
1
16



  H a k u r u u t u   3

Y h d i s t Y k s e n  to i m i h e n k i l öt  2 0 1 6
Huom! Kaikki yhdistyksen toimihenkilöt ovat mukana toiminnassa vapaaehtoisina oman päivätyönsä 
ohessa. Siksi paras aika ottaa yhteyttä on virka-ajan jälkeen, kiitos!

Yhdistyksen www-sivut:  www.umn.fi

Yhdistyksen pankkiyhteystiedot: Osuuspankki Nummela FI25 5297 0020 0157 24

kuvat tulee lähettää ensisijaisesti 
JPG-muodossa, myös tIFF-muoto käy.
kuvien koko vähintään 118 pistettä / cm 
(300 pistettä / tuuma). 
kuvien cm-koolla ei ole väliä. 

aineisto osoitteeseen: 
hakuruutu@umn.fi

kansikuva: Janne Penttinen, koira: redadict into 
chasing game ”uuno”
Graafinen suunnittelu ja taitto: Liisa Holm
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Hakuruudun ilmoitushinnat 2016:

1/1-s. 4v 180,00 € 127x185 mm
tai 148 x 210 mm + 5 mm:n varat

1 ⁄2-s. 4v 108,00 € 127x90 mm tai 62x185 mm

1⁄4-s. 4v 48,00 € 60x90 mm

Jäsenten kennel ym. ilmoitukset 25,00€

Ilmoitusaineistot: Heli Malinen
p. 040-5887517, heli.malinen@umn.fi

 Tervehdys kaikille Uudenmaan 
noutajakoirayhdistyksen jäse-

nille ja kiitokset teille kaikille kun 
olette osa tätä meidän Suomen 
suurinta Suomen noutajakoira-
järjestön alueellista alajärjestöä. 
Uudenmaan noutajakoirayhdistys 
viettää nyt toimintansa 40-vuotis-
juhlaa ja sen kunniaksi on jäsenis-

tölle tarjolla paljon tapahtumia juhlan, koulutusten 
ja kokeiden muodossa. Juhlavuoden tavoitteena on 
tuoda esille noutajien toimintaa alueellisesti Uudella-
maalla osana valtakunnallista organisaatiota kunni-
oittaen oman alueemme perinteitä.
 Uutena yhdistyksen puheenjohtajana toivotan 
Teidät tervetulleiksi kaikkiin tapahtumiimme. Yhdis-
tys järjestää jäsenilleen useita tapahtumia, koulutuk-
sia ja kokeita. Tavoitteenamme on palvella jäsenistöä 
erilaisten tapahtumien muodossa mahdollisimman 
monipuolisesti. Toivottavasti mahdollisimman moni 
huomaa tarjonnan ja osallistuu omien tavoitteiden 
ja omien tavoitteidensa ja mielenkiinnon kohteiden 
mukaisesti toimintaan. Toivottavasti jäsenistö osaa 
arvostaa aktiivisesti tapahtumia järjestävää joukkoa, 
joka järjestää kaiken puhtaasti rakkaudesta harras-
tukseen talkooperusteisesti omaa vapaa-aikaansa 
uhraten. Uudet ihmiset ovat myös aina tervetulleita 
mukaan osallistumaan tapahtumien ja koulutusten 
järjestämiseen.
 Noutajaharrastajina elämme tällä hetkellä sees-
teistä jahtikauden loppuaikaa; pitkä jahtikausi on 
lopuillaan ja koirat ovat saaneet toteuttaa rodun-

omaisia taipumuksiaan noutaen riistaa. Osa meistä 
on keskittynyt muihin harrastuksiin, kuten tottelevai-
suuteen, agilityyn tai muihin yhteistyötä tukeviin har-
rastusmuotoihin. Tärkeintä on kuitenkin että muis-
tamme ne kotona elävät karvaiset kaverimme, jotka 
ovat se harrastuksemme suola ja annamme koirillem-
me tarkoitukseen sopivia aktiviteetteja lajista riippu-
matta. Toivottavasti olette kaikki antaneet koirillen-
ne aikaa ja viettäneet niiden kanssa mukavia aikoja 
menneenä talvena ja nauttineet siitä ajasta.
 Kuluvana vuonna on Uudenmaan noutajakoira-
yhdistys erittäin aktiivinen toimija harrastuskentässä. 
Tarjolla on rodunomaisen tekemisen koulutuksia, 
teorialuentoja ja kokeita. Koerintamalla tarjonta on 
erittäin monipuolista tarjoten kaikille kaiken tasoi-
sille harrastajille mahdollisuuksia osallistua mukaan 
toimintaan. Rodunomaisen harrastamisen lisäksi 
ovat yhdistyksen aktiivit valmistelleet runsaan tar-
jonnan koe- ja koulutuspuolelle myös tottelevaisuus-, 
mejä-, ja agiltypuolelle. Tavoitteena on tarjota koko 
jäsenistölle jotain soveltuvaa aktiviteettia jäsenestä 
riippumatta. 
 Juhlavuoden päätapahtuma jäsenistölle on yhdis-
tyksen 40-vuotisjuhla maaliskuussa. Toiveenani on 
että mahdollisimman moni jäsen pääsisi osallistu-
maan tätä pitkää yhdistyksen taivalta. Juhlista ja 
kaikesta muusta toiminnasta tiedotetaan aktiivisesti 
yhdistyksen internet-sivustolla ja facebook-sivulla, 
joten seuratkaa ajankohtaisiin asioihin liittyviä  
viimeisimpiä tiedotuksia.

Antti

P u h e e n j o h ta j a lta

Yhteyshenkilöt

Puheenjohtaja antti tarkkala 2016  040-7588494

varapuheenjohtaja Janne rönni 2016  040-7457 693

sihteeri Carita Forsberg-Heikkilä 2016 sihteeri@umn.fi

jäsen Marko klapuri 2016-17  040-8427792

jäsen annika korpilo 2016  050-378 0951

jäsen Heli Malinen 2016  040.8402445

jäsen anna-Mari Matikainen 2016  045-6701138

jäsen anne Nuutinen-Mäntylä 2016-17  044-070 9578

jäsen Esa Schön 2016-17  

jäsen Sanna tahvanainen 2016-17  

       

jäsensihteeri asta Seppälä   jasensihteeri@umn.fi

taloudenhoitaja aino Sillanpää    

sähköpostit etunimi.sukunimi@umn.fi
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MAALISKUU

Noutajien peruskoulutusluento 15.3.2016, Vantaa
Yhdistyksen vuosikokous. 21.3.2016, Helsinki

HUHTIKUU

NOWT – Noutajien Joukkue Working Test, Inkoo
9.4.2016 IWT-säännöin VOI-luokka
10.4.2016 Mixed-class joukkue-kilpailu 

Uudenmaan ohjus 2016, 23.4.2016 Järvenpää

TOUKOKUU

MEJÄ – Uusimaa, 8.5.2016 
NOWT – Noutajien Working Test, Hyvinkää 14.5.2016 
NOU – Noutajien taipumuskoe, Raasepori 21. – 22.5.2016

KESÄKUU

NOME-B:  ALO, AVO, VOI  4. ja 5. 6 2016

ELOKUU

MEJÄ – Uusimaa, 7.8.2016 

 
SYYSKUU

NOME-B: 
HSKP piirimestaruus 10 .9 .2016
ALO ja AVO 10 .9 .2016

UUDENMAAN piirimestaruus 11.9.2016
ALO ja AVO 11.9.2016

NOU – Noutajien taipumuskoe, Raasepori 10. – 11.9.2016 

NOME-A Hyvinkää, 22.9.2016

KV(A)-koe 24 – 25.9.2016

 
LOKAKUU

NOWT 15. ja 16.10.2016, Loppi

TAPAHTUMAT 2016

Uudenmaan Noutajakoirayhdistys – UMN ry 
yhteistyössä 

Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n kanssa on kunnia järjestää 
kaikille noutajille tarkoitetun epävirallisen joukkue - working test -kilpailun.

Lauantai 9.4.2016 
Finlandia WTC for Elite Class on voittajaluokan tasoisille tarkoitettu kilpailu. 
Kolmen koirakon joukkueet kilpailevat päivän FCI:n International Working test-säännöillä. 
Lauantain kilpailupäivän päätteeksi järjestetään juhlaillallinen

Sunnuntai 10.4.2016 
Finlandia WTC for Mixed Class on sekajoukkueille tarkoitettu kilpailu. 
JJoukkue koostuu yhdestä alokasluokan, yhdestä avoimen luokan ja yhdestä voittajaluokan koirakosta. 
Kilpailu arvostellaan suomalaisilla Working test säännöillä.

Tuomareina tapahtumassa ovat lupautuneet toimimaan: 
Petteri Hirvonen, Teppo Pekkanen, Esa Schön ja Antti Tarkkala.

Ilmoittautuminen sähköisesti koekalenterin välityksellä 29.2. – 21.3.2016. 
Joukkueen jokainen koira ilmoitetaan erikseen ja 
lisätietoihin pitää kirjoittaa sen joukkueen nimi johon koira on osallistumassa. 
Joukkueen yhden jäsenen on toimittava joukkueenjohtajana ja tämä tieto on myös ilmoitettava lisätiedoissa.
Ilmoittautumismaksu 100€/joukkue sisältäen lounaan tilille FI25 5297 0020 0157 24, Viite 2286. 
Maksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 
Kirjoita viestikenttään tapahtuman nimi sekä joukkueen nimi. Kirjoita viestikenttään tapahtuman nimi sekä joukkueen nimi. 
Maksukuitti tulee liittää ilmoittautumiseen tai 
toimittaa sähköpostilla koesihteerille ilmoittautumisajan puitteissa.

Tiedustelut:
Tapahtuman vastaavat: 
Antti Tarkkala, antti.tarkkala@umn.fi ja Esa Schön, esa.schon@umn.fi 
Tapahtuman sihteerit: 
Krista Kumpuvaara, krista.kumpuvaara@fimnet.fi ja Laura Parviainen, laura.h.parviainen@helsinki.fi 

FINLANDIA 
WORKING 
TEAM CUP 
WTC-2016

9. – 10.4.2016 
Inkoon  Västankvarnissa
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 Uudenmaan noutajakoirayhdistys, meille kaikille 
tutummin ”UMN” on osa Suomen Noutajakoi-
rajärjestön alueellista organisaatiota tarkoituk-
senaan edistää toimialueellaan terveiden ja puh-
dasrotuisten noutajien harrastusta, kasvatusta 
ja jalostusta sekä niiden käyttöä ja tunnetuksi 
tekemistä . Yhdistyksen sääntöjen mukaisen tar-
koitusperän lisäksi yhdistys panostaa voimak-
kaasti jäsenistönsä harrastusmahdollisuuksiin 
ja pyrkii mahdollisimman monipuolisesti tarjoa-
maan noutajille tarkoituksenmukaisia harrastus-
muotoja ja ajanvietettä . Toiminnassaan yhdistys 
toimii kattojärjestöjensä Suomen Kennelliiton, 
Helsingin Seudun kennelpiirin ja Suomen Nou-
tajakoirajärjestön asettamien raamien puitteissa 
ollen oman toimialueensa suurin koiraharras-
tusyhdistys vajaan 1300 jäsenensä vahvuudella .

Mitä UMN tekee?
Yhdistyksen toiminnan perustarkoituksena on  
tarjota jäsenilleen harrastusmahdollisuuksia  
omien koiriensa kanssa . Tarjoamaan sisältyy mo-
nipuolisesti koulutusten ja kokeiden järjestelyä 
kattaen kaikki yleiset noutajilla harrastettavat 
lajit; päällimmäisenä kuitenkin noutajien rodun-
omaiset lajit . Lajikohtaiset toimikunnat järjestä-
vät aktiivisesti toimintaa jäsenistölle ja pyrkivät 
antamaan kaikille mahdollisuuden osallistua te-
kemiseen osaamistasosta riippumatta . Yhdistyk-
sen perimmäinen tarkoitushan on palvella jäse-
nistöään ja antaa vastinetta jäsenyydelle ja tähän 
perustarpeeseen UMN yhdistyksenä vastaa hy-
vinkin monipuolisesti .

Mitä hyödyn UMN:n jäsenyydestä?
Meitä yhdistyksen jäseniä usein mietityttää mitä 
hyötyä on yhdistyksen jäsenyydestä . UMN tar-
joaa Suomen noutajakoirajärjestön mukaiset jä-
senvaihtoehdot; jäsen voi olla liittää jäsenyyden 

myös kattojärjestö SNJ:öön, olla vain UMN:n 
jäsen tai valita esimerkiksi varsinaisen jäsenen 
kanssa samassa taloudessa asuvan statuksella 
olevan perhejäsenyyden . Kasvattajille on lisäk-
si tarjolla mahdollisuus liittää uusia koiranomis-
tajia pentuejäseniksi . Yhdistyksen kaikessa toi-
minnassa jäsenet ovat aina etusijalla ja esimer-
kiksi koe- ja koulutuspaikat jaetaan aina ensisi-
jaisesti yhdistyksen jäsenten kesken . Lisäksi yh-
distys tarjoaa jäsenistölle osallistumismahdolli-
suuksia muuhun toimintaan, kuten teorialuen-
noille tai mahdollisuuden hankkia harjoitusriis-
taa rodunomaisiin kokeisiin harjoittelua varten .  
Punaisena lankana on aina ajateltava että yhdis-
tys on olemassa jäseniänsä varten .

Mitä vastinetta saan jäsenmaksulle?
Usein tulee vastaan kysymys miksi pitäisi 
maksaa jäsenmaksuja ja olla UMN:n jäsen . Mo-
nella on varmasti nykyisen taloustilanteen va-
lossa tarkasti mietinnässä mihin kannattaa pa-
nostaa ja minkä voi jättää väliin . Koiraurheilun 
ja etenkin noutajatoiminnan piiriin on tullut 
useita kaupallisia toimijoita tarjoamaan palve-
lujaan markkinahinnoin kilpaillen vanhan perin-
teisen yhteisöllisen yhdistysharrastamisen kans-
sa . Konkreettisena faktanahan on varmaankin 
se, että kaupallisilla toimijoilla on parem-
mat resurssit palvelujen tarjoamiseen, mut-
ta vapaaehtoistoimintaan perustuva yhdis-
tyksen harrastustoiminta tarjoaa peruspe-
riaatteiltaan saman palvelun samanarvoi-
sena koko jäsenistölleen . Yhdistystoiminta 
antaa myös jäsenilleen aktiivista tiedotusta 
ajankohtaisista asioita internet-sivustollaan 
ja sosiaalisen median kanavissaan .

Kuka tämä kaiken toteuttaa?
Vapaaehtoistyö ja talkoohenkinen työ ovat vii-

me vuosina olleet katoava luonnonvara . Yhdis-
tystoiminnan osalta on nykyään kuitenkin hyvä 
nostaa esille, että kaiken jäsenpalvelun toteut-
taa pieni joukko noutajaharrastuksen pariin ak-
tivoituneita henkilöitä omasta harrastuslajista 
riippumatta . Jäsenistölle tarjottavat koulutukset 
ja kokeet toteutetaan aina talkootyönä ja ku-
kaan järjestäjä ei nostaa palkkaa tehdystä työs-
tä vaan tämä on meille kaikille harrastus . Toi-
minnan pitkäjänteisen turvaamisen kannalta oli-
si myös hyvä jos yhdistys saisi mukaan uusia te-

kijöitä, eli jos koet olevasi kiinnostunut yhdistys-
toiminnasta ja tapahtumien järjestelystä yhtei-
sen hyvän vuoksi niin olethan yhteydessä joh-
tokunnan vastuuhenkilöihin . Kaikille innokkaille 
löytyy yhdistystoiminnassa varmasti oman osaa-
misalueensa mukaista toimintaa .

Terveisin
Antti Tarkkala
puheenjohtaja

Jäsensihteeri tiedottaa:  
Vuoden 2016 jäsenmaksut laskutettu helmikuun alussa mutta vielä 
ehdit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi seuraavaa laskutusta varten, mikäli 
haluat laskun jatkossa mieluummin sähköpostilla paperilaskun sijaan . 
Ilmoita sähköpostisi osoitteeseen jasensihteeri@umn .fi

Uudenmaan Noutajakoirayhdistys – UMN ry . esittäytyy:

”YHdISTYS TUTUKSI”

Esityslista:
Paikka:  Yhdistyksen toimitila, Renginkuja 1, Helsinki
Aika: 21 .03 .2016 klo 19:00

1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
2) todetaan kokouksen laillisuus
3) hyväksytään työjärjestys
4) valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
5) valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa
6) esitetään johtokunnan toiminta- ja varainhoitokertomus sekä  

tilintarkastajien lausunto
7) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja  

muille tilivelvollisille
8) käsitellään johtokunnan kokoukselle päätettäväksi esittämät asiat ja 

aloitteet
9) käsitellään jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty kirjallisesti 

johtokunnalle yksi kuukausi ennen kokousta
10) käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon  

yhdistyslain 23 §:n määräykset .

KUTSU
UUdENMAAN NOUTAJAKOIrAYHdISTYS – UMN rY.

YHdISTYKSEN VArSINAINEN VUOSISKOKOUS
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Tervehdys UMN:n jäsenille!
Olen Antti Tarkkala Vantaalta ja uusi UMN:n puheenjohtaja . Ai-
emmin olen varmasti useammalle jo tuttu menneiltä vuosina 
UMN:n Nou/Nome-toimikunnan puheenjohtajana ja aktiivisena ro-
dunomaisten kokeiden järjestelijänä . Olen myös ollut mukana yh-
distyksen johtokunnassa jo muutaman vuoden ajan . UMN:n Lisäksi 
toimin myös SNJ:n hallituksen jäsenenä ja SNJ:n Nome-yhteyshen-
kilönä sekä olen mukana rotujärjestöjen rodunomaisten kokeiden 
Nou/nome -yhteistyötoimikunnassa . Monille rodunomaisia kokeita 
harrastaville olen varmaankin tuttu kasvo jo vuosien varrelta .

Omalta osaltani harrastus noutajien  kanssa alkoi vuonna 1989, 
kun sain vielä nuorena poikana ensimmäisen sileäkarvaisen nouta-
jan ja tämän saman rodun parissa olen edelleen . Tämä ensimmäi-
nen koira oli lähinnä kotikoira, mutta tuli sen kanssa jonkin ver-
ran kierreltyä näyttelyitäkin . Nykyisin harrastuksiini kuuluu lähinnä metsästys koirien kanssa ja 
metsästyskokeissa käyminen sekä kokeiden ja kilpailujen järjestäminen . Näyttelyissäkin saatat-
te minut joskus nähdä .

Yhdistystoiminnassa olen aiemmin toiminut sileäkarvaisten noutajien rotujärjestössä halli-
tuksessa ja nou/nome -toimikunnassa useamman vuoden . Jatkan myös edelleen Suomen Met-
sästysnoutajat ry:n hallituksen jäsenenä, jossa olen toiminut vuodesta 2013 alusta alkaen .

Yhdistysasioiden hoitamisessa minulle on tärkeätä muistaa yhdistyksen tarkoitus ja pää-
määrä . Jäsenistöä on kohdeltava tasavertaisesti ja kaikille on pyrittävä tarjoamaan palveluja ja 
aktiviiteetteja, jotka vastaavat tarpeisiin samalla antaen ihmisille syyn jatkaa jäseninä . Tavataan 
tapahtumissa ja tulkaa rohkeasti juttelemaan jos teillä on kysyttävää tai hallitukselle eteenpäin 
vietäviä viestejä .

t: Antti

Hei! Olen Janne rönni Lohjalta, jossa asun yhdessä vaimoni ja 
kahden labradorin, doran ja Glorian kanssa . Uudenmaan nou-
tajiin liityin noin kahdeksan vuotta sitten ensimmäisen labrado-
rinnnoutajan, doran, myötä . doran kanssa sain kipinän noutaji-
en rodunomaisiin kokeisiin . Aika pian tulikin taloon toinen nou-
taja, Gloria, jonka kanssa tulee enemmän osallistuttua kokeisiin ja 
käytyä metsällä .

Nyt olen toista vuotta johtokunnassa mukana ja tänä vuonna 
myös yhdistyksen varapuheenjohtajan roolissa . Lisäksi olen toista 
vuotta mukana SNJ:n hallituksessa varajäsenen roolissa . Aikasem-
min olen ollut mukana UMN:n nometoimikunnassa useamman 
vuoden ajan, jossa myös edelleen jatkan . Olen ollut koulutta-
massa taipumuskoekurssilla ja järjestelemässä nomekokeita . No-
meilu onkin vienyt tämän tyypin mennessään, joka on mielestäni 
erinomainen harrastus noutajan kanssa, jossa noutaja saa käyttää 
luontaisia taipumuksiaan . 
 
Nähdään eri tapahtumissa ja tulkaa innolla mukaan toimintaan!

Olen Carita Forsberg-Heikkilä Porvoosta, UMN:n 
sihteeri . Tulin sihteeriksi viime vuoden huhtikuussa ja jatkan 
nyt samassa tehtävässä . Olen vasta koiraharrastukseni alku-
taipaleella . Kotona asustaa minun ja mieheni lisäksi ensimmäi-
nen koiramme, keväällä nelivuotias näyttelylinjainen labrado-
rinnoutajauros Indy . Indy on elämän mittainen haave, toteutu-
nut toive, jonka kanssa halusin ehdottomasti ”tehdä jotain” .

Indyn kanssa olen ottanut tuntumaa koiran kanssa harras-
tamiseen ja koiraharrastuksen laajaan kirjoon . Olemme tu-
tustuneet näyttelytoimintaan, suorittaneet taipumuskokeen 
hyväksytysti ja saaneet läpi palveluskoirien käytöskokeen .  
Indy on myös puolisoni metsästyskaveri . Ennakkoluulotto-
muus ja uskallus tehdä asioita ja ottaa niistä selvää on vienyt 
meitä eteenpäin . ”Se jotain”, jota harrastamme nyt tosissam-
me, on pelastuskoiratoiminta .  Mikäli taidot ja kyvyt riittävät 
koiralla ja emännällä, tulee Indystä pelastushakukoira .

Koiramme kanssa olen tutustunut mukaviin ihmisiin ja op-
pinut valtavasti uusia asioita . Kannustan kaikkia ensimmäisen 
noutajansa kanssa elämäänsä jakavaia lähtemään rohkeasti mukaan kursseille ja koulutuksiin 
ja tutustumaan toisiin harrastajiin . Vertaistuki auttaa, kun hihnan päässä tempoo kuulonsa me-
nettänyt juniorikoira kaikkia käskyjä uhmaten . Taipparikurssilta on hyvä aloittaa tutustuminen 
rodunomaisiin lajeihin tutustuminen ja toko-kursseilta kannattaa hakea itselle taitoja koiran 
tottelevaisuuskoulutukseen .  Rohkeasti mukaan toimintaan, yhdessä harrastaminen on kivaa!

Olen Marko Klapuri ja ollut johtokunnan jäsen vuodesta  
2010 . Asun Helsingissä vaimoni ja poikani kanssa . Ensim-
mäinen labradori tuli meille reilu 13 vuotta sitten ja se on 
ollut ”menoa” sen jälkeen . Kasvatamme pienimuotoisesti 
labradoreja kennelnimellä Quinella’s . Koiria on tällä hetkel-
lä kotona neljä ja sijoituksessa muutamia . Koirien kanssa 
harrastan metsästystä, metsästyskokeita, agilityä .  Agility on 
enemmän hauskanpitoa koiralle, tosin kisoissakin on tullut 
mukavasti tuloksia . Ja tietysti näyttelyissä tulee koirien kans-
sa käytyä .

Uudenmaan noutajissa olen toiminut webbarina useamman 
vuoden ja tänä vuonna on lisäksi tarvikemyynti vastuullani .

Toivotan mukavaa harrastusvuotta!
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Olen Annika Korpilo ja kuudes vuosi UMN hallitukses-
sa alkoi minun kohdallani . Ensimmäiset kolme vuotta toimin 
hallituksen sihteerinä ja kaksi seuraavaa on mennyt ihan hal-
lituksen jäsenenä . Olen harrastanut noutajia vuodesta 1998 
lähtien kun sain ensimmäisen näyttelylinjaisen labradorin-
noutaja uroksen . Tämän ensimmäisen tapauksen jälkeen mi-
nulla on ollut kaksi muutakin näyttelylinjaista labradori uros-
ta, mutta olen joutunut luopumaan niistä koirien terveyson-
gelmien takia . Koirien kanssa olen harrastanut tokoa, agilityä 
ja noutajien rodunomaisia lajeja . 

Tällä hetkellä minun ja mieheni laumassa on viisi koiraa, 
neljä käyttölinjaista labradoria ja yksi springerspanieli . Näiden 
koirien kanssa metsästetään, harrastetaan ja noutajien kans-
sa kisataan niiden rodunomaisissa lajeissa .

Annika Korpilo

Hei! 

Olen Heli Malinen Espoosta, ja kotoa löytyy 2 kpl 
kultaisia noutajia:  Milo vm2006 ja Elmo vm2011 . Koi-
ria on ollut elämässäni ihan varhaislapsuudesta asti, ja 
kas kummaa, ne ovat olleet noutajia . UMN:n koulutuk-
set ovat tulleet tutuiksi, ja olemmekin päässeet tutus-
tumaan moneen eri lajiin . Tällä hetkellä emme harrasta 
mitään noutaja-lajia aktiivisesti, vaan koirat elelevät sa-
maa arkea ja kulkevat mukana eri paikoissa ja reissuissa 
mukana . Ja niitä paikkoja tuleekin paljon nähtyä, kun et-
siskellään geokätköjä eri puolelta Suomenmaata . Geo-
kätköily on ollut kyllä näin koiralliselle mieluinen vapaa-
ajan harrastus, kun ollaan löydetty myös täältä PK-seu-
dulta paljon upeita metsäreittejä ja paikkoja . Esine-et-
sintä on meillä tällä hetkellä se, jota kiinnostaa opetella, 
ainakin näin omistajan mielestä :)

UMN:n hallitukseen minut napattiin v . 2011 ja sii-
tä asti olen siellä ollut . Kiva antaa vaihteeksi omaa apua 
kiitoksena kaikista niistä koulutusmahdollisuuksista, 
mitä yhdistys on tarjonnut .

Hakuruutua olen päätoimitellut muistaakseni vuo-
desta 2013 lähtien ja vinkkinä vaan kaikille, että kaiken-
laiset jutut ovat enemmänkin kuin tervetulleita!

Olen Anna-Mari Matikainen (Ammi) . Olen UMN:n 
hallituksen jäsen nyt vissiin seitsemättä vuotta peräkkäin 
ja toimin kaksi edellistä vuotta puheenjohtajana . Hiukan 
on liikaa noita rautoja tulessa, joten palasin takaisin rivi- 
jäseneksi hallitukseen . Kasvatan labradorinnoutajia  
Sipoossa ja kotilaumaani kuuluu kolme urosta ja yksi 
narttu (Marx, Mortti ja Vertti sekä Helmi) . Pääharrastuk-
seni liittyy pelastuskoiratoimintaan, mutta yhdistyspuolel-
la olen UMN:n lisäksi SNJ:ssä PK-vastaavana ja Porvoon 
Palveluskoirissa Peko-vastaavana . Olen myös Porvoon 
alueellisen Vapepan (Vapaaehtoisen pelastuspalvelun) 
puheenjohtaja seuraavan parivuotiskauden .
Koirieni kanssa harrastan pelastuskoiratoiminnan lisäksi 
nomea, agilityä ja tottista . Uutena harrastuksena on kah-
della nuorimmalla valjakkohiihto, kicksparking ja kickbike . 
UMN:ssä järjestän kerran vuodessa Pelastuskoiratoimin-
taan tutustumiskurssin maastoharjoituksineen .

Olen harrastanut metsästystä 
lapsesta saakka ja ensimmäisen 
noutajani hankinkin vuonna 
2010 nimenomaan metsästyskäyttöön . Vaikka tarkoituksenani ei ollut 
osallistua kokeisiin, löysin itseni varsin pian UMN:n taipumuskoekurssilta ja 
sitten NOME-kokeista . Tätä nykyä perheessämme on kaksi käyttölinjaista 
labradoria ja harrastan oikeastaan kaikkia metsästyskoemuotoja, koulutan ja 
osallistun kokeiden järjestämiseen eri rooleissa .

Esa Schön
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TOKO-yhteyshenkilö  
Iina rinne

Minusta tuli toko-toimikunnan 
vetäjä hieman yllättäen, kun vapaa-
ehtoisia ei ilmaantunut ja jonkun 
piti ottaa homma hoitoon . Olen 
harrastanut koirien kanssa eri lajeja 
vuodesta 2002 alkaen . Nyt kotona 
olevien kahden metsästyslinjaisen 
labradorin kanssa aika kuluu käy-
tännön metsällä ja jäljestyksissä 
sekä näihin harrasteisiin treenates-
sa . Lisäksi harrastan erikoisjälkeä . 
Olen vetänyt UMN ry:ssä  
NOU/NOME-kursseja jo vuosia 
ja viimeaikoina useita nometottis-
koulutuksia . Jäljestys on erityinen 
mielenkiinnon kohteeni, minulla on 
koetoimitsijapätevyydet useisiin 
lajeihin ja talkoilen aktiivisesti .
    Tokotoimikunta on mielenkiin-
toinen vastuualue, koska se tarjoaa 
paljon erilaisia mahdollisuuksia .  

TOKOn ja rally-TOKOn lisäksi tarjoamme nometottiksia eli rodunomaisissa lajeissa tarvittavaa 
perushallintaa, arkitottista ja jos kiinnostusta on, myös PK-tottista . Perustottelevaisuuskoulutetun 
koiran kanssa arki on mukavaa ja vaivatonta . Omat tavoitteeni tokotoimikunnan vetäjänä ovat 
koordinoitu yhteistyö yhdistyksen muiden toimikuntien kanssa, jäsenistön koulutustarpeisiin  
vastaaminen ja aktiivinen toiminnan järjestäminen . Pätevistä kouluttajista on myös aina pulaa . 
 Toivon teiltä aktiivisuutta, jotta ilmaisette toiveenne koulutustarjonnan osalta sekä ilmiannatte 
potentiaalisia kouluttajia joko vetämällä hihasta tapahtumissa tai laittamalla viestiä osoitteeseen  
iina .rinne@gmail .com Tervetuloa mukaan toimintaan!

Tokoterkuin Iina

Hei, olen Sanna Tahvanainen Vantaalta  
ja UMN:n hallituksen jäsen seuraavat 2 vuotta .

Uudenmaan noutajiin liityin heti kun ensimmäinen 
noutaja tuli eli 2013 . Vuonna 2015 aloitin rally-tokon 
kouluttajana ja vuodesta 2016 olen sekä hallituksen 
jäsen, että mejätoimikunnan puheenjohtaja . 
 Koiria ja muitakin eläimiä olen harrastanut elä-
mässäni aina, ensimmäisen koirani sain 20-vuotiaana, 
Jassu eli Minjan Jasmina  oli 4-vuotias minulle tullut 
whippet narttu ja tämä koira oli kuin ajatus . Nou-
tajakokemusta oli  veljen koirien kautta, heillä ollut 
aina kultaisianoutajia ja siitä sain innostuksen omaan 
noutajaan . Pitkän harkinnan jälkeen päädyinkin 
käyttölinjaiseen labradorinnoutajaan . Pentu tuli 
kotiin 7 viikon ikäisenä vappuna 2013, Hillraisins 
Kennelistä .
 Ilpon kanssa harrastamme tavoitteellisesti mejää sekä rally-tokoa, molemmissa korkkasimme 
kisakentät vuonna 2015 . Mejässä kolme hienoa tulosta ja rally-tokossa etenimme voittaja-luokkaan . 
Tänä vuonna aiomme startata myös NOME kokeissa .  Muita harrastuksia on nosework, pk-jälki ja 
kesällä toivon mukaan päästään vepeilemään . Päivittäiseen elämään labradorin kanssa kuuluu isona 
osana myös leikkiminen ja vapaana juokseminen pellolla/metsässä .
 UMN:n lisäksi olen SNJ:n hallituksen varajäsen, sekä toimitan Nuusku -lehteä .
 Koiraharrastusten,  hallitustyön ja kisaamisen väliin jää myös omaa aikaa . Kesäisin minut löytääkin 
viereiseltä Hiekkaharjun golfkentältä ja talvisin laskettelemasta .
 Kiitän luottamuksesta ja toivotan kaikille tulosrikasta koekautta sekä iloa ja intoa harrastuksiin!

Olen Anne Laukkanen, UMN:n uunituore agility-
toimikunnan puheenjohtaja ja innokas koiraharrastaja 
Espoosta . Mieheni lisäksi perheeseeni kuuluu kohta 
3-vuotias kultsutyttö Wilma . Wilma on ensikoske-
tukseni noutajiin, vaikka olen viettänyt koko elämäni 
koirien parissa . Harrastan koirani kanssa näyttelyitä, 
agilityä, rally-toko ja tokoa .  Myös noutamisen perus-
teet ovat tulleet tutuiksi kultaisen kaverin kanssa . 
Agilityssä minua kiehtoo ennen kaikkea koiran palo ja 
riemu tekemistä kohtaan, mutta myös lajin asettamat 
haasteet ohjaajalle saada koira etenemään radalla 
mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman suotuisia 
etenemislinjoja pitkin . Agility onkin mielestäni erin-
omainen harrastus koirakon yhteistyön kehittämisen 
näkökulmasta . Toivotan kaikki lämpimästi tervetulleik-
si mukaan UMN:n agilitytoimintaan!

Anne Laukkanen
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 Uudenmaan noutajakoirayhdistys on 
perustettu tammikuussa vuonna 
1976 Helsingissä kahvila Primulan 

kulmassa. Yhdistys oli tuolloin Suomen 
Noutajakoirayhdistyksen (SNY) alaosas-
to ja nimeltään Uudenmaan Nuuskut – 
Nylands Nuusku. Vuonna 1982 SNY oli 
muuttumassa järjestöksi ja niinpä alaosas-
ton rekisteröityminenkin tuli ajankoh-
taiseksi. Varsinaisesti yhdistys merkittiin 
yhdistysrekisteriin vuonna 1983. Yhdis-
tyksen perustajajäseninä ja ensimmäisinä 
toimihenkilöinä vuonna 1976 olivat koi-
ramaailman tunnetut nimet: Aatos Wuo-
rimaa, joka valittiin myös ensimmäiseksi 
puheenjohtajaksi, Oili Aspegren, Pelle 
Axelson, Kalevi Kosonen, Arto Laakso, 
Andrea Standertskjöld ja Heikki Suumäki. 
Vuonna 1988 yhdistyksen nimi muutettiin 
virallisesti Uudenmaan Noutajakoirayhdis-
tys ry:ksi (UMN).
 Yhdistyksen toiminta on ollut hy-
vin aktiivista jo ihan alkuvuosista lähti-
en. Yhdistyksen kerhoiltoja järjestettiin jo 

1970-luvulla säännöllisesti, tottelevaisuus-
koulutusta pidettiin viikoittain ja lisäksi 
järjestettiin näyttelyvalmennus- ja riistaan-
tutustumistapahtumia. Toiminnan alkuai-
koina yhdistys järjesti myös jäljestämisko-
keita, metsästyskokeista ja taipumuskokeita. 
Koemäärät olivat aikaansa nähden huikeita 
ja voi vain ihailla tuolloin toimineiden jä-
senten ja tekijöiden aktiivisuutta. Toisena 
toimintavuonna järjestettiin mm. kuudet 
taipumuskokeet, neljät mejä-kokeet ja vii-
det metsästyskokeet, joista yksi oli kansain-
välinen noutajien metsästyskoe. Yhdistys 
on myös alkuajoistaan lähtien ollut aktii-
vinen toimija noutajien harrastustoimin-
nan edistäjä toimialueellaan. Vuosi toisen-
sa jälkeen on jäsenistöllä ollut mahdollisuus 
esimerkiksi saada harjoitusriistaa hankin-
tahinnoin, joista voi myös kuriositeettinä 
mainita 90-luvun riistapörssin. Aikoinaan 
yhdistyksen riistapörssi operoi Helsingin 
keskustassa, linja-autoaseman kupeessa. 
Pörssistä saattoi kätevästi kotimatkalla käy-
dä ostamassa koiran treenaamiseen vaikka-

pa lokin. Usein Riistapörssissä kävikin bis-
nesmiehet salkkuineen, jotka pakkasivat 
ajan hengen mukaisesti linnut salkkuihin-
sa mukaan. 
 Yhdistyksen jäsenlehti ”Hakuruutu” il-
mestyi ensimmäisen kerran vuonna 1994 
– samana vuonna järjestettiin ensimmäisen 
kerran myös Uudenmaan Ohjus -niminen 
epävirallinen nuorten koirien rodunomai-
sen toiminnan leikkimielinen kilpailu, joka 
järjestetään edelleenkin vuosittain. Yhdis-
tyksen jäsenjulkaisu, Hakuruutu muuttui 
vuonna 2015 alkaen sähköisesti jäsenistölle 
jaettavaksi. UMN tiedottaa toiminnastaan 
aktiivisesti internet-sivustollaan ja sosiaali-
sen median kanavissaan toiminnastaan.
 Nykyään Uudenmaan Noutajakoirayh-
distystä johtaa aktiivinen johtokunta apu-
naan lajikohtaiset toimikunnat: NOME, 

MEJÄ, TOKO, AGi ja OK. Jäseniä yhdis-
tyksellä on n 1300 ja jäsenmäärän kehitys 
on vakaata. Yhdistyksen johtokunta ko-
koontuu kuukausittain hoitaen hallinnol-
lisia asioita muun tapahtumajärjestelyn 
ohessa. Lajikohtaiset toimikunnat järjestä-
vät aktiivisesti tapahtumia, kokeita ja kou-
lutuksia, joihin jäsenistöllä on aina etusija 
osallistua. Yhdistys luokin jäsenilleen laa-
jalla pohjalla harrastusmahdollisuuksia pyr-
kien tarjoamaan jokaiselle mahdollisuuden 
harrastaa oman koiransa kanssa. 
 Uudenmaan Noutajakoirayhdistys juh-
listaa 40-vuotistaivaltaan Helsingissä lau-
antaina 12.3.2016. Kaikki jäsenet ovat 
tervetulleita mukaan viettämään mukavaa 
iltaa tilaisuuteen. Tarkemmat tiedot tilai-
suuteen osallistumisesta löytyvät osoitteesta 
www.umn.fi.

Uudenmaan  
noutajakoirayhdistys – UMN ry. 40-vuotta

Uudenmaan Nuuskuista nykypäivään

Lähteet: 
Nuusku 2/2008 artikkeli UMN historiasta
Yhdistyksen 20-vuotisjuhlajulkaisu v. 1996 (toimikunnan jäsenet: T. Wickström, T. Fagerström,  
M. Koivula, S. Rajala, P. Tiusanen, V. Enroth, T. Nyman ja A. Wickström)
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AGILITYN ALKEISKURSSI 3 .4 .–29 .5 .2016
NOU, NOME ja NOWT
Taipumuskoe- ja nome-koekoulutus, ilmoittautuminen 1 .3 .2016 mennessä
 
Noutajien peruskoulutusluento 15 .3 .2016 Vantaalla (Sisältyy taipumuskoekurssiin)

15 .–17 .4 . WT-koulutus, Kattelus / kouluttajina Annika Christiansen ja Mickey Jensen
 
18 .–20 .11 . Kiitoskoulutus kouluttajina toimineille ja kokeissa talkoilleille, Kattelus

TOKO-KOULUTUSINfO
Tottelevaisuuskoulutustoimintaan on käytössä kolme eri tilaa . Espoo Juvanmalmilla sijaitse-
vassa Agimestassa treenataan perjantaisin klo 18:00-20:00 kevätkaudella toukokuun loppuun 
ja syksyllä syyskuun alusta vuoden loppuun . Ulkokentistä meillä on käytössä maanantaisin klo 
19:00–21:00 Malminkartanon sirkuskenttä ja keskiviikkoisin klo 17:00–19:00 Talinhuipun kou-
lutuskenttä . TOKO-koulutukset keskitettäneen Malminkartanoon ja PK-tottis sekä  
NOME-tottikset Talinhuipulle .

Tätä kirjoitettaessa jäsenistölle on jo tarjottu Rally-tokokoulutusta, NOME-tottista ja TOKO-
koulutusta kilpaileville . BH-kurssi on suunnitteilla . Koulutuksista tiedotetaan UMN ry:n  
facebook-sivun kautta, jossa on linkki ilmoittautumislomakkeeseen . Hyvistä kouluttajista  
on aina pulaa, joten ilmiantoja voi tehdä Iinalle osoitteeseen iina .rinne@gmail .com . Samoin 
jäsenistön koulutustoiveita kuunnellaan tarkalla korvalla ja niistä voi laittaa palautetta samaan 
osoitteeseen!

Kurssilla tutustutaan agilityn saloihin harrastus- 
ja kisamuotona sekä tutustutaan agilityradan 
erilaisiin esteisiin ja harjoitellaan niiden oikea-
oppista suorittamista . Kurssille osallistuminen 
ei vaadi aikaisempaa kokemusta agilitystä .

Treenipäivät (6 krt): 
Kurssi toteutetaan huhti-toukokuussa  
seuraavina sunnuntai-iltoina klo 18 .00–19 .00: 
3 .4 ., 10 .4 ., 24 .4 ., 8 .5 ., 15 .5 . ja 29 .5 . 

Paikka: 
Racinel Areena, Ojanko, kenttä nro 5  
(Pitkäsuontie 8, Vantaa)
Hallissa on pohjana tekonurmi kumirouhe-
täytteellä . 

Kouluttajat: 
Agilityohjaajat Anna Heinonen ja  
Petri Heinonen 

Kurssin hinta: 
Kurssin hinta UMN:n jäsenille on 130,00 euroa . 
Yhdistyksen ulkopuolisille kurssihinta on 
145,00 euroa . 
 

ILMOITTAUTUMINEN avataan helmi-
kuussa 2016 .

Kurssille otetaan maksimissaan viisi koirakkoa, 
mutta toteutetaan, jos ilmoittautuneita koira-
koiTa on neljä . Kurssi on tarkoitettu ensisijai-
sesti UMN:n jäsenille . Kurssipaikat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä .

Ilmoittautuneille koirakoille järjestetään hallit-
tavuustesti maaliskuussa, jossa testataan koira-
kon yhteistyötä ja hallittavuutta .

Kurssin maksuohjeet ja tarvittavat muut ohjeet 
lähetetään kurssilaisille ilmoittautumisen hyväk-
symisen jälkeen .

Lisätiedot ja tiedustelut:
UMN Agilitytoimikunta
Anne Laukkanen, toimikunnan puheenjohtaja
anne .laukkanen@umn .fi
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Mitä on rally-toko?
Rally-toko on tokoa eli tottelevaisuusliikkeitä 
lisättynä agilitylla ja koiratanssilla. 

Laji syntyi 2000-luvun alussa Yhdysvallois-
sa Charles Kramerin toimesta ja vuonna 2014 
virallistettiin myös Suomessa.

Rally-toko on koiran ja ohjaajan yhteistyö-
tä ja siinä saa ja pitää olla hauskaa. Koiraa 
saa kehua suorituksen eli radan aikana, mut-
ta ei palkata ruualla, lelulla eikä koskemalla. 
Laji kehitettiinkin ajatellen ihan tavallisia koi-
ranomistajia, sillä kaikki voivat tätä harras-
taa ikään ja kokoon katsomatta. Lajin tekee 
helposti lähestyttäväksi myös se, että tämän 
voi aloittaa iäkäskin koira ja ohjaaja voi hy-
vin olla esim. pyörätuolissa tai käyttää käve-
lykeppiä.

Luokkia on neljä: alokas- (ALO), avoin- 
(AVO), voittaja- (VOI) ja mestariluokka 
(MES). Jokaisessa luokassa suoritetaan ra-
ta jossa on kylttejä 10–20 kappaletta ja ne on 
asetettu 3–5 metrin välein. Koirakko etenee 
perusseuraamisessa ja suorittaa kunkin kyl-
tin kohdalla siinä määrätyn tehtävän. Tehtä-
viä on erilaisia; suunnanmuutoksia, takapään 
käyttöä, hyppyä, pujottelua, houkutusta, pe-
ruutuksia ja erilaisia asentoja. Alokasluokas-
sa koira on remmissä koko suorituksen ajan ja 
avoimesta eteenpäin ilman. 

Päätavoitteena on koiran tottelevaisuus, 
ihan kuten tokossakin, mutta iloisesti ja koi-
raa kannustaen. Tekeminen vaihtuu säännölli-
sesti pitäen lajin mielenkiintoisena koirakolle. 
Koira oppii myös uusia temppuja ja kuka nyt 
ei rakastaisi temppuja. Ja tärkein, se on mitä 
parhainta yhteistyötä ja koiran aktivoimista. 

Kirjoittaja: Sanna tahvanainen  •  Kuva: Miira iKonen

Rally-tokoilua
Ja kun olet kurssilla käynyt, 
voit hyvin jatkaa liikkeiden 
tekemistä ja opettelua koti-
oloissakin, sillä kaikki kyltit 
löytyvät yhdistyksen viralli-
silta kotisivuilta.

Miksi me innostuimme 
lajista
Olen harrastanut rallya koh-
ta 3-vuotiaan labradorini 
kanssa ihan pennusta asti. 
Lajissa viehätti nimenomaan 
se, että tehdään rataa ja se 
on joka kerta erilainen, tämä 
hyvä varsinkin koiralle joka tykkää ennakoida 
asioita ja tekemisiä.

Ihan helppo laji ei kuitenkaan ole kysees-
sä alun jälkeen, sillä erityisesti ihmiseltä vaadi-
taan paljon opettelua ja muistamista, erilaisia 
kylttejä on lähes 100. Ja ne voidaan suorittaa 
koira vasemmalla, sekä oikealla puolella seu-
raten, niin mahdollisia käskysanoja koiralle 
tulee paljon. Voittaja-, ja Mestariluokassa ra-
dan suorituksen jälkeen odottaa vielä käytös-
ruutu, joten koiran pitää radan jälkeen osata 
myös rauhoittua. Käytösruudussa kellotellaan 
kaksi tai kolme minuuttia, tuomarin määrää-
mässä asennossa. Mestariluokassa kolme mi-
nuuttia voidaan suorittaa myös koira oikealla.

Laji on monipuolinen ja mielenkiintoi-
nen, sekä koiralle että ohjaajalle. Minut la-
ji vei niin mennessään, että tällä hetkellä kou-
lutan UMN:n riveissä ja keväällä pääsen 
suorittamaan RT koetoimitsijapaperit. Tule-
vaisuudessa toivon valmistuvani lajissa myös 

tuomariksi. Pienen kisatauon jälkeen kork-
kaamme Ilpon kanssa voittajaluokan, toivot-
tavasti pääsemme jatkamaan hyviä kisasuori-
tuksia.

Aloittamisen helppous, ihan vaikka  
kotona
Rally-toko on helppo aloittaa. Riittää et-
tä koira osaa peruskäskyjä eli istua, mennä 
maahan ja seurata, siitä on hyvä lähteä oppi-
maan lisää. Alokasliikkeen kyltit ovat kaik-
ki perusjuttuja ja koiran hyvää peruskäyt-
täytymistä. Haasteita kuitenkin riittää aina 
mestariluokkaan asti, josta löytyy jo sarja-
hyppyä, tunnelia, edessä peruuttamista pois-
päin ohjaajasta ja merkille lähetystä. Jos la-
ji kiinnostaa, kannattaa aloittaa jo hyvis-
sä ajoin ottamaan koira myös oikeanpuo-
len seuruuseen, siitä on sitten helppo lähteä 
opettamaan niitä liikkeitä kun voittajaluok-
ka on edessä.

Rally-tokokoulutusta löytyy jo lähes kaikilta 
yksityisiltä koirakouluilta sekä erilaisilta 
seuroilta. Kannattaa myös katsoa rally-toko 
sivujen foorumi, siellä mainostetaan eri puolin 
Suomea olevia rally-kisoja ja sieltä löytää seu-
roja jotka kursseja järjestävät.

Lisää informaatiota sivustolta www.rally-
toko.fi. Täältä löytyvät myös kaikki kyltit se-
kä kisaratakaavioita ja uutena ne löytyvät nyt 
myös ruotsiksi.

Jos taas RT on lajina jo tuttu ja tuntuu et-
tä haasteita ei ole tarpeeksi, suosittelen katso-
maan mitä tarjoaa Rally Free. Idea on sama, 
suoritetaan rata missä on kylttejä, mutta tämä 
laji perustuu enemmän koiratanssiin ja temp-
puiluun. ◆ 

Lappeenrannan kisoissa Ilpon kanssa, 
tästä ratasuorituksesta saimme ensimmäisen 
koulutustunnuksen RTK1




