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YhdistYksen toimihenkilöt 2017
Huom! Kaikki yhdistyksen toimihenkilöt ovat mukana toiminnassa vapaaehtoisina 
oman päivätyönsä ohessa. Siksi paras aika ottaa yhteyttä on virka-ajan jälkeen, kiitos!
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 Hyvää alkanutta vuotta 
2017 kaikille Uudenmaan 

Noutajakoirayhdistyksen jäse-
nille! Alkanut vuosi on yhdis-
tyksessä käynnistynyt vauh-
dikkaasti ja toimihenkilöt ovat 
valmistelleet tulevia tapahtumia 
innokkaasti. Heti vuoden alus-
sa johtokunta lanseerasi yhdis-
tyksen uuden ilmeen. Tehty 

uudistus oli valmisteltu jo edellisvuonna ja saadun 
jäsenpalautteen perusteella päädyimme nyt esitel-
tyyn uuteen nykyaikaiseen ja raikkaaseen, mutta 
samalla perinteitä kunnioittavaan ilmeeseen ja 
logoon. Uuden ilmeen ja logon mukaisesti UMN 
on ja haluaa olla nykyaikainen alueellinen toimija 
Suomen noutajakoirakentässä, joka toiminnas-
saan kunnioittaa perinteitä ja juuriaan.
 Alkaneena vuonna on jäsenistölle tarjolla 
perinteisesti paljon tapahtumia, koulutuksia ja 
kokeita noutajien rodunomaisissa lajeissa unoh-
tamatta muitakin harrastusmuotoja. Tarjolla on 
paljon perustottelevaisuuteen painottuvaa kou-
lutusta lajikoulutuksen lisäksi ja uutena asiana 
on keväällä aloittava junioritoiminnan kerho. 
UMN tarjoaa jäsenistön nuorisolle yhteistyössä 
Suomen Noutajakoirayhdistyksen (SNJ) kanssa 
junnukerhon, jossa nuoret pääsevät perehtymään 
koirien perushoitoon ja huolenpitoon, treenaa-
maan peruskoulutusta sekä eri noutajamaisia 
lajeja. Junnukerhossa nuoret pääsevät myös tutus-
tumaan samanhenkisiin nuoriin koiraharrastajiin. 

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

Uusi junnukerho on tarkoitettu 12-vuotta täyttä-
neille noutajakoiratoiminnasta kiinnostuneille 
nuorille ja kerhon on tarkoitus kokoontua kerran 
kuukaudessa. 
 Yhdistys tiedottaa ajankohtaisista asioistaan  
nettisivuilla ja facebook-sivulla. UMN:n face-
book-sivua kannattaa etenkin seurata aktiivisesti, 
jotta et jää paitsi tiedotuksista. Hakuruutu-
lehdessä kerrotaan myös ajankohtaisista asioista, 
mutta tarkat tiedot tapahtumista, koulutuksista 
ja kokeista löytyy aina parhaiten sähköisistä 
tiedotuskanavista. UMN haluaa palvella tasa-
puolisesti kaikille jäsenilleen mahdollisuuksia 
harrastaa oman noutajansa kanssa tarjoamalla 
harrastusmahdollisuuksia useassa eri lajissa. Jos 
tarjonnassa on mielestäsi aukkoja, niin kerrothan 
siitä meille. Otamme mielellämme palautetta vas-
taan ja pyrimme vastaamaan jäsenistön tarpeisiin 
parhaalla mahdollisella tavalla. 
 Kaiken toiminnan keskellä muistattehan myös 
arvostaa sitä suurta vapaaehtoisten joukkoa,  
joka mahdollistaa yhdistyksen toiminnan. Kaikki 
toimihenkilöt ja kouluttajat ovat mukana talkoo-
perusteisesti omaa vapaa-aikaansa uhraten. Uudet 
ihmiset ovat myös aina tervetulleita mukaan osal-
listumaan tapahtumien ja koulutusten järjestämi-
seen, eli jos koet kiinnostusta yhdistystoimintaa 
kohtaan ole rohkeasti yhteydessä yhdistyksen 
toimihenkilöihin. Kaikki apu on tervetullutta!

Mukavaa alkanutta harrastusvuotta 2017 kaikille!

T. Antti

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

hakuruudun ilmoitushinnat 2017:

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

Etukannen kuva: krista törnroth-adamovitsch
Graafinen suunnittelu ja taitto: Liisa Holm

Johtokunnan jäsenet 2017 puh.nro kausi

Puheenjohtaja antti tarkkala 040-7588494 2017

jäsen anne Laukkanen 040-5752441 2017–18

jäsen Marko klapuri 040-8427792 2016–17

jäsen Pekka Lahti 040-8218676 2017–18

jäsen Heli Malinen 040-8402445 2017–18

jäsen Sari kunnas 040-5000790 2017–18

jäsen Esa Schön 040-8234892 2016–17

jäsen Sanna tahvanainen 0400-969999 2016–17

jäsensihteeri annina Nurmikivi jasensihteeri@umn.fi

taloudenhoitaja aino Sillanpää talous@umn.fi

Nome-toimikunta Pekka Lahti 040-8218676 2017

Mejä-toimikunta Sanna tahvanainen 0400-969999 2017

Agility-toimikunta anne Laukkanen 040-5752441 2017

Toko-yhteyshenkilö

Pk-yhteyshenkilö anna-Mari Matikainen 045-6701138 2017

sähköpostit etunimi.sukunimi@umn.fi
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Luennoitsijat Juha Korri ja Kirsi Liikanen

Juha Korrilla on yli 30 vuoden kokemus koirien kanssa elämisestä ja harrastamisesta. Kirsi Liikanen on 
kouluttanut koiria ja niiden ohjaajia päätoimisena työnään yli 15 vuotta ja on erikoistunut koirien käy-
tösongelmiin.

Sinulla on valtava vaikutus siihen, millainen koiranpennustasi tulee aikuisena. Harrastus-
lajista riippumatta suurin merkitys on tavalla, jolla elät koirasi kanssa, ja tavalla, jolla kas-
vatat koirasi. Osaatko sinä elää pentusi kanssa? Osaatko kasvattaa pennustasi kelpo har-
rastuskoiran? Tiedätkö, miten toimit koirasi kanssa erilaisissa tilanteissa? Mitä teet, kun 
koirasi pelästyy jotakin? Miten toimit, kun koirasi käyttäytyy aggressiivisesti tai ei tottele 
sinua ollenkaan? Osaatko käynnistää pennun “sisäisen moottorin” ja ylläpitää sitä?

Jos uskot, että näissä asioissa olisi parannettavaa, on tämä luento ainakin kuulemisen arvoinen. 
Luennolla on runsaasti, mutta rajoitetusti paikkoja.

Aikataulu:
klo 9.15  ilmoittautuminen alkaa
klo 10.00  Kirsi Liikanen: Käytösongelmien ennaltaehkäisy
klo 13.00  ruokatauko
klo 14.00  Juha Korri: Pennun kasvattaminen harrastuskoiraksi
klo 17.00  tilaisuus päättyy

Ilmoittautuminen:
Sitovat ilmoittautumiset 7.4.2017 mennessä https://www.lyyti.in/pennusta_harrastuskoiraksi2017
Osallistumismaksu: koko päivä 30 euroa tai 20 euroa/luento. Maksutiedot saat ilmoittautumisen 
yhteydessä.

Luentopaikka
Dog & Cat -treenihalli, Työpajatie 20, 06150 Porvoo. 
Paikalla on kanttiini.

Kuvat: Milja Viljamaa ja Laura Hanni

PENNUSTA HARRASTUSKOIRAKSI -LUENNON 
PORVOOSSA 29.4.2017 klo 10.00–17.00

Suomen Palveluskoiraliitto järjestää
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tapahtumat 2017

mAAliskUU Taipumuskoekurssin luento 21 .3 .2017 klo 18, Vantaa
yhdistyksen vuosikokous 27 .3 .2017 klo 19, Helsinki
Junnukerho kokoontuu 29 .3 .2017, Helsinki

hUhtikUU Taipumuskoekurssin riistaan ja vesityöhön tutustuminen 15-16 .4 .2017, Karjalohja
Nome-koulutusta, 15-16 .4 .2017, Karjalohja
Uudenmaan Ohjus . 23 .4 .2017 Järvenpää

toUkokUU MEJä - Metsästyskoirien jäljestyskoe 7 .5 .2017 Mäntsälä
NOWT - Noutajien Working Test 13 .5 .2017 Espoo
NOU - Noutajien taipumuskoe 20-21 .5 .2017 Raasepori

kesÄkUU NOME-B - Noutajien B-metsästyskoe 3-4 .6 .2017 Raasepori

elokUU MEJä - Metsästyskoirien jäljestyskoe 6 .8 .2017 Mäntsälä 
NOME-B - Noutajien B-metsästyskoe 12-13 .8 .2017 Raasepori
HSKP piirimestaruus 12 .8
UUDENMAAN piirimestaruus 13 .8

sYYskUU MEJä – Metsästyskoirien jäljestyskoe 3 .9 .2017 Mäntsälä
HSKP Piirimestaruus
NOME-B - Noutajien B-metsästyskoe 16-17 .9 .2017 Raasepori
NOU - Noutajien taipumuskoe 16-17 .9 .2017 Raasepori

lokAkUU NOWT - Noutajien Working Test 14 .10 .2017 loppi

NOME-A - Noutajien A-metsästyskoe 21-22 .10 .2017 Oripää, KV-koe
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Terve!

Olen sari kunnas ja UMN:n hallituksen 
uusi jäsen . Aikaisemmin olen ollut UMN:n 
nome-toimikunnan jäsenenä vuosina 
2012–2015 .
Noutajat ovat tulleet elämääni jo 
1980-luvulla, jolloin lapsuudenperheeseeni tuli ensimmäinen labradori Susanset 
kenneltaustainen Moona . Kun tällä koiralla teetettiin pennut, sain siitä ensimmäisen 
oman koirani, keltaisen nartun Natan . Muutamia vuosia myöhemmin oma perheeni 
kasvoi mustalla uroksella, kun silloinen poikaystäväni ja nykyinen mieheni Matti 
hankki itselleen oman koiran Jermun, Oxfield Simon . Näiden kahden koiran kanssa 
olimme useiden vuosien ajan aktiivisia harrastajia lähinnä nome-puolella . 

Kasvatan pienimuotoisesti käyttölinjaisia labradoreja kennelnimellä Hillraisins .  
Kennelin kantanarttu on Helga, FiN KVA Helga vom Eversaeler Feld . Kävimme 
hakemassa Helgan Saksasta kesäkuussa 2010 ja saimme aivan ihanan pakkauksen, 
jonka myötä perheemme noutajaharrastus lähti uudelleen vauhtiin . Helgan ensim-
mäisestä pentueesta meille jäi kotiin Vilma, Hillraisins Agnetha, jonka nimen eteen 
voi kohta lisätä tittelit FiN KVA EE KVA, kunhan paperit tulevat Kennelliitosta 
kotiin . Pahnanpohjimmaisena on Bertta, Hillraisins Black Bertha, s . 27 .12 .2016,  
Helgan toisesta pentueesta . Bertan kanssa tässä vasta aloitellaan tutustumista  
noutajan elämään . Nyt ollaan ehditty tutustua fasaaniin, sorsaan ja rusakkoon . 

Vapaa-aika menee suurelta osin tämän rakkaan noutajaharrastuksen parissa .  
Kilpaileminen nome-B ja WT-kokeissa, talkoileminen kokeissa, kouluttaminen,  
järjestötoiminta ja erilaisiin metsästystapahtuminen osallistuminen vie vuodessa 
enemmän viikonloppuja kuin mikään muu harrastus . Kannattaa ehkä puhua  
enemmänkin elämäntavasta kuin harrastamisesta .

Olen Pekka lahti ja toimin nykyään Nome-
toimikunnan puheenjohtajana sekä hallituksen 
jäsenenä .  Metsästystä ja koirien kanssa toimimista 
olen harrastanut lähes 30 vuotta . Minulla on ollut 
erirotuisia koiria eri käyttötarkoitusten mukaan ja 
osan kanssa olen myös kilpaillut . Ensimmäisen nou-
tajani hankinkin vuonna 2010 metsästyskäyttöön . 
Tarkoituksenani ei ollut osallistua kokeisiin, mutta 
hankkiessani koiraa tuli puhetta taippareista, joista 
ei ollut minulla mitään tietoa ja sitten hetken päästä 
oltiinkin jo NOME-kokeissa mukana . . . Vanhan kilpai-
luviettini iski  . Nykyä minulla on kaksi käyttölinjaista 
labradoria, joista reilun kahden vuoden vanha Haki on uusin tulokas, jolla aloitet-
tiin viime vuoden aikana koekäynnit mahtavalla menestyksellä Wt:n  alo-luokassa . 
Vanhempi koira siirtyi nyt vain metsästyskäyttöön . Toimin kokeissa vastaavana koetoi-
mitsijana sekä sen lisäksi koulutan ja osallistun kokeiden järjestämiseen eri rooleissa .

Anne laukkanen, johtokunnan jäsen ja agilitytoimikunnan 
puheenjohtaja

Olen Espoossa asusteleva innokas koiraharrastaja, jonka 
perheeseen kuuluu tällä hetkellä yksi 4-vuotias kultsutyttö . 
Koiran kanssa harrastan näyttelyitä, agilityä, rally-toko ja tokoa 
– myös noutamisen perusteet ovat tulleet tämän kultaisen 
kaverin kanssa tutuiksi . Vaikka olen viettänyt koko elämäni 
koirien parissa, on nykyinen noutajani ensikosketukseni kul-
taisiin noutajiin omana koirana . Olen Kennelliiton pätevöimä 
MH-toimihenkilö (B) sekä kehätoimitsija, jonka lisäksi olen 
suorittanut kasvattajan peruskurssin .

Noutaja edustaa minulle monipuolista ja aktiivista harrastus-
koiraa, joka on myös oiva perhekoira harrastuskausien aikana 
ja niiden ulkopuolella . Haluan omalta osaltani edistää nouta-
jien tunnettavuutta ja monikäyttöisyyttä, jonka vuoksi olen 
lähtenyt mukaan myös Uudenmaan Noutajakoirayhdistyksen 
toimintaan . Viime toimikaudella vastasin UMN:n agilitytoimin-
nasta ja tänä vuonna mukaan on tullut myös rooli yhdistyksen johtokunnassa . 
Toivotan kaikille ikimuistoisia hetkiä oman karvakuonon kanssa – nähdään 
UMN:n koulutuksissa ja tilaisuuksissa!
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UMN:n uusi logo – Nykyaikainen ja samalla perinteitä kunnioittava

yhdistyksen uudet visuaaliset ilmeet voivat 
esiintyä käyttötarkoituksestaan riippuen yh-
distyksen tunnuksena sisältäen yhdistyksen ni-
men sekä kuvatunnuksen tai pelkkänä liike-

Uudenmaan Noutajakoirayhdistys – UMN ry 
on julkaissut yhdistyksen uuden tunnusmerkin 
eli tuttavallisemmin sanottuna logon . Uuden, 
nykyaikaisen ja raikkaan tunnuksen voimin 
UMN haluaa viestiä olevansa ajanmukainen ja 
perinteitä kunnioittava toimija Suomen nouta-
jakoiratoiminnassa . logon keskiössä on edel-
leen noutaja työssään sille ominaisessa ym-
päristössä, ja värien puolesta on tunnukseen 
tuotu enemmän raikkautta edelliseen verrat-
tuna . Samalla valitut värit ilmentävät noutajien 
tyypillisiä käyttöympäristöjä: kaislikkoa, kos-
teikkoa ja metsää . yhdistyksen paikallisuus eli 
uusimaalaisuus tuodaan esille yhdistyksen ni-
messä, jonka yhteydessä on luovuttu vanhas-
ta voimakkaasta sidoksesta Uudenmaan maa-
kuntavaakunaan sekä siinä oleviin väreihin ja 
elementteihin . 

Juhlavuodesta potkua  
uudistukselle
Miksi yhdistys päätyi uudistamaan perinteis-
tä jo 40 vuotta palvellutta tunnusmerkki-
ään? Vuosi 2016 oli Uudenmaan Noutajakoi-
rayhdistyksen juhlavuosi, jonka kunniaksi van-
haa logoa muokattiin lisäämällä siihen juhlalli-
set elementit ja koristeet korostamaan juhla-
vuotta . Juhlavuoden tunnuksen luomisen yh-
teydessä havaittiin, että vuosien saatossa oli-
vat alkuperäiset logon sähköiset materiaalit 
kadonneet . Tallessa oli vain kopioiden kopioi-
ta, joiden laatu painotuotteissa tai sähköisis-

sä julkaisukanavissa ei täyttänyt nykyajan vaa-
timuksia . Vanhan tunnuksen digitalisoimisen 
vaihtoehdoksi yhdistyksen johtokunta totesi, 
että 70-luvulla lanseerattu tunnus voisi kaiva-
ta hieman päivittämistä ja modernisointia, jon-
ka seurauksena käynnistettiin työ tunnuksen 
uudistamiseksi .

Jäsenistöltä vahvistusta  
logomuutokseen
Johtokunta valitsi syksyllä 2016 järjestetyn 
tarjouskilpailun päätteeksi uuden tunnuksen 
graafiseksi suunnittelijaksi Milla Aura-Tolosen 
(Tmi Milart) . Ensimmäisen suunnittelukierrok-
sen luonnoksia esiteltiin jäsenistölle yhdistyk-
sen syyskokouksessa ja näiden joukosta vali-
koitui työstettäväksi jo hyvinkin paljon lopul-
lista logoa muistuttava vedos . Jäseniltä saadun 
palautteen pohjalta viimeisteltiin vielä muoto-
ja, värejä ja fontteja . Uudenmaan Noutajakoi-
rayhdistys esittelee nyt ylpeänä uuden ilmeen-
sä jäsenistölleen ja toivoo sen palvelevan pit-
kään tuoden esiin yhdistyksen identiteettiä 
nykyaikaisena ja noutajien rodunomaisia tar-
koitusperiä edistävänä, alueellisena toimijana 
Suomen noutajakoirakentässä .

ystävällinen terveisin, 
Antti Tarkkala
puheenjohtaja
Uudenmaan Noutajakoirayhdistys – UMN ry .

Yhdistyksen uusi tunnus:

Uusi liikemerkki:

merkkinä ilman yhdistyksen nimeä . Neliväri-
versioiden ohella tunnuksista käytetään tar-
peen mukaan myös mustavalkoisia versioita .
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Vuoden monipuolisin noutaja

Palkinto annetaan noutajalle, joka on menes-
tynyt kyseisenä vuonna erityisen hyvin vähin-
tään kahdessa lajissa, mutta palkinnon nimen 
mukaisesti: mitä useampi laji, sen parempi . 
Mukaan luetaan tulokset näyttelyistä ja/
tai kaikista virallisista koemuodoista, joihin 
noutajilla on osallistumisoikeus . Tulokset 
huomioidaan lajikohtaisten Vuoden koira 
-palkintovaatimusten mukaisesti . 

Palkintoa haki koirallensa neljä eri jäsentä . 
Palkinto myönnettiin Åsa Granströmin omis-
tamalle labradorinnoutajanarttu Varjoahon 
lea Sommerille, jolla oli vuoden 2016 aikana 
paljon 1-tuloksia useissa eri koe- ja kilpailu-
muodoissa, kuten Nome, Nowt, Toko-EVl, 
Rally-Toko . Koira sai vuoden 2016 aikana 
myös näyttelytuloksen . UMN:n johtokunta 
onnittelee vuoden monipuolisinta noutajaa!

Uudenmaan noutajakoirayhdistys – UMN ry. 

myöntää vuosittain kiertopalkintoja jäsentensä 

noutajille, jotka ovat menestyneet Suomen 

Kennelliiton sääntöjen mukaan järjestetyissä 

virallisissa kokeissa ja/tai näyttelyissä. 
 

Kilpailukausi on aina kalenterivuosi. Vuoden 

2016 tulosten perusteella kiertopalkintoja haki 

kokonaisuudessaan 23 eri koiraa ja palkintoja 

jaettiin useassa eri kieropalkintokategoriassa. 
 

Kiertopalkinnot ja kunniakirjat  

jaetaan palkintojen saajille yhdistyksen  

vuosikokouksessa 27.3.2017.

Yhdistyksen johtokunta onnittelee  

kaikkia kiertopalkintovoittajia!
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Vuoden NOME-koira

Palkinto annetaan noutajalle, 
joka on menestynyt kyseisenä 
vuonna noutajien rodunomai-
sissa kokeissa ja kilpailuissa . 
Tuloksia laskettaessa otetaan 
huomioon kaikki koesuori-
tukset kilpailukauden aikana, 
KV-koe, A-koe, B-koe, WT-
koe; myös hylätyt suoritukset 
ja keskeytykset huomioidaan . 

Palkintoa haki koirallensa 
neljä eri jäsentä . Palkinto 
myönnettiin Sonja Eskelinin 
omistamalle labradorinnou-
tajanarttu Metsäsuharin Hongattarelle, jolla 
oli useita tuloksia Nowt:n Voi-luokasta sekä 

Vuoden TOKO-koira

Palkinto annetaan noutajalle, joka on menes-
tynyt kyseisenä vuonna tottelevaisuusko-
keissa . Tuloksia laskettaessa huomioidaan 
koiran viisi parasta tulosta kaudelta . 

Palkintoa haki koirallensa kaksi eri jäsentä . 
Palkinto myönnettiin Åsa Granströmin omis-
tamalle labradorinnoutajanarttu Varjoahon 
lea Sommerille, jolla oli viisi 1-tulosta eri-
koisvoittajaluokasta erittäin korkein pistein . 
Onnittelut voittajalle!

Vuoden TOKO-tulokas

Uudenmaan Noutajakoirayhdistys ry jakaa 
vuosittain Vuoden TOKO-tulokas kierto-
palkinnon . Palkinto myönnetään noutajalle, 
joka on menestynyt SKl-FKK:n sääntöjen 
mukaan järjestetyissä tottelevaisuuskokeissa 
alokas- ja avoin luokissa . Pisteisiin lasketaan 
kolme parasta tulosta, joiden on oltava 
kaikki kuluneelta kalenterivuodelta .  Näistä 
vähintään yhden on oltava alokasluokasta . 

Palkinto myönnettiin Suvi Korkiakos-
ken omistamalle kultainennoutajauros 
Hardworker’s Elwingille, joka oli saavuttanut 
ykköstuloksia Toko:n alokas- ja avoimessa 
luokassa .

Nome-B-kokeen AVO-luokasta .  
Onnittelut voittajalle!

Vuoden lupaavin NOME-koira

Palkinto annetaan noutajalle, joka on menes-
tynyt kyseisenä vuonna noutajien rodun-
omaisissa kokeissa ja kilpailuissa . Tuloksia 
laskettaessa otetaan huomioon koiran kaikki 
koesuoritukset kilpailukauden aikana, B-koe, 
WT-koe ja Uudenmaan ohjus . Koesuorituk-
sista lasketaan kolme parasta . Palkintoa voi 
hakea koira, jonka ensimmäinen osallistumi-
nen rodunomaisissa kokeissa on ko . kaudella . 
Taipumuskoe voi olla koiralla suoritettuna 
aiemmin .

Palkintoa haki koirallensa neljä eri jäsentä . 
Palkinto myönnettiin Pekka lahden omista-
malle labradorinnoutajauros Grelines Polly 
Hakille, jolla oli kolme 1-tulosta ja luokka-
voittoa Nowt:n alokas-luokasta . Onnittelut 
voittajalle!
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Vuoden MEJÄ-koira

Palkinto annetaan noutajalle, joka on menes-
tynyt kyseisenä vuonna metästyskoirien 
jäljestämiskokeissa . Tuloksia laskettaessa 
huomioidaan koiran neljä parasta tulosta 
kaudelta . Palkinnon saavan koiran on oltava 
noutaja ja omistajan on oltava Uudenmaan 
Noutajakoirayhdistys ry:n jäsen . 

Palkintoa haki koirallensa neljä eri jäsentä . 
Palkinto myönnettiin Minna Kallion omis-
tamalle novascotiannoutajauros Kitimat 
Redchiefille, jolla oli neljä 1-tulosta voittaja-
luokasta . Onnittelut voittajalle!

Vuoden AGILITY-noutajatulokas

Vuoden AGiliTy-noutajatulokas -palkinto 
myönnetään vuosittain lupaavimmalle agili-
tynoutajalle, joka kilpailee 1- tai 2-luokassa .  
Tuloksia laskettaessa huomioidaan neljän 
parhaan kilpailun yhteenlasketut pisteet 
virallisissa agiltykilpailuissa, kuitenkin niin, 
että yksi tuloksista tulee olla 1-luokasta . 
yksi mukaan laskettavista tuloksista voi olla 
hyppyradalta . Pienimmän pistemäärän saanut 
koirakko voittaa Vuoden AGiliTy-noutajatu-
lokas -palkinnon .

Palkinto myönnettiin liina Juopperin omis-
tamalle labradorinnoutajauros Helkyn Peter 
Panille . Onnittelut!

Vuoden näyttelykoira

Palkintoa voivat hakea kilpailukauden aikana 
UMN:n jäsenenä olevat koiranomistajat . 
Tuloksia laskettaessa otetaan huomioon 
kahdeksan parhaan näyttelyn tulokset .  
Pisteitä on mahdollista saada BiS-, RyP-, 
ROP-, VSP- ja PU/PN-sijoituksista . Vain 
Kennelliiton koiranetistä löytyvät näyttely-
tulokset huomioidaan .

Palkinto myönnettiin Sanna ylhäisen ja 
Marina Rovanperä-Jatkolan omistamalle 
kultainennoutajanarttu Clearing Pond’s Key 
to Happinessille . Onnittelut!

Vuoden nuori näyttelykoira

Palkinto annetaan noutajalle, joka kyseisenä 
vuonna on parhaiten menestynyt alle 2-vuo-
tiaana koiranäyttelyissä . Palkintoa jaettaessa 
huomioidaan tulokset juniori-, nuorten- ja 
käyttöluokasta alle 2-vuotiaalta koiralta . 
Palkintoa voivat hakea kilpailukauden aikana 
UMN:n jäsenenä olevat koiranomistajat . 
Tuloksia laskettaessa otetaan huomioon 
kahdeksan parhaan näyttelyn tulokset . 
Pisteitä on mahdollista saada BiS-, RyP-, 
ROP-, VSP- ja PU/PN-sijoituksista . 
Vain Kennelliiton koiranetistä löytyvät 
näyttelytulokset huomioidaan .

Palkinto myönnettiin Sanna ylhäisen ja 
Marina Rovanperä-Jatkolan omistamalle 
kultainennoutajanarttu Clearing Pond’s Key 
to Happinessille . Onnittelut!
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Uudenmaan Noutajakoirayhdistyksen & 

JUNNUKERHO
starttaa maaliskuussa 2017 Uudellamaalla

Suomen Noutajakoirajärjestön 

www.umn.fi www.snj.fi

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
junnut(at)snj.fi tai puh. 050 546 4650, Minttu Kruus

Mikä on junnukerho?
Pilottihankkeena toteutettavassa junnukerhossa 

nuoret pääsevät perehtymään koirien perushoitoon 
ja huolenpitoon, treenaamaan peruskoulutusta sekä 
noutajamaisia lajeja ja tutustumaan samanhenkisiin

nuoriin koiraharrastajiin. Junnukerho kokoontuu 
kerran kuukaudessa kesälomataukoa 

lukuun ottamatta. 

Kerhoon valittavien nuorten tulee olla 12 vuotta 
täyttäneitä ja koirien tulee olla nuorten ohjaajiensa 

hallinnassa. Junnukerhoon otetaan 
mukaan 6 koirakkoa.

Ilmoittautumiset 20.3.2017 mennessä

Junnukerho kokoontuu keväällä seuraavina keskiviikkoina klo 18:
29.3., 26.4. ja 31.5.

Junnukerho on osallistujille veloitukseton, mutta
 junnun toisen vanhemman tulee olla 

UMN:n tai SNJ:n jäsen.

Ensimmäisellä kerralla kokoonnumme Malminkartanossa, Helsingissä.

Kerhosta vastaavat SNJ:n nuorisovastaava Minttu Kruus sekä UMN:n Krista Kumpuvaara.

Kerro ilmoittautumisen yhteydessä, 
millainen koirakko junnukerhoon olisi tulossa.

YhdistYksen VARsinAinen VUosikokoUs 

 18.1.2017

Esityslista:

 Paikka:  yhdistyksen toimitila, Renginkuja 1, Helsinki 
  UMN:n nettisivuilla www .umn .fi on kartta, josta selviää  
  toimitilan tarkempi sijainti .

 Aika:  27 .3 .2017 klo 19:00

Vuosikokouksessa maaliskuussa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:

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
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 Nose Work on hauska ja erityisesti 
koiran ja ohjaajan välistä yhteistyö-
tä kehittävä harrastus. Lajin on tar-

koitus olla mukavaa niin sekä ihmisille että 
koirille. Koiralle nenänkäyttö onkin todel-
la mieleistä puuhaa, ja Nose Workin parissa 
koira pääsee käyttämään lajityypilli-
siä ominaisuuksiaan. 

Labradorinnoutaja 
hajulähteellä

No se Nose on vaan hauskaa! 
– Uudenmaan noutajille pidettiin Nose Workin  
alkeiskurssi 13.1.–10.2.2017

Kirjoittaja NiNa NorriNg • Kuvat SaNNa tahvaNaiNeN neljä noutajaa Agimestassa
Ensimmäisellä UMN:n järjestämällä No-
se Work -kurssilla Agimestan hallissa oli nel-
jä koirakkoa, kaksi labradorinnoutajaa, no-
vascotiannoutaja ja kiharakarvainen nouta-
ja. Koirat olivat hyvin erilaisia keskenään, jo-
ten harjoituksia muokattiin koirien ja ohjaa-
jien mukaan. Pääosin harjoitukset kuitenkin 
etenivät melko saman mallin mukaan. 

Aluksi koirille opetettiin ensimmäinen 
koehaju, eukalyptus, ja tehtiin sille haju mie-
lekkääksi etsiä. Koska Nose Workissa käytet-
tävät hajut itsessään eivät ole koiralle merki-
tyksellisiä, lajin harrastaminen aloitetaankin 
rauhassa hajun opettelulla. Kun haju alkoi ol-
la koiralle tuttu, siirryttiin vähitellen etsinnän 
harjoitteluun. Kun koira alkoi ymmärtää et-
sinnän idean, alettiin yleistää hajun etsimistä 
eri paikoista. Vähitellen hajupiilojen paikkoja 
alettiin vaikeuttaa. Koirakot saivat myös eri-
laisia kotitehtäviä riippuen koira- ja ohjaaja-
kohtaisista haasteista.

Agimestan halli oli vaativa paikka opetel-
la hajutyöskentelyn alkeita, koska hallin lat-
tiat ovat keinonurmea, joissa on paljon ha-
juja itsessään. Agimestassa voivat harjoitel-
la myös juoksuiset nartut, joten häiriöhajuja 
oli kyseisille koirille rutkasti heti harjoittelun 
alkuvaiheessa. Välillä nämä hajut olivat vie-
dä uroskoirat mennessään. Kaikki koirakot 
etenivät kuitenkin vähitellen, ja viidennellä 
kerralla jokainen koira osasi etsiä ja tunnis-
taa hajun. Koirat etsivät hajua innokkaasti, 
mutta rauhallisessa mielentilassa. Eukalyp-
tuksen haju oli muuttunut niin mielekkääk-
si, että välillä koiria oli vaikea saada hajupii-
loilta pois. 

Myös ohjaajat kehittyivät nopeassa ajas-
sa; he ohjasivat koiriaan häiritsemättä nii-
den luontaista etsintätapaa ja sortumatta 
yleiseen virheeseen, eli vihjaamaan koiralle 
esim. kehollaan hajupiilon paikasta. Eri vai-
heissa myös ohjaajat oppivat erilaisia asioi-
ta koulutuksesta, mm. ajoituksesta ja palk-

kauksen suunnasta, joilla koiran käytök-
seen voi vaikuttaa joskus yllättävänkin pal-
jon. Nose Work onkin hauska laji siinä mie-
lessä, että ohjaajan tulee opetella luottamaan 
koiraansa ja olemaan häiritsemättä koiran et-
sintää mahdollisimman vähän. Laji onkin hy-
vä myös epäitsenäisille tai epävarmoille koi-
rille, sen avulla koira voi saada lisää itseluot-
tamusta.

 
hauskaa ja helppoa 
Nose Workia voi harrastaa myös kotona ja 
monessa muussa eri paikassa, ja siksipä se on-
kin mukava laji monenlaiselle koirakolle. La-
ji ei vaadi erityisiä pohjataitoja, perushallin-
ta useimmiten riittää. Fyysisestikään laji ei 
ole kovin vaativa, joten se sopii myös vanhem-
mille tai joistakin fyysisistä vaivoista kärsivil-
le koirille, kun huomioi harjoituksissa rasituk-
sen tason. Myös energisille koirille nenänkäyt-
tö on hyvä harrastus; haistelu väsyttää parem-
min kuin pelkkä liikunta.

Laji on myös kiehtova siinä mielessä, että 
hajujen kautta voi oppia aivan uudesta maail-
masta enemmän, kun meille lähes aistimaton 
hajumaailma tulee koirien kautta näkyväksi. 
Sen lisäksi Nose Workin innoittamana hajuja 
voi opiskella halutessaan vaikka molekyylita-
solle asti. Vaikka laji itsessään on harrastajal-
le yksinkertainen ja sen aloittaminen on help-
poa, on hyvä kuitenkin aloittaa laji ohjatusti, 
jotta harrastajalla on peruskäsitys esim. haju-
jen käsittelystä ja käyttäytymisestä.  

Jälkikäteen yksi kurssilaisista oli itse-
kin hämmästynyt, miten lyhyessä ajassa saa-
tiin hyvin itsenäisesti ja iloisesti etsiviä koiria, 
vaikka alussa tuntui, että lähdettiin liikkeelle 
hyvin hitaasti ja yksinkertaisista asioista. Hy-
vän pohjan rakentaminen tuottaa kuitenkin 
pidemmällä tähtäimellä varmoja koiria. 

Lisää lajista voi lukea esim. Suomen Nose 
Work ry:n sivuilta: www.noseworkfinland.com 

Syksyllä 2017 on UMN:ssa tulossa uusi 
Nose Workin alkeiskurssi. ◆

Nose Work sopii myös erittäin hyvin pelkäk-
si aktivoinniksi, mutta lajissa voi myös pian kil-
pailla. Alun perin K9 Nose Work kehitettiinkin 
USA:ssa koirien aktivointiin. Vielä ei Suomes-
sa ole järjestetty virallisia kilpailuja, mutta ku-

luvalle vuodelle on tulossa ensim-
mäiset kilpailut. Eri maissa lajia 

harrastetaan hieman eri tavoin, 
joten Suomessa onkin hyvä ol-
la perillä juuri oman maan ta-
voista ja säännöistä. 

Nose Workin ideana on et-
siä ennalta määriteltyjä (euka-
lyptus, laakerinlehti ja lavente-
li) hydrolaattihajuja erilaisissa 
ympäristöissä. Etsintöjä suo-

ritetaan erilaisissa paikois-
sa ja eri tavoin; laatikoista, 
sisätiloista, ulkotiloista ja 
ajoneuvojen ulkopinnoil-
ta. Etsittävä haju imey-
tetään yleensä johonkin 
pintaan, kuten harsotai-
tokseen tai huonekalu-
tassuun, ja piilotetaan 
sitten koiralta. Ohjaajan 
tulee löytää haju koiran 
avulla ja osoittaa sen si-
jainti mahdollisimman 
tarkkaan. Luokkien mu-
kaan hajuja tulee lisää ja 
hajupiilot vaikeutuvat. 
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Uudenmaan Ohjus on leikkimielinen kisa 
noutajille. Kisan tarkoitus on antaa kisako-
kemusta ohjaajille ja nuorille koirille ennen 
varsinaisia noutajien metsästyskokeita. Oh-
jukseen osallistuvan koiran yläikäraja on 24 
kk. Uudenmaan Ohjukseen saavat osallistua 
kaikki yhdeksän kuukautta täyttäneet rekis-
teröidyt noutajat, joita ei ole palkittu nouta-
jien virallisissa metsästyskokeissa. Koe koos-
tuu haku- ja paikallistamistehtävistä sekä oh-
jauksesta tai muistiharjoituksesta sekä yleis-
vaikutelmasta.

Uudenmaan ohjus järjestettiin ensimmäi-
sen kerran 1.4.1987, eli 30 vuotta sitten. Tä-
nä vuonna perinteikäs leikkimielinen kilpai-
lu pidetään Järvenpäässä 22.4.2017. Kilpai-
lun tuomareina ovat Mikko Tani, Sari Kaipio 
ja Minna Hurme. Tilaisuuden kunniavieraina 
ja -tuomareina ovat ensimmäisen tapahtuman 
järjestäneet Tuija ja Arto Wikström.

Tervetuloa mukaan!

i l m o i t tA U t U m i n e n

ilmoittautuminen: SNJ:n koekalenterin kautta,  
 http://koekalenteri .snj .fi/frmKoekalenteri .aspx 

ilmoittautumisaika: 13 .3 . –3 .4 .2017

maksu: 30,00 € tilille Fi25 5297 0020 0157 24, Viite 3256

Maksu ilmoittautumisen yhteydessä . Kuitti liitetään ilmoittautumiseen tai toimitetaan 
sähköpostilla koesihteerille laura .h .parviainen@helsinki .fi

UUDENMAAN OHJUS 
30 VUOTTA Vasemmalta ylitoimitsija Tuija Wickström (7kk raskaana) ja 

tuomari Tarja Kottelin ja sihteerinä toiminut Tuija Järvinen.

Kuvien Omistaja Arto Wickström.

Koe järjestettiin 
1.4.1987 Siuntion 
Pikkalassa. Yleiskuva 
kokoontumispaikalta.
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Umn nome-toimikunta 
järjestää huhtikuussa 2017 
nomekoulutusviikonlopun 
karjalohjalla. (15. –16.4.2017)

kouluttajina toimivat  
nome-toimikuntalaiset .

Koulutusiltapäivä on tarkoitettu 
yhdistyksen jäsenille ja koulutus 
toteutetaan rastimuotoisesti . 
Kullakin rastipaikalla keskitytään 
tiettyihin aihealueisiin . Koulutus 
toteutetaan dameilla iltapäivisin .  
Aamupäivisin järjestetään 
kevään taipumuskoekurssilaisille 

riistaantutustuminen ja vesityöskentelykoulutus .

kuunteluoppilaspaikkoja on myös tarjolla .  
Koulutukseen on rajoitetusti paikkoja .

ilmoittautuminen 31 .3 .2017 mennessä . Ainoastaan 
ilmoittautumisaikana saapuneet ilmoittautumiset 
huomioidaan . Koulutukseen ovat etusijalla UMN:n 
jäsenet . ilmoittautuminen tapahtuu nettisivuilla olevan 
nettilomakkeen kautta,
 
koulutusmaksu on 5 eur/päivä . Maksu tulee suorittaa 
tilille: Fi2552970020015724, maksuviite 3227 ja suoritetusta 
maksusta on lähetettävä kuitti ilmoittautumisajan puitteissa 
osoitteeseen antti .tarkkala@umn .fi
 
Tervetuloa koulutukseen!

nome-perushallintakoulutukset 
talinhuipun kentällä keskiviikkoisin 
huhti-toukokuussa klo 17–19
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Uudenmaan noutajakoirayhdistys ry:n järjestämä koulutus on tarkoitettu NOME-
kokeisiin kilpailemaan tähtääville ja aloitteleville harrastajille, jotka kaipaavat apua 
ja harjoittelua koirien perus- ja arkihallinnan osalta . Koulutusilloissa keskitytään 
koirien perushallintaan ja koulutukseen ei sisälly noutoharjoitteita .

koulutuskerrat järjestetään keskiviikkoisin 5 .4, 19 .4, 3 .5 ja 17 .5 klo 17-19 .

Koulutuskertoja on neljä, joissa teemoina mm . seuraaminen ja luoksetulo, maltti 
ja paikalla pysyminen, ryhmässä oleminen ja muut perus- ja arkitottelevaisuudessa 
tarvittavat taidot .

Koulutukseen osallistuvan koiran tulee olla terve ja rokotettu! Pilli mukaan! 

kouluttajina toimivat UMN ry:n NOME- ja tottelevaisuuskouluttajat .

etusijalla UMN ry:n jäsenet hintaan 5 €/koirakko/kerta ja  
15 €/koirakko/ 4 kertaa 
Ei jäsenet: 20 €/koirakko/kerta ja 60 €/kuunteluoppilas/ 4 kertaa .

•	 ilmoittautumiset 20 .3 .2017 mennessä . Vain maksetut ilmoittautumiset  
 huomioidaan .
•	 maksut tilille Fi25 5297 0020 0157 24, Viite 3227 .

Koulutuksiin on rajoitetusti paikkoja ja paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä . 
ilmoittautumiseen on liitettävä maksukuitti .

tiedustelut: antti .tarkkala@umn .fi
Koulutukset järjestetään Talinhuipun koirankoulutuskentällä .  
Kentän koordinaatit ovat: 60°12’47 .4”N 24°50’49 .8”E tai Google maps linkki 
Talinhuipun aluetta käyttävät mm . frisbeegolffarit ja meidän vuoron jälken toinen 
koirayhdistys . Autojen pysäköinnissä on käytettävä järkeä ja varauduttava siihen, 
että auton joutuu mahdollisesti jättämään kauemmas koulutuskentästä .

lomakkeet  löy tyvä t  UMN-net t i s i vu i l t a  .




