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Syysterveiset puheenjohtajalta,
Kuluva vuosi on ollut meille jokaiselle hieman eriskummallinen. Voidaan vaikkapa kuvailla asiaa niin, että yhtenä
yönä kuuluisa "joku" tuli ja sammutti kerralla valot, se joku oli korona.
Yhdistyksemme on kuitenkin järjestänyt jälleen rajoitusten lieventymisen jälkeen viranomaismääräykset ja
terveysriskit huomioiden erilaisia aktiviteetteja; kokeita, koulutuksia ja kursseja niiden harrastusmuotojen parissa,
joissa se on ollut mahdollista. Taas jälleen kerran iso kiitos Teille kaikille aktiivisuudestanne ja erityisesti kaikille
tapahtumien järjestäjille, talkoolaisille ja tietysti osallistujille, jotka omalta osaltaan ovat olleet mahdollistamassa
yhdistyksen toimintaa.
Toiminta pyritään edelleenkin säilyttämään mahdollisimman laajamittaisena mahdolliset rajoitukset huomioiden.
Ensivuoden toiminnansuunnittelu on jo täydessä vauhdissa. Tämän suhteen otetaan vastaan toiveita ja
rohkaisenkin jäsenistöä olemaan suoraan yhteydessä toimikuntien vetäjiin tai muihin yhdistyksen toimihenkilöihin.
Jokavuotiseen tapaan peräänkuulutan jälleen uusia toimijoita mukaan tapahtumien järjestelyihin nykyisten
toimijoiden rinnalle. Näin toimimalla pystymme takaamaan jatkuvuuden yhdistyksen toiminnassa ja tarjoamaan
entistä monipuolisempaa toimintaa jäsenistölle. Vanha sanonta "yhdistys tarvitsee jäsenistönsä apua toimiakseen"
on aina ajankohtainen.
Loppujen lopuksi yhdistys olemme me kaikki sen jäsenet ja yhdistys näyttää juuri sellaiselta, kuin millaiseksi sen
luomme.
Ennen vuodenvaihdetta järjestetään yhdistyksemme syyskokous ja pikkujoulut, kokous- ja pikkujoulukutsu löytyy
jäljempänä tästä tiedotteesta.
Hyvää syksyn jatkoa toivottaen,
Kari Grönman

Satakunnannoutajat.fi

Satakunnan Noutajakoirayhdistys

Mejä-toimikunnan kuulumisia:
MEJÄ-KAUSI 2020
Tämä kausi jää varmaan kaikkien koiraharrastajien muistiin poikkeuksellisuutensa johdosta. Jossain
vaiheessa näytti siltä, että koko kautena ei pystytä järjestämään mitään yhteistä toimintaa. Mutta onneksi
rajoitukset vähän lieventyivät, ja mejässä päästiin kokeita aloittamaan kesäkuun alussa.
Oman yhdistyksen mejä- kokeista Eurajoen perinteinen äitienpäiväkoe jäi pitämättä. Samoin aiemmin
keväällä suunniteltu mejä-kurssi jäi myös pitämättä. Kiikoisten elokuun koe pidettiin anotun mukaisesti
kahden tuomarin kokeena. Ilmoittautumisia kokeeseen tuli runsaasti. Mukaan saatiin kuitenkin
mahtumaan kaikki oman yhdistyksen noutaja rotuiset koirakot. Tuloksetkin olivat hyviä ja taisi sieltä joku
uusi jäljestämis-valiokin tulla.
Satakunnan noutajat järjesti syyskuu alussa oman kennelpiirin mejän piirinmestaruuskokeen. Koepaikka
oli tällä kertaa Porissa. Kokeessa oli sääntöjen mukaan valittuna seitsemän koirakkoa, ja näistä oli
noutajia kuusi. Tänä vuonna piirinmestaruuden voitti lbn Kotilinnun Jalokivi.
SM-mejää ei tänä vuonna järjestetty lainkaan. Sen sijaan noutajien mejä-mestaruudesta kisattiin
syyskuun puolivälissä Laihialla. Siellä oli mukana kaksi koirakkoa Satakunnasta. Lbn Kotilinnun Jalokivi
oli mestaruuskokeen ykkönen ja lbu Kotilinnun Erämies sijoittui kuudenneksi.
Tämä poikkeuksellinen kausi muutti jonkin verran mejä-kokeiden järjestämistä. Muutoksien myötä
kokeiden järjestäminen osin keveni jonkin verran. Ja se ei ole lainkaan huono asia. On hyvin
mahdollista, että jatkossakin näitä käytänteitä tullaan jatkamaan.
Tulevaa kauttakin on jo kaavailtu. Yhdistys pyrkii järjestämään kaudella 2021 kaksi mejä-koetta. Ja
toivottavasti voimme järjestää mejä-kurssin ensi alkuvuoden/kevään aikana.
PM-kokeen 6.9. tulokset:
labradorinnoutaja FI24588/14
labradorinnoutaja FI34359/10
labradorinnoutaja FI24837/13
labradorinnoutaja FI21655/09
labradorinnoutaja FI52064/16
lapinporokoira
FI50287/17
labradorinnoutaja FI20945/17

KOTILINNUN JALOKIVI
KOTILINNUN ERÄMIES
KOTILINNUN IDOLI
KOTILINNUN DIIVA
FIIN PAKKANEN
MINNGEHKE AEVHKIE
KOTILINNUN NALLE PUH

Kiikoisten 16.8. tulokset:
labradorinnoutaja FI34359/10
labradorinnoutaja FI24588/14
labradorinnoutaja FI28655/13
labradorinnoutaja FI20950/17
labradorinnoutaja FI20945/17
labradorinnoutaja FI55981/15
labradorinnoutaja FI31567/15
labradorinnoutaja FI51760/15
labradorinnoutaja FI28235/15
labradorinnoutaja FI20045/16
labradorinnoutaja FI40566/17
labradorinnoutaja FI14250/18

KOTILINNUN ERÄMIES
KOTILINNUN JALOKIVI
OAK BAY'S ADALMINA
KOTILINNUN NIISKUNEITI
KOTILINNUN NALLE PUH
UPWARDS YOU RAISE ME UP
FIIN NIGHTWISH
MERRYHUNTER PINK VELVET
FIIN MOTUKARAMARAMA
FIIN OKSAT POIS
UPWARDS BUSYBODY
UPWARDS DRAGONHEART

Syysterveisin Ari
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NOME –vuoden kuulumisia
Taas on vuosi vierähtänyt, kuitenkin vähän erilaisissa tunnelmissa kuin edellinen.
Koronapandemian vuoksi on kokeita jouduttu perumaan ja pidetyt kokeet on jouduttu
järjestämään tiettyjä turvamääräyksiä noudattaen.
Kevään WT-koe Merikarvialla jouduttiin peruuttamaan, mutta onneksi taipumuskokeeseen
valmentava kurssi voitiin kuitenkin järjestää vähän myöhemmin keväällä.
Kesän aikana on ollut ns. kimppatreenejä eri paikoissa vaihtelevalla kokoonpanolla.
Elokuun alkupuolella järjestettiin Taipumuskoe ja ALO-luokan metsästyskoe Porissa Ahlströmin mailla, kiitokset
metsäyhtiön edustajille.
Taipumuskokeen tuomarina toimi Ari Huttunen ja vastaavana koetoimitsijana allekirjoittanut.
Kokeessa nähtiin monta hyvää koirakkoa, jotka hyväksytysti suoriutuivat tehtävistä, onnittelut vielä heille.
Alokasluokassa tuomaroi Petri Tuominen ja vastaava koetoimitsija oli Olli-Pekka Vainio. Kaksikko suoriutui
kaksipäiväisestä kokeesta varsin mallikkaasti. Tässä kohtaa pitää lausua suuret kiitokset molempien kokeiden
talkoolaisille!
Syyskuun loppupuolella 26.-27.9. oli taas koeviikonloppu Ahlströmin mailla Noormarkussa. Tällä kertaa lauantaina
avoinluokka ja sunnuntaina voittajaluokka, joka oli samalla Kennelpiirin mestaruuskoe.
Molempia kokeita tuomaroi Pekka Uusimäki ja vastaavana koetoimitsijana allekirjoittanut.
Lauantain avoimessa luokassa starttasi 15 koirakkoa vaihtelevalla menestyksellä ja ykköstuloksia jaettiinkin
muutamia.
Sunnuntainen voittajaluokka osoittautuikin vaativaksi kokeeksi, siinä ei jaettu yhtään ykköstulosta, vaikkakin kaikki
kokeen osa-alueet olivat suoritettavissa. Näin ollen ei Kennelpiirin mestaruutta voitu jakaa, koska kaikki
Satakuntalaiset koirakot jäivät ilman tulosta. Kaksi parasta Avoimen-luokan koirakkoa palkittiin Kennelpiirin
kunniapalkinnolla.
Ensimmäisen kunniapalkinnon pokkasi AVO 1 tuloksella Ossi Kähärä lbn Vilijonkan Duckrocks Emily (Usva) ja
toisen niiasi Pirjo Välimäki lbn FI JVA SE JVA Misty Bay`s Hunting Queen (Kerttu).
Palatakseni vielä niihin koronan aiheuttamiin järjestelyihin. Koepaikoilla ei ollut katsojia ollenkaan, eli kaikki kisaajat
tulivat ns. puhtaaseen pöytään näkemättä edellisten suorituksia.
Kokeen toimihenkilöiden tuli koko ajan huolehtia turvaväleistä, käsidesiä ja kertahanskoja oli saatavilla jatkuvasti ja
niitä oli riittävästi.
Kaiken kaikkiaan koekausi on onnellisesti hoidettu loppuun. Kiitänkin vielä ympärilläni olleita ihmisiä, joiden kanssa
tämä on ollut mahdollista. Kiitos kaikkien kokeiden talkoolaisille, jotka vuosi vuodelta jaksatte lähteä mukaan.
Kiitokset vielä ”ydinryhmälle” Minna Aalto-Vainiolle (kaikkien kokeiden koesihteeri)
O-P Vainiolle (koevastaava), Marita Yli-Huhtala (huippukouluttaja).
Syysterveisin Pertti & Helga

******************************************************************************************************************
Toko-toimikunnan kuulumisia:
Tokotoiminta, kuten monen muunkin lajin toiminta oli aika pientä.
Eli 20.9 järjestimme kaikkien luokkien kokeen ja koe oli samalla yhdistyksen seuramestaruuskoe. Kokeessa
tuomarina toimi Ilkka Sten.
Koe tuli täyteen ja jäseniä noutajineen osallistui mukava määrä. Osallistujat luokittain:
EVL 4 / VOI 3 / AVO 5 / ALO 10
Kokeessa ratkottiin yhdistyksen seuramestaruus, jonka voitti ALO1-tuloksella labradorinnoutaja Melekein
Nakkikeitto ohjaajana Marjukka Teponoja.
Paras voittajaluokan noutaja oli tuloksella VOI2 sileäkarvainen noutaja Kvarntorpet´s Sandman, ohjaajana Ismo
Ruis.
Ei-pöllömpi pystin sai tänä vuonna ALO1-tuloksen saavuttanut labradorinnoutaja Kotilinnun Patasydän, ohjaajana
Marjo Mäkelä.
Terveisin Marita

***********************************************************************************
Veto-toimikunnan kuulumisia:

Tervehdys vetotoiminnasta! Alku vuonna veto-keikkamme alkoivat tuttuun tapaan erilaisissa talviriehoissa.
Päiväkodin lapset saivat nauttia vauhdista koirien kyydissä ja lopuksi vielä rapsutella koiria.
Muutama päivä viimeisen veto-keikkamme jälkeen alkoikin korona-rajoitukset ja tämän jälkeen emme ole
keikoille päässeet. Koirien kuntoa on pidetty yllä ja vetoharjoituksia kotona tehty.

Toivotaan, että pian pääsisimme taas veto-keikoille. Tervetuloa mukaan vetotoimintaan! Veto-opetusta
koiralle ja ohjaajalle saa minun toimesta Rauman Lapissa.
Terveisin Sanna

Vepe-toimikunnan kuulumisia:
Korona rajoitukset vaikeuttivat vesipelastuksen kilpailutoimintaa koko kesän ajan.
Kaikki kokeet jouduttiin loppujen lopuksi peruttamaan Kennelliiton ohjeistuksen
mukaisesti. Tämä oli todella harmi.
Harjoittelua pienryhmissä pystyttiin kyllä toteuttamaan kesä-heinä- ja elokuussa kaksi kertaa viikossa.
Uusia taitavia, nuoria koiria tuli mukaan treeneihin ja hienosti he edistyivätkin kesän aikana. Uudella
innolla sitten kohti ensi kesää ja uutta vepe-kautta!
Terveisin Marianne
********************************************************************************************************************************

KERTTU HAKANPÄÄ -NUOREN OHJAAJAN TARINA:
Istun autossa. Ulkona on vielä pilkkopimeää. Kello on vasta kuusi aamulla ja olen herännyt jo tunti sitten.
Äiti on lähtenyt minulle kuskiksi ja olen matkalla Mänttä-Vilppulaan elämäni toiseen NOME-B-kokeeseen.
NOME tulee sanasta noutajien metsästyskoe ja B-kirjain kokeen nimessä tarkoittaa kylmää riistaa.
Kaksi vuotta sitten istuimme myös autossa, mutta sillä kertaa nokka kohti Perniötä. Yllätyksekseni
paluumatkalla sylissäni nukkui pieni, musta labradorinnoutajan pentu, Melekein Nakkikeitto ”Hannu”.
Hän oli perheellemme pieni heräteostos, kuten äiti aina sanoo. Kaikki perheen muut harrastuskoirat ovat
harkitusti ostettuja, mutta tämä yksilö oli koko perheelle aikamoinen yllätys.
Automatkalla innostuimme jakamaan perheenjäsenille harrastuksia. Matkalla mukana ollut
labradorinnoutajaharrastaja naapurimme alkoi puhumaan nomesta. En ollut koskaan aiemmin
kuullutkaan koko sanaa, joten kiinnostuneena aloin kyselemään siitä kaikenlaista ja jokainen saatu
vastaus lisäsi kiinnostustani lajiin.
Perheen sisällä ei ollut osaamista kouluttaa nome-koiraa, joten ihana naapurimme auttoi asiassa sekä
otti minua heti alusta alkaen treeneihin mukaan. Olin silloin vasta 10-vuotias ja oli kiva, kun joku tuttu oli
aina tukena ja mukana. Hän vinkkasi minulle myös Satakunnan noutajakoirayhdistyksen
taipparikurssista. Siellä koira pääsi tutustumaan hyvin riistaan ja nomen pohjatyöt saatiin hyvin aluilleen.
En ollut aiemmin labradorinnoutajan tuloa käsitellyt kuolleita lintuja tai
kaneja, mutta jostain syystä se ei tuntunut yhtään ällöttävältä, kuten äidistä
ja siskosta. Pakon edessä myös he ovat tottuneet niitä koskemaan. Jopa
ilman hanskoja.
Sinnikkäällä harjoittelulla olen saanut koiran siihen kuntoon, että olen
päässyt starttaamaan kahdessa virallisessa kokeessa tällä kaudella.
Harjoittelun lisäksi koiralla itsellään pitää olla myös taipumuksia riistan
käsittelyyn. Niitä onnekseni Hannulta löytyy.
Kaksi koetta takana, kaksi 2-tulosta, kahta kokemusta rikkaampana ja
toivottavasti monta koetta vielä edessä. Paljon olemme koiran kanssa
oppineet, mutta vielä on paljon opittavaa.
Kerttu Hakanpää ja Hannu
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