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Jäsenmaksu asiaa!!  
 
 
Satakunnan Noutajakoirayhdistyksessä tullaan ensi vuonna siirtymään jäsenmaksujen osalta 
sähköpostilaskutukseen. Aika monelle jäsenelle jäsenmaksu tuleekin jo sähköpostiin, mutta vielä 
on niitä, joille lasku lähetetään perinteisesti Postin kautta. 
Jos sinulle on jäsenmaksu tullut vielä Postin kautta, pyydämme ilmoittamaan sähköpostiosoitteen 
jäsensihteerille 31.12.2022 mennessä. Näin saadaan ne kirjattua 
jäsenrekisteriin hyvissä ajoin 
ennen ensi vuoden laskutusta. 
 
Yhteydenotot joko sähköpostilla tai viestillä:  
arjapylvas2@gmail.com, 040 7088211 
 
Syysterveisin, 
Arja 
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Syysterveiset puheenjohtajalta, 
 
On taas aika katsella mennyttä vuotta ja sen aikana olleita tapahtumia. 
Yhdistyksemme on järjestänyt jälleen vuoden aikana monenlaista aktiviteettia, muun 
muassa kokeita ja koulutuksia eri harrastusmuotojen parissa sekä vetokoiratoimintaa. Erityiskiitos kaikille 
tapahtumien järjestäjille ja talkoolaisille, kuitenkaan unohtamatta osallistujia. Te kaikki yhdessä omalta 
osaltanne olette olleet mahdollistamassa tänäkin vuonna yhdistyksemme toimintaa. 
 
Ensivuoden toimintaa ollaan suunnittelemassa ja osittain jo suunniteltukin. Tämän suhteen otetaan 
vastaan toiveita ja rohkaisenkin jäsenistöä olemaan suoraan yhteydessä toimikuntien vetäjiin tai muihin 
yhdistyksen toimihenkilöihin. 
Jo lähes 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. 
 
Olen jättämässä puheenjohtajan tehtävät kuluvan kauden lopussa, nämä kuluneet vuodet yhdistyksen 
puheenjohtajana ovat olleet erittäin antoisia ja mieleenpainuvia. Suuret kiitokset kaikille, jotka ovat 
mahdollistaneet tänä aikana yhdistyksen vireän toiminnan. Toivotan onnea ja menestystä yhdistyksen 
seuraavalle puheenjohtajalle. 
 
Ennen vuodenvaihdetta järjestetään yhdistyksemme syyskokous, jossa tehdään sääntöjen määräämät 
toimihenkilövalinnat ja kokouksen jälkeen on vuorossa pikkujoulut. Kokous- sekä pikkujoulukutsu 
löytyvät jäljempänä tästä tiedotteesta. 
 
Hyvää syksyn jatkoa toivottaen, 
Kari Grönman 
 
 
 

 
 

               KUTSU SYYSKOKOUKSEEN ja PIKKUJOULUIHIN           

Tervetuloa Satakunnan Noutajakoirayhdistys r.y. syyskokoukseen 
perjantaina 18.11.2022 klo 19.00 

Laineen juhlataloon Euraan (osoite: Feelintie 3, 27510 Eura) 
 

Ilmoittautuminen sähköpostilla 14.11. mennessä arjapylvas2@gmail.com  
 

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

 
 

Lämpimästi tervetuloa mukaan! t. Hallitus 
****************************************************************************************  

 
Pikkujoulut alkavat kokouksen jälkeen. Maittava noutopöytä tulee Sarin lounas-ja 
pitopalvelusta. Erityisruokavaliot ilmoittautumisen yhteydessä Arjalle. Ruokailun 
hinta on jäsenille 20€ (ei jäsenille 30€) ps. omat pikkujoulujuomat saa ottaa mukaan. 
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Palkinnot 

PALKITSEMISSÄÄNNÖT 

Johtokunta tarkisti kokouksessaan 3/22 palkitsemissääntöjä (astuvat voimaan 
2022 lähtien), jotka ovat: 
– Kilpailu-/koekausi on kalenterivuosi. 
– Palkittavan koiran täytyy olla puhdasrotuinen noutaja ja omistajan täytyy olla yhdistyksemme jäsen. 
– Tulokset on hankittava Suomesta virallisista kokeista/näyttelyistä. 
– Koe-/näyttelytulosilmoituskaavake täytetään sähköisesti ja lähetetään sähköpostin liitteenä 
osoitteeseen tulokset.satanuuskut@gmail.com joulukuun aikana. Johtokunta valitsee tulosten 
perusteella vuoden ensimmäisessä kokouksessa Vuoden koirat ja kiertopalkintojen saajat. 
Uusille valioille annetaan myös palkinnot, joten pitäkää muistissa ja ilmoittakaa tuloksenne. Valiotuloksista 
huomioidaan vain Suomesta saadut valionarvot, pl. juniori- ja veteraanimuotovaliot. 
 

KOE- / NÄYTTELYTULOSKAAVAKE LÖYTYY NETTISIVUILTAMME!     satakunnannoutajat.fi   

 
______________________________________________________________   
 
 
 
Nome-katsaus kuluvaan vuoteen 2022 
 
Alkukeväällä järjestettiin NOME-koulutusviikonloppu Harjavallassa 
 
Keväällä oli taipparikurssi pari kertaa Tupalankentällä ja maastokerrat Kuivalahdella. 
 
Juhannusviikolla NOU-koe ja NOME B-ALO Noormarkussa 
 
Heinäkuun lopussa NOME-B koeviikonloppu Noormarkussa AVO- ja VOI luokat 
KP:N mestaruus Minna Saksi ja Hippa VOI2 tuloksella -ONNITTELUT VIELÄ KERRAN! 
 
NOME toimikunnan puolesta Pertti 
 
_______________________________________________________________________________  
 
 
TOKO-kausi 2022 

 
Satakunnan noutajien Tokon seuramestaruudet kisattiin Porissa 8.10. 
kokeen tuomarina toimi Ilkka Sten . 
Yhdistyksen jäseniä kilpaili Alo-, Avo- ja Evl- luokissa ja tänä 
vuonna yhdistysmestaruuteen ylsivät avoimen luokan koirakko 
Marita Yli-Huhtala ja labradorinnoutaja Merryhunter High 
Society Girl tuloksella AVO1, kp.  
 
 
 
 
ONNITTELUT MARITA JA BERTTA! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Tässä vielä kaikki 8.10.2022 TOKO-kokeen tulokset: 
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VEPE-KAUSI 2022 
 

Vesipelastus pääsi tänä vuonna kunnolla 

käyntiin, kun kesän tapahtumakalenteri oli 

vihdoin täynnä kokeita. Järjestimme kaikkiaan 

viisi koetta kesän aikana Rauliolla. 

 

Aloitimme kauden alussa perinteisesti 

aloittelijoiden kuiva- ja vesikursseilla, sekä 

järjestimme toukokuussa perinteisen Match-

shown. 

 

Kesän kohokohta taisi olla heinäkuussa, kun 

saimme kunnian järjestää Labradorinnoutajien 

rotumestaruuskokeen. 

 
Kuvassa voittajaluokan kolme parasta 
labradoria! 
 
 
 
VEPE-terveisin Marianne 
 



 
 
 
 
 
VEPE ROTUMESTARUUSKOKEEN KUNNIATAULUKKO: 
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MEJÄ-kausi 2022 
 

Mejässä järjestettiin jälkientekokurssi, johon osallistui hyvin osanottajia. Koirakkopaikkoja oli 12, 
jotka kaikki tuli nopeasti täyteen. Kurssi järjestettiin Porissa kevään aikana kolmena arki-iltana. 
Kouluttajia kurssilla oli kuusi aktiivia, suuri kiitos heille. 
 
Koetoimintaa oli tuttuun tapaan Äitienpäivä-koe Eurajoella. Tuomareina Rauno Koskinen ja 
Janne Vuorinen. Lammilan Outi järjesti toimivan kokeen. 
 
Toinen yhdistyksen koe oli Porissa elokuun alussa. Siellä tuomareina Kari Grönman ja Tommi 
Sianoja. 
 
Yhdistys järjesti vielä piirinmestaruuskokeen Porissa 28.8. Kokeeseen tuli vain neljä 
ilmoittautumista. Piirinmestariksi jäljesti tänä vuonna novascotiannoutaja Magicfox's Malvira, 
omistajina Hanna Helin ja Jarno Niemi. Tuomarina kokeessa oli Karla Sohlman. 
 
 
terveisin Ari 
 
**********************************************************************************************************  
 

VETO-toiminta 

 

Satakunnan noutajakoirayhdistys järjestää koirakoille vetoharjoittelua 
tarpeen mukaan ja tekee vetokeikkoja Satakunnan alueella. 

Mikäli olet kiinnostunut tulemaan mukaan vetokoiratoimintaan, ota 
yhteyttä: 

 
Sanna Seikkula sannaturunen(at)hotmail.com tai 040 5814134 

 


