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1/2011
Lehden toimitus:
Marja Junttila
Meeri Juusola
Piia Porthan
Taitto ja ulkoasu:
Meeri Juusola
Materiaali lehteen:
sähköpostitse: tuubilehti@gmail.com
Seuraavan lehden 2/2011 deadline on
PSMKK:n nettisivut osoitteessa:
www.psmkk.net
Kerhon blogi osoitteessa:
www.psmkkajankohtaista.blogspot.com
Sähköpostilista:
Kerhon sähköpostilistalle pääset lähettämällä
sähköpostiosoitteesi Piialle:
piia.porthan@kiiminki.fi

Liittymis, eroamis ja
muutosilmoitukset:
Maarit Nybonn
Viklokuja 4 B
01450 Vantaa
p. 050 516 3210 kello 1720
jasenasiat@mayrakoiraliitto.fi
sekä
Lotta Seppinen
Puolukkatie 4
92400 RUUKKI
p. 050 552 1333
lotta.seppinen@oulu.fi
Liittyminen jäseneksi:
Liityt automaattisesti PohjoisSuomen
Mäyräkoirakerho ry:n jäseneksi liittymällä
ensin Suomen mäyräkoiraliiton jäseneksi
osoitteessa: www.mayrakoiraliitto.fi ja
valitsemalla jäsenkerhoksi Pohjois
Suomen Mäyräkoirakerhon

MUKAAN TEKEMÄÄN LEHTEÄ?
Tuubilehti etsii uusia tekijöitä. Jos
haluat mukaan tekemään lehteä, ota
yhteyttä lehtitoimikuntaan!
Otamme mielellämme vastaan myös
juttuja ja kuvia lehteä varten. Jutut
lähetetään sähköpostitse .doc
tiedostoina (ei pdf) ja kuvat
mielellään jpgformaatissa
mahdollisimman tarkkoina. Lähetä
jutut ja siihen mahdollisesti liittyvät
kuvat erillisinä liitetiedostoina.
Kaikki lehteen tuleva materiaali
lähetetään osoitteeseen:
tuubilehti@gmail.com

KUVIA GALLERIAAN!
Voit halutessasi lähettää kuvia koirastasi
kerhon valokuvagalleriaan, joka sijaitsee
osoitteessa:
http://picasaweb.google.com/PSMKK1
Liitä kuvan mukaan ainakin koiran/koirien
nimi sekä kuvaajan nimi, kuvausajankohta
ja mahdollinen tapahtuma/paikka, missä
koira on kuvattu. Kerho pitää oikeuden
julkaista kuvagalleriaan lähetettyjä kuvia
nettisivuillaan, Tuubilehdessä ja
mahdollisissa muissa julkaisuissaan. Kuvat
lähetetään osoitteeseen
psmkk1@gmail.com
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Tervehdys!

Kevät avaa jo oviaan ja toimin
nan täyteinen koekausi pääsee
starttaamaan vauhdilla. Tänä
vuonna huilitaan näyttelyiden
järjestämisestä, joten pääpaino
toiminnalla on juuri kokeet ja
kurssit. Toivotan kaikki lämpi
mästi tervetulleiksi Pyhännän
siivous ja puuntekotalkoisiin
14.15.5!
Ville Porthan

SISÄLTÖ

2 Lehden tiedot

3 Puheenjohtajalta

4 Hallitus ja toimikunnat
2011

6 Toimintasuunnitelma 2011

7 Esittelyssä hallituksen tuo-
reimmat jäsenet

9 Mikä ihmeen PIKA-koe?

12 Vuoden 2010 parhaiten me-
nestyneet koirat

13 Vuoden mäyräkoira ja VERI-
koira

14 Vuoden tulokas

16 Vuoden veteraani

17 Vuoden ajokoira

18 Jalostustarkastus 12.3.2011

20 Merkaleen´s B-pentueen
tapaaminen

22 Valokuvauskilpailu 2011

23 VERI-, PIKA- ja LUME-
koulutuksesta ja kokeista

24 Tulevia kokeita ja koulutusta

Etukannen kuva: Aapo
Kuvaaja: Kyllikki Hakala
Takakannen kuva: Tiina
Kuvaaja: Niina Kestilä

SIIVOUS JA
PUUNTEKOTALKOOT

PYHÄNNÄLLÄ 14.15.5.
Samassa yhteydessä pidetään
jäljentekoharjoitukset. Lisätietoja
sekä ilmoittautumiset talkoisiin ja
jäljentekoharjoituksiin Villelle
p.0414338121,
ville.porthan@lewelgroup.com

PUHEENJOHTAJALTA
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MEJÄtoimikunta:
VILLE PORTHAN
p. 041 433 8121
ville.porthan@lewelgroup.com
LEA FOUDILAINEN
p. 040 7205 320
lea.foudilainen@luukku.com
KARI UOTILA
p. 040 8468336
kari.uotila@gmail.com

Puheenjohtaja
VILLE PORTHAN
p. 041 433 8121
ville.porthan@lewelgroup.com
Sihteeri
LOTTA SEPPINEN
p. 050 552 1333
lotta.seppinen@oulu.fi.
Jäsen
MEERI JUUSOLA
p. 040 536 0947
meeri.juusola@gmail.com
Jäsen
HENNA HAKKO
p. 050 582 0088
henna.vaananen@mail.suomi.net
Varajäsen
ULLA HENRIKSSON
p. 050 402 7635
ulla.henriksson1@gmail.com

Varapuheenjohtaja
HANNU PIETILÄINEN
p. 050 518 3499
HooPee2008@gmail.com
Rahastonhoitaja
LEA FOUDILAINEN
p. 040 7205 320
lea.foudilainen@luukku.com
Jäsen
KARI PURANEN
kari.puranen@oshp.fi
Varajäsen
KARI UOTILA
p. 040 846 8336

kari.uotila@gmail.com

HALLITUS 2011
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TOIMIKUNNAT 2011

LUTtoimikunta:
HANNU PIETILÄINEN
p. 050 518 3499
HooPee2008@gmail.com
KATJA HUURINAINEN
p. 044 334 0727
katjahu@gmail.com
PAULIINA PÖNKKÄ
p. 045 633 5924
pauliinaponkka@gmail.com



Lehtitoimikunta:
MEERI JUUSOLA
p. 040 536 0947
meeri.juusola@gmail.com
PIIA PORTHAN
p. 041 433 8119
piia.porthan@kiiminki.fi
MARJA JUNTTILA
p. 050 369 6157
marja.junttila@gmail.com

ILMOITA TUUBISSA!
Tuubi julkaisee mainoksia ja maksullisia ilmoituksia, esimerkiksi myytävänäolevista pennuista tai jalostukseen tarjottavista uroksista.
Hinnat jäsenille:koko sivu 20€, ½ sivua 10€
Mustavalkoiset ilmoitukset tai mainokset lähetetään valmiina osoitteeseentuubilehti@gmail.com.

Hinnat yrityksille ja eijäsenille:
koko sivu 50€, ½ sivua 25€

TUUBI 1/2011 5

MÄAJtoimikunta:
LOTTA SEPPINEN
p. 050 552 1333
lotta.seppinen@ras.fi
HANNU PIETILÄINEN
p. 050 518 3499
HooPee2008@gmail.com
KARI UOTILA
p. 040 8468336
kari.uotila@gmail.com
ANTTI KIRJATANKKI
Antti.Kirjatankki@citec.com

VERItoimikunta:
LEA FOUDILAINEN
p. 040 7205 320
lea.foudilainen@luukku.com

KATJA HUURINAINEN
p. 044 334 0727
katjahu@gmail.com

Näyttelytoimikunta:
MEERI JUUSOLA
P. 040 536 0947
HENNA HAKKO
p. 050 582 0088
henna.vaananen@mail.suomi.net
LEA FOUDILAINEN
p. 040 7205 320
lea.foudilainen@luukku.com
ULLA HENRIKSSON
p. 050 402 7635
ulla.henriksson1@gmail.com
PIIA PORTHAN
p. 041 433 8119
piia.porthan@kiiminki.fi

Kämppätoimikunta:
VILLE PORTHAN
p. 041 433 8121
ville.porthan@lewelgroup.com
LEA FOUDILAINEN
p. 040 7205 320
lea.foudilainen@luukku.com
MATTI RAUHALA
P. 040 0179 309



TOIMINTASUUNNITELMA 2011
Luonnetestit Rovaniemellä 21.22.5.2011
Siivous ja puuntekotalkoot Pyhännällä 14.15.5.2011
Mejäkokeet Pyhännällä

o 29.5.
o 19.6.
o 21.8. kerhonmestaruuskoe
o 4.9.

Jalostustarkastus helmimaaliskuussa
Joukkotarkastus helmimaaliskuussa
34 ajokoetta / Ii
Mäajpalkintotuomarikurssi
27.28.8.2011 verikokeet Kestilässä +
toimintaviikonloppu (lutharkat, pikakoe ja
mahdollisesti mäajpalkintotuomarikurssi ellei
erikseen)
Näyttelyharjoitukset mahdollisesti Kiimingissä
Mejäharjoitukset toukokuussa
Pikkujoulu syyskokouksen yhteydessä
Möllimaastokisa
Koiraaiheisia kursseja ja luentoja
Pikkujoulu Oulun keskustassa
Yhteislenkkejä
Näyttelyreissu johonkin
Erämessut Oulussa (rotukoppi) 19.22.5.2011
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Kari Puranen on ollut PSMKK:n hallituk-

sessa kevätkaudesta 2010 alkaen ja

perheessä on tällä hetkellä neljä mäy-

räkoiraa: Lotta, Topi, Pipsa ja Emilia.

 

Mäyräkoira?  Eihän se ole edes koiran
kokoinen, tuohan varmasti särkyy mei
dän lasten käsittelyssä! Mitä niiden
kanssa muka voi tehdä? Nämä olivat
ensimmäiset aatokset mäykyistä. No
niin sitten tuli Purasten laumaan sheltin
ja belgianpaimenkoiran lisäksi Pikku
Lotta, karkeakarvainen kääpiömäyrä
koira.
Eipä aikaakaan, kun matkustettiin
Kuusamoon hakemaan Topipoikaa,
karkeakarvaista ja kohta oltiinkin jo
Vantaalla hakemassa Pipsaneitiä. Met
sästyskaveria olin vähän katsellut To
pista, mutta se kiihkein into tuntui
puuttuvan. Mutta Pipsaneiti yllätikin
riistavietillä! Ensimmäisenä kesänä nei
ti päätti tehdä pienen tutkimusmatkan
Lapin erämaahan. Kultaa olisi pitänyt
kaivaa, mutta tutustuttiinkin koko per
heen voimin Saariselän ympäristöön et
sien Pipsaa. Vajaan viikon neiti tutustui
maastoihin, eikä näyttänyt kotiikävä
vaivaavan! Syksyllä arvelutti hieman
päästää neitiä irti, ja silloin kuljettiinkin
varovasti ja opeteltiin tulemaan takai
sin. Seuraavaan syksyyn panostettiin
oikein urakalla ja niin Pipsa oppi aja
maan jänistä. Kävimme myös tutustu
massa luonnonluolaan ja metsäkanalin
tuihin ja niin löytyi isännälle metsästys
kaveri!

Pipsan kasvattajalla on karkeakarvai
nen kaniini, joka on saanut
lempinimenDigiDigi hännänheilutuksen
nopeudesta. Isännästä ja Digistä tuli
välittömästi ystävykset heti ensimmäi
sestä vierailusta lähtien ja niin meille
tuli alkuvuodesta Digin tytär Emilia.
Koiranäyttelyt tuntuivat tyttöjen jutuil
ta, mutta Rouvaa miellyttääkseen piti
isännänkin lähteä näyttelyreissuille mu
kaan. Kun löytyi kilpailuviettiä ja omat
termiitit saivat parit vaaleanpunaiset
nauhat, alkoi mielenkiinto herätä. Sit
ten opiskeltiinkin, miten kirjataan näyt
telyluetteloon eriväriset nauhat ja mitä
ne oikein tarkoittivat. Nyt on näyttelyi
tä kierretty ja oltu itsekin näyttelyä jär
jestämässä. Itsellä olisi tarkoitus
mennä Emilian kanssa kehään. Voihan
se olla aika mielenkiintoinen yhtälö:
130kg mies ja karkkarikääpiö! Mieleen
tulee iObelix ja Idefix!
Luolaharjoituksissa ollaan käyty Topin
ja Pipsan kanssa vaihtelevalla menes

Kaksi PSMKK:n hallituksen uusinta jäsentä, Haukiputaalla asuva Kari
Puranen ja liminkalainen Kari Uotila ovat nyt esittelyvuorossa. Molemmat
Karit harrastavat koiriensa kanssa metsästystä ja muita rodunomaisia
juttuja ja saattaapa heidät löytää myös näyttelykehän laitamilta.

HALLITUKSEN TUOREIMMAT JÄSENET ESITTELYSSÄ
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Liminkalainen Kari Uotila aloitti hallituk-

sen varajäsenenä 2011. Hän on myös

ajo- ja mejätoimikunnan jäsen.

Nimeni on Kari Uotila, aloitteleva mäy
räkoiraharrastaja Limingasta. Vapaa
päivät kuluvat metsästyksen,
kalastuksen ja riistanhoidon merkeissä.
Alun perin olin mäyräkoirahankintaan
hieman epäileväinen, mutta meillä kun
minä sanon sen viimeisen sanan eli
”kyllä kulta”, niin 2009 alkukesästä
perheeseemme tuli ensimmäinen mäy
räkoira, Emma (kkn Joenpenkan Ehtoi
saEmma).
Nyt sitä miestä viedään kaurisajosta
kettuluolille ja näyttelykehän laidalle
jännittämään tuloksia. Harrastus vei
täysin mennessään ja mahtava, että
pienestä taskuraketista löytyy periksi
antamaton ajokoira, sisukas luolakoira,
tarkka jälkikoira, tarpeen tullen noutaja
ja ennen kaikkea mukava kotikoira. Tu
levaisuudessa olisi tarkoitus suorittaa
Mäajpalkintotuomarikurssi ja osallistua
Emman kanssa monipuolisesti rodun
omaisiin touhuihin, joten nähdäänpä
sitten niissä merkeissä.
Kari Uotila

Alku lähti hyvin ja pysyttiin tarkasti jäl
jellä, mutta sitten tuli Topille hiki, koira
kaivoi kuopan sammaleeseen ja jäi sii
hen makaamaan. Mutta kyllä me vielä
Topin kanssa näytetään!
Niinpä niin… Eipä tarvitse enää miettiä,
mitä voi mäyräkoiran kanssa tehdä tai
onko se edes koiran kokoinen. Ego näil
lä veijareilla vastaa norsun kokoa!
Kari Puranen

tyksellä ja vesiriistaakin on kokeiltu.
Topin kanssa olemme käyneet myös
mejäkokeessa. Itselle oli yllätys, miten
mukava yhteishenki koepaikalla oli. Ei
tällaista tulokasummikkoa, joka ei oi
kein perustetakaan tiennyt, katsottu
kieroon. Oli kuuma heinäkuinen viikon
loppu. Lauantaina tehtiin jälki ja sun
nuntai oli sitten koepäivä. Itse olin
vähän pyörällä, olihan tämä ensimmäi
nen koe.

Kuva: Pauliina Pönkkä
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PSMKK OULUNERÄMESSUILLA19.  22.5.2011
PohjoisSuomen mäyräkoirakerho
vastaa yhteistyössä Suomen
Mäyräkoiraliiton kanssa
rotuesittelystä Oulun Erämessuilla.
Messuosastolla esitellään tätä
monipuolista harrastus ja
käyttökoirarotua pääpainon ollessa
jäljestyksessä ja luolapyynnissä.
Tervetuloa tutustumaan
messuosastoon ja juttelemaan
mäyräkoirista!



Mikä ihmeen pikakoe? Minulta
kysytään usein.

Pikakoe on pienoismäyräkoirien käyttö
taipumuskoe. Tämän kokeen tarkoituk
sena on selvittää karkea, lyhyt ja
pitkäkarvaisten kääpiö ja kaniinimäy
räkoirien käyttöominaisuuksia sekä koi
ran luonteessa ja käyttäytymisessä
ilmeneviä metsästystaipumuksia. Ko
keessa testataan koiran halua ja kykyä
seurata riistaa maastossa, toimia ko
lossa ja laukauspelottomuutta sekä
kiinnostusta saalista kohtaan. Testitulos
antaa myös viitteitä koiran jalostuskel
poisuudesta rotujärjestölle ja kasvatta
jille.
Käyttötaipumuskoe järjestetään koira
kohtaisena kokeena. Kokeen voi järjes
tää pikakokeen ylituomarioikeudet
omaava henkilö. Ota häneen yhteyttä
ja sovi koeajasta ja paikasta niin hom
ma hoituu.
Osallistumisoikeus on Kennelliiton tai
sen hyväksymän koirarekisteriin merki
tyillä puhdasrotuisilla pienoismäyräkoi
rilla, jotka ovat vähintään 9kuukauden
ikäisiä ja ovat Kennelliiton rokotusmää
räysten mukaisesti rokotettuja ja tun
nistusmerkittyjä. Kokeeseen
osallistuvilta ei vaadita näyttelytulosta
ja esim. kivesvikainenkin koira voi ko
keeseen osallistua.
Koira, joka on saavuttanut hyväksytyn
tuloksen, ei saa enää osallistua tähän
koemuotoon.

Kokeeseen ei saa osallistua:
sairas koira, kiimainen narttu, narttu
30 vrk ennen synnytystä ja alle 42 vrk
synnytyksen jälkeen.
koira, joka ei täytä kennelliiton voi
massa olevia antidopingmääräyksiä.
aggressiivisesti käyttäytyvä koira.
Jääviydet
Noudatetaan Kennelliiton jääviyssää
döksiä.
Itse koetapahtuma alkaa näin
Valitaan koemaasto, joka on kokeeseen
sopiva ja järjestäjä hoitaa tarvittavat
luvat alueen käyttöä varten. Valitaan
alue, jolla tiettävästi esiintyy metsäriis
taa. Maaston tulee olla kohtuudella ih
misen kuljettava ja jälkimaasto on
oltava lumeton. Jos koiria on useampi,
niin jokaiselle on varattava oma maas
toosuus ja jäljet pitää olla riittävän
kaukana toisistaan.
Jälki
Jälki tehdään avomerkein ja se on kaa
violtaan seuraavanlainen: kokonaispi
tuus on 250 metriä ja se jakaantuu
siten, että ensin on 150 metriä suoraa
ja sitten 90 asteen kulma ja sitten suo
raan 100 metriä kololle. Jäljessä lähtö
paikka merkitään näkyvästi,
pintamaata ei rikota ja ohjausalue on
noin 10 metriä. Jälki merkitään avo

Teksti: Jouko Pakkala,
PIKAkokeiden ylituomari
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kulmankaan kohdalla maata ei rikota.
Laukauksensieto testataan ensimmäi
sellä osuudella tuomarin ajattelemassa
kohdassa, eikä siitä ennalta varoitella.
Se tehdään 6 mm starttipistoolilla, joka
järjestäjän on varattava koepaikalle.
Jälki tehdään laahaamalla riistaa peräs
sä, joko sorkalla tai jos riistana käyte
tään jäniseläintä, laahaus tehdään
myötäkarvaan. Jälki tehdään välittö
mästi ennen koetta. Koiranohjaaja ei
saa nähdä jäljen tekoa.
Jos koiranohjaaja haluaa, että jälki teh
dään jäniseläimellä, hän on velvollinen
tuomaan sen koepaikalle. Muussa ta
pauksessa jälki tehdään sorkalla, jonka
järjestäjä hankkii kokeeseen.
Samaa jälkimaastoa saa käyttää uudel
leen 24 tunnin päästä kokeesta.
Kolo
Kolo on noin 5 metriä pitkä, muodol
taan pyöreä, läpimitaltaan 18 cm ja
materiaaliltaan polyesteri /polyuretaa
niletkua. Kolon tulee olla valoa läpäise
vä. Kiinnikkeet vaikka harjateräksestä
taivuteltu ja niitä on oltava riittävästi.
Kolo sijoitetaan jäljen päähän siten, et
tä se on maastoon sopiva, kokolailla
suorassa ja kunnolla kiinnitetty. Kolo
hajustetaan riistaeläimellä kunnolla ja
riista vedetään putken sisään narulla
siten, että molempiin päihin jää narua
niin, että riistaa on mahdollista vetää
pois suuntaan jos toiseen. Kolon mo
lemmat päät tulee olla niin auki, että
koira voi mennä sinne haluamastaan
suunnasta.
Arvostelun perusteet
Alkuun pidetään tiukka
tuomaripuhuttelu, jossa käydään läpi

asiat niin, että ohjaaja tietää miten hä
nen tulee toimia ja mitä ei saa tehdä ja
mitkä asiat tulee huomioida. Selvite
tään ohjaajan oikeudet ja velvollisuu
det, säännöt ja asiat niin, että
tiedetään miten toimitaan missäkin ti
lanteessa.
Koira jäljestää 6 metrin pituisessa na
russa koko jäljen ajan. Sitä ei saa
päästää irti kuin tuomarin erityisluvalla
hetkeksi. Alussa tuomari osoittaa koi
ran ohjaajalle jäljen aloituskohdan. Jäl
jen alussa on 10 metrin ohjausalue,
jonka aikana ohjaaja osoittaa koiralle
tehtävän. Koiran on aloitettava jäljestä
minen 3 minuutin kuluessa. Ohjausalu
een jälkeen koiran tulee antaa
työskennellä vapaasti ja omatoimisesti.
Jos koira poistuu jäljeltä, se saa etsiä
kadottamaansa jälkeä enintään 3 mi
nuuttia. Koiralla katsotaan olevan huk
ka, jos se poistuu jäljeltä osoittamatta
halua palata sille takaisin ja tuomari to
teaa, ettei koira pysty ottamaan jälkeä
uudelleen. Jäljen aikana koiraa saa ke
hottaa kohtuullisesti. Jatkuvaan kehot
teluun tuomari puuttuu ja se voi jopa
vaikuttaa lopputulokseen.
Etsintäosuuden maksimiaika on 20 mi
nuuttia ja jos aika ylittyy niin etsintä
osuus on hylätty. Myös kaksi hukkaa ja
jatkuva kehottaminen, puurtava, epä
varma työskentely aiheuttavat etsintä
osuuden hylkäämisen. Erinomainen
suoritus kestää 5 minuuttia, on itsenäi
nen ja tapahtuu vähäisin kehoituksin.
Suoritus katsotaan hyväksi, jos koira
tekee yhden hukan tai jälki on läpäisty
lievän puurtamisen ja/tai runsaiden ke
hoitusten avulla.
Vaikka etsintäosuus olisi hylätty, koe
jatkuu koiran kolotyöskentelyn testaa
misella. Tuolloin lähestytään koloa tuo
marin ohjeen mukaan.
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Laukauksensieto
Tuomari laukaisee yhden laukauksen 6
mm starttipistoolilla ennen kulmaa.
Tuomari laukaisee aseen 510 metrin
päästä koiraan nähden takana sivulla ja
ase on suunnattu ohjaajasta poispäin.
Laukauksensieto on hyväksytty, kun
koira jatkaa jälkeä testin jälkeen 3 mi
nuutin kuluessa. Laukauksensieto on
hylätty, jos koira ei jatka työskentelyä
3 minuutin kuluessa.
Kolotyöskentely
Koiran tulee joko vetää riista ulos ko
losta tai taistella vastaan tuomarin ve
täessä riistan ulos.
Koiran saavuttua kololle ohjaaja poistaa
tarvittaessa jäljestämisvälineet. Koiraa
saa kehottaa ja kannustaa menemään
koloon, mutta koiraa ei saa työntää ko
loon. Koiralla on 5 minuuttia aikaa
mennä koloon. Koloon meno on riittä
vä, kun koira kokonaisuudessaan on
kolon sisäpuolella. Jos koira ei mene
koloon, on suoritus hylätty. Koiran löy
dettyä riistan odotetaan enintään 23
minuuttia tuomarin harkinnan mukaan,
alkaako koira vetää riistaa ulos. Jos
koira on vain tiiviisti riistan luona pai
koillaan, tuomari vetää varovasti riistaa
ulos. Tuolloin koiran tulee taistella vas
taan tarrautumalla riistaan kiinni. Tiivis
seuraaminen tai laimea kiinniottaminen
ei riitä osuuden hyväksymiseen. Maksi
miaika kolotyöskentelyyn on 10 mi
nuuttia.
Kirjallisessa arvostelussa tulee mainita
koiran työskentelytapa. Kolotyöskentely
on ernomainen, jos koloon menoon tar
vitaan enintään lyhyt kehotus ja koira
tuo riistan ulos. Suoritus on hyvä, jos

koira taistelee riistan ulosvedossa. Run
saat kehotukset kololla oikeuttavat
enintään hyvään suoritukseen. Suoritus
on hylätty, jos koira ei mene putkeen
tai ei vedä ulos riistaa /taistele vas
taan.
Koiran tulee olla kiinnostunut riistasta.
Saaliskäytös on hylätty, jos koira pel
kää tai ei ole kiinnostunut riistasta.
Koesuorituksen kokonaisarviointi
Koesuoritus on hyväksytty, jos koira on
saanut kaikista osasuorituksin hyväksy
tyn.
Koirakohtainen pöytäkirja
Tuomari arvostelee kohdat 2.1 2.4
erilliseen koirakohtaiseen pöytäkirjaan,
antaen loppuarvostelun (hyväksytty/
hylätty/ohjaaja luopui /suljettu) oman
harkintansa mukaan.
Jälkikaavio malli
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PSMKK:N VUODEN 2010 PARHAITEN MENESTYNEETMÄYRÄKOIRAT

VUODEN MÄYRÄKOIRA:
kkn Usvasuon Sirkku
om. JuhaPekka Raappana, Oulu
VUODEN TULOKAS:
kkn Joenpenkan EhtoisaEmma
om. Pauliina Pönkkä, Kari Uotila ja
Marja Junttila, Liminka
VUODEN VETERAANI:
pkn Muviro Deica
om. Katja Huurinainen, Taivalkoski
VUODEN NÄYTTELYKOIRA:
1) kku Welmu Weli Xavier
om. Mirjam Laisalmi, Oulu
2) pku Sagotax Drömmare
om. Ulla ja Markku Henriksson, Oulu
3) pkku Caelestis Shoot´EmUp
om. Piia ja Ville Porthan, Kiiminki
VUODEN AJOKOIRA:
1) kku Mierolaisen Mosku
om. Lotta Seppinen, Siikajoki
VUODEN LUOLAKOIRA:
1) kkn Kasteniityn Sunna
om. Tero Tiinanen, Alavieska
2) kku Joenpenkan AitoArtturi
om. Marja Junttila ja Hannu Pietiläinen,
Liminka
3) pkn Numminasun Inka
om. Salme Mäyrä, Oulainen

VUODEN JÄLKIKOIRA:
1) lku Amadeus
om. Marika Ahola, Rovaniemi
2) kkn Könkäänvaaran ParkkiBirkko
om. Marja Lauronen ja Kari Kotila,
Oulunsalo
3) pku Sagotax Christoffer
om. Lea ja Kari Foudilainen, Oulunsalo

VUODEN VERIKOIRA:
1) kkn Usvasuon Sirkku
om. JuhaPekka Raappana, Oulu
2) kkn Merkaleens Tiffany
om. Outi LehtisaloVäyrynen, Oulu
3) pku Joviro Bandiitti
om. Katja Huurinainen, Taivalkoski

ONNITTELUT!
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Iitu on meidän moninkoiramme. Se on
mitä ihastuttavin ja myös raivostutta
vin, itsepäisin persoona (ehkä vain
mäyräkoirat osaavat olla sellaisia). Ii
tusta on vaikea sanoa, tykkääkö se eni
ten köllötellä viltin alla sohvalla vaiko
remuta luolissa petojen perässä. Iitun
vuosi 2010 oli erikoinen sikäli, että sillä
oli uusi ohjaaja/kouluttaja. Tiina (eli al
lekirjoittanut) on touhuillut noutajien
parissa, joten mäyräkoira sinällään oli
hieman erilainen tapaus. Lajeina meillä
on ollut Iitun kanssa nyt lähinnä MEJÄ
ja VERI sekä ne muutamat näyttely
pyörähdykset. Luolahommat olen suo
siolla jättänyt isännän ja Iitun
asiantuntemuksen varaan. Nythän ei
sinne vaneriputkille olekaan enää asiaa
Iitun valioituessa jo vuonna 2009, mut
ta LUMEhommia voisi kyllä isäntä koi
ran kanssa vielä käydä.
MEJÄ on Iitulle helppo laji. Iitun isäntä
on jälkiä vetänyt pikkupennusta asti Ii
tulle, joten eipä sitä keväällä montaa
harjoitusjälkeä tarvittu todistamaan,
että koira on koekunnossa. Iitu kävi
kolmesti viime vuonna MEJÄkokeessa
ja sai 2 x AVO1 ja yhden VOI0, johon

syynä oli yhtälailla ongelmia tuottanut
katkokulma, hankala maasto kuin myös
emäntä, jolla ei riittänyt ison mahan
kanssa kunto loputtomien kaadettujen
puunrunkojen keskellä kiipeilyyn. Tälle
vuodelle siis jää voittajaluokan suorit
taminen, jos vain aikaa jää riittävästi
kokeiden käymiseen.
Noutohommat aloitettiin Iitun kanssa
viime vuoden keväällä periaatteessa
luoksetulon vahvistamisesta. Apuna
käytettiin palloa, liinaa ja makupaloja.
Luoksetulosta tehtiin koiralle erityisen
mukavaa ja liinalla painoitettiin sitä, et
tä emäntää ei pääse karkuun. Iituhan
osasi jo periaatteessa noutaa, mutta se
ei palauttanut luotettavasti ja oli liian
ronski. Aloitettiin siis myös olohuone
treenit noutoesineen kanssa. Niissä Iitu
palkittiin damin palauttamisesta käteen
makupalalla ja mitäpä ei ahne ja älykäs
tekisi ruuan edestä... Ulkona tehtävissä
noutoharjoituksissa aloitettiin paikal
laoloharjoitukset. Liinalla edelleen var
mistettiin ettei koira pääse noutamaan
ilman lupaa ja jos liikkeellelähtöyrityk
siä havaittiin, kävi emäntä itse hake
massa damin. Näin oppi Iitukin että

Vuoden mäyräkoira ja vuoden VERI-koira
FI KVA-L kkn Usvasuon Sirkku

Kuva: Henna Mikkonen
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noutaa saa vain, jos pysyy paikallaan.
Veteen siirryttiin harjoittelemaan siten
että noutoesinettä noudettiin ensin ran
taviivasta ja kun siitä onnistui, niin siir
ryttiin vesinoutoihin. Iituhan osasi jo
entuudestaan uida. Kun kaikki tämä al
koi sujumaan, aloitettiin riistatreenit,
periaatteessa toimittiin ihan samoin
kuin aloitettiin daminkin kanssa. Liinaa
käytettiin alkuunsa varmistamaan ettei
Iitu omi riistaa ja painoitettiin riistankä
sittelykysymyksiä. Vesihakua tehtiin
ihan perinteiseen tapaan laittamalla ve
sialueelle noudettavaa ja etsityttämällä
niitä. Tyhjää aluetta ei harjoituksissa
haetuteta koskaan. Näillä opeilla Iitu
sai kauden aikana 2 x VERI1, VERI2 ja
VERI0. Kokeissa käytiin hieman liian ai
kaisin, mikä kostautui riistan kanssa
kuumumisella. Ensi vuodelle peruute
taan harjoituksissa vähäsen ja lähde
tään sitten tavoittelemaan vielä sitä
yhtä VERI1:stä.
Näyttelyihmisiksi emme tunnustaudu ja
jos isännältä kysyttäisiin, niin eipä niis
sä ravattaisikaan. Iitu kuitenkin on

mielestäni mukavan näköinen mäyrä
koira. Sillä on kaunis ja ilmeikäs pää,
hyvä turkinlaatu ja muutoinkin sillä on
palikat enimmäkseen oikeillapaikoil
laan, joten näyttelyihin mentiin. Näyt
telyissä käytiin kaksi kertaa Oulun
näyttelyissä, joista tuloksina Iitu sai
ERI ja oli PN3 ja toisena päivänä EH ja
oli käyttöluokan 1. Kyllä Iitu vielä näyt
telyissä tullaan jatkossakin näkemään.
Näillä vuoden 2010 tuloksilla Iitu on
PSMKK:n vuoden mäyräkoira ja vuoden
VERIkoira. Iitu on innokas ja riistaveri
nen koira. Sen kanssa on helppo met
sästykseen liittyviä lajeja harjoitella,
kun se innostuu lajista kuin lajista. Kui
tenkin Iitu on ensisijaisesti meidän soh
vanvaltaaja ja metsästyskoira. Toivon
mukaan se jatkaa tänä vuonna uraa
koepuolella ja sitä ennen viipyy hetken
myös kotiäitinä, kun pikkumäyräkoirat
on tilaukseen kerta laitettu.
Kiittäen palkinnoista
Tiina Pikkuaho ja tekstintarkastaja Ju
haPekka Raappana

Kuva:Pauliina Pönkkä

Limingassa asuva karkeakarvainen
mäyräkoiranarttu Emma (Joenpenkan
EhtoisaEmma s. 23.3.2009, e. FIN
KVAL Rowanberrie´s Feenix  i. FIN
KVAA Krogvikens Castor) on ehtinyt
harrastaa jo monenlaista ensimmäisenä
näyttely ja koevuotenaan.
Emma osallistui ensimmäisiin MEJÄ
kokeisiinsa Pyhännällä kesäkuussa
2010, mutta tuoreet riistan jäljet
houkuttelivat pois verijäljeltä. Kesän

Vuoden tulokas
kkn Joenpenkan
Ehtoisa-Emma
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aikana Emma osallistui ahkerasti lähi
seudun MEJÄkokeisiin ja tulihan niitä
tuloksiakin: 2 x AVO 2 ja 1 x AVO 3.
Syksyllä 2010 oli vuorossa PSMKK:n
ensimmäiset VAHIkokeet ja Emma sai
hyväksytyn tuloksen. Syksyn aikana
tyttö pääsi näyttämään ja käyttämään
jäljestystaitojaan myös luonnossa ja
jäljittikin Kariisännän hirviporukalle
monta haavakkohirveä.
Emma aloitti LUTharjoitukset aivan
vuoden 2009 lopulla ja niitä jatkettiin
kevään aikana Oulun Haukkukeitaalla
edeten sytyttelystä putkiharjoituksiin.
Keväällä Emma pääsi koluamaan myös
luonnonluolia ja ajeli supeja, mikä toi
varmuutta luolatyöskentelyyn. Loppu
kesän LUTkokeissa Emma sai 2 LUT D
tulosta.
Emma on osoittanut erittäin hyvää ajo
taipumusta jo nuorena, sillä ensimmäi
nen jäniskaato tuli marraskuussa 2009,
kun tyttö oli vasta täyttänyt 8 kuukaut
ta. Emma on ajanut metsäkaurista, su
pia, kettua (ja  ikävä kyllä
ilvestäkin!), mutta tähänastiset kaadot
ovat olleet vielä jäniksiä. Syksyllä 2010
Emma osallistui kolmeen MÄAJkokee
seen, mutta tuloksia ei kuitenkaan vielä
tullut.
Emman ensimmäinen näyttelyesiinty
minen oli pentunäyttelyssä Siikajoella
elokuussa 2009 ja varsinaiset 11 näyt
telytulosta ovat kaikki vuodelta 2010.
Paras näyttelytylos (PN2, varaserti, va
racacib nuorten luokassa) tuli Ylivies
kassa heinäkuussa.
Nuori monitoimimäykky Emma on ko
keillut myös vesiriistaharrastusta VERI
harjoituksissa. Onpa Emma sijoittunut
myös möllimaastojuoksukisoissa ja

palkittu paikallisen metsästysyhdistyk
sen toiseksi parhaana eräkoirana. Tule
vaisuudessa Emma tulee harrastamaan
pääasiassa ajo ja luolametsästystä ja
osallistumaan rodunomaisiin MÄAJ ja
LUTkokeisiin sekä näyttelyihin. Myös
jäljestämisharrastus jatkuu MEJÄ, VA
HI ja HIRVJkokeissa.
Emman emäntä Pauliina luonnehtii Em
maa: ”Kotioloissa Emma on rauhallinen
ja omissa oloissaan viihtyvä nuori mäy
risnarttu, joka myös osaa olla valloitta
va ”pusumoottori” ja vauhtiviikari.
Emma on ihana oma ja itsetietoinen
persoonansa, peittojen seassa möyrivä
sohvaperuna, mutta myös hyvä ja in
nokas metsästyskoira. Emman kanssa
on ilo harrastaa, kun tyttö on osoitta
nut monipuolisuutta eri metsästysmuo
toihin, niin maan alla, kuin päälläkin.
Emmaa on ihan pennusta asti totutettu
metsässä kulkemiseen ja Emma on syt
tynyt riistalle suhteellisen varhaisessa
vaiheessa. Myös MEJÄkokeissa tämä
tuli havaittua moneen kertaa  riistan
jäljet kerta kaikkiaan houkuttavat tytön
pois naudan verijäljestä. Toisaalta vah
va riistataipumus on meille etu, kun
metsästystä harrastetaan. Pääasiassa
Emmaa tullaan käyttämään luola ja
ajohommissa, kokeet mukaan lukien.
Kokeita ollaankin aloiteltu harjoittelu
mielessä, nämä lajit kun vaativat koi
ralta kypsyyttä, kokemusta ja
käytännön harjoitusta, eli paljon kilo
metrejä isäntäväen maihareihin.”
Kiitokset tulokaspalkinnosta kuuluvat
tietysti myös Emman innokkaille omis
tajille Pauliinalle ja Karille, jotka ovat
vieneet tyttöä metsälle, rodunomaisiin
kokeisiin ja näyttelyihin.
Marja Junttila
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Vuoden Veteraani
pkn Muviro Deica

Kuva: Katja Huurinainen

Tessa syntyi 26.4.2001 viiden muun si
saruksen kanssa. Matisen Ulla mietti
kahden nartun välillä, toisen jätti sijoi
tuskoiraksi ja toisen sain minä. Mitään
hän en tuolloin mäykkäreistä tiennyt,
muuta kuin että pieni koira jolla on iso
luonne ja sopii myös metsään liikku
maan. Tessan kautta olen kaiken muun
oppinut.
Tessa valittiin vuoden veteraaniksi
2010. No, sinänsä minua ei valinta ih
metyttänyt, käytiinhän Tessan kanssa
vuonna 2010 vielä LUMEkokeessa,
kerran hyväksytysti, toisella kerralla
keskeytin, kun mäyrän pirulainen sai
raapaistua leukanahkat roikkumaan.
Tessalla kun oli taipumus mennä lähei
seen kontaktiin riistan kanssa, ja se ei
ole viisasta silloin kun vastassa on
mäyrä. No, ei tuostakaan reissusta jää
nyt pidempiaikaisia kammoja emännäl
lekkään, koira sitä vastoin olisi vain
mennyt kahta kauheammalla tohinalla
takaisin. Myös MEJÄkokeissa startta
simme vuonna 2010 viisi kertaa, pää
simme voittajaluokkaan asti, sieltä tuli
3x VOI3 ja 1x VOI2 tulos. Katkokulma
tuotti Tessalle hankaluuksia, Tessa kun
lähti aina rengastamaan vasemmalle,
ja yllättäen aina meille sattui jälki jossa
kulmat olivat oikealle. Viimeisessä ko
keessamme Ilmajoella katkokulma vih
doinkin meni hyvin, mutta eiköhän
tuloksen pudottanut viimeisellä pätkällä
vierestä lähtenyt teeripesue. Näytte
lyissä kävimme 2010 kuusi kertaa, pa
ras tuloksemme PN2 Ylivieskassa.
Tuomari oli haltioissaan koiran iästä ja
pirteydestä. Tessa kun osasi liikkua to
della hienosti. Upeat liikkeet veteraani
luokassa toivat Tessan veteraaniiällä
kaiken kaikkiaan viisi ROP VET – tulos
ta ja yhden BISVET tuloksenkin 4/6 +
5 ryhmänäyttelystä.

Puhun todellakin Tessasta menneessä
aikamuodossa. Tessalle sattui tapatur
ma joulukuun 18. päivänä. Aamulla oli
myrskyisä tuuli, mutta pakkaslukemat
olivat pitkästä aikaa sellaiset että koirat
saattoi löysätä metsään. Tuo reissu jäi
Tessan viimeiseksi, jänis oli vienyt koi
rat läheisen Koivujoen varteen ja juos
sut pitkin poikin jäätä. Rannassa oli
ollut sen verran pyörrettä, että jää oli
heikko, eikä kestänyt koiraa. Tessa oli
ensimmäinen mäyräkoirani ja varmasti
maailman viisain koira, jonka puuttu
minen laumassamme on huomattu.
Vieläkin itkettää kun juttua kirjoitan,
mutta Tessa oli meille erittäin tärkeä
perheenjäsen, eikä ole tarkoituskaan
häntä unohtaa. Tessa sai minut rakas
tumaan näihin pitkäkarvaisiin mäyrä
koiriin, enkä päivääkään vaihtaisi pois.
Lohdutukseksi olen yrittänyt ajatella et
tä Tessa sai mennä”saappaat jalassa”,
eli terveen ja pirteän elämän, eikä jou
tunut sairastamaan koko 9,5 vuotisen
elämänsä aikana kuin etuhampaiden
katkeamisesta johtuneen juurituleh
duksen, joka hoitui kahden keskimmäi
sen hampaan poistolla. Tessa sai
viimeisen lepopaikkansa kotikuusen al
ta ja on nyt suojelusenkelinä tähtenä
taivaalla johdattamassa meidän elä
määmme eteenpäin.
Katja
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TALKOOLAISTEN ARVONNAN TULOKSET
Vuoden 2010 koiranäyttelyihin osallistuneiden talkoolaisten kesken
suoritettiin arvonta syyskokouksen yhteydessä. Arpaonni suosi tällä
kertaa Anne Purasta, joka voitti 100 euron lahjakortin Mustiin ja Mirriin,
sekä Timo Maloa, joka voitti Royal Caninin lahjakortin. Lisäksi arvottiin
kerhon tuotteita.
Onnittelut onnettaren suosikeille ja kiitos kaikille talkoolaisille!

Vuoden Ajokoira
kku Mierolaisen Mosku

27.2.2009 - 15.11.2010

Kuva: Lotta Seppinen
Moskupoika jatkoi suvun menestystä
voittamalla PSMKK:n vuoden ajokoira
tittelin isänsä Güntherin (Krogvikens
Castor  vuoden 2009 ajokoira) jäl
keen. Güntherin rinnalle aloin muutama
vuosi sitten suunnittelemaan toisen
mäyräkoiran ottoa, ja toiveissa oli saa
da Güntherin pentu. Soitin tuolloin sa
mantien Moskun kasvattajalle, Pekka
Paavolalle, ja kysyin, onko hän ajatellut
uusia yhdistelmän Krogvikens Castor 
Punapakan Åriginelli, josta Pekalla oli
itsellä lupaava narttu kasvamassa. Kun
yhdistelmä uusittiin, oli heti selvää että
siitä pennut otan. Keväällä 2009 Mosku
sitten saapui ja se hurmasi minut täy
sin. Jo ensimmäisenä talvenaan se ajoi
kaurista todella hyvin ja sille saatiin
myös kaatoja. 2010 syksyllä vuorossa
oli ajokokeet, joissa myös saatiin melko

mukavaa tulosta. MEJÄ:ssäkin koeura
alkoi lupaavasti ja Mosku nousi voitta
jaluokkaan kesällä 2010. Tämän lisäksi
Mosku oli ensiluokkainen sylikoira  niin
tiiviisti se kainaloon kaivautui aina kun
mahdollisuuden sai. Odotukset olivat
tulevaisuuden osalta kovat, mutta vali
tettavasti elämä ei aina mene niin kuin
suunnitellaan, ja 15.11.2010 Mosku
menehtyi tapaturmaisesti. Suru Mos
kun menetyksen johdosta on edelleen
suuri, mutta uusi pentu on varaukses
sa, emänä Moskun täyssisko. Mosku
ajaa nyt siellä missä metsä on täynnä
riistaa eikä koskaan pakkaset tai lumet
estä metsästystä. Mosku elää muistois
samme aina pienenä "lippispäisenä"
pojankoltiaisena.
Lotta Seppinen
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PSMKK TIEDOTTAA
Tuoreimmat tiedot PohjoisSuomen Mäyräkoirakerhon
tulevista tapahtumista ja toiminnasta löydät:
Kerhon blogista osoitteessa:http://psmkkajankohtaista.blogspot.com. Jos
haluat, että esimerkiksi koe tai näyttelytuloksia julkaistaan blogissa, lähetä
niistä tiedot osoitteeseen psmkkinfo@gmail.com
Sähköpostilistan kautta. Sähköpostilistalle pääset lähettämällä
sähköpostiosoitteesi Piialle osoitteeseen piia.porthan@kiiminki.fi
Kerhon facebooksivuilta. Tykkäämällä sivuista pääset myös julkaisemaan
itse esimerkiksi kuvia ja muita kuulumisia koirastasi.
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PSMKK järjesti jalostustarkastuksen yli
kahden vuoden tauon jälkeen
12.3.2011. Koiria saatiinkin paikalla
mukavasti, 12 kappaletta.
Jalostustarkastuksen aamu valkeni
kirkkaana ja kylmänä. Kylmyyteen oli
kin totuttelemista, koska takana on pit
kä jakso plussakelejä. Onneksi olimme
vuokranneet paikaksi lämmitetyn hal
lin, joten koko päivää ei tarvinnut vär
jötellä.
Koirat oli jaettu kahteen ryhmään, jois
ta ensimmäinen saapui paikalle kym
meneksi. Tarkastus aloitettiin
mittaamalla koirien strategiset mitat,

eli paino, rinnanympärys, säkäkorkeus,
maavara, pään pituus sekä rungon pi
tuus ja syvyys. Mittauksen suorittivat
mäyräkoiraliiton jalostustoimikunnasta
paikalla ollut Leena Vatanen sekä Lea
Foudilainen. Koirilta ja myöskin mittaa
jilta vaadittiin kärsivällisyyttä, jotta mi
tat saatiin oikein. Erityisen haastavaksi
tuntui muodotusvan pään pituuden mit
taaminen. Kaikki koirat saatiin kuiten
kin kunnialla mitattua ja tuomarimme
Anita Alatalo pääsi töihin hyvissä ajoin.
Paikalla oppimassa tuomarin ja mittaa
jien työskentelystä oli myös ulkomuo
totuomari Marjatta PylvänäinenSuor
sa. Kenties näemme hänet joskus mäy
räkoirakehässä.

Jalostustarkastus
Haukiputaalla
12.3.2011

Teksti: Meeri Juusola

Sagotax DrömmaremittausvuorossaKuva: Marja Junttila



pku Joviro Barbaari, om. Stiina Heikkilä HYVÄKSYTTY
pku Joviro Bandiitti, om. Katja Huurinainen HYVÄKSYTTY
pkn Joviro Adalmiina, om. Sinikka Putaala HYVÄKSYTTY
pkn Joviro Aurora, om. Katja Huurinainen HYVÄKSYTTY
pku Sagotax Drömmare, om. Ulla ja Markku Henriksson HYVÄKSYTTY
pkn Annabell, om. Jaana Hiltunen HYVÄKSYTTY
kkn Joenpenkan EhtoisaEmma, om. Pauliina Pönkkä, Kari Uotila ja Marja
Junttila HYVÄKSYTTY VARAUKSIN
pkn Numminasun Inka, om. Salme Mäyrä HYVÄKSYTTY
kku Rowanberrie´s Talent In Gave, om. Jani Kärenlampi HYVÄKSYTTY
kkn Rowanberrie´s Victoria, om. Jani Lalli HYVÄKSYTTY
pkn Tappijalan Zarina, om. Anneli Mikkonen HYVÄKSYTTY VARAUKSIN
kkn Vuorenkaiun Kata, om. Iida Lappalainen HYVÄKSYTTY

TULOKSET
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Päivä sujui sutjakkaasti mutta rauhalli
sesti. Vaikka koirat omistajineen joutui
vatkin odottelemaan jonkin verran, niin
se ei tuntunut ketään haittaavan. Tästä
lienee kiittäminen Henna Hakkoa ja
Marja Junttilaa, jotka olivat järjestä
neet meille kahvia ja pientä purtavaa
odotelun ratoksi. Ja olihan se mukavaa
viettää päivää muiden mäyräkoiraih
misten kanssa!

Omasta puolestani haluaisin kiittää tuo
mariamme Anitaa sekä jalostustoimi
kunnan edustajaa Leenaa, joka malttoi
tulla avuksemme pentulaatikon ääreltä.
Kiitos myös muille järjestelyihin osallis
tuneille sekä tietysti paikalla olleille koi
rille omistajineen!
Lisätietoja jalostustarkastuksesta sekä
tarkemmat arvosteluperusteet löydät
Suomen Mäyräkoiraliiton nettisivuilta.

Rowanberrie´s Talent In Gave vuorossaKuva: Marja Junttila Annabell arvosteltavanaKuva: Ismo Keskitalo



Pidimme Bpentueen (Ravnsager’s Kac
hina Akasut  Welmu Weli Xavier) pen
tuetapaamisen marraskuun lopulla
Oulussa. Paikkana oli Karvosen Leenan
ja Kaukon sijoitusnartun Beatrixin
omistajan Annan koti. Seitsemästä
pennusta viisi pääsi paikalle, yksi uros
ja neljä narttua. Kauimpaa taidettiin
tulla me eli Iisalmesta 200 km päästä
ja Sari Haapajärveltä, muut taisivat ol
lakin Oulusta.
Pikku hiljaa kaikki olivat paikalla. Kohta
sisällä olikin käynnissä jo melkoinen vi
pellys, joten laskimme pentuja aina vä
lillä ulos temmeltämään. Siinä
alkuriehumisen jälkeen kokeilimme mi
ten pennut osaisivat seisoa pöydällä ja
miten sitä kannattaa harjoitella. Samal
la Leena neuvoi miten nyppiminen ta
pahtuu ja milloin on oikea aika
siistimiselle.

Monelle meistä tuo nyppiminen olikin
uusi asia ja mielenkiinnolla ohjeita
kuunneltiin.
Ulkona otimme näyttelytreeniä, kävel
tiin yhdessä ja yksin, vaikka leikkimi
nen olisi tainnut pentujen mielestä olla
mukavampaa =). Oli mukava nähdä
toisia pennun omistajia ja vaihtaa kuu
lumisia siitä, minkälainen pentu on ja
miten elämä pennun kanssa on lähte
nyt menemään. Kaikilla tuntui men
neen hyvin. Puhuttiin näyttelyistä ja
sitten keväällä jälkiharjoitusten aloitta
misesta. Ja oli puhetta, että keväällä
olisi uusi tapaaminen, jolloin tutustut
taisiin noihin jäljen saloihin ja opetus
menetelmiin.
Ja pitihän meidän juhlia myös pentujen
emän Shiinan Suomen muotovalioitu
mista täytekakkukahvien merkeissä

Kennel Merkaleen’s
Pentuetapaaminen 20.11.2010

Kuva: Reeta Juntunen
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LUONNETESTIT ROVANIEMELLÄ 21.5. ja 22.5.2011

Rovaniemellä järjestetään kaksi luonnetestiä 21.5. ja 22.5.2011
Ilmoittautumiset 11.5.2011 mennessä: Tiina Sallinen, Ranuantie 3018,
97675 NARKAUS. p. 040 353 0379, email. rakkapalon@luukku.com
Osallistumismaksu 30 € mäyräkoirat/ 40 € muut. Maksetaan tilille:
OP 564002593536. Mäyräkoirat etusijalla

ja pöytä olikin katettu monenlaisilla
herkuilla.
Tällaiset tapaamiset ovat mukavia, kun
näkee pennut ja sen miten ne ovat ke
hittyneet. Varsinkin jos pennun omista
jalla on uusi rotu kyseessä, niin voi
samalla kysyä neuvoa kasvattajalta.
Näin ainakin itse koen asian, koska Pi
mu on meidän perheen ensimmäinen

mäyräkoira, ja tähän asti on tullut tou
huttua vaan noitten palveluskoirien
kanssa. Ja näkeehän kasvattajakin sa
malla miten pennut voivat.
Päivä oli onnistunut ja uutta tietoa saa
neena oli kiva lähteä kotimatkalle väsy
nyt pieni mäyräkoira mukanaan!
Reeta Juntunen

Kuva: Leena Karvonen
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MÖLLIMAASTOT
Perinteiset möllimaastokilpailut
järjestetään taas 30.4.
Lisätietoja kerhon nettisivuilta ja
blogista.

VALIOPALSTA
Voit halutessasi ilmoittaa koirasi
tuoreesta valioitumisesta Tuubin
valiopalstalla. Julkaisemme myös
kuvan. tuubilehti@gmail.com



VALOKUVAUSKILPAILU 2011
PohjoisSuomen mäyräkoirakerho järjestää jälleen jäsenilleen
valokuvauskilpailun. Tuttuun tapaan eniten ääniä saaneista kuvista
kootaan kalenteri vuodelle 2012, joten toivomme kuvia kaikilta
vuodenajoilta! Kaikki kalenteriin päätyneiden kuvien lähettäjät
palkitaan vuoden 2012 kalenterilla. Kuvat lähetetään lehden
toimitukselle osoitteeseen psmkk1@gmail.com

Kuvat tulee toimittaa 31.7.2011 mennessä. Tämän jälkeen kuvat
julkaistaan kerhon kuvagalleriassa ja ne ovat äänestettävissä 7.
31.8.2011 välisenä aikana. Äänestäjien kesken arvotaan kaksi
vuoden 2012 kalenteria syyskokouksen yhteydessä.

Säännöt:
Kilpailuun saavat osallistua vain PSMKK:n jäsenet
Kuvan pääosassa tulee olla mäyräkoira
Kilpailuun saa osallistua vain itse ottamallaan kuvalla
Jokainen osallistuja saa lähettää kilpailuun enintään kaksi kuvaa
Jos kuvassa esiintyvä mäyräkoira ei ole kuvaajan oma, on hyvä
pyytää koiran omistajalta lupa kuvan julkaisuun
Jos kuvassa esiintyy tunnistettavissa oleva henkilö, täytyy kuvaajalla
olla hänen lupansa kuvan julkaisuun
Kuvalla ei ole osallistuttu aiempiin kerhomme valokuvauskilpailuihin
Kerholla on oikeus julkaista kilpailijoiden lähettämiä kuvia kalenterin
lisäksi myös nettisivuilla, lehdessä ja muissa kerhon julkaisuissa
Kuvat tulee lähettää alkuperäisessä koossaan ja kuvien tulee olla
mahdollisimman hyvälaatuisia. Mikäli kuva ei ole laadultaan
painokelpoinen, kerho voi hylätä kuvan kalenterista äänimäärästä
riippumatta.

22 TUUBI 1/2011



VERI, PIKA JA LUME – KOULUTUKSESTA JA KOKEISTA

Huurinaisen Katja kertoo kesän vesiriistaharjoituksista sekä antaa tietoa PIKA ja
LUMEkokeista kiinnostuneille. Katja kertoo myös aloittamastaan vesiriistakoulu
tuksen sähköpostipalvelusta.
Olen kehitellyt pienimuotoista kirjekurssia vesiriistakoulutukseen liittyen. Kyseessä
ovat omat ajatukseni ja kokemukseni ko. asioiden koulutuksesta. Koulutusmetode
ja on vaikka kuinka paljon ja onkin tärkeää, että jokainen opettaa koiralleen asiat
itselle sopivalla tavalla. Mikäli haluat tutustua koulutustapoihini, pyydä koulutusma
teriaalia osoitteesta katja.psmkk@gmail.com. Samaan osoitteeseen voi myös il
moittaa, jos haluaa vesiriistakokeisiin ja harjoitteluun liittyvät infot suoraan omaan
sähköpostiin.
Vesiriistasta on tarkoitus myös pitää ”maastokoulutus” alkukesästä. Treeneistä il
moitetaan mäyräkoirakerhon nettisivuilla, blogissa ja facebookissa sekä yllä olevan
sähköpostin kautta. Treeneissä ollaan kuivalla maalla, harjoitellaan kuivan maan
noutoa, lintua heittäen sekä laahausjälkeä tehden. Laukauksena käytetään startti
pistoolia ja treenilintuna on lokki tai dummy lokin siivillä, riippuen koiran halusta
ottaa lintua suuhun. Jotta saat kyseisestä treenipäivästä parhaan mahdollisen hyö
dyn itselle ja koiralle, opeta koiralle nyt kevään aikana käskyjä PAIKKA, TÄNNE,
NOUDA ja ETSI. Muista että mäyräkoiran koulutus vaatii kärsivällisyyttä, mutta nä
mä oppivat kyllä kaiken, kunhan palkka on oikea. Toisilla palkka on herkku, toisilla
lelu, toisilla omistajan kehu!
Pyritään pitämään myös ennen koeviikonloppua ”harjoituskokeet”, koiramäärästä
riippuen ainakin vesiosuuden suhteen, jossa harjoittelemme tyhjän veden hakua ja
linnun noutoa vedestä sekä käytetään starttipistoolia. Tästä harjoituskerrasta saat
te parhaan hyödyn, mikäli koiranne suostuu menemään veteen, ja vielä parempi,
ilman että sinne heitetään mitään.
Minulla on tällä hetkellä ainakin jonkinlaista tietoutta seuraavista harrastusmuo
doista: VERI, LUT, MEJÄ, VAHI, MÄAJ ja LUME. Minut tavoittaa tämän vuoden aika
na ainakin Oulun Erämessuilta näillä näkymin lauantaina ja sunnuntaina,
mejäkokeiden aikaan Pyhännältä sekä tämän vuoden VERI ja VAHIkokeista. Tule
kysymään mieltäsi askarruttavista asioista, niin pohditaan yhdessä löydämmekö
niihin vastauksia.
Johan Carlson on oululainen PIKA LUME ja VERIkokeiden ylituomari. Mikäli olet
kiinnostunut LUMEkokeesta ja sinulla on ketun/supin/mäyrän pesä tiedossa, niin
soita tuomarille ja kuvaile paikka. Hän osaa kertoa, onko paikka LUMEkokeelle so
piva. Kaikkien PIKAkokeista ja harjoituksista kiinnostuneiden kannattaa rohkeasti
olla yhteydessä Johaniin. Harjoituksia ja kokeita voi järjestää läpi kuivan maan
ajan, eli heti kun lumet ovat sulaneet ja ennen kuin uusi lumi syksyllä sataa. Joha
nilla on PIKAputki sekä kauriin ja hirven sorkkia. Yhteydenotot sähköpostilla
johan@pietarsaarenpuutavara.fi tai puhelimitse p. 0504876533.

Kevätterveisin Katja Huurinainen, Taivalkoski
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TULEVIA KOKEITA JA KOULUTUSTA 2011

MEJÄKOKEET

29.5. PYHÄNTÄ AVO, VOI Raj. 18 koiraa. Järj. PohjoisSuomen Mäyräkoirakerho
ry ja PohjoisSuomen Spanielikerho ry. YT Marika Ahola. Ilm. 25.4.16.5.2011
Virpi Väisänen, Huvilaranta 16, 91910 Tupos, 0405205448 (ilt.),
virpi.vaisanen@gmail.com. Osm. 80 euroa koepaikalla.

19.6. PYHÄNTÄ AVO, VOI Raj. 18 koiraa. PohjoisSuomen Mäyräkoirakerho ry
ja PohjoisSuomen Spanielikerho ry. YT Juha Junkala. Ilm. 16.5.6.6.2011 Virpi
Väisänen, Huvilaranta 16, 91910 Tupos, 0405205448 (ilt),
virpi.vaisanen@gmail.com. Osm. 80 euroa koepaikalla.

21.8. PYHÄNTÄ AVO, VOI Raj 18 koiraa. PohjoisSuomen Mäyräkoirakerho ry ja
PohjoisSuomen Spanielikerho ry. YT Olavi Nurmiranta. Ilm. 18.7.8.8.2011 Virpi
Väisänen, Huvilaranta 16, 91910 Tupos, 0405205448 (ilt),
virpi.vaisanen@gmail.com. Osm. 80 euroa koepaikalla. Koe on
kerhonmestaruuskoe VOIluokan koirille.

4.9. PYHÄNTÄ AVO Raj. 5 koiraa. PohjoisSuomen Mäyräkoirakerho ry ja
PohjoisSuomen Spanielikerho ry. YT Heikki Kanniainen. Ilm. 1.822.8.2011 Virpi
Väisänen, Huvilaranta 16, 91910 Tupos, 0405205448 (ilt.),
virpi.vaisanen@gmail.com. Osm. 80 euroa koepaikalla.

4.9. PYHÄNTÄ VOI Raj. 6 koiraa. PohjoisSuomen Mäyräkoirakerho ry ja
PohjoisSuomen Spanielikerho ry. YT Arto Tiainen. Ilm. 22.8.2011 mennessä
Virpi Väisänen, Huvilaranta 16, 91910 Tupos, 0405205448 (ilt.),
virpi.vaisanen@gmail.com. Ilm. mukaan tulokset (3 kpl) ajalta 6.9.2010
21.8.2011. Osm. 80 euroa koepaikalla.

LUTKOKEET

14. ja 15.5. OULU LUT A, DB Raj. LUTsäännöt. Järj. Oulun Seudun
Terrieriyhdistys ry. YT Matti Hartikka. Ilm. viim. 5.5.2011 Anu Kärkkäinen, 040
5775501 klo 17 jälk., anu.karkkainen@antell.fi. Osm. 45 € 80001279265517
viite 410878 kun koepaikka varmistunut. Mahdollisuus luonnonluolan
tarkastukseen, 10 euroa.
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VERIKOKEET

30.7. KESTILÄ Raj. VERIsäännöt. Järj. Oulun Seudun Terrieriyhdistys ry. YT
Johan Carlson. Ilm. viim. 22.7.2011 Katja Huurinainen, 0443340727 klo 1820,
katja.psmkk@gmail.com. Osm. 30 euroa, maksutiedot lähetetään kun koepaikka
varmistunut.

5.8. OULUN SEUTU/KESTILÄ Raj. VERIsäännöt. Järj. PohjoisSuomen
Mäyräkoirakerho ry. YT Katja Huurinainen. Ilm. viim. 29.7.2011 Lea Foudilainen,
Retiisikuja 2, 90460 Oulunsalo, 0407205320 ilt., lea.foudilainen@luukku.com.
Osm. 30 euroa koepaikalla.

6.8. OULUN SEUTU/KESTILÄ Raj. VERIsäännöt. Järj. PohjoisSuomen
Mäyräkoirakerho ry. YT Katja Huurinainen. Ilm. viim. 29.7.2011 Lea Foudilainen,
Retiisikuja 2, 90460 Oulunsalo, 0407205320 ilt., lea.foudilainen@luukku.com.
Osm. 30 euroa koepaikalla.

7.8. OULUN SEUTU/KESTILÄ Raj. VERIsäännöt. Järj. PohjoisSuomen
Mäyräkoirakerho ry. YT Johan Carlson. Ilm. viim. 29.7.2011 Lea Foudilainen,
Retiisikuja 2, 90460 Oulunsalo, 0407205320 ilt., lea.foudilainen@luukku.com.
Osm. 30 euroa koepaikalla. Koe on kerhonmestaruuskoe PSMKK:n jäsenten
mäyräkoirille

13.14.8. UTAJÄRVI Raj. VERIsäännöt. Järj. Oulun Seudun Terrieriyhdistys ry.
YT Johan Carlson. Ilm. viim. 5.8.2011. Katja Huurinainen, Rappanansuontie 45 C,
93420 Jurmu, 0443340727 (17 – 21), katja.psmkk@gmail.com. Osm. 30 euroa,
maksutiedot lähetetään kun koepaikka varmistunut.

MÄAJKOKEET

29.8.11.9. LIMINKA Järj. PohjoisSuomen Mäyräkoirakerho ry. YT Pekka
Hautamäki, ilm. viim. 22.8.2011 Antti Kirjatankki, Salosentie 5 B, 90440 Kempele,
0407292480, Antti.Kirjatankki@citec.com. Osm. 20 euroa koepaikalla.
Koiranohjaaja hankkii maaston ja tuomarin. Tuomarin hankinnassa avustetaan.

8.10. KEMPELE, PohjoisPohjanmaan ja Lapin PMkoe Järj. PohjoisSuomen
Mäyräkoirakerho ry. YT Reima Laaja, ilm. viim. 1.10.2011 Lotta Seppinen,
Puolukkatie 4, 92400 Ruukki, 0505521333, lotta.seppinen@ras.fi. Osm. 40 euroa
koepaikalla. Raj. osanotto, piirinmestaruuskokeen järjestämisohje. Koiranohjaaja
hankkii tuomarin.
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29.10. SIIKALATVA, Ristironkkelin leirikeskus, Pohjan lohkon valintakoe,
Järj. PohjoisSuomen Mäyräkoirakerho ry. YT Jouni Vestu, ilm. viim. 22.10.2011
Hannu Pietiläinen, Jyväskyläntie 97 B, 91930 AlaTemmes, 0505183499,
HooPee2008@gmail.com. Osm. 68 euroa tilille FI22 4730 0010 0141 49. Maksuun
viitteeksi lohkokoe 29.10.2011. Raj. osanotto, valinta lohkokokeen
järjestämisohjeen mukaan.

26.11. HAILUOTO Raj. Järj. PohjoisSuomen Mäyräkoirakerho ry. YT Pekka
Hautamäki, ilm. viim. 13.11.2011 Hannu Pietiläinen, Jyväskyläntie 97 B, 91930
AlaTemmes, 0505183499, HooPee2008@gmail.com. Osm. 35 euroa koepaikalla.
Raj. maastot, etusija PohjoisSuomen mäyräkoirakerhon koirilla. Koiranohjaaja
hankkii tuomarin.

VAHIKOKEET

8.8. LIMINKA Raj. iltakoe, 3 koiraa/tuomari. VAHIsäännöt. Järj. PohjoisSuomen
Mäyräkoirakerho ry. YT Mikko Taipaleenmäki. Ilm. viim. 29.7.2011. Katja
Huurinainen, Rappanansuontie 45 C, 93420 Jurmu, 0443340727 (17 – 21),
katja.psmkk@gmail.com. Osm. 40 euroa koepaikalla. Jäljenteko edellytyksenä
kokeeseen osallistumiselle.

LUMEKOKEET

LUMEkokeet ajalla 1.8.2011 30.4.2012
Mikäli olet kiinnostunut LUMEkokeesta ja sinulla on ketun/supin/mäyrän pesä
tiedossa, soita tuomarille ja kuvaile paikka, niin tuomari osaa kertoa, onko paikka
LUMEkokeelle sopiva. Tuomari Johan Carlson p. 0504876533,
johan@pietarsaarenpuutavara.fi

PIKAKOKEET JA HARJOITUKSET
PIKAkokeita ja harjoituksia läpi kesän, aika ja paikka sovitaan suoraan tuomarin
kanssa. Tuomari Johan Carlson p. 0504876533, johan@pietarsaarenpuutavara.fi
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VERIKOULUTUS JA HARJOITUKSET
VERIharjoituksia Oulun seudulla alkukesästä ja ”harjoituskokeet” ennen
koeviikonloppua 5.7.8. Kouluttajana toimii Katja Huurinainen.
Treeneissä harjoitellaan kuivan maan noutoa lintua heittäen ja laahausjälkeä
tehden ja käytetään starttipistoolia. Ennen kokeita harjoitellaan vesiosuutta, tyhjän
veden hakua ja linnun noutoa vedestä sekä käytetään starttipistoolia.
Ennen treenejä koiran tulisi hallita käskyt: PAIKKA, TÄNNE, ETSI ja NOUDA eli
jonkin tavaran nouto onnistuu.
Treenimaksu 5 euroa kerhon jäsenille ja 10 euroa eijäsenille
Halutessaan kerhon jäsenet saavat Katjalta koulutusmateriaalia myös
sähköpostitse osoitteesta: katja.psmkk@gmail.com. Ilmoita myös Katjalle, jos
haluat vesiriistakokeisiin ja harjoitteluun liittyvät tiedot suoraan omaan
sähköpostiisi.
MEJÄHARJOITUKSET
14.15.5 Pyhännän talkoiden yhteydessä pidetään jäljentekoharjoitukset.
Lisätietoja sekä ilmoittautumiset talkoisiin ja jäljentekoharjoituksiin Villelle p.041
4338121 tai ville.porthan@lewelgroup.com
Jäljentekoharjoituksia järjestetään kesällä myös Haukiputaan Annalankankaalla
Kari Purasen johdolla.
NÄYTTELYHARJOITUKSET
Näyttelyharjoituksia järjestetään Kiimingissä (Piia Porthan) sekä Oulunsalossa
(Heikki Kanniainen, yhteistyössä Jokilaaksojen Mäyräkoirien kanssa).
KURSSIT
MÄAJpalkintotuomarikurssi 27.28.8.2011 Liminka, AlaTemmes
Ilm. Lotta Seppinen, Puolukkatie 4, 92400 Ruukki, 0505521333,
lotta.seppinen@ras.fi. Osm. 20 euroa.
Koetoimitsija 2 (MÄAJ) 27.8.2011, Liminka, AlaTemmes
Ilm. Lotta Seppinen, Puolukkatie 4, 92400 Ruukki, 050 5521333,
lotta.seppinen@ras.fi. Osm. 20 euroa
TOIMINTAVIIKONLOPPU
5.7.8. Kestilä. VERIkokeita, PIKAkoe, LUTharjoituksia.
Lisätietoja kokeista ja harjoituksista sekä tarkat ajankohdat ja
ilmoittautumisohjeet PSMKK:n nettisivuilla, blogissa ja facebooksivulla.
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Palautusosoite mikäli
vastaanottajaa ei tavoiteta:

Meeri Juusola
Huruntie 155
90910 KONTIO
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