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muutosilmoitukset:
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Kievarintie 11
05200 Rajamäki
jasenasiat@mayrakoiraliitto.fi
sekä
Henna Hakko
Kauppiaantie 47 D 22
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henna.vaananen@mail.suomi.net
Liittyminen jäseneksi:
Liityt PohjoisSuomen Mäyräkoirakerho ry:n
jäseneksi liittymällä ensin Suomen mäyrä
koiraliiton jäseneksi osoitteessa: www.may
rakoiraliitto.fi ja valitsemalla jäsenkerhoksi
PohjoisSuomen Mäyräkoirakerhon
Liittymis eroamis ja muutosilmoitukset pyy
detään toimittamaan kirjallisesti, sähköpos
tilla/kirjeitse tai käyttämällä SML:n sähköisiä
lomakkeita.

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 .doctiedos
toina (ei pdf) ja kuvat mielellään jpg
formaatissa mahdollisimman tarkkoi
na. Lähetä jutut ja siihen
mahdollisesti liittyvät kuvat erillisinä
liitetiedostoina.
Kaikki lehteen tuleva materiaali lähe
tetään osoitteeseen:
tuubilehti@gmail.com

KUVIA GALLERIAAN!
Voit halutessasi lähettää kuvia koirastasi
kerhon valokuvagalleriaan, joka sijaitsee
osoitteessa:
http://picasaweb.google.com/PSMKK1 Lii
tä kuvan mukaan ainakin koiran/koirien ni
mi sekä kuvaajan nimi, kuvausajankohta
ja mahdollinen tapahtuma/paikka, missä
koira on kuvattu. Kerho pitää oikeuden jul
kaista kuvagalleriaan lähetettyjä kuvia
nettisivuillaan, Tuubilehdessä ja mahdolli
sissa muissa julkaisuissaan. Kuvat lähete
tään osoitteeseen psmkk1@gmail.com

2 TUUBI 1/2012



TOIMITUKSEN
TERVEISET!
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Etukannen kuva: Lotta ja tuulahduksia
tulevasta kesästä. Kuvaaja Niina
Yliniemi

KORJAUS
TUUBI:ssa 2/2011 olivat etu
ja takakannen kuvaajat men
neet väärinpäin. Etukannen ku
vaaja oli siis Titta Kuusela ja
takakannen kuvan otti Anna
Kaisa Hongisto. Toimitus pa
hoittelee virhettä!

SISÄLTÖ
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16 Mäyräkoira vei mun
sydämen!

18 Mäyräkoirien alkeisTOKO-
kurssi

20 MÄAJ-kuulumisia

22 Lapin MÄAJ-koe
9.9.2012

23 VERI-kesä 2012

24 Tulevia kokeita

27 Valiopalsta

Lehdessä on taas tuttuun tapaan
esittelyjä niin hallituksen uusista jä
senista, kuin vuoden menestyksek
käimmistä mäyräkoiristakin. Toivom
me, että viihdytte lehden parissa. Us
komme, että jutut jäsenten
mäyräkoirista ja koiramaisista
sattumuksista ovat mielenkiintoista
luettavaa ja siksi toivommekin lisää
kirjoituksia jäseniltämme lehteä var
ten. Eli kaikki te, jotka haluatte ker
toa elämästänne mäyräkoiran
kanssa, laittakaahan meille postia :)
Oli hauskaa saada myös kasvattajae
sittely Rowanberrie´s kennelistä. Isot
onnittelut Vuolasvirtapalkinnosta
Tuubilehden toimutukselta! Kasvat
tajaesittelyjä julkaisemme mielelläm
me myös, joten kasvattajat,
laittakaahan kynät sauhuamaan!
Toivotamme oikein menestyksekästä
ja aktiivista harrastuskautta!

Meeri ja Piia



Puheenjohtaja
VILLE PORTHAN
p. 041 433 8121
ville.porthan@lewelgroup.com
Sihteeri
HENNA HAKKO
p. 050 582 0088
henna.vaananen@mail.suomi.net
Jäsen
MEERI JUUSOLA
p. 040 536 0947
meeri.juusola@gmail.com
Jäsen
KARI UOTILA
p. 040 846 8336
kari.uotila@gmail.com
Varajäsen
OUTI LEHTISALOVÄYRYNEN
p.040 523 5156
outilehtisalovayrynen@gmail.com
7635

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
JOUKO PITKÄNEN
p.044 573 7809
jouko.pitkanen@mail.suomi.net

HALLITUS 2012
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TOIMIKUNNAT 2012

VERItoimikunta:
LEA FOUDILAINEN
p. 040 7205 320
lea.foudilainen@luukku.com
KATJA HUURINAINEN
p. 044 334 0727
katjahu@gmail.com
OUTI LEHTISALOVÄYRYNEN
p.040 523 5156
outilehtisalovayrynen@gmail.com

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



Lehtitoimikunta:
MEERI JUUSOLA ja PIIA PORTHAN
tuubilehti@gmail.com

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
KARI PURANEN
kari.puranen@oshp.fi

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€
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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

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
JOUKO PITKÄNEN
p.044 573 7809
jouko.pitkanen@mail.suomi.net

Näyttelytoimikunta:
MEERI JUUSOLA
P. 040 536 0947
meeri.juusola@gmail.com
HENNA HAKKO
p. 050 582 0088
henna.vaananen@mail.suomi.net
PIIA PORTHAN
p. 041 433 8119
piia.porthan@kiiminki.fi
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TOIMINTASUUNNITELMA 2012

 Mejäkokeet Pyhännällä
 27.5.
 17.6.
 19.8. kerhonmestaruuskoe
 2.9.

 Siivous ja puuntekotalkoot Pyhännällä
19.20.5.2012 +jäljentekoharjoitukset

 Ajokokeita järjestetään 9.22.1.2012 (pitkä
ajokoe) Limingassa ja 8.1.2012 Lohjalla.
Lisäksi noin 3 kolme koetta syksyllä

 Vahikoe elokuussa
 34 ajokoetta/li
 Mäajpalkintotuomarikurssi syksyllä
 Verikokeita järjestetään 8.6.(iltakoe),

24.8., 25.8. ja 26.8.2012 Oulun
ympäristössä

 Verikurssi
 Pikakokeita järjestetään pyynnöstä
 Näyttelyharjoitukset Kiimingissä
 Mejäharjoitukset toukokuussa
 Kansainvälinen koiranäyttely Oulussa

14.  15.7.2012
 Tokokurssi
 Jäsenistön kouluttaminen
 Näyttelymatka
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VALOKUVAUSKILPAILU 2012

PohjoisSuomen mäyräkoirakerho järjestää jälleen jäsenilleen valoku
vauskilpailun. Tuttuun tapaan eniten ääniä saaneista kuvista kootaan
kalenteri vuodelle 2013, joten toivomme kuvia kaikilta vuodenajoilta!
Kaikki kalenteriin päätyneiden kuvien lähettäjät palkitaan vuoden
2013 kalenterilla. Kuvat lähetetään lehden toimitukselle osoitteeseen
psmkk1@gmail.com

Kuvat tulee toimittaa 31.7.2012 mennessä. Tämän jälkeen kuvat
julkaistaan kerhon kuvagalleriassa ja ne ovat äänestettävissä 7.
31.8.2012 välisenä aikana. Äänestäjien kesken arvotaan kaksi vuo
den 2013 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.
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ESITTELYSSÄ UUDET
HALLITUKSEN JÄSENET

Outi LehtisaloVäyrynen aloitti
PSMKK:n hallituksen varajäsenenä
2012. Outi on mm. vetänyt kerhon
puolesta TOKOkurssia mäyräkoiril
le ja ollut muutenkin aktiivisesti
mukana kerhon toiminnassa.
Olen Outi LehtisaloVäyrynen, Pohjois
Suomen mäyräkoirakerhon uusi varajä
sen. Asun Oulun Mäntylässä aviomiehe
ni Teron sekä kenneltyttö Anniinan ja
kennelpoika Valtterin kanssa. Olen
Suomen Mäyräkoiraliiton, PohjoisSuo
men mäyräkoirakerhon, Suomen Ken
nelliiton ja Oulun Koirakerhon jäsen.
Minut on valittu PSMKK:n varajäseneksi
kaudeksi 20112012 ja VERItoimikun
taan mukaan. Olen virastani opintova
paalla opiskellessani KeskiPohjanmaan
maaseutuopiston kennellinjalla. Moni
muotokoulutuksen aikuisryhmässä aloi
tin tammikuussa 2011 ja tavoitteenani
on valmistua eläintenhoitajaksi maalis
kuussa 2013. Niinpä meidät Fannin ja
Sennin kanssa löytää usein Kannukses
ta treenaamasta.
Mäyräkoiraharrastukseni alkoi syksyllä
2006, kun ensimmäinen mäyräkoirani
karkeakarvainen tyttönen FI KVAV FIN
JVA NO JVA SE JVA POHJ JVA TK1 Mer
kaleen’s Tiffany eli Fanni tuli taloon.
Toinen mäyräkoirani Senni, oma kas
vatti Canderell Gossipgirl Fannin toi

sesta pentueesta jätettiin äitinsä kans
sa kasvamaan synnyinkotiin. Perhees
sämme on myös karkeakarvainen
saksanseisoja, C.I.B FIN MVA Ferhill's
Ambrosia, Amber, joka aprillipäivänä
täytti huikeat kaksitoista vuotta.
Olen tutustunut aktiivisesti mäyräkoi
rien monipuolisiin harrastuslajeihin
Fannin myötä ja niinpä mm. MEJÄ, VA
HI, LUT, TOKO ja VERI lajit sekä näyt
telyt ovat tulleet tutuiksi näiden
vuosien aikana. Olemme kuljettaneet
Fannia mm. Suomen, Ruotsin ja Norjan
metsissä kokeissa. Sennin kanssa har
rastelu onkin ollut jo paljon tutumpaa
ja rennompaa. Vaikka koirien kanssa
touhuaminen on meillä yhteinen har
rastus, minä erityisesti huolehdin tokoi
lusta ja Sennin AJOharrastus on Teron
ohjaksissa.
Olenkin opiskelujeni myötä entisestään
innostunut tottelevaisuuskoulutuksesta
ja treenaan siinä Fannin kanssa AVO
luokan liikkeitä tavoitteena TK2 koulu
tustunnus. Sennin kanssa opettelemme

Outin esittelyn teksti ja kuvat:
Outi LehtisaloVäyrynen
Joukon esittelyn teksti ja Kuvat:
Jouko Pitkänen
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ALOluokassa samoin tavoittein. Mo
lemmat tytöt ovat yllättävän innostu
neita tästäkin lajista. Toivoisin näkeväni
lajin parissa enemmänkin mäyräkoiria,
sillä kuten sanonta kuuluu, mäyräkoi
rasta on moneksi.
Olen kasvattajakurssit käynyt ja ken
nelnimeni on anottu ja myönnetty jo
vuonna 1989, siihen aikaan rotuvalinta
ni oli pitkäkarvainen collie. Uusimmista
kursseista on TOKOkoulutusohjaaja
kurssi käytynä keväällä 2011, koetoi
mitsija 1kurssi pari vuotta sitten ja
koetoimitsija 2 kurssin kävin TOKOon
nyt maaliskuussa 2012. Myös VERI

koetoimitsijana toimiminen kiinnostaa,
josko sellaiselle kurssille pääsisin osal
listumaan jossain vaiheessa. Ensimmäi
sen alkeisTOKOkurssini olen viime
syksynä vetänyt innokkaalle mäyräkoi
raryhmälle ja kauden 2011–2012 olen
ollut mukana OKK:n mölliTOKOryhmän
vetämisessä. Varsinkin tokoilevaa mäy
räkoiraryhmää on hauska seurata ja
opastaa.

Outi

Jouko Pitkänen aloitti niinikään
hallituksen varajäsenenä 2012. Hä
nellä on metsästyskaverinaan kar
keakarvainen mäyräkoirauros Roki.
Olen Jouko Pitkänen 31 v. Asun Limin
gassa. Naimisissa, 2 lasta (Ella7v. ja
Joona 9v.) Ammatiltani olen kirves
mies. Harrastan kuntosalia, sählyä ym.
pallopelejä ja metsästystä. Ensimmäi
sen koiran hankiin n. 1.5v sitten, kku
mäyräkoiran, Rokin (Luola ajurin Sam
po).
Ei ollut rodusta juurikaan mitään tietoa.
Epäilinkin ennen ensimmäisiä jahtireis
suja et onkohan tuosta "sohvaperunas
ta" mihinkään, mut ku metsälle mentiin
ni hävis epäilykset. Tappijaloista huoli
matta meni varvikoiden ja kanavien yli,
sinnillä menee paksussa lumessakin.
Lintumetsällä oli aluksi mukana, teeren
ampuin puuhun Rokin haukkuun ja
metson ajoi sopivasti kopiksi. Jäniksen
ja kauriin ajon makuun pääsi myös.
Nyt keväällä ollaan luolaharjoituksissa

käyty. Kova oli halu päästä suoraan
kettuun kiinni, et ei haukku meinannu
putkistossa irrota. Eiköhän sekin kor
jaannu kun sai sievissä supinpesällä so
pivan näpäytyksen, huomasi että ei
helpolla vastustaja anna käydä kiinni.
Mukavaa on ollu koiran kanssa, lasten
kans tulee hyvin toimeen. Kotona itse
rauhallisuus, mutta metsässä ihan jo
tain muuta.

Jouko
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Vuoden mäyräkoira 2011
pku Sagotax Christoffer
om. Lea Foudilainen, Oulunsalo
Vuoden tulokas 2011
kkn Setsun Marru
om. Joni Halttu, Muurola
Vuoden näyttelykoira 2011
1.
kku Welmu Weli Xavier
om. Mirjam Laisalmi, Oulu
2.
pku Sagotax Drömmare
om. Ulla ja Markku Henriksson, Oulu
3.
kkn Canderell Gossipgirl
om. Outi LehtisaloVäyrynen ja Tero
Väyrynen, Oulu
Vuoden mejäkoira 2011
1.
pku Sagotax Christoffer
om. Lea Foudilainen, Oulunsalo
2.
kku Joenpenkan AitoArtturi
om. Junttila Marja ja Pietiläinen Hannu,
Liminka
3.
kkn Könkäänvaaran ParkkiBirkko
om. Marja Lauronen, Oulunsalo

Vuoden lutkoira 2011
1.
kkn Setsun Marru
om. Halttu Joni, Muurola
2.
kkn Joenpenkan EhtoisaEmma
om. Pauliina Pönkkä, Kari Uotila ja
Marja Junttila, Liminka
Vuoden mäajkoira 2011
1.
kku Grantinges Billy
om. Pekka Hautamäki
2.
lku Aku
om. Matti Väisänen, Kajaani
3.
kkn Joenpenkan EhtoisaEmma
om. Pauliina Pönkkä, Kari Uotila ja
Marja Junttila, Tyrnävä
Vuoden verikoira 2011
1.
kkn Usvasuon Sirkku
om. JuhaPekka Raappana, Oulu
2.
kkn Merkaleen’s Tiffany
om. Outi LehtisaloVäyrynen, Oulu

VUODEN KOIRAT 2011

ONNITTELUT
MENESTYNEILLE!
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PSMKK:N VUODEN MÄYRÄKOIRA
JA VUODEN MEJÄ-KOIRA
SAGOTAX CHRISTOFFER

Teksti ja kuva:
Lea Foudilainen

Sagotax Christoffer alias Risto tuli meil
le hieman vahingossa, tarkoitus ei ollut
pentua siinä vaiheessa vielä ottaa. Mut
ta niin vain kävi, että Iivarin poika pää
tyi meille kolmanneksi koiraksi.
Ajattelin, että jos tästä jonkinmoisen
harrastuskoiran saisi. Ja saihan siitä.
Ristoa käytettiin pentuna parilla harjoi
tusjäljellä ja kun todettiin, että poika
osaa nenäänsä käyttää niin siitä vain
kokeisiin. Ristolle olisi ollut koepaikka
jo alle yksivuotiaana mutta harmittava
varpaan murtaminen siirsi starttia seu
raavaan kevääseen. Niinpä ensimmäi
nen koe käytiin Pyhännällä ja
tulokseksi saatiin kakkonen 39 pisteel
lä. Yksi hirvenjäljelle poistuminen! Seu
raavat avokäynnit olivatkin jo
parempia, ensin 50 pistettä ja heti pe
rään 48 pistettä. Voittajaluokka korkat
tiin kahdella perättäisellä nollalla mutta
sen jälkeen voikaavio loksahti korvien
välissä paikoilleen ja tuloksia rupesi
syntymään.

Vuoden 2010 aikana Risto sai JVAarvon
Suomessa ja Norjassa. Vuoden 2011 ai
kana haettiin toukokuussa Ruotsin JVA
ja samalla POHJ JVAarvo. Norjan ja
Ruotsin kokeet tuntuivat olevan Ristolle
varsin helppoja, mitä nyt Ruotsissa am
muttu laukaus ennen sorkkaa sai koiran
hieman hämilleen.
Risto käy jäljellä pääasiassa Karin kans
sa ja viime kesänä Kari saikin todistaa
Riston hienoa työskentelyä useamman
kerran. Viime vuoden keväällä asetettiin
tavoitteeksi mäyräkoirien rotumesta
ruuskoe. Rotumestaruuskokeeseen ote
taan tulokset kolmesta parhaasta
tuloksesta. Risto pääsi kuin pääsikin ko
keeseen pisteillä 50, 49 ja 47. Selvä tä
mä paikan saanti ei suinkaan ollut, Risto
voitti edustuspaikan vain kahdella pis
teellä.
Pitkästä aikaa tästä perheestä pääsi koi
ra myös kennelpiirin mestaruuskokee
seen. Mutta Risto ei olisi Risto jos kaikki
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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.

menisi aina rallatellen. Mestaruusko
keet ovat menneet sitten enemmän tai
vähemmän riistan perässä pyörimi
seen. Ensin kerhonmestaruuskoe  tu
los nolla. Ja minä puikoissa. Sitten
piirinmestaruus  tulos kolmonen. Ja
viimeisenä mäyristen mestaruuskoe 
tulos jo kakkonen. Tässä kokeessa Tu
run seutuvilla löytyi peurojen riistapol
kuja mitkä miellyttivät Ristoa yhden
hukan verran. Toki tulosten suunta oli
sentään nouseva!
Riston vahva valtti kokeissa on ollut
makausten merkkaus. Yleensä se
merkkaa makaukset niin selvästi, että
niistä ei päästä pistevähennyksiä teke
mään. Tietysti mejäkoira tarvitsee
myös runsainmitoin intoa työtä tehdes
sään. Tämä ei Ristolta ihan helposti lo
pu.
Tälle vuodelle pitäisi saada sitten hie
man lisää varmuutta työskentelyyn jot
ta tuo riistan perässä koluaminen jäisi
vähemmälle. Eivät vain sorkan jäljet
vaan myös metsäkanalinnut kiinnosta
vat vielä turhan paljon. Siinä(kin) haas
tetta kaiken muun lisäksi.

Näyttelyrintamalla Ristolla oli ihan kiva
viime vuosi. Joulukuussa 3 vuotta täy
tettyään mietin, että se viimeinen serti
olisi kaivettava vaikka kiven alta. Tam
mikuussa Kajaanissa hävittiin serkku
pojalle, tuloksena varoina sertiä ja
cacibia. Vaasasta saatiin kuitenkin
cacib, joka lämmitti mieltä tosi paljon.
Ja taas (ties monesko) varaserti. Huhti
kuussa sitten Kauhavalta saatiin se vii
meinen serti ja Risto muotovalioksi.
Tämän jälkeen näyttelyt ovat olleet oh
jelmassa tosi harvoin. Toki tälle vuodel
le on suunnitelmissa muutamia
näyttelyitä jotta Ristolta ei unohdu, et
tä elämää on muuallakin kuin metsäs
sä. Ja onhan nämä näyttelyt ihan
mukavaa vastapainoa koe ja treenaus
tilanteisiin. Ainakin itselle.
Risto kiittää saamastaan vuoden
mäyräkoiraarvosta ja toivottaa tälle
vuodelle kaikille onnea niin kokeissa
kuin näyttelyissäkin!

Lea
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PSMKK:N VUODEN MÄAJKOIRA
GRANTINGES BILLY

Teksti ja kuva:
Lotta Seppinen

Billy aloitti ajokoeuransa jo talvella
2010, käyden silloin yhdessä ajoko
keessa. Paksu hanki, ja nuoren koiran
kokemattomuus aiheuttivat sen että
huipputuloksiin ei silloin vielä päästy
vaan tulos jäi kolmoselle. Jo tuo koe
kuitenkin osoitti myös virallisesti pape
rilla sen minkä kotiväki oli jo huoman
nut aiemmin, haukkuominaisuudet tällä
nuorella uroksella olivat jotain mitä
harvoin on päästy kuulemaan.
Kesällä 2011 käytiin jokunen jälkikoe,
joista parhaimpana tuloksena AVO1 Py
hännältä. EteläSuomessakin parissa
kokeessa käytiin, mutta siellä runsas
riistakanta sekoitti jäljestyksen, ja
vauhdin kiihtyessä kymmenkertaiseksi,
ohjaaja tiesikin pojan aina olevan aivan
jollain muulla jäljellä kuin verijäljellä…
Myös näyttelypuolella tavoite eli EH
saavutettiin kesällä 2011.
Syksyllä 2011 aloitettiin sitten ajotree
nit tosimielellä heti alkusyksystä. Billy
osoitti olevansa innokas työskentelijä,

mutta ajovarmuudessa kokemattomuus
näkyi ja hukkien selvittely vei tällä hy
vin jälkitarkalla koiralla välillä kovasti
aikaa. Koekauden Billy starttasi Vesi
lahdella, jossa tuloksena ykköstulos ja
kunniapalkinto kahdella peuraajolla.
Seuraavassa kokeessa Karvialla oli vä
hän huonoakin tuuria. Ensimmäinen
kaurisajo päättyi tiehukkaan ja toises
sa erässä Billy eteni kauriin yöjälkeä
pitkään toisen kunnan alueelle asti,
mutta hakuaika kerkesi loppua ennen
ylösottoa. Tämän jälkeen Vesilahden
kokeessa Billy saavutti taas ykköstulok
sen ajoeläimen ollessa tällä tiheän peu
rakannan alueella hieman yllättäen
kettu. Viime kauden viimeinen koe Bil
lyllä oli uudenvuodenpäivänä 1.1.2012
pitkässä kokeessa. Jänikset olivat tuol
loin kuitenkin nuorta koiraa ovelampia
ja tulos jäi kakkosen puolelle, eli va
lioksi koiraa ei vielä aivan saatu. Hie
noa on silti se, että Billyllä on nyt
ajokokeesta tulos ajettuna kaikilla salli
tuilla ajoeläimillä (jänis, kettu, kauris ja
peura).



Billyn ehdottomasti vahvin ominaisuus
ajavana koirana on sen haukku. Hauk
ku on TODELLA kuuluvaa, tiheää ja
kertovaa, ja parhaimmillaan moniäänis
tä (ja yleensä aina vähintään kaksiää
nistä). Eräälläkin jahtireissulla
Hailuodossa viime kaudella passimies
kertoi olleensa koko ajan valmiina että
koska se jänis tulee kun ajo kulki hau
kun perusteella aivan lähellä, todelli
suudessa matkaa koiraan oli lähes
kilometri.
Kotioloissa Billy on hyvin ihmisrakas ja
tulee myös hyvin toimeen toisten koi
rien kanssa – mäykkyurokseksi poik
keuksellisen hyvin myös toisten urosten
kanssa. Ainoastaan kaadolla Billyn käy

tös poikkeaa täysin siitä mitä se muu
toin on, siellä se vartioi saalistaan niin
kovasti, ettei asiaa sinne ole kuin omal
la väellä.
Ensi kaudella Billyn kanssa tullaan näil
lä näkymin starttaamaan myös piirin
mestaruuskokeissa, viime vuonna ne
jäivät vielä jahtireissujen ja treenauk
sen takia väliin. Billy vaikuttaa olevan
koirana varsin hitaasti kehittyvä ja sen
parhaat vuodet ajokoirana ovat var
masti vielä edessäpäin.

Lotta

SIIVOUS JA PUUNTEKOTALKOOTPYHÄNNÄLLÄ 19.20.5.2012
Samassa yhteydessä järjestetään myös jäljentekohar
joitukset. Illalla lämpenee sauna ja grillikatoksessa voi
paistaa makkaraa ja nauttia hyvästä seurasta!
Ilmoittautumiset ja lisätietoja:
Ville Porthan
p. 041 433 8121
ville.porthan@lewelgroup.com

TERVETULOA!

14 TUUBI 1/2012
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PSMKK:N VUODEN VERIKOIRA
USVASUON SIRKKU

Iitun viime vuoden koekausi meni
enimmäkseen pentujen kanssa. Heti äi
tikoiran velvollisuuksista päästyään Iitu
suuntasi pikapikaa VERIkokeisiin. Ei
siinä kauheasti ehditty etukäteen tree
nailla. Edeltävällä viikolla taidettiin käy
dä toteamassa, että vedestä pois
saaminen ilman riistaa voi olla arvelut
tavan työlästä. Mutta parit täsmätree
nit aiheeseen ilmeisesti auttoivat, sillä
heti ensimmäisestä kokeesta Kestilässä
6.8 Iitu sai 1. palkinnon ja pisteitä mu
kavasti 27/30. Eli tuli käskystä pois ve
destä ja muukin meni aikalailla niin
kuin pitääkin. Tässä kokeessa Iitu va
lioitui käyttövalioksi vesiriistakokeista
eli nimen eteen lisätään KVAV. Heti
samana viikonloppuna osallistuttiin vie
lä kahteen kokeeseen, joista molem

mista pisteitä 28/30 ja ensimmäiset
palkinnot ja toisessa voitettiin se
PSMKK:n kerhonmestaruuskin. Seuraa
valla viikolla mentiin vielä OSTY:n VERI
kokeeseen Utajärvelle ”täytekoiraksi”,
jotta kokeet saatiin pidettyä ja sielläkin
Iitu teki hommia mukavasti sen 1.pal
kinnon ja 28 pisteen verran. Siinäpäs
se Iitun VERIkoevuosi sitten olikin rei
lussa viikossa suoritettuna ja neljä VE
RI1:stä ansaittuna viime kaudelta.
Tälle vuodelle tavoitteet on asetettu eri
lajeihin, mutta ehkäpä sitä käydään
vielä pulahtelemassa jossain VERIko
keessakin, jos aikaa vain jää.

Tiina

Teksti ja kuva:
Tiina Pikkuaho
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MÄYRÄKOIRAVEI MUNSYDÄMEN!

Teksti ja kuvat:
Tarja Kolvanki

Nimeni on Tarja Kolvanki ja asun
Kuusamossa perheeni kanssa johon
kuuluu Mieheni Väinö, tyttäreni Veera
ja poikani Miro sekä 2 kk mäyräkoiraa,
2 bretonia, PBGV, suomen pystykorva,
valkoinen ruotsin hirvikoira ja karjalan
karhukoira. Olen työskennellyt vuodes
ta 1993 pieneläinhoitajana Kuusamon
kaupungin eläinlääkärin vastaanotolla
ja olen ollut eläinsuojeluvalvojana vuo
desta 2004 alkaen.
Karkeakarvainen mäyräkoira on rotuni
ollut jo vuodesta 1997 jolloin ostin en
simmäisen mäykkyni FIN KVAL Ninnin
josta rakkauteni rotuun leimahti. Ninnin
ostin Kuusamosta Pitkäsen Briitalta,
Ninni oli pentueen ainut ruskean väri
nen narttu johon silmäni ihastui. Ninni
osoitti heti loistavaa luolatyöskente
lytaitoa josta osoituksena kolmen ko
keen luolavalion arvo. Se mikä heitti
bensaa rakkauden liekkiin, oli mäykyn
luonne, kotona kiltti ja huomion kipeä
lössykkä,

töissä luolilla pettämätön jahtikaveri.
Ninni kunnostautui myöskin jäniksen
ajossa käytännön metsästyksessä vä
hintään kiitettävällä tavalla.
Kennel nimen hommasin 1998. Rowan
berrie´s ajatus tuli ihanan näköisestä
syyspihlajasta. Ajatus mäykkyjen kas
vattamisesta alkoi vahvistua, tämä on
se mun juttu. Ensimmäinen pentue
Rowanberrie´s kenneliin syntyi
7.11.1999 jossa Ninni luonnollisesti
emänä. Pentueesta huomasi että riista
veri periytyi Ninniltä, luolilta kettuja ja
ajosta jäniksiä. Ninni teki lopulta 3
pentuetta jossa mukana useita käyttö
valiota ja loistavia metsästyskavereita!
Ninni palkittiin pronssisella käyttöjalos
tuspalkinnolla. Kennelistämme on läh
tenyt useaan kenneliin koiria
kantanartuiksi samoin kuin hyviin ko
teihin jossa ovat päässeet harrasta
maan vaistoilleen sopivaa toimintaa.
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Vuosia on siis vierähtänyt koiria kasvat
taessa ja metsästystä harrastaessa, to
ki näyttelyt on vahvasti mukana
kuvioissa ollut aina. Kuusamosta kat
sottuna kaikki on niin "syrjässä" että
on pakostakin joutunut katsomaan mis
sä kulkee näyttelyreissuilla mutta pa
kolliset lähinäyttelyt (Oulu, Kajaani,
Rovaniemi) on muutamaa poikkeusta
lukuun ottamatta aina käyty sekä vuo
tuinen messarin näyttelyhän on pakko
käydä!
Uutta verta olen koettanut myöskin
tuoda Suomeen saksasta ja viimeisin
tulokas on Unkarista Manipulus kenne
listä. Yhteistyö jatkuu Unkarin suuntaa
ja tarkoitus olisi sieltä vielä tuoda aina
kin yksi narttu itselle.
Metsästystä meidän perheessä harras
tetaan sanoisinko "ehkä" liikaakin, kun
repertuaariin kuuluu lähes kaikki riista
ja jokaiselle on oma koiransa. Eli kiiret
tä riittää, eikä ole vapaaajan vietto
ongelmia (ainakaan isännällä). Toki
isännän intressit ovat syksyllä ehkä
enemmän tuolla suurriista puolella
mutta kun hirvet ovat kumossa niin sit
ten alkaa kettujen luolilta kaivaminen.

Tämän mahdollistaa Kuusamossa ole
vat loistavat ketun ajurit jotka luoliin
niitä repoja ajattaa ja joiden kanssa
yhteistyö toimii mukavasti. Onhan se
mukava kun isäntä tulee luolilta kotiin
ja autosta löytyy kuutioittain hiekkaa
penkeiltä ja tietää että koiran pesu on
aina edessä. Onneksi luolilla ei ole sat
tunut haavereita montaakaan, yksikin
on liikaa ja kaksi näitä on kuitenkin
päässyt käymään.
Tällä jalostustyöllä olen rotua omalta
osaltani yrittänyt eteenpäin viedä ja sii
tä tunnustuksena sain viime messarissa
Vuolasvirta palkinnon. Tästä palkinnos
ta olen todella otettu ja onnellinen. Kii
tollinen olen jokaiselle kasvattini
omistajalle joka on tämän palkinnon
tuonut mahdolliseksi käyttämällä koiria
kokeissa ja näyttelyissä, eli ISO KII
TOS! Tästä jatketaan kasvatusta edel
leen ja Unkarin tuonti Zizi on seuraava
mäykky jolla pennut meillä tulee ole
maan. Meidän kuulumisia voi seurailla
nettisivuiltamme www.kennelrowanber
ries.com ja myöskin facebookista löy
tyy kennelin sivustot. Käykäähän
tykkäämässä!

Tarja

Metsästäjä ja saalis
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Hiukkavaarassa Oulun Koirakoulun ti
loissa järjestettiin syksyllä 2011 ensim
mäinen PohjoisSuomen mäyräkoira
kerhon tottelevaisuuskurssi mäyräkoi
rille. Kurssille hyväksyttiin kaiken kaik
kiaan seitsemän eriikäistä innokasta
koiraa innokkaine omistajineen. Kuiten
kaan ei ihan pentuja tai liian nuoria
koiria voitu ottaa, sillä kurssilaisilla piti
perusasiat olla jo hallussa. Kurssin koi
rista löytyi kaikkia karvanlaatuja sekä
kokomuunnoksia. Ihan kivasti siis oli
erikokoiset ja eri karvanlaadut edustet
tuina kurssilla. Kurssin koirakot olivat
Lea & Risto, Pirjo & Amalia, Arja & Cin
dy, Päivi & Sisu, AnnaKaisa & Pipsa,
AnneMari & Una sekä Piia & Leevi (ku
vassa vasemmalta oikealle). Kurssin
vetäjänä ja kuvaajana toimi TOKOkou
lutusohjaajakurssin käynyt Outi.
Kurssi kesti kymmenen treenikertaa ja
kurssilla opeteltiin ja treenailtiin pää
asiassa alokasluokan liikkeitä: seuraa

Mäyräkoirien
alkeisTOKOkurssi

Teksti ja kuva:
Outi LehtisaloVäyrynen

mista käännöksineen hihnan kanssa ja
ilman, seisomista ja makuullemenoa
liikkeestä, luoksetuloa ja hyppyä. Eri
kerroilla oli kokeenomaiset paikkama
kuutreenit erinäisin ajoin sekä luokse
päästävyyttä testattiin useaankin
otteeseen. Myös noutoa treenattiin ja
opeteltiin naksun käyttöä. Tuntitreenien
lisäksi myös koirakoille annetut kotiteh
tävät eli omat kotitreenit olivat tärkeitä
onnistumisen takaamiseksi. Ja onnistu
misia oli selvästi nähtävillä!
Kurssi oli siinä määrin innostava, että
kolme koirakkoa rohkeni osallistua kes
ken kurssin Oulun Koirakoulun
19.11.2011 järjestämään epäviralliseen
tottelevaisuuskokeeseen eli mölliTOKO
kokeeseen, jossa arvosteltavina liikkei
nä on helpotettu versio virallisen
kokeen alokasluokasta: luoksepäästä
vyys, paikkamakuu (1min), seuraami
nen kytkettynä, liikkeestä
maahanmeno ja luoksetulo. Kokeeseen
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Avustus 810vuotiaiden mäyräkoirien silmätarkastuksiin
PSMKK:n hallitus on päättänyt korvata 7.7.2011  31.12.2012 suoritetut
PSMKK:n jäsenten omistamien 810vuotiaiden mäyräkoirien viralliset silmätar
kastukset kokonaisuudessaan. Tavoitteena on, että mahdolliset myöhemmällä
iällä puhjenneet silmäsairaudet tulisivat esiin.
Saadakseen avustuksen, omistajan tulee lähettää tilinumero, kuitti silmätarkas
tuksesta sekä kopio lausunnosta osoitteeseen Lea Foudilainen, Retiisikuja 2,
90460 Oulunsalo.
Avustus virallisiin selkäkuvauksiin
PSMKK:n hallitus on päättänyt, että kerho avustaa 7.7.2011 – 31.12.2012 suori
tettuja virallisia selkäkuvauksia 40€:lla. Avustuksen ehtoina ovat:
 Koiran omistaja on PSMKK:n jäsen
 Koira on kuvattu oikean ikäisenä (23 ½vuotiaana)
 Lausunto annetaan Suomen mäyräkoiraliiton käyttöön
Saadakseen avustuksen, omistajan tulee lähettää tilinumero, kuitti selkäkuvauk
sesta sekä kopio lausunnosta osoitteeseen Lea Foudilainen, Retiisikuja 2, 90460
Oulunsalo.
Vuonna 2011 Suomen Mäyräkoiraliitto tukee selkäkuvauksia 45 eurolla /koira,
josta 30 euroa annetaan koiran omistajalle (joka on SML:n jäsen) ja 15 euroa
menee lausuntopalkkioon, jonka SMLFTK maksaa suoraan lausujalle omistajan
puolesta. Tuen saanti edellyttää tuloksen / lausunnon antamista SMLFTK:n
käyttöön, julkiseksi tiedoksi.

osallistuivat Lea & Risto, AnnaKaisa &
Pipsa ja Piia & Leevi, joista kaikki pää
sivät reilusti pisteille ja saivat hyvät tu
lokset. Kyllä oli vetäjänkin kiva olla
katsomassa näitä hienoja suorituksia!

Kurssilla oli kaikilla oikein mukava ja
vapautunut tunnelma. Myös kurssin ve
täjä, itsekin mäyräkoirien omistajana,
nautti ryhmän vetämisestä erityisen
paljon. Kiitokset aktiiviselle ryhmälle!

Outi
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MÄAJkuulumisia

Mennyttä...
Ajokausi 2011  2012 on saatu päätök
seen. Kerhomme alueella MÄAJtoimin
ta on mennyt suurin harppauksin
eteenpäin parin viime vuoden aikana.
Viime kaudella kokeita järjestettiin yh
teensä 6 kpl, joista kaksi vuoden 2012
puolella. Syksyn 2011 kokeista syys
kuun pitkää koetta, PohjoisPohjan
maan PMkoetta ja Pohjan
lohkomestaruuskoetta käsiteltiin jo vii
me lehdessä, mutta sen jälkeen kokeita
oli vielä kolme.
Marraskuun lopulla järjestimme Hailuo
dossa ajokokeen. Mäyräkoirien ajoko
keita ei Hailuodossa ole ennen pidetty,
muut ajavat koirarodut ovat kuitenkin
Hailuodon jänismaastoja hyödyntäneet
koetarkoituksessa jo pitkään. Hailuo
don maastoja käytiin testailemassa jo
ennen koetta, ja metsästysseuran pu
heenjohtajan kertomus tuntui pitävän
paikkansa. Eli mitään erityisen hyviä
paikkoja ei voi erikseen nimetä, kun jä
niksiä löytyy ihan mistä tahansa koiran
päästääkin irti. Myös kokeessa maastot
osoittautuivat maineensa veroisiksi ja
jokainen koira löysi ajettavaa. Huomio
narvoista on se, että kokeeseen osallis
tui peräti 11 koiraa. Koe olikin
tavalliseksi yksipäiväiseksi MÄAJko
keeksi yksi Suomen suurimpia. Kokeen

voitti lku Aku, om. Matti Väisänen
(kuvassa). Hailuodon kokeessa myös
saatiin Lappiin ensimmäinen MÄAJ1
tuloksen ajanut koira, eli kku Semilain
Turja, om. Harri & Vuokko Huovinen.
Molemmat ykköstuloksen ajaneet koirat
ovat kerhomme jäsenten omistuksessa.
Kokeen jälkeen järjestettiin jahtipäivä,
ja tähän jahtipäivään osallistui myös
toimittaja Tommy Arfman, joka teki ju
tun jäniksen metsästyksestä mäyräkoi
ran avulla Koirammelehteen.
Alkuvuodesta 2012 järjestettiin vielä
kaksi koetta, joista ensimmäinen Loh
tajalla 8.1.2012 yhdessä Lohtajan met
sästysseuran kanssa. Tähän kokeeseen
osallistui 6 koiraa. Lohtajan kokeen jäl
keen alkoi vielä kahden viikon ajokoe,
joka kuitenkin jouduttiin keskeyttä
mään runsaan lumentulon tehtyä mäy
räkoirien koettelun mahdottomaksi.

Teksti:
Lotta Seppinen
Kuva:
Pauliina Pönkkä

Marraskuun kokeen
voittajat Aku ja Matti
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Tulevaa...
Ensi kausi käynnistyy ajotoiminnan
osalta Rovaniemellä 8.9.2012 pidettä
vällä palkintotuomarikurssilla. Kurssin
pitäjäksi on saatu pitkän linjan MÄAJ
ylituomari Timo Nurmiluoto. Laittakaa
päivämäärä muistiin ja lähtekää kaikki
ajokoetoiminnasta kiinnostuneet san
koin joukoin historialliseen Lapin ken
nelpiirin ensimmäiseen MÄAJtapahtu
maan mukaan! Palkintotuomarikurssia
seuraavana päivänä järjestetään yh
teistyössä Muurolan Erämiesten kanssa
Lapin kennelpiirin valintakoe lohkoko
keeseen (eli epävirallinen piirinmesta
ruuskoe, piiri ei kuitenkaan halunnut
PMstatusta kokeelle myöntää koska
alueella ei ennen ole MÄAJtoimintaa
ollut). Kokeeseen on mahdollista osal
listua myös muilla kuin lappilaisilla koi
rilla, ja jänistä alueella pitäisi olla
mukavasti. Rovaniemen kokeesta
seuraavalla sivulla myös kyseisen ko
keen koetoimikuntaan kuuluvan Vuokko
Huovisen kirjoittama juttu.
Lapin kokeen jälkeen on seuraavana
PohjoisPohjanmaan PMkoe, joka jär
jestetään Oulunsalossa 23.9. Oulunsa
lon Metsästysyhdistyksen kanssa.
Koirien valinta kokeeseen tapahtuu pii
rinmestaruuskokeen järjestämisohjeen
mukaan eli tarvittaessa koirat kokee
seen karsitaan tulosten perusteella. Tä
män jälkeen seuraava kerhomme koe
on anottu 3.11. Hailuotoon. Kyseinen
koe pyritään järjestämään halvoin kus
tannuksin, eli ylituomaripuhuttelu ja
papereiden vastaanotto on maastossa,
ja erillistä ruokahuoltoa kokeessa ei ole
– tarkoittaen että koiranohjaaja huo
lehtii eväät myös palkintotuomarille!
Näillä keinoin osallistumismaksu kokee
seen on saatu halvemmaksi kuin mui
hin Hailuodon kokeisiin. Hailuodon ko

keiden osalta koemaksua nostaa se, et
tä jokaisen starttaavan koiran tuomaril
le joudutaan ostamaan päiväkortti,
toisaalta tällä kortilla on sitten mahdol
lista metsästää jänistä loppupäivä –
asia jonka ansiosta kokeisiin on var
masti helpompi saada tuomareita. Hai
luotoon on anottu myös kokeet
marraskuun loppuun eli 24. ja 25.11.
Sunnuntain kokeessa kisataan kerhon
mestaruudesta, ja lauantain koe on
kaikille avoin. Etusija annetaan kuiten
kin niille jotka lupautuvat palkintotuo
mariksi sunnuntain kokeeseen (näin
koitetaan taata se että mahdollisimman
moni oman kerhon koira saisi palkinto
tuomarin sunnuntaille). Kerhomme jär
jestää ensi kaudella myös kaksi pitkää
koetta, 4.  17.11. ja 26.11.  9.12.
Keskuspaikkana molemmissa pitkissä
kokeissa on Liminka. Ylituomarina näis
sä kokeissa toimii Pekka Hautamäki.
Pitkän kokeen ohjeiden mukaan koe
maaston tulee sijaita 100 km säteellä
kokeen keskuspaikasta (Liminka) tai
ylituomarin asuinpaikasta (Lohtaja).

Lotta
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Lapin MÄAJkoe 9.9.2012 Teksti:
Vuokko Huovinen

Rovaniemellä, Muurolan kylässä, pide
tään su 9.9.2012 Lapin läänin ensim
mäiset MÄAJkokeet.
Muurola sijaitsee 24 km Rovaniemeltä
etelään, Ternu ja Kemijoen kupeessa,
jossa asukkaita on n. 1500. Historiassa
tunnetaan, että kylän kohdalla on ollut
Kemijoen parhaat lohiapajat sekä rik
kaat metsästysmaat.
Paikallinen metsästys ja kalastusseura
on Muurolan Erämiehet ry. (MEM), joka
on toiminut kylällä jo vuodesta 1962 ja
tällä hetkellä jäseniä seurassa on n.
180. Kylä on aina ollut vireä ja tunnet
tu innokkaista metsästävistä koirahar
rastajistaan; seuran jäsenet käyttävät
aktiivisesti metsästyksessä kuuttatoista
eri koirarotua.
MEM:n käytössä on yksityisten maita n.
2000 ha ja valtion maita n. 50 000 ha.

Alueella on erittäin runsas metsäjänis
kanta sekä kohtalainen kauris ja ket
tukanta. Pienpetojen pyyntiä harras
tetaan alueella ahkerasti ja se myös
näkyy mm. pienriistan runsaudessa.
Syksyn koemaastojen alueet ovat laa
jat ja mm. katvealueita tutkille ei ole.
Koemaastoja tulee olemaan n. yhdelle
toista koiralle. Kokeessa jokaisessa
koemaastossa tulee olemaan maaston
ja riistakannan hyvin tunteva maasto
opas palkintotuomarin ja koiranohjaa
jan tukena. Koealuella on käytössä kol
me eri metsästysmajaa (joista yksi on
kilpailun keskuspaikka) sekä kolme laa
vua, jotka ovat koeryhmien käytössä.

Vuokko

NÄYTTELYMATKA JOULUKUUSSA
PohjoisSuomen mäyräkoirakerho järjestää linjaautomatkan
Helsingin Messukeskukseen Voittaja 2012 ja Helsinki Winner
2012 näyttelyihin!
Seuraa kerhon nettisivuja, facebooksivuja ja blogia! Tarkempia
tietoja ilmoittautumisesta ja hinnoista päivitetään myöhemmin.
Toivottavasti saamme kasaan linjaautolastillisen intoa ja iloa!
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ARKITOTTELEVAISUUSKOULUTUSTA
Keväällä/alkukesästä on alkamassa arkitotteleviasuuskoulutus Ou
lunsalossa, mikäli kiinnostuneita löytyy tarpeeksi. Jos olet kiinnos
tunut koulutuksesta, seuraa ilmoittelua kerhon nettisivuilla,
blogissa ja facebookissa.

VERIkesä 2012 Teksti:
Katja Huurinainen

PSMKK järjestää kesällä 2012 neljät
vesiriistakokeet Kestilän Kangasjärvel
lä. Ensimmäiset kokeet ovat jo perjan
taina 8.6.2012. Syksyllä on koko
viikonlopun mittainen kolmen päivän
koerupeama 24.  26.8.2012, joista
sunnutaina 26.8. kilpaillaan sitten taas
kerhonmestaruudesta! Syksyn viikon
loppuna kerho on varannut majoitus
käyttöönsä Kangasjärven leirintäalueen
mökin sekä saunatilat. Myös muutama
sähköpistokepaikka löytyy karavaana
reille.
Ilmojen ja vesien lämmetessä järjeste
tään vesiriistaharjoituksia. Seuraa il
moittelua kerhon nettisivuilla, blogissa
ja facebookissa tai ilmoita kiinnostuk
sesi katja.psmkk@gmail.com sähkö
postilistalle, jolloin saat tiedon omaan
sähköpostiisi.

Kerho hakee uusia vesiriistakokeen jär
jestämispaikkoja lähempää Oulua. Mi
käli sinulla on tiedossa sopiva paikka,
niin ilmoita paikasta Katjalle sähköpos
tilla, niin selvitellään asiaa. Vesiriista
kokeessa ammutaan haulikolla, joten
koepaikalta täytyy löytyä etäisyyttä
asuttuihin rakennuksiin, jotta lupa alu
eelle on mahdollista saada.

Katja
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TULEVIA KOKEITA

27.5.2012 Pyhäntä AVO, VOI
Ylituomari: Eino Jämsä
Ilmoittautuminen: 23.04.  14.5.2012
Osm 80 €
Ilm. os. Virpi Väisänen, Huvilaranta 16,
91910 Tupos
vaisanen.virpi@gmail.com
Tied. ilt. 0405205448
Rajoitus: 18 koiraa
19.8.2012 Pyhäntä AVO, VOI
Ylituomari: Jyrki Rasinpää
Ilmoittautuminen: 16.7.  6.8.2012
Osm. 80 €
Ilm. os. Virpi Väisänen, Huvilaranta 16,
91910 Tupos
vaisanen.virpi@gmail.com
Tied. ilt. 0405205448
Huom ! Kerhonmestaruuskoe VOI
luokassa
Rajoitus: 18 koiraa
2.9.2012 Pyhäntä VOI
PohjoisPohjanmaan kennelpiiri ry:n
pmkoe
Ylituomari: Kari Muje
Ilm. 20.8.2012 mennessä
Osm. 80 €
Ilm. os. Virpi Väisänen, Huvilaranta 16,
91910 Tupos
vaisanen.virpi@gmail.com
Tied. ilt. 0405205448
Rajoitus: 5 koiraa tulosten perusteella
+ edellisen vuoden mestari

MEJÄ  kokeet
Yhteistyössä PohjoisSuomen Spanielikerho ry:n kanssa

17.6.2012 Pyhäntä AVO, VOI
Ylituomari: Marika Ahola
Ilmoittautuminen: 14.05.  4.6.2012
Osm. 80 €
Ilm. os. Virpi Väisänen, Huvilaranta 16,
91910 Tupos
vaisanen.virpi@gmail.com
Tied. ilt. 0405205448
Rajoitus: 18 koiraa
2.9.2012 Pyhäntä AVO, VOI
Ylituomari: Erika JylhäPekkala
Ilmoittautuminen: 30.7.  20.8.2012
Osm. 80 €
Ilm. os. Virpi Väisänen, Huvilaranta 16,
91910 Tupos
vaisanen.virpi@gmail.com
Tied. ilt. 0405205448
Rajoitus: 6 koiraa



TUUBI 1/2012 25

VAHI  koe

VERI  kokeet

5.8.2012 Liminka
Ylituomari: Mikko Taipaleenmäki
Ilm. 16.  29.7.2012
Osm. 40€ koepaikalla
Ilm. os. Pauliina Pönkkä, Kuljuntie 3,
91950 Temmes
pauliinaponkka@gmail.com
Tied. klo 18.00 jälk. 0449338913
Rajoitus: 6 koiraa
VAHIsäännöt. Jälkien teko
edellytyksenä osallistumiselle.
Koiranohjaaja hankkii
maalimiehen.

8.6.2012 Siikalatva
ylituomari Ville Kuronen
Ilm. 1.6.2012 mennessä
Osm 35 €
Ilm. Lea Foudilainen, Retiisikuja 2,
90460 Oulunsalo
lea.foudilainen@luukku.com
Tied. ilt. 0407205320
25.8.2012 Siikalatva
ylituomari Katja Huurinainen
Ilm. 17.8.2012 mennessä
Osm 35 €
Ilm. Lea Foudilainen, Retiisikuja 2,
90460 Oulunsalo
lea.foudilainen@luukku.com
Tied. ilt. 0407205320

24.8.2012 Siikalatva
ylituomari Katja Huurinainen
Ilm. 17.8.2012 mennessä
Osm: 35 €
Ilm. Lea Foudilainen, Retiisikuja 2,
90460 Oulunsalo
lea.foudilainen@luukku.com
Tied. ilt. 0407205320
26.8.2012Siikalatva
Kerhonmestaruuskoe
ylituomari : Ville Kuronen
Ilm. 17.8.2012 mennessä
Osm. 35 €
Ilm: Lea Foudilainen, Retiisikuja 2,
90460 Oulunsalo
lea.foudilainen@luukku.com
Tied. ilt. 0407205320

MÄAJ  kokeet
Tietoa tulevista MÄAJkokeista
löydät sivuilta 20  22.

ONNEA KOEKAUDELLE
2012!
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Oulun kansainvälinen koiranäyttely
14.  15.7.2012

Tervehdys!
PohjoisSuomen mäyräkoirakerho on jälleen kesällä mukana järjestä
mässä Oulun suurta kansainvälistä koiranäyttelyä! Näyttely on kaksi
päiväinen. Mäyräkoirat arvostellaan sunnutaina 15.7. Talkoileminen on
oiva keino tutustua muihin koiraihmisiin sekä koiranäyttelyn tunnel
maan. Mitään ei tarvitse etukäteen tietää eikä osata, jokaiselle löytyy
sopiva tehtävä. Myöskään oman koiran mukanaolo ei haittaa. Tehtävät
voidaan suunnitella siten, ettei oman koiran esittäminen hankaloidu.

Perjantain talkoissa muunmuassa pystytetään telttoja ja vedetään ke
hänauhoja. Lauantaina ja sunnuntaina tarvitaan lipunmyyjiä, järjstyk
sen ylläpitäjiä, siivouspartioita ja kehälähettejä. Sunnuntaina kehien
loppumisen jälkeen teltat ja kehät puretaan sekä siistitään paikat.

Ilmoittaudu mukaan yhteisen hyvän nimeen. Mitä enemmän meitä on,
sitä paremmin saamme nyttelyn onnistumaan! Ilmoittautua voit helpoi
ten sähköpostilla katja.psmkk@gmail.com. Ilmoittautumiseen kan
nattaa kirjoittaa milloin on mahdollista talkoilla (kuinka monena
päivänä ja aamu vai iltatuuri), oletko ilmoittamassa omaa koiraa näyt
telyyn, sekä mahdollinen tehtävätoive. Ilmoita myös, mikäli omistat
järjestysmieskortin. Kiitos jo etukäteen!

Koiranäyttelyn talkoisiin osallistuneiden kesken arvotaan 100€
lahjakortti Mustiin & Mirriin sekä kerhon tuotepalkintoja. Tal
koolaisilla on myös etusija kerhon järjestämille kursseille ja
koulutuksiin!

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

VALIOPALSTA

KANSAINVÄLINEN NÄYTTELYVALIO
C.I.E
pku SAGOTAX DRÖMMÄRE
FI12539/09
(i: MaxiTax Hermes, e: Sagotax Anastasia)
kasvattaja: Satu Pekkarinen, Alapitkä
omistaja: Ulla ja Markku Henriksson, Oulu

RUOTSIN AJOVALIO
FIN KVAA SE KVAA M07
kku KROGVIKENS CASTOR
FIN26082/02
(i: Nolasjöns Jimbo, e: Krogvikens Kelly)
kasvattaja: BengtOlof Lindgren,
Lumbarland
omistaja: Lotta Seppinen, Lohtaja



Palautusosoite mikäli
vastaanottajaa ei tavoiteta:

Meeri Juusola
Huruntie 155
90910 KONTIO

2

Tärähtikö taas? Vastustiko valotus? Jäikö vain hännänpää kuvaan?
Nyt on erinomainen tilaisuus kuvauttaa koira taitavalla ammattilaisella!
Yhdellä puolen tunnin kuvauskerralla voidaan kuvata joko yksi koira, ottaa parikuvia tai kuvata vaikkapa koira omistajansa kanssa.
Hintaan sisältyy useita koekuvia kuvagalleriassa, johon saa linkin. Koekuvista valitaan 5 parasta kuvaa, joista tehdään käsitellyt digitiedostot.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 7.5. mennessä:marja.junttila@gmail.com tai p. 050 369 6157




