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Tervehdys!

Vaikka taivaalta sataa kaatamalla vettä ja keli on mitä surkein näin joulukuun alkuun, vieläkin muistelen 
lämmöllä viime kesän treffejä ja sitä meidän mittakaavassa runsasta osallistujajoukkoa. Oli erittäin upeaa 
nähdä niin monta hienoa chessiä treffeillä ja oli ilo seurata niiden suoritusta WD-testissä. Peräti 19 koiraa 
otti osaa eri tason testeihin ja saatiinpa leivottua ensimmäinen suomalainen kaikki tasot hyväksytysti 
suorittanut koirakko; Essille (Batzi’s Mount Katmai) ja Annelle vielä kerran onnittelut!

Treffeille tänä vuonna toivat kansainvälisen tuulahduksen ruotsalaiset kouluttajat ja treffeille osallistui 
myös norjalaisia sekä saksalainen. Kiitosta heiltä kuului jälkeenpäinkin treffien järjestelyistä ja mukavasta 
tunnelmasta. Ehkäpä tulevaisuudessakin saamme vieraita naapurimaista ja kauempaakin.

Chessikerhon hallituksessa ei tapahtunut suuria muutoksia vuosikokouksessa. Jäsenet ja varajäsenet pysyivät 
samoina. Vain hallituksen sisäisessä järjestyksessä tuli pieniä muutoksia.

Ensi vuodelle on taas tuttuun tapaan suunnitteilla mm. kaksi luonnetestiä, mejä-koulutusta, nou/nome-
koulutusta, mejä-koe ja  nou-koe sekä treffien yhteydessä pidettävä nome-koe.  Sekä mejä- että nome-
kokeissa ratkotaan Chessie-mestaruus. Uutena toimikuntana vuosikokouksessa valittiin PK-toimikunta. Eli 
tiedossa on ensi vuonna koulutusta BH-kokeeseen ja mahdollisesti myös järjestämme BH-kokeen. Jotta 
saisimme chesseille uudestaan PK-oikeudet, tulisi kahden vuoden aikana viiden (5) koiran suorittaa ko. koe 
hyväksytysti. Eli siinä on meillä tavoitetta!

Rauhaisaa joulunaikaa ja onnea tulevalle vuodelle kaikille Teille!

t: Satu & Lyyli



	 Ähtärin	toukokuun	koulutus	–	johdatus	NOWT	-maailmaan

Minulle tulee kesäkuussa ”chessivuosia” täyteen vasta kaksi. Kun herääminen (tämäkin termi opittiin 
leirioloissa..!) kohdallani tapahtui, oli se kerrasta menoa – saman tien havaitsin perheeni kasvaneen…
Ilman chessikerhon ja Batzi´s kennelin aktiivisuutta (kahdet treffit ja koulutuksia myös akuuttiin 
tarpeeseen..) olisin ollut pulassa ja miettinyt teinityttömäiseen tapaan maailman kurjuutta: ”Kun kukaan ei 
ymmärrä..”

”Pohojanmaalla	tuppaa	komiaa	tulemaan,	vaikka	tavallista	meinattihin..”
Kai olet kuullut olla-verbin taivutuksen pohjanmaalaisittain? ”Moon oikias, soot vääräs, se on 
vääräs, moomma oikias, totta vääräs, ne on ihan mettäs..” Omaan lappalaiseen ajatteluuni tuntuu 
lupsakkaasti sopivan tämä läntisen maakunnan reipas itsetunto – ja kyllähän se ainakin Hillaan	uppoaa 
ihan täydestä. Viikko ennen toukokuista tapaamistamme olin paikallisyhdistyksen – Kanta-Hämeen 
Noutajakoirayhdistyksen – treeneissä, joita veti Esa Valkonen. Treeni antoi minulle paljon, mutta oma 
panoksemme Hillan kanssa jäi köykäiseksi. Hilla jotenkin järkkyi katsojamäärää – ja tuloksena oli koko 
lailla täydellinen nöyrtyminen, kun ei toimi, niin ei toimi. 
Mitä tapahtui siinä vaiheessa, kun ylitimme maakuntarajan Etelä-Pohjanmaalle?! Nimittäin Hilla 
suoritti lauantaisen treenisession kiiltäen! Peltotreenien henki oli NOWT –henkinen; markkeerauksia 
ja ohjauksia. Ojien yli ja pitkiä linjoja. Paljon teimme töitä motivoidusti, siinä samalla testattiin myös 
perustottelevaisuutta – pysyykö koira (hiljaa) paikallaan, kun se saa/joutuu seuraamaan koko ajan muidenkin 
edesottamuksia. Kouluttajamme Carita	Sulkava oli varustautunut treeneihin uunituoreen opin kera – 
Ruotsin koulutusviikonlopulta tuli hyviä pointteja mm. kurinalaisuuden suhteen. Jos koira meluaa vuoroaan 
odottaessa, ei sitä pidä alkaa varoittelemaan. Nopeutta vaaditaan kun arvioi, missä vaiheessa koiraa kiität / 
moitit, jotta se varmasti yhdistää reaktion oikeaan toimintaan. Karannutta koiraa ei voi moittia, jos kesken 
karkumatkan yhtäkkiä houkutteletkin sen luoksesi! 

Suorasta	linjasta	alkaa	ohjauksen	maailma
Ähtärin peltoaukeamalla oli sekä käännettyä maata, leveitä ojia, että heinikkoa. Pääsimme hakemaan 
linjoihin tukea peltokaistaleista ja toisaalta varmistamaan reipas eteneminen myös ojia ylittäen. Ohjauksien 
alkeisiin saimme kellotaulu –esimerkin. Kellotaulussa varttia vaille on selvästi vasemmalla ja vartin yli 
erehtymättömästi oikealla. Eli käsimerkit selkeästi ja vartalokin mukaan vahvistamaan suuntaa. Eteen 
lähetetään keskipäivän kohdalla – käsi/kädet ylös ja komento. Ja treenatessa seurataan minne koira katsoo, 
ja siihen suuntaan sitten ei lähetetä.  Ei tingitä suorasta linjasta, jolle koko homma perustuu ja opetamme 
koiralle myös pysähtymiskäskyn – ja vaadimme sen noudattamista lähellä ja kaukana. Pysähdyskäskyssä 
tarvitaan omaakin nopeutta. Tämä oli monen koiran kohdalla herkkä paikka – ne ikään kuin hyytyivät sitten 
eteen –lähetyksessä, kun ennakoivat sitä pysähtymistä. 
Pitkiin ohjauksiin mainio harjoite on lähettää koira linjalle ja vasta linjan päässä heittää dummy – näin 
saadaan koiralle luottamus siihen, että eteneminen kannattaa aina!



Markkeeraus		ja	”walk-up”
Tämä oli minulle ihan uusi juttu ja olin todella ilahtunut siitä, miten helppoa se oli Hillalle. Se hoksasi jutun 
juonen heti. Jos koiran piti odotella vuoroaan yli 4 sekuntia, näytettiin ohjauksella suunta, muutoin pyrkimys 
oli lähettää koira pelkän nimen maininnalla ilman käsimerkkejä. Tehokasta, kisastartin omaista treeniä. 
Silloin kun ampuja käveli linjamme takana, kuului ensin ”rabbit behind”, laukaus ja sitten saimme kääntyä. 
Tässä moni koira jäi ensin katselemaan ihan muita maisemia, mutta ne selvästi harjaantuivat treenien 
edetessä. 
Walk-up linja antaa mahdollisuuden treenata hyvinkin eritasoisia koiria yhtä aikaa. Siinä missä Doris ja 
Hilla ottivat ensiaskeleitaan, lbu Väinö	ja	skn	Fani ottivat vastaan jo komentoja suunnista ohjaustehtävissä. 
Ohjaus/markkeerausmatkoja on helppoa muokata koiran tason mukaan – ja toisaalta malttitreeniä tulee 
kukkurakaupalla kaikille. 

Mistä	on	onnistunut	treenisessio	rakennettu?
Ensinnäkin toimivista maastoista, jonne on suunniteltu koirien (ja ohjaajien) tasolle sopivat harjoitteet. 
Hyvänä kakkosena tulee ruoka, makuhermoja kutkuttavaa sellaista. Saunaa ja järvipulahdusta ei voita 
mikään. Talven jäljiltä ensimmäinen yö oli Sisälmyksen kämpällä viileähkö, mutta koiran vieressä on hyvä 
nähdä unta erehtymättömistä markkeerauksista ja sujuvista palautuksista. Eikä ollut seurassakaan moitteen 
sijaa!
Ihan erikoisena plussana kävimme sunnuntaina oman sessiomme päätteeksi vielä äimistelemässä 
keinoluolatreeniä russeleille ja mäyräkoirille. 
Seuraava sessio onkin edessä kesäkuussa, kun kokoonnumme Inga-Lena	Djurbergin vetämiin nome-
treeneihin. Siihen mennessä tahoillamme tuuppaamme ohjauksia ja pillikuuliaisuutta, palautuksen hiomista 
(ohjaajalle ei käännettä perspuolta!) ja oikea-aikaisia reaktioitamme. Näin kun ahkerasti treenaamme  ja ”i 
Juni ska vi bada i champagne!?” No, kyllä kuoharikin käy..!
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Mejä	viikonloppu,	Haukivuorella	21.-22.4.2007	

Viikonloppu alkoi Moilasen erämajalla rennoissa tunnelmissa kouluttajien ja osallistujien esittelyllä. 
Kouluttajina viikonloppuna toimivat Ulla Honkanen pääkouluttajana ja Seppo Venäläinen oli tuomari 
näkökulmaa tuomassa. Osallistujissa tuntui olevan mukana niin konkareita kuin aivan uusia harrastajia. 
Esittelyiden jälkeen Ulla luennoitsi mejä-kokeiden perusasioista kuten kokeisiin ilmoittautumisesta, 
jälkienteosta ja suunnistamisesta. Kompassisuuntien ottamisessa ja oppimisessa oli monella tekemistä. =}

Luennon jälkeen lähdimme soveltamaan teoriaa käytäntöön ja painuimme Haukivuoren kosteisiin metsiin. 
Jokaiselle koiralle tehtiin n. 300m pituinen Avo-luokan muotoiset jäljet. Osallistujille pyrittiin opettamaan 
sääntöjen mukaisen koe-jäljen teko. Oman ryhmäni vetäjänä toimi Seppo Venäläinen ja jälkien tekoon 
saatiin useita hyviä neuvoja. Jäljen teossa harjoiteltiin mm. suunnistusta, veretystä, piilomerkkausta sekä 
askelparien laskemista. 

Jälkien teon jälkeen palasimme herkulliselle päivälliselle erämajalle. Päivällisen jälkeen oli luvassa 
toimintaa myös koirille. Järjestäjät olivat ahkeroineet jokaiselle koiralle lyhyen kaaren muotoisen jäljen 
edellisenä iltana. Hienosti jokainen koira lähti jäljestämään itsenäisesti tai avustaen ja löysivät hirvensorkan 
palkaksi jäljenpäästä. 

Harjoitusjälkien jälkeen alkoikin kello olla siinä vaiheessa, että sauna kutsui lämmöllään  ja loppu ilta 
menikin mukavia jutustellessa. =}

Toinen päivä oli suunniteltu siten, että se mukailisi oikean koepäivän tapahtumia. Aamulla Ulla puhuttelikin 
meidät hyvin, =} jonka jälkeen koirat menivät laukauksensietotestiin. Kaikki koirat suoriutuivat testistä 
mallikkaasti. Laukausten jälkeen lähdimmekin käymään läpi edellisenä päivänä tekemämme jäljet. 
Osallistujat pääsivät harjoittelemaan opastusta ja seuraamaan muiden koirien suorituksia.

Lopuksi olikin enää jäljellä ruokailu ja palautteen anto, jonka jälkeen alkoi kotimatka, mielessä pyörien 
harjoitusjälkiä teko ja suunnittelu, sekä kokeisiin menoa jännittäen.

Kiitokset Ulla Honkanen, Seppo Venäläinen, Kaarina Suvanto, keittiön lahjakas emäntä sekä muut 
osallistujat todella antoisasta ja mukavasta viikonlopusta!

T: Anu Laitinen ja Lessa
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
      Tuomari Asko Kukkola, Ulla Honkanen ja Merja Takala



MEJÄ TOIMIKUNTA ILMOITTAA!!!!!!

Mejä toimikunta kutsuu jäsenistöä viettämään hauskaa viikonloppua Haukivuorelle 19.-20.4.2008  mukavan 
harrastuksen parissa. Tarjoamme mahdollisuuden päästä tutustumaan mejä harrastukseen Moilalan 
erämajalla ja sen lähimaastoissa. 
Majalla on yöpymismahdollisuus ja sauna lämpiää illalla. Mukaan tarvitset vain iloisen ja avoimen mielen, 
kompassin, liinavaatteet tai makuupussin, peseytymisvälineet ja iltaeväät. 
Viikonlopun hinta on 20 euroa henkilö. Ilmottautumiset Ullalle 050-5382745 tai 
Kaarinalle 0400-652024.
Viikonlopun jälkeen kerkiää vielä ilmoittautua yhdistyksen mestaruuskokeeseen joka on 25.5.2008 
Pieksämäellä. Mestaruuteen osallistuu molemmat luokat.
Osallistutaan tapahtumiin runsain joukoin ja tehdään niistä vielä paremmat kuin vuosi sitten. 
P.S. Viikonloppu toteutuu jos saadaan riittävästi osallistujia. 

     Kuvat kesän mejä-kokeesta

                                                                                             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
     Tuomari Asko Kukkola ja Ulla Honkanen



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Mikä	KÄYTTÄYTYMISKOE?

Monissa Keski-Euroopan maissa, joissa on suuri ihmis- ja koiratiheys, on katsottu tarpeelliseksi arvioida 
koirien yleistä hallittavuutta. Saadakseen osallistua esimerkiksi tottelevaisuuskokeeseen tai agilitykilpailuun, 
on koirakon ensin osoitettava yhteistyökykynsä ns. käyttäytymiskokeessa, jonka tunnuksena koiran nimen 
eteen voidaan liittää tunnus BH. 

Suomessa on Suomen Palveluskoiraliitto (SPKL) ottanut tällaisen käyttöön. Pakollinen se on esikokeena 
kaikkiin palvelus- ja pelastuskoirakokeisiin, lukuun ottamatta opastuskoetta ja valjakkohiihtokoetta. 
Aiemmin kokeeseen kuului myös ampumisosuus, vaikka muut kuin palveluskoiraoikeudet (PK-oikeudet) 
omaavat rodut ja monirotuiset, tunnistusmerkityt koirat saattoivat suorittaa sen ilman ampumisosuutta (ns. 
seurakoirien käyttäytymiskoe). Osallistumisoikeuden alaikäraja on 12 kuukautta.

Nykyään palveluskoirien käyttäytymiskoe (PAKK) on Suomessa kokonaan ilman ampumisosiota. Se 
muodostuu periaatteessa kolmesta eri osa-alueesta:

A. Tottelevaisuusosuus (kentällä)
B. Liikenneosuus (julkisella paikalla)
C. Teoriakoe (vapaaehtoinen)           

Harvemmin yhdistykset järjestävät teoriaosuutta, joka sijoittuisi ennen käytännön suorituksia. 100 
kysymystä laatii SPKL. Läpäisyyn vaaditaan 70% oikeita vastauksia. Hyväksytystä teoriakokeesta ohjaaja 
saa todistuksen.

Kokeen päättyessä tuomari antaa arvostelun ”läpäissyt” tai ”ei läpäissyt”. Tottelevaisuudessa on saatava 
70% maksimipistemäärästä, jotta pääsee jatkamaan ”kaupunkiosuudelle”, jossa tuomarin arvioitava 
suoritukset riittäviksi.

A.	Tottelevaisuusosuus	koulutuskentällä

Jokainen liike alkaa ja päättyy perusasennossa. Tuomari antaa liikkeen aloitusluvan. Itse liikkeet tapahtuvat 
ilman tuomarin ohjausta. Häneltä voi kyllä pyytää ohjeita.

Noutajanomistajan kannalta kenties mielenkiintoisin ja huomionarvoisin seikka lienee 
seuraava:  ”Kaulapantapakko/Ohjaajalla oltava talutin mukana”, sekä myös:  
”Palveluskoirakoeoikeuden omaavilla roduilla tulee olla ei-kiristävällä tavalla kytketty 
metallinen ketjukaulain.”

1. Seuraaminen kytkettynä tietyn seuraamiskaavion mukaan.
Henkilöryhmän läpi kävely sekä ryhmän keskellä pysähtyminen.
Täyskäännös 180 astetta vasemmalle (kaksi eri tapaa).

2. Seuraaminen vapaana saman kaavion mukaan kuin kytkettynä. Eli koe sisältää varmaan enemmän 
seuraamista kuin mikään muu koe maassamme!

3. Istumisliike eli istumaan jääminen vapaana seuraamisesta.
4. Maahanmeno ja luoksetulo niinikään seuraamisesta.
5. Paikallaolo häiriön alaisena, ohjaaja 30 askeleen päässä selin koiraan. Tottelevaisuusosio suoritetaan 

yleensä pareittain: toinen koira menee paikallaoloon siksi aikaa kun toinen suorittaa muut liikkeet, 
ja sitten vaihdetaan. Urosten makuupaikka on yleensä edempänä kuin narttujen. Juoksuinen narttu 
suorittaa kokeen viimeisenä.

 



B.  Liikenteeseen suhtautuminen

Osan B tarkoituksena on selvittää koiran käyttäytymistä aivan tavallisissa arkipäivän tilanteissa. Ohjeen 
mukaan ”koiran tulee seurata ohjaajaa halukkaasti tämän vasemmalla puolella - lapa ohjaajan polven 
kohdalla - talutin löysänä”. Käytännössä yleensä riittää, että koira kulkee nätisti kytkettynä, mutta sen ei 
tarvitse varsinaisesti ”seurata”.  Kaikissa kohdissa koiran tulee suhtautua rauhallisesti ja välinpitämättömästi 
erilaisiin häiriötekijöihin eli aivan tavallinen hyville tavoille opetetun chessin käyttäytyminen riittää.

1. Suhtautuminen henkilöryhmään, juoksija ohittaa koirakon edestä. Ohjaaja pysähtyy vaihtamaan pari 
sanaa sekä kättelemään yhtä ryhmän vähintään kuudesta henkilöstä. 

2. Suhtautuminen polkupyöräilijöihin, kelloa rimpauttava pyöräilijä ajaa ohi molempiin suuntiin.
3. Suhtautuminen autoihin, ohjaaja pysähtyy neuvomaan pysähtynyttä autoilijaa.
4. Suhtautuminen lenkkeilijöihin ja rullaluistelijoihin, sopivat statistit tässäkin yleensä järjestävän 

yhdistyksen jäseniä.
5. Suhtautuminen muihin koiriin, vastaan tulee myös ”häiriökoirakko”.
6. Liikenteen keskelle hetkellisesti yksin kytkettynä jätetyn koiran käyttäytyminen, suhtautuminen 

eläimiin, ohjaaja poistuu näköpiiristä, koiran pitää odottaa rauhallisena. Häiriökoirakko kävelee 
pienen matkan päästä ohi.

Miksi nyt sitten tämä?

Tämänhetkisten chessinpentujen omistajissa on useita, jotka haluavat kouluttaa koiransa 
palveluskoiralajeihin. PK-oikeudet omaavia rotuja oli niin paljon, että SPKL raakkasi hiljan pois kaikki 
sellaiset, joilla ei ollut viime vuosina lainkaan osallistumisia palveluskoirakokeisiin. Niinpä chessit ovat 
ainoa noutajarotu, jolla ei ole tällä hetkellä PK-oikeuksia. Mutta me aiomme muuttaa sen asian! Tarvitaan 
vain 5 koiraa suorittamaan käyttäytymiskoe 2 vuoden aikana, jotta voimme anoa takaisin rodun menettämät 
PK-oikeudet. Pelastuskoirakokeisiinhan (PEKO) saavat osallistua kaikki tunnistusmerkityt koirat, tärkeintä 
ovat koirayksilön ominaisuudet ja käyttökelpoisuus.

Voimassa olevat käyttäytymiskokeen säännöt kokonaisuudessaan löytyvät helpoiten netissä olevasta 
Pelastuskoirakoeohjeesta http://www.palveluskoiraliitto.fi/pdf/pelastuskoirakokeet.pdf  sivulta 18. Lopussa 
sivulla 86 on kuvattu seuraamiskaavio. SPKL:sta saa myös ohjevihkosia. 

Chesapeakekerho järjestää 3.- 4.5.2008  Tampereen kaupungin pohjoispuolella BH-kurssin.

Kurssin vetäjänä toimii Tampereen palveluskoiraharrastajien puheenjohtaja Kari Jalonen. Osallistujia 
otetaan enintään 10, etusija chesseillä. Lisäksi ”kotikenttäläisiä” ovat Inka Virtanen & Grace (Batzi’s Grace 
O’malley) sekä Ritva Suoniemi & ”pikku” Masi (Batzi’s Rocket Master). Myös muita Gracen sekä Arwenin 
vuonna 2007 syntyneiden pentujen omistajia on ilmaantunut kiinnostuneiksi kurssista. ”Vanhemmasta” 
väestä nyt puhumattakaan... Tilavalla majalla mahtuu hyvin yöpymään. Iso kenttä, hyvät metsämaastot myös 
muuhun koulutukseen. Ulkosauna. Kurssin hinta 20 euroa. Ilmoittautumiset ja lisätietoja:

Saija Vihervuori                           Ritva Suoniemi
puh. 040-838 0618                       puh. 0400-970 290
s.vihervuori@nic.fi        VALKEAKOSKI
         
          Saija Vihervuori



          

 Rauhallista Joulua
ja

Onnellista Uutta Vuotta 2008 !
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sekä

T:mi Käyttökoirat



Leirinäyttelyn tuloksia, tuomarina C. Lindström

PENTULUOKKA, nartut

1. Batzi’s Fain of Arwen ”Klara”, om. Anne Woivalin Ruutana 2
Kaunis pää ja hyvin kiinnittyneet pienet korvat. Pitkä kaula, olkavarsi saisi olla hieman pidempi. 
Hyvä rinnan syvyys. Hyvin kulmautunut, hyvä hännän kiinnitys. Sopiva rungon sekä jalkojen pituus, 
erinomainen turkki. Liikkuu erinomaisesti. Erittäin hyvä tempperamentti.

2. Batzi’s Malen of Arwen ”Martta”, om. Saija Vihervuori Helsinki 1
Kaunis pää ja hyvin kiinnittyneet, pienet korvat. Pitkä, kaunis kaula. Sopivasti kulmautunut edestä 
ja takaa. Erinomainen rinnan syvyys ja hyvin pyöristynyt rintakehä ikään nähden. Sopiva rungon 
ja jalkojen pituus, hyvä hännän kiinnitys. Erinomainen turkki, vaikkakin vaihtumassa. Liikkuu 
erinomaisesti ja erinomainen tempperamentti.

UROKSET

AVOIN LUOKKA

1. Batzi’s Arnac Dunlin ”Oscar”, om. Pasi Koli Hyvinkää  PU 2
Kaunis pää, erinomainen ilme ja hyvin kiinnittyneet pienet korvat. Erinomainen kaula, hiukan lyhyt 
olkavarsi. Hyvin kulmautunut takaa. Erinomainen rungon sekä jalkojen pituus. Sopiva rinnan syvyys, 
voisi toivoa hiukan pyöreämpää rintakehää. Oikea hännän kiinnitys. Liikkuu erinomaisesti. Hiukan 
pehmeä turkki, erinomainen tempperamentti.

KÄYTTÖLUOKKA

1. Aiwendil Curunir ”Karmi”, om. Jari Laakso Jämsä  PU 3
Voimakas pää, hiukan suuret korvat. Lyhyt kaula, toivoisin hiukan pidempää olkavartta. Sopiva rinnan 
syvyys ja hyvin pyöristynyt rintakehä. Lyhyt rungon pituus, hieman suorat polvet, oikea hännän 
kiinnitys. Liikkuu lyhyellä askeleella. Epätyypillinen turkki, pehmeä ja ? Hauska tempperamentti.

VALIOLUOKKA

1. Batzi’s William Kidd ”Ami”, om. Carita Sulkava Ähtäri  PU 1, VSP
Erinomainen pää ja ilme, pienet korvat. Sopivan mittainen kaula. Erinomaisesti kulmautunut edestä ja 
takaa. Sopiva rungon sekä jalkojen pituus. Hyvin kiinnittynyt häntä. Erinomainen rinnan syvyys, hyvin 
pyöristynyt rintakehä. Erinomainen liikkuja edestä/takaa/sivulta katsittuna. Erinomainen tempperamentti.

NARTUT

AVOIN LUOKKA

1. Cheslabben Duck Dawq ”Ines”, om. Morten Egeberg Norja  PN 3
Kaunis pää ja ilme. pienet, kauniit korvat. Erinomainen kaula. Hieman lyhyt olkavarsi. Riittävät 
takakulmaukset. Oikea rinnan syvyys ja hyvä muoto. Sopiva rungon sekä jalkojen pituus. Erinomainen 
tempperamentti ja hyvin esitetty. Liikkuu hieman lyhyellä askeleella lyhyiden olkavarsien tähden.

KÄYTTÖLUOKKA



1. Batzi’s Grace O’malley ”Grace”, om. Inka Virtanen Terälahti KÄK1, PN 2
Erinomainen pää ja ilme.Hyvin sijoittuneet korvat. Pitkä, kaunis kaula. Oikein kulmautunut edestä ja 
takaa. Sopiva rinnan syvyys ja hyvä muoto. Sopiva rungon sekä jalkojen pituus, hyvä hännän kiinnitys. 
Valitettavasti pudottanut täysin turkkinsa, turkin laatu kuitenkin erinomainen. Erittäin kaunis narttu. 
Liikkuu erinomaisesti matkaavoittavalla askeleella. Erinomainen tempperamentti.

2. Batzi’s Eldar of Arwen ”Hilla”, om. Carita Sulkava & Monna Alatalo  KÄK3
Kaunis pää ja ilme. Oikeanlaiset korvat. Pitkä, kaunis kaula. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Sopiva 
rinnansyvyys sekä muoto. Oikea rungon sekä jalkojen pituus. Oikein kiinnittynyt häntä. Erinomainen 
turkki. Liikkuu hyvin matkaavoittavasti.

3. Batzi’s Noldor of Arwen ”Doris”, om. Jussi Mäki-Hokkonen Pori KÄK2
Hyvin kaunis pää ja ilme. Pienet, kauniit korvat. Hyvä kaula. Hieman lyhyt olkavarsi. Hyvin 
kulmautunut takaa. Sopiva rungon sekä jalkojen pituus. Oikea rinnan syvyys sekä muoto. Erinomainen 
turkki. Oikea hännän kiinnitys. Liikkuu hiukan lyhyellä askeleella edestä. Erittäin kaunis narttu.

4. Batzi’s Arnac Whimbrel ”Vippe”, om. Manu Vähäsalo Oulu KÄK4
Kaunis pää ja ilme. Pienet, kauniit korvat. Hieman lyhyt olkavarsi. Hyvä rinnan syvyys ja muoto. Hyvin 
kulmautunut takaa. Sopiva rungon ja jalkojen pituus. Erinomainen  turkki. Liikettä ei voi arvostella 
etujalan vammasta johtuvan ontumisen takia. Erittäin kaunis narttu.

VALIOLUOKKA

1. Batzi’s Cape Hooper ”Lyyli”, om. Satu Virtaranta Illo  VAK4
Hyvin kaunis pää ja ilme. Pienet, kauniit korvat. Pitkä, kaunis kaula. Oikea rinnan syvyys ja hyvä muoto. 
Hieman pysty olkavarsi, hyvin kulmautunut takaa. Sopiva rungon sekä jalkoen pituus. Erinomainen 
turkki. Liikkuu hieman lyhyellä askeleella edestä, takaa erinomaisesti. Erinomainen tempperamentti.

2. Batzi’s Mount Katmai ”Essi”, om. Anne Woivalin   VAK3
Kaunis pää ja ilme. Hieman suuret korvat. Kaunis, pitkä kaula. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. 
Sopiva rungon sekä jalkojen pituus. Oikea rinnan syvyys ja muoto. Erinomainen turkki. Liikkuu 
matkaavoittavalla askeleella. Erittäin kaunis narttu.

3. Batzi’s Mary Read ”Nasti”, om. Tapio Sihvonen Varjakka  VAK5
Oikeanlainen pää ja ilme. Sopiva kaula. Kauniit, pienet korvat. Hieman lyhyt olkavarsi. Hyvin 
kulmautunut takaa. Sopiva rungon sekä jalkojen pituus. Toivoisin hieman syvempää rintakehää, muoto 
oikenlainen. Pudottanut täysin turkkinsa. Liikkuu hieman löysästi edestä, takaa hyvin. 

4. Batzi’s Silver Shiner ”Silu”, om. Eveliina & Markku Ahola Nivala VAK2
Erittäin kaunis pää ja ilme. Pienet, kauniit korvat. Sopiva kaula. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. 
Erinomainen rinnan syvyys ja oikea muoto. Liikkuu matkaavoittavasti. Erittäin kaunis narttu.

5. Double Coat’s Arwen ”Arwen”, om. Carita Sulkava Ähtäri  VAK1, PN1, ROP
Erittäin kaunis pää ja ilme. Pienet, kauniit korvat. Pitkä, kaunis kaula. Erinomaisesti kulmautunut edestä 
ja takaa. Sopiva rungon sekä jalkojen pituus. Erinomainen rinnan syvyys ja oikea muoto. Valitettavasti 
pudottaa turkkiaan, kuitenkin turkin laatu on erinomainen. Liikkuu erittäin matkaavoittavasti. Erittäin 
kaunis narttu.



ROP “ Arwen “

VSP  “ Ami “



CHESAPEAKEKERHO-CHESAPEAKEKLUBBEN	R.Y.

Vuosikokous	2007

Aika:   lauantaina, 21.heinäkuuta, 2007 klo 18.15 – 19.14
Paikka:  Valkeisen loma, Ähtäri

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus. Satu Virtaranta avasi kokouksen klo 18.15.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Valittiin puheenjohtajaksi Jari Laakso ja sihteeriksi Monna 
Alatalo.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouskutsu (liite I) on jaettu jäsenistölle jäsenlehden 
yhteydessä ja paikalla oli nimilistan (liite II) mukaan seuraavat 17 varsinaista jäsentä:
Carita Sulkava, Jussi Mäki-Hokkonen, Nina Egeberg, Päivi Rosendahl, Anne Woivalin, Ritva Suoniemi, 
Arja Sihvonen, Manu Vähäsalo, Paula Vähäsalo, Tapio Sihvonen, Eveliina Ahola, Inka Virtanen, Piia 
Tikkamäki, Satu Virtaranta, Saija Vihervuori, Jari Laakso ja Monna Alatalo. 

4. Pöytäkirjan tarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden valinta (2). Valittiin yksimielisesti Päivi Rosendahl ja 
Anne Woivalin molempiin tehtäviin. 

5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi. Kokous hyväksyi asialistan työjärjestykseksi.

6. Esitetään hallituksen vuosikertomus, varainhoitokertomus ja tilintarkastajien lausunto, vahvistetaan 
tilinpäätös. Luettiin vuosikertomus toimintakaudesta 1.7.2006 – 31.5.2007 (liitteet III - IV). 
Tuloslaskelmasta puheenjohtaja huomautti jäsenmaksuja tulleen kirjatuksi myös uudelle toimintakaudelle 
johtuen tilikauden päättymisajankohdasta. Tilintarkastuksen on suorittanut varatilintarkastaja Piia 
Tikkamäki, koska varsinaista tilintarkastajaa ei saatu ajoissa kiinni. Tämä on yhdistyslain mukainen 
toimi, joka tullaan huomioimaan yhdistyksen oman sääntömuutosasian yhteydessä. Ks. kohta 13. 
Vahvistettiin tilinpäätös esitetyn toimintakauden ajalta.  

7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille. Päätettiin myöntää 
hallitukselle ja tilivelvolliselle tili- ja vastuuvapaus.

8. Valitaan seuraavaa toimikautta varten hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten 
tilalle. Kokous valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi Satu Virtarannan sekä hallitukseen erovuoroiset 
jatkamaan tehtävissään. Hallitus kaudella 2007-2008 on:
Satu Virtaranta (pj), Anne Woivalin, Jari Laakso, Jussi Mäki-Hokkonen ja Carita Sulkava. Varajäsenet 
Inka Virtanen ja Monna Alatalo.

9. Valitaan seuraavaa toimikautta varten kaksi (2) tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä. Valittiin 
tilintarkastajiksi Piia Tikkamäki ja Eveliina Ahola. Varatilintarkastajiksi valittiin Tapio ja Arja Sihvonen.

10. Valitaan tarpeelliset toimikunnat ja niiden kokoonkutsujat sekä kaksi (2) henkilöä edustamaan 
kerhoa virallisissa tilaisuuksissa. Toimikunnan puheenjohtaja kutsuu valitsemansa henkilöt 
toimikuntatyöhön. Kokous valitsi seuraavat toimikunnat puheenjohtajineen:     
               
•    Riistatoimikunta: Carita Sulkava
• Nome-toimikunta: Piia Tikkamäki
• Luonnetestitoimikunta: Jari Laakso
• Pk-toimikunta: Saija Vihervuori
• Mejä-toimikunta: Ulla Honkanen
• Jalostustoimikunta: Anne Woivalin
• Lehtitoimikunta: Inka Virtanen 

Yhdistyksen viralliset edustajat ovat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.



11. Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio alkavalle toimintakaudelle (liite V). Tämän yhteydessä  
 keskusteltiin BH-kokeen järjestämisestä. Hallitus ja pk-toimikunta palaavat asiaan ehdotuksen kera.

12. Määrätään jäsenmaksut seuraavaksi toimintakaudeksi. Kokous päätti jäsenmaksut kaudelle 2007-  
 2008: 
• varsinainen jäsen € 21
• tutustumisjäsen € 10
• perhejäsen € 5

13. Hallituksen kokouksen päätettäväksi esittämät asiat. Kokouksen puheenjohtaja Jari Laakso muistutti,  
 ettei kokous voi tehdä päätöksiä asioista, joista ei ole tiedotettu kokouskutsun yhteydessä, mutta   
 kokousta informoitiin seuraavilla sääntömuutosasioilla, joita hallitus valmistelee;    

• Tilintarkastajat, tullaan esittämään yhtä varsinaista ja kolmea varatilintarkastajaa
• Tutustumisjäsen –statusta pentuejäsen –statukseksi, pentuejäseniä voi ilmoittaa ainoastaan kasvattaja
• Jäsenyyden päättyminen; nykyisellään jäsen voidaan erottaa vasta kahden maksamattoman 

jäsenkauden jälkeen. Hallitus tulee esittämään uudeksi säännöksi automaattisesta erottamista, mikäli 
kauden jäsenmaksua ei ko. vuoden aikana maksa.

14. Käsitellään muut kokouksen hyväksymät asiat huomioon ottaen yhdistyslain 14 §:n määräykset. Ei  
 muita asioita. 

15. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.14. 

Pöytäkirjan vakuudeksi

           
Jari Laakso, puheenjohtaja   Monna Alatalo, sihteeri

           
Päivi Rosendahl, pöytäkirjan tarkastaja Anne Woivalin, pöytäkirjan tarkastaja



CHESAPEAKEKERHO-CHESAPEAKEKLUBBEN RY.

TOIMINTAKERTOMUS 2006-2007

Yhdistyksen puheejohtajana on toiminut Satu Virtaranta ja hallitukseen on lisäksi kuulunut Anne Woivalin 
varapuheenjohtajana, Jari Laakso sihteerinä, Jussi Mäki-Hokkonen rahastonhoitajana sekä varsinaisena 
jäsenenä Carita Sulkava. Hallituksen varajäseninä ovat toimineet Monna Alatalo ja Inka Virtanen. 
Riistatoimikuntaa ja luonnetestitoimikuntaa on vetänyt Jari Laakso, nou/nome-toimikuntaa Piia Tikkamäki, 
mejätoimikuntaa Ulla Honkanen, jalostustoimikuntaa Anne Woivalin sekä lehtitoimikuntaa Inka Virtanen.

Hallitus on kokoontunut kuluneella toimikaudella 7 kertaa.

Yhdistykseen on kuluneella toimintakaudella kuulunut 3 kunniajäsentä,   varsinaista jäsentä,  perhejäsentä ja    
tutustumisjäsentä.

Chessietreffit 2006 pidettiin Uuraisilla heinäkuussa. Kouluttajina toimivat Petri Paavola, Timo Korvola ja 
Matti Heino nomessa sekä Ulla Honkanen mejässä. Metsästystestin arvosteli Matti Heino ja Petri Paavola 
yhdessä. Voittaja oli Aiwendil Curunir, om. Jari Laakso. Testin lupaavin nuori uros oli Batzi’s Willian Kidd, 
om. Carita Sulkava ja lupaavin nuori narttu oli Batzi’s Noldor of Arwen, om. Jussi Mäki-Hokkonen.

Näyttelyn arvosteli Kirsi Nieminen. Näyttelyn kaunein oli Batzi’s Noldor of Arwen, om. Jussi Mäki-
Hokkonen ja VSP oli  Batzi’s William Kidd, om. Carita Sulkava. 

Yhdistys järjesti metsästyskoirien jäljestämiskokeen (mejä) 27.5.2007 sekä mejä-koulutusviikonlopun 21.-
22.4.2007 Haukivuoressa ja nou/nome-kokeen 30.7.2006 ja nou/nome-koulutusviikonlopun 5.-6.5.2007 
Ähtärissä.

Luonnetesti järjestettiin Jämsässä 9.-10.6.2006.

Yhdistyksen pikkujoulua vietettiin Hauholla 16.12.2006 fasaanijahdin merkeissä.

Jäsenlehti ilmestyi kaksi kertaa ja kirjallisia tiedotteita on lähetetty tarpeen mukaan jäsenistölle. Myös 
sähköpostia on käytetty tiedotusvälineenä.

Vuoden aktiivisin chessieksi 2006 valittiin Batzi’s Arnac Merlin ”Vili”, om. Ari & Marjaana Siltakoski

Yhdistyksellä on ollut riistaa myynnissä.

Yhdistyksen JTO on toimitettu SKL::oon pyydetyin muutoksin. Pevisa on toimitettu uudestaan SNJ:n 
käsiteltäväksi.

HALLITUS



CHESAPEAKEKERHO-CHESAPEAKEKLUBBEN RY.

Toimintasuunnitelma 2007-2008

· treffit heinäkuussa 2008
· Chessie-lehti ilmestyy kaksi kertaa
· Varainhankintaa mm. Tarvikemyynnillä/ match show
· edustusjoukkueen/-joukkueiden lähettäminen kilpailuihin
· nou-/nome-kokeet 
· mejä-koe, chessiemestaruus
· luonnetesti
· nome-koulutusviikonloppu
· mejä-koulutusviikonloppu

      

      Leirikuvia 



Ameriikassa	kaikki	on	suurempaa	–	eli	chessiväen	kokeet	WD	/	WDX	/	WDQ
Teksti: Monna Alatalo

Chessikerhon perinteiset chessitreffit huipentuivat tänä vuonna Ähtärissä pidettyihin amerikkalaisiin kokeisiin. 
Tuomarit Catharina ja Kaj Lindström Ruotsista kehittivät haastavat tehtävät suolammen rannalle, vajaa 10 
km leirikeskuksestamme Valkeisen järven rannalta. Kokonaista 16 chesapeakelahden noutajaa lähti viivalle 
hakemaan työskentelevän metsästyskoiran meriittejä.

Amerikkalaistestissä	markkeeraukset	ovat	pääroolissa
Kaikki kolme tasoa on rakennettu ennen muuta markkeerausten varaan. Se palveleekin metsästyskäyttöä – 
mitä paremmin koira osaa itse markkeerata pudotukset, sen vähemmällä metsästäjä / ohjaaja pääsee. Kokeissa 
ei nähty kikkailuja – reilut, selkeät tehtävät, joissa myös nähtiin, että kokemus on näissäkin piireissä valttia. 
Mielenkiintoisena tuotoksena on todeta, että esimerkiksi Lyyli, 5 v. (Batzi´s Cape Hooper, om. Satu Virtaranta), 
joka on tähän mennessä kunnostautunut nopean nollan koirana olikin elementissään. Nyt oli kysymyksessä 
suoraviivaista työskentelyä, jossa koira pääsi toimimaan itse ilman suurempaa ohjaajan puuttumista. 
Nämä testit pidetään peräjälkeen niin, että mikäli koirakko selviytyy tehtävästä se jatkaa seuraavalle tasolle, 
tehtävien lisääntyessä ja vaikeutuessa. Koemuoto testaa ennen muuta työhalukkuutta ja ominaisuuksia; 
alkuun luontaisia ja ylemmällä tasolla myös opittuja. Ohjaajan tehtävänä on olla huolellinen – ennen muuta 
lähetyksissä ja luovutuksissa, sekä auttaa koiraa onnistumaan. Ja mitä hillitymmin ja vähin äänin hän sen 
tekee, sen parempi. 

Taso	I:	WD	(Working	Dog	Certification	Program)
WD on amerikkalaisvastine taipumuskokeelle. Koira saa olla hihnassa laukauksen ajan – eikä ohjaajalla ole 
tässä niin suurta roolia, tässä testataan nimenomaan koiran luontaisia taipumuksia. Ykkösmarkkeeraukset 
maalle. Ensimmäinen varis singahtaa laukauksen saattelemana noin 50 metrin päähän avoimeen maastoon ja 
se haetaan, kun tuomari antaa siihen luvan. Toinen markkeeraus tehtiin vastakkaiseen suuntaan.
Ykkösmarkkeeraukset veteen ovat samalla periaatteella – noin 40 metrin päähän veteen lentävä sorsalintu. 
Koira saa pudottaa kerran, se saa suorittaa tehtävää vähän kauemminkin, kunhan se työskentelee koko ajan. 
Testi on joko hyväksytty tai hylätty – ja hyväksyntä on siis edellytys etenemiseen seuraavalle tasolle.
Moni koira sortuu laajentamaan markkeerauksen hauksi liian laajalla alueella, jotkut taas eivät etene riittävästi. 
Onpa joukossa niitäkin, jotka syystä tai toisesta hylkäävät riistan. Catharina sanoikin, että chesseissä on niitä 
tapauksia, jotka toimivat erinomaisesti käytännön metsällä, mutteivät välttämättä toimi koekoirina. Tyypillisiä 
”chessiänkyröintejä” joka tapauksessa nähtiin. Veteen menossa oli mielenkiintoista seurata eri tyylejä. Siinä 
missä muutamat innokkaat (esim. Nasti – Batzi´s Mary Reed) roiskauttivat veteen pätkääkään epäröimättä, oli 
joillekin oleellista löytää hyvä tie veteen.
Doris (Batzi´s Noldor of Arwen) lähti tehtäviin suurella innolla, mutta palautusvauhti hiljeni jopa kävelyksi. 
Kaj sanoi mielipiteenään, että kyseessä on dominointiongelma – koira ei oikeasti halua luovuttaa. Siispä lisää 
treeniä toko-puolelle, oli ohjeena. 
Inka Virtanen sai päänvaivaa mammalomalta palanneen Gracen kanssa. Koira hylkäsi riistan 
maamarkkeerauksessa. Ameriikantuonti Jeni (Batzi´s Yankee of Westwind) sen sijaan näytti mistä suvusta se 
tulee ja suoritti vaivatta. Pentuvarauslistalle saatiin säpinää…!
Mutta Lyyli! Taitaa olla niin, että jokainen talous tarvitsee oman kennelpojan – sen verran tyylikästä oli Lyylin 
meno. Vaivattomasti se suoritti ykkösvaiheen. Kaj ei kuitenkaan suositellut jatkoa, vaan kehotti pitäytymään 
antamissaan ohjeissa – koira kuriin ja järjestykseen ilman ylimääräistä kehumista. Perjantainen treeni oli 
selvästi ollut hyödyllistä. Näin sukeutui näyttelykoirasta ihan palkittu metsästyskoira!!
Täytyy vielä ehdottomasti mainita Batzi´s Fain of Arwen, ”Klara”, joka myös palkittiin lupaavimpana narttuna. 
Tammikuussa syntynyt Klara on totisesti lahjakas koira, yhtään unohtamatta mainita, että treenilläkin on 
osuutensa!

Taso	II:	WDX	(Working	Dog	Excellent	Certification	Program)
WDX –testi on jo sitten totisempi koitos. Koiran tulee olla vähintään 6 kk vanha ja siis WD-tason hyväksytysti 
suorittanut.  Nyt koiralta odotetaan jo tiettyjä opetettuja taitoja; riistan käsittelyssä ei tiputteluja sallita, 



tehtävässä ei kuseskella. Edellispäivien harjoittelussa Kaj sanoikin, että harvinaista on, että koiralla riista 
suussaan, muutaman metrin päässä ohjaajasta olisi yllättävä, hirvittävä hätä. Kyllähän tässä on useimmiten 
kyseessä se kansainvälinen merkki…
Koe alkaa ykkösmarkkeerauksessa maalle. Etäisyyttä on noin 100 metriä ja maasto saa olla keskitiheää tai 
tiheää, eikä riista näy linjalle. Koe jatkuu kakkosmarkkeerauksella maalle, kulma ei saa olla pienempi kuin 45 
astetta ja etäisyydet markkeerauksissa ovat 75 metriä ja 50 metriä. Maasto helposta keskitasoiseen. 
Vesityö alkaa ykkösmarkkeerauksella noin 75 metrin päähän, pudotus ei jää näkyviin lähetyspaikalta. Myös 
kuvia käytetään. Kakkosmarkkeeraus veteen tuo tehtäväksi noin 60 metrin ja 40 metrin pudotukset, jotka on 
uimalla haettava pois. Sama minimivaatimus kulmalle kuin maamarkkeerauksissakin.
Edellisen kerran WD/WDX/WDQ –testit pidettiin kesällä 2005. Silloin ykköstason läpäisseistä koirista olivat 
nyt WDX-viivalla Aiwendil Curunir, ”Karmi”, joka oli edelliskesän chessitreffien metsästyskisan voittaja. 
Karmi kävi kuumana siitä hetkestä, kun se hypähti ulos autosta. Kuppi sitten luiskahti nurin, eikä koetta voitu 
hyväksyä.
Batzi´s Mount Katmai, ”Essi”, jonka kanssa Anne Woivalin on ehtinyt tahkota hyvien ja huonojen päivien 
saattelemana jo useamman vuoden, näytti, että periksi ei kannata antaa. Tyylikäs suoritus, kokemus näkyi 
koirasta, se ei tehnyt mitään ylimääräistä, vaan työskenteli erittäin suoraviivaisesti. 
Myös Nasti läpäisi tämän tason, mutta Kaj totesi testin aikanakin, että mennään aika ohuella jäällä. Nastin 
työskentelyinto kuitenkin oli erinomainen ja sillä sai anteeksi jonkinasteista tottelemattomuutta mm. 
palautuksissa. 

Taso	III:	WDQ	(Working	Dog	Qualified	Certification	Program)
WDQ karsii jyvät akanoista. Piiitkiä markkeerauksia ja ohjauksia hankalaan maastoon ja veteen. Koe alkaa 
kaksoismarkkeerauksella maalle, etäisyydet 100-130 m ja n. 90 metriä. Pudotusten kulma minimissään 30 
astetta. Vaihdonmahdollisuus tulee sulkea pois.
Maaohjauksessa tulisi olla noin 80 metriä etäisyyttä, ojan ylitys tai tiukka kulma linjasta ja vaihteleva maasto. 
Ähtärissä lähetys tapahtui soiselta lammen rannalta tiheään metsään.
Kolmoismarkkeerauksessa ensimmäinen riista tippuu noin 80 metrin päähän maalle, toinen vesikasvillisuuden 
joukkoon noin 40 metrin päähän ja kolmas avoveteen. Maamarkkeerauksen ja ensimmäisen vesimarkkeerauksen 
välillä pitäisi olla noin 90 asteen kulma. Riistat voi hakea valinnaisessa järjestyksessä.   
Lopuksi on vielä vesiohjaus, missä riista haetaan noin 50 metrin päästä ilman näköhavaintoa vedestä. Mikäli 
uimasyvää vettä ei ole koepaikalla käytettävissä, hyväksytään myös virtaava vesi, mutta ohjausmatkaa tulee 
pidentää – maksimissaan 70 metriin. Linja kulkee noin 1,5 – 3 metriä rantaviivasta. 
”Essi” on kuin viini – paranee vanhetessaan. Catharina Lindström totesi, että tyypillistä chessiä on myös se, että 
työskentelyote paranee, mitä enemmän kokeneelta koiralta vaaditaan. Essi olikin WDQ –vaiheessa parempi 
kuin WDX:ssä ja suoritti näin ensimmäisenä suomalaischessinä kokeen vaativimman tason! Onnittelut!
WDQ-vaiheessa startannut Nasti ei enää ollut täysin ohjattavissa ja Tapio Sihvonen keskeyttikin testin 
alkuunsa. Catharina ja Kaj kuitenkin pitivät Nastia erinomaisena koirana, joka vain tarvitsee lisää treeniä, 
jotta sen kuuliaisuus säilyy silloinkin, kun mennään kovilla kierroksilla.

Konstailemattomat	kokeet	–	seuraavan	kerran	Ruotsin	chessitreffeillä	2009
Chessiväki oli varsin tyytyväinen näkemäänsä ja kokemaansa. Kolmipäiväinen treffikokonaisuus taisi olla 
historian suosituin ja Valkeisen Loma lunasti odotuksemme. Ensi vuonna uudestaan. Hallitus saikin tehtäväkseen 
ryhtyä järjestelyihin, jotta kansainvälinen meininki säilyy myös ensi kesän tapaamisessa. Siitä saamme lukea 
tuonnempana. Kuitenkin on jo vaihdettu ajatuksia siitä, että mikäli emme saa WD-tuomarioikeuksia omaavia 
kouluttajia, pidetään kuitenkin kokeenomainen treenipäivä. Treffiväki toivoi myös ohjelman alkavan kokeella 
ja päättyvän näyttelyyn – olihan nytkin pitkämatkalaisilla parhaimmillaan viiden-kuuden tunnin ajomatka 
kotiin.
Seuraavat WD-kokeet on varmuudella tarjolla sitten naapurimaan chessikerhon treffeillä elokuussa 2009, 
jonne jo jonkunlaista ”Ryhmä Rämää” ollaan kasaamassa. Mukaan vaan kaikki Kennelpojat ja –Tytöt!

Kokeen kuvaukset vapaasti käännetty Ruotsin chessikerhon sivuilta www.chesapeakesweden.org



Amerikkalaiset WD/WDX/WDQ testit Ähtärissä 22.7.2007.  
Tuomareina C & K Lindström, Ruotsi  

 
WD-testien	hyväksytyt: 

 
Batzi´s Cape Hooper ”Lyyli”, om. Satu Virtaranta  

Batzí´s Arnac Whimbrel ”Vippe”, om. Manu Vähäsalo  
Batzi´s Arnac Gadwall ”Fara” , om. Päivi Rosendahl  

Batzi´s Mary Read ”Nasti”, om. Tapio Sihvonen  
Batzi´s Noldor Of Arwen ”Doris”, om. Jussi Mäki-Hokkonen  

Batzi´s Fain Of Arwen ”Klara”,  om. Anne Woivalin  
Batzi´s Yankee Of Westwind ”Jeni”,  om. Carita Sulkava  

Cheslabben Duck Dawq ”Ines”,  om. Morten Egeberg  
 

WDX-testien	hyväksytyt:	
 

B. Mount Katmai ”Essi”, om. Anne Woivalin  
B. Mary Read,  kts. yllä  

B. Arnac Whimbrel,  kts. yllä  
 

WDQ-hyväksytty:	
 

B.Mount Katmai,  kts. yllä
               
               
  

                               “ Essi “

       

“  Fara “, Päivi 
ja tuomarit



TULOKSIA LOPPUVUODELTA    

POHJOISMAIDEN VOITTAJA -07, 15.-16.12.2007 Tukholma
Tuomari: Stacy Terry, USA
               
Pu-1 ROP, CACIB, PMV-07 NordV-06 NUCH NV-05 S(u)CH Goose Gun’s Powder 
(Echo - Double Coat’s Navaho) Omistaja/kasv.: Ragne Åstorp, Elverum, Norge 
               
Pu-2, SERT Double Coat’s Mark Twain  
(Double Coat’s Enterprice - Double Coat’s Alexia Amber) 
Kasvattaja. Catharina&Kaj Lindström, Långås, Sverige  
Omistaja: Jan Grunning, Höör Sverige 
               
Pu-3 Fin Ch V-06 Batzi’s William Kidd 
(Chestnut Hills Jolly Roger - Double Coat’s Nike) 
Omistaja/Kasvattaja: Carita Sulkava, Ähtäri, Finland 
               
Pu-4 FinJV-05 FinV-05 Batzi’s Francis Drake 
(Chestnut Hills Jolly Roger - Double Coat’s Nike) 
Kasv: Carita Sulkava 
Omistaja: Marjaana Siltakoski, Pudasjärvi Finland 

--- 
PM JV-07 Batzi’s Fain of Arwen 
(Batzi’s William Kidd - Double Coat’s Arwen) 
Kasv. Carita Sulkava Om. Anne Woivalin, Ruutana Finland 
---
 
Pn-1 VSP, SERT, CACIB, PMV-07 →S(u)CH 
Fin Ch FinJV-05 PMJV-05 BaltW-06 EUW-06 FinV-07 Batzi’s Grace O`Malley 
(Chestnut Hills Jolly Roger - Double Coat’s Nike) 
Kasv: Carita Sulkava 
Omistaja: Inka Virtanen, Terälahti Finland 
               
Pn-2 SvCh S(u)CH Penrose Village Gossip  
(Quail Run’s All The Way To Penrose - Penrose Old Money) 
Kasv, Mrs. J R Morris, Englanti 
Omistaja: Marianne Bagger, Länghem, Sverige 
               
Pn-3 Aquamandas Jolly Jumper  
(Penrose Wells Fargo - Aquamandas Deep River Girl) 
Kasv. Tvedten Margunn, Yttre Enebakk, Norge 
Om. Hampus Andersson, Mjölby Sverige 
               
Pn-4 Lablustrious May Be 
(Chestnut Hills Jolly Roger - Double Coat’s Lablustrious Chesti) 
Kasv. Chiacchiaretta Christine, Haninge, Sverige



LUONNETESTITULOS:
13.10.2007 Riihimäki
Tuomareina Leea Haanpää ja Riitta Lehmuspelto

JV-03 Batzi’s Raising Duncan WD, om. Pia Kauppinen & Ville Suhonen

Toimintakyky  +1 Kohtuullinen 
Terävyys  +3 Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua 
Puolustushalu  +2 Kohtuullinen 
Hermorakenne  +2 Tasapainoinen 
Tempperamentti +2 Kohtuullisen vilkas 
Kovuus  +1 Hieman pehmeä 
Luokepäästävyys +3 Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin 
Laukauspelottomuus +++ Laukausvarma 
 
TULOS 194

VOITTAJA -07, 8.-9.12.2007 Helsinki
Tuomari - Judge: Hassi Assenmacher, Saksa 
              
ROP - BOB  
Batzi’s Francis Drake (Siltakoski Marjaana & Ari, Pudasjärvi )  
              
VSP - BOS  
Batzi’s Grace O’malley (Virtanen Inka, Terälahti )  
              
CACIB uros - dog  
Batzi’s Francis Drake (Siltakoski Marjaana & Ari, Pudasjärvi )  
              
CACIB narttu - bitch  
Batzi’s Grace O’malley (Virtanen Inka, Terälahti )  



TAPAHTUMIA	2008
MÄNTÄN	TALVINOME,	järj.	Mäntän	Nuuskut	

15.-16.3.2008	Ruovedellä	Tuuhosen	leirikeskuksessa.	Luokat	ALO,	AVO	ja	VOI	joko	
joukkuekisana (3 koiraa joukkue) tai ihan yksityisestikin. Osm. 25.00€ tili 552107-47496 

, Ilm. 14.3. menn. Riitta Koivisto Niittytie 18, 42100 Jämsä 	
tai riitta-koivisto@suomi24.fi , tied. 18.00 jälk. 040 5446697

		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

	
LUONNETESTI		

26.-27.4.2008 Huittisissa. Tuomarit Jorma Lankinen ja Sirkka Lempinen. Ilm. 6.4. menn. 
Jari Laakso Huikkolanraitti 2 D 18 42100 Jämsä 0400 934268 Osm. 35.00€ , 109930-

410161 , viite 1119 . Etusija chesapeakelahdennoutajilla.	
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

MEJÄ-VIIKONLOPPU	
26.-27.4.08 Haukivuorella. Tarjoamme mahdollisuuden päästä tutustumaan mejä-

harrastukseen Moilalan erämajalla ja sen lähimaastoissa.Majalla on yöpymismahdollisuus 
ja sauna lämpiää illalla. Viikonlopun hinta on 20 euroa henkilö. 

Ilmottautumiset Ullalle 050-5382745 tai Kaarinalle 0400-652024.
P.S. Viikonloppu toteutuu jos saadaan riittävästi osallistujia.

+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

NOME-treenipäivä
1.5. Vehun Koululla Ähtärissä.  www.kievarireitti.fi/vehu/		

Varattu mahdollisuus saapua ke-iltana ja iltapala, sauna sekä kuumavesi tynnyri. 	
Torstaina	koulutus	alkaen	klo	10,	kouluttajana	Carita	Sulkava.	Täyshoidon	hinta:	
yöpyminen (omat lakanat) ja ruoka 25e./nuppi. Sauna & kylpytynnyri veloitetaan 

käyttäjäryhmältä 120e. ryhmä. Kivan oloinen paikka, jossa tien toisella puolella hyvät 
pellot, metsät ja vesi vieressä sekä laavu grillaamista varten. Majoituspaikkoja 28 

Ilmoittautumiset Caritalle 15.4. menn.
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

BH-KURSSI
3.- 4.5. Tampereen Teiskossa. Kurssin vetäjänä toimii Tampereen 

Palveluskoiraharrastajien puheenjohtaja Kari Jalonen. Osallistujia otetaan enintään 10, 
etusija chesseillä. Majalla mahtuu hyvin yöpymään. Iso kenttä, hyvät metsämaastot myös 
muuhun koulutukseen. Ulkosauna. Kurssin hinta 20 euroa. Ilmoittautumiset ja lisätietoja: 

Saija Vihervuori puh. 040-838 0618 s.vihervuori@nic.fi ja Ritva Suoniemi puh. 0400-
970 290

+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

MEJÄ-KOE
25.5.08 Haukivuoressa, chessien MEJÄ-mestaruus. Mestaruuteen osallistuu 

molemmat luokat. Osallistutaan tapahtumiin runsain joukoin ja tehdään niistä vielä 
paremmat kuin vuosi sitten. Lisätiedot kokeesta ja ilmoittautumisesta keväällä. Etusija 

chesapeakelahdennoutajilla.



TAPAHTUMIA	2008
TAIPUMUSKOE

13.6.08	Ähtärissä.	Iltakoe,	tuomarina	Risto	Heikkonen.
Lisätiedot kokeesta ja ilmoittautumissta keväällä. Etusija chesapeakelahdennoutajilla.
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

NOME-KOE
Järjestetään chessitreffien yhteydessä 25.7.08 Ähtärissä. Luokat ALO + AVO/VOI. 

Kokeessa ratkeaa Chessien NOME-mestaruus. Tuomareina A-P Fontell ALO ja Jouni 
Vimpeli AVO/VOI.

Lisätiedot kokeesta ja ilmoittautumisesta keväällä. Etusija chesapeakelahdennoutajilla.
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

CHESSITREFFIT
Leiripaikkana meitä palvelee jälleenValkeisen Loma Ähtärissä 25.-27.7.2008.

	www.duuri.net/valkeisenloma/	
Kouluttajat saapuvat tänä vuonna Tanskasta kennel Cheslabbenista,

Birgitte Jörgensen & Kurt Jakobsen www.123hjemmeside.dk/Cheslabben	
Lisätiedot	leiristä	ja	ilmoittautumisesta	keväällä.

+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	

LUONNETESTI		
6.-7.9.2008 Huittisissa. Tuomarit Jorma Lankinen ja Sirkka Lempinen. Ilm. 17.8. menn. 
Jari Laakso Huikkolanraitti 2 D 18 42100 Jämsä 0400 934268 Osm. 35.00€ , 109930-

410161 , viite 1119 . Etusija chesapeakelahdennoutajilla. 	

SEURAAVA LEHTI ILMESTYY HUHTIKUUSSA 2008
AINEISTON VIIMEINEN JÄTTÖPÄIVÄ 1.3.2008 

    chesapeakekerho@gmail.com     


