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HALLITUKSEN JÄSENET 2021 
  
Puheenjohtaja:   Huttunen Ari  Härmälä Minna       
Grönman Kari   Suonperäntie 172  Äärilänkulmantie 3 
Betonimyllärintie 10  26560  KOLLA  27510  EURA 
28800  PORI   040-5679438  040-5449559 
0400-784851   ari1.huttunen@gmail.com minna.harmala@gmail.com  
kari.gronman@tvo.fi 
     
Varapuheenjohtaja:  Lammila Outi  Varajäsenet: 
Torkki Outi   Kirkkotie 292  Mattila Erja 
Uusvainiontie 5   27100  EURAJOKI 044-5347061 
26510  RAUMA   050-3381120  erja.mattila@coating.fi   
0500-717313           outi.lammila@gmail.com  
outi.torkki@gmail.com    Sarekivi Mika  
        0400-830588 
Lehtinen Pertti   Kauppinen Marianna mika@fmioy.fi 
Luomelantie 81   Haapasaarenkartano 12  
27170  EURAJOKI  26200  RAUMA   
050-5440791   044-0241701   
pertti.lehtinen@dnainternet.net  marianna.kauppinen@gmail.com  
 

    
MUUT TOIMIHENKILÖT JA TOIMIKUNTIEN VETÄJÄT: 
 
Sihteeri:   NOU/NOME-tmk:  VEPE-tmk: 
Pirkkanen Sari   Lehtinen Pertti  Vataja Marianne 
Verkkokarintie 92    050-5440791  Kärköpolku 3 
27100 EURAJOKI     26660 RAUMA 
044-5355775   MEJÄ-tmk:  050-5335498 
s.pirkkanen@gmail.com   Välimäki Ari  vepesatakunta@gmail.com 
   Vanhakorventie 35  
Jäsensihteeri ja rahastonhoitaja  29570 SÖÖRMARKKU VETO tmk: 
Pylväs Arja   050-5454682  Seikkula Sanna 
Sepäntie 13 as 7   ari.t.valimaki@gmail.com Kauklaistentie 532 
27500  KAUTTUA     27220  LAPPI 
040-7088211   TOKO-tmk.  040-5814134 
arjapylväs2@gmail.com  Yli-Huhtala Marita  sannaturunen@hotmail.com  
   Haahkankuja 10 
Noutokapulan toimitus  28100  PORI   
Torkki Outi   040-8460480     
   marita.ylihuhtala@gmail.com   
Nettisivujen ylläpito     
Lammila Outi    
      
   
****************************************************************************************************************************************************************  
 

 Syysterveiset puheenjohtajalta, 
 
Yhdistyksemme on järjestänyt jälleen vuoden aikana erilaisia aktiviteetteja, kokeita ja koulutuksia eri 
harrastusmuotojen parissa. Taas jälleen kerran iso kiitos Teille kaikille aktiivisuudestanne. Erityiskiitos 
kaikille tapahtumien järjestäjille, talkoolaisille ja tietysti osallistujille, jotka kaikki omalta osaltaan ovat 
olleet mahdollistamassa yhdistyksemme toimintaa. 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 henkilöitä mukaan yhdistyksen toimintaan nykyisten toimijoiden rinnalle. 
Näin 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 sekä 40-vuotisjuhlat, 
kokous- sekä vuosijuhlakutsu löytyvät jäljempänä tästä tiedotteesta.  
 
Hyvää syksyn jatkoa toivottaen, Kari Grönman 
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Katsaus NOME-vuoteen 2021 
 
Nyt jo toinen koronan maustama harrastuskausi on lopuillaan. 
Merikarvian WT-koe jouduttiin valitettavasti peruuttamaan jo toistamiseen.  
Taipumuskokeeseen valmentavat kurssiluonteiset harjoituskerrat jätettiin 
järjestämättä. 
Kesäkuun puolivälin tietämissä järjestettiin Taipumuskoe NOU ja Metsästyskoe ALO- luokassa. 
Kokeet järjestettiin Porissa Ahlströmin mailla. Taipumuskoetta tuomaroi Ari Huttunen ja 
Vastaavana koetoimitsijana oli Pertti Lehtinen. Alokasluokkaa tuomaroi Ossi Kähärä ja vastaavana 
koetoimitsijana oli Olli-Pekka Vainio, suuret kiitokset tuomareille ja etenkin reippaalle talkooväelle, joka 
osoitti, etteivät todellakaan olleet sokerista…satoi rankasti koko päivän. 
 
Elokuun puolessa välissä NOME-toimikunta ja vastaavana koetoimitsijana toiminut (allekirjoittanut) 
järjestivät koeviikonlopun samoilla huudeilla kuin kesäkuun kokeetkin, keskuspaikaksi saimme 
käyttöömme paikallisen metsästysseuran majan.  Lauantaina AVO-luokka ja sunnuntaina VOI-luokka, 
joka oli samalla Kennelpiirin mestaruuskoe. Molempina päivinä ylituomarina toimi Juha Tenhunen ja 
hänen parinaan Susanna Salonen, joka suoritti molemmissa kokeissa harjoitusarvostelun, elikkä hoiteli 
koesuoritusten arvostelun Ylituomarin valvoessa tapahtumia. 
Kennelpiirin mestaruuden voitti VOI 1 tuloksella lbn FI KVA Highhut`s Mimosa, FI41566/10, s. 
10.6.2010. Omistamaansa koiraa ohjasi Ossi Kähärä. 
PM 2 tuloksella VOI 2  lbn FI JVA SE JVA Misty Bay`s Hunting Queen, FI54523/16, s. 6.11.2016 
Omistamaansa koiraa ohjasi Pirjo Välimäki. 
PM 3 tuloksella VOI 3 lbn Metsäsuharin Lumikide, FI18722/15, s.7.2.2015 
Olli-Pekan ja Minnan omistamaa koiraa ohjasi Minna Aalto-Vainio. 
 
Suuret kiitokset kaikille, jotka osallistuivat onnistuneen koeviikonlopun toteutumiseen, eritoten 
Aalto-Vainiot: Minna ja O-P sekä luottovenemies Heinon Jykä. 
Syksy onkin jo pitkällä, muuttosorsia ja sorkkaeläinjahteja odotellessa. 
 
NOME-toimikunta ja Pertti 
 

****************************************************************************************  
 
MEJÄ-KAUSI 2021 
  
Kulunut kausi muistuttaa kovin edellistä kautta 2020. Viheliäinen pandemia pysäytti meidän kevään 
toiminnan kokonaan. Kaikki suunnitellut koulutukset peruutettiin ja samoin peruutettiin perinteinen 
äitienpäiväkoe Eurajoella. 
Harrastuksena lajia ei pandemia haittaa nimeksikään. Harjoituksia pystyy metsässä tekemään 
erinomaisesti turvavälit säilyttäen. Varsinkin kun on yksin liikkeellä. Omat harjoitukset onnistuivat hyvin, 
mutta uusien harrastajien mukaan saaminen oli tietysti vaikeampaa. 
 
Elokuun alkupuolella saatiin pidettyä sentään yksi Satakunnan Noutajien mejä-koe Porissa. Koe pidettiin 
kahden tuomarin kokeena, mutta aivan täyteen sitä ei saatu. Osin tähän vaikutti päällekkäisyydet. Koe 
pidettiin Porin pohjoispuolella Ahlström yhtiön mailla Kaitjärvellä. Alueella ei ole aiemmin ollut mejä-
koetta. Maastot olivat pääosin hyviä, kivikkoisuus jonkin verran haittasi. Uskon kuitenkin, että alueella 
tullaan jatkossakin pitämään kokeita. Maanomistaja suhtautuu harrastukseen hyvin positiivisesti. 
Tukikohtana ollut entinen tukkikämppä sopii aiheeseen hyvin. 
 
Tämän vuoden piirin mestaruuskoe pidettiin Karviassa. Noutajat olivat sielläkin vahvasti edustettuina ja 
kokeen kolme ensimmäistä sijaa menikin noutajille. Mestaruuden ja paikan SM-kokeeseen saavutti tänä 
vuonna lbn Misty Bay’s Hunting Queen. Koira suoritti hyvin myös Korpilahden Surkeella pidetyssä SM-
kokeessa ja oli finaalin kakkonen. 
 
Noutajien mejä-mestaruuskoe pidettiin Hollolassa. Sielläkin Satakunnan Noutajien koirakot olivat hyvin 
edustettuina. Kokeessa on seitsemän koiraa. Satakunnasta mukaan pääsivät edellisen vuoden mestari 
lbn Kotilinnun Jalokivi ja tiukan karsinnan perusteella lbu Kotilinnun Erämies sekä 
 
 
 



 
 
lbn Misty Bay’s Hunting Queen. Koirakot tekivät lähes virheetöntä työtä. Kari 
Grönmanin ohjaama Erämies nappasi voiton VOI1 50p. Toinen oli Jalokivi VOI1 
50p. ja kolmas Hunting Queen VOI1 49p. Nämä kolme pääsevät edustamaan 
Suomea ensi vuonna Kemiönsaarella pidettävässä pohjoismaiden kokeessa 
NVM2022. 
 
Tästä suunnataan katseet ensi kauteen ja kevättalvella tullaan pitämään aloittelijoille suunnattu mejä-
kurssi (jälkien teko -kurssi). Lisäksi suunnitelmissa on ainakin yksi luento/koulutus jälkikoiran 
kouluttamisesta.  
 
Mejä-tmk kokoonpano kaudella 2021: Ari Välimäki tmk. vetäjä, Outi Lammila ja Kari Grönman. 
 
Syysterveisin Ari 
 
*****************************************************************************************************************  
 
TOKO-toimikunnan terveiset 
 
Tokotoimikunta järjesti 11.9.2021 tokokokeen, joka oli 
samalla yhdistyksen seuramestaruuskoe. 
Kokeessa tuomarina toimi Ilkka Sten ja koe pidettiin 
Porissa Tupalan kentällä. 
Kokeeseen osallistui viisi yhdistyksen jäsentä. 
 
Parhaana alokasluokan yhdistyksen jäsenenä palkittiin 
novascotiannoutaja Toihan on heinikossa hiiviskelijä, 
omistaja/ ohjaajana Terhi Glas. 
 
Parhaana yhdistyksen jäsenenä voittajaluokassa palkittiin 
Allihuupan Herra Huu, omistaja/ohjaaja Sari Marjamäki. 
 
Yhdistyksen seuramestaruuden ja Turon Maljan voitti 
erikoisvoittajaluokan koira FI TVA FI JVA Merryhunter 
Pink Velvet,omistaja/ohjaaja Marita Yli-Huhtala.  
 
Terveisin Marita 
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satakunnannoutajat.fi                                       Satakunnan Noutajakoirayhdistys 



 
VEPE-kausi 2021 
 
Kausi 2021 vilahti nopeasti ohitse. Alkukaudelle tuli koronan vuoksi muutamia 

muutoksia ja aloitimme treenit kuukautta myöhemmin kuin piti, mutta onneksi 

saimme silti nauttia ihanista vepeilykeleistä kesähelteiden ansiosta. 

Toukokuussa alkoi kuivan maan treenit aloittelijoille ja saimmekin muutaman uuden harrastajan 

joukkoomme. Tästä jatkoimme kesäkuun vesikurssilla ja samaan aikaan alkoi pyöriä vesitreenit myös 

vanhalla jengillä. Saimme tänä vuonna järjestettyä myös kaksi koetta elokuun lopulla, kiitos siitä 

talkooporukalle, tuomareille ja tietenkin kisaajille. Hienoja tuloksia sieltä tulikin! Toivon mukaan ensi 

kausi voidaan jo viettää normaalisti, ajallaan ja ilman rajoitteita. 

 

VEPE-koe viikonloppu 28.-29.8.2021 Rauliossa, Pyhämaassa 

Molemmat koepäivät olivat täynnä eli 14 koiraa / koe 

28.8. luokat / osallistujamäärät 

SOVE / 3   2 koiraa läpäisi kokeen ja siirtyi ALO-luokkaan 

ALO / 6    ykköstuloksia oli hienosti 4 kpl ja yksi koira siirtyi AVO-luokkaan 

AVO / 3 

VOI / 2 

29.8. luokat / osallistujamäärät 

SOVE / 4  kaikki koirat läpäisivät kokeen ja siirtyivät ALO-luokkaan 

ALO / 4 ykköstuloksia oli upeasti 3 kpl  

AVO / 3  yksi ykköstulos 

VOI / 3  yksi 100 pisteen ykköstulos, lbn Nokinutun Nicole 

 

Syysterkuin Marianne  

 

*********************************************************************************  

VETO-toimikunta tiedottaa 
 
Vetotoiminta on ollut tauolla koronanrajoituksien vuoksi. Toivotaan, että tilanne helpottuu ja 
yhdistykset sekä yritykset järjestävät taas jatkossa tapahtumia, mihin pyydetään vetokoiria. 
Vetotoimintaan tarvittaisiin uutta väkeä ja nuorempia koiria, sillä osa vetokoirista alkaa olla jo 
ikääntyneitä ja siirtymässä eläkkeelle. Joten jos kiinnostuit vetotoiminnasta ja haluat koirasi 
kanssa kokeilla kärryjen vetämistä niin minuun voi olla yhteydessä. Veto-opetusta järjestän 
Rauman Lapissa. 
 
Syksyisin terveisin Sanna 
**********************************************************************************************************  

               KUTSU SYYSKOKOUKSEEN            

Tervetuloa Satakunnan Noutajakoirayhdistys r.y. syyskokoukseen 

lauantaina 20.11.2021 klo 17.00 
Aarnkariin, Raumalle  

osoite: Aarnkari 1, 26200 Rauma 
 

********** 
Esityslistalla sääntöjen määräämät asiat 

 
 

Lämpimästi tervetuloa mukaan! t. Hallitus 
 


