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Yhdistyksen vuosikokous
13.03.2012 klo 18:30 ABC:llä.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat.
Kokouksessa jaetaan myös kiertopalkinnot.

Föreningens Årsmöte 13.03.2012 klo 18:30
ABC:llä.
På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden.
Utdelningen av vandringspris.

TERVETULOA !

VÄLKOMMEN !
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Puheenjohtajan palsta
Toimihenkilöt esittäytyvät
Kiertopalkinnot
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sivu 8-15
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Kommitterna informerar
Föreningens kalender
Försäljning
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Puheenjohtajan palsta
Hei, olen Tuija Kurhela, yhdistyksen uusi
puheenjohtaja vuodelle 2012. Kiitän
saamastani luottamuksesta ja pyrin
hoitamaan tätä pestiä mahdollisimman
hyvin.
Olen ollut noutajaharrastuksen lumoissa
vuodesta 1992 alkaen ja
yhdistystoiminnassa mukana vuodesta
1993.
Tällä hetkellä minulla on kaksi koiraa;
eläkkeellä oleva 10 v. pirteä lapukkanarttu
Romi ja 2 v. lapukkauros, tehosekoittaja
Otto.
Tarkoituksena olisi tänä vuonna startata
Otolla noutajien metsästyskokeessa ja
osallistua myös Oton kanssa mejäkokeeseen, jos kaikki menee suunnitelmien
mukaan. Näyttelyissäkin pitää käydä aina muutaman kerran vuodessa.
Nyt on uusi toimelias vuosi käynnistymässä ja toimikunnat suunnittelevat harjoituksia
ym. ja useampia kokeita järjestetään eri lajeissa. Todella hienoa, että olemme
saaneet näyttelytoimikunnan kokoon pienen suvantovaiheen jälkeen.
Näyttelytoimikunnan puheenjohtajana on Kati Männikkö ja hänellä on jo toimikunta
valmiina toimintaan.
Huhtikuussa järjestetään taas Vaasan koiranäyttely, jossa tarvitaan jäsenistön apua
näyttelyn läpi viemiseksi kunnialla.
Merenkurkun Noutajat ry täyttää tänä vuonna 25 vuotta. Tämä on kunnioitettava ikä
yhdistykselle, jonka toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön. Näiden tapahtumien,
kokeiden ja ynnä muiden tapahtumien järjestelyihin tarvitaan entistä enemmän apua,
joten avunpyyntö kohdistuu teihin jäseniin.
Nähdään ja jutellaan tapahtumissa, kentillä ja kokeissa ja oikein mukavaa kevättä
teille ja koirillenne!
Tuija
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Ordförandespalten

Hej, jag heter Tuija Kurhela, föreningens nya ordförande för år 2012.
Jag tackar för förtroendet och jag ska försöka sköta om ordförandeskapet så bra
som möjligt.
Jag har varit fascinerad av retriever intresset sen 1992 och med i föreningens
verksamheten sedan 1993. Jag har för tillfället två hundar; en pigg pensionerad 10
årig labrador tik Romi och en 2 årig labrador hane, mixern Otto. Jag har som avsikt i
år att starta med Otto på jakt prov och delta också med Otto på spår-prov, om allt
går enligt planerna. På utställning måste man också vara med på några gånger om
året.
Nu är ett nytt aktiv år dragit igång och kommittéerna planerar träningar etc. och prov
ordnas i olika grenar. Verkligen fint att vi har fått utställnings kommittén igång igen
efter ett sovande år. Utställnings kommitténs ordförande är Kati Männikkö och hon
har redan kommittén klar att utöva verksamhet.
I april i år kommer det att hållas igen Vasa hundutställning, där behövas hjälp av
alla medlemmar, så vi får utställningen genomfört med ära.

Kvarken Retrievers rf fyller i år 25 år. Det är en
respekterande ålder för en förening vars drift
baseras på frivilligarbete. Till dessa händelser,
prov och andra evenemang behövs allt mer
hjälp, så begäran om hjälp, går till er alla
medlemmar.
Vi ses och hörs på olika evenemang, prov och
planer och en riktigt trevlig vår till er och era
hundar!
Hälsningar
Tuija
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Vuoden 2012 hallitus esittäytyy / Styrelsen för 2012.
Varapuheenjohtaja ja hallituksen varajäsen / Viceordförande och
styrelse suppleant.
Nimeni on Sonja LahdenrantaHusu ja omistan kaksi
kultaistanoutajaa Jenna ja Pipsa.
Olen toiminut yhdistyksessämme
erilaisissa luottamustehtävissä
(puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
hallituksen jäsen, sihteeri, tokotoimikunnan puheenjohtaja) jo
toista kymmentä vuotta. Jenna tuli
perheeseemme 12,5 vuotta sitten ja
siitä kaikki alkoi. Jennan kanssa
aloitin TOKO:n parissa ja innostuin
tästä lajista tosissani. Molemmat
koirani ovat opettaneet minulle
valtavasti siitä, mitä on koiran ja
ihmisen välinen yhteistyö ja
luottamus. Vaikka en tällä hetkellä
aktiivisesti kilpaile koirieni iästä
johtuen, olen edelleen kiinnostunut
kaikesta koirien kouluttamiseen liittyvistä asioista ja koiraharrastus on elämässäni
vahvasti mukana. Haen itselleni aktiivisesti tietoa sekä vedän jonkun verran treenejä
toisille harrastajille ja toimin toko-kokeissa liikkeenohjaajana. Sen vapaa-ajan, joka
on jäänyt kahden kisakoiran treenaamisesta, käytän pitkän matkan juoksuharjoitteluun
(tavoitteena on juosta viides maraton 4,5 kuukauden päästä) ja ratsastukseen.
Mitt namn är Sonja Lahdenranta-Husu. Jag äger två golden retrievers Jenna och
Pipsa. Jag har verkat i föreningen i olika förtroendeuppdrag (ordförande, vice
ordförande, styrelsemedlem, sekreterare och lydnadskommitténs ordförande) i över
tio år. Jenna kom till vår familj 12,5 år sedan och efter det startade allt. Jag började
med lydnad och blev inspirerad av den grenen på allvar. Båda hundarna har lärt mig
mycket vad samarbete och förtroende mellan hund och människa är. Fast jag inte för
tillfället tävlar aktivt med mina hundar pga deras ålder, är jag fortfarande intresserad
av allt som har med skolning att göra, så hundintresset är en viktig del av mitt liv. Jag
söker aktivt kunskap, håller träningar åt andra hund intresserade och verkar som
tävlingsledare på lydnads prov. Den fritid som lämnar över från hundarna använder
jag till ridning och att träna långdistans löpning (som mål har ja att springa min femte
maraton om 4,5 månader).
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Yhdistyksen sihteeri / föreningens sekreterare
Olen Henriikka Kontturi ja toimin yhdistyksen sihteerinä nyt toista vuotta.
Perheeseeni kuuluu avopuoliso, Teemu sekä 6-vuotias poikamme Anton. Kotona
asustelee tällä hetkellä kaksi lbn FI JVA & MVA Bowmore`s Country Classic "Bessi"
9v. sekä Bowmore`s Like Classic "Penni" 2v.
Lisäksi minulla on yhteisomistuksessa isäni kanssa labradorinnoutajauros FI JVA
Bowmore`s Give Me A Break ”Romeo” 5v., joka siis asustelee vanhempieni luona.
Tällä hetkellä Bessi viettää lokoisia eläkepäiviä ja
käy näyttelyissä silloin tällöin. Pennin kanssa
harrastan nomea sekä joskus pyörähdetään myös
näyttelyissä. Ajanpuutteen vuoksi harrastuslajit
ovat vuosien myötä vähentyneet, mutta myös
tokossa ja mejässäkin on tullut kisattua ja toivon
mukaan ehdittäisiin kisata tulevaisuudessakin.
Yhdistyksen toimintaa olen tullut mukaan vuonna
1993 lähtien.
Jag heter Henriikka Kontturi och verkar som
föreningens sekreterare för andra året i rad. Till
min familj hör sambo Teemu och vår son Anton,
6 år. Hemma har vi för tillfället två labradorer FI
JVA & MVA Bowmore`s Country Classic
"Bessi" 9 år. och Bowmore`s Like Classic "Penni" 2 år. Dessutom har jag i samägo
med min pappa en labrador hane FI JVA Bowmore`s Give Me A Break ”Romeo”
5år., som bor hos mina föräldrar.
Just nu tillbringar Bessi lugna
pensionsdagar men deltar emellan åt
på utställningar. Med Penni tränar jag
jakt och ibland gör vi en sväng på
utställningar. I brist på tid har grenarna
med årens lopp minskat men också i
lydnad och viltspår har jag tävlat och
hoppas i framtiden att ha tid att göra
det igen. Jag har varit med i
föreningens verksamhet sen år 1993.
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Yhdistyksen jäsensihteeri ja hallituksen jäsen / föreningens
medlemssekreterare och styrelsemedlem
Olen Anne Sid-Koskela jäsensihteeri ja hallituksen jäsen. Olen ollut yhdistyksen
jäsenenä vuodesta 1992. Jäseneksi tulin silloisen koirani kultainen noutaja
Oscarin(1992-2006) kasvattajan Eivor ja Peter Sellbergin (oli MKN:n pj) kautta.
Oscarin kaveriksi hankimme kiharakarvaisen noutajan Ciron (1996-2008). Nyt
kanssamme asustaa Tanskan tuonti labukkapoika Lucky (Vasegaard Thunderbird
Lucky s.2010), jonka kanssa harrastan nomea. Yhteisomistuksessa tyttäreni
Charlotan kanssa on labukkatyttö Tindra (s.2008).
Jäsensihteerinä olen ollut kolmeen otteeseen 90-luvulta saakka. Kehäsihteerinä toimin
muutaman vuoden -90 luvulla. Ja yhdistyksen näyttelytoimikunnassa vedin treenejä,
ja olin mukana järjestämässä näyttelyitä. Tottelevaisuuskouluttajana toimin
muutaman vuoden -90 luvulla, pitäen pentukursseja. Nomekoulutus ohjaajana olin
pari vuotta vetäen taipumuskoekurssia, ja nometreenejä. Metsästyskortin suoritin v.
1996, ihan vaan harrastukseni innoittamana.
Jag heter Anne Sid-Koskela och verkar som medlemssekreterare och styrelsemedlem
i föreningen. Jag har varit medlem i
föreningen sen år 1992. Medlem
blev jag igenom vår golden retriver
Oscars (1992-2006) uppfödare
Eivor och Peter Sellberg (dåvarande
ordförande i Kvarkens retrievers).
Som kamrat till Oscar skaffade vi
oss Curly Coated Retriever Ciro
(1996-2008). Hos oss bor nuförtiden
från Danmark hämtad labradorkille
Lucky (Vasegaard Thunderbird
Lucky f.2010) som jag tränar jakt
med. I samägo med min dotter
Charlotta har vi labrador tiken
Tindra (f.2008).
Som medlemssekreterare har jag varit vid tre olika tillfällen sen 90- talet. Jag verkade
som ringfunktionär några gånger på 90- talet. I föreningens utställningskommitté höll
jag träningar och var med och ordnade utställningar. Som lydnadsskolare verkade jag
några år på 90- talet och höll valpkurser. Som jaktskolare var jag ett par år och höll
anlagsprovskurs och träningar i jakt. Inspirerad av min egen hobby avlade jag
Jaktkortet 1996.
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Hallituksen jäsen / Styrelse medlem
Olen Tapio Martimo ja asun Merikaarrossa. Noutajakoiraharrastukseni
juuret on pienriistan metsästyksessä, jota olen harrastanut nyt 23
vuotta. Harrastukseni myötä olen touhunnut lukuisten koirien kanssa.
Kuitenkin vasta nyt minulla on kuitenkin ensimmäinen ihan oma noutaja
- labradorinnoutaja Mehtälammen Nala.
MKN:n jäsen olen ollut vasta noin vuoden ajan. Nyt minut sitten valittiin myös
MKN:n hallitukseen. Taustani myötä olen ensisijaisesti NOME-harrastaja. Haluan
kuitenkin paneutua myös muihin noutajakoiraharrastuksiin ja osaltani edesauttaa
noutajakoiraharrastusta kokonaisuutena. Noutajakoirarodut ovat
vuodesta toiseen yhä suositumpia rotuja Suomessa ja toivottavasti tämä
näkyy seuran toiminnnassa uusina jäseninä.
Jag heter Tapio Martimo och bor i Merikaarto. Mitt intresse med retrievern har sitt
ursprung i jakt på småvilt, som jag har hållit på med i 23 år. I och med mitt intresse
har jag haft att göra med ett stort antal olika hundar. Men nu först har jag min egen
första retriever – labradorretrievern Mehtälammen Nala.
Kvarkens Retrieverns medlem har jag varit nu ungefär ett år och nu blev jag vald in i
styrelsen. I och med min bakgrund har jag i första hand Jakt som mitt intresse. Jag
vill ändå sätta mig in i de olika delområden inom retrieverintresset och bidra med min
del i helheten. Retriever raserna är från år till år alltmer populära raser i Finland så
hoppas vi ser det genom att få många nya medlemmar till föreningen.
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Hallituksen jäsen ja NOME toimikunnan puheenjohtaja /
Föreningens styrelsemedlem och jaktkommitténs ordförande.
Olen Jyrki Kjellman, MKN:n jäsen
vuodesta 1989, jolloin minulle tuli
ensimmäinen noutajani. Vuosien
saatossa on noutajan kanssa
metsästäminen
ja koetoiminta tullut jokavuotiseksi
harrastukseksi. Toimin
yhdistyksessä
hallituksen lisäksi myös nometoimikunnan puheenjohtajana.
Jag heter Jyrki Kjellman. Medlem i
Kvarkens Retrievers har ja varit sen
1989 när jag fick min första
retriever. Under årens lopp har jakt
och provverksamhet med retrievern blivit ett årligen återkommande intresse. Jag
verkar i föreningen i styrelsen och därtill som jakt kommitténs ordförande

Hallituksen jäsen / föreningens styrelsemedlem
Olen Janne Hautala. Aloitin NOMEharrastuksen reilut kaksi vuotta sitten
hankittuani käyttölinjaisen
Labradorinnoutajan narttupennun,
joka sai nimekseen Bella. Nykyisen
koirani edeltäjän ja ensimmäisen
koirani hankin vuonna 1995, joka
oli myös Labbis tyttö. Seurakoiran
elämää 12 vuotta opettivat paljon.
Päätin, että seuraavalla koiralla täytyy
olla elämässään myös työtä, jossa
koira voi toteuttaa rodun
ominaisuuksiaan. Eri vaiheiden kautta
löysin itseni NOME- harjoituksista ja
sillä tiellä yhä ollaan. Viime keväänä
aloitimme Bellan kanssa ensimmäisen
kauden NOME-B:ssä. Kaudesta jäi saaliiksi ALO2 parhaana tuloksena. Tulevana
kautena on tarkoitus kiertää enemmän kokeita ja saavuttaa AVO- luokan taso. Toki
olen jo nyt erittäin tyytyväinen koirani osaamiseen ja ominaisuuksiin. Hyvää tulosta
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saadaan kunhan isäntä vielä oppii lisää. Koiraharrastuksen lisäksi minut tapaa
loputtomilta juoksu ja hiihtopoluilta.
Jag är Janne Hautala . Jag började med jakt som intresse drygt två år sedan när jag
skaffade mig en jaktlinjad labrador tikvalp, som fick namnet Bella. Min första
labrador tik skaffade jag 1995 och att ha en sällskapshund lärde jag mig mycket. Jag
bestämde mig att nästa hund måste ha ”arbete” i sitt liv så att hunden får förverkliga
rasens egna egenskaper. Efter olika faser fann jag mig själv på jakt träningarna och på
den vägen är jag ännu. Förra våren startade Bella sin första säsong i Nome-B.
Säsongens bästa resultat var ALO2. Kommande säsong har vi som mening att starta
på prov och som mål uppnå Öppen klass nivå. Självklart är jag nu redan mycket nöjd
med min hunds kunnande och egenskaper. Bra resultat uppnår vi bara husse ännu lär
sig mera . Jag träffas på hundträningarna eller tillika springande eller skidande på
oändliga banor och stigar.

Hallituksen jäsen / föreningens styrelsemedlem
Olen Heli Hietala. asun vaasassa Pukinjärvellä
mieheni ja 8 – ja 15 –vuotiaiden poikieni
kanssa. Koiria on perheessämme tällä hetkellä
kaksi; 8 –vuotias labradorinnoutajauros
Bahokki´s Braveheart ”Kossu” ja 2 –vuotias
karkeakarvainen mäyräkoirauros Track-Action
Ernesto ”Rommi”.
Liityin yhdistyksemme jäseneksi v. 1989.
Ensimmäisen labradorini FIN KVA Baldioran
Gorban ”Benin” hankin vuonna 1990. Siitä se
kaikki alkoi. Koira kun omasi jo luonnostaan
niin hyvät taipumukset metsästyskoepuolelle,
niin pitihän sen kanssa alkaa harrastamaan
nomea. Kävin myös toko –kentällä
treenaamassa ja muutaman kerran mejässäkin.
Näyttelyissäkin tuli käytyä. Moni oppi koiralle
meni ihan kantapään kautta (lue: väärin) ja siksikin kasvattajaan tuli pidettyä
ahkerasti yhteyttä. Sieltä sain ne parhaat neuvot ongelmiin. SM-nomessa kävimme
starttaamassa v. 1995. Benistä tuli suomen käyttövalio 6 –vuotiaana. Kossun kanssa
oli helppo aloitella nome –uraa, koska se tietotaito oli jo ”takaraivossa”. Kossu oli
yhdistyksemme vuoden nome –tulokas v. 2004. Tällä hetkellä Kossu on
voittajaluokassa, mutta en ole startannut kokeissa enää neljään vuoteen. Kossu on
kokeista ”eläkkeellä”, mutta kulkee mukanamme sorsastamassa. Olen ollut
yhdistyksemme hallituksessa v. 1994-1996, tilintarkastajana 1997, 1999, 2004 – 2006
ja 2010, nome –kouluttajana vuosina 1992-1996 ja 2003-2011.
Toivon yhdistyksemme saavan mukaan uusia innokkaita harrastajia. Rohkeasti vain
mukaan kokeilemaan erilaisia harrastusmuotoja koirienne kanssa!
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Hallituksen varajäsen / föreningens
styrelsesuppleant
Olen Jyrki Santapakka. Olen metsästänyt
pystykorvan kanssa pienestä asti.
Sileäkarvaiseennoutajaan päädyimme 2010
monikäyttöisyyden ja energisyyden vuoksi.
Noutajaharrastuksessa olemme koiran kanssa vasta
alussa, mutta haasteethan tässä vievät eteenpäin.
Yhdistyksen kurssit on ollut loistava apu. Todella
mukavaa päästä toimintaan mukaan myös muuten
kuin koiran kanssa.
Jag heter Jyrki Santapakka. Jag har jagat vilt med
spetshund sen jag var liten. Flatcoated retrievern
bestämde vi oss för 2010 på grund av rasens energi
och mångsidiga användbarhet.
Inom retriever intresset är vi först i början, men olika utmaningarna för oss framåt.
Föreningens kurser har varit till en enorm hjälp. Verkligen roligt att få vara med i
föreningens verksamhet i övrigt och inte bara med hund.

Mejä-toimikunnan puheenjohtaja / Viltspårskommitteéns
ordförande
Jag heter Pia Lagus och fungerar som viltspårkommitteéns ordförande. För femton år
sedan lockades jag till spårskogen av bl.a min första spårhunds uppfödare Hilkka
Linnakangas. Innan jag ens hade prövat min hund Baloo på spåret hade jag trampat
oändligt många kilometrar i bakhasorna på Hilkka. Knutit kreppband, dragit svampen
och pratat blod, kompassriktningar, vinklar,legor, bakspår, älgspår och allt som hör
viltspårningen till, timme efter timme i all slags skog och mark. Baloo var en säker
och duktig viltspårare. Vårt enda bekymmer var viltet på spårslutet. Min hund
struntade totalt i kaninen som låg där och väntade. Men efter mycket träning med
tennisbollar, köttbullar och mjukisnallar som substitut och en till synes ändlös jakt på
den sista ettan blev Baloo så äntligen såväl spårchampion som föreningsmästare under
ett och samma prov. Vid den tiden var jag redan uppslukad av viltspår som träningsoch provform. Tack vare min orädsla att hålla låda, växande erfarenhet och en
lärarexamen i bakfickan engagerades jag som funktionär och erhöll så småningom
provfunktionärskortet. Samtidigt fick vi möjligheten att delta i praktiskt eftersök och
det om något gav blodad tand till vidare förkovring. Och så har det fortsatt genom
åren med träning av egna och andras hundar, provarrangemang och blodupptappning.
Framförallt har åren i spårskogen gett både mig och mina hundar vänner för livet. Så
gott som hela familjen är involverad i viltspårandet. För barnen är det naturligt att
svartvinbärssaften samsas med blodflaskorna i frysen. Maken Olai har kommit att bli
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en ovärderlig medhjälpare vid spårdragning och träning. Golden retrievern Bagheera,
13 år, tar sig med förtjusning an ett lite kortare spår när tillfälle ges. Tillsammans med
”nyförvärvet” labradortiken Sniff (Clay Coast Diamond, uppfödare:Torsten
Lerstrand) har provgnistan åter tänts och träningsmotivationen är högre än någonsin.
Vår strävan är att så småningom kunna bistå som eftersöksekipage men framförallt
vill vi ha roligt i jakten på klöven.
Nimeni on Pia Lagus ja toimin MEJÄ- toimikunnan puheenjohtajana. Viisitoista
vuotta sitten minut houkuteltiin mejä metsään mm ensimmäisen mejä koirani
kasvattaja Hilkka Linnakankaan toimesta. Ennen kuin kokeilin koirani Baloon kanssa
jälkeä, olin tallustellut loputtomia kilometrejä Hilkan ”vanavedessä”. Solminut
kreppinauhoja, vetänyt jäljenvetosientä, keskustellut verestä ja kompassin suunnista,
kulmauksista, makauksista, hirvenjäljistä ja kaikesta mikä kuuluu mejä harrastukseen,
tunti toisensa jälkeen erilaisissa metsissä ja maastoissa. Baloo oli varma ja hyvä
jäljestäjä. Meidän ainoa ongelma oli riista,
jäljen päässä. Koirani viis veisasi
täydellisesti kanista, joka makasi ja odotti.
Monen harjoituksen jälkeen erilaisin
korvikkein, tennispallojen, lihapullien ja
pehmolelujen kanssa saimme vihdoin
viimeisen ykkös -palkinnon ja koirasta tuli
sekä jälkivalio että yhdistyksen mestari
samassa kokeessa. Siihen aikaan olin jo
niin sanotusti myyty mejä harrastuksesta
sekä koetoiminnasta.
Kun taitoa lisääntyi ja opettajantutkinto
takataskussa osallistuin toimitsijana eri
kokeissa ja ajan myötä sain koetoimitsija
kortin. Samoihin aikoihin saimme myös
mahdollisuuden osallistua käytännön
jäljestykseen ja se antoi intoa kartuttaa
lisäoppia aiheesta. Ja näin on jatkunut
vuosien ajan, omien sekä muiden koirien treenausta, koetoimintaa ja veren ylösottoa.
Etenkin vuodet jälkimetsässä ovat antanut minulle sekä koiralleni ystäviä iäksi.
Voi sanoa, että meillä koko perhe on sekaantunut mejä harrastukseen. Lapsilleni on
luonnollista, että sekä veri- että mustaviinimarjamehu pullot löytyvät yhdessä samasta
pakkasesta. Miehestäni Olaista on tullut ansiokas avustaja, kun on kyse verijäljistä ja
harjoituksista. Kultainen noutaja Bagheera, 13 v tekee ilomielin lyhyemmän jäljen,
jos hänelle annetaan sellainen mahdollisuus. Yhdessä uusimman labradorinnoutaja
nartun Sniff (Clay Coast Diamond, kavattaja Torsten Lerstrand) on koeinnostus taas
syttynyt ja harjoitusinto on korkeimmillaan pitkiin aikoihin. Tavoitteena on
jälkiparivaljakko, mutta ennen kaikkea haluamme, että meillä on kivaa sorkan
metsästyksessä.
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KIERTOPALKINTOJEN HAKEMINEN
Kiertopalkintosäännöt löydät alla. Merkitse selvästi mitä palkintoa haet ja lähetä
koirasi tulokset toimikuntien puheenjohtajille. Kiertopalkintoja haetaan 29.2.2012
mennessä. Osoitteet eri toimikuntien puheenjohtajille löydät infolehden sivulta 4.

SUOMEN TOTTELEVAISUUSVALIO KIERTOPALKINTOSÄÄNNÖT
Palkinnon saa Merenkurkun Noutajat ry:n jäsen. Koira, joka on saanut
kalenterivuoden aikana valionarvon. Palkinto jaetaan yhdistyksen vuosikokouksessa.
Mikäli useampi koira on saavuttanut valionarvon, ratkaisee kolmen ERIVOI- luokan
ykköstuloksien summa ja korkeimman pistemäärä saavuttanut koira saa
kiertopalkinnon haltuunsa vuodeksi. Jos kahdella tai useammalla koiralla
yhteenlaskettu pistemäärä on sama, ratkaisee arpa kiertopalkinnon saajan.
Kiertopalkinnon saaja on velvollinen kaiverruttamaan oman ja koiran nimen sekä
vuosiluvun, jolloin valionarvo on saatu ja yhteispistemäärä kolmesta (3) ERIVOItuloksesta. Yhdistys kaiverruttaa myös muiden samana vuonna valionarvon
saavuttaneiden nimet palkintoon.
Palkinto kiertää niin kauan kunnes siinä on kuuden (6) valion nimet. Sen jälkeen
palkinto jää yhdistyksen haltuun, mikäli yhdistyksellä on yhteistilat. Muuten
kiertopalkinnon saa omaksi parhaimman pistemäärän saavuttanut koira.
Palkinto on palautettava yhdistyksen sihteerille kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen
vuosikokousta.
IDEAN ÄITI: EILA MÄKINEN
Kiertopalkinnon lahjoittaja: SÄÄSTÖPANKKI AKTIA
KIERTOPALKINTO PARHAALLE TOKO- KOIRALLE
1§ Palkinnon saa Merenkurkun Noutajat ry:n jäsen, joka on omistamansa koiran
kanssa kilpaillut tottelevaisuuskokeissa ja ilmoittanut kokeiden tulokset yhdistyksen
sihteerille vuoden loppuun mennessä.
2§ Koirille lasketaan kolmesta parhaasta tottelevaisuuskokeesta saatujen pisteiden
osamäärien summa. Vain palkintoon oikeuttavat tulokset huomioidaan.
3§ Pisteet saadaan jakamalla saman kalenterivuoden aikana saatujen koetulosten
pistemäärät ko. Luokan maksimipistemäärällä ja laskemalla osamäärät yhteen. Näin
laskien suurimman pistemäärän saanut koira voittaa palkinnon.
4§ Jos kahdella tai useammalla koiralla yhteenlaskettu loppupistemäärä on sama,
paremmuuden ratkaisee kilpailuluokka. Voittajaluokan koira voittaa avoimenluokan
koiran jne. Jos tuloksissa on mukana usean luokan pisteitä, voittaa se, jolla on
useampi tulos korkeammasta luokasta.
5§ Jos ratkaisua ei vieläkään ole saavutettu, ratkaisee paremmuuden yksittäisessä
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kokeessa saavutetun pistemäärän osamäärä. Näin verrataan tarvittaessa kaikki kolme
mukana olevaa koetulosta, kunnes ratkaisu löytyy. Vertailua suoritettaessa yksitäisen
kokeen kilpailuluokka ei enää ratkaise paremmuutta.
6§ Jos ratkaisua ei vieläkään ole saavutettu kolmen huomioidun tuloksen perusteella,
ratkaisee arpa parhaan toko- koiran.
7§ Kunkin vuoden voittaja on velvollinen kaiverruttamaan oman ja koiran nimen sekä
yhteispistemäärän palkinnon jalustassa olevaan laattaan. Palkinto on palautettava
yhdistyksen sihteerille kaiverrettuna viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen
vuosikokousta.
8§ Palkinto jaetaan Merenkurkun Noutajat ry:n vuosikokouksessa ja se kiertää
kymmenen (10) vuotta. Mikäli yhdistyksellä on kierron loppuessa omistuksessaan tai
hallinnassaan kiinteistö tai kerhohuone jää palkinto yhdistyksen haltuun tähän tilaan
sijoitettuna. Muutoin palkinto jää eniten kiinnityksiä omaavan haltuun. Jos heitä on
kaksi tai useampia, ratkaisee kiinnityksiin oikeuttavan pistemäärien yhteenlaskettu
summa palkinnon haltijan.
ANN’S MINNE – KIERTOPALKINNON SÄÄNNÖT
Vaasan ja ympäristön ensimmäisen SF MVA:ksi tulleen sileäkarvaisen noutajan SF
MVA Flatts Antoinetten muistolle.
Palkinto jaetaan vuosittain Merenkurkun Noutajat ry:n vuosikokouksessa. Palkinnon
saa se sileäkarvainen noutaja, joka vuoden aikana on saanut parhaat tulokset
näyttelyissä, sekä Suomessa että ulkomailla ja jonka omistaja on Merenkurkun
Noutajat ry:n jäsen. Jos usea koira on saanut samat tulokset, erotetaan voittaja
seuraavilla perusteilla:
Se, jolla on eniten ROP- tuloksia
Se, joka on sijoittunut parhaiten ryhmäkilpailuissa
Se, jolla on NP- tulos
Se, joka on muotovalio
Jos voittaja ei ole vielä selvinnyt, ratkaisee arpa
Palkinto kiertää niin kauan, kunnes kansio nro 2 on täynnä. Kansio seuraa palkintoa.
Voittaja sitoutuu laittamaan kansioon koiran valokuvan ja kirjoittamaan koiran nimen,
syntymäajan ja omistajan nimen sekä vuosiluvun. Palkinto on palautettava
yhdistyksen sihteerille viimeistään kaksi viikkoa ennen seuraavaa vuosikokousta.
Jos palkinto rikkoutuu tai vahingoittuu, ostaa palkinnon sen hetkinen haltija uuden
palkinnon. Jos Merenkurkun Noutajat ry lakkautetaan, jää palkinto sille, jonka koirilla
on eniten kiinnityksiä palkintoon. Palkintoa ei jaeta, jos jonakin vuonna ei ole yhtään
koiraa, joka täyttää vaatimukset.
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Pistelaskenta
BIS 1 30 RYP1 25 ROP 21
BIS 2 29 RYP2 24 VSP 20
BIS 3-4 27 RYP3-4 22 CACIB 20
PU&PN1 18 JUN ERI 7 SERT 13
PU&PN2 17 NUO ERI 7
PU&PN3 16 AVO ERI 7
PU&PN4 15 KÄY ERI 7
VAL ERI 7
BIS VET 15 VET ERI 7
Palkinnon on lahjoittanut: Viggens Kennel, om. Berit Ek
VUODEN LUOKANVAIHTAJA (MEJÄ)
Kiertopalkinto jaetaan yhdistyksen vuosikokouksessa vuoden parhaalle MEJÄ –
kokeen luokanvaihtajalle aina yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen MEJÄ –
toimikunnan tehtävänä on selvittää kiertopalkinnon saaja seuraavin ehdoin:
Koiran omistajan on oltava yhdistyksen jäsen. Kilpailuun osallistutaan sinä vuonna,
jolloin koira saavuttaa toisen AVO 1 – tuloksen.
Parasta koiraa etsitään laskemalla luokanvaihtoon oikeuttavien AVO1 - tulosten
pisteet yhteen. AVO 1 – tulosten ei tarvitse olla samalta vuodelta. Eniten
yhteispisteitä keränneen koiran omistaja saa kiertopalkinnon haltuunsa. Jos eroa ei
synny valitaan voittajaksi näistä koirista se jolla on paras tulos (pisteet) yhdestä AVOkokeesta. Jos ei voittaja ole vieläkään selvinnyt, käytetään näiden koirien kesken
arvontaa. Jos jonain vuonna ei ole yhtään luokanvaihtajaa, säilytetään kiertopalkintoa
yhdistyksen tiloissa. Palkinto kiertää kymmenen vuotta, jonka jälkeen se jää
yhdistyksen haltuun.
VUODEN AHKERIN MEJÄ- PARIVALJAKKO
Kiertopalkinto, lahjoittanut Maarit Piipponen
Kaikki AVO- tai / ja VOI - luokan kokeissa saadut pisteet lasketaan yhteen. Eniten
pisteitä kerännyt parivaljakko saa kiertopalkinnon haltuunsa. Jos usealla
parivaljakolla on sama pistemäärä, ratkaisee arpa. Koiran omistajan ja ohjaajan on
oltava yhdistyksen jäsen sekä koiran noutaja. Ohjaajan ja koiran tulee olla sama
parivaljakko kaikissa kokeissa, joiden pisteet lasketaan yhteen. Kiertopalkinnon saa
omakseen, kun sama parivaljakko saa sen kolme kertaa. Kopiot kokeiden tuloksista
tulee lähettää ennen vuosikokousta MEJÄ- toimikunnalle, joka laskee pisteet yhteen
ja nimeää VUODEN AHKERIN MEJÄ- PARIVALJAKON.
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Pokaalin teksti / esimerkki:
VUODEN AHKERIN MEJÄ- PARIVALJAKKO
2000 Knn. Castleheath´s Frederika (Ellu) synt 14.7.95
Omistaja/ohjaaja Maarit Piipponen, Koivulahti
Kasvattaja Hilkka Linnakangas
YHDISTYKSEN MEJÄ - mestaruuskokeen kiertopalkinnon säännöt
Mestaruudesta kilpaillaan MEJÄ- toimikunnan ennalta määräämän yhdistyksen
mestaruuskokeen VOI- luokassa. Tähän kokeeseen voi osallistua yhdistyksen
ulkopuolisiakin koiria, mutta kiertopalkinnosta kilpailee vain yhdistyksen jäsenen
omistama koira.
Kertopalkinnon saa vuodeksi kerrallaan haltuunsa yhdistyksen jäsen, jonka omistama
koira saa kyseisestä kokeesta parhaimman tuloksen. Jos useampi koira saa samat
pisteet, valitsee kokeen ylituomari yhdistyksen MEJÄ- mestarin.
Ellei jonakin vuonna järjestetä koetta ollenkaan tai ei tule yhtään VOI - tulosta,
säilytetään kiertopalkintoa tällöin yhdistyksen kerhohuoneella. Kiertopalkinon saa
omakseen, kun sama jäsen saa sen toistamiseen.
Lahjoittaja: Vasabygdens Lokalförsäkringsförening

MEJÄ - kiertopalkinto
Jaetaan metsästyskoirien jäljestämiskokeiden voittaja (VOI) - luokan parhaiten
menestyneelle noutajalle alla olevien sääntöjen mukaan. Palkinto jaetaan yhdistyksen
vuosikokouksessa.
Koiran kolmen (3) parhaan kokeen pisteet lasketaan yhteen. Pisteiden mennessä tasan
huomioidaan 4 ja 5 parhaan kokeen tulos, sekä SM- ja PM - kokeessa saavutetut
tulokset muita arvokkaimmiksi. Jos pistemääristä kilpailee PM - ja SM - koira, niin
SM - tulos on parempi kuin PM - tulos.
Palkinto kiertää 10 vuotta, jonka jälkeen palkinto jää yhdistykselle.
Voittajan tulee kaiverruttaa palkintoon vuosiluku, koiran ja omistajan nimi, sekä
toimittaa palkinto yhdistyksen sihteerille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen
vuosikokousta.
Palkinnon on lahjoittanut MARIN OSKAR Oy Ab kello- ja kultasepänliike.
Merenkurkun Noutajat r.y. / Kvarkens Retrievers r.f.
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BELLAN MALJA Sommarö Cornelian muistoksi
Lahjoittanut: Henriikka ja Antero Kontturi
Koiran viiden (5) MEJÄ-kokeen pisteiden keskiarvo avoimesta (AVO) ja/tai
voittajaluokasta (VOI). Jos useamalla koiralla on sama keskiarvo, kuudes tulos
ratkaisee. Ellei kuudetta tulosta ole, voittaja ratkaistaan arpomalla. Palkinto ei jaeta,
jos kenelläkään ei ole viittä tulosta.
Kiertopalkinto on tarkoitettu Merenkurkun Noutajien ry:n jäsenten omistamalle
noutajalle. Palkinto jaetaan yhdistyksen vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan.
Palkinnon mukana kiertää kansio, johon palkinnon saaja on velvollinen laittamaan
koiransa kuvan ja muut tiedot. Palkinto kiertää (10) vuotta, jonka jälkeen se
lahjoitetaan sille, jonka koiralla on eniten kiinnityksiä. Mikäli useammalla koiralla on
yhtä monta kiinnitystä, ratkaisee arpa. Palkintoa ei jaeta, jos kenelläkään ei ole viittä
tulosta.
VUODEN NÄYTTELYNOUTAJA
Merenkurkun Noutajat ry jakaa joka vuosi kiertopalkinnon, jonka tarkoituksena on
edistää kiinnostusta hyvään koiranpitoon ja näyttelyihin.
Eija Berglund, kennel Golden Member`s on lahjoittanut kiertopalkinnon, joka kiertää
kymmenen (10) vuotta. Yhdentenätoista vuotena kiertopalkinnon saa omakseen se
noutaja, joka on kerännyt eniten kiinnityksiä. Jos usealla koiralla on yhtä monta
kiinnitystä, kiertää palkinto, kunnes yksi noutaja on saavuttanut enemmän kiinnityksiä
kuin joku muu.
OIKEUS kilpailla palkinnosta on Merenkurkun Noutajat ry:n kaikilla noutajajäsenillä.
Tullakseen palkituksi koiran tulee olla saanut palkintoja virallisista näyttelyistä
Suomessa. Kolme parasta tulosta lasketaan. Palkinto jaetaan yhdistyksen
vuosikokouksessa.
Voittajan tulisi kaivertaa koiran nimi, omistaja ja vuosiluku pokaaliin sekä laittaa
palkinnon mukana seuraavaan albumiin koiran kuva omistajatietoineen. Palkinto tulee
toimittaa yhdistyksen sihteerille kaksi viikkoa ennen vuosikokousta seuraavaa
palkitsemista varten. Jos usea koira on saavuttanut saman tuloksen vuoden aikana,
erotetaan paras seuraavasti:
1. Se koira, joka on saavuttanut Suomen muotovalion arvon.
2. Se koira, joka on palkittu eniten rotunsa parhaana (ROP ).
3. Se koira, joka on palkittu eniten näyttelyn parhaana koirana (BIS).
4. Se koira, joka on saavuttanut kansainvälisen muotovalion arvon.
5. Jos parasta koiraa ei vielä ole voitu erottaa, se arvotaan.
Pisteet lasketaan seuraavasti:
Kansainväliset, kaikkien rotujen ja rotujärjestöjen järjestämät erikoisnäyttelyt:

20

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

Näyttelyn paras BIS 32 p
BIS-2 31 p
BIS-3,BIS-4 30 p
RYP-1 27 p
RYP-2 26 p
RYP-3,RYP-4 24 p
ROP 22 p
VSP,CACIB 20 p
Vara CACIB 15 p
Muut ryhmänäyttelyt:
Näyttelyn paras BIS 30 p
BIS-2 29 p
BIS-3,BIS-4 28 p
RYP-1 25 p
RYP-2 24 p
RYP-3,RYP-4 22 p
ROP 20 p
VSP 18 p

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

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

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

ROP-veteraani 9 p
Jun ERI 1 4 p
Nuo ERI 1 4 p
Avo ERI 1 4 p
Käy ERI 1 4 p
Val ERI 1 4 p
Vet ERI 1 4 p

Nome kiertopalkintosäänöt
Koiran omistajan tai ohjaajan tulee olla Merenkurkun noutajien jäsen. Koiran tulee
olla rodultaan noutaja.
Palkintoa tulee hakea kirjallisesti Merenkurkun noutajien hallitukselta. Hakemukset
osoitetaan nome-toimikunnan puheenjohtajalle joka esittelee ne hallitukselle.
Vuosittainen kilpailukausi on 1.1.-31.12. Palkinto jaetaan vuosittain yhdistyksen
vuosikokouksessa. Näitä sääntöjä voi muuttaa merenkurkun noutajien hallitus.
Tuloksia laskettaessa otetaan huomioon neljä parasta tulosta noutajien
metsästyskokeesta. Yksi tulos voi olla working testistä. Mikäli useampi kuin yksi
koira saavuttaa saman pistemäärän, lasketaan mukaan viides tulos jne. Mikäli eroa ei
vieläkään saada, ratkaisee pienempi starttien kokonaismäärä. Myös ulkomailla
saavutetut tulokset huomioidaan kahdesta kokeesta joista toinen voi olla working
testistä.
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Nome B 1. palkinto 2. palkinto 3.palkinto
ALO
5
3
2
AVO
8
6
5
VOI
12
10
8
Noutajamestaruus 1 sija 15p toinen sija 13p kolmas sija 11p neljäs sija 10p
Nome
A Sert. 1. palkinto
2. palkinto 3. palkinto
15p
12p
10p
8p
KV-Nome Cacit
Excellent
Very good
Good
15p
13p
11p
10p
Noutajien working test
1. palkinto 2. palkinto 3. palkinto
ALO
4p
2p
1p
AVO
7p
5p
4p
VOI
10p
8p
7p
Noutajien käytännön metsästyskoe 12 pistettä.
Piirinmestaruus: 3 pistettä lisätään kokeessa saavutettuun pistemääräänn.
Koiran saavuttaessa Käyttövalion tittelin (3xVOI 1+näy H vähintään, sekä noutajien
käytännön koe) 5 pistettä sinä vuonna.

NOME, VUODEN AVO LUOKAN KOIRA
Palkinto annetaan noutajalle, joka on kyseisenä vuonna osallistunut noutajien NomeB metsästyskokeeseen AVO luokassa ja on siellä parhaiten menestynyt.
Koekauden tuloksia laskettaessa huomioidaan kaksi (2) parasta AVO kokeen tulosta.
Mikäli koirilla on tasatuloksia, ratkaisevat koiran mahdolliset kilpailuvuodet AVO
luokassa sekä osallistumisien määrä kokeisiin sen kalenterivuoden aikana AVO
luokassa. Tämän jälkeen jos tulokset ovat vielä tasan, niin arpa ratkaisee palkinnon
saajan.
Palkintoa anottaessa ilmoitetaan kaikki kauden AVO- tulokset.
Palkinnon saaja sitoutuu kaiverruttamaan palkintoon koiran ja omistajan nimen, sekä
vuosiluvun ja palauttamaan sen yhdistyksen sihteerille kaksi (2) viikkoa ennen
vuosikokousta.
Palkinto kiertää niin kauan kunnes palkinnon alustaan ei enää mahdu uusia
kaiverrettuja laattoja ja tämän jälkeen palkinto jää yhdistyksen haltuun
Palkinnon on lahjoittanut Janne Fagerholm.
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Yhdistyksen koekalenteri / Föreningens provkalender
MEJÄ / Viltspår
Metsästyskoirien jäljestämiskoe
20.5.2012 Maalahti, yleinen, AVO VOI, koiramäärää koskeva rajoitus, etusija
järjestävän yhdistyksen jäsenillä, järj. Merenkurkun Noutajat R.Y., ylit. Kristina
Erkkilä, ilm. 26.3.- 4.5.2012, lisät. Pia Lagus Mesiangervontie 10 66530
KOIVULAHTI p. 044-2591102, osm. 80€, tili FI31 4958 1020 1006 75 HELSFIHH
NOME / Jaktprov
Noutajien B-metsästyskoe
26.-27.5.2012 Närpiö, yleinen, ALO AVO VOI, etusija järjestävän yhdistyksen
jäsenillä, järj. Merenkurkun Noutajat R.Y., ylit. Jyry Tuominen, ilm. 16.4.- 7.5.2012,
lisät. Barbro Fagerholm Louhenkatu 12 65230 VAASA p. 040733 1488,
osm. 35€, tili FI31 4958 1020 1006 75 HELSFIHH
NOU / Anlagsprov
Noutajien taipumuskoe
27.5.2012 Närpiö, yleinen, etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä, järj. Merenkurkun
Noutajat R.Y., ylit. Pentti Åman, ilm. 16.4.- 7.5.2012, lisät. Barbro Fagerholm
Louhenkatu 12 65230 VAASA p. 040 733 1488, osm. 30€, tili FI31 4958 1020 1006
75 HELSFIHH

Taipumuskoe –kurssi järjestetään kevään aikana
taipumuskokeeseen tähtääville parivaljakoille.
Ilmoittautumisia otetaan vastaan 15.-29.2.2012 välisenä
aikana osoitteessa: nomekoe@gmail.com.
Kurssi alkaa teoria-illalla 14.3.2012 kello 18:30.
Tarkemmat kurssi/harjoitusajat ilmoitetaan teoria-illassa.
Osallistumismaksu 20 €. Rajoitettu osallistujamäärä.
Lisätietoja Jyrki 050 037 9523.
Ilmoittaudu rohkeasti mukaan kurssille!
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Hei kaikki uudet ja vanhat jäsenet
Järjestämme yhdessä muiden yhdistyksien kanssa ison näyttelyn
Botnia hallissa 14-15.4.2012.
Tarvitsemme monta vapaaehtoista työntekijää lauantaille sekä
sunnuntaille.
Mitä enemmän meitä on, sen parempi kaikille.
Hej på er alla nya och gamla medlemmar.
Vi ordnar med andra föreningar den stora utställningen i
Botnia Hallen 14-15.4.2012.
Vi behöver många frivilliga arbetare till lördagen samt söndagen.
. Desto fler vi är desto bättre för oss alla.
Ilmoittauduthan ajoissa:
Anmäl dig i tid till :
katimannikko@windowslive.com
Mikäli haluat lisätietoja, otathan yhteyttä Kati Männikköön 044 567 4520.
För mer information per telefon: Kati Männikkö 044 567 4520.
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TOKO-toimikunta tiedottaa:
Tokotoimikunnan talviterveiset
Uusi toimintavuosi on alkanut ja aluksi haluamme kiittää viime vuonna
tokotoimikunnassa mukana olleita. Kiitos siis Carinalle, Henriikalle, Jaanalle ja
Siville työpanoksestanne tokotoimikunnassa vuonna 2011.
Uusi tokotoimikunta on siis perustettu ja se on jo ehtinyt kokoontumaankin. Vuoden
2012 tokotoimikunnan jäseniä ovat Charlotta Koskela (pj.), Laura Kaukonen (siht.),
Nina Härö, Raija Skjäl, Johanna Lähteinen ja Johanna Leppänen. Jos jäsenistöllä on
kysymyksiä tokoon liittyen, voitte laittaa sähköpostia tokotoimikunnan
sähköpostiosoitteeseen: toko@ merenkurkunnoutajat.com. Pyrimme vastaamaan noin
viikon kuluessa kysymyksiinne.
Ennen kuin kerromme tulevasta vuoden 2012 tokotoiminnasta, tehdään pieni katsaus
vuoden 2011 tokotoimikunnan toimintaan. Viime vuonna tokotoiminta oli aktiivista.
Kiitos kaikille jäsenille, jotka osallistuivat järjestetyille kursseille, kokeisiin,
harjoituksiin, yhteislenkeille ja koulutuspäivään. Kursseja ja tapahtumia on aina kiva
järjestää, kun on innokkaita osallistuja ja osallistujilta saadaan positiivista palautetta.
Tokotoimikunta järjesti viime vuonna neljä pentukurssia, kaksi
perustottelevaisuuskurssia ja tokon alkeet-kurssin. Kevään ja syksyn aikana
järjestettiin myös yhteislenkkejä ympäri Vaasaa.
Tokotoimikunta osallistui myös kesän aikana Vaasanseudun tokocupiin ja järjesti
15.6.2011 epävirallisen tokokokeen Kasarmintorin kentällä. Virallinen tokokoe
pidettiin 18.6.2011 Korkeamäellä Botnic Agility Clubin harjoituskentällä. Tuomarina
kokeessa toimi Ralf Björklund ja liikkeenohjaajana Sonja Lahdenranta-Husu.
Kokeessa jaettiin yhdistyksen
tokomestaruustittelit ja
alokasluokan mestaruustittelin sai
Charlotta Koskela ja Tindra sekä
avoimen luokan mestaruustittelin
sai Anne Lillträsk ja Morris.
Molemmat koirakot saivat hienon
ykköstuloksen.
Tokokoulutuspäivä järjestettiin
19.11.2011 Koivulahdessa.
Kouluttajaksi saimme Henna
Jyringin. Koulutuspäivä alkoi
Hennan pitämällä luennolla. Luennolla kävimme läpi yleisiä periaatteita koiran
kouluttamisesta, koiran rakentamisesta kisakoiraksi, leikittämisestä, asioiden
opettamisesta, kisavalmiiksi treenaamisesta ja paljon muuta mielenkiintoista. Luento
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oli niin mielenkiintoinen ja mukaansatempaava, että päivän aikataulu meinasi mennä
uusiksi. Tulemme mahdollisesti järjestämään erillisen luentotilaisuuden kevään
aikana, ja toivommekin kaikkien kiinnostuneiden osallistuvan, koska luento sopii
meille kaikille koiranomistajille ja erityisesti tietysti koirien kanssa harrastaville
lajista riippumatta. Luennon jälkeen koulutuspäivä jatkui kunkin koirakon
kouluttamisella. Jokainen oli etukäteen miettinyt, mihin asioihin halusi saada neuvoja
ja apuja. Monen monta ongelmaa ratkaistaan päivän aikana ja porukka puhkui intoa
koko päivän. Moni saikin ihan uudenlaisen kipinän tokoharrastamiseen.
Tokossa kilpailemaan tähtäävät -ryhmä on toiminut myös aktiivisesti koko vuoden.
Kilparyhmällä on ollut joka viikko omatoimitreenit (heinäkuussa lomatauko). Sonja
Lahdenranta-Husu on ollut muutamia kertoja kouluttamassa kilparyhmäläisiä.
Pääsääntöisesti kilparyhmä on kuitenkin treenannut omatoimisesti ilman kouluttajaa
toinen toistaan auttaen. Kilparyhmän jäsenistä kuusi on kisannut aktiivisesti viime
vuonna saavuttaen hyviä tuloksia.
Tokotoimintaa vuodelle 2012 on jo suunniteltu ja ensimmäiset pentukurssit starttaavat
helmikuun aikana. Lumien sulettua on taas aika paneutua tokon saloihin eli tällöin
alkaa tokon alkeet-kurssi. Toukokuussa alkaa perustottelevaisuuskurssi. Kesälle on
lisäksi suunnitteilla temppu- ja pentuleikkikursseja. Kaikista kursseista ja muista
tapahtumista tulee infoa yhdistyksen kotisivulle, johon tulee myös tarkemmat
ilmoittautumisohjeet. Seuratkaa siis yhdistyksen kotisivuja ja tokon toimintapalstaa.
Tokotoimikunta järjestää kevään/kesän aikana ainakin yhden epävirallisen
tokokokeen ja syksyllä 2012 Merenkurkun noutajat ry:n vastuulla on järjestää tokon
piirinmestaruuskokeet.
Syksyn toimintaa suunnitellaan vielä ja toiveita kursseista, koulutuspäivistä,
luennoista ja kaikesta mahdollisesta saa laittaa tokotoimikunnan
sähköpostiosoitteeseen toko@merenkurkunnoutajat.com.
Tokotoimikunta toivottaa kaikki jäsenet tervetulleiksi kursseille ja muihin
tapahtumiin.
Talviterveisin
Tokotoimikunta

Lydnads kommittèn informerar:
TOKO-toimikunta / Lydnads kommittén
Puheenjohtaja
Charlotta Koskela
044 - 5424372
charlotta.koskela1@gmail.com
Kyselyt : toko@merenkurkunnoutajat.com
26

Nina Härö
Laura Kaukonen
Johanna Leppänen
Johanna Lähteinen
Raija Skjäl
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NOME-toimikunta tiedottaa:
Uusi vuosi on taas alkanut ja vielä on koirat ”talviteloillaan”. Uusi
nome-toimikunta ei ole vielä kokoontunut tätä kirjoittaessa, mutta on jo
koossa ja uudet harjoitusajat ja paikat saadaan pikapuoliin yhdistyksen
nettisivuille. Harjoitusten lisäksi toimikunta tulee järjestämään nome-b
kokeet touko ja elokuussa paikkana Närpiö. Toukokuun kokeen yhteydessä
järjestetään myös taipumuskoe. Myös koulutusta ulkopuolisten kouluttajien
kanssa, on suunnitteilla pääsiäisen aikoihin. Myös perinteiset
”dummyaiset” ovat ohjelmassa.
Jäsenistölle myydään pieniä määriä lintuja harjoituksia varten siinä määrin kun niitä
riittää. Lintuja voi kysellä Jyrkiltä.
Toivotan kaikille hyvää alkanutta vuotta treenailujen ja kokeiden merkeissä.

JAKT-kommittén informerar:
Nya året har igen börjat och hundarna är ännu på ”vinter staplar”. Den nya jakt
kommittén har inte ännu samlats när jag skriver detta. Kommittén är samlad så
träningstiderna och platserna får vi inom kort på föreningens web sidor. Utöver
träningar kommer föreningen att ordna jaktprov i maj och augusti i Närpes. I samband
med provet i maj ordnas anlagsprov för retrievers. Också utomstående skolare är
under planering runt påsk. Traditionella ”dummiaiset” har vi också på schema.
Små mängder fåglar säljs till föreningens medlemmar för egen träning. Mer
information fås av Jyrki.
Jag önskar alla en god start på det nya året med träningar och prov.
Nome toimikunta / Jakt kommittén
Puheenjohtaja / Ordförande
Jyrki Kjellman
nome@merenkurkunnoutajat.com
Toimikunnan jäsenet / Kommitté medlemmar
Barbro Fagerholm sihteeri / sekreterare
Jyrki Santapakka
Tuija Kurhela
Henriikka Kontturi
Jaana Pullola

Janne Fagerholm
Eivor Sellberg
Janne Hautala
Marjo Männistö-Kangasluoma
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MEJÄ-toimikunta tiedottaa:
Toukokuussa järjestämme kurssin aloittelijoille. Paikka ja aika ilmoitellaan
myöhemmin yhdistyksen netti sivuilla.
Sinä joka olet jo ehtinyt vähän pidemmälle oletko ilman treenikaveria / jäljenvetäjää?
Ota yhteyttä Mejä toimikunnan jäseniin niin järjestämme asian!
Mejä koe:
20.5.2012 Maalahti, yleinen, AVO VOI, koiramäärää koskeva rajoitus, etusija
järjestävän yhdistyksen jäsenillä, järj.
Merenkurkun Noutajat R.Y., ylit. Kristina Erkkilä, ilm. 26.3.- 4.5.2012, lisät. Pia
Lagus Mesiangervontie 10 66530 KOIVULAHTI p. 044 259 1102, osm. 80€/ 40€, tili
FI31 4958 1020 1006 75 HELSFIHH

MEJÄ kommittén informera:
Kurs för nybörjare arrangeras i maj. Tid och plats meddelas på föreningens hemsida.
Har du som lite längre hunnen viltspårare behov av träningskompis/spårdragare o.s.v?
Hör av dig till någon i viltspårkommitteén så koordinerar vi!
Prov:
20.5 i Malax. Öppen- och segrarklass. Överdomare Kristina Erkkilä.
Anmälningar tas emot under tiden 26.3-4.5. Skickas till Pia Lagus, Älggräsvägen 10,
66530 Kvevlax. Eller pia.lagus@netti.fi
Förfrågningar till samma e-post adress eller tfn. 044-2591102
Deltagaravgift: 80/40,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:
Näyttelytoimikunta aloittaa toimintansa kevät-talvella 2012 täysin uudella
kokoonpanolla. Suunnitelmissa ovat viikkottaiset näyttelyharjoitukset alkaen viikolla
8. Näyttelyharjoitusten ohessa järjestetään samaan aikaan lapsille omat leikkimieliset
lapsi-koira-harjoitukset, joissa käydään läpi koiran kanssa oleskelua, käsittelyä,
koirasta huolehtimista sekä hieman koiran esittämistä. Perheen pienimmätkin ovat siis
tervetulleita kentälle omiin harjoituksiinsa samalla, kun vanhemmat harjoittelevat
perheen koirien kanssa. Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. Seuraa
yhdistykset netti-sivuja ja keskustelupalstaa!
Suunnitteilla keväälle on myös koulutusilta liittyen koiranäyttelyihin, sääntöihin,
esittämiseen, trimmaamiseen, mahdollinen koulutus koiratanssin alkeista. Toiveita
ohjelman sisällön suhteen otetaan mielellään vastaan. Lisätietoa tästäkin myöhemmin!
Näyttelysäännöt muuttuivat jälleen! Uudet säännöt tulivat voimaan 1.1.2012.
Lisätietoja asiasta Kennelliiton kotisivuilta www.kennelliitto.fi Voimassa olevat
näyttelysäännöt löytyvät: www.kennelliitto.fi/NR/rdonlyres/0110AAFC-C9BF-45FFB014-28AC3701969B/0/Koiranäyttelysäännöt2012.pdf
Vaasa KV-näyttely järjestetään tänä vuonna 14.-15.04. Botniahallissa. Roturyhmä 8,
johon noutajatkin kuuluvat, arvostellaan sunnuntaina 15.4. Kaikki mukaan joko
koiran kanssa harrastamaan, talkooporukkaan auttamaan näyttelyn järjestelyissä tai
itse muuten vain nauttimaan näyttelypäivästä!
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UTSTÄLLNINGS kommittén informera:
Utställningskommittén startar sin verksamhet på vår-vintern 2012 med helt nya
människor. Vi har planerat utställnings träningar varje vecka med början vecka 8. I
samband med träningarna ordnar vi lekfulla barn-hund träningar, där vi går igenom
bara att vistas med hund, hantera och att ta hand om en hund och hur man uppvisar
hund på utställning. Vi välkomnar alltså familjens minsta också ut på plan på egna
träningar när föräldrarna tränar familjens hundar. Tid och plats meddelas senare. Följ
med föreningens web-sidor och forum.
I vår har vi också planerat en skolningskväll med anknytning till hundutställning,
regler, uppvisning, trimning och möjligen
också grunder i hund-dans. Önskningar
angående programinnehåll, tas gärna emot.
Mer information om dessa fås senare.
Utställnings reglerna ändrades igen. De nya
reglerna kom i kraft 1.1.2012. Information
hittar du på Finska Kennelklubbens sidor.
Vasa Internationella hundutställning ordnas i
år 14-15.4 i Botniahallen. Rasgruppen 8 dit
retrivers också hör bedöms på söndagen
15.4. Kom alla med, utan eller med hund.
Talkomänniskor behövs för att hjälpa till på
utställningen.
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

Johanna Lähteinen
jossu_84@hotmail.com
044 022 0410

Kati Männikkö
katimannikko@windowslive.com
044 567 4520

Jaana Kilpiö
jaanakilpio@gmail.com
040 846 6068
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Yhdistyksen Tapahtumakalenteri 2012
Föreningens kalender 2012
29.02.2012

Kiertopalkintojen
haku päättyy

13.03.2012

Vuosikokous /
Årsmöte

ABC

14.03.2012

Taipparikurssi alkaa
/ Anlagsprovskurs

ABC

14.-15.04.2012

Kansainvälinen
koiranäyttely /
Int. utställning

Botniahalli

20.05.2012

Mejä koe /
Viltspårs prov

Maalahti

27.05.2012

Taipumuskoe /
Anlagsprov

Närpiö
Ilmoittautuminen
/anmälning
http://koekalenteri.snj.fi/

26.-27.05.2012

Nome koe /
Jakt prov

Kevät 2012
Vår 2012

Koiranäyttelykurssi
ja mejä-kurssi
Hundutställningskurs
och viltspårskurs

Närpiö
Ilmoittautuminen
/anmälning
http://koekalenteri.snj.fi/

Seuraa yhdistyksen
nettisivuja
Föreningens web
sidor
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Tarvikemyynti / Försäljning
Tuija Kurhela 0400 933 619
•

32

Dummy Teba
400g

7,5 €

•

pun / valk

9,5 €

•

must / valk

9,5 €

•

pentudami, vihreä

8,5€

•

Hallmark dami
noin 30 cm

12,50€

•

Muovidami 28 cm

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

2€

MKN kangasmerkki / KR:s
tygdekal

7€
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Anlagsprovs kurs ordnas under våren åt ekipage som har
i sikte att delta kommande provsäsong på anlagsprov.
Anmälningar till kursen tas emot 15-29.2.2012 på adressen
nomekoe@gmail.com.
Kursen startar 14.3 klo 18:30 med teorikväll. Exakta kurs /
träningstider meddelas på teorikvällen.
Kurssavgift 20 €. Begränsad antal deltagare.
Mer information få av Jyrki 050 037 9523.
Anmäl dig modigt med på kursen!

INFO –TOIMIKUNTA TIEDOTTAA/ INFO-KOMMITTÉN INFORMERAR

Seuraavaan infolehteen tuleva materiaali tulee lähettää 15.5.2012
mennessä osoitteeseen /
Material till nästa infotidning skall skickas in senast 15.5.2012 till
adressen
aineisto@merenkurkunnoutajat.com
tai /eller
postitse osoitteeseen:
Merenkurkun Noutajat ry.
Louhenkatu 12
65230 Vaasa
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Yhdistyksen
Tokopäivä
marraskuussa
Kuvat:JohannaLeppänen

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

35

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

36

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

