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Merenkurkun Noutajat ry  

viettää 25-vuotisjuhliaan vuonna 2012. 

Vuoden pääjuhla pidetään 02.11.2012.  

Juhlapaikkana toimii Kulttuuritalo Cantare, Vöyrinkatu 

12 Vaasa. 

Toivotamme Teidät lämpimästi tervetulleeksi viettämään 

kanssamme pääjuhlaa merkkipäivän johdosta. 

 

Ilmoittautumiset sekä tarkemmat hintatiedot ilmoitetaan 

viimeistään syyskuun alkupuoliskolla. 

Terveisin, Hallitus 

 

Kvarkens Retrievers rf  

firar föreningens 25 års jubileum.  

      Festen ordnas 02.11.2012 på Cantare,  

Vörågatan 12 Vasa. 

  Vi önskar er alla hjärtligt välkomna att fira 

årsfesten med oss. 

     Anmälningar och noggrannare information  

     meddelas senast i början  

  av september. 

  

  Hälsningar, Styrelsen 
 

 

 

 



Merenkurkun Noutajat r.y. / Kvarkens Retrievers r.f.                           3 

 

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   

 

 

 

 

 

 

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                    
 

 

 

 

 

mailto:tapio.mj.martimo@gmail.com
mailto:janne1hautala@gmail.com
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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 ja Tapio Martimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Puheenjohtaja toivottaa kaikille hyvää kesää! 
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Ordförande önskar alla en glad sommar! 
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Noutajaharrastus ennen ja nyt 
 

Merenkurkun Noutajat täyttää tänä vuonna 25 vuotta. Juhlavuosi huipentuu 2. päivä 

marraskuuta pidettäviin syntymäpäiväjuhliin, mutta juhlavuosi näkyy lehdessäkin. 

Tässä jutussa jutellaan Eivor ”Eippa” Sellbergin kanssa. Eivor on seuramme 

perustajajäseniä, joten häneltä löytyy perspektiiviä harrastuksen ja seuratoiminnan 

muutoksiin aikojen saatossa.  

 

Eivor on aina ollut uskollinen 

kultaisillenoutajille. Ensimmäinen oma 

kultainennoutaja löytyi vuonna 1981 Ruotsista 

Tukholman lähettyviltä. Noutajien ja 

kultaistennoutajien saatavuus Suomesta oli 

silloin varsin vähäistä. Tuolloin 

kultaisianoutajia ei jaoteltu sen kummemmin 

näyttely- tai käyttölinjaisiin koiriin.  

Ennen oman rotuseuran perustamista 

noutajaharrastajat toimivat Vaasan 

Koirakerhon alaisuudessa omassa 

noutajajaostossaan. Noutajaharrastus on 

kuitenkin monella tavalla muista 

koiraharrastuksista poikkeava, koska mm. 

tarvitsemme pakastelintuja NOME:a ja verta 

MEJÄ:ä varten. Siten omalle seuralle alkoi 

kehkeytyä tarvetta. Seura perustettiin lopulta 

vuonna 1987 ja tässä Eivor oli osaltaan 

mukana alusta lähtien.  

Aluksi seurassa oli vain kourallinen jäseniä ja 

kaikki osallistuivat koulutuksiin ja muihin 

yhteisiin tapahtumiin järjestäjinä ja 

osallistujina. Tuolloin puutetta oli vähän kaikesta: harjoituksellisesta osaamisesta, 

harjoituslinnuista ja erityisesti rahoituksesta. Rahaa saatiin haalittua kasaan pienistä 

myyjäisten tyyppisistä satunnaisista tulovirroista. Seuran rahatilanne muuttui 

ratkaisevasti, kun Vaasassa alettiin järjestää säännöllisesti kansainvälistä 

koiranäyttelyä. Näyttelyn järjestelyihin osallistuminen ja siitä syntyvä rahallinen potti 

on edelleen seuramme rahoituksellinen tukijalka.  

Eivor kertoo, että suurinta muutosta noutajakoiraharrastuksessa on vähän vaikea 

määritellä, sillä niin moni asia on muuttunut. Tietoa ja osaamista on enemmän, 

kokeisiin voi ilmoittautua kätevästi Internetissä ja seurakin on nykyään varsin iso ja 

monipuolinen kokonaisuus noin 250 jäsenensä myötä.  

 

Hetken asiaa mietityttään Eivor päätyy siihen, että suurin muutos on kuitenkin 

tapahtunut kokeissa. Aiemmin esimerkiksi taipumuskokeissa oli enemmän 

tottelevaisuuselementtejä ja yksinkertaiset noutotehtävät suoritettiin dameilla ja 



Merenkurkun Noutajat r.y. / Kvarkens Retrievers r.f.                           9 

 

linnuilla. Myös MEJÄ on muuttunut koemuotona jonkin verran. Samalla kokeita 

järjestettiin vuosittain todella vähän. Samalla myös harrastajat ovat muuttuneet. 

Kiireinen elämänmalli tuo mukanaan tiettyä kärsimättömyyttä ja harrastajat ovat 

tottuneet tulemaan ”valmiiseen pöytään”. Eivor kokee kuitenkin, että tämä osataan 

nykyään ottaa varsin hyvin huomioon koulutuksissa varmistamalla, että kouluttajia on 

tarpeeksi. Koulutusryhmistä ei siis tule liian isoja, joten oman vuoron odottaminen ei 

yleensä ole kohtuuttoman pitkä.  

 

Eivor kokee, että noutajakoiraharrastuksen tulevaisuus näyttää valoisalta. Koirat ovat 

entistä parempia, ohjaajat taitavampia ja kokeita järjestetään runsaasti ympäri 

Suomen. Myös seuran tulevaisuus näyttää mukavalta, koska seuraan tulee koko ajan 

uusia motivoituneita harrastajia. 

 

 

Tapio Martimo 
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KIERTOPALKINNOT 

NOME 

Vuoden Nome-koira 

lbn, Middleton Breese Of Windstar om.Janne & Barbro Fagerholm 

 

AVO-luokankoira 

lbn, Jummi-Jammin Fizz om. Pentti Ihamäki 

 

Epävirallinen Nome-tulokas 

knn, Goldgingers Mestolone om. Camilla Sellberg & Jonas Carlsson 

 

NÄYTTELY: 

Vuoden näyttelynoutaja 

kkn, CIB FI & EE MVA V-08 BaltW-09 

Vimpulan Aamu Aurinko om. Tuula ja Mauno Smeds 

 

Anns minne: 

skn, Kvarntorpet`s Ina Scot om. Birgitta Hällsten-Pada 
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MEJÄ: 

 

Vuoden Luokanvaihtaja 

nsn, Tollerbay Kamu Katitzi om. Sabina Nickull 

 

Bellan malja sekä ahkerin parivaljakko 

lbn, Vimpulan Neiti Puutarhuri om. Jenni Smeds 

 

Mejämestari: 

nsu, Sienna-Red Kokaburra om. Anne Lillträsk 

 

Vuoden mejäkoira 

nsu, FI JVA&JM-11 Tollerbay Banjo Blues om. Mikael ja Venla Appel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOKO: 

 

Vuoden tokokoira: 

Sienna-Red Kokaburra om. Anne Lillträsk 
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Perustottelevaisuus pentukurssi kevät 2012 
 

Keväällä 19.02.-01.04.2012 Merenkurkun Noutajat ry järjesti pentukurssin yli 4 kk 

täyttäneille koirille. Kurssille otti osaa labradorinnoutaja, kultaisianoutajia, 

clumberinspanieli, lapinporokoira, suomenlapinkoira ja australianpaimenkoira. 

Kurssin vetäjänä oli Jaana Pullola. 

Kurssiin sisältyi 1 teoriakerta ABC:llä Vaasassa, 6 harjoitustuntia Koivulahden 

hallilla ja kurssi päätettiin ABB:n Muuntajaportin parkkipaikalla rally-tokon 

merkeissä. Teoriatunnilla käsiteltiin koiran ja ihmisen suhteen rakentamista, ihmisen 

oikeanlaista johtajuutta, koiran elekieltä, oppimisen teoriaa ja koiran palkitsemista - 

sekä pelisäännöt harjoituskentällä. Harjoituksissa käytiin läpi aina muutama uusi asia 

kerrallaan ja miten ne opetetaan koiralle. Kotiläksyjä opeteltiin ahkerasti kotona ja ne 

käytiin läpi seuraavalla harjoituskerralla.  Pentukurssilla opeteltiin paljon 

kaikkea hyödyllistä, mm. näitä: luoksepäästävyys, katsekontakti, perusasento,  
istuminen, maahanmeno, hihnassa kävely vetämättä, seuraaminen vierellä, 

luoksetulo. 

  

 

 

 

Kurssilaisen ajatuksia kurssista: 

 

"Todella hyvä vetäjä! Iloisen positiivisella, mutta myös jämäkällä tavalla harjoiteltiin 

todella vaihtelevia asioita. Itse olin kaksi kertaa poissa, mutta joka kerralle oli jotain 

jännää uutta tekemistä. Ei jankutettu samaa asiaa ja kannustuksesta tuli sellainen fiilis 

että "hei me osataan" ja koin, että tämä fiilis tarttui koiraan!! Ryhmän koko oli 

passeli. Jokaiselle koiralle jäi aikaa myös henk koht valmennukseen. Ihana 

sekamelska eri rotuisia koiria. Toivottavasti mahdollisuus turvallisiin (ja kuiviin) 

sisätilatreeneihin säilyy myös tulevaisuudessa. 

 

Kurssilla ymmärsi miten tärkeätä on totuttaa nuorta koiraa erilaisiin ympäristöihin ja 

harjoitella opittuja asioita muuallakin kuin treenihallissa. Päätöspäivän juhlallinen 

rally-toko -kisa oli kiva päätös kurssille ja leikkimielinen kisa nosti ainakin mamman 

pulssia. Suosittelen lämpimästi kurssia kaikille!!" 
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Henna Jyringin haastattelu 
 

KTT, tutkijatohtori Henna Jyrinki on väitellyt aiheesta "Lemmikinomistajan 

monet kasvot". Tapasin Hennan Vaasan yliopistolla haastattelun merkeissä. Hän on 

aloittanut tokoharrastamisen ja – kilpailemisen cavalier Nekkun (BH Magnumin 

Karamellillä) kanssa, noin 13 vuotta sitten. Tällä hetkellä heillä on kolme koiraa, 7-

vuotias espanjanvesikoiranarttu Karkki (BH Concurrido Ocarina), 4-vuotias 

lyhytkarvainen bernhardinkoirauros Sisu (TK1, TK2, BH Grapevine Mason) ja 

kasvamassa käyttölinjainen belgianpaimenkoira malinois pentunen Herkku (Pysäkin 

Fiona). Karkin kanssa hän harrastaa agilityä (maxi3), tokoa (EVL) ja hakua, Sisun 

kanssa tällä hetkellä tokoa (VOI).  

  

Haastattelun aiheita olisi ollut tietysti tuhat. Kevään MKN ry:n pentukurssilla syttyi 

sen verran monella harrastusinto tottelevaisuuskoulutukseen, että kysyin Hennalta, 

mitä ohjaajalta vaaditaan? Miten kilpatokokoira rakennetaan? 

  

Kennelliiton mukaan "Tottelevaisuuskoulutuksen tarkoituksena on opettaa koiralle 

miellyttävää ja hallittua käyttäytymistä sekä koiran ohjaajalle oikeaa ja asiallista 

koiran käsittelytaitoa. Kokeissa testataan koiran ja ohjaajan välistä yhteistyötä sekä 

koiran koulutuksen tasoa neljässä eri luokassa. Kokeeseen saavat osallistua kaikki 

tunnistusmerkityt ja Suomen Kennelliiton määräysten mukaisesti rokotetut 10 kk 

täyttäneet koirat. Erikoisvoittajaluokkaan saavat osallistua 15 kk täyttäneet koirat. 

Koemuoto on avoin kaikille roduille sekä sekarotuisille koirille."  - Kennelliitto.fi 

  

Asennetta, koirakko, asennetta! 

Erityisen tärkeää on se, että nauttii treenaamisesta, että treeneissä on kivaa. Mieli 

tulee pitää avoimena eri koulutusmenetelmille. Ole nöyrä ja opi ajattelemaan asioita 

ihan uudella tavalla, jos jokin opetustekniikka ei tuota tulosta. Toko on 

mielenkiintoinen laji kouluttaa, se vaatii ohjaajalta määrätietoista ja tinkimätöntä 

asennetta. On tärkeää, että haluaa oppia ja kehittyä lajissa. Koiralle on syytä opettaa 

kuuliaisuutta ja halua tehdä töitä ohjaajaansa kanssa. Oma treeniporukka on suuri 

voimavara. Porukassa tunnetaan toisten koirat ja tiedetään, mitä niksejä on jo 

kokeiltu, sparrataan treenikavereita, opitaan toisen koirien ja koirakkojen 

katsomisesta ja iloitaan yhdessä hyvistä suorituksista. 

  

Miten kilpatokokoira rakennetaan? Hennan ajatus kilpakoiran rakentamisesta 

perustuu kolmeen vaiheeseen, jotka kaikki osittain limittyvät, joskin pennun 

koulutuksessa painottuvat ykkös- ja kakkosvaihe.  Ns. ykkösvaiheessa pohjaa 

rakennetaan viettämällä pennun kanssa paljon aikaa, leikitään paljon ja opetetaan, 

että yhdessä tekeminen on kivaa; sytytetään pennussa halu tehdä yhdessä, halu tehdä 

ohjaajalle ja palvella. Rakennetaan motivaatio tekemiseen. Luodaan oikeanlainen 

suhde pentuun olemalla oikeudenmukainen, luotettava ja johdonmukainen johtaja, 

joka pitää säännöistä kiinni. 
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Toisena vaiheena tulee tokoliikkeiden osien ja liikkeiden tekninen opettelu. 

Ensimmäinen ja toinen vaihe kulkevat osittain rinnakkain ja päällekkäin. Tekninen 

pohja tehdään palkkaamalla namilla, leluilla, rapsutuksilla, sanoilla. On tärkeää, että 

pennulle jää positiivinen kuva treeneistä. Jokaisella tokoliikkeellä on oma ns. 

suoritusviretila, joka sekin opetellaan. Viretila on kunkin liikkeen mukainen: yksi 

liike tarvitsee hiukka nostattamista, toinen rauhoittumista. Hyvä perusvire itse 

tekemiseen opetellaan jo ykkösvaiheessa. 

  

Kolmas vaihe on kisavalmiiksi rakentaminen, jossa koiraa viedään koko ajan 

lähemmäs kisatyyppistä tilannetta ja lopulta kisavalmiutta. Viimeistään tässä 

vaiheessa kierretään treenaamassa eri kentillä ja näin koira oppii, että kisat ja treenit 

voivat olla missä vaan ja samalla kentät tulee tutuiksi.  

  

Kisajännitys - mikä se on?  Haasteellisinta kisaamisessa on pitää oma pää kylmänä. 

Oma mieliala vaikuttaa heti koiran tapaan toimia ja siten suoritukseen. Ihmisten 

jännitys välittyy koiriin, jotka reagoivat kukin tavallaan, esimerkiksi keksimällä 

omiansa kentällä. Kisavarmuutta saadaan esimerkiksi käymällä paljon kisoissa. 

  

Haasteellisinta tokotreenaamisessa? Kun on jokin asia, joka ei mene eteenpäin, 

treeneissä ei tule tulosta, ja pitäisi silti pitää asenne pirteänä. Kisatilanteessa 

haasteellisinta on oman mielen hallinta. Kisakentälle mennessä täytän mieleni 

rakkaudella koiraani kohtaan, kaivan hymyn esiin ja ajattelen, että miten ihanaa on, 

kun minulla on juuri tämä koira ja hän on tässä kanssani juuri nyt. 

 

Henna, erittäin paljon kiitoksia mielenkiintoisesta ja opettavaisesta 

keskustelutuokiosta. Toivotan Sinulle menestystä tulevissa kisoissa ja 

paljon onnellisia vuosia koiriesi kanssa.   

 

Nina Härö 
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Mysteeritauti 
 

Niinhän sitä aina toivoo, että oma koira pysyisi terveenä läpi elämän. Hyvin oli 

sujunutkin elo Bellalla kunnes eräänä helmikuun päivänä kuluvaa vuotta alkoi kaksi 

kuukautta kestänyt taistelu tuntematonta sairautta vastaan. Koiran elämää kaksi ja 

puoli vuotta olivat sujuneet tähän asti varsin elinvoimaisesti. Pari viikkoa ennen 

sairauden ilmaantumista olin käynyt kuvauttamassa koiran kyynär- ja lonkkanivelet. 

Tulokset olivat puhtaat paperit lukuun ottamatta toista lonkkaa, joka sai B 

luokituksen. Kuitenkin hyvä näin ja 

aloin jo mielessäni pyöritellä 

kuvitelmaa, että kerrankin olisi terve 

koira. Ensimmäiset oireet 

ilmaantuivat 09.02.2012 täysin 

yllättäen. Aamulenkillä koira oli 

aivan normaali, alusta loppuun 

reipasta vauhtia. Bella söi 

aamiaisensa ja muutaman tunnin 

kuluttua siitä lähdin pois asioilleni. 

Viivyin vain pari tuntia ja kun tulin 

takaisin huomasin, että koira ei tullut 

vastaan. Mielestäni tämä ei vielä ollut 

hälyttävää käytöstä sillä toisinaan 

koira jää odottamaan 

makuupaikalleen tai nousee ylös 

pienellä viiveellä. Bella on silloin 

tullut rauhallisesti unenpöpperössä, 

hiukset sekaisin ja makuujälkiä 

naamassa katsomaan, että miksi tulit 

kesken päiväunien. Ajattelin, että 

tälläkin kertaa se olisi ollut jokin 

edellä mainituista syistä. Menin 

katsomaan, että missä koira oli ja 

siellähän se vakiopaikallaan sängyllä 

makoili. Myöhemmin iltapäivällä, 

kun valmistin ruokaa Bella, ei vielä tässä vaiheessakaan tullut pois sängyltä. 

Viimeistään ruoka on saanut koiran aina ennenkin nousemaan levoltaan. Kun ruoka 

oli valmista tuli Bella vasta sitten maanittelun jälkeen, rauhallisesti kävellen 

katsomaan josko jotain tähteitä olisi tarjolla. Iltakävely vaikutti normaalilta, mitään 

arkuutta tai ontumista ei ollut havaittavissa, mutta normaali innokkuus lenkillä 

puuttui. 

Seuraavana päivänä huomasin, että ylös nouseminen tuotti koiralle suuria vaikeuksia, 

mutta itse kävely oli normaalia. Diagnoosini tässä vaiheessa oli, että koira olisi 

venäyttänyt selkänsä tai jalkansa. Tästä syystä juuri makuulta nouseminen olisi 

vaikeaa. Onhan ihmisilläkin vaikeaa nousta ylös jos on venäyttänyt tai kylmettänyt 
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selkänsä. Annoin ketoriiniä ja se 

piristikin hetkeksi, mutta vaikutus kesti 

vain puoli päivää. Oli viikonloppu ja nyt 

alkoi tuskan hetket, kun huomasin, että 

ketorin lievensi oireita vähemmän kuin 

edellisenä päivänä. Lisäksi olin 

huomannut illalla, että koira syödessään 

ruokakupilla kevensi hieman vasenta 

takajalkaa. Muutin diagnoosia astetta 

vakavammaksi, selässä tai jalassa voisi 

olla jotain pysyvää vauriota. 

Yhdistin tähän myös kaksi aiempaa 

tapausta joulu- ja tammikuulta, joissa 

Bella oli pudottanut takapään alas 

hetkellisesti kuin selässä olisi ollut 

kipua. Näin tapahtui kun koira oli 

kiihdyttänyt voimakkaasti hakuun 

lähtiessä ja sitten palautusvaiheessa alkoi 

kyykisteleminen. Molemmissa 

tapauksissa Bella oli ensin käynyt 

"istunnolla". Tiistai-iltana huomasin, että vasen kinner oli hieman turvoksissa, lisäksi 

koira tuntui lämpöiseltä ja väsyneemmältä. Soitin eläinklinikalle ja todettiin, että 

katsotaan huomenna kun muuta nyt ei voi tehdä. Olin saanut maanantaina varattua 

ajan keskiviikolle.  

Lääkärissä selitin oireet ja lääkäri mittasi lämmön, tunnusteli koiraa ja teki muut 

normaalit toimenpiteet. Tunnustellessa lääkäri huomasi koiralla patin kaulassa lähellä 

olkaniveltä. En ollut aiemmin huomannut sitä ja se tuntui peukalon kokoiselta. 

Koiralta otettiin verinäytteet ja kuvia suurin piirtein pään ja hännän väliseltä alueelta. 

Lääkäri kysyi oliko Bellalla ollut punkkeja milloin viimeksi. Yhden punkin irroitin 

alkukesästä, siitä oli ehtinyt kulua jo yli puoli vuotta. Tässä vaiheessa aloin 

epäilemään borrelioosia. Verinäytteestä oli määrä ottaa veriarvot ja borrelioositesti. 

Kuvissa kaikki näytti puhtaalta, mikä oli jonkinasteinen helpotus, ehkäpä se onkin 

tulehdus tai borrelioosi. Ajattelin, että ne olisivat helpommin hoidettavissa. Koiralle 

annettiin antibioottia ja kipulääkitystä suoraan suoneen. Bella sai myös kasan 

antibioottia ja tulehduskipulääkettä. Kipulääkityksen pitäisi vaikuttaa jo iltaan 

mennessä. Kokemuksesta tiedän, että kipulääkitys ja antibiootti vähentää oireita 

melko paljon, suhteellisen lyhyessä ajassa. Mutta kun huomasin, että lääkkeillä ei 

ollut juurikaan vaikutusta päivän eikä kahden jälkeen, oli aika soittaa klinikalle 

uudestaan. Veriarvot olivat tulleet jo aiemmin ja niissä näytti olevan kaikki normaalia 

paitsi valkosolut olivat hieman koholla.  

Lääkäri määräsi koiralle kortisoni lääkityksen ja ensimmäisen Prednisolon annoksen 

annoin heti illalla. Lääkärin diagnoosi oli nyt idiopaattinen moniniveltulehdus. Piti 

oikein sanakirjasta katsoa mitä idiopaattinen tarkoittaa. Idiopaattinen, eli 

itsesyntyinen, itsenäinen, ilman tunnettua syytä alkava. Seuraavana aamuna Bella 
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nousi itse ylös ja vaikutti huomattavasti pirteämmältä kuin viikkoon. Oikeastaan ero 

oli kuin yöllä ja päivällä, myös turvotus jaloissa oli vähentynyt. Tällä tavalla koiran 

vointi parani asteittain, tosin kortisonin vaikutus tuntui lakkaavan aina 20 tunnin 

jälkeen ja lääkkeen antamisesta se alkoi vaikuttaa kunnolla vasta 3 - 4 tunnin kuluttua.  

Lääke piti antaa kerran vuorokaudessa, joten koiran tila huononi aina 6 - 8 tunniksi. 

Pahimmillaan hengitys oli nopeaa ja koira tuntui lämpöiseltä, lisäksi nenä vuoti 

solkenaan. Näitä kohtauksia oli todella raskasta seurata vierestä, enkä muista koskaan 

aiemmin nähneeni nuorta koiraa näin huonossa kunnossa.  Seuraavan viikon torstai-

iltana Bellan tila yhtäkkiä romahti. Koiralla oli kipuja kaulan alueella ja 

nieleminenkin vaikutti tuottavan kipuja. Lisäksi koiran niellessä kuului inahtava ääni, 

kuin nielu olisi muuttunut kumiseksi. Koiran tila oli nyt todella huono, pieni 

hipaisukin kaulan alueella sai koiran vingahtamaan. Kortisonin vaikutuksesta lihakset 

olivat surkastuneet, turkki oli muuttunut kovaksi ja erityisesti niska oli todella kapea. 

Tilanne vaikutti toivottomalta. Soitin heti perjantaina klinikalle ja lääkäri päätti 

tuplata annoksen. Lääkeannosta nostettiin siten, että kortisonia annettiin kahdesti 

päivässä aamulla ja illalla. Tämä auttoi hiljalleen viikonlopun aikana. 

Maanantaina oli tarkistuskäynti ja 

koiralta otettiin verinäyte myasthenia 

gravis eli hermo-lihasliitoksen sairauden 

varalta. Lisäksi rintaontelo kuvattiin, 

mutta siinä ei ollut ruokatorven 

laajentumisesta merkkejä. Jos koiralla on 

MG, ja ruokatorvi on laajentunut, on 

silloin huonot 

selviytymismahdollisuudet, koska ruoka 

voi joutua helposti keuhkoihin. 

Myöhemmin samalla viikolla ilmaantui 

vielä näppyjä korvanlehtiin. Niitä 

päätettiin vain seurata ja pitää puhtaana, 

koska ne eivät vaivanneet koiraa. 

Monien vaivojen lisäksi Bellalla oli koko kortisoni lääkityksen ajan jatkuva jano ja 

nälkä. Lääkitystä pidettiin ennallaan vielä viikko ja sitä alettiin vähentää kahden 

viikon jaksoissa. MG testin tulos tuli kahden viikon kuluttua takaisin negatiivisena. 

Bella pysyi laihana aina kortisonin lopettamiseen saakka. Kun se oli lopetettu, koira 

sai takaisin menettämänsä painon, kaksi kiloa muutamassa päivässä. Myös veden 

hamstraaminen loppui ja siten saatoin lopettaa sen säännöstelyn. Lääkkeen lopetuksen 

jälkeen taudista muistuttaa enää korvanlehdissä olevat pienet laikut.  

Tätä kirjoittaessa Bella on saanut ALO3 tuloksen NOME-B kokeesta Närpiöstä. 

Työkyky on siis palannut entiselleen ja koira nauttii täysillä alkavasta kesästä. 

Kiitokset kaikille, jotka ovat auttaneet Bellan hoidossa ja jakaneet tietämystään 

sairauden eri vaiheissa.  

 

Janne Hautala    
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Yhdistyksen koekalenteri / Föreningens provkalender 

 
Noutajien B-metsästyskoe / Jaktprov 
 

11.-12.8.2012 Närpiö, Närpes, ALO AVO VOI, järj. Merenkurkun noutajat r.y., ylit. 

Väisänen Timo, ilm. 2.7.2012.-23.7. Fagerholm Barbro, Louhenkatu 12, 65230 

Vaasa, 0407331488, nomekoe@gmail.com. Osm. 35,00€ FI31 4958 1020 1006 75. 

Raj. osanotto Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä. / Föreningens medlemmar har 

förtur . Ilm / Anm : koekalenteri.snj.fi 

Distriktsmästerskap - piirinmestaruus. 

 

11.8.2012 Närpiö, AVO, järj. Merenkurkun noutajat r.y., ylit. Väisänen Timo, ilm. 

2.7.2012.-23.7. Fagerholm Barbro, Louhenkatu 12, 65230 Vaasa, 0407331488, 

nomekoe@gmail.com. Osm. 35,00€ FI31 4958 1020 1006 75. Raj. osanotto Etusija 

järjestävän yhdistyksen jäsenillä. / /Föreningens medlemmar har förtur 

Ilm / Anm : koekalenteri.snj.fi 

 

 

Tottelevaisuuskoe / Lydnadsprov 
 

18.8.2012 Vaasa, ALO AVO VOI EVL, järj. Merenkurkun noutajat r.y., ylit. 

Björklund Ralf, ilm / anm. 1.6.-1.8. Leppänen Johanna, 040-7528277, 

mkntokokoe@gmail.com. Osm. 20,00€ FI31 4958 1020 1006 75.  

Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus, Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä: 

raj. 30 koiraa. / Föreningens medlemmar har förtur max 30 hundar 

 

 

Metsästyskoirien jäljestämiskoe MEJÄ / Viltspår 
 

9.9.2012 Mustasaari, AVO VOI, järj. Merenkurkun noutajat r.y., ylit. Tunkkari Toni, 

Ilm / Anm. 16.7.-24.8. Lagus Pia, Mesiangervontie 10, 66530 Koivulahti,  

044-2591102, pia.lagus@netti.fi.  

Osm/ Avg. 80,00€ FI31 4958 1020 1006 75. Koiramäärää koskeva rajoitus, Etusija 

järjestävän yhdistyksen jäsenillä. / Föreningens medlemmar har förtur. 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:pia.lagus@netti.fi
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Näyttelytoimikunta esittäytyy 
 

Näyttelytoimikunnan puheenjohtajan esittely: 

 

Olen Kati Männikkö, 30-vuotias Vaasalainen. Minulla on ollut kultaisianoutajia 

vuodesta 1995 lähtien. Tällä hetkellä kotonamme asustaa kaksi kultaista poitsua ja 

heidän lisäksi minulla on yhteisomistajuudessa vielä kolmas kultainennoutaja uros. 

Nykyisistä koiristamme kaksi on tuotu Englannista ja yksi on oman urokseni poika. 

Mkn:n näyttelytoimikunnassa olen ollut jäsenenä viimeksi yli kymmenen vuotta 

sitten, mutta sitten muutin Keski-Suomeen.   

Vaikka koiramme ovat ensisijaisesti perheemme jäseniä, olen aina ollut kiinnostunut 

kokeilemaan ja harrastamaan 

heidän kanssaan kaikkea 

mahdollista. Näyttelymaailma on 

kuitenkin aina vetänyt minua 

eniten puoleensa ja 

näyttelymatkoja on tullut tehtyä 

varmasti kymmenientuhansien 

kilometrien edestä Suomessa ja 

Euroopassa koirien kanssa. Olen 

toiminut SKL:n kehätoimitsijana 

näyttelyissä ympäri Suomea 16-

vuotiaasta asti ja ollut mukana 

järjestämässä muutamia 

näyttelyitä.  

On ollut ilo palata Merenkurkunnoutajien toimintaan mukaan ja varsin 

mielenkiintoista on ollut tutustua uusiin ihmisiin harrastuksen parissa. Pyrimme 

toimikunnassa suunnittelemaan harjoituksia ja tapahtumia jäsenistön tarpeiden 

mukaisesti, joten toivomme aktiivisesti toiveita ja ideoita jäseniltä! 

 

Olen Elina Huhta. Asun Mustasaaren 

Singsbyyssä. Perheeseemme kuuluu 

avopuolisoni Mathias, meidän kaksi poikaa 

Mico ja Milo sekä kaksi kultaistanoutajaa, 

Pilliklubin Heavens Above "Mimosa" ja 

Pilliklubin Cool Lily "Lili". Jo pienestä pitäen 

- äidin mahassa - vietin aikaani koirakentillä, 

hakumetsissä sekä kotona koirien kanssa 

puuhastellen. Eläimet ovat aina olleet lähellä 

sydäntäni erityisesti koirat ja kultaisetnoutajat. 

Meillä on ollut eri rotuisia koiria, mutta 

kultaiset valloittivat minun sydämeni täysin! 

Vuonna 2007 kuin Mimosa muutti meille,kiinnostus kultaisiin ja muihin koiriin ja 

harrastuksiin ovat vain kasvaneet. 
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Olen Johanna 

Lähteinen ja liittynyt 

Merenkurkun Noutajiin 

syksyllä 2010. 

Näyttelytoimikunnassa 

olen mukana ensimmäistä 

kauttani ja odotan innolla 

mitä kaikkea ohjelmaa 

saammekaan järjestetyksi 

jäsenille 

näyttelymaailmaan 

liittyen. Tykkään olla 

mukana suunnittelemassa 

ja järjestämässä 

tapahtumia, ja vedän 

mielelläni silloin tällöin 

myös näyttelytreenejä. 

Itselläni on tällä hetkellä 

yksi kultainennoutaja 

narttu (synt. -08). 

Olemme käyneet Tellan kanssa näyttelytreeneissä ja epävirallisissa näyttelyissä 

hakemassa rutiinia esiintymiseen. Tulevaisuudessa olisi kiinnostusta tutustua 

virallisiinkin näyttelyihin paremmin. 

 

 

 

 

Hei olen Jaana Kilpiö ja yksi 

näyttelytoimikunnan jäsenistä! Omistan 

pitkäkarvaisen collien Lucan. Olen harrastanut 

koirani kanssa mätsäreitä sekä näyttelyitä. 

Nykyään kertaamme perustaitoja uudelleen 

arkitokon merkeissä. Harrastan vapaa-ajallani 

koirien valokuvaamista sekä näyttelyissä 

käymistä ystävieni kanssa. Odotan innolla 

tulevan kesän näyttelyitä sekä ensi syksynä 

järjestettävää match show:ta! 

 

 

 

 

 

 



Merenkurkun Noutajat r.y. / Kvarkens Retrievers r.f.                           21 

 

TOKO-toimikunta tiedottaa: 

 
Virallinen tokokoe 18.8.2012: 

 

Merenkurkun noutajat ry järjestää 

virallisen tokokokeen 18.8.2012, 

joka on samalla Vaasan 

kennelpiirin piirinmestaruus 

tokokoe ja yhdistyksen 

mestaruuskoe. Alla tarkemmat 

tiedot kokeesta: 

 

 

 

 

18.8.2012 Vaasa* ALO AVO VOI 

EVL, raj. 30 koiraa. Järj. MERENKURKUN NOUTAJAT R.Y. ylit. BJÖRKLUND 

RALF ilm. viim 1.8. Leppänen Johanna, 

040-7528277, mkntokokoe@gmail.com. Tied. iltaisin klo 18-19. Osm. 20 €, 

jäsenet 15 €, IBAN FI31 4958 1020 1006 75 BIC-koodi HELSFIHH. 

Distriktsmästerskap, även lag – piirinmestaruuskilp. myös joukkueille. 

 

 

Jos olet halukas edustamaan yhdistystä joukkuekilpailussa, laita sähköpostia tulemaan 

tokotoimikunnalle: toko@merenkurkunnoutajat.com kesäkuun loppuun mennessä. 

 

 

 

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 

 

https://webmail.nuoli.com/horde/imp/message.php?mailbox=INBOX&index=148##
mailto:toko@merenkurkunnoutajat.com
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NOME-toimikunta tiedottaa: 
 

Kuluva vuosi on alkanut aktiivissa merkeissä "nomeilun" osalta. Keväämmällä 

järjestettiin koulutus-viikonloppu, missä meillä oli kouluttamassa Maarit Nikkanen, 

tuttu jo Lapuan leirin ajoilta. Oppia saivat lauantaina nome-toimikunnan kouluttajat ja 

sunnuntai oli pyhitetty yhdistyksenalan harrastajille. Osanotto oli molempina päivinä 

kiitettävä. 

Kevään mittaan järjestettiin myös "taippari" kurssi, johon oli myös hyvä osanotto ja 

oli mukava seurata aktiivisten ja motivoituneiden koirakoiden edistymistä. Pari 

osallistujaa oli jo läpäissyt taipumuskokeen ennen kurssin päättymistä ja varmaan 

usea koirakko tekee saman kuluvalla koekaudella, vaikka Närpiön kokeessa ei jostain 

syystä läpäisyjä tullutkaan. Muuten yhdistyksen koirille tuli runsaasti tuloksia ja 

koekauden jatkuessa on lupa odotella lisääkin niitä. Kauden toinen nome-koe pidetään 

jo elokuun 11-12 Närpiössä. 

Kesän lomailujen jälkeen aloitetaan harjoitukset, todennäköisesti Degerträskillä, 

mutta tarkempaa tietoa löytyy myöhemmin yhdistyksen nettisivuilta. Syksyn 

ohjelmassa on taas myös perinteiset "Dummyaiset", leikkimielistä kisailua, 

makkaranpaistoa jne. 

 

Toivotan kaikille hyvää kesää ja hyviä treenejä koirienne kanssa! 

 

Nometoimikunnan plsta:  

 

T. Jyrki   
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JAKT-kommittén informerar: 
 

Det gångna året har börjat aktivt inom jakt. På våren ordnades skolningsveckoslut, 

där vi hade Maarit Nikkanen som lärare, bekant åt många sen tidigare från Lapua 

lägret. Nome kommitténs medlemmar fick skolning på lördagen och söndagen var 

bokad för föreningens medlemmar som tävlar i jakt. Båda dagarna hade vi berömligt 

antal deltagare.  

Under våren har kommittén också ordnat anlagsprovs kurs som också hade många 

deltagare. Det var roligt att följa med aktiva och motiverade ekipage gå framåt. Ett 

par ekipage hade redan före anlagsprovskursen slut blivit godkänd på anlagsprov och 

säkert gör många det under provsäsongen i år, fast ingen godkändes i Närpes av 

någon orsak. Annars har föreningens hundar fått många resultat i olika prov och 

säkert har vi lova att vänta mera under provsäsongen som fortsätter. 

Säsongens andra jakt prov ordnas i Närpes 11-12 augusti. 

När sommarlovet är förbi startar vi med träningarna, troligtvis vid Degerträsk. 

Närmare information kommer senare på föreningens web sidor. Under hösten 

kommer vi också att ordna vår traditionella "Dummiaiset" med lekfulla tävlingar, 

korvgrillning etc. 

 

Jag önskar er alla en bra sommar med fina träningar med era hundar. 

 

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: 

 
Koe: 

9.9.2012 Mustasaari AVO VOI Ylit. Toni Tunkkari  ilm. 16.7.-24.8. Pia Lagus, 

Mesiangervontie 10, 66530 KOIVULAHTI, 044-2591102, pia.lagus@netti.fi. Osm. 

80/40,- Yhdistyksen mestaruuskoe VOI-luokassa 

 

 

Jos olet jo kerinnyt harrastamaan jäljestystä, ja haluaisit kaverin 

harjoitteluun/jäljentekoon tms., niin soita jollekin meistä mejä-komitean jäsenelle niin 

koordinoimme asian! 

 
 

MEJÄ kommittén informera: 

 
Prov: 

9.9.2012 Korsholm AVO VOI Överdomare Toni Tunkkari anmälan: 16.7.-24.8. Pia 

Lagus, Älggräsvägen 10, 66530 Kvevlax, 044-2591102, pia.lagus@netti.fi. 

Deltagaravgift: 80/40,-  Föreningens mästerskapsprov i Segrarklass. 

 

Har du som lite längre hunnen viltspårare behov av träningskompis/spårdragare o.s.v? 

Hör av dig till någon i viltspårkommitteén så koordinerar vi! 

 
 
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: 

 
Suuret kiitokset kaikille Vaasa KV:n talkoo-töihin osallistuneille! Saimme erittäin 

hyvää palautetta osuutemme hoitamisesta. Oli myös mahtavaa, että niin moni 

jäsenistä pääsi osallistumaan. Kiitos myös teiltä vapaaehtoisilta palautteestanne meille 

järjestäjille, jota olen saanut paljon. Pääosin palaute on ollut positiivista ja pyrimme 

muilta osin kehittämään asioita ensivuodeksi. 

  

Näyttelyharjoitukset jatkuvat yhä torstaisin kl.18.00 ABB:n Muuntajaportin 

puoleisella parkkipaikalla aina Juhannukseen asti. Kaikenikäiset koirat ovat 

tervetulleita. Huolehdithan, että koirasi rokotukset ovat kunnossa!  

Näyttelyaiheinen koulutusilta on siirretty Syksylle/talvelle. 

  

 

 

 

 

 

 

Yhdistyksen 25-vuotis Match 

Show suunnitteilla 

pidettäväksi 16.09.2012. 

Lisää infoa lähempänä 

ajankohtaa. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahdollisesti suunnitteilla linja-automatka VOITTAJA-2012 näyttelyyn Helsinkiin 

joulukuussa. Olemme saaneet kyselyitä ja kiinnostuneita matkalle lähtijöitä on 

joitakin, joten jos tarpeeksi innostuneita olisi, voisimme matkan järjestää. 

Ajattelimme hieman kartoittaa tuota kiinnostuksen määrää ensin, eli jos haluaisit 

mahdollisesti lähteä päiväksi katselemaan, shoppailemaan ja ihmettelemään 

messukeskukseen tai koiran kanssa osallistumaan itse näyttelyyn, niin laita 

sähköpostia osoitteesseen nayttelyt@merenkurkunnoutajat.com . 
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UTSTÄLLNINGS kommittén informera: 
 

Föreningens 25 års Match Show planeras att hållas 16.9.2012. Mer 

information får närmare tidpunkten. 
 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johanna Lähteinen 

jossu_84@hotmail.com 

044 022 0410 

 

Paljon, paljon ONNEA 

Lotalle ja Tindralle 

jälkivalion arvosta ! 

T. Janne , Paapu , 

Brisse ja Päti. 

mailto:katimannikko@windowslive.com
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Jäsenien tuloksia yhdistyksien kokeista / Medlemmars resultat i 

föreningens prov. 

 
 

 

Merenkurkun Noutajien Mejäkoe Maalahdessa 20.5 

Kvarkens Retrievers Viltspårprov i Malax 20.5  

 

Ylituomari/Överdomare: Kristina Erkkilä 

 

 

Clay Coast Diamond,  AVO 1 45p   

äg. Olai Lagus förare Pia Lagus  

(flyttar till segrarklass / siirtyy voittajaluokkaan) 

 

Spice Twice Rocky´s Reward. AVO 1 47p  

äg. Åsa & Timo Kesti förare Åsa Kesti  

 

Tollerbay Fiona Von Tistel . AVO 1 47p  

äg. och förare Eva-Lisa Granholm 

 (flyttar till segrarklass / siirtyy voittajaluokkaan) 

 

Noudon Xanadu-Love VOI 1 41p 

äg. Camilla & Ulf Nylund  förare Camilla Nylund  

 

Narmobergs Kajsa Kavat VOI 1 45p 

äg. och förare Hans Berg   

 

Clay Coast Cesar VOI 1 49p   

om. ja ohjaaja Raija Skjäl   

 

 

 

Yhdistys onnittelee kaikkia 1 palkinnon saajia ! 

 

Föreningen gratulerar alla som fått 1 pris ! 
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NOME-B, 26.-27.5.2012. Närpiö  

LA 26.5.2012 ALO 

ALO 1 

 

knn Häämörin Yökiitäjä, FI21857/10, s. 

28.2.2010 

(i: FIN KVA FIN MVA SE MVA FIN 

JVA Trewater Macoy, e: Heathermead 

Melissa) kasv. Marja-Lea & Pirkko 

Visasalo, Nousiainen 

om.&ohj. Susanna Purtola, Sarvijoki 

 

 

Yhdistys onnittelee Sania ja Susannaa 

ALO 1 palkinnosta ! 

 

 

 

 

 

ALO 2 

knn Goldgingers Colombaccio, FI24827/10, s. 19.3.2010 

(i: Weljesten Endorfin AU, e: Fi KVA Doubleuse Rodel) 

kasv. Sellberg Eivor & Camilla, Vaasa om.&ohj. Johan Granfors, Pjelax 

 

lbu Vasegaard Thunderbird Lucky, FI19541/11, s. 7.3.2010 

(i: DKJCH Hillus Powell, e: DKJCH Lucky Labrador's Piper Citrus) 

kasv. Rasmussen Charlotte & Vasegaard Steen, Danmark 

om. Anne Sid-Koskela & Hans Koskela, Vaasa, ohj. Anne Sid-Koskela 

 

 

ALO 3 

 

lbn Hypnos Heras Hero of Day, FI50239/09, s. 6.7.2009 

(i: FIN KVA Drakeshead Joule, e: Eagle Owl's Iokaste) 

kasv. Anna Söderback, Närpiö om.&ohj. 

 Janne Hautala, Vaasa 
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AVO 1 

 

lbn Jummi-Jammin Fizz, FI15358/09, s. 6.2.2009 

(i: KVA Blackthorn Bion, e: Pilens Buffy) kasv. Maija Lappalainen, Palokka 

om. Pentti & Kaija Ihamäki, Vähäkyrö, ohj. Pentti Ihamäki 

 

AVO 2 

lbn TK1 Jummi-Jammin Pikku Myy, FIN27903/07, s. 18.4.2007 

(i: Gneissi-Okko vom Keien Fenn, e: Jummi-Jammin Piste Pirkko) 

kasv. Maija Lappalainen, Palokka om.&ohj. Tiina Saarinen, Ilmajoki 

 

AVO 3 

lbn Fulmarus No Brakes, FI13524/09, s. 19.1.2009 

(i: Upwards In The Heat, e: Fulmarus Free Love) 

kasv. Marja-Kaisa Voutilainen, Salo om.&ohj. Marcus Sjögård, Pjelax 

 

sku FI MVA Elvenpath's Storm Warning, FI20764/09, s. 11.3.2009 

(i: SE VCH Duckfinder's The First Noel, e: FI MVA Boltiltorps Quite A Lady) 

kasv. Anna Björklund, Pietarsaari om.&ohj. Anna Björklund, Pietarsaari  

 

lbn Seahunter Patti Smith, FIN26641/08, s. 20.3.2008 

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

kasv. Fagerholm Janne & Barbro, 65320 Vaasa 

om. Barbro & Janne Fagerholm, Vaasa, ohj. Janne Fagerholm 
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SU 27.5.2012 VOI 

 

 

VOI 2 

 

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

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

kasv. Eivor&Camilla Sellberg, Vaasa 

om.&ohj. Eivor Sellberg, Vaasa 

 

 

lbn Middleton Breese 

of Windstar, 

FIN13509/06, s. 

10.8.2005 

(i: Searover Cary, e: 

Middleton Antonia) 

kasv. Lundgren Eva, 

18143 Lidingö 

om. Barbro & Janne 

Fagerholm, Vaasa, 

ohj. Janne Fagerholm 

 

VOI 3 

 

lbn FIN MVA FIN 

JVA Upwards Happy 

Smile, FIN24265/04, s. 

13.4.2004 

(i: KANS MVA FIN 

KVA FIN JVA 

Älvgårdens Le Cardinal, 

e: Upwards Chiquita) 

kasv. Rita Nygård, Vasarainen 

om. Paula Käsnänen-Koivuporras, Laihia, 

ohj. Erkki Koivuporras 

 

NOU 

 

Taipumuskokeen ei suorittanut kukaan hyväksyttävästi. 

Ingen hund gick igenom Anlagsprovet godkänt.  
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Yhdistyksen Tapahtumakalenteri 2012 

 

Föreningens kalender 2012 

 

 

11.-12.8.2012 Nome koe / 

Jakt prov 

 

ALO, AVO, VOI 

Närpiö 

Ilm/Anm  
2.7.2012.-23.7.2012 

http://koekalenteri.snj.fi/ 

 

11.8.2012 Nome koe / 

Jakt prov 

 

AVO 

Närpiö 

Ilm /Anm  
2.7.2012.-23.7.2012 

http://koekalenteri.snj.fi/ 

 
18.8.2012  TOKO –koe/ 

Lydnadsprov 

Vaasa 

Ilm / Anm. 1.6.-

1.8.2012 Leppänen 

Johanna, 040-7528277, 

mkntokokoe@gmail.com 

 

9.9.2012 MEJÄ koe / 

viltspårs prov 

Ilm / Anm. 16.7.-24.8. 

Lagus Pia, 044-

2591102, 

pia.lagus@netti.fi 

 

16.9.2012 Match Show 

 

Seuraa yhdistyksen 

sivuja / Följ 

föreningens websidor 

2.11.2012 Merenkurkun 

Noutajat ry 25-

vuotisjuhla / 

Kvarkens Retrievers 

rf 25 -års fest 

 

Kulttuuritalo 

Cantare / 

Kulturhuset Cantare 

 

 

http://koekalenteri.snj.fi/
http://koekalenteri.snj.fi/
mailto:mkntokokoe@gmail.com
mailto:pia.lagus@netti.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€ 
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INFO –TOIMIKUNTA TIEDOTTAA/ INFO-KOMMITTÉN INFORMERAR 

 

Seuraavaan infolehteen tuleva materiaali tulee lähettää 3.9.2012 

mennessä osoitteeseen /  

Material till nästa infotidning skall skickas in senast 3.9.2012 till 

adressen 

 

aineisto@merenkurkunnoutajat.com 

tai /eller 

postitse osoitteeseen: 

Merenkurkun Noutajat ry. 

Louhenkatu 12 

65230 Vaasa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhdistys toivottaa kaikille jäsenille hyvää ja aurinkoista kesää ! 

Föreningen önskar alla medlemmar en riktigt skön och  

solig sommar ! 

mailto:aineisto@merenkurkunnoutajat.com
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Närpiö 26.-27.5.2012 
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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 


