koira hyp-
päämään joko avoestettä tai umpiestettä. 
Ohjaaja saa tietää kumpi estettä koiran pitää 
hypätä vasta kun koira on pysäytetty seiso-
maan/maahan.
Koira ei saisi kiertää kartioryhmän liian tiu-
kasti. Mikäli koira pysähtyy väärään asen-
toon, on korkein mahdollinen arvosana 8. 

Kuva 2. Voittajaluokan uusi kiertohyppy-liike

Erikoisvoittajaluokka
Erikoisvoittajaluokassa isoin muutos on 
seuraamisen ja jäävien yhdistäminen. Nämä 
liikkeet tehdään edelleen kahdessa liikkees-
sä, liike 3 (seuraaminen) ja liike 4 (jäävät), 
mutta liikkeet tehdään putkeen, niitä arvos-
tellaa kuitenkin erikseen. Liike 3 ja liike 4 
kesto on 4,5 min. Liikkeessä 4 tehdään aina 
2 asentoa - tuomari päättää asennot ennen 
luokan alkua ja asennot ovat samat kaikille 
osallistujille. Jäävät suoritetaan tietyn kaa-
vion mukaan ja yhden asennon jälkeen pa-
lataan joko koiran luo tai otetaan mukaan 
ohittaessa ja toisen asennon jälkeen kutsu-
taan koiran luo joko vauhdissa tai ohjaajan 
pysäyttäessään. Yhdistetyt liikkeet voivat 
alkaa liikkeellä 3 tai liikkeellä 4. Liike 4 voi-
daan sisällyttää mihin tahansa seuraamisen 
vaiheeseen. Näin ollen alkuun, keskelle tai 
loppuun ja normaalin tai hitaan etenemisen 
osuuteen tai juoksuosuuteen. Liikkeen 4 mo-
lemmat osat /asennot suoritetaan selkeästi 
peräjälkeen yhdessä ja niin, että niistä muo-
dostuu selkeästi erottuva kokonaisuus. 
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Ennen kokeen/luokan alkua ilmoitetaan, 
mitkä kaksi asentoa kolmesta (seiso-istu-
maahan) suoritetaan, missä järjestyksessä 
ne suoritetaan, millainen liikkeen 4 seuraa-
miskaavio on ja kumpaan pysäytysasentoon 
sisällytetään kutsu. Asennot ja muut kaavion 
yksityiskohdat esitetään ennen kokeen/luo-
kan alkua kilpailijoille esimerkiksi ilmoitus-
taululla.
Kansainvälisissä kokeissa ja arvokilpailuis-
sa kuten mestaruuskilpailuissa ja valintako-
keissa, koiran pysäytys/pysäytykset voidaan 
myös tehdä siten, että ohjaaja juoksee. Ja 
tämä juoksuosuus voi olla ennen asentokäs-
kyä tai sen jälkeen tai sekä ennen että jäl-
keen. “Tavallisessa” kokeessa on kuitenkin 
suositeltavaa että ohjaajan vauhti on nor-
maalikävelyä sekä ennen pysähtymiskäskyä 
ja sen jälkeen. 

Kuva 3. Esimerkkinä millainen uusi liike 4 kaavio voi olla

Luoksetulossa pysäytykset ovat kaksi ja voi 
olla seisominen/istuminen/maaha - tuomari 
päättää, mitkä kaksi asentoa näistä suorite-
taan sekä niiden suoritusjärjestyksen. Kaik-
kien kutsujen ja käskyjen tulee olla suullisia 
ja selkeästi annettuja. Käsimerkin voi liittää 
pysäytyskäskyyn. Suullinen käsky ja käsi-
merkki tulee antaa yhtä aikaa, eikä käsimerk-
ki saa olla suullista käskyä pidempi. Mikäli 
koira pysähtyy kerran väärään asentoon tai, 
mikäli koira vaihtaa oikean asennon, arvosa-
naa alennetaan 2:lla. Jos kumpikaan pysäh-
tymisasennoista ei ole oikea, liike hylätään. 
Ruudussa varsinaiseen liikkeeseen ei ole tul-
lut muutoksia mutta ympyrän lähettämiseen 
on tullut isoja muutoksia arvosteluohjee-
seen. Liike on edelleen 0 jos koira on koko-
naan ympyrän ulkopuolella ennen kuin lä-
hetetään koiran ruutuun, mutta nykyään voi 

saada pisteitä vaikka koko 
koira ei ole ympyrässä. Jos 
yksi jalka on ulkopuolella 
vähennetään -1, 2 jalkaa -2 
ja 3 jalkaa -3.

Ohjatussa noudossa kar-
tio poistuu ja tilalle tulee 
keskilinja joka merkataan 
sivulla pienin merkin. Koi-
ran voi myös joutua noutaa 
keskikapulan. Liikkeenoh-
jaaja vie kapulat ulos aina 
samasta suunnasta jokai-
selle kisailijalle. Ohjaaja 
lähettää koiran eteenpäin 
- koiran pitää ohittaa kes-
kilinjan (10 metriä lähe-
tyspaikasta), keskilinjan 
jälkeen ohjaaja pysäyttää 
koiran seisomaan. Kun 
koira on pysäytetty sei-
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somaan, liikkeenohjaaja kertoo ohjaajalle 
kumpi kapula (oikea, vasen vai keskimmäi-
nen) koiran pitää noutaa. Keskimmäistä saa 
osoittaa ojentamalla molemmat kädet yhteen 
edessä.

Kuva 4. Erikoisvoittajaluokan uusi ohjattu nouto

Kiertohyppynoudossa kierretään nyt ryhmä 
kartioita (3-6 kpl). Lähetyspaikka on 5-7 
metriä esteistä (ohjaaja saa itse valita sopi-
van paikan) ja kapulat sijoitetaan 6 metriä 
esteiden taakse.

Teksti ja kuvat: Jeanette Wikman
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• Väinölän kentällä 
(Rahjekatu, 20210 Turku) 

IImoittautumiset ennakkoon viimeistään sunnuntaina 
26.6.2022 osoitteeseen sariaurums@gmail.com
• Koiran kutsumanimi ja rotu, ohjaajan nimi, luokka

Kisat vain Auran Nuuskujen jäsenille! 
Parhaat palkitaan hienoin kiertopalkinnoin:

MÖLLIMESTARI • 1-LUOKKALAINEN
AGILITYMESTARI

Joustavat hyppykorkeudet!
• Mölli (ei-kilpailleet)
• 1-luokka (1-lk kilpailleet)
• Avoin (2- ja 3-lk kilpailleet)

Parhaat palkitaan tasoluokittain!
Tervetuloa!

5 e / startti
Kurssilaisille 

1 startti ilmainen

Torstaina 30.6.2022 klo 18:00
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Uusia valioita

Auran Nuuskut ry:n jäsenten koirien valioilmoituksia julkaistaan Räpylä-
tassu-lehdessä ilmaiseksi. Valioilmoitukset julkaistaan yhdenmukaisessa 
muodossa niin, että ilmoitukset sisältävät kyseiseen valioarvoon oikeut-
tavat tulokset tietyllä tavalla muotoiltuina. Mallipohjia ilmoitusten tekoon 
löytyy lehden www-sivuilta: http://www.aurannuuskut.org -> Räpylätassu 
-> Ohje valioilmoitusten tekoon. 

Ohjeet valioilmoitusten tekoon

FI MVA (Suomen muotovalio)
EE MVA (Viron muotovalio)

Labradorinnoutaja, uros
FI MVA EE MVA KINRIAN PURPLE 
HEART "Paavo"
s. 29.5.2018

Omistajat: Maria & Jani Neuvonen, 
Pöytyä
Kasvattaja: Ritva Hiltunen, Vantaa

FI MVA-arvoon oikeuttavat sertit:
11.5.2019 Pöytyä, Paula Rekiranta
12.9.2020 Helsinki, Sanna Vakkilainen
12.6.2021 Alavus, Anneli Pukkila 

EE MVA-arvoon oikeuttava serti:
7.11.2021 Tartto, Jeff Horswell

NOU1:
7.9.2019 Tampere, Salonen Susanna
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Yhdistyksen syyskokouksessa 2021 palkitut 
uudet  valiot 

 
 
Suomen Jäljestämisvalio (FI JVA): 
chn  FI MVA FI JVA V-19 Miklaus Vinha "Erna" 
om. Elina Koskinen 
 
Suomen Jäljestämisvalio (FI JVA): 
sku FI JVA Noanarkin Fregata Aquila ”Ässä” 
om. Janina Alankoja-Kanervala 
 
Suomen Muotovalio (FI MVA): 
lbn FI MVA Upwards Dream Come True ”Nella” 
om. Mervi Haukila 
 
Suomen Muotovalio ja Viron Muotovalio (FI MVA ja EE MVA): 
lbu FI MVA EE MVA Kinrian Purple Heart "Paavo" 
om. Maria & Jani Neuvonen 
 
Suomen Käyttövalio (Working Test) (FI KVA-WT): 
knu FI KVA-WT FI JVA Pendolinon TQ Jazz ”Roope” 
om.  Liisa Ewart 
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32Eläinlääkäriasema Pet-Vet Oy, Biolinja 20, 20750 Turku  
Puh. (02) 232 0111, www.petvet.fi

Eläinlääkäriasema Pet-Vet Oy
Yksityistä suomalaista lemmikkien hoitoa  

jo 40 vuoden ajan.
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