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Agilty 8-9.6.1991 

Mejä 1995 Raija ja 

Jatta harjoituksissa 

 

Dummiaiset 16.6.1993 

Risössä. 

 

 

7.6.1998 Toko koe 

 

Tapahtumia 

vuosien varrelta ! 
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Hallitus / Styrelsen 2012 
 

Puheenjohtaja /Ordförande                           Varapuheenjohtaja/ Viceordförande 
Tuija Kurhela          Sonja Lahdenranta-Husu                

Hämeenlinnankatu 6 G 54      Variksenmarjantie 10       

65350 Vaasa           65320 Vaasa        

040 093 3619          050 343 4695 

puheenjohtaja@merenkurkunnoutajat.com sonja.lahdenranta-husu@suomi24.fi 

                            

                

Sihteeri/Sekreterare        Jäsensihteeri / Medlemssekretärare 

Henriikka Kontturi        Anne Sid-Koskela 

Hilmantie 2 A 2         Västervikintie 36 65280 Vaasa 

65610 Mustasaari        anne.sidkoskela@gmail.com 

050 412 6150        

henriikka.kontturi@gmail.com   

 

 

 

 

06-3215 929 

 

Rahastonhoitaja/Kassör   
 Teija Torkko 

 Kuninkaantie 43 A 2 65230 Vaasa 

 teija.torkko@netikka.fi 

               044 332 2727 

 

Varsinaiset jäsenet / Styrelsens ordinariemedlem 

 

Tapio Martimo      

040 837 1981 

tapio.mj.martimo@gmail.com 

Anne Sid-Koskela 

Västervikintie 36 

anne.sidkoskela @ gmail.com  

 

Janne Hautala  

040 779 5959  

janne1hautala@gmail.com 

 

Jyrki Kjellman 

050 037 9523 

jyrki@goldgingers.com

  Heli Hietala             Raija Skjäl 

  040 566 3666              050 526 5227  

  heli.s.hietala@gmail.com           raija.skjal@netikka.fi     

                      

Varajäsenet / Suppleant 

 

Sonja Lahdenranta-Husu         

sonja.lahdenranta-husu@suomi24.fi                    
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Toimikunnat / Kommittéer: 
 

 

NOU/NOME / Jakt 

nome@merenkurkunnoutajat.com 

Jyrki Kjellman 

Varpusenkuja 11 

65230 Vaasa 

050 037 9523 

jyrki@goldgingers.com 

MEJÄ/Viltspår 

meja@merenkurkunnoutajat.com 

Pia Lagus 

044 259 1102                            

pia.lagus@netti.fi                                                       

 

 

 

TOKO/Lydnad 

toko@merenkurkunnoutajat.com 

Lotta Koskela 

Pitkäkatu 32 A 14 

65100 Vaasa 

050 542 4372 

charlotta.koskela1@gmail.com 

Näyttely/Utställning 

nayttelyt@merenkurkunnoutajat.com 
 

Kati Männikkö 

044 567 4520 

INFO-lehti/INFO-tidning  

 

aineisto@merenkurkunnoutjat.com 

 

Barbro Fagerholm, Minna Hautala  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info-lehden Ilmoitushinnat 

 

          Jäsen     Ei- jäsen 

Takakansi        30€      50€ 

Keskiaukeama      38€      59€ 

Koko sivu        25€      42€ 

½ sivua         14€      22€ 

¼ sivua        9€       12€ 
 

Yhdistyksen tilinumerot 

 

Käyttötili FI3149581020100675 

Jäsentili (ainoastaan jäsenmaksut) 495810-2100683 
 

mailto:pia.lagus@netti.fi
mailto:aineisto@merenkurkunnoutjat.com
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Puheenjohtajan palsta 
 

Toimelias vuosi 2012 alkaa olla kääntymässä pikku hiljaa lopuilleen. Toimikunnat 

ovat kovasti ahertaneet ja järjestäneet harjoituksia ja kokeita jäsenistölle.  

 

Yhdistyksen jäsenistö koirineen ovat saavuttaneet mukavia tuloksia eri lajeista. Suuret 

kiitokset toimikuntien jäsenille ja myös muille henkilöille jotka ovat työskennelleet 

kokeissa ja vetäneet harjoituksia. 

 

Merenkurkun Noutajat ry täytti lokakuussa 25 vuotta. Yhdistyksen 25 v juhlat 

järjestettiin kulttuuritalo Cantaressa 

perjantaina 2.11.2012. Juhlaan 

osallistui n 60 henkilöä, enemmänkin 

jäsenistöä olisimme toivoneet mukaan, 

mutta aina on vara parantaa. Yhdistys 

oli kutsunut edelliset puheenjohtajat 

sekä jäseninä olevat perustajajäsenet 

mukaan juhlaan. Yhdistyksen kaikki 

entiset puheenjohtajat olivat paikalla, 

tämä oli kunnia järjestäjille. 

 

 Ex puheenjohtaja Berit Ek puheessaan 

kehotti ja korosti toimikuntien välisen 

yhteistyön merkitystä sekä kehotti 

yhteistyön lisäämiseen. 

Perustajapuheenjohtaja Peter Sellberg 

myös korosti toimikuntien välistä 

yhteistyötä sekä talkoohengen 

merkitystä. Hän totesi olevansa iloinen, 

että yhdistys on näin elinvoimainen 25 

vuoden jälkeen. Juhlaväki nautti 

juhlien tarjonnasta ja loppuilta 

pistettiin jalalla koreasti. 

 

Kaikille oikein hyvää ja iloista loppuvuotta, nähdään ensi vuoden treeneissä ja 

tapahtumissa. 

 

Tuija, puheenjohtaja 
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Ordförandespalten  
 

Den verksamma året 2012 börjar sakta gå mot sitt slut. Kommittérna har verkligen 

flitigt arbetat, ordnat träningar och prov för medlemmarna.  

Föreningens medlemmar med sina hundar har uppnått fina resultat i olika grenar. Ett 

stort tack till alla kommittérnas medlemmar men också till andra som arbetat på prov 

och träningar. 

 

Kvarkens Retrievers rf firade 25 års jubileum i oktober. Föreningens 25 års fest 

ordnades på kulturhuset Cantaré fredagen 2.11.2012. 60 personer deltog på festen, 

mera skulle vi ha önskat att vara med, men alltid kan man förbättra. 

Föreningen hade inbjudit till festen alla före detta ordföranden och föreningens 

grundläggande medlemmar. Alla ordföranden var på plats på festen och detta var en 

ära för arrangörerna. 

 

 Före detta ordförande Berit Ek höll sitt tal, hon betonade kommittérnas mening att 

göra samarbete och uppmanade alla i framtiden att öka på det  

Föreningens grundläggande medlem Peter Sellberg betonade också kommittérnas 

samarbete och talko andans mening. Han konstaterade och var glad att föreningen är 

så livskraftig ännu efter 25 år. 

Festdeltagarna njöt av festens utbud och 

kvällen fortsatte med dans. 

 

Jag önskar alla ett bra och glatt slut av året, 

vi syns nästa år på träningar och olika 

sammanhang. 

 

Hälsningar  

Tuija 
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Merenkurkun Noutajat ry:n sääntömääräinen syyskokous  27.11.2012.  klo 

19:00, ABC Vaasa 

Kvarkens Retrivers rf stadgeenliga höstmöte 27.11.2012.  klo 19:00, ABC Vasa 

 

Syyskokouksen esityslista 
 

1. Avataan kokous 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 
3. Valitaan kokoukselle sihteeri 

4. Todetaan kokouksen laillisuus 

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
6. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa 

7. Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa 

8. Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintavuodelle (kalenterivuosi) sekä 
määrätään liittymismaksu ja jäsenmaksu seuraavalle kalenterivuodelle 

9. Valitaan johtokunnalle puheenjohtaja, jota voidaan kutsua yhdistyksen puheenjohtajaksi 

10. Valitaan varsinaiset jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle 12 §:ää noudattaen 
11. Valitaan kaksi varajäsentä johtokuntaan seuraavaksi kalenterivuodeksi 

12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varajäsenensä 

13. Suoritetaan johtokunnan esittämien toimikuntien tai niiden puheenjohtajien sekä muiden 
toimihenkilöiden valinta lukuun ottamatta 12 §:ssä mainittuja henkilöitä. 

14. Valitaan yhdistyksen edustaja Vaasan Kennelpiiri ry:n varsinaisiin kokouksiin 

15. Käsitellään johtokunnan kokouksen päätettäväksi esittämät asiat ja aloitteet.  
   - Hallituksen esitys kunniajäsenyydestä. 

16. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty kirjallisesti johtokunnalle yksi (1) kuukausi 

ennen kokousta 
17. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 23 §:n määräykset 

18. Päätetään kokous 

 

Höstmötets föredragningslista 
 

1. Mötet öppnas 

2. Val av mötesordförande 
3. Val av sekreterare 

4. Konstateras mötets laglighet 

5. Godkännande av mötets föredragningslista 
6. Val av två (2) protokollljusterare 

7. Val av två (2) rösträknare 

8. Föredrages verksamhetsplan och budget för inkommande verksamhetsår (kalenderår) samt 
fastslås möjlig anslutningsavgift och medlemsavgift för inkommande kalenderår 

9. Val av styrelseordförande, vilken kan kallas till förenings ordförande 

10. Val av ordinarie styrelsemedlemmar för de medlemmar som är i turen att avgå, i enlighet med 12 § 
11. Val av två (2) suppleanter till styrelsen för inkommande kalenderår 

12. Val av två (2) revisorer och deras suppleanter 

13. Val av möjliga komitteer förelagna av styrelsen eller kommitteordföranden samt andra funktionärer 
utom de i 12 § nämnda personerna 

14. Val av förenings represanter Vasa Kenneldistrik rf:s ordinarie möten 

15. Behandlas av styrelsen till mötet lämnade ärenden och förslag 
    - Styrelsens förslag om hedersmedlemmar. 

16. Behandlas av medlemmarna gjorda förslag vilka har lämnats till styrelsen skriftligen en (1) månad  

      före mötet 
17. Behandlas av mötet godkänna övriga ärenden beaktande 23 § i föreningslagen 

18. Mötet avslutas 
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Merenkurkun Noutajien 25-vuotisjuhla juhlittiin 2.11.2012 Cantaressa 
 

Ilta alkoi tervetuliaismaljalla, jonka jälkeen nautittiin seisovan pöydän antimista. 

Paikalla juhlassa oli noin 60 henkilöä. Läsnä olivat myös kaikki yhdistyksen entiset 

puheenjohtajat sekä osa perustajajäsenistä. 

Juhlassa palkittiin vuosina 2007-2011 valion arvon saaneita koiria. Yhdistys palkitsi 

ahkeria työntekijöitä viireillä sekä SNJ:n myöntämillä hopeisilla ja kultaisilla 

ansiomerkeillä. Ansiomerkit 

myönnettiin keväällä, mutta 

ne jaettiin juhlassa. 

Juhlapuheen jälkeen 

yhdistystä muistettiin myös 

muiden yhdistysten taholta 

erilaisin lahjoin. Loppuilta 

oli vapaata seurustelua ja 

tanssit jatkuivat Nipples -

yhtyeen musiikin tahdissa. 

 

Kvarkens Retrievers 25- 

års fest firades 2.11.2012 

på Cantaré 
 

Kvällen började med välkomstdrink och efter det njöt vi mat från stående bord.  På 

plats var ungefär 60 personer. Med på festen var också alla föreningens före detta 

ordföranden och en del av föreningens grindläggande medlemmar. 

På festen prisbelönades alla hundar som fått championat mellan åren 2007-2011. 

Föreningen belönade medlemmar som varit aktiva inom föreningen med föreningens 

bordsstandard. Medlemmar belönades också med FRO:s silver och guldmärke. 

Efter festtalet var det andra föreningar som gratulerade med olika presenter. Sen var 

det fritt att umgås och dans i takt av orkestern Nipples.   

 

 

Juhlapuhe 
 

Merenkurkun Noutajat ry 

 

Yhdistyksemme Merenkurkun Noutajat perustettiin 25 vuotta sitten, kun Vaasan 

Koirakerhon noutajajaosto päätti yrittää perustaa noutajayhdistyksen. Perustava 

kokous pidettiin 18.10.1987, jolloin 30 kiinnostunutta oli paikalla. Yhdistyksen 

toiminta-alueeksi tuli Munsalasta etelään oleva Vaasan Kennelpiirin toiminta-alue. 

Yhdistyksen jäsenmäärä on näinä vuosina vaihdellut ensimmäisen vuoden 185 

jäsenestä aina huippuvuoden 1993 jäseneen. Tällä hetkellä yhdistyksessä jäseniä on 

lähellä huippuvuotta: 301 kpl! 
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Yhdistys on näinä vuosina pyrkinyt järjestämään erilaisia harjoituksia koirille, mm. 

tokoa, mejää, nomea sekä näyttelyharjoituksia. Meillä on ollut myös muita 

tilaisuuksia koirille ja niiden omistajille, esimerkkeinä voidaan mainita mm. 

viikonloppuleiri Lapualla, A-koekoulutus viikonloppu, koulutusiltoja, ja erilajien 

koulutuspäiviä ja viikonloppuja. 

Leikkimielisiä kokeita eri lajeissa, Match show tapahtumia unohtamatta... 

Yhdistyksen 25-vuotishistorian aikana olemme järjestäneet kursseja Vaasassa, ja 

lähettäneet koulutusohjaajia, sekä jäseniä muualle kursseille. Näiltä kursseilta ovat 

osallistujat saaneet arvokasta tietoa, jota he ovat voineet jakaa edelleen jäsenille 

harjoitusten yhteydessä. Näin yhdistyksemme on voinut tarjota hyviä 

harjoitustilaisuuksia koirien omistajille. 

Yhdistys on toiminut Vaasan alueella olevien muiden koirayhdistysten kanssa. 

Olemme mm.  järjestäneet kaikkien rotujen näyttelyitä yhdessä Vaasan Kennelpiirin, 

Vaasan Koirakerhon, Sydösterbottens Kennelföreningin sekä Pohjanmaan 

Hirvikoirayhdistyksen kanssa. Kiitos näitten näyttelyiden yhdistys on saanut varoja 

toimintaansa. Ilman näitä rahoja ei meillä olisi ollut mahdollisuuksia kehittyä täksi 

yhdistykseksi, joka tänä päivänä olemme. Yhdistys on pystynyt vuokraamaan 

kerhohuoneen, jossa voimme säilyttää toiminnassamme tarvittavia tavaroita. Tänä 

päivänä kerhohuoneemme sijaitsee Koivulahdessa. 

Närpiön ja Vaasan ympäristössä olevat metsästysyhdistykset ovat antaneet käyttöönsä 

maitaan harjoituksiimme. Samoin olemme voineet näissä maastoissa järjestää kokeita. 

Toivomme, että yhdistyksemme jatkaa myös tulevaisuudessa kehittymistään 

koiriemme parhaaksi! 

Anne Sid-Koskela  
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Festtal 
 

Kvarkens Retrievers grundades för 25 år sedan när medlemmarna i Vasa Hundklubbs 

retriever sektionen beslöt att försöka bilda en retrieverförening. Grundande möte hölls 

den 18.10.1978 där ett 30 intresserade mötte upp. Föreningens verksamhetsområde 

bildades från Munsala och söderut inom Vasa Kenneldistrikts område. 

Föreningens medlemsantal under årens lopp har varierat mellan 185 medlemmar 

första året och toppåret 1993. Nu har vi nära toppåret med 301 medlemmar i 

föreningen! 

Föreningen har under årens lopp ordnat någon form av träningsaktivitet för hundarna 

och medlemmarna. Aktiviteter har varit allt från en hel veckosluts  träningsläger i 

Lappo, skolningsveckoslut i A-prov, skolningskvällar i olika gren och lekfulla prov i 

olika gren, Match shower. 

Under föreningens 25 åriga historia har vi kunnat skicka träningsdragare på kurser 

eller ordna skolningstillfällen för medlemmarna. På så sätt har träningdragarna kunnat 

erbjuda goda träningstillfällen till medlemmarna. 

Föreningen har samarbetat med andra hundföreningar i Vasatrakten. Vi har 

tillsammans med Vasa Kennelförening, Vasa Hundklubb, Sydösterbottens 

kennelförening och Österbottens Älghundklubb ordnat Alla raser hundutställningar. 

Tack vare dessa utställningar har föreningen fått in pengar att använda till 

verksamheten. Utan dessa pengar har vi inte haft möjlighet att utvecklas till den 

förening vi är idag. Föreningen har bland annat hyrt ett klubbrum att förvara egendom 

i. Idag finns vår lokal i Kvevlax. 

Jaktföreningarna runt om Vasa och Närpes ställt sina marker till förfogande för våra 

träningar i jakt-och viltspår samt upplåtit dem för vår prov verksamhet. 

Vi hoppas att föreningen fortsätter att utvecklas även fram ledes för våra hundars  

bästa ! 

Anne Sid-Koskela  
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Vasemmalta Raija Ekholm, Heli Hietala, Antero Kontturi ja Raija Skjäl saivat 

Yhdistyksen viirin, ansioituneesta työstä yhdistyksessä. 

Vasemmalta Heidi Troberg, Pia Lagus, Camilla Nylund, Jyrki Kjellman ja 

Henriikka Kontturi saivat SNJ:n myöntämän hopeisen ansiomerkin. 
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Seuraavana saamme lukea lehtileikkeen, joka on julkaistu 

Vasabladetissa 11.10.1988. Sen jälkeen vuorossa on valokuva, 

yhdistyksen perustamiskokouksesta, ja vielä perustamiskokouksen 

pöytäkirja 18.10.1987.  

 

Som näst får vi läsa ett reportage som publicerats 11.10.1988 i 

Vasabladet. 

Efter det har vi foto från föreningens grundläggande möte och 

ännu protokollet från 18.10.1987 

 

Springbud söker jobb 

En apporterande fågelhund är till mycket hjälp för sjöfågeljägare. Åtminstone 20-30 

procent av fåglarna går förlorade, då jägaren har svårt att hitta eller nå sitt byte. Men 

hunden spårar upp och hämtar lätt en fågel som har kommit på avvägar. 

Tisdag, Vbl 

Det här säger Peter Sellberg, själv ägare till två golden retriver-hundar. Sellberg är 

ordförande för Kvarkens Retrives, en ny sammanslutning som redan har samlat 160 

Vasemmalta Eivor Sellberg, Barbro Fagerholm ja Sonja Lahdenranta-Husu 

saivat SNJ:n myöntmän kultaisen ansiomerkin. 
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medlemmar. Föreningen har åtminstone en sån verksamhetsform som torde intressera 

jägare från Munsala i norr till Kristinestad i söder. Den bjuder ut springpojkar och 

springflickor- gratis. I mån av möjlighet kommer vi ut med våra apporterande hundar 

och deltar i sjöfågeljakt.  Det är ett fint tillfälle för hund och hundförare att få träna 

apportering i praktiken, samtidigt som vi också hoppas att jägaren har utbyte av 

hundens arbete. 

Enligt Peter Sellberg är det en avsevärd skillnad att jaga med apportör jämfört med att 

vara utan. De vanligaste apportörerna är labrador, golden rretrivers eller flat coated 

retrievers.Till samma familj hör också de något ovanligare curly coated samt 

chesapeake bay retrievers. 

Om jägare har med sig envältränad apportör, kan han koncentrera sig på skjutandet, 

och slipper att vada i timtal efter en fågel som han inte hittar, Jägare som inte tidigare 

har haft en apporterande fågelhund med sig, betecknar upplevelsen som en sensation. 

Under högsäsongen kan man till och med lämna skjutvapnet hemma. Hunden hålls 

ändå fullt sysselsatt med att spåra upp skadsjutna änder som jägare utan hund lämnat 

efter sig. 

De personer som åker ut med föreningens apporterande hundar jagar oftast inte själva, 

utan ängnar sig helt åt att dirigera hunden. Det här är säkert ett hjälpmedel värt att 

pröva. Servicen är kostnadsfri, då vi räknar den som god praktik för hund och 

hundförare. Att äga en retriever är inte det samma som att ha en god apportör. Hunden 

har kanske förutsättningar, men bör tränas för att bli bra. I träningarna använder vi bl 

a mås-trut och kråkfåglar. Vi har ett ständigt behov av måsar och kråkor. Detta som 

tips till pälsfarmare och andra. Vi hämtar gärna fåglarna, bara vi vet var de finns. 

När hunden har en god grundlydnad som bas, får de öva sig i att dirigeras tex med 

visselpipa.Sålunda lyder hunden exakt även när den simmar längt ute i vattnet. 

Retriverföreningen ordnar systematiskträning i lydnad, jakt och spårning. Mellan 20 

och 30 hundar deltar i jaktträningarna. Det här betyder att hunden har möjlighet att få 

spår- och brukschampionat. Brukschampion är samma som jaktchampion. Proven är 

dock krävande och hård träning fodras. Man kan börja med ett anlagsprov, som är 

grundprov för jakt. Där det fram om hunden har anlag för jakt. 

Ett plock i verksamheten visar att föreningen har ordnat flera veckoslutskurser med 

spår- och jaktträning. 

Också ett spårmästarskap har ordnats i Korsnäs, med domare från Uleåborg. 

Närmast väntar ögonspegling för hundar. Avsikten är att kartlägga förekomsten av 

ögonsjukdomen PRA. Träffen ordnas den 15. oktober. 

Klubbkvällar hör också till programmet, liksom ett utställningsjippo. I nästa år är det 

dags för en stor samutställning för retrievers, spaniels och vinthundar, 

Nästa höst torde vi också vara mogna att ordna ett jaktprov, säger Peter Sellberg. 

Kvarkens retrievers är underställda Finlands retriever-organisationen. Föreningen står 

till tjänst med kunskap och rå i alla frågor, även till sådana som överväger att köpa en 

retriever. 

Sonja Rosbäck 
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Lähetti etsii töitä 
 

Noutava lintukoira on suureksi avuksi lintumetsästäjälle. Ainakin 20-30 prosenttia 

linnuista menee hukkaan, kun metsästäjällä on vaikea löytää tai saavuttaa saaliinsa. 

Koira jäljestää ja noutaa helposti hukkaan menneen linnun. Näin sanoo Peter Sellverg, 

joka itse omistaa kaksi kultaista noutajaa. Sellberg on Merenkurkun noutajat ry:n 

puheenjohtaja. Merenkurkun Noutajat ry on uusi yhdistys, joka on kerännyt jo 160 

jäsentä. Yhdistyksellä on toiminta, joka kiinnostaa metsästäjiä pohjoisen Munsalasta 

aina etelän Kristiinankaupunkiin saakka. He tarjoavat sekä poika että tyttölähettejä - 

maksutta. Mikäli vain on mahdollista, tulemme noutavien koiriemme kanssa ja 

osallistumme lintumetsästykseen. Tämä on hieno tilaisuus sekä koiralle että 

koiranohjaajalle harjoitella noutamista käytännössä, samanaikaisesti toivomme myös, 

että metsästäjä saa tulosta koiran työstä. 

Peter Sellbergin mukaan on suuri ero metsästää koiran kanssa kuin ilman. 

Tavallisimmat noutajat ovat labradori, kultainen noutaja tai sileäkarvainen noutaja. 

Samaan perheeseen kuuluvat myös hieman harvinaisemmat kiharakarvainen noutaja 

sekä chesapeake lahden noutaja. 

Jos metsästäjällä on mukana hyvin koulutettu noutaja, voi hän keskittyä ampumiseen 

eikä hänen tarvitse tunti tolkulla rämpiä etsimässä lintua, jota ei löydä. Metsästäjä, 

jolla ei aikaisemmin ole ollut mukana metsästyksessä noutavaa koiraa, kuvailee 

kokemusta sensaatioksi. Huippusesonki aikaan voi vaikka jättää aseen kotiin. Koiran 

työllistää täysin haavakkosorsien, jotka ilman koiraa metsästävät metsästäjät ovat 

jättäneet jälkeensä, jäljestäminen. 

Ihmiset, jotka yhdistyksen nimissä lähtevät noutavien koirien kanssa, eivät itse 

useinkaan metsästä, vaan ohjaavat koiriaan. Tämä on varmasti apuväline, jota 

kannattaa kokeilla. Palvelu on ilmaista, koska laskemme sen hyväksi käytännön 

harjoitukseksi sekä koiralle että ohjaajalle. 

Ei kuitenkaan ole sama omistaa noutaja kuin että on hyvä noutava noutaja. Koiralla 

voi olla ominaisuuksia, mutta niitä tulee harjoitella, että tulee hyväksi. 

Harjoituksissa käytetään mm lokkeja ja variksia. Meillä on jatkuva tarve lokeista ja 

variksista Tämä vinkkinä kettutarhoille ja muille. Haemme mielellään lintuja, kunhan 

vain tiedämme mistä. 

Kun koiralla on hyvä perustottelevaisuus, saa niitä ohjattua esim. pillillä. Näin koira 

tottelee, vaikka se ui kaukana vedessä. Noutajayhdistys järjestää harjoituksia 

tottelevaisuudessa, metsästyksessä sekä jäljestämisessä. Noin 20-30 koiraa osallistuu 

metsästysharjoituksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että koiralla on mahdollisuus saada 

jäljestämis- ja käyttövalion arvon. Käyttövalio on sama kuin metsästysvalio. Kokeet 

ovat toki vaativia ja paljon harjoitusta vaaditaan. Aloittaa voi taipumuskokeella, joka 

on peruskoe metsästykselle. Jos koiralla on taipumuksia metsästykseen, selviää se 

taipumuskokeessa. 

Katsaus toimintaan näyttää, että yhdistys on järjestänyt useista viikonloppukursseja 

jäljestämisessä sekä metsästyksessä. Mejä-mestaruus, jonka tuomari oli Oulusta, on 

myös järjestetty Korsnäsissa. Lähitulevaisuudessa odottaa silmäpeilaus koirille. 

Tarkoituksena on kartoittaa silmäsairaus PRA:n esiintyminen. Tilaisuus järjestetään 



                           17 

 

15. lokakuuta. Kerhoiltoja on myös ohjelmassa ja niin myös näyttelyrieha. Ensi 

vuonna on aika isolle yhteisnäyttelylle noutajille, spaneleille sekä vinttikoirille. 

Ensi syksynä lienee myös aika olla kypsä metsästyskokeen järjestämiselle sanoo Peter 

Sellberg. 

Merenkurkun noutajat ry on  Suomen Noutajakoirajärjestön alaseura. Yhdistys antaa 

apua ja vastaa myös kysymyksiin, joita noutajan ostamista harkitsevilla mahdollisesti 

on. 

 

Sonja Rosbäck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhdistyksen perustava kokous 18.10.1987.   

Vasemmalta, Tapio Korhonen, Peter Sellberg, Eivor Sellberg, Eija Huhta, Kai 

Huhta, Mervi Skog ja Berit Ek. 
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Protokoll fört vid  Merenkurkun Noutajat ry:n Kvarkens Retrievers rf:s 

 

Konstituerande möte den 18.10.1987 kl. 20:40 på Ungdomsgården Kyrkoespl. 35. 

Närv. Peter Sellberg, Eivor Sellberg, Kai Huhta, Eija Huhta, Mervi Skog, Tapio 

Korhonen, Gun Berg och Berit Ek. 

§1 

Ordförande Peter Sellberg öppnade mötet. 

 

§2 

Styrelsen konstituerade sig och valde enhälligt Tapio Korhonen till viceordförande. 

 

§3 

Till sekreterare valdes Berit Ek enhälligt. 

 

§4 

Till kassör valdes Kai Huhta, som har rätt att skriva föreningens namn i löpande 

ärende. 

 

§5 

Till medlems sekreterare valdes Mervi Skog. 

 

§6 

Genom lottning avgjordes suppleanternas ordning 1. Gun Berg, 2 Sig-Gustav Nykvist. 

 

7§ 

Beslöts att hålla höstmöte den 15.11.-87 kl 18,00, Tapio Korhonen ordnas lokal. 

 

§8 

Nästa styrelsemöte hålls den 26.10.-87 kl. 18.00 hos Kai Huhta i Jungsund. 

 

§9 

Beslöts att använda Postbanken som bank. 

 

§10 

Beslöts att annonsera I Vasabladet och Pohjalainen inkommande vecka att 

lydnadsträning börjar I Kvarkens Retrievers namn. Berit Ek sätter in annonserna. 

 

§11 

Mötet avslutades kl 21.10. 

 

Infidem 

sek 

Berit Ek 
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Oho, näinkin voi käydä! 

 
Viime vuonna jo päätimme Jannen kanssa, että osallistumme NOME-B SM kisoihin, 

vaikka vain yleisönä. Tapahtumana koe on todella hieno. Näkee hyviä koiria ja tapaa 

paljon tuttuja. Brisse kuitenkin saavutti VOI 1 tuloksen elokuussa. joten näin ollen oli 

oikeutettu ilmoittautumaan kokeeseen ja niin myös tehtiin.  

Itse SM-koe on kolmepäiväinen,  karsintakoe johon mahtuu 48 koirakkoa pidetään 

kahtena päivänä. Tuomareita on kaksi, tänä vuonna oli Vesa Turunen ja Jouni 

Vimpeli. Karsintakoe on normaali NOME-B voittajaluokan koe, eli arvostelu on sen 

mukainen. Tuomarit päättävät karsinnan jälkeen montako koirakkoa Sunnuntain 

finaaliin pääsee.  

Matkamme Hailuotoon alkoi torstaina 

6.9, Brisse oli ilmoitettu perjantain 

karsintakokeeseen. Perjantaiaamuna 

kaikki osallistujat kerättiin 

vuoroarvontaan. Brisse ja Janne saivat 

numeron 7, joka tarkoitti sitä että 

kolmannessa parissa startataan. Kukaan 

osallistujista ei saanut käydä katsomassa 

koetta ennen omaa starttia.  

Koetta suoritti samanaikaisesti 4 

koirakkoa, yhdellä tuomarilla oli aina 

kaksi koiraa arvosteltavana. 

Karsintakokeessa oli kuusi eri tehtävää. 

Ensimmäisessä oli maaohjaus, josta oli 

vedetty jälki. Tässä koiran tuli käyttää 

omaa vainua, vaikka ohjaaja luuli että 

tehtävä on ohjaus. Toinen tehtävä oli 

kaksoismarkkeeraus ja tänä vuonna ei 

koiraa saanut markkeerauksille ohjata, 

vaan koiran oli suoritettava tehtävä 

itsenäisesti.  

Kolmas tehtävä oli haku, jossa 

molemmat koirat tekivät työtä 

samanaikaisesti. Neljännessä tehtävässä koira lähetettiin tietylle alueelle eli oli 

kyseessä lähihaku. Viides tehtävä oli ohjaus. Ohjaus riistat oli ammuttu ohjaajien 

nähden aiemmin, joten heidän tuli muistaa mihin riista oli pudonnut ja ohjauksella 

saada se talteen. Kuudes tehtävä oli ykkösmarkkeeraus. Kokeen aikana ammuttiin 

paljon eli karsintakoe oli hyvin metsästyksellinen.. Etäisyydet eivät olleet pitkiä, 

mutta itse maasto oli aika pitkälle korkeaa heinikkoa. Hienostihan tämä karsintakoe 

meni Brissen osalta tuloksena VOI1, ainut koira Jounin ryhmässä. Lauantaina jatkui 

sama koe johon osallistuivat loput 24 koirakkoa. Yhteensä VOI1 tuloksia tuli 

kahdeksan, joten kun lauantaina illallisella julistettiin finaaliin päässet, oli niitä 

yhteensä 8 kpl. 
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Sunnuntain finaali pidettiin meren rannalla. Arvottiin vuoronumerot ja sen jälkeen 

finalistit vietiin "piiloon". Kukaan finalisteista ei nähnyt toisen koesuoritusta eivätkä 

he voineet keskustella keskenään vasta sen jälkeen kun olivat oman suorituksen 

suorittaneet. Tuomarit kertoivat, että finaali on metsästyksellinen, joten koiraahan 

pitää auttaa käytännön metsästyksessä.  Finaalin ensimmäinen tehtävä oli 

kolmoismarkkeeraus. Kun tehtävä oli suoritettu, putosi kaksi osallistujaa pois. Toinen 

tehtävä oli ohjaus korkean kaislikon läpi ulkomerelle, jossa oli hanhi kiinnitetty 

"boijuun" (kanisteri). Janne kertoi, että ohjaaja ei nähnyt mitään mitä koira teki. 

Brisse kuitenkin suoriutui tästäkin, joten kun tämän tehtävän jälkeen kaksi tiputettiin 

pois, niin Brisse oli neljän joukossa. Kolmas tehtävä oli ohjaus, lähetys 

aallonmurtajalta merta pitkin rantaan, kaislikon läpi pellolle. Pellon perällä oli lato, 

jonka luona oli riista. Kun koira tuli kaislikkoon, se hävisi näkyvistä. Oli hyvää 

onnea, jos koira meni kaislikon läpi ja tuli näkyviin pellolla. Sen jälkeen oli 

mahdollista ohjata koiraa. 

Brisse kahlasi kaislikon eikä vahingossakaan mennyt pellolle, vaan jossain vaiheessa 

tuli takaisin Jannen luo. Tuomari kysyi Jannelta, haluatko vielä lähettää koiran. Mutta 

metsästyskoira, joka on tottunut metsästämään kaislikossa, ei kyllä pellolle helpolla 

mene. Joten Janne päätti, että ei enää lähetä Brisseä. Muut koirakot onnistuivat tässä 

tehtävässä, joten Jannen ja Brissen tulos SM kokeissa oli neljäs sija! 

Myönnän, että kyllä muutama ilon kyynel tuli tästä uskomattomasta saavutuksesta.  

 

Hyvä Brisse! Middleton Breese of Windstar. 

 

Haluan meidän kaikkien puolesta kiittää yhdistystä ja kaikki kannustuksesta ja 

onnitteluista kokeen aikana sekä sen jälkeen. 

 

Oho, så kan det gå! 
 

Redan ifjol bestämde vi oss med Janne att delta i NOME-B FM tävling i jakt fast vi 

bara skulle vara i publiken. Som händelse är provet verkligen värt att se. Man ser bra 

hundar och träffar mycket bekanta. Brisse uppnådde ändå i augusti resultat VOI1 så 

hon fick därmed rätt att anmälas till FM och det gjorde vi också. 

Själva provet är tre dagar, kvalprovet dit det ryms 48 ekipage är två dagar. Två 

domare har hand om provet, domarna i år var Vesa Turunen och Jouni Vimpeli. 

Kvalprovet är ett normalt NOME-B prov så bedömningen görs därefter. Efter 

kvalprovet bestämmer domarna hur många ekipage som slipper till söndagens final. 

Vår resa till Hailuoto startade torsdagen den 6.9.2012, Brisse hade anmälts till 

fredagens kvalprov. Alla deltagare samlades ihop på fredag morgon till utlottning av 

ordningsnummer, Janne och Brisse fick nummer 7 alltså betydde det att de startade 

som tredje par. Ingen som deltog i provet hade rätt att gå och titta på provet före egen 

start. Fyra ekipage utförde provet samtidigt alltså hade en domare 2 hundar under 

bedömning hela tiden. 

Kvalprovet innehöll sex olika uppgifter. Första uppgiften var dirigering på land, men 

där föraren trodde att viltet var så hade man dragit ett spår så hunden måste använda 
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sin näsa för att hitta viltet. Den andra uppgiften var dubbel markering och i år fick 

man inte hjälpa med att visa eller dirigera hunden utan hunden skulle självständigt 

utföra markeringen. Tredje uppgiften var sök där jobbade båda hundarna samtidigt. 

Fjärde uppgiften var när sök där skickade man hunden till ett visst område. Femte 

uppgiften var dirigering. Viltet i dirigeringen hade skjutits tidigare ner, så 

förarna måste komma ihåg vart viltet hade fallit, för att få det i förvar.  

Den sjätte uppgiften var en markering. Under provet sköts det mycket alltså liknade 

kvalprovet praktisk jakt. Avstånden var inte långa men själva terrängen var långt gräs. 

Kvalprovet gick fint för Brisse och som resultat VOI1, hon var den enda som fick 

resultat VOI1 i Jounis grupp. 

Lördagen fortsatte samma prov dit resten av 24 ekipage deltog. Tillsammans var det 8 

stycken som fick resultatet VOI1 så när söndagens finalister offentliggjordes under 

fest middagen på lördag kväll så var det 8 stycken ekipage. Söndagens final hölls vid 

havet. Först utlottades ordningsnummer och sen fördes alla finalister i "gömman" 

Ingen av finalisterna såg andras prestationer och de hade inte möjlighet att diskutera 

med varandra före de själva startat. 

Domarna berättade att provet liknar praktisk jakt och då måste man hjälpa hunden 

ifall det behövs. Finalens första uppgift var en 

trippel markering. När uppgiften utförts föll två 

finalister bort. Den andra uppgiften var 

dirigering genom hög vass ut till havet där en 

gås var fastsatt i en "boje" (kansiter). Janne 

berättade att förarna inte såg något vad hunden 

gjorde. Brisse utförde också denna uppgift så 

när två till fälldes bort var Brisse med de fyra 

kvarstående finalister. Tredje uppgiften var 

dirigering från en vågbrytare mot stranden, sen 

genom en hög vass till en åker. I ändan av åkern fanns en lada där viltet hade 

placerats. När hunden kom till vassen försvann hunden från siktet. Det behövdes bra 

lycka ifall hunden kom igenom vassen och ut på åkern, då hade man möjlighet att 

dirigera hunden. Brisse vadade i vassen och inte i misstag kom hon ut på åkern utan 

efter en tid kom hon tillbaka till Janne. Domaren frågade ifall Janne vill skicka Brisse 

på nytt men en hund som är van att jaga i vass far nog inte gärna ut på åkern så Janne 

bestämde att han inte skicka Brisse mera. De andra ekipagen klarade uppgiften så 

resultatet i FM provet för Janne och Brisse var fjärde plats !  

Jag medger att några glädjetårar kom efter denna otroliga prestation 

 

Fint Brisse ! Middleton Breese of Windstar. 

 

Jag vill passa på att från oss alla tacka föreningen och alla som kämpade och  

gratulerade oss, under provets gång och efteråt.  

 

Barbro Fagerholm 
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25-V. JUHLA MATCH SHOW 

16.09.2012 KASARMINKENTÄLLÄ 

 

Aurinkoisena sunnuntaina järjestimme näyttelytoimikunnan ja muutamien 

vapaaehtoisten 

avuin yhdistyksen 

Juhla Match 

Show:n Vaasan 

kasarminkentällä. 

Koirakkoja 

osallistui 50 kpl ja 

edustettuina oli 

hyvin laajakirjo eri 

rotuja. 

Lapsi&koira-

pareja osallistui 7 

kpl. 

Tuomareinamme 

toimivat hyvin 

ammattitaitoinen ja 

monipuolisen 

koiraharrastushistorian omaava nelikko: Justo Estupinan, Miia Westman, Sari 

Pirttinen ja Riitta Lehtinen. 

Kiitämme tuhannesti kaikkia osanottajia ja tuomareitamme mukavasta päivästä sekä 

sponsoreitamme: Musti & Mirri, NauHau, Hovisepät, Seppälän valokuvaamo, 

Kotipizza ja Meidän Koira-lehti, upeista palkinnoista ja sujuvasta yhteistyöstä.  

 

Kuvassa tuomari vasemmalta: Miia Westman, Sari Pirttinen Riitta lehtinen ja Justo 

Estupina 

 

 

TULOKSET: 
BIS 1: Unkarinvizla Lumi om.Maria Gull 

BIS 2: Labradorinnoutaja Pödi om. Kimmo 

Blomback 

BIS 3: Shetlanninlammaskoira Xia om. Niina 

Säkkinen 

BIS 4: Portugalinvesikoira Roosa om. Tarja 

Närvä 

 

  
BIS voittaja kuva: Johanna lähteinen 
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Lapsi & Koira: 

1. Anton Leminen &Labradorinnoutaja Penni  

2. Nikolina Närhi & Cavalier Dina 

3. Eetu Jousimäki & lammaskoira Dumle 

4. Sofia Kannasto & chihuaua Rasmus 

5. Nea Blomback & valk.paimenkoira Pekko 

6. Isabella Hernesaho & shetlanninlammaskoira Xia 

7. Eeli Luoma & italianvinttikoira Fabian 

 

Pennut, punaiset: 

1. Kultainennoutaja Beeda om. Heidi Talvitie 

2. Portugalinpodengo Aune om. Sanna Jousmäki 

3. Cockerspanieli Mimmi om. Kari Kroholm 

4. Ranskanbuldoggi Maisa om. Tuija Kultti 

 

 

Isot koirat punaiset: 

1. Portugalinvesikoira Rafi om. Markku Saarinen 

2. Suomenajokoira Henna om. Leena Salomaa 

3. Saksanpaimenkoira Ipe om. Kirsi Salmela 

4. Valk.paimenkoira om. Suvi Sepänmäki 

 

 

Pienet koirat, punaiset: 

1. Shetlanninlammaskoira Xia om. Niina Säkkinen 

2. Westie Bamse om. Christian Sandström 

3. Kaniinimäyräkoira Hertta om. Päivi Vaismaa 

4. Cavalier Dina om. Niina närhi 

 

Noutajat, punaiset: 

1. Labradorinnoutaja Pödi om. Kimmo Blomback 

2. Kultainennoutaja Selma om. Miia Ahlhom 

3. Labradorinnoutaja Ukko om. Jaana Pullola 

 

  Veteraanit, punaiset: 

1. Unkarinvizla Lumi om. Maria Gull 

2. Bordercollie Donne om. Miia Ahlholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pennut, siniset: 

1. 1.  Bordeauxindoggi Senni om. Sari Mäkelä 

2. 2.  Labradorinnoutaja Valto om. Marjaana Kamila 

3. 3.  Kultainennoutaja Bambi om. Mia Ahlholm 

4. 4. Pyreneittenpaimenkoira Nico om. Sandra 

Nordlund 

 

Isot koirat, siniset: 

1. 1. Portugalinvesikoira Roosa om. Tarja Närvä 

2. 2. Englanninvinttikoira Hemuli om. Elisa 

Itälaakso 

3. 3. Bordercollie Falco om. Mirjam Axell 

4. 4. Englanninvinttikoira Hilma om. Elisa Itälaaksi 

 
Pienet koirat, siniset: 

1. 1. Jackrusselinterrieri Putte om. Arja Lammi 

2. 2. Westie Pyry om. Essi Viitala 

3. 3. Parsonrusselterrieri oliver om. Heidi Pöyrylä 

4. 4. Chihuaua Rasmus om. Tea kannasto 

5.  

Noutajat, siniset: 

1. 1. Kultainennoutaja Bambi om. Miia Ahlholm 

2. 2. Kultainennoutaja Chere om. Mervi Uusi-Rauva 

3. 3. Kultainennoutaja Jesse om. Marianne Nynä 

4.  

Veteraanit, siniset: 

1. 1. Australianterrieri Tony om. Minna Myllypekiö 

2. 2. Italianvinttikoira Fabiani om. Emma Luoma 

 

Noutajat  sin 1-3 

Kuva: Johanna 

Lähteinen 
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FI TVA & FI JVA Pilliklubin Hellunen  

9.5.1999-23.3.2012 

Hyvä ystävä on kuin enkeli hän kulkee rinnallasi 

toisinaan vähän kauempana, toisinaan ihan 

lähelläsi. Eikä ystävyys katoa, vaikka välillä on 

pitkiäkin matkoja; hyvillä ystävillä on aina 

toistensa sydämessä sija. 

Hyvän ystävän tuntee silmien iloisesta tuikkeesta, 

hännän huiskutuksesta ja hellästä sydämestä 

kultaisesta. Ystävää ei kuitenkaan voi omistaa ja 

kun on aika, on pystyttävä luopumaan 

Kiitos Jenna kaikista yhteisistä vuosista. 

Sonja, Tapio, Jarkko sekä Pipsa 

Noutajat pun 1-3. Kuva: Johanna Lähteinen 
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Jäsenien tuloksia yhdistyksien kokeista / Medlemmars resultat i 

föreningens prov 

 
NOME-B, 11.-12.8.2012 Närpiö 

LA 11.8.2012 ALO tuomari Mika 

Lappalainen 

 

 

knn Goldgingers Colombaccio, 

FI24827/10, s. 19.3.10 ALO 2 

Toimitsijoiden  

valinta 

(i: Weljesten Endorfin AU, e: Fi KVA 

Doubleuse Rodel) 

kasv. Sellberg Eivor & Camilla, Vaasa 

om.&ohj. Johan Granfors & Jenny Forsström, Pjelax 

 

knn FI JVA TK2 Minellin Snowfairy, FIN10689/06, s. 8.12.2005 ALO 3 

(i: Joystep's Moon Cracker, e: Minellin Pearl Lady-Puck) 

kasv. Minna Hästbacka, Vantaa om.&ohj. Maria Viita-Kottari, Tuomikylä 

 

 

NOME-B, 11.-12.8.2012 Närpiö 

LA 11.8.2012 AVO 

 

bn Seahunter Patti Smith, FIN26641/08, s. 20.3.2008 AVO 2 

(i: Streamlight's Fox Mulder, e: Middleton Breese of Windstar) 

kasv. ja omistaja Fagerholm Janne & Barbro, 65320 Vaasa 

ohj. Barbro Fagerholm 

 

knn Goldgingers Mestolone, FI24824/10, s. 19.3.2010 AVO 2 

(i: Weljesten Endorfin Au, e: FIN KVA Doubleuse Rodel) 

kasv. Eivor & Camilla Sellberg, Vaasa 

om. Camilla Sellberg & Jonas Carlsson, Tölby, ohj. Camilla Sellberg 

 

NOME-B, 12.08.2012 Närpiö 

SU  AVO 

 

lbu Eagle Owl's Mercurius, FIN52624/08, s. 23.9.2008 AVO 2 

(i: INT WCH Chairman Of Dukefield, e: FIN KVA Dual's Hope Cassiopeia) kasv. 1/1 

Pauliina Ahola & 2/2 Miso Sipola, 1/1 Myllykoski, 2/2 Ummeljoki 

om. Tarja & Timo Nordberg, Hyllykallio,ohj. Timo Nordberg 
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knn Goldgingers Mestolone, FI24824/10, s. 19.3.2010 AVO 3 

(i: Weljesten Endorfin Au, e: FIN KVA Doubleuse Rodel) 

kasv. Eivor & Camilla Sellberg, Vaasa 

om. Camilla Sellberg & Jonas Carlsson, Tölby, ohj. Camilla Sellberg 

 

 

bn Seahunter Patti Smith, FIN26641/08, s. 20.3.2008 AVO 0  Toimitsijoiden 

valinta  
(i: Streamlight's Fox Mulder, e: Middleton Breese of Windstar) 

kasv. ja omistaja Fagerholm Janne & Barbro, 65320 Vaasa 

ohj. Barbro Fagerholm 

 

 

VOI   

 

lbn Middleton Breese of 

Windstar, FIN13509/06, 

s. 10.8.2005 VOI 1 

PIIRIMESTARI  ! 

 

Toimitsijoiden valinta . 

Kolmas VOI1 tulos ja 

UIMAAN! Onnittelut! 

 (i: Searover Cary, e: 

Middleton Antonia) 

kasv. Lundgren Eva, 18143 

Liding 

om. Barbro & Janne 

Fagerholm, Vaasa, ohj. Janne Fagerholm 

 

 lbn FIN MVA FIN JVA Upwards Happy Smile, FIN24265/04, s. 13.4.2004 VOI 3 

(i: KANS MVA FIN MVA FIN KVA FIN JVA S MVA S KVA S JVA Älvgårdens 

Le Cardinal, e: Upwards Chiquita) 

kasv. Rita Nygård, Vasarainen 

om. Paula Käsnänen-Koivuporras, Laihia, ohj. Erkki Koivuporras 

 

knn Goldgingers Hip Hop, FIN29465/07, s. 25.4.2007 VOI 3 

(i: IGOR MY MELODIE OF GOLDEN SPIRIT, e: GOLDGINGERS MAGNOLIA) 

kasv. Eivor&Camilla Sellberg, Vaasa  om.&ohj. Eivor Sellberg, Vaasa 
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Merenkurkun Noutajien Mejä-koe Veikkaalassa 9.9 2012 

Kvarkens Retrievers Viltspårprov 9.9 2012  i Veikars 

 
Ylituomari/Överdomare: Toni Tunkkari Tuomari/Domare: Nina Kujala 

Koe oli yhdistyksen mestaruuskoe voittaja-luokassa  / Provet var föreningens 

mästerskapsprovi Segrarklass 

 

AVO-luokka / Öppen klass 

 

Two Pine´s Gyrojet, AVO 1  41p 

äg. Nea Kostelainen   flyttar till segrarklass / siirtyy voittajaluokkaan 

 

Friedrich´s Hunting-Hazard, AVO 1  42p     

äg. Elina Haapakoski  flyttar till segrarklass / siirtyy voittajaluokkaan 

 

Vimpulan Flavianos, AVO 1  43p   

 äg. Tuija Kurhela  flyttar till segrarklass / siirtyy voittajaluokkaan 

 

Inassicas Clair Renaissance, AVO 1 45p 

äg. Riitta Hyvönen  förare  Johannes Hyvönen 

 

Strongline´s Chico, AVO 1 45p 

 äg. Jaana Pullola    

 

 

VOI-luokka/Segrarklass 

 

Bridgehill´s Asopos, VOI 1  42p uusi JVA  ja 

YHDISTYKSEN MEJÄ-MESTARI 2012 

 ny JVA  och FÖRENINGENS VILTSPÅR- MÄSTARE 2012  Onnittelut! 

äg/om Sari Nuolioja    

 

Wildanas One Hot Muffin, VOI 1  47p  ny JVA Onnittelut!  

 äg/om Anna Saarela    

 

Spice Twice Rocky´s Reward, VOI 2 37p 

 äg/om Åsa & Timo Kesti, ohjaaja/ förare Åsa Kesti   

 

Tollerbay Fiona von Tistel,  VOI 2  35p 

 

Keski-Maan Rana, VOI 3  26p  

äg/om. Mikael Lattu    

 

Maricosan´s Querulus Orion   äg. Bodil Winberg   VOI 0 

Helkyn Gastanberra, AVO 1 47p 

äg. Elisa Lähdesmäki   
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Yhdistyksen koekalenteri / Föreningens provkalender 

 
Ensi vuoden 2013 kokeita ei ole vielä virallisesti anottu. 

Nästa års prov 2013 har inte ännu ansökts. 

 

 

TOKO-toimikunta tiedottaa: 

 

TOKOCUP , epävirallinen tottelevaisuuskoe 12.6.2012 

Merenkurkun Noutajat ry/tokotoimikunta järjesti vuoden 2012 Vaasan seudun 

tokocupin toisen osakilpailun. Kisa pidettiin Kasarminkentällä (Kasarmintori) 

Vaasassa 12.6. iltakokeena. 

 

Tuomarina mölli- ja alokasluokassa toimi tokotoimikunnan Charlotta Koskela ja 

liikkurina Johanna Leppänen. AVOssa ja VOI:ssa tuomarina oli Sonja Lahdenranta-

Husu ja liikkurina Sarah Pått. Sponsorina toimi Vaasan eläinkeskus. 

Osallistujia oli tänä vuonna yllättävän paljon, yhteensä 16 koirakkoa jakautuen 

luokittain seuraavanlaisesti: Möllialokasluokka: 6 osallistujaa, alokasluokka 2 

osallistujaa, avoin luokka 6 osallistujaa, voittajaluokka: 2 osallistujaa. 

Sää suosi osallistujia ja osakilpailussa vallitsi vapaa ja iloinen tunnelma. 

Palkintojenjaossa koettiin onnistumisen riemua  

 

    
 

Lydnads kommittèn informerar: 

 
TOKO-toimikunta / Lydnads kommittén 

Puheenjohtaja 

Charlotta Koskela  

044 - 5424372 

charlotta.koskela1@gmail.com 

Kyselyt : toko@merenkurkunnoutajat.com 
 

 

 

 

Nina Härö 

Laura Kaukonen 

Johanna Leppänen 

Johanna Lähteinen 

Raija Skjäl 

 

mailto:toko@merenkurkunnoutajat.com
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NOME-toimikunta tiedottaa: 

 
Terveiset täältä kiivaimman jahtikauden syövereistä. Jahtikausi saatiin vauhtiin 

perinteisesti elokuussa ja allekirjoittanut on ollut siitä lähtien tiiviisti liikkeellä. 

Jurvassa kyyhkyjahdissa, Kustavissa sorsastusta, Hyrynsalmella kanalinnustusta, ja 

vielä eilen kotiuduin Virosta, jossa oli tarkoitus tiputtaa hanhia, mutta muuttohanhet 

eivät vielä olleet saapuneet sinne ja saalis jäi laihahkoksi, mutta olihan se uusi 

opettava kokemus, monessakin mielessä. 

Koekausi alkaa tätä kirjoittaessa olla melkein lopuillaan ja harjoituksetkin 

yhdistyksen toimesta alkavat pikkuhiljaa vetäytymään talvitauolle, mutta tokihan 

kaikki treenaavat kotona koiriaan, niin kuin muulloinkin! Koekausi on tuottanut 

jäsenistölle tasaisesti mukavia tuloksia, ja kirkkaimpana kruununa on tietysti Janne 

Fagerholmin ja Midleton Breese 

Of Windstarin, eli "Brissen" 

saavuttama( FIN KVA) 

käyttövalion arvo ja mahtava 

venyminen lajin SM kokeessa, 

ensin suoriutuminen perjantain 

ja lauantain 48 koirakon 

karsinnasta sunnuntain finaaliin, 

8 parhaan joukkoon, ja siellä 

venyminen vielä iltapäivän 

loppumittelöihin, saavutuksena 

kunnioitettava neljäs sija! 

Hienoa Janne ja Bris!!  

Henkilökohtaisesti on aika jättää 

toimikunnan puheenjohtajuus 

uusiin käsiin, ja vetäytyä 

taustajoukkoihin nomen osalta. 

Toki vielä kokeissa olen 

käytettävissä, tarpeen vaatiessa. 

Ja hallituksessahan on vielä 

vuoden pesti jäljellä. Nomen 

osalta on mielestäni asiat hyvässä jamassa ja uuden ryhmän on helppo tästä jatkaa, ja 

tietysti uusia tuulia tarvitaan aina kohti parempaa huomista. Haluankin kiittää kaikkia 

eri vuosina nome toimikunnassa kanssani toimineita henkilöitä, ilman TEIDÄN 

vapaaehtoista työpanostanne mikään ei olisi ollut mahdollista. Ja yhdistyksen 

palveluita hyödyntävälle jäsenistölle on ehkä paikallaan muistuttaa, että kaikki 

toimikuntalaiset tekevät näitä hommia ihan vapaaehtoispohjaisesti ja uhraavat omaa 

vapaa-aikaansa erittäin paljon yhteisen hyvän saavuttamiseksi. 

Toivotan kaikille erittäin hyvää jatkoa ja viisaita valintoja ensi vuoden osalle! 

 

Terv. Jyrki Kjellman 
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JAKT-kommittén informerar: 
 

De här hälsningarna skickas under den mest intensiva jaktsäsongen. Jaktsäsongen 

startade traditionsenligt i augusti och jag själv har varit igång sen dess. 

I Jurva på duvjakt, andjakt i Kustavi, hönsfågeljakt i Hyrynsalmi och senast 

hemkommen från Estland. I Estland var det meningen att jaga gåsar men flyttgåsarna 

hade inte ännu anlänt dit och fångsten blev mager, men nog var upplevelsen lärorik i 

många anseenden. När jag skriver detta börjar provsäsongen närma sitt slut och likaså 

föreningens träningar. Fast träningarna tar slut så fortsätter  träningarna som alltid där 

hemma med egna hundar. Provsäsongen har fört med sig jämna fina resultat och som 

den klaraste  förstås Janne Fagerholm och  Middleton Breese Of Windstars alltså 

"Brisse" som uppnådde (FIN KVA) jakt championat och den mäktiga prestationen i 

SM provet i jakt. Först klarade de sig genom fredagens och lördagens kval där 48 

ekipage deltog till söndagens final med 8 ekipage och ännu efter det klara sig med till 

eftermiddagens slutkval och till slut få resultatet fjärde plats! 

Grattis Janne och Brisse! 

Personligen är det tid för mig att lämna kommittens ordförande plats till nya händer, 

och dra mig i bakgrunden i Nome ,det är klart jag stor till förfogande vid proven ifall 

det behövs. I föreningens styrelse har jag ännu ett år kvar. Jag tycker jaktkommitten 

äfungerar bra så den nya gruppen har det lätt att fortsätta, men förstås nya vindar 

behövs alltid för en bättre framtid. Jag vill tacka alla som varit med under åren i 

jaktkommitten, utan ERA frivilliga arbetsinsatser skulle det inte ha blivit av. Det är 

kanske passande att påminna medlemmarna som använder kommittens olika tjänster, 

att de här jobben görs helt frivilligt av kommitte medlemmarna, de lägger ner sin egen 

fritid för fina gemensamma prestationer . Jag önskar alla en bra fortsättning och kloka 

val för nästa år. 

 

Hälsningar Jyrki 

 

Nome toimikunta / Jakt kommittén 

Puheenjohtaja / Ordförande 

Jyrki Kjellman 

 

nome@merenkurkunnoutajat.com 

Toimikunnan jäsenet / Kommitté medlemmar 

 

Barbro Fagerholm sihteeri / sekreterare   

              

Jyrki Santapakka       Janne Fagerholm 

Tuija Kurhela        Eivor Sellberg 

Henriikka Kontturi        Janne Hautala 

Jaana Pullola        Marjo Männistö-Kangasluoma 
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MEJÄ-toimikunta tiedottaa: MEJÄ kommittén informera: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merenkurkun Noutaja ry:n Mejä-mestari 2012 / Kvarkens 

Retrivers Viltspårs mästare 2012   Bridgehill´s Asopos 
Omistaja ja ohjaaja: Sari Nuolioja 

 

Mejä toimikunta / Mejä /spår kommittén 

Puheenjohtaja 

Pia Lagus 

 

meja@merenkurkunnoutajat.com 

Toimikunnan jäsenet / Kommitté medlemmar 

Mikael Appel 

Christina Furu 

Peter Kronlöf 

Torsten Lerstrand 

Camilla Nylund 
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NÄYTTELY-toimikunta tiedottaa: 

 

UTSTÄLLNINGS kommittén informera: 
 

Juhla MatchShow 2012 valokuvia löytyy Yhdistyksen nettisivuilta 

 

Näyttely toimikunta / Utställnings kommittén 

 

Puheenjohtaja 

Kati Männikkö katimannikko@windowslive.com 

044 567 4520 

 

nayttelyt@merenkurkunnoutajat.com 

Toimikunnan jäsenet / Kommitté medlemmar 

 

Elli Huhta              

leijona99@hotmail.com 

040 913 1580 

 

Kati Männikkö           Jaana Kilpiö 

katimannikko@windowslive.com      jaanakilpio@gmail.com 

044 567 4520            040 846 6068 

 

 

     Yhdistyksen Tapahtumakalenteri 2013 

Föreningens kalender 2013 

 

18.-19.5.2013 Nome koe / 

Jakt prov 

 

ALO, AVO, VOI 

Närpiö 

Ilm/Anm  
8.4.2013-29.4.2013 

http://koekalenteri.snj.fi/ 

 

13.-14..4.2013 Kansainvälinen 

kaikkien rotujen 

koiranäyttely, 

Talkoolaisia 

tarvitaan 

Vaasa 

17.-18.8.2013 Nome koe / 

Jakt prov 

 

 

 

Johanna Lähteinen 

jossu_84@hotmail.com 

044 022 0410 

 

mailto:katimannikko@windowslive.com
http://koekalenteri.snj.fi/
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Tarvikemyynti / Försäljning 
Tuija Kurhela 0400 933 619 

 Dummy Teba 

       400g 

 

 

 

 

 

 pun / valk   

 
 

 must / valk  
 

 
 

 

 pentudami, vihreä 
 
 
 
 
 
 
 

 Hallmark dami 

noin 30 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Muovidami 28 cm 

 

 

7,5 € 

 

 

 

 

 

9,5 € 

 

 

9,5 € 

 

 

 
 

 8,5€ 

 

 

 

 

 

 

12,50€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 € 
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Pilli / Visselpipa  

Acme 211 1/2 

8 € 

 

WT-talutin/ WT-koppel 11 €  

Talutin / Koppel 11 € 

 

MKN autotarra / KR:s 

bildekal 

 

MKN kangasmerkki / KR:s 

tygdekal 

2 € 

 

 

7€ 

 

 

 

INFO –TOIMIKUNTA TIEDOTTAA/ INFO-KOMMITTÉN INFORMERAR 

 

Seuraavaan infolehteen tuleva materiaali tulee lähettää 25.1.2013 

mennessä osoitteeseen /  

Material till nästa infotidning skall skickas in senast 25.1.2013 till 

adressen 

 

aineisto@merenkurkunnoutajat.com 
tai /eller 

postitse osoitteeseen: 

Merenkurkun Noutajat ry. 

Louhenkatu 12 

65230 Vaasa 

mailto:aineisto@merenkurkunnoutajat.com
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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 


