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Lyhytkarvainen mäyräkoirauros Ama
deus, eli tutummin Manu on tahkonnut
melkoisesti MEJÄkokeita aktiivisen
koeuransa aikana. Aloitimme Manun
kanssa kokeissa käynnin vuoden 2003
keväällä. Koeura kesti viime vuoden
syksyyn asti, jolloin Manu jäi viettä
mään ansaittuja eläkepäiviä. Jokasyk
syisiä käytännön haavakkojen jäljestyk
siä tullaan jatkamaan, jos vain tarvetta
ilmenee. Ja tietysti käymme harjoitus
jäljillä eläkeherran mielenvirkistykseksi.

Koepuolelta saavutuksia on
tullut melkoisesti. Jälkivalionarvon Ma
nu on saavuttanut Suomesta, Ruotsista
ja Norjasta. Manu on mm. voittanut
mäyräkoirien rotumestaruuden kaksi
kertaa ja Lapin kennelpiirin pii
rimestaruuden 2004  2008 ja 2010
sekä sijoittunut kolme kertaa SM
kokeiden kolmen parhaan joukkoon.
Vuoden 2009 harrastuskausi jäi ly
hyeksi kyyn purressa Manua Pyhännällä
PohjoisSuomen Mäyräkoirakerhon ker
honmestaruuskokeessa. Onneksi Manu
selvisi myrkytyksestä ongelmitta ja
seuraavana vuonna päästiin vielä ker
ran nappaamaan kerhonmestaruus. Tä
män lisäksi Manu saavutti vuonna 2010
Lapin kennelpiirin piirimestaruuden.
Kävimme myös edustamassa Lappia
SM–karsinnoissa.

VUODEN 2010 MEJÄ KOIRAFI & SE & NO & POHJ JVA JM05AMADEUS

Manu on minulle SE elämäni mäy
räkoira. Manun kanssa on ollut hienoa
käydä niin kokeissa että käytännön
jäljellä. Manusta näkee aina kuinka
paljon se nauttii jäljestyksestä ja että
se tekee aina kaikkensa selvittääkseen
annetun tehtävän. Olemme kokeneet
mejäilyn parissa monta ikimuistoista
hetkeä. Nyt on kuitenkin Manun aika
kiittää ja kumartaa kaikkia saadusta
tuesta ja tsemppauksesta ja siirtyä
kannustamaan nuorempia tulevissa
mejä–mittelöissä. Pitäkäähän Pohjois
Suomen Mäykkyjen häntä korkealla
myös mejäilyssä!

Manu ja Marika

Teksti ja kuva: Marika
Ahola

Manu ja muhkea ruusuke
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Syyskokouskutsu

PohjoisSuomen Mäyrökoirakerho ry:n sääntömääräinen
SYYSKOKOUS

23.11.2011 kello 18.30 Villa Kaljaasissa osoitteessa:
Kaljaasintie 8, 90500 Oulu

Esityslista:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

toteaminen
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi

äänten laskijaa
5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
6. Puheenjohtajan valinta
7. Valitaan hallitukseen jäsenet erovuoroisten tilalle
8. Valitaan hallitukseen kaksi varajäsentä
9. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi

varatilintarkastajaa
10. Valitaan varsinaiset jäsenet ja heille

henkilökohtaiset varajäsenet edustamaan Pohjois
Suomen Mäyräkoirakerho ry:tä Suomen
Mäyräkoiraliitto ry:n valtuuskuntaan

11. Valitaan varsinaiset jäsenet ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet edustamaan Pohjois
SuomenMäyräkoirakerhory:tä Pohjois
Pohjanmaan kennelpiiri ry:n valtuuskuntaan

12. Hallituksen esitys vuoden 2012
toimintasuunnitelmaksi

13. Hallituksen esitys vuoden 2012 talousarvioksi
14. Muut esille tulevat asiat
15. Kokouksen päättäminen
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Ajattelin kirjoittaa ”pari sanaa” Tuubi
lehteen ja mietin, kumpi otsikko olisi
parempi: Fanni & mäyräkoirahalvaus
vai Fanni vesiriistakoirana. Aiemmin
Fanni on tarinoinut aiheilla Pennusta
luolakoiraksi, Fannin tarina (Tuubi
1/2008), Tokokoira Fanni & TK1 –kou
lutustunnus (Tuubi 2/2009) sekä Fanni
Ruotsin ja Norjan MEJÄkiertueella
(Tuubi 1/2010). Juttu sai alkunsa Fan
nin viimeaikaisten tapahtumien perus
teella ja siinä nivoutuvat molemmat
aiheet, mäyräkoirahalvaus ja vesiriista,
erittäin vahvasti yhteen. Näin ollen se
on eräänlainen selviytymistarina. Toi
vottavasti jaksatte lukea jutun loppuun,
sillä haluamme Fannin kanssa julkaista
tämän omalla tavallaan ikävän, mutta
kannustavan tarinamme, jolla vaikuttaa
kuitenkin olevan onnellinen loppu.

Fannin ensimmäisenä kesänä
2007 lähdimme tutustumaan yksivuoti
aan Fannin kanssa vesiriistaharjoituk
siin. Alunperin ei ollut tarkoitus osal
listua treeneihin, vain saada itselle tie
toa lajista, mutta yllätykseksemme
Fanni nouti aikailematta sorsan, jopa
kahdesti noin kolmen metrin päästä ve
destä kuin olisi sen ennenkin tehnyt.
Silloin näki heti Fannin innon lajiin ja
minä onneton kun säikähdin, että Fanni
hukkuu kun ei ollut koskaan ennen ollut
edes vedessä. Kesällä 2008 ilmoittau
duin vesiriistakurssille, jossa kuulimme
teoriaa tarkemmin ja treenasimme eri
näisiä juttuja sekä maalla että vedessä.
Maalla nouto tökki heti alkuunsa, sillä

Fanni ei mielellään tuonut minulle mi
tään mitä heittelin. Siinä totesin, että
olisi pitänyt harrastella noutoleikkejä.
Tuolloin kaksivuotias Fanni ei kannellut
lainkaan varistakaan suussaan, hyvä
kun koski siihen, mutta se ei liene ih
me. Kesällä 2009 oli jo tarkoitus aloit
taa treenit tosissaan, jopa koemielessä,
mutta se haave karisi mm. noutotree
nien olemattomuuteen. Kävimme vain
kerran treeneissä ja muutoin suht hie
nosti siellä menikin takkuavaa noutoa
lukuunottamatta. Ainakin tuli kerrattua
alkeita ja nähtiin, että tuolloin kolmi
vuotias Fanni oli edelleenkin erittäin in
nostunut lajista.

Jatkoimme sitkeästi lajia ke
väällä 2010 osallistumalla kohta neljä
vuotta täyttävän Fannin kanssa toista
miseen vesiriistakurssille, siis kertaus
kurssille. Nyt noutoa oli kuluneen
vuoden aikana treenattu TOKOliikkeenä
noutokapulalla sekä nyt uuden kurssin
alettua muitakin erilaisia esineitä nou
dellen kuivalla maalla... yllättäin hienol
la edistymisellä. Treenasimme helteisen
kesän aikana myös veden äärellä ahke
rasti jo siihen vaiheeseen, että uskal
tauduimme taitojen testausmielessä jo

Teksti ja kuva:
Outi LehtisaloVäyrynen

FANNIN
SELVIYTYMISTARINA
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pa kokeeseen. Kestilän koe 7.7.2010 oli
erittäin hyödyllinen, vaikka emme siinä
vaiheessa kuvitelleetkaan olevamme
koevalmiita, mutta tulos saatiin kuiten
kin. Pääsimmepä kunnolla tutustumaan
kokeen kulkuun, itsekään kun en ollut
aiemmin ollut edes seuraamassa koet
ta. Treenasimme edelleen tähtäyksessä
oman kerhon syyskuun vesiriistakokeet.
Ilmeisesti omatoimitreeni alkoi siinä
vaiheessa maistua puulta, kun yllätin it
seni muiden kerhojen kokeita Koiram
me lehdestä lukemasta. Niinpä päätin,
että matkaisimme Tampereelle ja Tuus
niemelle rohkeasti jo elokuussa kokei
siin treenaamaan, yllättäin saimmekin
molemmista ykköstulokset! Itse olin
jännittynyt varsinkin Tampereen ko
keessa, mutta Fanni toimi erinomaisesti
ollen vieläpä molempien kokeiden pa
ras! Tampereella 13.8.2010 kisaili perä
ti kahdeksan koiraa (kaksi yk
köstulosta) ja Tuusniemellä 14.8.2010
oli pienempi kolmen koiran koe. Muka
va päivä oli sielläkin varsinkin kun kaik
ki osallistujat saivat ykköstuloksen.
Meillä oli siis ihan kiva alku kesän
kokeissa.

Tuusniemellä sattuikin sitten
tämä tapaturmainen Fannin äkillinen
hyppy. Sinänsä vaarattomasta hypystä
tuli tuhoisa, kun itse pidin yllättyneenä
Fannia valjaista kiinni ja hyppy pysähtyi
nopeaan selkään kohdistuvaan kiertei
seen äkkinykäisyyn. Voimakasluontei
nen Fanni kun teki vain rodunomaisen
karkottavan liikkeen viereiselle koiralle,
osoittaen luonnollista käyttäytymistä
riistan omistamiseksi. Tämä oli aika
varmasti alkusysäys Fannin selän lo
pulliselle välilevyn purskahtamiselle
24.8.2010 vesiriistatreenien yhteydessä
ja sen aikaansaamalle halvaantumisel
le. Oli ikävä tunne, kun näki Fannin
juoksevan kohti ja takapään voimien
katoavan silmien edessä mitä lähem
mäs Fanni tuli. Ei siinä muuta voinut

tehdä, kuin ottaa koira heti autoon ja il
ta kun oli, päivystävälle eläinlääkärille
soitto ja käynti vastaanotolla. Yön seu
rattuamme tilannetta, soitimme aamul
la Vantaalle Eläinsairaala Aistiin, jonne
lähdimmekin ajamaan saman tien. Mat
kaan meni aikaa, joten perille pääs
tyämme ja keskusteltuamme lääkärin
kanssa, sovimme seuraavaksi aamuksi
ajan tarkempiin tutkimuksiin. Leikkauk
seen ehti siis kulua n. 38 tuntia aikaa,
kun Janis Jeserevics operoi Fannin
26.8.2010. Operaatiosta tuli iso lasku
maksettavaksi, vaikkakin vakuutus kat
toi suuren osan, samoin kuin jälkihoi
doista. Rahalla ei tosin ollut siinä
vaiheessa merkitystä. Valitettavasti tä
mä Fannille sattunut tapahtuma ei to
dellakaan harvinainen ole, sillä Aistissa
vierailee yllättävän usein mäyräkoiria
samoissa merkeissä. Yövyimme vielä
leikkauksen jälkeen lähistöllä kaikelta
varalta yön yli ja seuraavana päivänä
ajelimme kotiin aika hämmentävin aja
tuksin. Matkalla peruutin myös seuraa
van vesiriistakokeemme, joten Ilmajoen
monitoimipäivä 28.8.2010 jäi meiltä
väliin ymmärrettävästä syystä.

Saimme kuntoutusohjeet Ais
tista mukaan, aloitimme säännölliset
kotijumpat useasti päivässä heti alusta
alkaen, lisäksi Fannilla oli eläinfysiote
rapeutilla käyntejä. Lihashierontaa Fan
ni sai myös. Oli mukavaa harrastaa
”hankikävelyä” talvella, varsinkin ke
vätauringossa jänismetsässä, jossa
Fanni nuuskutteli reippaaseen tasatah
tiin peitsaten hajujen perässä. Itse et
sin kuumeisesti Fannille vesitera
piamahdollisuutta etelää lähempää, jol
loin ajauduin KeskiPohjanmaan maa
seutuopiston sivuille. Se oli sinänsä
”kohtalokasta”, sillä tulin huomanneeksi
opiston kennellinjalla alkavan eläinten
hoitajan tutkinnon ensimmäistä kertaa
aikuisille ja vieläpä monimuotokoulu
tuksena. Fanni kävikin ensimmäisen
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kerran vesijuoksumatolla tammikuun
alussa kun itse kävin pääsykokeissa.
Niinpä olemmekin Fannin ja Sennin
kanssa siitä lähtien opiskelleet ja kuu
kausittain viettäneet viikon Kannuksen
koiramaisissa maisemissa. Näin Fanni
kin on päässyt vesijuoksumatolle kah
destikin kuussa, eikä ole ollut lainkaan
ihmeissään moisesta laitteesta.

Vesiriistalajista luopumista hal
vaus ja siitä vajaavainen palautuminen
ei kuitenkaan vaatinut. Se tuli todistet
tua heti keväällä, sillä Fanni yllätti mei
dät äitienpäivänä järveen pulahtamalla
ja uiden heti kuin ainakin täysin terve
koira. Näin Fanni osoitti uimataitonsa
säilyneen, vaikkei ravata enää osannut
kaan. Mäyräkoirahalvaus näytti nimit
täin vieneen aika varmasti Fannin
raviaskeleen mennessään, olihan aikaa
kulunut miltei vuosi. Alkukesästä tote
sin kuitenkin Fannin edelleen jäljestä
vän ja noutavan linnun vapaana yhtä
vauhdikkaalla laukalla kuin ennen tapa
turmaakin, siinä vauhdissa ei tosiaan
kaan huomannut Fannin liikuntara
joitteisuutta.

Heinäkuun helteiden tullessa
matkasimmekin kesän ensimmäiseen
VERIkokeeseen, eikä ihan pieneen
kään, vaan Suomen epäviralliseen mäy
räkoirien mestaruuskokeeseen Pomark
kuun 3.7.2011. Ja vieläpä erittäin hil
peissä tunnelmissa, sillä meidän Pikku
Senni oli edellisenä päivänä käynyt
matkan varrella Kokkolan kvnäyttelys
sä pyörähtämässä kehässä ensimmäis
tä kertaa kahmien keltanokkana
SERTin, CACIBin ja VSPtittelin. Arve
limme kyllä, saattoiko hyvä tuuri jatkua
enää seuraavana päivänä….

Pomarkussa meidät toivotettiin
heti lämpimästi tervetulleiksi, tunnelma
oli mukava, kun osallistuimme neljän
muun koiran kanssa arvokokeeseen.
Koepäivä sujui oikein mukavissa mer
keissä, vaikka jännää oli kaikin puolin.

Pitkään kyllä saimme odotella tuomarin
arvosteluja kun vihdoin kuulimme tu
lokset: Fanni sai ykköstuloksen ollen
porukan toiseksi paras pisteillä 25.
Niinpä heti seuraavana päivänä anoin
Fannille uutta valionarvoa, jonka Suo
men Kennelliitto myönsi 21.9.2011 ja
Fanni valioitui lajista vihdoinkin viisi
vuotiaana. Nyt on taas yksi uusi hieno
diplomi seinällä aiemmin ansaittujen
vierellä, mielestämme ehkä se arvoste
tuin Fannin valionarvoista sattuneista
syistä.

Pomarkun kokeen lisäksi otim
me osaa Siikalatvan 30.7.2011 ja Kuo
pion 6.8.2011 kokeisiin, tosin ei enää
ykköstuloksin vaan vaatimattomin kol
mosin. Fannin haun laajuus alkoi hiipu
maan pahasti, joten osuudesta saadut
minimipisteet vetivät muutoin erin
omaisen tuloksen alas. Tiedämme siis
tasan tarkkaan, mikä on tulevien tree
nien pääkohta.

Vesiriistakokeiden ja –treenien
rauhoituttua huomasin eräänä syyskui
sena päivänä yllätyksekseni Fannin ra
vaavan päiväkävelyllämme! Olin kyllä
ihmeissäni, en silmiäni oikein tahtonut
uskoa, liikuttuneena kuljin vain peräs
sä. Niin vain kävi, että Fannin raviaskel
palasi yllättäin! Tähän ihmeeseen tar
vittiin ilmeisesti tarpeeksi uintitreenejä
toukokuusta syyskuuhun, neljä kuu
kautta suhteellisen säännöllisesti. Oli se
vaan ihmeellistä niin pitkän ajan jäl
keen. Toki kaikki muukin liikuntaan, ra
vintoon ja hoitoihin liittyvä tehosti
taustalla uimisen merkitystä. Siitä läh
tien Fanni onkin ravannut päivä päivältä
paremmin. Fannin rokotusten yhtey
dessä syyskuussa päätimme eläin
lääkärin kanssa tästä edistyksestä kes
kusteltuamme vielä tehostaa Fannin
paranemista aloittamalla glukosamiinia
ja kondroitiinisulfaattia sisältävän Arth
roflexravintolisän säännöllisen anta
misen. Fannin nivelten hyvinvointiin
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kerran vesijuoksumatolla tammikuun
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Vesiriistalajista luopumista hal
vaus ja siitä vajaavainen palautuminen
ei kuitenkaan vaatinut. Se tuli todistet
tua heti keväällä, sillä Fanni yllätti mei
dät äitienpäivänä järveen pulahtamalla
ja uiden heti kuin ainakin täysin terve
koira. Näin Fanni osoitti uimataitonsa
säilyneen, vaikkei ravata enää osannut
kaan. Mäyräkoirahalvaus näytti nimit
täin vieneen aika varmasti Fannin
raviaskeleen mennessään, olihan aikaa
kulunut miltei vuosi. Alkukesästä tote
sin kuitenkin Fannin edelleen jäljestä
vän ja noutavan linnun vapaana yhtä
vauhdikkaalla laukalla kuin ennen tapa
turmaakin, siinä vauhdissa ei tosiaan
kaan huomannut Fannin liikuntara
joitteisuutta.

Heinäkuun helteiden tullessa
matkasimmekin kesän ensimmäiseen
VERIkokeeseen, eikä ihan pieneen
kään, vaan Suomen epäviralliseen mäy
räkoirien mestaruuskokeeseen Pomark
kuun 3.7.2011. Ja vieläpä erittäin hil
peissä tunnelmissa, sillä meidän Pikku
Senni oli edellisenä päivänä käynyt
matkan varrella Kokkolan kvnäyttelys
sä pyörähtämässä kehässä ensimmäis
tä kertaa kahmien keltanokkana
SERTin, CACIBin ja VSPtittelin. Arve
limme kyllä, saattoiko hyvä tuuri jatkua
enää seuraavana päivänä….

Pomarkussa meidät toivotettiin
heti lämpimästi tervetulleiksi, tunnelma
oli mukava, kun osallistuimme neljän
muun koiran kanssa arvokokeeseen.
Koepäivä sujui oikein mukavissa mer
keissä, vaikka jännää oli kaikin puolin.

annettiin myös tehokuuri eli Cartrophen
injektio sarjana, yksi pistos viikon vä
lein neljän viikon aikana. Heti ensim
mäinen pistos aikaan sai Fannille sel
västikin notkeammat liikkeet. Näiden li
säksi Fanni käy osteopaatin käsittelys
sä. Ja Fanni edelleenkin kävelee ve
sijuoksumatolla säännöllisesti, kokei
lemme jopa ravata siinä, kunnes pää
semme jälleen aloittamaan uinnit.

Olkoon Fannin tarinan esi
merkkinä, jotta jaksaisitte kärsivällises
ti uskoa huomiseen ja paranemiseen,
jos mäyräkoirahalvaus osuu kohdallen
ne. Itse olin kuullut sen mahdollisuu
desta, mutta olihan järkytys, kun se
yllättäin oli totta. Tosin tapahtuman ai
kana sitä ei tajunnut kauhistella, mutta
kun pahin alkuhässäkkä oli ohi, tuli ma
sentava olo tapahtuneesta. Ajan

kuluessa kevään puolella tavallaan me
netin jo toivoni, että Fanni enää kos-
kaan ravaisi. Oli vain sopeuduttava
nöyränä ajatukseen ja tietyistä harras
tuslajeista luovuttava, lähinnä tottele
vaisuuskoeuran päättyminen harmitti
eniten. Fannista emme missään vai
heessa miettineetkään luopumista,
päinvastoin ajatuksen mahdollisuuskin
kauhistutti. Fannilla vaikuttaa edistystä
tapahtuvan päivä päivältä enemmän,
joten meillä on todellakin toivoa päästä
jatkamaan myös TOKOuraamme, jopa
pyörähtämään näyttelyissä. Vesiriistala
jia tulemme ehdottomasti jatkamaan
myös terveydellisistä syistä ja siinä kun
riittää edelleenkin treenattavaa. Mah
dammeko koskaan saavuttaa Fannin
kanssa täyden pisteen suoritusta, mut
ta siinäpäs tavoitetta tuleville kesille!

Outi & Fanni

PSMKK järjestää Oulussa keväällä 2012 koulutuksen liittyenvesiriistakokeeseen. Kurssin ohjaajana on menestyksekkään Iitunohjaajana toiminut Tiina Pikkuaho. Kurssilla käydään läpivesiriistakokeessa vaadittavia tottelevaisuusasioita talvella sisäkoulutuksena. Lumien sulaessa siirrytään ulos kuivaharjoittelemaanja vesien lämmetessä siirrytään märkäkoulutukseen!
Koulutuksen on tarkoitus alkaa helmikuulla. Tarkemmat tiedotilmoitetaan internetin välityksellä heti kun paikka selviää.
Koulutukseen on rajallinen määrä paikkoja, jotta kaikille koirakoillesaadaan yksilöllistä ohjausta. Ilmoittautua voit etukäteen sähköpostilla katja.psmkk@gmail.com. Ilmoittautumisen yhteydessävoit esittää toiveen koulutuspäivästä ja kellonajasta.

VERIKOULUTUSTA KEVÄÄLLÄ 2012
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Vesiriistakuulumisia

PohjoisSuomen Mäyräkoira
kerho järjesti vesiriistakoeviikonlopun
5.7.8.2011 Kestilän Kangasjärvellä.
Sunnuntain kokeessa kilpailtiin kerhon
historiassa ensimmäistä kertaa
mäyräkoirien ja terriereiden vesiriis
takokeen kerhonmestaruudesta! Koko
viikonlopun tulostaso oli hieno. Aloit
televana tuomarina saatoin todeta,
kuinka mukava on arvostella osaavia
koiria useista eri roduista. Myös maan
laajuisiin arvokisoihin on tulevina vuo
sia Pohjoisesta varmasti lähdössä me
nestyviä koiria.

Sunnuntain kerhonmestaruus
koe käynnistyi heti aamusta jän
nittyneessä tunnelmassa. Kokeeseen oli
ilmoitettu yhteensä viisi koiraa, joista
kolme mäyräkoiraa, jotka kilpailivat
kerhonmestaruudesta. Kokeen osiot su
juivat joutuisasti, ohi kulkiessaan kilpa
kumppanit saattoivat toisiltaan puoli
huolimattomasti kysyä osion onnis
tumisesta. Kilpailu oli kovaa, kaikilla
kolmella mäyräkoiralla oli kaksi ensim
mäistä osioita mennyt mallikelpoisesti,
jopa ykköseen oikeuttavia pisteitä osat
tiin odottaa.

Kolmannelle osuudelle startat
taessa olikin kuumeinen miettiminen,
päästääkö koira vapaasti noutamaan
lintu jäljen päästä, vai mennäkkö narun
kanssa perässä? Iitu oli jo aikaisempina
kesinä osoittanut hienoa osaamistaan
myös kolmannessa osuudessa. Bantsua
ei voinut päästää vapaaksi, mutta
Pipsan kanssa oli muutama kerta
ehditty kotona harjoitella. Kapula tuli
kyllä kotona mallikelpoisesti ohjaajalle,
mutta linnun kanssa oli ehditty
treenaamaan vain kertaalleen, ja silloin
oli havaittavissa jopa riistan omimista.

No mitä vielä, kytkettynä
jäljestämällä voitaisiin saada linnun
löytyessä ykköstulos, mutta pisteet
eivät mitenkään riittäisi kerhon
mestaruuteen Iitun onnistuessa. Kaikki
tai ei mitään! Jotta olisi mahdollisuus
mestaruuteen, lähetin Pipsan nouta
maan vapaana. Koira seurasi metsässä
jälkeä, mutta palasi kuitenkin aina
luokseni ilman riistaa. Koeaika, eli 10
minuuttia ehti kulua, ja niinpä lähdettiin
tuomarin ja jäljentekijän kanssa
katsomaan, mistä kiikastaa. No Pipsa
oli käynyt linnun luona useita kertoja,

Teksti ja kuva:
Katja Huurinainen

Kerhonmestari Iitun perhe
pokaalien kanssa
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mutta kukas tuota inhottavaa telkkää
nyt suuhunsa ottaa... Tuomari kehotti
kerran Pipsaa ottamaan linnun, Pipsa
otti linnun ja kantoi sitä perässäni
lähtöpaikalle. Voi kun se olisi tehnyt sen
kokeen aikana! No tällä kertaa osion
pisteet menivät nollille, ja sitä myötä
myös kokonaistulos, mutta jospa ensi
kesänä jo saataisiin kesänä jo saataisiin
Pipsallekkin se ykkönen. Ei varmaan
muuten löydy toista koiraa, jolla olisi 19
p 0tulos.

Iitustahan se kerhonmestari
siis kruunattiin, paljon onnea mestari
Iitulle, ohjaaja Tiinalle, omistaja JP:lle
sekä pikku assistentti Aukustille! Ensi
vuonna mekin pistämme taas kovasti

kampoihin, ja toivottavasti keväällä
järjestettävän koulutuksen myötä myös
moni muu kerholainen!

Kokonaisuudessa oli oikein
mukava viikonloppu, vaikka meitä
osallistujia ei kerhosta vielä tänä
vuonna kovin montaa ollutkaan. Koe
paikkana Kestilän Kangasjärvi on oikein
mukava: löytyy sisämajoituspaikkoja,
vaunun sähköpaikkoja, nuotiokatos,
erinomainen sauna ja uimakelpoinen
järvi vieressä. Tervetuloa siis ensi
vuonna isommallakin porukalla! Iso
kiitos kaikille mukana olleille, niin
kilpailijoille kuin talkoolaisille, yhdessä
tehden saamme hommat sujumaan!

Katja

Perjantai 5.8. tuomari: Katja Huurinainen
Kk mäyräkoira USVASUON SIRKKU, JuhaPekka Raappana, Kiiminki VERI1 27p
Pk mäyräkoira SAGOTAX CHRISTOFFER, Lea Foudilainen, Oulunsalo VERI0 13p
Lauantai 6.8. tuomari: Katja Huurinainen
Kk mäyräkoira USVASUON SIRKKU, JuhaPekka Raappana, Kiiminki VERI1 28p
Pk mäyräkoira SAGOTAX CHRISTOFFER, Lea Foudilainen, Oulunsalo VERI 0p
Sunnuntai 7.8. kerhonmestaruuskoe, tuomari: Johan Carlson
Kk mäyräkoira USVASUON SIRKKU, JuhaPekka Raappana, Kiiminki VERI1 28p
Pk mäyräkoira JOVIRO BANDIITTI, Katja Huurinainen, Taivalkoski VERI1 23p
Pk mäyräkoira JOVIRO AURORA, Katja Huurinainen, Taivalkoski VERI0 19p

TULOKSET
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IITU FI KVAL FI KVAVUSVASUON SIRKKU "TUPLA"KERHONMESTARI
Tänä vuonna Iitun koekausi ja

siihen valmistautuminen alkoi myöhään
Iitun ensimmäisen pentueen takia.
Mutta heti kun pentuset saatiin
maailmalle alkoi mammalomalta
palailevan Iitun kanssa kunnon
kasvatus, myös sen koekunnon.

Kauaa ei ehditty treenailemaan
vaan luotettiin siihen, että siitä mihin
viime vuonna jäätiin päästäisiin tänä
vuonna suoraan jatkamaan. Iitulla
olikin tekemisen halua iitumaiseen
tapaan riittävästi ja vesiriistakokeita
ajatellen ainut akuuttiongelma näytti
olevan se, miten koira saadaan tyhjän
veden hausta kutsumalla pois. Se
vaatikin muutaman ylimääräisen
harjoituksen kokeita edeltävällä viikolla
ja vielä ensimmäisenä koeaamuna
jännitti, että noinkohan se tulee sieltä
sitten, kun kutsu käy...

Osallistuimme siis Utajärvellä
vesiriistakokeisiin 57.8. Ensimmäi
sessä kokeessa Iitu teki tasolleen hyvää
työtä ja saimmekin sen VERI1tu
loksen, jota olimme tulleet hakemaan
sitä vesiriistavalion arvoa varten. Pis
teitä rapsahti 27. Seuraavana päivänä
kokeesta paranettiin suoristusta yhden
pisteen verran. Sunnuntain kerhon
mestaruuskokeessa sitten jännitettiin
loppuunasti pisteitä ja sijoitusta. Mäy
räkoirissa oli haastajatkin koekunnossa,
mutta tällä kertaa meidän pisteet 28
riittivät kerhonmestaruuspokaaliin.

MEJÄkausi oli Iitulla lyhyt ja
ytimekäs, kun peräti siihen kerhonmes
taruuskokeeseen 21.8 Pyhännällä ehdit
tiin osallistumaan. Harjoitusjälkiä ei eh

ditty tehdä, joten viimevuotisilla
treeneillä mentiin. Iitulla oli onneksi
työmoraali kohdallaan ja motivaatiota
jäljelle riittävissä määrin. Iitu jäljestikin
hyväoloisesti koko jäljen. Harmittava
epäonnistuminen katkokulmalla tosin
aiheutti tipahtamisen 1palkinnolta,
pisteitä kuitenkin mukavat 36, 2
palkinto ja Iitulle ensimmäinen tulos
voittajaluokasta.

Kerhonmestaruuspokaali
muutti takanreunukselle, kun muilla
mäyräkoirilla päänvaivaa kokeessa ai
heutti runsas määrä kanalintuja. Iitu ei
linnuista jäljellä välittänyt. Ensi vuo
delle jäi parannettavaa, mutta sitä en
nen keskitytään Iitun kanssa metsäs
tykseen.

Tiina

Teksti ja kuva:
Tiina Pikkuaho

Iitu ja saalis
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MÄAJMIETTEITÄ Teksti: Lotta Seppinen

PSMKK:n ajokalenteriin mah
tuu tälle syksylle niin kokeita kuin
kursseja. MÄAJkausi aloitettiin elokuun
lopussa MÄAJ koetoimitsija ja palkinto
tuomarikursseilla. Uusia koetoimitsijoita
saimme 3 kpl, ja palkintotuoma
rikurssilla osallistujia oli 7 kpl, joista
monella jo kurssin jälkeisiä harjoit
teluitakin tehtynä. Hyvältä näyttää siis
pohjoisen tulevaisuus ajokokeiden
suhteen. Itse ajokoekausi aloitettiin
elosyyskuun vaihteessa pidetyllä kah
den viikon kokeella. Tässä koemuo
dossa koiralla on siis yksi startti, jonka
se saa suorittaa haluamanaan päivänä
haluamassaan maastossa 100 kilomet
rin säteellä keskuspaikasta. Pitkään
kokeeseen osallistui neljä koiraa. Pit
kässä kokeessa ainoana tuloksen
(MÄAJ3) sai kkn Könkäänvaaran
ParkkiBirkko ”Ursula”, onnittelut
Oulunsaloon!

PSMKK on nyt järjestänyt
pitkiä ajokokeita kauden alussa sekä
viime vuonna että tänä syksynä.
Tulostaso näissä on jäänyt
vaatimattomaksi. Näkisin, että tähän on
kaksi syytä. Yksi on luonnollisesti se,
että kauden alussa koirat eivät ole vielä
sellaisessa iskussa kuin mitä myö
hemmin syksyllä jahtikokemuksien ja
fyysisen kunnon karttuessa. Toinen syy
lienee jäniksenpoikasten runsaus. Tä
näkin vuonna pitkässä kokeessa kaikki
koirat saivat vähintään yhden ajon,
mutta tuloksille oikeuttavat minuutit
ajoi vain yksi koira (ja tälläkin koiralla
oli ensimmäisessä erässä vain lyhyt
ajo). Luultavasti ajoihin on usealla

koiralla sattunut pieniä jäniksen
poikasia, jotka kokeneemmallekin
koiralle ovat hyvin vaativia ajettavia.
Jatkossa ajotoimikunnan tuleekin miet
tiä, kannattaako alkukaudesta kokeita
vielä juurikaan pitää, vai olisiko
parempi keskittää kokeet loppu
kauteen?

Onneksi kuitenkin kokeita
tällekin kaudelle vielä riittää. Lokakuun
alussa kisattiin PohjoisPohjanmaan ja
Lapin piirinmestaruuksista (Lapin osalta
ilmeisesti vielä epävirallisesti, riittävän
virallisesti kuitenkin jotta koirat
saadaan valittua lohkokokeeseen myös
Lapista). Lokakuun lopulla on
kerhomme ajotoimikunnan voimain
ponnistus, kun kerhomme järjestää
Pohjan lohkon SMvalintakokeen Sii
kalatvalla. Kyseiseen kokeeseen osal
listuvat parhaat koirat kuuden
pohjoisen kennelpiirin alueelta. Marras
kuun lopussa järjestämme Hailuodossa
yksipäiväisen ajokokeen, jossa kerhon
jäsenet ovat etusijalla. Tarkoituksena
on jäädä kokeen jälkeen Hailuodon
metsästysseuran majalle illanviettoon
ja jahdata seuraavana päivänä jäniksiä
Hailuodon hienoissa maastoissa. Tämä
jahtipäivä on samalla kerhon virallinen
ajoharjoitustilaisuus, johon ovat terve
tulleita mukaan tutustumaan ja/tai
metsästämään myös ne, jotka eivät
omaa koiraa jahtiin tai kokeisiin tuo.
Lisäksi vielä tammikuun alkuun on
anottu yksipäiväinen koe Lohtajalle ja
pitkä koe Liminkaan.

Ensi vuoden osalta suunni
telmissa on luonnollisesti useampien
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ajokokeiden järjestäminen, mutta alku
syksyyn ei ehkä tulla sijoittamaan
muita kokeita kuin piirinmestaruus
kokeet. Piirinmestaruuskokeiden suh
teen onkin haastetta, koska kerhomme
jäseniä on usean eri piirin alueella, ja
piirinmestaruuskokeita tullaan anomaan
ainakin kahden, mahdollisesti kolmen
piirin alueelle. Koetoimitsijakurssia ei
tarvinne aivan lähivuosina järjestää,
koska tällä hetkellä koetoimitsijoiden
suhteen kerhomme tilanne on hyvä,
niin PohjoisPohjanmaan, Lapin kuin
KeskiPohjanmaankin alueella. Myös
palkintotuomaritilanne tulee tämän
syksyn aikana kohenemaan huimasti.
Mutta koska uusia palkintotuomareita

tarvitaan sitä mukaa kun uusia ajo
koekävijöitäkin tulee, on varmaan joko
ensi vuonna tai viimeistään sitä seuraa
vana uusi palkintotuomarikurssi ajan
kohtainen. Palkintotuomarikurssi tul
laan siis järjestämään siinä vaiheessa
kun tarvetta on, eli jos olet halukas
osallistumaan MÄAJpalkintotuomari
kurssille, ota yhteyttä ajotoimikuntaan!
Kerhomme ajokoetoiminta on ollut
viime vuosina hyvässä nosteessa, ja
ajotoimikunta toivottaa kaikki uudet
ajoharrastajat tai ajoharrastuksen aloit
tamista suunnittelevat mukaan toi
mintaan!

Lotta

Lotta Seppinen ohjasi
maastoharjoittelun.
Tässä kurssilaiset
seuraavat ¨Güntherin
ajoa.
KUVA: Pauliina Pönkkä

MÄAJpalkintotuomarikurssilaiset kuuntelevatPekka Hautamäen opetustateoriaosuudellaKUVA: Marja Junttila
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YT Reima Laaja

Koepäivänä olosuhteet olivat melko
haasteelliset, koska edellisenä yönä
satoi kaatamalla ja myrskytuuli puhalsi,
joten yöjäljet eivät oikein haisseet.
Kokeessa saatiin PohjoisSuomen Mäy
räkoirakerhon alueelle myös 4 uutta
ajokoetuomaria ja kaksi koiraa sai
tuloksen ensimmäisessä ajokokees
saan.

POHJOISPOHJANMAAN JA
LAPIN MÄAJ PM KEMPELE
8.10.2011

Teksti: Lotta Seppinen
Kuvat: Hannu Pietiläinen

PM PohjoisPohjanmaa
1.
kku Erästäjän Paavi MÄAJ1 + KP 82,61
Antti Kirjatankki, Kempele
2.
kkn Semilain Sinni MÄAJ2 57,06
Mikael Hannus, Oulainen
3.
kkn Horsmarannan Felicia MÄAJ3
40,50, Outi Seppänen, Kempele

4.
kkn Joenpenkan EhtoisaEmma MÄAJ0
10,00, Pauliina Pönkkä, Kari Uotila ja
Marja Junttila, Tyrnävä
5.
kkn Könkäänvaaran ParkkiBirkko
MÄAJ0 9,00, Marja Lauronen ja Kari
Kotila, Oulunsalo

Lämpimät onnittelut uusille piiri
mestareille sekä muille menestyneille!
Onnittelut myös uusille MÄAJpalkin
totuomareille!
Sponsorit:
Hertek
KMarket, Liminka
Väliheikki  koira ja hevostarvikkeita,
SEO AlaTemmes

PohjoisPohjanmaan MÄAJ
piirimestari kku Erästäjän Paavi,
omistaja Antti Kirjatankki ja
koiranohjaaja Vesa Kinnunen
Kempeleestä.
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VALOKUVAUSKILPAILUN 2011 TULOKSET
kansi: Laura Roostammikuu: Outi LehtisaloVäyrynenhelmikuu: Anneli Mikkonenmaaliskuu: Susanna Lappalainenhuhtikuu: Niina Yliniemitoukokuu: Petriina Oikarinenkesäkuu: Päivi Urhonenheinäkuu: Petri Tynielokuu: Sanna Mursusyyskuu: Kari Foudilainenlokakuu: Maria Määttämarraskuu: Kari Uotilajoulukuu: Tuomas Hautamäki
Lämpimät kiitokset kaikille valokuvauskilpailuun osallistuneille ja onnittelutkalenteriin valittujen kuvien kuvaajille!
Kalenterikuvien kuvaajat palkitaan uudella kalenterilla syyskokouksenyhteydessä. Lisäksi arvotaan kaksi kalenteria äänestäjien kesken.
Uusi kalenteri on nyt myynnissä. Kalenterin hinta on 12€/kpl.Tilaukset osoitteeseen: piia.porthan@kiiminki.fi

PM Lappi
1.
kku Semilain Turja MÄAJ3 49,89
Harri ja Vuokko Huovinen, Rovaniemi

2.
kkn Joenpenkan EloisaElla MÄAJ0
25,50, Riikka Junttila, Ivalo

YT Reima Laaja

Lapin MÄAJpiirimestari kku
Semilain Turja sekä
omistajat Harri ja Vuokko
Huovinen Rovaniemeltä.
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LIMINGAN VAHIKOE 8.8.2011
Teksti:
Katja huurinainen ja Marja junttila
Kuva:
Marja Junttila

PohjoisSuomen Mäyräkoirakerho jär
jesti Limingassa maanantaina 8.8.2011
vahingoittuneen hirvieläimen jäljestä
miskokeen eli VAHIkokeen. Keskus
paikkana oli LiminganTemmeksen met
sästysyhdistyksen maja Kiiskilänkylässä
ja koemaastot seuran maastoissa niin
kuin edellisenäkin vuonna. Kokeen tuo
mareina olivat Mikko Taipaleenmäki
(YT) Tyrnävältä sekä Jouko Heikkinen ja
Eero Moilanen Kainuusta. Koe oli
PSMKK:n viimeinen ”vanhoilla” sään
nöillä järjestettävä koe, koesäännöt
uudistuvat 1.1.2012 alkaen. Uudet koe
säännöt löytyvät Kennelliiton sivuilta:
www.kennelliitto.fi > toiminta >
kokeet > jäljestämiskokeet.

Kokeen järjestelyt onnistuivat
LiminganTemmeksen metsästys
yhdistyksen ja PSMKK:n jäsenten
välisenä yhteistoimintana. Suurin kiitos
kuuluu aina talkoolaisille! Kiitos emän
nille, jotka huolehtivat siitä, että met
sästä väsyneinä, hikisinä ja märkinä
palaaville osallistujille on kylmää ja
lämmintä juomista ja syömistä tarjolla.
Suuren työn tekevät myös koejäljet
maastoon suunnittelevat ja piirtävät
maastomestarit! Kiitos kaikille tal
koolaisille ja osallistujille! Yhdessä teh
den saadaan hommat sujumaan! (Ja
myös merkkaustarpeet riittämään...)

Koe järjestettiin iltakokeena.
Jäljen minimiikä on 18 tuntia, joten
kokoontuminen metsästysseuran majal
la oli sunnuntaina klo 16. Osa kokee
seen osallistuneista koirakoista tuli pai
kalle suoraan pitkän viikonlopun VERI
kokeiden ja ensimmäisen kerhon
mestaruuden ratkeamisen mainingeista
juuri selvittyään väsyneinä, mutta on

nellisina. Alkuun käytiin läpi VAHIjäljen
teko. Osa koirakoista oli ollut VAHI
kokeessa ennenkin, ja kaikilla oli
jonkinlaista taustaa MEJÄjäljenteosta.
Suuria poikkeuksia VOIluokan jäl
jentekoon VAHIjäljessä ei ole, joten
koetoimikunnan ei tarvinnut olla kovin
huolissaan jälkien onnistumisesta. Jäl
jentekopäivänä viimeisimmät tulivat
metsästä pois vasta elokuisen hämärän
laskiessa, mutta tällä kertaa ei metsään
tainnut eksyä kukaan.

Koepäivänä tavattiin majalla
klo 16.30 ja kokeeseen osallistui 9
koiraa: 6 mäyräkoiraa, 2 labra
dorinnoutajaa ja belgianpaimenkoira.
Kokeen sujuvuuden kannalta kokeeseen
osallistuvilta koirakoilta vaaditaan pal
jon joustavuutta ja kykyä olla kolmessa
paikassa yhtä aikaa, mikä on tietenkin
mahdotonta. Joten pyrittiin etukäteen
tekemään järjestelyitä koiran ohjaajien,
oppaiden ja maalimiesten tehtävien
kanssa, jotka ovat jaettuina vielä
parhaimmillaan kolmen tuomarin
lohkoille. Joustavuudella ja kärsiväl
lisyydellä illasta selvittiin ja palkintojen
jakoon kokoonnuttiin kun ulkona oli jo
pimeää. Hyväksytyn tuloksen sai tästä
kokeesta kolme koiraa yhdeksästä. Pois
lähtiessä joutui jo käyttämään pitkiä
ajovaloja, mistä huomasi syksyn
saapuvan.

VAHI on rankka ja vaativa,
mutta erittäin mielenkiintoinen laji.
Kokeen tarkoituksena on selvittää
koiran ja ohjaajan kykyä seurata
vahingoittuneen riistaeläimen jälkiä.
Jälki on alusta avomerkitty, ja tuomari
ja opas kulkevat mukana vain tämän
avomerkityn osuuden. Loppuosan
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jäljestä koiran ja ohjaajan tulee
selvittää yhteistyössä itsenäisesti.
Niinpä koemuoto vaatii paljon myös
ohjaajalta, jonka on pystyttävä
lukemaan koiraansa oikein ja luot
tamaan koiraansa. Jo jäljen löytyminen
tuottaa usein ongelmia. Mitään
alkumakausta, josta olisi potkittu
maata pois, ei VAHI:ssa ole, sillä jälki
vain alkaa ojan takaa krepein
merkatulta 100 metrin alueelta. Oh
jaajan täytyy osata tulkita koiraa ja
ilmoittaa tuomarille, kun koira löytää
jäljen. VAHIkokeessa ei sallita yhtään
hukkaa tuomariosuudella.

Koiran ohjaajalla tulee olla
metsästyslain ja asetuksen mukainen
metsästyskortti ja voimassa oleva
hirven ampumakoe suoritettuna. Ko
keeseen osallistuva koiranohjaaja antaa
myös suostumuksensa siihen, että on
koiran kanssa viranomaisten käy
tettävissä, kun he tarvitsevat apua
vahingoittuneiden hirvieläinten jäljes
tämistilanteissa esim. hirvikolarin sat
tuessa. Osaavien jälkikoirien taidoista
on erittäin suuri hyöty myös hir
viporukoille, kun koirat löytävät am
mutut ja metsän pimentoon juosseet ja
sinne kellistyneet hirvet.

HYVÄKSYTTY
Kku Joenpenkan AitoArtturi, Omistaja: Marja Junttila ja Hannu Pietiläinen,
Liminka, koiranohjaaja: Hannu Pietiläinen
HYLÄTTY
Kkn Joenpenkan EhtoisaEmma, Omistaja: Pauliina Pönkkä, Kari Uotila, Marja
Junttila, Tyrnävä, koiranohjaaja: Kari Uotila
Pkn Joviro Aurora, Omistaja ja koiranohjaaja: Katja Huurinainen,Taivalkoski
Kkn Rowanberrie´s Vanilla, Omistaja ja koiranohjaaja: Vesa Tornberg, Oulu
Pku Sagotax Christoffer, Omistaja: Lea Foudilainen, Oulunsalo, koiranohjaaja:
Johan Carlson
Kkn Usvasuon Sirkku, Omistaja ja koiranohjaaja: JuhaPekka Raappana, Kiiminki

VAHIkoe Limingassa
8.8.2011

TULOKSET
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PAPPA PITEÅSSA
Teksti: Lea Foudilainen
Kuva: Kari Foudilainen

Kun tuon nuoremman
huligaanin kanssa on käyty nyt norjan
ja ruotsin jälki läpi niin ajattelin, että
miksipäs ei Iivarikin osallistuisi.
Suomessa paappa on käynyt viimeksi
jäljellä nelisen vuotta sitten ja sen
jälkeen on käyty mielen virkistykseksi
yksi harjoitusjälki kesässä. Ja nämäkin
jäljet ovat olleet vain muutamia satoja
metrejä.

Mutta eihän se ruotsin
jälkikään ole kuin 600 metriä. Ta
pahtumia sinne on ängetty enemmän
kuin meidän voittajaluokan jäljelle, eli
suoria osuuksia on viisi ja kulmia 4 kpl.
Kun näin lyhyellä jäljellä ollaan niin voi
kuvitella, että kulmien oikominen on
hyvinkin suuri riski ja kovin ilma
vainuisella koiralla jopa todennäköistä,
mikä tuli todistettua. Makauksia ruot
sin jäljeltä ei löydy. Edes sitä läh
tömakausta.

Niinpä me Iivarin kanssa
lähdimme syyskuun lopulla Piteåta
kohti. Matkaseurana labbistytöt Sara ja
Tuuli. Menomatkan Iivari nukkui auton
takapenkillä. Latasi varmaan akkuja.
Koe johon osallistuimme oli ns. liikkuva
koe. Tämän kokeen tuomarimme Roger
järjesti meille neljälle koirakolle: kol
melle noutajalle ja Ipalle.

Planketit täytettyämme ar
voimme jäljet ja totesin, että Iivari saa
vielä nukkua, lähdemme metsään vasta
kolmantena.

Ensin starttasi Roni. Matkaan
lähtivät Rogerin kotitalon kulmilta eli

talon takaa. Mitäpä siellä turhan kauas
jälkiä viemään. Spanielit pihassa
seurasivat Ronin menoa mutta perään
eivät lähteneet. Ilmeisesti olivat
ennenkin moista työskentelyä seu
railleet näin lähi etäisyydeltä.

Toisena lähti Tuuli. Kauaa ei
tämä tyttö metsässä ollut kun takaisin
tulivat. Onnellisen näköisinä.

Ja nyt sitten pappa jäl
kiremmiin ja menoksi. Me sentään me
nimme n. 50 metriä tietä eteenpäin ja
tuomari näytti lähtömakauksen. Ihan
tien penkalta. Oli potkaissut maahan
pienen kolon ja tästä kait se olisi sitten
aloitettava. Iivari nuuski paikkaa hie
man ihmeissään ja siirtyi muutaman
metrin eteenpäin. Haisteli varpuja
maassa, piiiiitkääään. Mietin jo että
mahtaako lähteä laisinkaan. Tuomari
sanoi että voi kehoittaa. No miksei VOI,
mutta ei kannata Iivarin tapauksessa.
Aikansa nuuhkittuaan varpuja totesi
papparainen että mikäpä ettei. Ja voi
jee minkä menon aloittikin. Ikinä ei ole
tarvinnut jarrutella näin voimakkaasti,
sen verran vauhdikasta meno oli. Noin
50 metrin päässä vastaan tuli puro.
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Erittäin vuolaasti virtaava puro! Ja
leveä! Iivari tanssahteli penkalla hetken
ja hyppäsi puroon ja keplotteli itsensä
vastarannalle. Ja minä hyppäsin,
puroon. Tässä vaiheessa selvisi karu
totuus  koko jälki on maastossa jossa
tarvitsisi venettä. Tuomarimme nau
reskeli että näitä on sitten lisää, näitä
vesipisteitä!

Ensimmäiselle kulmalle kun
tultiin olin vielä kartalla, joskin erittäin
märällä sellaisella. Iivari kääntyi mal
likelpoisesti oikeaan ja jatkoi. Täällä tuli
vastaan märkyyttä, märkyyttä ja myrs
kyn kaatamia puita. Aivan liikaa. Koira
puikkelehti sujuvasti puiden alta mutta
entäs minä. Tunsin olevani vanha jeeppi
kavutessani puiden runkojen yli. Milloin
kaatuen, milloin rungoista kiinni
roikkuen. Tässä vaiheessa kosteus pus
ki jo ihostakin läpi, hiki siinä tuli. Tällä
osuudella päästin Iivarin remmistä
kaksi kertaa irti (tuomarin neuvosta)
kun kiersin kantoja ja puita. Ja voitte
uskoa että juoksin ja lujaa jotta sain
koiran kiinni, tuomarin kehoittaessa
juoksemaan rivakammin.

Loppuihan tämä toinen osuus.
Koska tuuli oli kova niin täysin il
mavainuinen Iivari ottikin kulman
suunnan aivan muualle kuin mihin jälki
olisi jatkunut. Täältä jäljestimme lähes
suoraviivaisesti ensimmäisen osuuden
alkutaipaleelle, kunnes tuomarimme
huusi meidät takaisin. Ja ihanuus, se
hiton puro jouduttiin molskahdellen
ylittämään jälleen kaksi kertaa. Tässä
vaiheessa jo mietin jatkamisen
mielekkyyttä, mutta toisaalta ajattelin
että rohkea rokan syö. Ja kun näin
kauas on tultu. Ja kun... ja kun...

Eli jatkettiin. Ja tuomarillamme
oli hauskaa. Että ihan veteraaniikäinen
koira. Ei uskoisi NOIN nopsajalkaiseksi!
Minua ei pahemmin enää naurattanut.
Siinä vaiheessa varsinkaan kun Iivari

jotenkin ihmeen kautta kiepautti
itsensä selkäni taakse, tempaisi päänsä
pannan läpi ja minä seisoin hölmönä
jälkinaru ja panta maassa lojuen.
Tuomari kehoitti taas ystävällisesti
ottamaan koiran kiinni. Hm, jo kolmas
kerta. No panta tiukemmalle ja jat
kettiin. Loput osuudet porskuteltiin
märässä metsässä silmälasit huurussa,
hiki valuen, ei minkäänlaista hajua
enää miten ja minkämallisella jäljellä.

Sitten tulikin sen ampumisen
vuoro. Eli olimme sorkalta n. 50 metrin
päässä. Pysäytin Iivarin ja tuomari
ampui haulikolla jäljen suuntaisesti.
Iivari istui. Ja istui. Edelleenkin istui
vaikka tarkoitus olisi että tästä jat
ketaan itsenäisesti. Tässä vaiheessa
kehoitin ja kehoitus tuotti kuin tuottikin
tulosta. Iivari nousi jaloilleen, mulkaisi
tuomaria ja lähti. Suunta vain oli päin
honkia. Sen verran osasin päätellä.
Mutta menkööt mihin menee ajattelin
ja annoin mennä. Pappa korjasi
kurssiaan hyvin pian, taisi sorkan hajut
jo tulla kirsuun. Mutta voi hyvä ihme
että sitä sorkkaa piti kiertää, ympäri,
ympäri ja ympäri. Onneksi ympyrä
pieneni koko ajan ja loppujen lopuksi
osoitin Iivarille että tuossa se sorkka
on. Rinta rottingilla Iivari sorkan omisti
ja mulkoili sitä ampunutta miestä vie
läkin hieman epäluuloisesti. Vetinen koe
oli ohi!

Mukavaahan se oli tarjota jo
yhdeksän vuotiaalle veteraanille täl
lainen ulkomaan matka jossa pääsi
vielä töihinkin. Niin pollevaa Iivari koko
hommasta oli että melkein tippa tuli
silmään kun katsoi sitä. Voi pienen
koiran onnea!

Niin ja se tuloshan oli sitten
kakkonen.

Lea



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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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.
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PohjoisSuomen Mäyräkoirakerho ry palkitsee vuoden 2011 mäyräkoiran sekä
vuoden menestyksekkäimmät näyttely, mejä, luola, veri, ajokoirat. Lisäksi
palkitaan myös vuoden tulokas ja veteraani.
Muistathan ottaa osaa kilpailuun ja lähettää tulokset Hennalle 31.1.2012
mennessä osoitteeseen: henna.hakko@gmail.com
Kilpailun säännöt ja tarkemmat ohjeet löydät nettisivuiltamme:
www.psmkk.net

PSMKK järjestää jäsenilleen
PIKKUJOULUT
26.11.2011 kello 18.00

Pikkujoulupaikkana on mukava saunatila Oulun
keskustassa osoitteessa Mäkelininkatu 33, Oulu.
Luvassa on saunomista, jutustelua ja rentoa meininkiä
mukavassa porukassa.
Osallistumismaksu on 10€/henkilö ja hintaan sisältyy
ruoka, ruokajuoma (viini/olut) ja kahvi + leivonnainen.
Sitovat ilmoittautumiset Meerille 21.11.2011 mennessä:
meeri.juusola@gmail.com, p. 040 536 0947

VUODEN MÄYRÄKOIRAT 2011
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SUOMEN KÄYTTÖVALIO (LUOLA)
FIN KVAL
kkn SETSUN MARRU
FIN46247/09
(i: Joenpenkan AitoArtturi, e: Setsun Rassi)
Kasvattaja: Seija Hautajärvi, Kuusamo
Omistaja: Joni Halttu, Rovaniemi

SUOMEN JÄLJESTÄMISVALIO
FI JVA FI KVAL
kku JOENPENKAN AITOARTTURI
FIN41920/07
(i: Freunds Kaneelboom, e: Rowanberrie´s
Feenix)
Kasvattaja: Marja Junttila, Liminka
Omistaja: Marja Junttila ja Hannu Pietiläinen,
Liminka

NORJAN JÄLJESTÄMISVALIO
C.I.B POHJ MVA FIN MVA SE MVA FI JVA NO
MVA NO JVA V08
pkku CEALESTIS SHOOT´EMUP
FIN22348/05
(i: Trumph Vom Aschenbach, e: Caelestis Crazy
ForYou)
Kasvattaja: Outi ja Niko Renko, Arkala
Omistaja: Piia ja Ville Porthan, Kiiminki

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

NORJAN JÄLJESTÄMISVALIO
FIN MVA FI JVA NO JVA
kkn KÖNKÄÄNVAARAN PARKKIBIRKKO
FIN46376/06
(i: Dago Vom Frischlingshof, e: Hiidenloukon
Baccara)
Kasvattaja: Susanna ja Juha Järvinen, Ivalo
Omistaja: Marja Lauronen ja Kari Kotila,
Oulunsalo

SUOMEN KÄYTTÖVALIO (VESIRIISTA)
FI KVAV FI JVA NO JVA SE JVA POHJ
JVA
kkn MERKALEEN´S TIFFANY
FIN42662/06
(i: Konemiehen Diplomaatti, e: Merkaleen´s
Jane)
Kasvattaja: Leena ja Kauko Karvonen,
Pyhäjoki
Omistaja: Outi LehtisaloVäyrynen, Oulu

PSMKK ja tuubin toimitus
onnittelevat uusia valioita!

SUOMEN MUOTOVALIO, RUOTSIN JA
POHJOISMAIDEN JÄLJESTÄMISVALIO
FIN MVA FI JVA NO JVA SE JVA POHJ JVA
pku Sagotax Christoffer
FIN11789/08
(i:Sagotax Arthur, e: Dianah Leslie Leven)
Kasvattaja: Satu Pekkarinen, Alapitkä
Omistaja: Lea Foudilainen, Oulunsalo



Palautusosoite mikäli
vastaanottajaa ei tavoiteta:
Meeri Juusola
Huruntie 155
90910 KONTIO
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