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Hei Jäsen! 
 

Olisiko sinulla tarvetta treeniliiville? 
Olemme tilaamassa yhteisesti halukkaille treeniliivejä. 

 Hinta 59 € + postituskulut. 
 

Tarkemmat tiedustelut ja tilaukset heinäkuun loppuun mennessä 
Anne Sid-Koskelalta sähköpostitse: 

anne.sidkoskela@gmail.com 
 

Hej Medlem! 
 

Har du behov av träningsväst? 
Vi skall göra gemensam beställning för alla som vill ha en 

träningsväst. 
Priset  är 59 € + postavgift . 

 
Bäställningarna senast sista juli och mer information 

får du av Anne Sid-Koskela email: 
anne.sidkoskela@gmail.com 

 
Lisätietoja liiveistä löydät osoitteesta: 
Information om västen får du på sidan 

www.bracco.cz/en/4599-vests/27139-bracco-gunnery-hunting-waist/ 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:anne.sidkoskela@gmail.com�
http://www.bracco.cz/en/4599-vests/27139-bracco-gunnery-hunting-waist/�
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Hallitus / Styrelsen 2011 
 
Puheenjohtaja /Ordförande                           Varapuheenjohtaja/ Viceordförande 
Sonja Lahdenranta-Husu                  Heli Hietala 
Variksenmarjantie 10          Laukkatie 7 as 1    
65320 Vaasa             65230 Vaasa 
050 343 4695          0405663666 
sonja.lahdenranta-husu@luukku.com   heli.s.hietala@gmail.com       
                     
                
Sihteeri/Sekreterare        Jäsensihteeri / Medlemssekretärare 
Henriikka Kontturi        Anne Sid-Koskela 
Kalvholmintie 371        Västervikintie 36 
65630 Karperö         65280 Vaasa 
050 412 6150        
henriikka.kontturi @ gmail.com 
  
 
 
 

anne.sidkoskela @ gmail.com 
 

Rahastonhoitaja/Kassör   
Raija Skjäl 
050 526 5227 
raija.skjal@netikka.fi 

 
 
Varsinaiset jäsenet / Styrelsens ordinariemedlem 
 
Barbro Fagerholm      
040 733 1488 
paapu@pp.sonera.net 
 
Anne Sid-Koskela 
Västervikintie 36 
anne.sidkoskela @ gmail.com  
 

Henriikka Kontturi 
050 412 6150  
henriikka.kontturi @ gmail.com 
 
Jyrki Kjellman 
050 037 9523 
jyrki@goldgingers.com

  Heli Hietala            Raija Skjäl 
  040 566 3666             050 5265227  
  heli.s.hietala@gmail.com          raija.skjal@netikka.fi     
     
                  

Varajäsenet / Suppleant 
 
Pia Lagus                   Janne Hautala 
050 526 5227             040 779 5959  
pia.lagus@netti.fi   
  

janne.hautala@pp2.inet.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 5424 372 
charlotta.koskela1@gmail.com 

Näyttely/Utställning 
nayttelyt@merenkurkunnoutajat.com 
 
Henriikka Kontturi 
Kalvholmintie 371 
65630 Karperö 
050 412 6150 
henriikka.kontturi @ gmail.com

INFO-lehti/INFO-tidning aineisto@merenkurkunnoutjat.com 
Barbro Fagerholm & Minna Hautala  
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Puheenjohtajan palsta 
 
Kauan odotettu kesä 
Kesäkuun toisella viikolla se tuli 
yhtäkkiä ja aivan odottamatta; 
kesähelteet. Kun saat tämän infon 
käsiisi, kesä on jo edennyt pitkälle.  
 
Monelle yhdistyksemme jäsenelle 
kevät ja alkukesä on ollut kiihkeää 
valmistautumista kohti kauden 
päätavoitteita. Yhdistyksemme 
järjestää kokeita niin nomessa, 
tokossa kuin mejässä. Olemme 
mukana myös järjestämässä näyttelyitä. Toimikuntamme ovat olleet ahkeria ja eri 
lajien harrastajille onkin kokeita jo tänä kautena järjestetty. Toivottavasti kisakunto 
osuu kohdalleen, ja kokeissa koetaan onnistumisia.  
 
Koirankoulutuksessa tuloksia syntyy, kun on tavoitteita. Jokainen joutuu omalla 
kohdallaan miettimään, miten näihin tavoitteisiin pääsee. Se on varmaa, ettei se ole 
helppoa eikä siihen ole oikotietä. Matkan varella on hyviä, mutta myös niitä huonoja 
päiviä. Huonojen päivien sattuessa tulee muistaa kärsivällisyys ja eteneminen askel 
askeleelta. Välillä on hyvä tarkistaa, onko suunta oikea. Kun nämä pidät mielessä ja 
maltat edetä systemaattisesti, niin pääset tavoitteeseesi.  
 
Yhdistyksemme Kevätleirillä oli iso joukko yhdistyksemme jäseniä hakemassa uusia 
ideoita/oppeja, jotka mahdollisesti auttavat kutakin oman tavoitteensa 
saavuttamisessa. Itselläni oli mahdollisuus osallistua loistavien kouluttajiemme 
koulutussessioihin kuunteluoppilaana. Oli todella antoisaa kuulla kokeneiden 
lajinharrastajien opastusta eritasoisille koirakoille ja nähdä, miten ohjeet toimivat 
käytännössä. 
 
Vielä suuret kiitokset kaikille niille mahtaville vapaaehtoisille talkootyöntekijöille, 
jotka annoitte arvokasta vapaa-aikaanne yhdistyksemme hyväksi ja olitte mukana 
auttamassa Vaasan kv-näyttelyssä huhtikuussa.  
 
Oma henkilökohtainen alkukesän tavoitteeni tuli suoritettua toukokuun lopussa, kun 
juoksin Tukholman maratonin. Nyt sitten on asetettu uudet tavoitteet, joita kohti 
mennään. Elämä ei kuitenkaan ole pelkkiä tavoitteita. Välillä on heitettävä vapaalle 
ja suotava tämä myös koirillemme. On siis osattava nauttia myös pelkästä 
yhdessäolosta. 
 
Oikein hyvää kesää kaikille! 
Sonja 



Merenkurkun Noutajat r.y. / Kvarkens Retrievers r.f.                           7 
 

Ordförandespalten  
 
Den efterlängtade sommaren 
 
Andra veckan i Juni kom helt plötsligt och oväntat, värmeböljan. När du får denna 
info tidning i handen har sommaren redan hunnit långt. 
 
För många av föreningens medlemmar har våren och försommaren varit  ett  hetsigt 
förberedande för säsongens huvudmål. Föreningen ordnar prov i jakt, lydnad samt i 
viltspår. Vi är också med och ordnar utställningar. Kommittéerna har varit flitiga och 
prov har redan ordnats för våra medlemmar. Jag hoppas tävlingskonditionen infaller 
på  rätt plats och var och en får uppleva framgång i proven.  
 
Det blir resultat i hundskolning nar man sätter mål åt sig. Var och en måste stanna 
och tänka över hur man kommer upp till sina  egna  mål. Det är klart att det inte är 
lätt och inte finns det någon genväg att gå. Det kommer bra och dåliga dagar på 
vägen . När de dåliga dagarna kommer emot skall man komma ihåg att ha tålamod 
och gå framåt sakta steg per steg. Emellan åt är det bra att kolla om man är på rätt 
väg. När du tänker på det här och går framåt systematiskt så kommer du nog fram 
till  ditt  mål. 
 

En stor grupp av föreningens medlemmar var efter nya 
kunskaper och idéer på föreningens vår läger, möjligtvis 
hjälper de var och en för att nå sina mål. Jag hade 
själv möjlighet att delta som åhörare på lägret när våra 
lysande skolare höll sina skolningar. Det var verkligen 
givande att lyssna på erfarna jaktintresserade lärare när 
de lärde föreningens ekipage  från olika nivåer och  sen 
ännu se hur instruktionerna fungerade i  praktiken. 
 
Ännu ett stort tack till er alla underbara talko arbetare 
som gav er fritid till föreningen och var med och hjälpte 
till på utställningen i april. 
Mina personliga mål för försommaren blev avlagd i slutet 
av maj när jag sprang Stockholm maraton. Ny har nya 
mål satts upp och dit är jag på väg. Livet är ändå inte 
bara att sätta upp mål åt sig. Emellan åt skall man vara 
på ledigt och också låta våra hundar vara det. Man ska 
alltså också kunna bara vara och njuta av varandra. 
 
En riktigt skön sommar åt er alla! 
 
Sonja 
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Kiertopalkinnot vuodelle 2010. Vandringspriserna för år 2010. 
 
Kiertopalkinnot jaettiin yhdistyksen vuosikokouksessa 15.3.2011. Kokouksessa 
palkittiin myös valion arvon saaneet yhdistyksen koirat. 
Vandringspriserna delades ut på föreningens årsmöte 15.3.2011. På mötet belönades 
också föreningens hundar som erhållit championat under året 2010. 
 
Toko / Lydnad 
 
Kiertopalkinto parhaalle TOKO-
koiralle / Vandringspris till bästa 
lydnadsprovhund 
Nsu JVA Sienna-Red Kokaburra 
om, Anne Lillträsk 
 
Tottelevaisuuskiertopalkinto  
Lbn FIN JVA FI TVA Nakkulin 
Dancing Queen om, Sari Kiikka 
 
 
Mejä / Viltspår 
 
Vuoden luokanvaihtaja / Årets klassbytare (Mejä / Viltspår)    
Knn FI JVA Noudon Xanadu-Love Äg. Camilla & Ulf Nylund 
 
Vuoden Mejä-koira / Vandringspriset i viltspårsprov (årets vilspårshund)                                       
Lbn FI JVA Vimpulan Neiti Puutarhuri Om. Jenni Smeds 
 
Vuoden ahkerin Mejä- parivaljakko / Årets flitigaste viltspåreskipage           
Lbn FI JVA Vimpulan Neiti Puutarhuri Om. Jenni Smeds 
 
Bellan Malja / Bellas pokal       
Lbn FI JVA Vimpulan Neiti Puutarhuri Om. Jenni Smeds 
 
Näyttely / Utställning 
                                          
Vuoden näyttelynoutaja / Årets utställningsretriever                             
knn, Vimpulan Aamu-Aurinko, om. Tuula ja Mauno Smeds 
 
Ann's Minne- Kiertopalkinto /Ann's Minne                    
skn Kvarntorpet`s Louisiana om. Birgitta Hällsten-Pada & Alf Pada, Jungsund 
 
 

javascript:openScript('toko.htm',400,470)�
javascript:openScript('toko.htm',400,470)�
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Nome / Jakt  
 
Vuoden Nome-koira / Vandringspriset i jakt    
                               
lbn Middleton Breese of Windstar om. Barbro 
& Janne Fagerholm, Vaasa 
 
Vuoden Avo-luokan koira / Årets ÖKL- hund 
     
knn Goldgingers Hip Hop om. Eivor Sellberg                       
 
Vuoden Nome-tulokas  / Årets nybörjare i 
Jakt                            
lbn Hypnos Heras Hero of Day om Janne 
Hautala, Vaasa 
 
 
Valionarvon saavuttaneet / Championat 2010 
 
Suomen Jälkivalio / Spårchampion 

 
om.Anne Lillträsk, Sienna-Red Kokaburra, 
Novascotiannoutaja uros 
om. Patricia Snickars, Hedera´s Prairie Rose, 
Novascotiannoutaja narttu 
om. Camilla & Ulf Nylund, Noudon Xanadu Love, 
Kultainen noutaja narttu 
om. Lena Ånäs, Guldslättens Spiderman, Cockerspanieli 
uros 
om. Ann-Sofie Blomqvist, Börje, Kultainen noutaja uros 
om Anne Herrgård, Quickmatch Extra Eko mäyräkoira, 
karkeakarvainen 
 
Suomen Muotovalio / Utställningschampion 
 
lbn, Bowmore`s Have A Kit Kat om. Satu & Petri 
Tammisto 

lbn, FI JVA Bowmore`s Country Classic om. Henriikka           
Kontturi 
nsn, Tollerbay Banjo-Sound om. Eva-Lisa Granholm 
 
Suomen tottelevaisuusvalio / Lydnadsschampion  
lbn, Nakkulin Dancing Queen om. Sari Kiikka 
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Tervehdys kaikki jäsenet! 
 
Jäsenkausi on 1.5-30.4. 
 
Yhdistyksen säännöissä 7§ on seuraavasti: 
7§ Hallitus katsoo jäsenen eronneeksi, jos hän ei ole huhtikuun loppuun 
mennessä maksanut jäsenmaksuaan. 
 
Hallitus (2011) on päättänyt seuraavasti: 
kaikki, jotka ovat maksaneet huhtikuun 30. päivä jälkeen, joutuvat maksamaan 
liittymismaksun (3,50 €) uudestaan. *Jos jäsen ei maksa liittymismaksua, jäsenen 
katsotaan eronneen.* Suomen noutajakoirajärjestö (SNJ) erottaa jäsenen 
automaattisesti, mikäli maksua ei ole rekisteröity 30.4. mennessä. Ja yhdistyksemme 
ei maksa uudelleen liittymistä jäsenmaksun myöhästymisen vuoksi. 
 
Haluan nyt jäsensihteerinä muistuttaa, että jäsenmaksu tulee suorittaa siten, että 
jäsenmaksun ehtii rekisteröidä 30.4 mennessä. Siitä johtuen maksumuistutuksessa oli 
päivämääränä 25.4. 
 
Halllitus (2010) on myös päättänyt, että mikäli uusi jäsen liittyy marraskuussa-
joulukuussa, tulee jäsenyys olemaan ns. siirtojäsenyys seuraavaan jäsenkauteen, ja 
uutta maksua ei tarvitse maksaa taas alkuvuonna. 
 
Muistakaa, että yhdistyksemme kokeisiin on aina omat jäsenet etusijalla, ja 
jäsenyydet tarkistetaan aina ennen koetta. 
 
Toivotan kaikille jäsenille aktiivista kesää harrastusten parissa! 
 
Jäsensihteerinne, 

Anne Sid-Koskela  
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Hej alla medlemmar!  
 
Medlemsperiod är 1.5-30.4. 
 
I förenings stadgar 7§ står det följande: 
Ifall medlem ej har erlagt medlemsavgift inom april månad, betrakrar styrelsen 
medlemmen som utträdd. 
 
Styrelsen (2011) har bestämt följande: 
Alla som inte har betalat medlemsavgift senast 30.4, skall betala 
anslutningsavgift (3,50€) på nytt.  Om medlem inte betalar anslutningsavgiften, skall 
medlem betraktas som utträdd. Finlands retrieverorganisation rf (FRO) säger upp 
medlemsskapet automatiskt, om inte betalningen har registrerats senast 30.4. Vår 
förening vill inte betala anslutningsavgift för sent betalda medlemsskap. 
 
Som medlemssekreterare, vill jag påminna om att medlemsskapet skall betalas så pass 
tidigt, att man hinner registrera betalningen senast  30.4. Därför var förfallodagen på 
den andra påminnelse 25.4..2011. 
 
Styrelsen (2010) har beslutit, att ifall en ny medlem ansluter sig till föreningen i  
november-december, kommer medlemsskapet att fortsätta nästa år utan att man 
behöver betala ny medlemsavgift i början av följande år. 
 
Kom ihåg att på alla föreningens prov har medlemmar förtur, och medlemsskap 
granskas alltid före provet. 
 
Jag önskar alla medlemmar en aktiv sommar med hundarna! 
 
Er medlemssekreterare, 
 
Anne Sid-Koskela 
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Kevätleiri 2011 

 
Merenkurkun Noutajien vuoden 2011 kevätleiri järjestettiin 15- 17.4 Lapuan 
Wanhalla Karhunmäellä. Toimintaa riitti koko viikonlopun edestä. 
Kouluttajina toimivat kilpaileville Bengt Bernas Ruotsista ja nuorille ja aloitteleville 
Maarit Nikkanen. Kouluttajien meriiteistä mainittakoon, että Bengt on vuoden 2007 
Ruotsin noutajamestari ja Maarit vuoden 2006 Suomen noutajamestari. 
Perjantaina saapuneille ohjelmana oli majoittua ja saunoa sekä viettää iltaa. 
Bengt ja Maarit pitivät maastoharjoituksia lauantaina ja sunnuntaina. Koirakot oli 
jaettu aamu- ja iltapäiväryhmiin, näin oli mahdollisuus osallistua myös 
kuunteluoppilaana toisen kouluttajan harjoituksiin.  
Bengt harjoitutti koirakoita läheisellä pellolla ja Maarit majoitusrakennuksen pihalla 
ja takana olevassa metsikössä. Miellyttävää oli huomata runsaslumisen talven jälkeen 
harjoituspaikkojen hyvä kunto. Metsässä varjoisissa kohdissa oli vielä paikoittain 
lunta, mutta kohtuullisen kuivin tassuin treenit saatiin vietyä läpi. Miksikään 
"mutapainiksi" olotila ei siis yltynyt. 
Lauantaina aamu- ja iltapäivällä oli luento teorianälkäisille aiheesta "Koiran 
optimaalinen rakenne ja rakenneheikkouksien vaikutus koiran liikkeisiin ja 
kuormittumiseen", luennoitsijana toimi Niina Jäntti. 
 
Lauantaina iltapäivällä käytiin myös leikkimielinen luontopolku joukkuekilpailu, 
jossa laitettiin koirien 
sijasta myös ihmisten 
markkeeraus- ja 
havannointikyky sekä 
kunto koetukselle. 
NOME- 
harrastuksessahan 
täytyy myös itse 
ohjaajan olla hyvässä 
kunnossa kaikilla osa-
alueilla. Luontopolku 
koostui neljästä 
rastista, joissa 
arvioitiin etäisyyksiä, 
tunnistettiin lintuja, 
ammuttiin 
ilmakiväärillä dameja 
alas ja noudettiin erilaisia pehmoesineitä hakualueelta. Kahta jälkimmäistä rastia 
varten joukkueissa oli koira tai kaksi noutosuoritusta varten. Tällä tavoin myös koirat 
pääsivät osallistumaan hauskanpitoon. Ennen luontopolkua oli dummyviesti, jossa 
yritettiin suoritua radasta dummy polvien välissä viestikapulana. Bonus-tehtävänä 
Karhunmäen ympäristössä ja tiloissa oli sijoiteltuna erilaisia esineitä, jotka tuli 
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muistista kirjata ylös. Kaikesta vaivannäöstä ja panostuksesta parhaat joukkeet ja 
suoritukset palkittiin ruhtinaallisesti tuotepalkinnoilla.  
Yhdestä parhaimmista suorituksista vastasi eräs koira, joka suositulla dami rastilla 
osoitti miten nokkelia koirat ovat. Rastilla oli muutamia dameja, jotka roikkuivat 
puiden oksilla ilmapallojen varassa. Joukkueen jäsenten tuli ilmakiväärillä ampua 
kaksi pudotusta, jotka koiran tuli noutaa. Ensimmäisellä laukauskella ilmapallo kyllä 
räjähti, mutta dami ei pudonnutkaan maahan vaan jäi roikkumaan oksasta. Koira ei 
kauan miettinyt vaan meni ja hyppäsi damin pois oksalta. Suorituksen nopeus oli 
tärkeää ja tässä tapauksessa tuomarit antoivat todennäköisesti myös tyylipisteitä.  
 
Luontopolun jälkeen loppupäivä sujui saunoessa päivän pölyt pois ja iltaa viettäen. 
Keskusteltavaa riitti päivän tapahtumista ja koiraihmisten kyseessä ollessa 
useimmiten aiheena olivat koirat ja koiraharrastuksiin liittyvät asiat. Koirathan eivät 
keskustele niin ihmiset keskustelevat koirien edestäkin. 
 
Sunnuntaina, leirin päätöspäivänä oli vielä opittavaa aamu- ja iltapäivän osalta. 
Päätöskahvien jälkeen kevätleiri oli paketissa klo 15:00 aikoihin.  
Kaikille varmasti tuli opittua uusia asioita harjoituksista ja keskusteluista. Suurin anti 
tällaisissa tilaisuuksissa on keskustelut kouluttajien kanssa ja palaute koirakon 
yhteistyöstä. Kouluttaja näkee harjoituksissa mitä toimintatavoissa tulisi parantaa ja 
mitä asioita harjoitella, jotta edistystä tapahtuisi. Harjoitellahan voi vaikka maailman 
tappiin asti, mutta kokenut kouluttaja osaa antaa ohjeet mitä ja miten harjoitella. 
Sää suosi leiriläisiä koko viikonlopun ajan, ajoittain kovasta tuulesta huolimatta 
aurinko lämmitti. Tällä kertaa kasvoja 
kuumotti siis muustakin syystä kuin 
kouluttajien katseen alla, omaa koiraa 
harjoitettaessa.  
 
Kouluttajat, osallistujat ja koirat vaikuttivat 
tyytyväisiltä kaikkeen opittuun ja leirillä 
vietettyyn aikaan. Mukavaa oli huomata 
myös miten runsaasti kevätleirillä oli uusia 
osallistujia ja koirakoita mukana. 
Suuri kiitos leirin järjestäjille, tapeelliset 
ohjeet löytyivät, aikataulut pitivät ja 
tarvikemyyntikin oli järjestetty. Eikä 
leiriläisen tarvinnut kärsiä mineraalien ja 
energian puutteesta, siitä pitivät huolen 
ruokailut tasaisin väliajoin. 
 
Janne Hautala 
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Vårläger 2011 

Kvarkens Retrievers vårläger för året 2011 ordnades 15-17.4 på Wanha Karhunmäki i 
Lapua. Olika aktiviteter räckte för hela helgen. I jakt hade vi skolning som hölls av 
Bengt Bernas från Sverige för tävlande ekipage och Maarit Nikkanen för nybörjare 
och unga hundar. Skolarnas meriter är värda att nämnas, Bengt Sveriges mästare 2007 
och Maarit Finlands mästare 2006 i jakt. 

Deltagarna som anlände på fredagen hade på programmet, inkvartering, bada bastu 
och att umgås med varandra på kvällen. Bengt och Maarit höll skolning både på 
lördag och söndag, ekipagen delades upp i förmiddags- och eftermiddags grupper. På 
det viset hade man möjlighet att vara som åhörare på den andres skolning. Bengt höll 
sin träningspass vid närmaste åker och Maarit hade sina träningar intill huset där vi 
sov och i skogen som finns bakom huset. Det var förvånandsvärt att tränings 
terrängen var i så bra skick efter den snöiga vintern. Snö fanns ännu i skogen där det 
var skuggigt, men med rätt så torra tassar fick vi träningarna gjorda. Så inte blev det 
någon gyttjebrottning inte. För de teorihungriga ordnades på lördagen föreläsning 
både för och eftermiddag "Koiran optimaalinen rakenne ja rakenneheikkouksien 
vaikutus koiran liikkeisiin ja kuormittumiseen", föreläsare var Niina Jäntti. 

 

På lördag eftermiddag var det dags med "Naturstigen" som grupptävling. Istället för 
hundarna, sattes människornas förmåga i markering, observation och kondition på 
prövning. När man har jakt som hobby skall också hundens förare vara bra på alla 
dessa olika delområden. Naturstigen bestod av fyra olika punkter där bedömdes 
distans, igenkänning av fågelarter, fälla dammisar från träd genom att skjuta med 
luftgevär och en sökruta som bestod av olika mjuk leksaker. Gruppen behövde också 
en eller två hundar för apportering på de två sista punkterna. Hundarna fick alltså 
också vara med och ha roligt.  
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Före naturstigen hade vi dummi-stafett, där skulle man springa en bana med att ha en 
dummis mellan benen. Som bonus uppgift i tävlingen hade man satt ut olika föremål 
både ute och inne runt om i området kring Karhunmäki och föremålen skulle man 
minnas och skriva upp. Fina priser gavs åt de lag som sett mest besvär och klarat sig 
bäst på de olika punkterna. 

Den bästa prestationen gjordes nog av en hund som vid den populära dammy punkten 
visade hur kloka hundar kan vara. Laget skulle skjuta ner två dummisar som hunden 
skulle apportera. Vid första skottet gick nog ballongen sönder men dummisen föll inte 
till marken utan lämnade och hänga på trädgrenen. Hunden funderade inte länge utan 
sprang och hoppade upp och hämtade dummin från trädet. På den här punkten var det 
tiden som gällde och troligtvis gav också domaren stil poäng åt laget. 

Efter naturstigen badade vi bastu och tvättade dammet bort och sen umgicks vi resten 
av kvällen. Det fanns mycket att diskutera, om dagens händelser och förstås när det är 
frågan om hundmänniskor så är ämnet hundar och träningarna med dem. Hundarna 
diskuterar ju inte men människorna diskuterar desto mer.  

På söndagen fanns dt ännu nya saker att lära sig på lägrets sista dag. Efter 
avslutningskaffe klo 15 tiden var vårlägret slut. 

Alla lärde sig säkert nya saker på träningarna och av diskussionerna under lägret. 
Mest givande på såna här tillfällen är diskussionen och feedbacken av skolaren. 
Skolaren ser vid övningarna hur föraren bör ändra sina egna handlingssätt och hur 
man skall göra så att framsteg händer. Man kan träna hur mycket som helst men en 
erfaren skolare kan ge instruktioner om hur man skall träna.  

Hela helgen var det bra väder, solen värmde fast det blåste ganska hårt. Den här 
gången var man röd i ansiktet också av andra skjäl och inte bara av träning under 
skolarens blick. 

Skolarna, deltagarna och hundarna verkade alla nöjda med all lärdom som vi fick 
under den tid vi tillbringade på lägret.  

Det var också roligt att märka att så många nya medlemmar och ekipage var med på 
lägret. 

Ett stort tack till arrangörerna, information fanns, tidtabellerna höll och försäljning av 
varor var också ordnad under lägret. Inte behövde deltagarna känna sig hungriga för 
mat fanns med passliga mellanrum. 

Janne Hautala 
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Taipparikurssilla 
 
Merenkurkun Noutajat järjesti taipparikurssin kevään 2011 aikana ja tässä 
kirjoituksessa kerron omista kokemuksistani kurssille osallistujana. Näin 
osallistumisen hyödylliseksi, sillä olihankäsissäni nyt ensimmäinen oma noutaja. Nala 
oli tullut perheeseeni vain muutamaa kuukauttaaiemmin ja koin itseni koiran 
kouluttajana aloittelijaksi. Pitkän metsästysharrastukseni myötä olen ollut tekemisissä 
lukuisten koirien kanssa ja tiesin, mitä haluan. Tämä käsitys muuttui ja laajeni kevään 
mittaan, kun oppia kertyi. 
 

 
Teoria ennen käytäntöä. Ensimmäinen tapaaminen pidettiin jo tammikuussa ABC:n 
kokoustiloissa. Siellä esiteltiin seuran toimintaa, noutajaharrastusta ja mikä tärkeintä - 
taipparikurssin tavoitteita. Kurssille oli selvästi tilausta, sillä teoriakoulutukseen 
osallistui ainakin nelisenkymmentä kuulijaa. 
 
Seuraavaksi siirryttiin ABB:n parkkipaikalle ensimmäisiin harjoituksiin pakkasten 
paukkuessa. Alussa keskityttiin koiran ja ohjaajan väliseen suhteeseen, koiran 
hallittavuuteen ja ohjattavuuteen. Harjoiteltiin siis perustottelevaisuutta: 
paikallapysymistä, seuraamista ja sen sellaista. Toki treeneissä heräteltiin myös 
koirien noutoviettejä. Tämä kaikki oli varmasti useimmille hyödyllistä, sillä koirien ja 
ohjaajien taso vaihteli alussa varsin paljon - olihan osa koirista vasta lähes 
pentuikäisiä, osa jo kolme-nelivuotiaita. 
 
Aika pian ymmärsin, että kurssin treeneissä koira ei välttämättä ennätä oppia 
paljonkaan, koiran ohjaaja sitäkin enemmän. Kouluttajilta sai hyvää oppia omiin 
harjoituksiin ja lisäksi muiden suorituksista näki mallia siihen, mitä voisi tehdä 
paremmin ja mitä voisi ehkä välttää. Oman ajan panostamista ja omien harjoitusten 
säännöllisyyttä korostivat kaikki kouluttajatkin. Tässä touhussa saisi siis panna itsensä 
täysillä likoon myös vapaa-ajalla. Jäniskoiran kanssa kaikki olisi ollut paljon 
helpompaa... 
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Kevään korvilla siirryttiinkin sitten maastoon. Raippaluodon “montulla” päästiin 
markkeerauksiin, linjatreeneihin, hakualueelle, vesitöihin ja jäljelle. Kouluttajat olivat 
tehneet kurssin ohjelmasta vaihtelevan ja vähitellen vaikeutuvan, joten jokaiselta 
treenikerralta löytyi uusia haasteita ja huomioita. Kaikki huipentui toukokuun lopussa 
kurssin päättäneeseen taipumuskokeen tyyliin tehtyyn harjoitukseen. Siinä tehtiin 
vesinouto, hakualue ja laahausjälki niin, että tilanne muistutti mahdollisimman hyvin 
oikeaa taipumuskoetta. 
 
Kokonaisuutena kurssilta sai välttämätöntä oppia erilaisissa koiran ohjaamiseen ja 
noutotyöhön liittyvissä perusasioissa. Samalla erilaiset tekniset yksityiskohdat ja 
pienet omat virheet viilattiin kuntoon. Näitä en yksikseni olisi koskaan ymmärtänyt 
huomioida. Kurssin myötä olen varmasti valmiimpi ja parempi koiran ohjaaja. Mutta 
mikä hienointa, kurssilta tuli paljon hienoja samanhenkisiä tuttavuuksia ja 
treeniseuraa. Nämä ystävyyssuhteet kantavat varmasti pitkälle. Porukassa 
treenaaminen antaa mahdollisuuden paljon monipuolisempiin harjoituksiin. 
 
Tuija, Marjo, Heidi ja Janne - kiitos teille kaikille innostavasta asenteesta, vinkeistä ja 
ohjeista 
 
 
Tapio 
Martimo  
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På anlagsprovskurs 
 
Kvarkens Retrievers ordnade en anlagsprovskurs under våren 2011 och i denna 
skrivning ska jag berätta om mina egna erfarenheter som deltagare. Jag ansåg att 
deltagningen på kursen skulle vara bra för mig, eftersom jag nu har min första 
retrievers. Nala hade kommit till min familj bara några månader tidigare, och jag 
kände mig som nybörjare som tränare. På grund av mitt långa intresse i jakt, har jag 
varit och göras med många hundar och jag visste vad jag ville ha. Denna åsikt ndrades 
och utvidgades i våras, när jag lärde mig mera. 
 
Teori före praktik. Första mötet var i januari på ABC. Där presenterades Kvarkens 
Retrievers aktiviteter, och det viktigaste - målet för anslagsprovskursen. Kursen var 
mycket populär eftersom där var ungefär 40 lyssnare.  
 
Nästa gång flyttade vi oss till ABBs parkeringplats för den första träningen. Första 
gången koncentrerades det på förhållandet mellan hunden och föraren, hundens 
dirigerbarhet och kontrollbarhet. Vi tränade grundlydnaden: sitta på plats, följa fot 
och så vidare. Men också väckte vi hundens instinkter för apportering . Allt detta var 
säkert nödvändigt för de flesta eftersom nivån mellan hundarna och förarna varierade 
mycket i början- några av hundarna var bara valpar och andra nästan tre- eller fyra år 
gamla. 

 
Snart förstod jag att hunden inte hinner 
lära sig så mycket på kursen, men föraren 
desto mer. Jag fick bra kunskaper av 
skolarna för mina egna träningar och 
ytterligare fick man se de andras 
prestationer av vilka man såg vad man 
kunde göra bättre själv och vad man 
kanske borde undvika. Att satsa på sin 
egen tid och träna poängterades av alla 
skolare. Det var bara att vara med och 
satsa på träning för fullt på fritiden. Det 
skulle säkert vara mycket lättare med en 
harhund. 
 
I början av våren flyttade vi oss ut i 
terrängen. Vid Replot stenkross började vi 
med markeringar, linjeträning, sök, 
vattenarbete och spår. Skolarna hade gjort 
kursens program varierande och så 
småningom försvårades träningarna, alltså 
varje ny träning var en ny utmaning med 
nya iakttagelser. Kursen kulminerades i Jyrki ja Reemus 
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slutet av Maj i träningar likt anlagsprovet. Där gjordes vattenapportering, sök och spår 
så att det liknade ett riktigt anlagsprov. 
 
I helhet fick man nödvändig lärdom i olika grundsaker för att träna hund i olika 
apporterings moment. Vi filade också på samma gång olika tekniska fel i skick. 
Sådana här saker skulle jag inte ha förstått att lägga märke till. Nu när jag gått igenom 
kursen är jag säkert en bättre hund förare. De här vänskapsrelationerna håller säkert 
länge. Genom att träna i grupp har man mera möjlighet till mångsidigare träningar 
 
Tuija, Marjo, Heidi och Janne - tack åt er alla för er inspirerande attityd, tips och 
anvisningar. 
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Yhdistyksen koetuloksia kevät 2011 / Föreningens provreslutat 
våren 2011 
 
Merenkurkun Noutajien MEJÄ-koe Veikkaalassa 11.5: tulokset 
Resultat från Kvarkens Retrievers  Viltspårprov  i  Veikars  11.5.2011 
 
Domare/Tuomarit: Kristiina Erkkilä (yt/öd), Jyrki Rasinpää ja Toni Tunkkari 
 
 
 
Loitsutuulen Warlock  om: Nea Kortelainen     AVO 1  41p  
 
Clay Coast Cesar  om: Raija Skjäl        AVO 1  41p 
 
Nsn Tollerbay Kamu Katitzi äg: Sabina Nickull    AVO 2  34p 
 
Raiku äg: Lena Ånäs och Daniel Ström      VOI 1   48p 
 
Nsu Tollerbay Banjo Blues äg: Mikael o Venla Appel  VOI 1   48p 
 
Knn Noudon Xanadu-Love äg: Ulf & Camilla Nylund  VOI 1   42p  
 
Lbn Seahunter Suzi Quatro äg: Charlotta Koskela   VOI 1   45p 
 
Tammitörmän Riina om: Katariina ja Timo Hakola   VOI 2   37p 
Nsu Sienna-Red Kokaburra äg: Anne Lillträsk    VOI 2   37p 
Keski-Maan Rana  äg: Mikael Lattu       VOI – 
 
 
 
 
 
 
 
   Clay Coast Cesar om: Raija Skjäl    
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NOME-B, 21.-22.5.2011. Närpiö/Närpes 
Omien jäseninen tuloksia.  
Medlemmarnas provresultat. 
 
ALO-luokka 
tuomari/domare Vesa Turunen 
 
ALO 1     
 
10. lbn Fulmarus No Brakes,                                    
FI13524/09,   s.19.1.2009 
kasv. Marja-Kaisa Voutilainen, Salo 
om.&ohj. Marcus Sjögård, Pjelax 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. lbn Bowmore`s Like Classic, FI57254/09, 
s. 15.10.2009 
kasv. Satu &Petri Tammisto, Maxmo 
om. Kasvattaja & Henriikka Kontturi, Karperö, ohj. 
Henriikka Kontturi  
 

 
ALO 2 
 
6. lbu Jyckegårdens Black Raich, FI16062/09, s. 20.1.2009 
kasv. Sundvik Susanne, Västanfjärd 
om. Kiikka Sari & Marko, Hyllykallio, ohj. Sari Kiikka 
 
12. lbu Vasegaard Thunderbird Lucky, FI19541/11, s. 7.3.2010 
kasv. Rasmussen Charlotte Og Steen Vasegaard, Tanska 
om. Anne Sid-Koskela & Hans Koskela, Vaasa, ohj. Anne Sid-koskela 
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15. lbn Älvgårdens Cutty Sark, FI 14521/09, s. 25.11.2008 
kasv. Majvor Näsman, Ruotsi 
om. Paula Käsnänen-Koivuporras & Anne Siljamäki, Laihia, 
ohj. Paula Käsnänen-Koivuporras 
 
ALO 3 
 
1. kkn Vimpulan Aamu Aurinko, 49002/06, s. 14.9.2006 
kasv. Paula Käsnänen-Koivuporras, 66400 Laihia 
om. Mauno Smeds, Sarvijoki, ohj. Tuula Smeds 
 
2. knn Häämörin Yökiitäjä, FI21857/10, s. 28.2.2010 
kasv. Pirkko & Marja-Lea Visasalo, Nousiainen 
om.&ohj. Susanna Purtola, Sarvijoki 
 
5. lbn Hypnos Heras Hero of Day, FI50239/09,  s. 6.7.2009 
kasv. Anna Söderback, Närpiö 
om.&ohj. Janne Hautala, Vaasa 
 
13. lbn Seahunter Suzi Quatro, FIN26640/08,  s. 20.3.2008 
kasv. Barbro & Janne Fagerholm, Vaasa 
om.&ohj. Charlotta Koskela, Vaasa 
 
ALO 0 
 
3. lbn Bridgehill's Coleburn Girl, FI49340/09, s. 13.8.2009 
kasv. Janne & Maria Halonen, Nämpnäs 
om. Aino Korkeaoja & Kasvattaja, Pori,  
ohj. Janne Halonen 
 
4. lbn Vimpulan Fiina Irmeli, FI18203/09,  s. 11.2.2009 
kasv. Käsnänen-Koivuporras Paula, Laihia 
om. Kalle Järvinen & Jenni Smeds, Ilmajoki, 
ohj. Kalle Järvinen 
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AVO-luokka 
 
tuomari/domare Vesa Turunen 
 
 
AVO1 
 
30. knn Goldgingers Hip Hop, 
FIN29465/07,  s. 25.4.2007 
kasv. Eivor &Camilla Sellberg, Vaasa 
om.&ohj. Eivor Sellberg, Vaasa 
 
 
 
 
 
 
 
AVO3 
 
29. lbn Jummi-Jammin Fizz, FI15358/09, s. 6.2.2009 
kasv. Maija Lappalainen, Palokka 
om. Pentti & Kaija Ihamäki, Vähäkyrö,  
ohj. Pentti Ihamäki 
 
AVO 0 
 
38. lbu Eagle Owl's Mercurius, FIN52624/08, s. 23.9.2008  
kasv. Pauliina Ahola & Miso Sipola, Anjalankoski 
om. Tarja & Timo Nordberg,  
Hyllykallio, ohj. Timo Nordberg 
 
AVO – 
 
36. lbn Seahunter Patti Smith, FIN2664108, s. 20.3.2008  
kasv. Barbro & Janne Fagerholm, Vaasa 
om. Barbro & Janne Fagerholm, Vaasa, 
ohj. Barbro Fagerholm 
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VOI - luokka 
 
tuomari/domare Veli-Erkki Haataja 
 
VOI 1 
 
52. knn Fin KVA Doubleuse Rodel,  FIN25900/02, s. 
24.2.2002  
kasv. G. Wedeen, Ruotsi 
om.&ohj. Eivor Sellberg&Eija Tuominen, Vaasa 
 
 
 

VOI 2 
49. lbn Middleton Breese of Windstar, FIN1350906, s. 10.8.2005 
kasv. Lundgren Eva, Sverige 
om. Barbro & Janne Fagerholm, Vaasa, 
ohj. Janne Fagerholm 
 
VOI 3 
17. lbu Searover Kits Duke, DK09696/2006, s. 3.3.2006 
kasv. Bratsbrg-Karlsson L, Carlsson A, Andersson ,Ruotsi  
om.&ohj. Charlotte Rasmussen, Danmark 
 
43. lbn Upwards Happy Smile, FIN24265/04,  s. 13.4.2004 
kasv. Rita Nygård, Vasarainen 
om. Paula Käsnänen-Koivuporras, Laihia, 
ohj. Erkki Koivuporras 
 
VOI 0 
23. lbu Levenghyl Como, DK16157/2009, s. 25.4.2009  
(i: Emmawood Drake, e: Levenghyl Midge) kasv. Mr P N Bates,  
om.&ohj. Charlotte Rasmussen, Danmark 
 
Infossa omien jäsenien nome tuloksia. Kokeen kaikki tulokset löydät snj:n 
keskustelupalstalta. 
Medlemmarnas jaktprovsresultat, alla reslutat från provet hittar du på SNJ:s sidor. 
 
http://snjfi.asiakkaat.sigmatic.fi/keskustelu/viewtopic.php?f=27&t=19508 
 
Onnea kaikille tuloksen saaneille! 
Grattis till alla som fått resultat! 
 

http://snjfi.asiakkaat.sigmatic.fi/keskustelu/viewtopic.php?f=27&t=19508�
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TOKO-koe 18.6.2011 
 
Ohessa luokkien parhaat sekä oman yhdistyksemme ALO- ja AVO-luokan mestarit 
sekä jäsentemme tuloksia. 
 
Alokasluokka 
 
I Appenzellinpaimenkoira Ronetta’s Bianca, ohjaaja Susanna Myllyniemi  TK1, KP, 
ALO1 (193 p) 
II Espanjanvesikoira Concurrido Yesero, ohjaaja Mari Suksi ALO1 (170,5 p) 
 
 
 
 
III Labradorinnoutaja Seahunter Suzi 
Quatro, ohjaaja Charlotta Koskela  ALO1 
 (168 p) sekä yhdistyksen  
 
ALOKASLUOKAN MESTARI 
 
 
 
 
V Kultainennoutaja Castleheath’s 
Newpower, ohjaaja Taru Öling, ALO2 
(152,5 p)  
VI Australianpaimenkoira Capricole Kiss the Tears Away,   
ohjaaja Johanna Leppänen ALO2 (150 p) 
 
Avoinluokka 
 
I Novascotiannoutaja Sienna-Red Kokaburra, ohjaaja Anne Lillträsk,  TK2, 
ALO1 (168 p) sekä yhdistyksen   
AVOIMENLUOKAN MESTARI 
 
Voittajaluokka 
I Belgianpaimenkoira Groenendael Taikurin Zirinka, ohjaaja Marje Palomäki 
ALO2 (237 p) 
 
Erikoisvoittajaluokka  
I Bordercollie Starsky Makes The List, ohjaaja Janika Karenmaa ALO2 (253 p) 
 
ONNITTELUT KAIKILLE JA TSEMPPIÄ JATKOON! 
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Punkki koirien ja ihmisten riesana 
 
Puutiainen (Ixodes ricinus, kansankielellä punkki) on punkkeihin kuuluva eläin. Se 
kiinnittäytyy sopivaan isäntäeläimeen imeäkseen siitä verta ja saattaa jäädä siihen 
kiinni jopa päiväkausiksi. Suomessa sitä tavataan koko maan eteläisessä puoliskossa 
Oulu-Joensuu -linjalle asti, ja erityisen runsaasti Ahvenanmaalla ja saaristossa. 
Vastoin vanhaa kansanuskomusta puutiaiset eivät pudottaudu ihmisten päälle lepistä, 
vaan elävät ja liikkuvat eniten aluskasvillisuuden joukossa, heinikoissa ja 
pensaikoissa. Puutiainen ei kestä pitkään kuivuutta tai kuumuutta, joten se viihtyy 
parhaiten lehtometsissä ja rantalepikoissa. Punkkikausi kestää Suomessa huhti-
toukokuusta loka-marraskuuhun. Itärajan takana viihtyvää tappavaa 
aivokalvontulehdusta levittävää siperianpuutiaista eli taigapunkkia (Ixodes 
persulcatus) on tavattu jo Pohjois-Karjalassa. 
Puutiaiset saattavat tartuttaa tauteja purressaan ihmistä tai eläintä. Ne levittävät 
borrelioosia ja puutiaisaivokuumetta, harvoin myös jänisruttoa. Puutiaisaivokuumeen 
riski on suurin lounaissaaristossa ja -rannikolla sekä paikoin Kaakkois-Suomessa. 
Borrelioositartunnan voi saada alueella, joka ulottuu Oulun korkeudelle saakka. 
Puutiaisenpureman riski on suurin alavalla varjoisalla maalla, jossa on runsaasti 
kasvillisuutta. Lyhyeksi leikatulla kuivalla nurmella puutiaiset eivät viihdy. 
 
Bakteerin aiheuttamaa borrelioosia 
voidaan ehkäistä poistamalla puutiainen 
iholta mahdollisimman pian. 
Kansanperinteessä on usein neuvottu 
upottamaan puutiainen  
voihin tai rasvaan, jolloin puutiaisen 
peräpäässä sijaitsevat hengityselimet 
eivät saa ilmaa ja puutiainen itse 
vetäytyy ulos ihosta. Tätä keinoa ei 
kuitenkaan enää nykyisin suositella, sillä 
puutiainen saattaa tukehtuessaan oksentaa suolensisältönsä puremaan, jolloin 
borrelioosin riski kasvaa. Puutiainen tulisi siksi poistaa mekaanisesti esim. pinseteillä 
tai tarkoitusta varten erityisesti suunnitelluilla punkinpoimijoilla, joilla tartutaan 
puutiaista mahdollisimman alhaalta kiinni, ja puutiainen poistetaan hitaasti vetäen 
iholta. 
 
Punkit eivät sanan varsinaisessa merkityksessä pure, vaan lävistävät ihon 
pistimellään. Kuten muilla kielillä, on suomen kielessäkin kuitenkin vakiintunut 
sanonta punkin puremisesta. Punkit purevat kaikenikäisiä ihmisiä päästä varpaisiin, 
joten huolellinen tarkastus punkkien havaitsemiseksi iholta on paikallaan 
punkkialueilla ulkoilun jälkeen viimeistään iltaisin. 
 
Punkki vaeltaa ihmisen ihossa yllättävän huomaamattomasti ja hakeutuu mielellään 
taivealueille tai karvoitusalueille, jossa se saakin usein olla rauhassa jonkun aikaa, 
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ennen kuin esim. käsi "vahingossa" osuu tuohon "näppylään". Tavallisimpia paikkoja 
punkinpuremalle ovat polvitaipeet, nivusseutu, genitaalialue, nilkat, varpaanvälit, 
pään ja niskan seutu, hiuspohja, korvantaustat tai jopa korvakäytävä. 
 
Punkinpurema on useimmiten kivuton, mutta toisinaan siihen voi liittyä hieman kipua 
tai useammin vain kutinaa. Punkin syljessä on mm. puuduttavia ja veren hyytymistä 
estäviä aineita. Koska punkin imukärsä on täynnä "väkäsiä", on sitä vaikea irrottaa 
suoraan vetämällä, vaan jotta sen saisi kokonaisena irti, pitää ulosvetäessä tehdä 
samanaikaisesti kiertävä liike eli ikäänkuin ruuvata punkki irti ihosta. 
 
Punkkien välittämien infektioiden riskin minimoimiseksi ihoon kiinnittyneet punkit 
on syytä poistaa mahdollisimman nopeasti, mutta kuitenkin hätäilemättä ja rauhallisin 
ottein. Punkin kiinnittymisaika ihmisen ihossa (vain tunteja vai esim. yli uorokauden) 
vaikuttaa ratkaisevimmin borreliabakteerin siirtymisen (punkista ihmiseen) 
todennäköisyyteen, mutta ei niinkään paljoa esim. Kumlingevirustartunnan riskiin. 
 

Punkinpurema voi myös jäädä 
huomaamatta. Toisin sanoen punkki 
saattaa joko itsestään tai käden tai vaatteen 
pyyhkäisystä johtuen irrota. Näin tapahtuu 
todennäköisesti huomattavasti useammin 
pienempikokoisille punkeille, larvoille ja 
nymfeille, joiden veriateria kestää 
täydellisenäkin vain kolme päivää, ja jotka 
voivat kuitenkin yhtälailla toimia infektion 
välittäjinä kuin aikuisetkin punkit. 

Arvellaankin, että suurin osa ihmiselle tulevista punkin välittämistä taudeista tulee 
nymfi-vaiheen punkin pureman seurauksena. Turunmaan saariston alueella tehdyssä 
tutkimuksessa on havaittu, että esim. viljelyllä varmistetussa borrelian aiheuttamassa 
ihoinfektiossa vain 20%:lla ihmisistä oli havainto, että samalla kohdalla oli edeltävästi 
ollut punkinpurema. Todennäköisesti tämä tarkoittaa sitä, että punkinpurema on 
jäänyt huomaamatta 80%:lla. Toinen mahdollinen selitys on se, että borreliainfektio 
olisikin tullut esim paarmanpureman välityksellä, mikä sekin on mahdollista - joskin 
lmeisesti hyvin harvinaista. 
 
Punkin puremaksi joutunut voi nyt selvittää sairastusmisriskinsä apteekista saatavalla 
punkkitestillä. Testi kertoo, onko ihoon tarttuneessa punkissa borrelia-bakteeria. 
Positiivinen punkkitestin tulos ei tarkoita automaattisesti tautitartuntaa, sillä vain joka 
toinen borreliapunkki sairastuttaa kohteensa. Borrelia-bakteeria kantaa noin joka 
neljäs punkki. Vain noin puolet punkkien levittämään borrelioosiin sairastuneista 
havaitsee itsellään ihomuutoksen. Puremakohdan ihottuma on borrelioosin ensioire, 
mutta monissa tapauksissa ihomuutosta ei kuitenkaan tule. Sairaus voi olla aluksi 
oireeton, mutta voi aiheuttaa myöhemmin muun muassa nivel- ja hermosärkyä tai 
aivotulehduksen. Koiralla oireina voivat olla ruokahaluttomuus, väsymys, kuumeilu, 
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niveltulehdukset, imusolmuketulehdukset sekä sydän- ja munuaisvauriot. Kuten 
ihmiselläkin voi laajeneva punainen rengas puremakohdan ympärillä kertoa 
borrelioositartunnasta. Koiralle rengasta ei aina tule tai sitä ei turkin alta huomata. 
Borrealia hoidetaan ensisijaisesti antibiooteilla. 
 
 
 
 
 
 
 
Koirille löytyy 
apteekeista ja 
eläinlääkäreiltä monia eri 
vaihtoehtoja punkkien 
torjuntaan. Vaihtoehtoina 
ovat mm punkkipanta tai 
erilaiset liuokset mm. 
Frontline, ExSpot ja 
Bayvantic. 
 
 
 
Punkit elävät ja 
liikkuvat eniten 
aluskasvillisuuden 
joukossa, heinikoissa ja 
pensaikoissa. 
 
 
 
 
 
 
 
Kun punkki puree, älä joudu paniikkiin. Älä raaputa tai muuten yritä vahingoittaa 
kiinnittynyttä punkkia. Älä aita puremakohtaan muita kemikaaleja kuin 
desinfektioainetta. Käytä punkkipinsettiä tai sen puuttuessa voi yrittää kiertää langan 
punkin imukärsän ympärille ja sen jälkeen vetää sitä ulospäin. Käytä  
antiseptista ainetta puremakohtaan ennen ja jälkeen punkin poiston. Pese kädet 
punkinpoiston jälkeen. 
 
Minna Hautala 
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Yhdistyksen koekalenteri vuodelle 2011 
Föreningens provkalender år 2011 
 
 
Mejä/ Viltspår 
 
11.9 Mustasaari / Korsholm 
AVO och VOI 14 koiraa. Ilm./Anm. 18.7-31.8 osoitteeseen Pia Lagus, Älggräsvägen 
10, 66530 Kvevlax.  Puh. 044-2591102. Sähköposti: pia.lagus@netti.fi 60/30,- 
Yhdistyksen mestaruuskoe VOI-luokassa. Föreningens mästerskapsprov i VOI-
klass. 
 
 
Nome / Jakt  
 
24.-25.9. NÄRPIÖ / Närpes NOME B. ALO AVO VOI. Raj. 15 koiraa /VOI 12 
koiraa. Järj.  
Merenkurkun Noutajat -Kvarkens Retrievers. Ylit. Ari-Pekka Fontell. Ilm. 15.8. -5.9. 
Barbro Fagerholm, Louhenkatu 12, 65230 Vaasa, puh. 040-733 1488, 
nomekoe(at)gmail.com. 35 €  495810-2100675. Huom! Jäsenet etusijalla / 
Medelmmar har förtur. OBS! Medlemmar förtur. La 24.9. VOI tuomarina Ari-Pekka 
Fontell, VOI luokassa Vaasan Kennelpiirin mestaruuskilp. Su 25.9. ALO 
tuomarina Ari-Pekka Fontell, AVO tuomarina Timo Väisänen. 
 
 
24.9.2011. Närpiö / Närpes 
 
NOU Noutajien Taipumuskoe / Anlagsprov för retrivers . Järj.  
Merenkurkun Noutajat -Kvarkens Retrievers. Ylit. Timo Väisänen. Ilm. 15.8. -5.9. 
Barbro Fagerholm, Louhenkatu 12, 65230 Vaasa, puh. 040-733 1488, 
nomekoe(at)gmail.com. 35 €  495810-2100675. Huom! Jäsenet etusijalla. / 
Medelmmar har förtur. 
Anm 15.8.-5.9.2011. Tuomari / domare Timo Väisänen 
 
Nou /  Nome kokeisiin sähköinen ilmoittautuminen osoitteessa: 
http://koekalenteri.snj.fi/  
Elektronisk anmälning till Jakt och anlagsprov  hittar du på adressen : 
http://koekalenteri.snj.fi/ 
koesähköpostiosoite: nomekoe@gmail.com 
 
 
 
 

mailto:pia.lagus@netti.fi�
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TOKO-toimikunta tiedottaa: 
 
TOKO-koe 18.6.2011 
Yhdistyksemme mestaruuskokeen aamu valkeni koleana ja vettäkin tuli muutama 
pisara.  Kokeen kuluessa pilvet kuitenkin hajaantuivat ja  koe saatiin pitää kauniissa 
aurinkoisessa säässä. Kokeeseen oli saatu mukavasti koiria ja kaikkiaan 15 koirakkoa 
starttasi. Jopa ylimpiin luokkiin oli saatu osallistujia; voittaja-luokkaan neljä ja 
erikoisvoittajaluokkaan kaksi koirakkoa.   Kokeessa nähtiin monia hyviä suorituksia, 
joten talven ja kevään aikana oli tehty töitä. Yhdistyksemme tämän vuoden 
mestaritkin saavuttivat mestaruuden komeasti ykköstuloksilla. Kokeen ylituomarina 
toimi Ralf Björklund ja liikkeenohjaajana Sonja Lahdenranta-Husu. 
Suuret kiitokset kaikille kokeen järjestelyihin osallistuneille. Apunne on arvokasta ja 
ilman sitä, emme pystyisi kokeita järjestämään. 
 
Lydnads kommittèn informerar: 
 
Lydnadsprov 18.6.2011 
 
Dagen började kylig med några vattendroppar när Föreningens mästerskapsprov  i 
Lydnad började.Under provet splittrades målnen och vi fick ha vårt prov i fint soligt 
väder. Till provet anmälde sig rätt många deltagare tillsammans var det 15 ekipage 
som startade. Vi hade till och med fått deltagare till de högsta klasserna , till  
segrarklassen fyra och till specialsegrarklassen två ekipage. I provet såg man många 
fina utföranden allt så hade det tränats under våren och vintern. För att bli Årets 
föreningens mästare i de olika klasserna behövdes i år ett första pris, Provets 
överdomare var Ralf Björklund och som liikkeenohjaaja Sonja Lahdenranta-Husu.   
 
Ett stort tack till dem som medverkade för att ordna provet. Er hjälp är värdefull och 
utan det skulle vi inte kunna ordna prov. 
 
TOKO-toimikunta / Lydnads kommittén 
Puheenjohtaja 
Lotta Koskela  
toko@merenkurkunnoutajat.com 
Toimikunnan jäsenet / Kommitté 
medlemmar 
Henriikka Kontturi 
Carina Frönäs 
Johanna Leppänen 
Jaana Pullola 
Siv Holmgren 
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NOME-toimikunta tiedottaa: 
 
Nometoimikunnan kuulumiset! 
 
Hei kaikille "nomeilijoille"! 
Vuoden alkupuoli on saatu harjoitusten osalta tehtyä ja nome-toimikunta 
vetäytyy hetkeksi kesälaitumille. 
Syyskausi aloitetaan perinteisten dammiaisten merkeissä, luvassa siis 
leikkimielistä kisailua koirien kera, makkaranpaistoa jne. 
Tässä syyskauden ohjelmaa harjoitusten osalta: 
 
16.8.tiistai, klo 18, DUMMYAISET, Raippaluoto, kivilouhos 
 
30.8.tiistai, klo 18, aloittelijat ja kilpailevat; paikka ilmoitetaan myöhemmin 
yhdistyksen kotisivuilla 
 
  7.9. keskiviikko, klo 18, aloittelijat ja kilpailevat; paikka ilmoitetaan myöhemmin  
 
13.9. tiistai, klo 18, aloittelijat ja kilpailevat; paikka ilmoitetaan myöhemmin  
       
 
Kevätkoekin saatiin läpivietyä ilman ongelmia, ja haluankin kiittää 
kaikkia mukana olleita taas niin arvokkaasta työpanoksestanne! Unohtamatta 
naapuriseurasta saatua "virka-apua”. Seuran jäsenten koirienkin tulostaso muodostui 
aivan mukavaksi, joten ei talvea oltu aivan "laakereilla" lepäilty! 
Illanvietoissa taisi tulla 
useampi vuosi elinikää 
lisää, mikäli vanha 
sanonta: nauru pidentää 
ikää, pitää paikkansa :-) 
 
Nome-toimikunnan 
puolesta, Jyrki   
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JAKT kommittén informera: 
 
Hej på er alla "apporeterare"! 
Jaktträningarna har genomförts för första halvan av året och jakt-kommittén 
drar sig på sommarlov. 
Hösten börjar vi med traditionella "dummyaiset", lekfull tävling med hundara, 
korvgrillning etc. 
 
Här är höstens träningschema  
 
16.8.tisdag, klo 18, DUMMYAISET, Replot , stenkross 
 
30.8.tisdag, klo 18, träningar för alla; platsen meddelas senare på  
föreningens web sidor. 
7.9. onsdag, klo 18, träningar för alla; platsen meddelas senare.  
 
13.9. tisdag, klo 18, träningar för alla; platsen meddelas senare . 
 
Vårens jaktprov fick vi genomfört utan problem och jag vill tacka alla som var med 
för er värdefulla arbetsinsats! Inte heller glömmer hjälpen som vi fick från 
grannföreningen. 
Prov reslutaten för föeningens hundar var också glädjande alltså det visar attnågot  
har gjorts under vintern. Jag tror vi alla blev några år yngre på kvällen, om det 
stämmer vad man säger, "skratt förlänger livet". 
 
Jyrki. 
 
 
Nome toimikunta / Jakt kommittén 
Puheenjohtaja 
Jyrki Kjellman 
nome@merenkurkunnoutajat.com 
Toimikunnan jäsenet / Kommitté medlemmar 
Janne Fagerholm    Marjo Männistö-Kangasluoma 
Heli Hietala     Barbro Fagerholm 
Tuija Kurhela     Eivor Sellberg 
Henriikka Kontturi    Janne Hautala 
Heidi Troberg 
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MEJÄ-toimikunta tiedottaa: 
 
Mejä 
 
11.9. Mustasaari  
AVO ja VOI 14 koiraa. Ilm. 18.7-31.8 osoitteeseen Pia Lagus, Älggräsvägen 10, 
66530 Kvevlax.  Puh. 044-2591102. Sähköposti: pia.lagus@netti.fi 60/30,- 
Yhdistyksen mestaruuskoe VOI-luokassa.  
 
MEJÄ kommittén informera: 
 
Viltspår 
 
11.9. Korsholm 
AVO och VOI 14 hundar. Anm. 18.7-31.8 till adressen Pia Lagus, Älggräsvägen 10, 
66530 Kvevlax.  Puh. 044-2591102. e-post: pia.lagus@netti.fi 60/30,-  
Föreningens mästerskapsprov i VOI-klass. 
 
Mejä toimikunta / Mejä /spår kommittén 
Puheenjohtaja 
Pia Lagus 
meja@merenkurkunnoutajat.com 
Toimikunnan jäsenet / Kommitté medlemmar 
Mikael Appel 
Kristina Furu 
Peter Kronlöf 
Torsten Lerstrand 
Camilla Nylund 
 
NÄYTTELY-toimikunta tiedottaa: 
UTSTÄLLNINGS kommittén informera: 
 
Jos olet kiinnostunut näyttelytoiminnasta, tule mukaan toimikuntaan! 
Är du intresserad av hundutställningar, kom med i kommittén!  
 
Näyttely toimikunta / Utställnings kommittén 
Puheenjohtaja 
Henriikka Kontturi 
nayttelyt@merenkurkunnoutajat.com 
Toimikunnan jäsenet / Kommitté medlemmar 
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Yhdistyksen Tapahtumakalenteri 2011 
 
Föreningens kalender 2011 
 
16.8.2011 Dummiaiset 

 
Raippaluodon 
kivilouhos / Replot 
stenkross 

11.9.2011 Mejä koe / 
Spår prov 

Malax 
ilmoittautuminen / 
anmälning  
18.7 - 31.8.2011  
Pia Lagus 

24 - 25.9.2011 Nome koe /  
Jakt prov 

ilmoittautuminen / 
anmälning  
15.8. - 5.9.2011 
http://koekalenteri.snj.fi/ 
 

24.9.2011 NOU 
Taipumuskoe/ 
Anlagsprov 
 

ilmoittautuminen / 
anmälning  
15.8. - 5.9.2011 
http://koekalenteri.snj.fi/ 
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INFO –TOIMIKUNTA TIEDOTTAA/ INFO-KOMMITTÉN INFORMERAR 

 
Seuraavaan infolehteen tuleva materiaali tulee lähettää 15.9.2011 

mennessä osoitteeseen  
aineisto@merenkurkunnoutajat.com 

tai 
postitse osoitteeseen: 

Merenkurkun Noutajat ry. 
Louhenkatu 12 
65230 Vaasa 

 
Material till nästa infotidning skall skickas in senast 15.9.2011 till 

adressen 
aineisto@merenkurkunnoutajat.com 

eller 
per post: 

Kvarkens Retrievers rf. 
Louhigatan 12 

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

Barbro Fagerholm & Minna Hautala 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tarvikemyynti / Försäljning 
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Tuija Kurhela 0400 933 619 
 

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

30 € 

 

 Dummy Teba 
• 400g 
• 600g  
    
 
 
 
•  pun / valk   

 
 

• must / valk  
 

 
 

 
• pentudami, vihreä 
 
 
 
 
 
 
 

 
7,5 € 
9 € 
 
 
 
 
9,5 € 
 
 
9,5 € 
 
 
 
 
 8,5€ 
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Kaninnahka (sisältää 600g:n 
dummyn) / Kaninskin 
(innerhåller en 600 g 
dummy)                           

20 € 

 

Pilli / Visselpipa  
Acme 211 1/2 

8 € 

 

WT-talutin/ WT-koppel 11 €  

Talutin / Koppel 11 € 

 

Valjaat / Spårselar 20 €  

MKN autotarra / KR:s 
bildekal 
 
MKN kangasmerkki / KR:s 
tygdekal 

2 € 
 
 
7€ 

 

SNJ hihamerkki / FRO 
ärmmärke 
 
SNJ riistatarra / FRO 
viltdekal 
SNJ tarra / FRO dekal 
 

3,5 € 
 
 
2 € 
 
2 € 
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Hyvä MKN-jäsen, 
 
Tarkista yhteystietosi yllä olevasta osoitetarrasta. Jos on korjattavaa, ota yhteyttä 
jäsensihteeriimme. 
 
Bästa KR-medlem, 
 
Vänligen kontrollera dina kontaktuppgifter på adresstarran ovan. Om något behöver 
korrigeras meddela medlemssekreteraren. 
 
Anne Sid-Koskela 
anne.sidkoskela@gmail.com 

 
 
 
 

Ellei vastaanottajaa tavoiteta,  
palautetaan osoitteeseen: 

 
Anne Sid-Koskela 
Västervikintie 36 

65280 Vaasa 
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