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Puheenjohtajan palsta 
 
Hei,  kaikki jäsenet! 
 
Olen ollut yhdistyksessämme 
erilaisissa luottamustehtävissä jo 
kymmenkunta vuotta . Tämä vuosi 
tuo kuitenkin mukanaan 
 uuden tehtäväkentän. Kiitän 
saamastani luottamuksesta 
aloittaessani vuoden 2011 alusta 
puheenjohtajan tehtävässä.  
Samalla haluan kiittää edeltäjääni 
puheenjohtajuudesta luopunutta 
Heidi Trobergia, joka ansiokkaasti hoiti viime vuoden tätä pestiä.   
 
Koiraharrastus on meille mieleinen harrastus ja tuo mukanaan runsaasti positiivista 
sisältöä vapaa-aikaamme. Tuleva vuosi tuo mukanaan jälleen paljon toimintaa 
jäsenistöllemme; on harjoituksia, kokeita sekä koulutuksia niin nomessa, mejässä, 
tokossa kuin näyttelytoiminnassa. Tapahtumista ja toiminnasta kerromme info-
lehdessämme ja tiedotamme verkkosivuillamme. 
 
Kaiken tämän toiminnan järjestäminen vaatii suuren työpanoksen. Kaikki, jotka 
osallistuvat yhdistyksemme toiminnan järjestämiseen uhraavat runsaasti vapaa-
aikaansa ja energiaansa toiminnan mahdollistamiseksi.  Onneksi  yhdistyksessämme  
on runsas joukko henkilöitä, jotka panostavat toimintaamme, sillä muutoin 
toimintamme ei olisi mahdollista.  Meidän jäsenten tulisikin osata arvostaa tätä 
vapaaehtoista työtä.  Toimintamme jatkuvuuden turvaamiseksi tarvitaan mukaan  
myös uusia aktiivisia jäseniä, jotka haluavat olla mukana kehittämässä 
yhdistyksemme toimintaa.  Ryhdy tuumasta toimeen ja tule mukaan.  
 
Keväällä järjestetään taas Vaasan koiranäyttely, jonka järjestämiseen myös 
yhdistyksemme osallistuu. Sinne tarvitaan kaikki vapaaehtoiset kynnelle kykenevät 
auttamaan, jotta näyttely saadaan onnistumaan.  Asiasta tiedotetaan tarkemmin  
toisaalla tässä lehdessä. 
 
Lapualla järjestettiin viime vuonna viikonloppuleiri, joka sai todella hyvää palautetta. 
Tänä vuonna seuraakin jatkoa ja viikonloppuleiri järjestetään jälleen keväällä. 
Leiristä on tarkempaa tietoa toisaalla tässä lehdessä. Tämän vuoden harjoitukset ovat 
myös jo alkaneet.  
 
Hyvää, toimeliasta Vuotta 2011 teille kaikille! 
Sonja 
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Ordförandespalten  
 
Hej alla medlemmar. 
 
Jag har haft olika förtroendeuppgifter i föreningen i ett tiotal år. Detta år hämtar med 
sig en ny uppgift. Jag tackar för förtroendet när jag börjar som föreningens 
ordförande för år 2011. På samma gång vill jag tacka min föregångare Heidi troberg  
som själv lämnade sin post. Heidi skötte uppgiften berömvärt. 
 
Hundintresse är för oss ett behagligt intresse som ger oss mycket postitvt innehåll i 
vår fritid. Det kommande året ordnas många verksamheter för våra medlemmar; 
träningar, prov samt skolningar i jakt, spår, lydnad och utställning. Vi informerar om 
händelser och olika aktiviteter i info-tidningen och på web sidorna. 
 
Det krävs stora arbetsinstaser för att ordna all denna verksamhet. Alla som 
medverkar och gör vår verksamhet möjlig i föreningen lägger ner mycket av sin egen 
fritid och energi.  Tur att vi i föreningen har en stor grupp personer som satsar 
mycket, för annars skulle inte all verksamheten vara möjlig. Våra medlemmar skulle 
borda kunna upskatta dessa frivilliga arbetsinsatser. För att säkra vår verksamhet i 
framtiden böhver vi med nya aktiva medlemmar som vill vara med 
och utveckla föreningens verksamhet. Fundera inte utan kom med. 
 
Igen i vår ordnas Vasa hundutställning, vår förening är med och ordnar denna. Dit 
behöver vi alla frivilliga som bara har möjlighet att vara med och hjälpa till så vi får 
en lyckad utställning. Mera information finns i denna tidningen.  
 
Förra året ordnade vi ett veckoslutsläger i Lapua som fick verkligen bra feedback. I 
år följer fortsättning och ett veckoslutsläger ordnas igen i vår. Mera om lägret i 
denna tidning. Också årets träningar har redan börjat. 
 
Ett gott energiskt år 2011 till er alla! 
 
Sonja 
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Merenkurkun noutajat Kevätleiri 15-17.4.2011 

 
Tule mukaan leirille viihtymään, oppimaan ja kuuntelemaan tulevan kauden 

kokeita varten! 
 

Vuoden 2011 kevätleiri on Nome-painotteinen. 
 

Tämän vuoden kouluttajat ovat kilpailijoille Bengt Bernas Ruotsista ja 
nuorille sekä aloittelijoille Maarit Nikkanen. 

 
Bengt on harrastanut noutajia jo monta vuotta. Hän kilpailee koiriensa kanssa 

kaikissa Nome-koemuodoissa. Bengt on ollut Ruotsin joukkueessa mm. 
Eurooppacupissa sekä viime vuonna Suomessa järjestetyssä Pohjoismaiden 

mestaruuskokeessa. Hän on myös vuoden 2007 Ruotsin noutajamestari. Bengt 
on kotoisin Närpiöstä, jossa hänellä on kesä-asunto. Bengt on osallistunut 

useasti Merenkurkun Noutajien järjestämiin Nome-B kokeisiin. 
 

Maarit Nikkanen on Suomen noutajamestari 2006. Maarit valmistui 
taipumuskoe-tuomariksi lokakuussa 2010. 

 
Leirillä järjestetään lauantaina aamu- sekä iltapäivällä luento ”Koiran 

optimaalinen rakenne ja rakenneheikkouksien vaikutus koiran liikkeisiin ja 
kuormittumiseen”. Luennonoitsija Niina Jäntti.  

 
Ohjelmana lauantaina on myös joukkuekisa luontopolulla. 

 
Nou / Nome -koulutusta järjestetään koko viikonlopun. Voit osallistua koiran 

kanssa tai ilman. Ryhmät järjestetään niin, että voit osallistua esim. 
aamupäivällä koulutukseen ja iltapäivällä sinun on mahdollista siirtyä toisen 

kouluttajan kuunteluoppilaaksi. 
 Pyrimme jakamaan koulutukseen osallistujat tasoansa vastaaviin ryhmiin ja 

niin että mahdollisimman moni pääsee osallistumaan  
koiran kanssa. 

 
Koulutukseen on rajoitettu osallistujamäärä ja etusijalla ovat majoituksen 

varanneet. 
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Viikonlopun hinnat 
 
Koko viikonloppu pe-su 90 € 
(sis. majoitus, aamupalat ja iltapalat, la 2 ruokaa, su 1 ruoka ja päätöskahvi) 
 
Pe-la 55 € 
(sis. majoitus, ilta/aamupala, la 2 ruokaa) 
 
La-su 75 € 
(sis. majoitus, aamupalat ja iltapala, la 2 ruokaa, su 1 ruoka ja päätöskahvi) 
 
Päiväkävijät 40 € 
(sis. ruokailut)  
 
Hintoihin sisältyvät myös ohjelmat ja iltasaunat. 
 
 
Koulutusmaksut Nou/Nome-koulutukseen koiran kanssa osallistuville 
 
Ei kilpailevien koulutus on leirillä yöpyville jäsenille maksuton. Kouluttajana  
Maarit Nikkanen 
Päiväkävijät 5 €. 
 
Kilpailevat koirakot, kouluttaja Bengt Bernas 
la-su 40 €  
(sis. osallistuminen koulutuksiin sekä la ja su) 
La tai su 30 € 
(osallistuminen koiran kanssa yhtenä päivänä) 
 
Kuuntelupaikat ovat maksuttomia jäsenille koko leirin ajan. 
Etusijalla koulutuksiin ovat majoituksen varanneet. 
 
Ilmoittautumiset leirille sekä koulutuksiin otetaan vastaan osoitteessa 
mkn.leiri@gmail.com.  Ilmoittautumiset 1.-31.3.2011. 
 
Karhunmäessä majoittaudutaan erikokoisiin huoneisiin. Mikäli tulette porukalla, 
ilmoittakaa siitä ilmoittautumisen yhteydessä majoituspaikkojen jakoa varten. 
Leirimaksu tulee olla suoritettuna viimeistään 5.4.2011 tilille 495810-2100675.   
Mahdolliset erityisruokavaliot ilmoitetaan myös samaan osoitteeseen. 
Tiedustelut (iltaisin) puhelimitse numeroon 040 733 1488/Barbro Fagerholm. 
 
Leiri on tarkoitettu Merenkurkun Noutajien jäsenille. 
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Onnittelut uudelle muotovaliolle! 
 

Grattis till ny utställnings champion! 
 

        Novascotia, 
FI MVA & JVA Tollerbay Banjo Sound 

 
SERT 25.10.2008 Seinäjoki 

SERT 5.4.2010 Ruovesi 
SERT 8.5.2010 Kruunupyy 

 
NOU1 9.8.2008 Eurajoki 

 
Ägare: Eva-Lisa Granholm 

 
 

 

Yhdistyksen vuosikokous  

15.03.2011 klo 18:30 ABC:llä. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokous asiat sekä 
valitaan hallitukseen varsinainen jäsen jäljelle olevalle 

toimikaudelle eronneen jäsenen tilalle sekä tarvittaessa varajäsenen 
valinta. 

 
Kokouksessa jaetaan myös kiertopalkinnot . 

 

TERVETULOA ! 
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KIERTOPALKINTOJEN HAKEMINEN 
Kiertopalkintosäännöt löydät alla. Merkitse selvästi mitä palkintoa haet ja lähetä 
koirasi tulokset toimikuntien puheenjohtajille. Kiertopalkintoja haetaan 4.3.2011 
mennessä. Osoitteet eri toimikuntien puheenjohtajille löydät infolehden sivulta 3. 

 

SUOMEN TOTTELEVAISUUSVALIO KIERTOPALKINTOSÄÄNNÖT 
 
Palkinnon saa Merenkurkun Noutajat ry:n jäsen. Koira, joka on saanut 
kalenterivuoden aikana valionarvon. Palkinto jaetaan yhdistyksen vuosikokouksessa. 
 
Mikäli useampi koira on saavuttanut valionarvon, ratkaisee kolmen ERIVOI- luokan 
ykköstuloksien summa ja korkeimman pistemäärä saavuttanut koira saa 
kiertopalkinnon haltuunsa vuodeksi. Jos kahdella tai useammalla koiralla 
yhteenlaskettu pistemäärä on sama, ratkaisee arpa kiertopalkinnon saajan. 
 
Kiertopalkinnon saaja on velvollinen kaiverruttamaan oman ja koiran nimen sekä 
vuosiluvun, jolloin valionarvo on saatu ja yhteispistemäärä kolmesta (3) ERIVOI- 
tuloksesta. Yhdistys kaiverruttaa myös muiden samana vuonna valionarvon 
saavuttaneiden nimet palkintoon. 
Palkinto kiertää niin kauan kunnes siinä on kuuden (6) valion nimet. Sen jälkeen 
palkinto jää yhdistyksen haltuun, mikäli yhdistyksellä on yhteistilat. Muuten 
kiertopalkinnon saa omaksi parhaimman pistemäärän saavuttanut koira. 
Palkinto on palautettava yhdistyksen sihteerille kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen 
vuosikokousta. 
IDEAN ÄITI: EILA MÄKINEN 
Kiertopalkinnon lahjoittaja: SÄÄSTÖPANKKI AKTIA 

KIERTOPALKINTO PARHAALLE TOKO- KOIRALLE 
 
1§ Palkinnon saa Merenkurkun Noutajat ry:n jäsen, joka on omistamansa koiran 
kanssa kilpaillut tottelevaisuuskokeissa ja ilmoittanut kokeiden tulokset yhdistyksen 
sihteerille vuoden loppuun mennessä. 
2§ Koirille lasketaan kolmesta parhaasta tottelevaisuuskokeesta saatujen pisteiden 
osamäärien summa. Vain palkintoon oikeuttavat tulokset huomioidaan. 
3§ Pisteet saadaan jakamalla saman kalenterivuoden aikana saatujen koetulosten 
pistemäärät ko. Luokan maksimipistemäärällä ja laskemalla osamäärät yhteen. Näin 
laskien suurimman pistemäärän saanut koira voittaa palkinnon. 
4§ Jos kahdella tai useammalla koiralla yhteenlaskettu loppupistemäärä on sama, 
paremmuuden ratkaisee kilpailuluokka. Voittajaluokan koira voittaa avoimenluokan 
koiran jne. Jos tuloksissa on mukana usean luokan pisteitä, voittaa se, jolla on 
useampi tulos korkeammasta luokasta. 
5§ Jos ratkaisua ei vieläkään ole saavutettu, ratkaisee paremmuuden yksittäisessä 
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kokeessa saavutetun pistemäärän osamäärä. Näin verrataan tarvittaessa kaikki kolme 
mukana olevaa koetulosta, kunnes ratkaisu löytyy. Vertailua suoritettaessa yksitäisen 
kokeen kilpailuluokka ei enää ratkaise paremmuutta. 
6§ Jos ratkaisua ei vieläkään ole saavutettu kolmen huomioidun tuloksen perusteella, 
ratkaisee arpa parhaan toko- koiran. 
7§ Kunkin vuoden voittaja on velvollinen kaiverruttamaan oman ja koiran nimen sekä 
yhteispistemäärän palkinnon jalustassa olevaan laattaan. Palkinto on palautettava 
yhdistyksen sihteerille kaiverrettuna viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen 
vuosikokousta. 
8§ Palkinto jaetaan Merenkurkun Noutajat ry:n vuosikokouksessa ja se kiertää 
kymmenen (10) vuotta. Mikäli yhdistyksellä on kierron loppuessa omistuksessaan tai 
hallinnassaan kiinteistö tai kerhohuone jää palkinto yhdistyksen haltuun tähän tilaan 
sijoitettuna. Muutoin palkinto jää eniten kiinnityksiä omaavan haltuun. Jos heitä on 
kaksi tai useampia, ratkaisee kiinnityksiin oikeuttavan pistemäärien yhteenlaskettu 
summa palkinnon haltijan. 

 
ANN’S MINNE – KIERTOPALKINNON SÄÄNNÖT 
 
Vaasan ja ympäristön ensimmäisen SF MVA:ksi tulleen sileäkarvaisen noutajan SF 
MVA Flatts Antoinetten muistolle. 
 
Palkinto jaetaan vuosittain Merenkurkun Noutajat ry:n vuosikokouksessa. Palkinnon 
saa se sileäkarvainen noutaja, joka vuoden aikana on saanut parhaat tulokset 
näyttelyissä, sekä Suomessa että ulkomailla ja jonka omistaja on Merenkurkun 
Noutajat ry:n jäsen. Jos usea koira on saanut samat tulokset, erotetaan voittaja 
seuraavilla perusteilla: 

Se, jolla on eniten ROP- tuloksia 
Se, joka on sijoittunut parhaiten ryhmäkilpailuissa 
Se, jolla on NP- tulos 
Se, joka on muotovalio 
Jos voittaja ei ole vielä selvinnyt, ratkaisee arpa 
 
Palkinto kiertää niin kauan, kunnes kansio nro 2 on täynnä. Kansio seuraa palkintoa. 
Voittaja sitoutuu laittamaan kansioon koiran valokuvan ja kirjoittamaan koiran nimen, 
syntymäajan ja omistajan nimen sekä vuosiluvun. Palkinto on palautettava 
yhdistyksen sihteerille viimeistään kaksi viikkoa ennen seuraavaa vuosikokousta. 
Jos palkinto rikkoutuu tai vahingoittuu, ostaa palkinnon sen hetkinen haltija uuden 
palkinnon. Jos Merenkurkun Noutajat ry lakkautetaan, jää palkinto sille, jonka koirilla 
on eniten kiinnityksiä palkintoon. Palkintoa ei jaeta, jos jonakin vuonna ei ole yhtään 
koiraa, joka täyttää vaatimukset. 
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Pistelaskenta 
BIS 1 30  RYP1 25  ROP 21 
BIS 2 29  RYP2 24  VSP 20 
BIS 3-4 27 RYP3-4 22 CACIB 20 
PU&PN1 18 JUN ERI 7 SERT 13 
PU&PN2 17 NUO ERI 7 
PU&PN3 16 AVO ERI 7 
PU&PN4 15 KÄY ERI 7 
VAL ERI 7 
BIS VET 15 VET ERI 7  
Palkinnon on lahjoittanut: Viggens Kennel, om. Berit Ek 

VUODEN LUOKANVAIHTAJA (MEJÄ) 
 
Kiertopalkinto jaetaan yhdistyksen vuosikokouksessa vuoden parhaalle MEJÄ – 
kokeen luokanvaihtajalle aina yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen MEJÄ – 
toimikunnan tehtävänä on selvittää kiertopalkinnon saaja seuraavin ehdoin: 
Koiran omistajan on oltava yhdistyksen jäsen. Kilpailuun osallistutaan sinä vuonna, 
jolloin koira saavuttaa toisen AVO 1 – tuloksen. 
 
Parasta koiraa etsitään laskemalla luokanvaihtoon oikeuttavien AVO1 - tulosten 
pisteet yhteen. AVO 1 – tulosten ei tarvitse olla samalta vuodelta. Eniten 
yhteispisteitä keränneen koiran omistaja saa kiertopalkinnon haltuunsa. Jos eroa ei 
synny valitaan voittajaksi näistä koirista se jolla on paras tulos (pisteet) yhdestä AVO- 
kokeesta. Jos ei voittaja ole vieläkään selvinnyt, käytetään näiden koirien kesken 
arvontaa. Jos jonain vuonna ei ole yhtään luokanvaihtajaa, säilytetään kiertopalkintoa 
yhdistyksen tiloissa. Palkinto kiertää kymmenen vuotta, jonka jälkeen se jää 
yhdistyksen haltuun. 

 

VUODEN AHKERIN MEJÄ- PARIVALJAKKO  

Kiertopalkinto, lahjoittanut Maarit Piipponen 
 
Kaikki AVO- tai / ja VOI - luokan kokeissa saadut pisteet lasketaan yhteen. Eniten 
pisteitä kerännyt parivaljakko saa kiertopalkinnon haltuunsa. Jos usealla 
parivaljakolla on sama pistemäärä, ratkaisee arpa. Koiran omistajan ja ohjaajan on 
oltava yhdistyksen jäsen sekä koiran noutaja. Ohjaajan ja koiran tulee olla sama 
parivaljakko kaikissa kokeissa, joiden pisteet lasketaan yhteen. Kiertopalkinnon saa 
omakseen, kun sama parivaljakko saa sen kolme kertaa. Kopiot kokeiden tuloksista 
tulee lähettää ennen vuosikokousta MEJÄ- toimikunnalle, joka laskee pisteet yhteen 
ja nimeää VUODEN AHKERIN MEJÄ- PARIVALJAKON. 
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Pokaalin teksti / esimerkki: 
 
VUODEN AHKERIN MEJÄ- PARIVALJAKKO 
2000 Knn. Castleheath´s Frederika (Ellu) synt 14.7.95 
Omistaja/ohjaaja Maarit Piipponen, Koivulahti 
Kasvattaja Hilkka Linnakangas 

YHDISTYKSEN MEJÄ - mestaruuskokeen kiertopalkinnon säännöt 
 
Mestaruudesta kilpaillaan MEJÄ- toimikunnan ennalta määräämän yhdistyksen 
mestaruuskokeen VOI- luokassa. Tähän kokeeseen voi osallistua yhdistyksen 
ulkopuolisiakin koiria, mutta kiertopalkinnosta kilpailee vain yhdistyksen jäsenen 
omistama koira. 
 
Kertopalkinnon saa vuodeksi kerrallaan haltuunsa yhdistyksen jäsen, jonka omistama 
koira saa kyseisestä kokeesta parhaimman tuloksen. Jos useampi koira saa samat 
pisteet, valitsee kokeen ylituomari yhdistyksen MEJÄ- mestarin. 
 
Ellei jonakin vuonna järjestetä koetta ollenkaan tai ei tule yhtään VOI - tulosta, 
säilytetään kiertopalkintoa tällöin yhdistyksen kerhohuoneella. Kiertopalkinon saa 
omakseen, kun sama jäsen saa sen toistamiseen. 
 
Lahjoittaja: Vasabygdens Lokalförsäkringsförening 

MEJÄ - kiertopalkinto 

 
Jaetaan metsästyskoirien jäljestämiskokeiden voittaja (VOI) - luokan parhaiten 
menestyneelle noutajalle alla olevien sääntöjen mukaan. Palkinto jaetaan yhdistyksen 
vuosikokouksessa. 
 
Koiran kolmen (3) parhaan kokeen pisteet lasketaan yhteen. Pisteiden mennessä tasan 
huomioidaan 4 ja 5 parhaan kokeen tulos, sekä SM- ja PM - kokeessa saavutetut 
tulokset muita arvokkaimmiksi. Jos pistemääristä kilpailee PM - ja SM - koira, niin 
SM - tulos on parempi kuin PM - tulos. 
 
Palkinto kiertää 10 vuotta, jonka jälkeen palkinto jää yhdistykselle. 
Voittajan tulee kaiverruttaa palkintoon vuosiluku, koiran ja omistajan nimi, sekä 
toimittaa palkinto yhdistyksen sihteerille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen 
vuosikokousta. 
 
Palkinnon on lahjoittanut MARIN OSKAR Oy Ab kello- ja kultasepänliike. 
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BELLAN MALJA Sommarö Cornelian muistoksi 
 
Lahjoittanut: Henriikka ja Antero Kontturi 
 
Koiran viiden (5) MEJÄ-kokeen pisteiden keskiarvo avoimesta (AVO) ja/tai 
voittajaluokasta (VOI). Jos useamalla koiralla on sama keskiarvo, kuudes tulos 
ratkaisee. Ellei kuudetta tulosta ole, voittaja ratkaistaan arpomalla. Palkinto ei jaeta, 
jos kenelläkään ei ole viittä tulosta. 
 
Kiertopalkinto on tarkoitettu Merenkurkun Noutajien ry:n jäsenten omistamalle 
noutajalle. Palkinto jaetaan yhdistyksen vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan. 
Palkinnon mukana kiertää kansio, johon palkinnon saaja on velvollinen laittamaan 
koiransa kuvan ja muut tiedot. Palkinto kiertää (10) vuotta, jonka jälkeen se 
lahjoitetaan sille, jonka koiralla on eniten kiinnityksiä. Mikäli useammalla koiralla on 
yhtä monta kiinnitystä, ratkaisee arpa. Palkintoa ei jaeta, jos kenelläkään ei ole viittä 
tulosta. 
 
VUODEN NÄYTTELYNOUTAJA 
 

Merenkurkun Noutajat ry jakaa joka vuosi kiertopalkinnon, jonka tarkoituksena on 
edistää kiinnostusta hyvään koiranpitoon ja näyttelyihin. 
Eija Berglund, kennel Golden Member`s on lahjoittanut kiertopalkinnon, joka kiertää 
kymmenen (10) vuotta. Yhdentenätoista vuotena kiertopalkinnon saa omakseen se 
noutaja, joka on kerännyt eniten kiinnityksiä. Jos usealla koiralla on yhtä monta 
kiinnitystä, kiertää palkinto, kunnes yksi noutaja on saavuttanut enemmän kiinnityksiä 
kuin joku muu. 
OIKEUS kilpailla palkinnosta on Merenkurkun Noutajat ry:n kaikilla noutajajäsenillä. 
Tullakseen palkituksi koiran tulee olla saanut palkintoja virallisista näyttelyistä 
Suomessa. Kolme parasta tulosta lasketaan. Palkinto jaetaan yhdistyksen 
vuosikokouksessa. 
Voittajan tulisi kaivertaa koiran nimi, omistaja ja vuosiluku pokaaliin sekä laittaa 
palkinnon mukana seuraavaan albumiin koiran kuva omistajatietoineen. Palkinto tulee 
toimittaa yhdistyksen sihteerille kaksi viikkoa ennen vuosikokousta seuraavaa 
palkitsemista varten. Jos usea koira on saavuttanut saman tuloksen vuoden aikana, 
erotetaan paras seuraavasti: 
1. Se koira, joka on saavuttanut Suomen muotovalion arvon. 
2. Se koira, joka on palkittu eniten rotunsa parhaana (ROP ). 
3. Se koira, joka on palkittu eniten näyttelyn parhaana koirana (BIS). 
4. Se koira, joka on saavuttanut kansainvälisen muotovalion arvon. 
5. Jos parasta koiraa ei vielä ole voitu erottaa, se arvotaan. 
Pisteet lasketaan seuraavasti: 
Kansainväliset, kaikkien rotujen ja rotujärjestöjen järjestämät erikoisnäyttelyt: 
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Näyttelyn paras BIS 32 p  
BIS-2 31 p 
BIS-3,BIS-4 30 p 
RYP-1 27 p 
RYP-2 26 p 
RYP-3,RYP-4 24 p 
ROP 22 p 
VSP,CACIB 20 p 
Vara CACIB 15 p 
 
Muut ryhmänäyttelyt: 
Näyttelyn paras BIS 30 p 
BIS-2 29 p 
BIS-3,BIS-4 28 p 
RYP-1 25 p 
RYP-2 24 p 
RYP-3,RYP-4 22 p 
ROP 20 p 
VSP 18 p 
 
 
 

 

 

Nome kiertopalkintosäänöt  

Koiran omistajan tai ohjaajan tulee olla Merenkurkun noutajien jäsen. Koiran tulee 
olla rodultaan noutaja. 
Palkintoa tulee hakea kirjallisesti Merenkurkun noutajien hallitukselta. Hakemukset 
osoitetaan nome-toimikunnan puheenjohtajalle joka esittelee ne hallitukselle. 
Vuosittainen kilpailukausi on 1.1.-31.12. Palkinto jaetaan vuosittain yhdistyksen 
vuosikokouksessa. Näitä sääntöjä voi muuttaa merenkurkun noutajien hallitus. 
 
Tuloksia laskettaessa otetaan huomioon neljä parasta tulosta noutajien 
metsästyskokeesta. Yksi tulos voi olla working testistä. Mikäli useampi kuin yksi 
koira saavuttaa saman pistemäärän, lasketaan mukaan viides tulos jne. Mikäli eroa ei 
vieläkään saada, ratkaisee pienempi starttien kokonaismäärä. Myös ulkomailla 
saavutetut tulokset huomioidaan kahdesta kokeesta joista toinen voi olla working 
testistä. 
 
 
 
 

Paras uros/narttu  

PU-1/PN-1 15 p 
PU-2/PN-2 14 p 
PU-3/PN-3 13 p 
PU-4/PN-4 12 p 
SERT 10 p 
Vara SERT 8 p 

 

 

ROP-veteraani 10 p 
Jun ERI 1 5 p 
Nuo ERI 1 5 p 
Avo ERI 1 5 p 
Käy ERI 1 5 p 
Val ERI 1 5 p 
Vet ERI 1 5 p 

 

 
 

Paras uros/narttu 
PU-1/PN-1 13 p 
PU-2/PN-2 12 p 
PU-3/PN-3 11 p 
PU-4/PN-4 10 p 
SERT 9 p 
Vara SERT 7 p 

 

ROP-veteraani 9 p 
Jun ERI 1 4 p 
Nuo ERI 1 4 p 
Avo ERI 1 4 p 
Käy ERI 1 4 p 
Val ERI 1 4 p 
Vet ERI 1 4 p 
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Nome B   1. palkinto   2. palkinto   3.palkinto 
ALO           5                    3                 2 
AVO           8                   6                  5 
VOI           12                 10                  8 
Noutajamestaruus  1 sija 15p    toinen sija 13p  kolmas sija 11p neljäs sija  10p 
Nome      A  Sert.      1. palkinto       2. palkinto      3. palkinto 
                   15p               12p                  10p                       8p 
KV-Nome  Cacit          Excellent         Very good          Good 
                   15p               13p                   11p                      10p 
Noutajien working test    
              1. palkinto      2. palkinto  3. palkinto 
 ALO        4p                    2p                1p  
 AVO        7p                    5p                4p 
 VOI        10p                    8p                7p 
Noutajien käytännön metsästyskoe 12 pistettä. 
Piirinmestaruus:   3 pistettä lisätään kokeessa saavutettuun pistemääräänn. 
Koiran saavuttaessa Käyttövalion tittelin (3xVOI 1+näy H vähintään, sekä noutajien 
käytännön koe) 5 pistettä sinä vuonna. 
 
NOME, VUODEN AVO LUOKAN KOIRA 

Palkinto annetaan noutajalle, joka on kyseisenä vuonna osallistunut noutajien Nome-
B metsästyskokeeseen AVO luokassa ja on siellä parhaiten menestynyt. 
Koekauden tuloksia laskettaessa huomioidaan kaksi (2) parasta AVO kokeen tulosta. 
Mikäli koirilla on tasatuloksia, ratkaisevat koiran mahdolliset kilpailuvuodet AVO 
luokassa sekä osallistumisien määrä kokeisiin sen kalenterivuoden aikana AVO 
luokassa. Tämän jälkeen jos tulokset ovat vielä tasan, niin arpa ratkaisee palkinnon 
saajan. 
Palkintoa anottaessa ilmoitetaan kaikki kauden AVO- tulokset. 
Palkinnon saaja sitoutuu kaiverruttamaan palkintoon koiran ja omistajan nimen, sekä 
vuosiluvun ja palauttamaan sen yhdistyksen sihteerille kaksi (2) viikkoa ennen 
vuosikokousta. 
Palkinto kiertää niin kauan kunnes palkinnon alustaan ei enää mahdu uusia 
kaiverrettuja laattoja ja tämän jälkeen palkinto jää yhdistyksen haltuun 
Palkinnon on lahjoittanut Janne Fagerholm. 
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Kvarkens Retirivers vårläger 15-17.4.2011 

 
Kom med på lägret för att trivas, lyssna och lära för kommande provsäsong. 

 
I är kommer vårlägret att vara jaktbetonat. 

 
Årets skolare i jakt är för tävlande ekipage Bengt Bernas från Sverige 

och för nybörjare och unga hundar Maarit Nikkanen. 
 

Bengt har haft retirvers i många år. Han tävlar med sina hundar i alla olika 
provformer i jakt. Bengt har representerat Sverige i många olika lagtävlingar 

bland annat Europacup och 2010 i Nordiska Retriver mästerskapet som 
ordnades i Finland. Han är också Sveriges Retrivermästare 2007. Bengt är 

hem från Nårpes där han har sin sommarstuga. Bengt har deltagit ofta i 
jaktprov som Kvarkens retirivers har ordnat. 

 
Maarit Nikkanen är Finlands retrivermästare år 2006. Maarit blev färdig 

anlagsprovsdomare i oktober 2010. 
 

Det ordnas en föreläsning på lördagen ”Koiran optimaalinen rakenne ja 
rakenneheikkouksien vaikutus koiran liikkeisiin ja kuormittumiseen”  både 

förmiddag och eftermiddag. Föreläsare Niina Jäntti. 
 

Lagtävling på naturstig finns också på programmet på lördagen. 
 
 

Jakt skolning ordnas hela helgen. Du har möjlighet att delta utan eller med 
hund. Grupperna ordnas så att du kan delta med din hund på skolning tex. på 
förmiddagen och på eftermiddagen kan du flytta dig till den andra skolaren 

som åhörare. Vi försöker dela upp ekipagen i grupper enligt samma nivå och 
så att så många som möjligt har möjliget att delta i skolning med hund. 

 
Till skolninen tas begränsad antal deltagare och förtur har de som övernattar 

på lägret. 
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Lägrets priser. 
 
Hela veckoslutet fredag-söndag 90€ 
(inkl: övernattning, morgon och kvällsmål, lör 2* mat, sö mat och avslutningskaffe) 
 
Fredag-lördag 55€ 
(inkl: övernattning, morgon och kvällsmål, lör 2* mat) 
 
Lördag-Söndag 75€ 
(inkl: övernattning, morgon och kvällsmål, lör 2* mat, sö mat och avslutningskaffe) 
 
Dagsbesökare 40€ 
(innehåller måltiderna) 
 
Till priserna ingår också program och bastu. 
 
Skolningspriserna i Jakt för dem som deltar med hund. 
 
För icke tävlande övernattande ekipage är skolningen gratis. Skolare Maarit 
Nikkanen. 
Dagsbesökare 5€ 
 
Tävlande ekipage, skolare Bengt Bernas. 
lördag och söndag 40€ 
(deltar båda dagarna med hund) 
Lördag eller söndag 30€ 
(deltar endast ena dagen på skolning) 
 
Som åhörare på skolningarna för alla medlemmär uder hela lägret kostnadsfritt. 
Förtur till skolningarna har de som bokat övernattning. 
 
Anmälningar till lägret och skolningarna tas emot 1.-31.3.2011 på adressen 
mkn.leiri@gmail.com. 
Vi inkvarterar oss i Karhunmäki i olika stora rum. Ifall ni är många och vill övernatta 
i samma rum så meddela detta vid anmälningen så tar vi det i beaktan när rummen 
delas upp. Lägerkostnaden skall vara beltad senast 5.4.2011 till kontot  
495810-2100675. 
Meddela också ifall du behöver speciell kost på lägret. 
Förfrågningar (kvällstid) per telefon 040 7331488 / Barbro Fagerholm. 
 
Lägret är för Kvarkens Retirivers medlemmar. 
 

mailto:mkn.leiri@gmail.com�
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Föreningens Årsmöte 15.03.2011 klo 18:30 ABC:llä. 

På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden och väljs en ordinarie 
styrelsemedlem till styrelsen för återstående verksamhetsperiod. Val i 

stället för styrelsemedlem som  
avgått och vid behov val av suppleant.  

 
Utdelningen av vandringsprisen. 

 

VÄLKOMMEN ! 
 

Föreningen bjuder på kaffe och bulla.  
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ANSÖKAN OM VANDRINGSPRISER: 
 
Skriv tydligt vilket vandringspris som ansöks och sänd hundens resultat till respektive 
kommitté ordförande senast 4.3.2011. Adresserna till kommittéordföranden hittar du 
på sidan 3. Alla regler är inte översatta till svenska, se reglerna för Årets 
utställningsretriver (Vuoden näyttelynoutaja) och Regler för vandringspriset I jakt 
(NOME-kiertopalkinto) på finska. 
 
REGLER FÖR VANDRINGSPRISET TILL FINSK LYDNADS CHAMPION 

Vandringspriset tilldelas medlem i Kvarkens Retrievers rf. Tilldelas hund som under 
kalenderåret blivit SF LCH. Priset utdelas på föreningens årsmöte. 
 
Om flera hundar erhållit lydnads championat, avgör de sammanräknade poängen från 
tre (3) 1-pris i ERIVOI- klass. Den hund som uppnår högsta poängantal erhåller 
vandringspriset för ett år. Då två eller flera hundars uppnår samma poäng även då, 
avgörs segraren genom lottning. 
Den som erhåller vandringspriset förbinder sig att gravera in ägarens och hundens 
namn, samt årtal när championatet erhållits, samt sammanräknade poängantal från tre 
(3) ERIVOI resultat. Föreningen låter gravera in namnen på övriga hundar som 
erhållit championat samma år. 
Priset vandrar ända tills sex (6) lydnads champions erhållit priset. Därefter lämnar 
priset i föreningens ägo, förutsatt att klubben har ett klubbrum, i annat fall tillfaller 
priset den hund som har högsta poängantal. 
Priset bör returnera till föreningens sekreterare två (2) veckor före föreningens 
årsmöte. 
VANDRINGSPRISETS INSTIFTARE: EILA MÄKINEN 
Vandringspriset sänkt av SPARBANK AKTIA 
 
VANDRINGSPRIS TILL BÄSTA LYDNADSPROVHUND 
 
1§ Priset erhåller medlem i Kvarkens retrievers fr, som har tävlat med egen hund i 
lydnadsprov och anmält resultaten åt föreningens sekreterare vid utgången av året. 
2§ Av hundarna sammanräknas de tre bästa lydnadsprovens delpoängsummor. Endast 
resultat som berättigar till pris tas i beaktande. 
3§ Poängen fås genom att dela de poängantal som respektive klass maximipoäng ger 
och räckna samman delpoängen av de resultat som uppnåtts under kalenderåret. På 
detta sätt kan den hund som erhållit den största poängsumman vinna priset. 
4§ Ifall två eller flera hundar uppnår samma ihopräknade slutpoäng, avgör 
rävlinsklassen ordningsföljden. Segrarklasshundar vinner över öppenklasshundar osv. 
Ifall resultaten innehåller flera klassers poäng, vinner den som har flera resultat ur 
högre tävlingsklasser. 
5§ Ifall ett avgörande ännu ej uppnåtts, avgör uppnådd delpoängsumma i enskilda 
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prov rangordningen. På detta sätt jämförs vid behov alla tre medräcknade 
provresultaten tills ett avgörande nås. Vid jämförelse av enskilda provs 
tävlingsklasser avgör de inte längre rangordningen. 
6§ Ifall avgörande inte ännu heller uppnåtts efter tre beaktade resultat, avgör lotten 
vinnande lydnadsprovhund. 
7§ Varje årsvinnare är skyldig att gravera det egna namnet och hunden namn samt 
totalpoängsumman i plattan på prisets fot. Priset återlämnas till föreningens 
sekreterare graverad, senast två (2) veckor före föreningens årsmöte. 
8§ Priset utdelas på Kvarkens Retrievers rf:s årsmöte och det vandrar i tio (10) år. 
Ifall föreningen efter vandringens slut har i ägo eller besittning fastighet eller ett 
klubbrum förblir priset föreningens ägo placerad i detta utrymme. i annat fall lämnar 
priset hos den som erhållit flest inteckningar i detta. Ifall de är två eller flera avgör 
den sammanräknade summan av poäng inteckningarna för erhållandet av 
vandringspriset. 
 
REGLER TILL ANN’S MINNE VANDRINGSPRISET 
 
Till minne av Vasa med omnejds första SF UCH av Flat Coated Retriever, SF UCH 
Flatts Antoinette. 
Priset utdelas årligen på Kvarkens Retrievers rf:s årsmöte. Priset tillfaller den Flat 
Coated som under året uppnått bästa resultat på utställningar i Finland och utomlands, 
och vars ägare är Kvarkens Retrievers rf:s medlem. Om flera hundar uppnått samma 
resultat skall de skiljas åt genom: 
Den som har flesta BIR titlar 
Den som placerat sig bäst i grupptävlingarna 
Den som har en BIS titel 
Den som är utställnings champion 
Om hundarna inte ännu har kunnat skiljas åt, skiljs dom åt genom lottning.  
Priset blir vandrande tills album nummer 2 blir fullt, vilket följer med priset där 
vinnaren förbinder sig att sätta in ett foto av hunden, skriva in hundens namn, när den 
är född och ägarens namn samt årtal, samt att returnera priset till föreningens 
sekreterare senast två veckor före näst kommande årsmöte. 
Ifall att priset går sönder eller blir förstört, köper den som har priset när det händer, ett 
nytt pris. 
 
Om det skulle hända att Kvarkens Retrievers rf upplöses, tillfaller priset den ägare, 
vars hundar har de flesta intäckningarna i priset. Ifall att det under året inte finns 
någon hund som uppfyller kraven delas priset inte ut. 
 
Poängräkningen: 
BIS1 30 BIG1 25 BIR 21 
BIS2 29 BIG 2 24 BIM 20 
BIS3-4 27 BIG 3-4 22 CACIB 20 
BH&BT1 18 JUNKL UTM 7 CERT 13 
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BH&BT2 17 UKL UTM 7 
BH&BT3 16 ÖKL UTM 7 
BH&BT4 15 BRKL UTM 7 
CHKL UTM 7 
BIS veteran 15 VETKL UTM 7  
 
Priset skänkt av: Viggens Kennel, äg. Berit Ek 
 
ÅRETS KLASSBYTARE (VILTSPÅR) 
 
Vandringspriset delas ut på föreningens årsmöte till årets bästa klassbyte i viltspår, 
alltid för ett år i sänder. Föreningens viltspårkommittées uppgift är att avgöra, vem 
som erhåller vandringspriset. Enligt följande regler. 
Hundens ägare skall vara föreningens medlem. 
I tävlingen deltar men det är, när andra ÖKL 1 erhålls. 
Den bästa hunden finner man genom att räkna samman poängen av de ÖKL 1 - 
resultat, som klassbytes rätten givit. ÖKL 1 resultatet behöver inte vara från samma 
år. Den hundägare som samlat den högsta poängsumman får vandringspriset. 
Ifall åtskillnad inte sker, väljas som vinnare av de hundar, den som erhållit det bästa 
resultatet (poäng) av ett ÖKL - prov. 
Ifall en vinnare ännu inte framkommit, sker det lottdragning mellan dessa hundar. 
Ifall det något år inte finns någon klassbytare förvaras priset i föreningens utrymme. 
Priset vandrar i tio år, varefter det förblir i föreningens ägo. 
 
ÅRETS FLITIGASTE VILTSPÅRESKIPAGE 
 
Vandringspokal, donerad av Maarit Piipponen 
 
Vandringspokalen för ÅRETS FLITIGASTE VILTSPÅRESKIPAGE utdelas på 
föreningens årsmöte. Poängen för alla AVO- och/eller VOI- resultat räknas ihop. 
Ekipaget som fått mest poäng får vandringspokalen. Ifall flera ekipage har samma 
poängresultat utses vinnaren genom lottdragning. Hundens ägare och förare bör vara 
föreningen medlem och hunden bör vara en retriever. Förare och hund bör vara 
samma ekipage i alla prov, vilkas poäng räknas ihop. Vandringspokalen förblir egen, 
när samma ekipage erhållit den tre gånger, Kopior av provresultaten bör sändas till 
viltspårkommittén innan årsmötet, varefter kommittén räknar ihop poängen och utser 
ÅRETS FLITIGASTE VILTSPÅRESKIPAGE. 
 
Pokalens text/t.ex. 
ÅRETS FLITIGASTE VILTSPÅRESKIPAGE 
2000 Grh Castleheath´s Frederika (Ellu) född 14.7.95 
Ägare/förare Maarit Piipponen, Kvevlax 
Uppförare Hilkka Linnakangas 
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Regel för vandringspriset FÖRENINGENS VILTSPÅRPROVMÄSTERSKAP 
 
Om föreningsmästerskapet tävlas det i segrarklass, vilket viltspårkommittéen har 
förutbestämt. i detta prov kan delta utomstående hundar, men om vandringspriset 
tävlar endast hundar ägda av föreningsmedlemmar. 
Vandringspriset erhålls för ett år i gången av en medlem, som äger en hund som i 
ifrågavarande prov erhållit det bästa resultatet. Ifall flera hundar erhåller samma 
poäng, väljer provets överdomare föreningens Viltspårmästare. 
Ifall det något år inte anordnas prov alls eller det inte kommer något resultat i 
segrarklass, förvaras vandringspriset i föreningens klubbrum. Vandringspriset erhålls 
för alltid, när samma medlem får det för andra gången. 
 
Donator: Vasabygdens Lokalförsäkringsförening 
  
REGLER FÖR VANDRINGSPRIS I VILTSPÅRSPROV 
 
Vandringspriset delas ut till den retriever som tävlar i segrarklass på viltspårprov för 
jakthundar och erhållit det bästa resultatet enligt nedanstående regler. Priset delas ut 
på föreningens årsmöte. 
Hundens tre (3) bästa resultat räknas tillsammans. När två (2) hundar fått samma 
poäng beaktas 4 och 5:te bästa resultaten, samt FM och DM erhållna resultat som 
värdefullare än andra. Om FM och DM hund tävlar om poängen är FM resultat 
värdefullare. 
Priset vandrar i tio (10) år varefter det lämnar i föreningens ägo. 
Vinnaren förbinder sig att gravera årtal, hundens och ägarens namn på priset, samt att 
leverera priset till föreningens sekreterare minst två (2) veckor före årsmötet. 
 
Vandringspriset har skänkts av MARIN OSKAR Oy Ab ur- och guldsmedsaffär 
 
BELLAS POKAL Till minne av Sommarö Cornelia 
 
Donerats av: Henriikka ja Antero Kontturi 
 
Medeltalet av hundens fem (5) bästa resultat i öppen (AVO) och/eller i segrarklass 
(VOI). Ifall flera hundar har samma medeltal, så avgör det sjätte resultatet. Om ingen 
har ett sjätte resultat, så avgörs vinnaren genom lottdragning.Om ingen har fem 
resultat så tilldelas inte priset. 
Vandringspriset är ämnat för retrievrar vars ägare ärmedlemmar i Kvarkens 
Retrievers r.f. Priset tilldelas på föreningens årsmöte för ett år i gången. Med priset 
följer ett album, dit varje priserhållare förbinder sig att sätta in ett foto på sin hund 
samt övriga uppgifter. Priset vandrar i tio (10) år, vartefter det tillfaller den ägare, vars 
hund har haft intäckningar. Ifall flera hundar har lika många intäckningar så avgörs 
detta benom lottdragning. Om ingen har fem resultat så tilldelas inte priset. 
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JAKT, ÅRETS ÖPPEN KLASS HUND 
 
Priset ges till den retrivern som det året har deltagit i retriverns Nome-B jaktprov i 
Öppen klass och har där bäst klarat sig. 
Då resultaten räknas beaktas de två (2) bästa Öppen klass resultat. Ifall hundarna har 
samma uppnådda resultat tas I beaktan hundens möjliga tävlingsår I Öppen klass och 
mängden av starter I Öppenklass det gångna tävlingsåret. 
Ifall ingen skillnad finns I resultaten avgör lotten vem som får priset. 
Vid ansökningen av priset skall alla resultat från Öppen klass meddelas från det 
gångna tävlingsåret. 
Vinnaren förbinder sig att gravera in hundens namn, ägare samt årtal och returnera 
priset till föreningens sekreterare två(2) veckor fore föreningens årsmöte. 
Priset vandrar så länge tills det inte ryms flera graveringar på prisets fot, varefter den 
lämnar I föreningens ägo. 
 
Priset har skänkts av Janne Fagerholm 
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Kansainvälinen kaikkien rotujen koiranäyttely 9.-10.4.2011 VAASASSA  
 
Näyttely järjestetään upeassa Botnia hallissa. 
Osoite: Papinsaarentie 2, Mustasaari 
Lauantaina 9.4. arvostellaan FCI:n ryhmät 1, 4, 5, 7, 9 
Sunnuntaina 10.4. arvostellaan FCI:n ryhmät 2, 3, 6, 8, 10 
FCI 8 Noutajat, ylösajavat koirat ja vesikoirat 
 
Näyttelyssä arvostellaan myös pennut (7- alle 9kk). 
Arv. alkaa klo 9.00 
Lauantaina 9.4. järjestetään junior handler-kilpailu, joka on Vaasan kennelpiirin  
piirinmestaruuskilpailu ja SM-osakilpailu. 
 
Järjestäjät: Vaasan Koirakerho, Vaasan Kennelyhdistys, Merenkurkun Noutajat, 
Sydösterbottens Kennelförening ja Österbottens Älghundklubb.  

Hej på er alla nya och gamla medlemmar. 
Som alla vet så ordnar vi med andra föreningar den stora utställningen i Botnia 
Hallen 9-10.4.2011. 
Därför behöver vi många frivilliga arbetare till lördagen samt söndagen. 
Jag Hoppas att lika många som året tidigare ställer upp. Desto fler desto bättre för 
oss alla. 
 
Hei kaikille teille uusille sekä vanhoille jäsenille.  
Kuten tiedätte järjestämme yhdessä muiden yhdistyksien kanssa ison näyttelyn 
Botnia hallissa 9-10.4.2011.  
Tarvitsemme monta vapaaehtoista työntekijää lauantaille sekä sunnuntaille.Toivon 
että yhtä monta kun viime vuonna osallistuu talkoisiin. Mitä enemmän meitä on, 
sen parempi kaikille. 
 
Työntekijät voivat ilmoittautua näyttelyyn töihin. Du kan anmäla dig som arbetare: 
nayttelyt@merenkurkunnoutajat.com 
Mikäli haluat lisätietoja tai ilmoittautua puhelimitse otathan yhteyttä Torsten 
Lerstrandiin 050 557 5345. 
För mer information och anmälningar per telefon: Torsten Lerstrand 050 557 5345. 
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                                                    A-KOE ÄHTÄRI 

Merenkurkun noutajat, yhteistyössä Chessikerhon kanssa, järjesti historiansa 
ensimmäisen A-kokeen Ähtärissä joulukuussa 2010. A-koehan suoritetaan elävällä 
riistalla, ja meillä oli riistana fasaanit. 
A-kokeilla on tänäpäivänä suuri suosio ja tähänkin kokeeseen oli innokkaita 
starttaajia yli kapasiteetin ja arvontaa jouduttiin suorittamaan, joten kaikki halukkaat 
eivät mahtuneet mukaan. 
A-koe pyritään järjestämään mahdollisimman metsästykselliseksi. Linnut vietiin 
aamun pimeinä tunteina maastoon. Itse koe suoritettiin ajamalla lintuja 6:n ampujan 
ulottuville seisojilla, sekä ajoketjulla ns. kapulajahtina. Kokeen tuomareina toimivat 
Harri Sive’n sekä Ari-Pekka Fontell. 
Molemmilla oli oma ryhmänsä kilpailijoita valvonnassaan ja yhteyttä pidettiin 
ajoketjun, ampujien ja tuomarien välillä radiopuhelimilla. Lintuja ammuttiin välillä 
useampia kerralla ja tuomarit määräsivät kulloinkin vuorossa olevan koirakon 
noutoihin. Loppupäivästä kokeessa vielä mukanaoleville koirakoille ammuttiin 
enimmäkseen ykkösmarkkeerauksia ja tuomarit valikoivat niiden ja koiran 
”passikäyttäytymisen” 
perusteella parhaat 
yksilöt.   
Lauantain kokeen 
parhaaksi valikoitui 
Namusillan Sarvijaakko/ 
Petri Taskinen ja 
sunnuntaina: Blackthorn 
Bion/ Tomi Sarkkinen 
molempien tuloksen 
ollessa A1/Sert. 
Erityisesti pisti silmään 
tuomarien tarkkuus 
koirien ääntelyssä. 
”Passissa” koira ei saa 
päästää minkäänlaista ääntä, ja tämä oli ylivoimaisesti suurin koirakoiden 
hylkäämisen syynä. 
Maanantaina (itsenäisyyspäivänä) järjestettiin vielä ”kokeenomaista” harjoittelua 
elävillä linnuilla. Tähän koulutukseen oli myös hyvä osannotto ja koirakoita oli n.20 
kpl, sekä kuunteluoppilaitakin hyvä joukko! Mielelläni olisin nähnyt tässä 
koulutuksessa enemmänkin merenkurkun jäsenistöä! 
Harjoitteissa saatiin kivasti tuntumaa ”oikeaan metsästykseen” kun päivä aloitettiin 
kaikkien paikallaolijoiden liikkuessa ketjussa ampujien takana, ja kouluttajat päästivät 
vuorotellen koiria noutamaan pudotettuja lintuja. Kouluttajina toimivat Harri Sive’n, 
Tomi Sarkkinen ja Pekka Uusimäki. Sekä kokeiden, että harjoituksien ”primus 
motorina” toimi Heikki Nevalainen. 
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Kiitokset siitä hänelle ja myös Carita Sulkavalle joka hoiti käytännön järjestelyt 
Ähtärin päässä. 
Eikä unohtaa sovi kaikkien toimitsijoiden panosta kokeen läpiviemiseen. KIITOS! 
Koko viikonlopun oli mukava ja leppoisa tunnelma ja paljon on saatu kiitosta 
kokeiden joustavasta läpiviemisestä. 
 
Nometmk. plsta. Jyrki   
 
Yhdistyksen koekalenteri vuodelle 2011 
Föreningens provkalender år 2011 
 
Mejä/ Viltspår 
11.5 Maalahti /Malax  AVO och VOI 12 koiraa. Ilm/ Anm. 14.3-28.4 osoitteeseen: 
Pia Lagus, Älggräsvägen 10, 66530 Kvevlax.  Puh. 044-2591102. Sähköposti/e-mail 
pia.lagus@netti.fi iltakoe/kvällsprov 
 
11.9 Mustasaari / Korsholm 
AVO och VOI 14 koiraa. Ilm./Anm. 18.7-31.8 osoitteeseen Pia Lagus, Älggräsvägen 
10, 66530 Kvevlax.  Puh. 044-2591102. Sähköposti: pia.lagus@netti.fi 60/30,- 
Yhdistyksen mestaruuskoe VOI-luokassa. Föreningens mästerskapsprov i VOI-klass. 
 
Nome / Jakt  
21.-22.5.2011. Närpiö / Närpes 
NOME-B la 21.5.2011: ALO, VOI su 22.5.2011: AVO, VOI 
tuomarit: Haataja Veli-Erkki, Turunen Vesa. Ilm / Anm 11.4.-2.5.2011 Sähköinen 
ilmoittautuminen käytössä kts SNJ koekalenteri. 
Barbro Fagerholm Louhenkatu 12 65230 Vaasa nomekoe@gmail.com 
 
24.-25.9.2011. Närpiö / Närpes 
NOME-B la 24.9.2011: VOI su 25.9.2011: ALO, AVO 
tuomarit: Fontell Ari-Pekka, Väisänen Timo Ilm / Anm 15.8.-5.9.2011 
 
24.9.2011. Närpiö  
NOU Noutajien Taipumuskoe / Anlagsprov för retrivers  
Anm 15.8.-5.9.2011. Tuomari Timo Väisänen 
 
Toko / Lydnad 
 
18.6.2011 VAASA  ALO AVO VOI EVL.  raj. osan. Järj. Merenkurkun Noutajat. 
Ylit. Ralf Björklund. Ilm. viim. 3.6. Henriikka Kontturi, Kalvholmintie 371, 65630 
Karperö, henriikka.kontturi(at)gmail.com, 050 41 26 150. 20 €/ jäsen 16€, tilille 
495810-2100675. Etusija yhdistyksen jäsenillä,yhdistyksen mestaruuskoe kaikissa 
luokissa. 
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Noutaja pelastuskoirana 
 
Koulutettu pelastuskoira voi pelastaa ihmishenkiä. Mutta mikä oikeastaan on 
koulutettu pelastuskoira? Viranomaisille saatetaan tarjota avuksi vaikkapa naapurin 
Mustia silloin, kun hätä on suuri ja omainen on hukassa. Viranomaisten johtamassa 
etsinnässä käytetään kuitenkin vain Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun (Vapepa) 
hälytysryhmiä. Vapepa käyttää etsinnöissä Suomen Pelastuskoiraliiton ja Suomen 
Palveluskoiraliiton pelastuskoiria. Länsirannikon Pelastuskoirat ry, LRPK, on yksi 
Suomen Pelastuskoiraliiton (SpeKL) jäsenyhdistyksistä, joka on perustettu vuonna 
2003. Koirapartiomme koulutetaan Suomen Pelastuskoiraliitto ry:n ohjeiden 
mukaisesti ja hyväksytysti suoritettujen kokeiden jälkeen koirakot liitetään Vapepan 
hälytysorganisaatioon. Pelastuskoiratoiminta on vapaaehtoistyötä, josta ei makseta 
korvausta.   
 
Tehokas toiminta vaatii suunnitelmallista, säännöllistä ja pitkäjänteistä harjoittelua.  
Pelastuskoiran koulutus kestää keskimäärin noin neljä vuotta. Koiralle voi saada 
opetettua perusasiat parissa vuodessa, mutta useiden tuntien kestoinen työskentely 
vaatii yleensä koiralta sellaista kypsyyttä, mitä parivuotiaalta ei vielä löydy. Kuten 
muussakin harrastuksessa, myös pelastuskoiran kouluttamisessa maltti on valttia.  
Harjoittelemme LRPK:ssa noin kerran viikossa pääsääntöisesti metsäalueilla. 
Harjoiteltavien alueiden 
ja maastojen tulee 
vaihtua usein, jotta 
koirat oppivat 
työskentelemään 
erilaisilla alueilla. 
Pelastuskoiran tulee 
voida työskennellä myös 
yöaikaan ja eri 
sääolosuhteissa, joten 
harjoittelemme myös 
pimeällä sekä 
pakkasessa, 
kaatosateessa ja 
helteellä.   
Käytännössä 
harjoitukset 
suunnitellaan siten, että maastoon piiloutuu yksi tai useampi ”etsittävä”, jotka koiran 
tulee löytää. Koira opetetaan etsinnän lisäksi kertomaan ohjaajalleen löydöstään.  
Yleisin ilmaisutapa on haukkuminen, osa tulee kertomaan löydöstään ohjaajalle 
muulla tavoin ns. rullailmaisun tai kertovan ilmaisun avulla.  
Salla Valpola Kokkolasta kertoo kokemuksiaan pelastuskoiraharrastuksesta noutajan 
kanssa: ”Olen ollut mukana pelastuskoiratoiminnassa noin 10 vuotta. Tällä hetkellä 
toimin Suomen Palveluskoiraliittoon kuuluvassa Keski-Pohjanmaan Palveluskoirat 
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ry:n pelastuskoiraryhmässä. Aiemmin minulla oli kaksi erityyppistä paimenkoiraa. 
Pohtiessani uuden pennun hankintaa reilu viisi vuotta sitten oli selvää että koiran tulee 
soveltua ensisijaisesti pelastuskoiratoimintaan. Päädyin rotuna metsästyslinjaiseen 
labradorinnoutajaan siksi, että pidin sitä hyvähermoisena, keskittymiskykyisenä, 
kestävänä ja suhteellisen terveenä rotuna.” Vinha (HK2 JK1 PEHA TK2 BH 
Chilihunters Game Creek) tuli Sallalle pääsiäisen alla 2006. Sallan mukaan Vinha on 
täyttänyt odotukset täysin ja osin jopa ylittänyt ne. Vinhan lisäksi Sallalla on kotona 
kasvamassa Riemu (Waterfowler Breeze), joka tuli taloon elokuussa 2010. Salla 
kertoo: ”Kahden oman labradorini lisäksi olen seurannut läheltä muutaman muun 
labradorin ja flätin koulutusta ja kokemukseni mukaan noutaja soveltuu yleensä 
erinomaisesti pelastuskoiraksi.” 
Salla jatkaa: ”Terveyden, sopivan koon ja kohtuullisen helpon koulutettavuuden 
lisäksi pelastuskoiralta vaaditaan sosiaalisuutta toisia koiria kohtaan, eikä se saa 
käyttäytyä aggressiivisesti ihmistä kohtaan silloinkaan kun ihminen käyttäytyy 
normaalista poikkeavalla tavalla. Kadonnut henkilö saattaa esimerkiksi huitoa tai 
huutaa koiralle, tai paeta etsijöitään. Kokemukseni mukaan ”keskimääräinen” terve 
noutaja täyttää pelastuskoiraksi koulutettavalle koiralle asetetut vaatimukset helposti. 
Omat koirani ovat melko 
välinpitämättömiä muita koiria 
kohtaan ja muillakin näkemilläni 
noutajilla työmotivaatio yleensä 
ylittää kiinnostuksen muita koiria, 
uroksilla jopa juoksuista narttua 
kohtaan. Toki silloin kun koira 
rakastaa ihmisiä kovin yltiöpäisesti, 
se vaatii ehkä hieman enemmän 
työtä oppiakseen, ettei löydetyn 
henkilön syliin ole välttämättä 
tarpeellista kiivetä. Tällainenkin 
koira on kuitenkin paljon helpompi 
kouluttaa kuin arka koira. Niin 
omille koirilleni, kuin noutajille 
yleensäkin kelpaa palkaksi niin 
makupalat kuin leikki. Ne on 
helppo motivoida etsintätyöhön myös siksi että niille etsiminen on jo itsessään erittäin 
palkitsevaa.” 
”Harrastan koirien kanssa myös noutajien metsästyskokeita ja vanhempi koirani 
toimii käytännön metsällä niin sorsa- kuin kanalintujahdissakin. Kokemukseni 
mukaan samat ominaisuudet, jotka tekevät labradorinnoutajasta hyvän 
metsästyskoiran, tekevät siitä myös hyvän pelastuskoiran. Sillä on hyvä 
työmotivaatio, ja se on luonnostaan hyvä nenänkäyttäjä. Hyvässä fyysisessä kunnossa 
labradori, kuten muutkin noutajat, on myös kestävä rotu, joten se soveltuu 
pitkäkestoiseen ja itsenäisiäkin ratkaisuja vaativaan työhön hyvin. Toisaalta tuo edellä 
mainitsemani etsimisinto ja hyvä työmotivaatio sekä itsenäisyys asettavat 
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koulutukselle myös haasteita. Kokemukseni mukaan niin labradori kuin flättikin 
vaativat keskittymistä erityisesti hallinnan kouluttamiseen. Pelastuskoiralle kuuluu 
tietty itsenäisyys, mutta ennen kaikkea sen tulee toimia työparina ohjaajansa kanssa.” 
Myös pelastuskoiran ohjaaja kouluttautuu hälytystasoa varten. Hänellä on oltava mm. 
ensiapu- ja suunnistustaidot.  
Jos kiinnostuit pelastuskoiratoiminnasta, olet tervetullut seuraamaan Länsirannikon 
Pelastuskoirien harjoituksia. Kouluttajien yhteystiedot löydät yhdistyksemme sivuilta: 
http://lrpk.pelastuskoiraliitto.fi/ Seuraa ilmoittelua, alkeiskurssin järjestäminen on 
suunnitteilla! 
Kirjoittajat: Hilkka Keisala, LRPK ry , Salla Valpola, K-PPK ry 
Kuvat: Riitta Maunuksela, K-PPK ry 
 
Retrievern som räddningshund 
 
En skolad räddningshund kan rädda människoliv. Men vad innebär egentligen en 
skolad räddningshund? Då en anhörig är försvunnen och nöden är stor kanske 
grannens Karo erbjuds som hjälp i efterspaningarna som leds av myndigheterna. 
Myndigheterna använder sig dock av larmgrupper som hör till Frivilliga 
räddningstjänsten. Frivilliga räddningstjänsten använder sig av räddningshundar inom 
Finlands räddningshundförbund och Finska brukshundsklubben (Suomen 
palveluskoiraliitto). Västkustens räddningshundar rf – Länsirannikon pelastuskoirat 
ry, som grundats 2003, är en av medlemsföreningarna i Finlands 
räddningshundförbund. Föreningens ekipage skolas enligt räddningshundförbundets 
anvisningar och efter godkända prov kan ekipagen bli del av Frivilliga 
räddningstjänstens larmorganisation. Verksamheten baserar sig på frivilligt, oavlönat 
arbete. 
För att verksamheten skall vara effektiv krävs planenlig, regelbunden och långsiktig 
träning. Det tar i genomsnitt ca fyra år att skola en räddningshund. Grundträningen 
kan göras på ett par år, men för att orka arbeta koncentrerat i flera timmar, krävs en 
viss mogenhet, som en unghund oftast ännu inte har. Tid och övning ger färdighet och 
det gäller även när man skolar en räddningshund. I Västkustens räddningshundar 
tränar vi ungefär en gång i veckan i huvudsak på skogsområden. För att hundarna 
skall lära sig att arbeta på olika platser, byter vi träningsområde och -terräng ofta. En 
räddningshund skall också kunna arbeta nattetid och i olika väderförhållanden, och 
därför tränar vi året runt, både i mörker och ljus, i både kallt och varmt väder, i hårt 
regn och vid torka.  
I praktiken planeras övningarna så att en eller flera ”försvunna” (s.k. figuranter) 
gömmer sig i terrängen. Hundens uppgift är att hitta figuranterna. Förutom att söka 
människor i terrängen, lär man hunden att markera sitt fynd så att föraren blir varse 
om det. Det vanligaste sättet är att markera med skall. Alternativt kan hunden markera 
med att till föraren bära en rulle som den har hängande om halsen.  
 
Salla Valpola från Karleby berättar om sina erfarenheter av räddningshund-
sverksamhet med retriever: ”Jag har varit med i räddningshundsverksamheten i ca 10 
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år. För närvarande är jag med i räddningshundsgruppen i Keski-Pohjanmaan 
Palveluskoirat ry, som hör till brukshundsklubben. Tidigare hade jag två vallhundar 
av olika typ. Då jag för drygt fem år sedan började fundera på att skaffa en valp, var 
det klart för mig att hunden i första hand skall lämpa sig för 
räddningshundsverksamhet. Jag valde en labrador av jaktlinje, eftersom det verkade 
vara en ras med goda nerver, god koncentrationsförmåga, uthållighet och relativt god 
hälsa.” Salla fick Vinha (HK2 JK1 PEHA TK2 BH Chilihunters Game Creek) kring 
påsken år 2006. Enligt Salla har Vinha uppfyllt alla förväntningar och delvis till och 
med överträffat dem. Utöver Vinha har Salla även Riemu (Waterfowler Breeze), som 
kom till familjen i augusti 2010. ”Utöver mina två egna labradorer har jag på nära håll 
fått följa med skolningen av några andra labradorer och flatcoated, och enligt min 
erfarenhet lämpar sig retrievern i allmänhet utmärkt som räddningshund”, säger Salla.  
Salla berättar vidare: ”En räddningshund skall vara frisk, vara lämplig till storleken 
och relativt lätt att skola, men den skall också vara social mot andra hundar och den 
får inte bete sig aggressivt mot människor, inte ens då en människa beter sig på 
avvikande sätt. Den försvunna kan till exempel vifta med händerna eller ropa åt 
hunden eller fly från dem som deltar i efter-spaningarna. Enligt mina erfarenheter 
uppfyller en 
”genomsnittlig” 
frisk retriever lätt 
de krav som ställs 
på en hund som 
skall skolas till 
räddningshund. 
Mina egna hundar 
är rätt likgiltiga 
mot andra hundar 
och även de andra 
retrievers som jag 
sett har i 
allmänhet en 
sådan 
arbetsmotivation 
att den överstiger 
intresset för andra hundar, hos hanar till och med intresset för en löptik. Givetvis 
krävs kanske lite mera jobb när man skall lära en hund som älskar människor över allt 
annat att det inte är nödvändigt att klättra upp i famnen på människan som man hittar. 
Men det är dock lättare än att skola en skygg hund. Retrievers i allmänhet, också mina 
egna, gillar både godbitar och lek som belöning. De är lätta att motivera i sök, 
eftersom redan sökandet i sig är belönande.” 
 
”Jag tränar även för retrieverjaktprov med mina hundar och min äldre hund deltar 
även i prakisk jakt, både i andjakten och hönsfågeljakt. Jag upplever att det är samma 
egenskaper som gör labradoren till en bra jakthund och en bra räddningshund. Den 
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har god arbetsmotivation och använder av naturen sin nos effektivt. En labrador i gott 
fysiskt skick, liksom andra retrievers, är också en uthållig ras och lämpar sig därför 
för långa arbetspass och uppgifter som också kan kräva självständiga lösningar. Å 
andra sidan utgör intresset för att söka, den goda arbetsmotivationen och 
självständigheten även utmaningar i skolningen. Enligt vad jag erfar, kräver både 
labradorer och flatcoated att man koncentrerar sig särskilt på att träna in 
grundlydnaden ordentligt. Räddningshunden får vara självständig i viss mån, men den 
skall framför allt samarbeta med sin förare som ett ekipage.”  
 
Också räddningshundens förare utbildar sig för att nå larmnivå. Bland annat skall 
föraren ha kunskaper i första hjälpen och orientering.  
 
Om du är intresserad av räddningshundsverksamheten, är du välkommen att bekanta 
dig med Västkustens räddningshundars övningar. Kontaktuppgifter till våra skolare 
hittar du på föreningens webbplats: http://lrpk.pelastuskoiraliitto.fi/ Följ med 
annonseringen, en nybörjarkurs finns i planerna!  
 
Skribenter:  
Hilkka Keisala, Västkustens räddningshundar rf 
Salla Valpola, Keski-Pohjanmaan Palveluskoirat ry 
Bilder: 
Riitta Maunuksela, Keski-Pohjanmaan Palveluskoirat ry 
 
 
TOKO-toimikunta tiedottaa: 
 
Kevään pentukurssit alkanut helmikuussa. 
Lisätietoja antaa : charlotta.koskela1@gmail .com  044-5424 372 
 
Kevään perustottelevaisuuskurssi 
Lisätietoja tulossa maaliskuussa. Seuraa ilmoittelua nettisivuilla. 
 
Valmennuskurssi toko-kilpailuhin 
Tulossa myöhemmin keväällä. Seuraa ilmoittelua nettisivuilla. 
 
Tavoitteellinen tokoryhmä: Treenit jatkuvat. Ryhmä tällä hetkellä täynnä, mutta 
kaikki tokostakiinnostuneet ovat tervetulleita treeneihin kuunteluoppilaina :) 
Lisätietoja antaa Siv Holmgren : siv.holmgren@novia.fi 
 
Yhteislenkit 
Keväällä jatkuu yhteislenkit kaupungin alueella. Lenkit tehdään eri 
paikoissa. Kaikki lenkille tulijat ovat vastuussa omista koiristaan ja 
koirat on pidettävä kytkettynä koko lenkin ajan. Muistathan kakkapussin :) 
Sunnuntaisin klo:10.00 

http://lrpk.pelastuskoiraliitto.fi/�
mailto:siv.holmgren@novia.fi�
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Su 20.2 Minimanin parkkipaikka, suurempi puoli. 
Su 6.3 Palosaari, lähtö parkkipaikasta ST1:sen ja Palosaaren sillanvälistä. 
Su 20.3 Parkkipaikka Pesäpallokentän ja VAS rantareviiri välissä. 
Su  3.4 Minimanin parkkipaikka, suurempi puoli. 
Su 17.4  Gerby S-marketin parkkipaikka 
Su 15.5 Pilvilampi, (Kappelimäentie) 
Su 29.5 Palosaari, lähtö parkkipaikasta ST1:sen ja Palosaaren sillanvälistä. 
Ota yhteyttä Siv Holmgreniin mikäli sinulla on jotain kysyttävää tai 
haluat lisätietoja: 0400- 567 524. 
 
Tervetuloa mukaan! 
 
Lydnads kommittèn informerar: 
 
Vårens valpkurser har börjat i februari 
Mera information : charlotta.koskela1@gmail.com 044 5424 372 
 
Vårens grundlydnadskurs 
Mera information på kommande. Följ med hemsidorna. 
 
Introduktionskurs i tävlingslydnad 
På kommande senare i vår. Följ med hemsidorna för mera information. 
 
Tävlingslydnad 
Träningarna fortsätter. Gruppen är fullsatt för tillfället, men alla som är 
intresserade av lydnad är välkomna att följa med träningarna som åhörare. 
Mera information fås av Siv Holmgren : siv.holmgren@novia .fi 
Gemensamma promenader 
Gemensamma, trevliga och socialiserande söndagspromenader i olika 
stadsmiljöer! Promenaderna utgår från olika platser, se listan. 
Var och en kommer på eget ansvar och hundarna skall hållas kopplade under 
hela promenaden. Kom ihåg att ta med kakipåsar :) 
 
Söndagar kl: 10.00 
sö 20.2 start från Minimanis parkering (större sidan) 
sö 6.3 start från parkeringen bredvid ST1, Brändö 
sö 20.3 start från VAS rantareviiri, parkeringen 
sö 3.4 start från Minimanis parkering (större sidan) 
sö 17.4  start från Gerby S-markets parkering 
sö 15.5 start från Molnträsket (parkeringen nära KWH pipe) 
sö 29.5 start från parkeringen bredvid ST1, Brändö 
Vänligen kontakta Siv Holmgren vid eventuella frågor: 0400- 567 524. 
Välkommen med ! 
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TOKO-toimikunta / Lydnads kommittén 
Puheenjohtaja 
Lotta Koskela 
toko@merenkurkunnoutajat.com 
Toimikunnan jäsenet / Kommitté medlemmar 
Henriikka Kontturi 
Carina Frönäs 
Johanna Leppänen 
Jaana Pullola 
Siv Holmgren 
 
NOME-toimikunta tiedottaa: 
 
Nometoimikunnan kuulumiset! 
Taipparikurssi on alannut teoriaosalla tammikuussa. Jäseniä kurssille ilmoittautui  
ennätyksellinen määrä. Taipparikurssilaisilla on omat harjoitusajat pitkin kevättä ja  
kurssi kestää toukokuulle saakka. Tämän vuoksi järjestämme harjoituksia vain 
kilpailijoille kevään aikana. Kilpailijoiden harjoitukset toteutetaan 
yhteisharjoituksina.  
 
Harjoitusajat: 
6.3.2011 klo 13 Nome kilpaileville, paikka avoin  
3.5.2011 klo 18 Nome kilpaileville, paikka avoin 
10.5.2011 klo 18 Nome kilpaileville, paikka avoin 
Seuraa nettisivuja missä treenit pidetään. 
 
Nome / toko kurssi on myös alkanut. Tähänkin ryhmään ilmoittautujia oli enemmän 
kuin meillä oli mahdollista ottaa mukaan. 
 
JAKT kommittén informera: 
 
Hälsningar från Jaktkommittén. 
 
Anlagskursen har börjat med teoridel i januari. Till kursen anmälde sig stort antal 
medlemmar. 
Anlagsprovs kusens deltagare har egna träningar som hålls hela våren ända till Maj. 
På grund av kursen 
ordnar vi jatkträningar endast för tävlande ekipage i vår.  
 
Träningstidert: 
6.3.2011 klo 13 Jakt träningar för tävlande ekipage, platsen öppen. 
3.5.2011 klo 18 Jakt träningar för tävlande ekipage, platsen öppen. 
10.5.2011 klo 18 Jakt träningar för tävlande ekipage, platsen öppen. 
Följ web sidorna var träningarna ordnas. På träningarna tränar vi alla tillsammans. 



 

34                         Merenkurkun Noutajat r.y. / Kvarkens Retirievers r.f. 
 

 
Jakt / Lydnads kursen har också börjat. Till denna kurs var det fler deltagare på 
kommande än vad vi kunde ta med. 
 
Nome toimikunta / Jakt kommittén 
Puheenjohtaja 
Jyrki Kjellman 
nome@merenkurkunnoutajat.com 
Toimikunnan jäsenet / Kommitté medlemmar 
Janne Fagerholm    Marjo Männistö-Kangasluoma 
Heli Hietala     Barbro Fagerholm 
Tuija Kurhela     Eivor Sellberg 
Henriikka Kontturi    Janne Hautala 
Heidi Troberg 
 

 
MEJÄ-toimikunta tiedottaa: 
 
Kokeet: 
11.5 Maalahti 
AVO och VOI 12 koiraa. Ilm. 14.3-28.4 osoitteeseen: Pia Lagus, Älggräsvägen 10, 
66530 Kvevlax.  Puh. 044-2591102. Sähköposti: pia.lagus@netti.fi  
 
11.9 Mustasaari 
AVO och VOI 14 koiraa. Ilm. 18.7-31.8 osoitteeseen Pia Lagus, Älggräsvägen 10, 
66530 Kvevlax.  Puh. 044-2591102. Sähköposti: pia.lagus@netti.fi 60/30,- 
Yhdistyksen mestaruuskoe VOI-luokassa. 
 
Koulutus: 
12.2 klo. 10-17 Mustasaaren Aikuisopiston auditorio Sepänkylässä 
Vaasa Kennelpiiri järjestää kolutustilaisuus kaikille jäljestystä kiinnostuneille. 
Mukana y.m Leif Markhagen Ruotsista. 
 
Keväällä jäljestysharjoitukset Torsten Lerstrandin johdolla. 
 
MEJÄ kommittén informera: 
 
Prov: 
11.5 Malax (iltakoe/kvällsprov) 
AVO och VOI 12 hundar. Anmälningar 14.3-28.4 till Pia Lagus, Älggräsvägen 10, 
66530 Kvevlax.  Tfn. 044-2591102. e-post: pia.lagus@netti.fi 60/30,- 
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11.9 Korsholm 
AVO och VOI 14 hundar. Anmälningar 18.7-31.8 till Pia Lagus, Älggräsvägen 10, 
66530 Kvevlax.  Tfn. 044-2591102. e-post: pia.lagus@netti.fi 60/30,- Föreningens 
mästerskapsprov i VOI-klass. 
 
Kurser och träningar: 
12.2 kl. 10-17 Korsholms Vuxeninstituts auditorium i Smedsby 
Vasa kenneldistrikt ordnar skolningstillfälle för eftersöksekipage med bl.a Leif 
Markhagen från Sverige.  
 
Under våren ordnas praktiska skolningskurser under ledning av distriktets 
eftersökinstruktör Torsten Lerstrand. 
 
Mejä toimikunta / Mejä /spår kommittén 
Puheenjohtaja 
Pia Lagus 
meja@merenkurkunnoutajat.com 
Toimikunnan jäsenet / Kommitté medlemmar 
Mikael Appel 
Kristina Furu 
Peter Kronlöf 
Torsten Lerstrand 
Camilla Nylund 
 
 
NÄYTTELY-toimikunta tiedottaa: 
 
Ilmoittauduthan ajoissa töihin näyttelyyn. Tarvitsemme sinun työpanoksesi! 
 
 
UTSTÄLLNINGS kommittén informera: 
 
Anmäl dig som frivillig till utställning i tid. Vi behöver också din arbetsinsats! 
 
Näyttely toimikunta / Utställnings kommittén 
Puheenjohtaja 
Henriikka Kontturi 
nayttelyt@merenkurkunnoutajat.com 
Toimikunnan jäsenet / Kommitté medlemmar 
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Yhdistyksen Tapahtumakalenteri 2011 
 
Föreningens kalender 2011 
 
4.3.2011 Kiertopalkintojen 

viimeinen 
hakupäivä 
 

 

1.3 - 31.3.2011 Lapua kevätleirin 
ilmoittautuminen / 
Anmälning till vår 
läger 
 

mkn.leiri@gmail.com 

15.3.2011 Vuosikokous / 
Årsmöte 
 
 

ABC 

9.-10.4.2011  Kv- näyttely /  
Int utställning 
 

Botniahalli 
 
 

15.-17.4.2011 Kevätleiri /  
Vårläger 
 

Lapua 
 

11.5.2011 Mejä koe/iltakoe 
Spårprov/kvällsprov 

Maalahti 

21.-22.5.2011 Nome koe /  
Jakt prov 

Närpiö 
 

18.6.2011 Toko koe / 
Lydnads prov 

 

11.9.2011 Mejä koe / 
Spår prov 

Mustasaari 

24 - 25.9.2011 Nome koe /  
Jakt prov 

 

24.9.2011 Taipumuskoe/ 
Anlagsprov 
 

 



Merenkurkun Noutajat r.y. / Kvarkens Retrievers r.f.                           37 
 

 
 

 
INFO –TOIMIKUNTA TIEDOTTAA/ INFO-KOMMITTÉN INFORMERAR 

 
Seuraavaan infolehteen tuleva materiaali tulee lähettää 15.5.2011 

mennessä osoitteeseen  
aineisto@merenkurkunnoutajat.com 

tai 
postitse osoitteeseen: 

Merenkurkun Noutajat ry. 
Louhenkatu 12 
65230 Vaasa 

 
Material till nästa infotidning skall skickas in senast 15.5.2011 till 

adressen 
aineisto@merenkurkunnoutajat.com 

eller 
per post: 

Kvarkens Retrievers rf. 
Louhigatan 12 

65320 Vasa 
 
 
 
 
Otamme mielellämme vastaan valokuvia ja juttuja, myös toiveita mitä haluaisitte 
lukea infolehdestä. 
 
Vi tar gärna i mot foton och berättelser och vi vill gärna veta vad ni vill läsa om i 
kommande infoblad. 
 
 

Barbro Fagerholm & Minna Hautala 

 
 
 
 
 

mailto:aineisto@merenkurkunnoutajat.com�
mailto:aineisto@merenkurkunnoutajat.com�
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Tarvikemyynti / Försäljning 
Tuija Kurhela 0400 933 619 

 
 
 

Fleece yhdistyksen logolla  
 
Varastossa värit: 
ruskea, musta, beige ja 
harmaa. 
 
Fleece med föreningens 
logo 
 
I lagret finns färgärna: 
brun, svart, beige och grå. 

30 € 

 

 Dummy Teba 
• 400g 
• 600g       

 
7,5 € 
9 € 

 

Kaninnahka (sisältää 600g:n 
dummyn) / Kaninskin 
(innerhåller en 600 g 
dummy)                           

20 € 

 

Pilli / Visselpipa  
Acme 211 1/2 

8 € 
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WT-talutin/ WT-koppel 11 € 

 

Talutin / Koppel 8,5 € 

 

Valjaat / Spårselar 20 €  

Yhdistyksen t-paita / 
Förening T-shirt 

10 € 
 

MKN autotarra / KR:s 
bildekal 

2 € 

 

MKN kangasmerkki / KR:s 
tygdekal 

7 € 
 

SNJ tarra / FRO dekal 2 €  

SNJ hihamerkki / FRO 
ärmmärke 

3,5 € 

 
SNJ riistatarra / FRO 
viltdekal 

2 € 
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Hyvä MKN-jäsen, 
 
Tarkista yhteystietosi yllä olevasta osoitetarrasta. Jos on korjattavaa, ota yhteyttä 
jäsensihteeriimme. 
 
Bästa KR-medlem, 
 
Vänligen kontrollera dina kontaktuppgifter på adresstarran ovan. Om något behöver 
korrigeras meddela medlemssekreteraren. 
 
Anne Sid-Koskela 
anne.sidkoskela@gmail.com 

 
 
 
 

Ellei vastaanottajaa tavoiteta,  
palautetaan osoitteeseen: 

 
Anne Sid-Koskela 
Västervikintie 36 

65280 Vaasa 
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