
2/2011

CHESSIE  2/11



Chesapeakekerho ry

CHESSIE 2/11 SISÄLLYS

 3   Hallitus ja toimihenkilöt
 4   Puheenjohtajan terveiset
 5   Pääsiäiskoulutus
 6   Kouluttajien tervehdys
 8   30 vuotta sitten...   
 9   Chessietreffit 2011
11  Monikäyttöinen chessie
12  Verta, hikeä ja hyttysmyrkkyä
14  Vuoden 2011 Chessiemestarit
15  Chessimestaruus Lammin Evolla 13.-14.8.2011
16  NOU/NOME-yhteistyötoimikunta esittäytyy
18  Lämpimän riistan koe ja siihen harjoittelu  
26  Vuoden Aktiivisin Chessie -kiertopalkinnon hakuohjeet
27  Valiopalkinto
27  Pentuvälitys tiedottaa
28  Tapahtumakalenteri

Chesapeakekerho-Chesapeakeklubben ry
c/o Carita Sulkava
Kaukolantie 181
63700 Ähtäri
chesapeakekerho@gmail.com

Jäsenmaksu 2011
25€, perhejäsen 5€
pentuejäsen 10€

Yhdistyksen tili:
FI67 1099 3000 4101 61 
BIC/SWIFT NDEAFIHH 

Chessie 1/12 aineisto 
01.03.2012 mennessä

chessilehti@gmail.com

Kannen kuva: Inka Virtanen



2/2011

HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 2011-2012
Chesapeakekerho ry

HALLITUS

Puheenjohtaja
Carita Sulkava
040-5517465

Varapj
Tapio Sihvonen
040-518 7053

Mari Myllynen
050-546 4197

Ville Suhonen
0400-880 708

Anne Woivalin
0400-132 626

Varajäsenet

Inka Virtanen
040-753 1102

Manu Vähäsalo
050-378 6244

TOIMIHENKILÖT

Sihteeri
Tarja Asikainen
040-578 3087

Jäsensihteeri
Piia Tikkamäki
040-538 7991

Rahastonhoitaja
Jari Laakso
0400-934 268

TOIMIKUNNAT

NOME/WT/WD-testi
Inka Virtanen, kts. hallitus
Piia Tikkamäki, kts. jäsensihteeri

MEJÄ
Mari Myllynen, kts. hallitus

LTE/PK/BH
Jari Laakso, kts. rahastonhoitaja

Jalostus
Anne Woivalin, kts. hallitus

WWW-sivut
Jari Laakso, kts. rahastonhoitaja

Jäsentiedote, tiedottaja
Mari Myllynen, kts. hallitus

Aineisto lehteen;
chessilehti@gmail.com

Chessie-treffit 2012 -toimikunta
Päivi Rosendahl-Terho
050-541 5767
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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Kiitos luottamuksesta tulla valituksi 

Chesapeakekerhon puheenjohtajaksi. 
Kaikenlaisessa kerhotoiminnassa on tullut 
oltua mukana jo vuosia, mutta pj:n pesti on 
minulle aivan uutta, mutta eiköhän siitäkin 
selvitä hyvän taustatuen saattamana. Kiitän 
Annea näistä vuosista ja hallituksessa 
jatketaan.

Tätä kirjoitellessa on metsästyskausi 
parhaimmillaan ja toivottavasti 
mahdollisimman moni chessi on myös päässyt 
käytännön toimiin. Vielä on kerhon Nome-B 
koe Ähtärissä lokakuun lopulla ja sen jälkeen 
hiljenee kerhotoiminta tältä vuodelta. On 
puhuttu yleisesti talkoovoiman häviämisestä, 
mutta ainakaan lokakuun kokeen osalta sitä ei 
olla huomattu, työntekijöitä on ilmoittautunut 
kiitettävä määrä talkoilemaan. Jokainen uusi 
ihminen on tervetullut tutustumaan 
koejärjestelyihin ja koulutuksiin, ja otamme 
kiitollisina vastaan uusia harrastajia 
talkoilemaan; siinä jos jossakin oppii ja näkee 
suunnattoman paljon. Kerho on pieni ja 
aktiiviporukka sitäkin pienempi, joten jotta 
pystytään järjestämään Suomen chesseille 
toimintaa, se vaatii sitä talkootyötä ja 
innostusta järjestää toimintaa. Uudet kasvot on 
aina tervetulleita mukaan, meillä on oikeasti 
todella hauskaa näissä tapahtumissa :) 
Mahdollistahan on tietenkin myös järjestää 
toimintaa omalla paikkakunnalla 
Chesapeakekerhon nimissä, Suomi kun on 
laaja maa, niin olisi mahdollisuus tarjota 
toimintaa myös vähän ympäri maata. Mejä-
toimintahan on toiminut loistavasti Kaarina 
Suvannon sekä Marin johtamana Kouvolan 
suunnalla, kiitos heille siitä ja toivotaan jatkoja 
sillä sarakkeella. Lehti tulee jatkossa 
ilmestymään 2 kertaa vuodessa, tämä lehti 
mikä on kädessäsi ja seuraava ilmestyy 
keväällä, näistä aikatauluista yritetään pitää 
kiinni.

Chessejä on tuotu jokunen Suomeen viime 
vuosien aikana. Koska rotu on pieni, niin 
toivon että panostaisitte siihen erisukuisen 

koiran tuontiin, jotta saataisiin mahdollisimman 
monta erisukuista koiraa Suomeen. Tämä 
mahdollistaisi myös mahdollisen jalostustyön 
tulevaisuudessa??. Koiranetti on oiva 
apuväline sukuja tutkiessa sekä 
jalostusneuvojalta on mahdollista kysyä 
neuvoa Suomen chessien tilanteesta.Tätä ei 
varmaan tule ajateltua, kun sitä koiraa on 
hankkimassa itselleen, mutta näin kasvattajan 
silmin asiaa katsoo hieman eri näkökulmasta. 

Kokouksia on pidetty ja lujaa vauhtia lyöty 
päivämääriä lukkoon jo pitkälle ensivuoteen, 
alustava toimintakalenteri löytyy lehdestä.

Heti pääsiäisenä aloitetaan Virroilla 
koulutuspäivällä, jonne kaikki aloittelijat ja 
pidemmälle edistyneet ovat tervetulleita, siellä 
opetellaan noudon perusteet ja keskustellaan 
muutenkin elämästä chessin kanssa, joten 
toivon että mahdollisimman moni  osallistuu 
tapahtumaan. Heinäkuun toisella viikolla 
järjestetään jokavuotiset Chessietreffit, joka 
tulee olemaan kolmipäiväinen, ja pidetään 
SNJn leirin yhteydessä Tammelassa. 
Ohjelmarunkona tulee olemaan 
monenmuotoista koulutusta, Amerikkalaisen 
chesapeakeklubin WD-testi sekä OpenShow-
näyttely. 

Chessien Nome-mestaruus ratkotaan 
Virroilla Kiharamestaruuden yhteydessä 
syyskuussa.Samalla järjestetään myös 
taipumuskoe.

Chesapeakekerhon nettisivuilta kannattaa 
seurata viimeisimpiä päivityksiä.

Toivon kaikille hyvää Syksyä ja tapaamisiin,

- Carita- 
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PÄÄSIÄISKOULUTUS LOMASAARI MARTTINEN, VIRRAT 6-7.4.2012

6.4.2011 järjestetään jo pidemmälle koulutuksessa ehtineelle koirakoille koulutusta, jotka ovat jo 
NOU kokeen suorittaneet ja tähtäävät kisaamaan Wt tai nome-b kokeissa. Tervetuloa seuraamaan 
koulutuksia.

7.4.2011 järjestetään chesseille metsästyskoulutusta Virroilla. Tarkoitus on opettaa omistajaa 
kouluttamaan koirastaan noutavan koiran josta sillä olisi mahdollisimman paljon iloa ja hyötyä 
käytännön metsästyksessä, toivon mukaan, erityisesti paljon niitä chessin omistajia, joilla ei ole 
minkäänlaista noutajakoiran koulutuskokemusta.. Koulutus tulee olemaan hyvin koira/ohjaaja 
kohtaista.Tämä koulutus on tarkoitettu nimenomaan sieltä ruohonjuuri tasolta aloittavalle 
ohjaajalle/koiralle, koulutuksissa koirat pääset tutustumaan riistaan.

Kouluttajana toimii Jyry Tuominen, Petri Paavola sekä Carita Sulkava. Koulutusmaksu 10€.

Majoitus/pääpaikka Lomasaari Marttinen
Majoitus perjantaista lauantaihin: 59,50 €/hlö. 

 sisältää majoituksen /2hh omin liinavaattein, perjantain lounaan ja iltapalan sekä lauantain 
aamiaisen. Muut ruokailut ja hinnat ilman yöpymistä tulee nähtäville www.chesapeakekerho.com.

Ilmoittauminen koulutukseen:
Viimeistään 1.3.2012

Nomekoulutus@gmail.com
Carita Sulkava, 040-5517465

Carita Sulkava
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KOULUTTAJIEN TERVEHDYS
JYRY TUOMINEN

Teksti&Kuva: Jyry Tuominen
Olen ollut noutajaharrastaja 27 vuotta. 

Aiemmat noutajani ovat kaikki olleet 
käyttölinjaisia Labradoriuroksia. En kuitenkaan 
katsoisi olevani rotusokea tuon kokemuksen 
aiheuttamana. Tiedän, että noutajaroduilla on 
rotukohtaisia eroavaisuuksia muunkin, kuin 
ulkonäön osalta, mutta olen aina mieltänyt 
asian siten, että myös yksilökohtaiset erot ovat 
suuria jopa saman rodun sisällä. Siksipä en 
täysin allekirjoita ajatusmallia missä tietyn 
rotuisen noutajan oletetaan käyttäytyvän ja 
toimivan tietyllä tavalla. Kyse on kuitenkin 
koirista ja koirat toimivat joissakin tilanteissa 
samoin rodusta riippumatta. Miten asiat sitten 
ilmenevät tai näkyvät koiran toiminnassa on 
toinen juttu ja vaatii koiran ohjaajalta ja 
kouluttajalta silmää

Labradorini minä koulutin kaikki jossain 
määrin eritavalla, mikä johtui tietysti osittain 
alkuvaiheen kokemattomuudesta ja 
tietämättömyydestä. Ja kun kehitystä omissa 
kyvyissä tapahtui, muuttuivat metoditkin 
pikkuhiljaa. Kaikki nuo koirat antoivat paljon ja 
opettivat paljon. Kokemusta koepuolella karttui 
niin Mejässä, kuin Tokossakin, mutta aika 
nopeasti suuntauduin rodunomaisen 
koemuodon pariin. Metsästys on aina ollut 
kuvioissa mukana. 
Keskimmäisen labradorin kohdalla sitten 
lamppu syttyi päässäni, kun olin aikani 
tahkonnut väärien asioiden parissa ja välillä 
hakannut päätäni seinään. Siitä asti olen 
kouluttaessani noudattanut yksinkertaista 
konstia joka on ”Aurinkokuningas” Juhani 
Tammista siteeratakseni: ”Keep it simple keep 
it easy” eli tehtävät uutta asiaa opetettaessa 
on oltava helppoja ja yksinkertaisia. Ei 
koskaan kokeilla ja edetään lyhyin askelin. 
Pullo täyttyy pisara kerrallaan. Jos mutkaisella 
tiellä lähtee oikomaan lähtö ja päätepisteen 
välillä, tulee yleensä vahinkoa. Tästä 
vertausten tulvasta nyt ehkä selvisi minun 
ajatusmaailmani koiran opettamisessa.

Olin kesäkuussa pennunhakumatkalla 
USA:ssa ja tuolla reissulla minulla oli tilaisuus 
seurata sikäläistä metsästyskoetta. Tuossa 
kokeessa näin enemmän Chessejä, kuin olen 
nähnyt Suomessa koko 20 vuotisen 
tuomariurani aikana. Silmiinpistävää oli noiden 
koirien erinomainen hallittavuus, erinomainen 
markeerauskyky ja niiden sosiaalisuus. 
Missään vaiheessa en kuullut Chessin 
rähähtävän, ei edes autossa vaikka ihmisiä ja 
koiria parveili joka puolella.

Tuolta reissulta mukanani lensi kotiin 
nykyinen koirani  tällä hetkellä 5kk.n vanha 
Chessinarttu Kirke (Caroways Gust Of Wind). 
Aika paljon uutta on tullut tämän koiran myötä, 
mutta toisaalta olen todennut, että sekin on 
vain koira ja noutava koira. En ole muuttanut 
opettamismenetelmissäni oikeastaan mitään 
verrattuna edellisen koirani opettamiseen. Ja 
kas kummaa kaikki on edennyt lähes yhtä 
helposti; ainakin tähän asti. Voihan olla, että 
Chessin luonne tuo vielä jotain odottamatonta 
eteeni, kun tuo pentu vielä vähän kasvaa, 
mutta aika näyttää. En ole hetkeäkään 
katunut, että hankin itselleni Chessin. Rotu on 
minua aina jollain kummalla tavalla viehättänyt 
ja nyt pitkäaikainen haave on toteutunut, kun 
olosuhteet ja aika oli sopiva.

Kiitos kutsusta tulla kouluttamaan 
Pääsiäiskoulutukseen.
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PETRI PAAVOLA
Teksti: Petri Paavola

Tervehdys Chessi- harrastajat

Sain kutsun tulla kouluttajaksi kerhonne 
koulutukseen ensi keväänä. Laitan jonkin 
sanan itsestäni, jotta saisitte aavistuksen 
millaisen henkilön opastukseen joudutte.

Olen siis Petri Paavola. Toiminut 
koiraharrastuksen parissa oikeastaan koko 
ikäni. Aluksi pari palveluskoiraa, jonka jälkeen 
toisen harrastukseni myötä siirryin 
metsästyskoirien pariin. Aluksi ajavat koirat 
olivat mielenkiinnon kohteena ja metsästys 
niiden kanssa. Myös koetoiminta kiinnosti jo 
silloin. Hirvenmetsästyksen myötä myös 
hirvikoira on tullut koulutettua ja harrastettua 
sen kanssa. Seisojakin otti oman aikansa. 
Noutajat tulivat mukaan parikymmentä vuotta 
sitten. Eli olen varsin “tuore” siinä mielessä. 
Noutajien kanssa onkin sitten meno ollut 
rankkaa. Pääasiassa kiharakarvaisten kanssa 
harrastus on mennyt eteenpäin. Yksi flatti sopii 
joukkoon tummaan. Nyt viimevuosina sitten 
pari labradoria on ollut vakiokalustuksessa. 
Kaikenkaikkiaan 6-7 noutajaa olen itselleni 
kouluttanut, joista olen muistaakseni 5kpl 
saanut voittajaluokkaan koulutettua. 
Chessiestä minulla on myös jonkin verran 
aikaisempaakin kokemusta. Olen ollut Batzis-
kennelin pentutreffeillä jakamassa oppejani 

pariin otteeseen ja kerran aikaisemminkin 
teidän leirillänne. Olen myös kouluttanut yhtä 
Chessietä, jonka lyhyen koulutuksen jälkeen 
sain myös vietyä avoimeen luokkaan , 
saatuamme alo ykkösen ensimmäisellä 
startilla.

Koulutukseni perustuu hyvin paljon 
motivointiin ja ns. pehmeisiin metodeihin, toki 
tinkimätön suhtautuminen koiran suorituksiin 
on ehdoton asia. Tulen mielelläni antamaan 
teille sitä tietotaitoa, mitä minulle on vuosien 
varrella kertynyt noutajien koulutuksesta. Te 
harrastatte mielenkiintoista ja ehkä hieman 
poikkeuksellistakin rotua. 

Tapaamme keväällä  
Petri Paavola

Lehden toimitus kaipailee juttuja ja valokuvia. Jos sinulla 
olisi juttua tai haluaisit lukea jostain tietystä aiheesta, 
tai haluat lähettää valokuvia, pistä postia lehden 
toimitukseen chessilehti@gmail.com. Kiitos.

terveisin
Mari Myllynen
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30 VUOTTA SITTEN...
CHESSIETREFFIT 1981 HOLLOLASSA

Lähde: Chessie 2-8 ( teksti: Gun Holmström, kuva: Tobina Nyman )

Elokuun toisena päivänä kokoontui chesapeakeväki ensimmäisiin Chessietreffeihin. Herrasväki 
Åihasen ystävällisellä avulla olimme saaneet vuokratametsästysmajan Hollolan Korpikylästä.

Päivä aloitettiin kerhon vuosikokouksella, jossa m.m. valittiin seuraavat erovuorossa olleet jäsenet 
uudelleen hallitukseen; puheenjohtajaksi Gun Holmström sekä hallituksen jäseniksi Marja-Liisa 
Koivunen ja Liisa Remes.

Kokouksen jälkeen juotiin kahvia ja kuunneltiin Aatos Wuorimaan esitelmää noutajien 
taipumuskokeista. Maastossa näytettiin sitten miten 'taippari' todellisuudessa testaa koirien 
taipumuksia.

Lounas oli sitten vuorossa ja emäntämme Sirkka Simola tarjosi maukkaan makaroonilaatikon 
lisäksi kahvia, ihania pullia ja voileipiä.

Lounaan jälkeen alkoi päivämme  Open Show -näyttely jossa tuomari Eeva Rautala arvosteli 
koirat sekä asetti ne paremmuusjärjestykseen. Jokainen sai kirjallisen arvostelun koirastaan. 
Tulokset seuraavalla sivulla.

Lopuksi harjoittelimme taipumuskoetta varten eri riistan kanssa metsässä.

Illan hämärtyessä suuntasimme kaikki kotiinpäin pitkän ja sisältörikkaan päivän jälkeen.
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KESÄPÄIVÄ KANGASALLA ELI 
CHESSITREFFIT 23–25.7.2011.

Teksit ja Kuvat: Päivi Rosendahl-Terho
Loka-marraskuussa Anne pyysi minua kerhon 

kokoukseen heille. Kokouksen päätyttyä 
huomasin lupautuneeni treffejä järjestämään. 
Alustavaa treffikutsua, kyselyä toiveista, 
treffipaikka, ruokailut, kouluttajat. Näillä 
liikkeelle. Työtä tuntui olevan paljon, mutta 
omaksi hämmästyksekseni sain aikataulussa 
asiat hoidettua. 

Paikan hankinta olikin varsinainen haaste. 
Toivomuksena oli suhteellisen edullinen paikka, 
linjana oli ’askeettisempikin käy 
ulkoilmaihmisille’. Täydellisyyttä hipova paikka 
löytyi Kangasalta, Vesijärven rannasta: Kunnan 
omistama Vallitun leirikeskus. Keskuksen 
alueella on kuusi isoa mökkiä, hyvin toimivat 
keittiötilat eikä vähäisimpänä iso sauna.  Ja 
järven ranta on upea! 
Koulutusmaastoissakaan ei motittavaa ole: 
Joka suuntaan metsää, niittyaukeaa ja ranta 
vaihtelevalla maastolla. Ja kaikki tämä parin 
kilometrin päässä Kangasalan keskustasta, 
kuitenkin niin korvessa ettemme häiritse muita 
eivätkä muut meitä.

Osallistujamäärä jäi tänä(kin) vuonna 
valitettavan pieneksi. Laskujeni mukaan 
paikalle saapui 11 Chessiä. 
Chesapeakelahdennoutajien mukana paikalle 
tuli lisäksi labukoita, Hollannin paimenkoira, 
kissoja ja joukko mukavia ihmisiä. Kiistaton 
kaikkien kaveri, aina iloinen kerhon oma 
ykköspoika oli tietenkin Myllysen Matti. 
Kouluttajana oli pohjoisen nome-konkari Pentti 
Åman. Tehokkaan paketin mejästä oli tehnyt 
Myllysen Mari. Toivottua 
arkitottelevaisuuskoulutusta emme 
valitettavasti saaneet mahtumaan omana 
pakettina, mutta muiden koulutusten ohessa 
vaihdeltiin vinkkejä ja kokemuksia joskus ei-
niin-kovin harmaasta arjesta Chessin kanssa. 

Nomeilua aloiteltiin heti vuosikokouksen 
jälkeen. Pena ja Tapsa ottivat vuorotellen 
jokaisen koiran ja aloitus tehtiin 1 ja 2 
markkeerauksilla dameilla.  Kouluttajat 
osasivat tehokkaasti osoittaa miten ja missä 
kohtaa kehua ja kannustaa koiraa. Varmasti 
tuli hyviä ohjeita niin kokeneille kuin 
aloittelevillekin noutajanomistajille.

Samoilla hyvillä opeilla jatkoimme 
vesimarkkeerauksia. Aurinko tunnetusti 
muistaa läsnäolollaan treffejä, joten nytkin 
iltapäivä kului mukavassa paahteessa 
rannassa oppia hakien.

Kovien treenien jälkeen odotti Vesijärven 
rannassa lämmitetty sauna. Ympärillä lähes 
erämainen mäntykangas. Ja vesi juuri sopivan 
lämmintä! 

Saunan jälkeen keittiökatoksen ruokailutilaan 
oli katettuna juhlaillallinen. Ruokahuolto oli 
toteutettu talkoovoimin: Oma väki tarjoilio, 
ruoat tilattuna paikallisesta pitopalvelusta. 
Iloinen puheensorina ja nauru kuuluivat 
varmasti kauemmaksikin tyyntyvässä illassa. 
Ilta oli oikein leppoisa ja aika kului höpistessä, 
vanhoja Chessilehtiä lukiessa ja tietenkin 
tanssiessa SatuV:n järjestämän musiikin 
tahdissa. Ohjelmanumerona oli tiukka kisa 
sokko-ohjauksessa… Sunnuntaina sitten tuli 
mieleen se näyttely, mikä OLI tarkoitus pitää 
juhlaillallisen yhteydessä.

nomeilijat odottavat vuoroaan
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Sunnuntaina jatkui helle ja koulutukset. 
Maaohjauksia, koirien tason mukaan 
vaikeusastetta lisäten. Iltapäivällä jatkettiin 
vesiohjausta ja markkeerausta, tällä kertaa 
käyttäen riistaa. Kaikille tuli varmasti 
onnistumisia ja uusia vinkkejä siitä miten 
jatkaa eteenpäin. Hyvä ytimekäs paketti, juuri 
sopiva annos kuitenkaan liikaa ahmimatta.
Lounaan jälkeen pohjoisen pojat aloittivat 
kotimatkan. Koulutusta jatkettiin haulla, 
edelleen riistaa käyttäen. Lisäksi Mari piti 
mejästä teoriaosuuden. Ainakin 
allekirjoittaneelle mejä on täysin uusi alue, 
joten starttipaketti oli todella tervetullut. Marille 
esitetyn kyselytulvan perusteella moni muukin 
otti ensiaskeleet mejäilyyn. Sunnuntai-iltana 
jatkettiin käytäntöä, ja verijäljet vedettiin 
kaikille halukkaille lähimetsiin. 

Harjoitusten jälkeen loppuilta kului kuten 
edellinenkin: Sauna, illallinen ja pitkä mukava 
illanvietto.

Maanataina lähdettiin sitten kokeilemaan 
koiran ja ohjaajan taitoja metsässä Marin 
opastuksella. Tyytyväisiä koirakoita metsästä 
palasikin. Samanlainen opastettu kierros lajiin 
olisi paikallaan toistekin. 

Suoniemen Ritva ja Masi kävivät leirin aikana 
tutustumassa vepe-kokeisiin. Ritvan kannatti 

kyllä ajella, tuloksena hyväksytty sove ja alo-
luokan ykkönen!! Ensimmäinen 
vepevaltauksen  tehnyt Chessi.

Onnea Ritva ja Masi!

Antoisa viikonloppu alkoi lähestyä loppua. 
Helteessä lounastelua, siivoilua ja pakkailua 
kotimatkalle. Treffit vaikuttivat hyvin 
onnistuneilta. Paikka etenkin sai vuolaat 
kiitokset. Osa porukasta viihtyi jopa iltaan asti 
uiden ja kesästä nauttien. 

Omasta puolestani vielä jälkikäteen kiitokset 
kaikille osallistujille. Tekisi mieli hiukan 
harmitella vähäistä osanottajien määrää, 
mutta itse pitkän linjan passiivijäsenenä en 
sitä tee… Mutta josko ensi vuonna 
lähdettäisiin isommalla joukolla liikkeelle. 
Treffeiltä saa varmasti jokainen jotain, olit 
sitten uusi Chessin omistaja tai useamman 
vuoden ja koiran konkari. Pelkästään jo upean 
rodun erinäköisten,-luonteisten ja -taitoisten 
koirien seuraaminen on aina elämys. 

Tapaamisiin ensi vuonna!

Päivi Rosendahl-Terho.

Treenaaminen käy voimille

Tutustumista jälkinaruun



2/2011

MONIKÄYTTÖINEN CHESSIE: 
VESIPELASTUS

Teksti: Ritva Suonieni Kuva: Riku Väisänen
Nonii moro

Mää oon Masi, alias Batzi`s rocket Master. 
Useimmat mut varmaan jo tietääkin, mun 
perässä roikkuu toi mun " ohjaaja Ritva". No 
täyty alkaa esitteleen näitä mun kirjallisia 
lahjoja kun toi ohjaaja oli menny lupaan juttua 
tosta meirän uuresta harrastuksesta tolle 
velipoika Hulin ohjaajalle Marille. No mää 
ymmärtäisin jos se osais tarinoida mutta ku ei 
yhtään, nii mää päätin että sekin on siis 
tehtävä itte.

Eli kyseessä on siis vepe, eli vesipelastus. 
Se on varsin hauskaa, mää oikein vapisen ja 
tutisen kun mut otetaan autosta ja toi ohjaaja 
nauro kolmenkympin helteellä että mulla on 
kylmä, että ihmiset voi olla hölmöjä!

Mutta siihen vepeen; siinä on neljä liikettä 
joka luokassa ja luokkia on kolme, alo, avo ja 
voittaja. Ennen ku pääsee kisaan täytyy 
suorittaa soveltuvuuskoe sitä ei saa kokeilla ku 
kaks kertaa, jos ei pääse läpi ura vepekoirana 
loppuu ennenku alkokaan. Sovekoe on 
samallainen kuin alokoe, mutta jostain 
kumman syystä se on siis vain sove nimellä. 
Niistä liikkeistä, niitä on alokas luokassa 
veneestä hyppy ja uiminen rantaan, esineen 
vieminen rannasta veneeseen, veneen nouto 
ja hukkuvan nouto. Säännöt saa kukin kattoo 
itte jos kiinnostaa.

Mun vepe ura alko vasta ny keväällä; taas 
ton ihmisen hitautta! Mää yritin jo taippareissa 
sitä veneen hakua, mut eihän toi voinu tajuta. 
No kumminkin ny ees päästiin, keväällä oli 
ensin luento johon ei mua päästetty, mut toi 
kerto että sääntöjä ja semmottia siä vaan 
käsiteltiin, no ei ne mua kyllä kiinnostakkaan. 
Tilaisuuden jälkeen testattiin meirät jokka 
sinne halus, piti totella, kantaa esinettä ja 
muuta semmosta. Meitä oli toistakymmentä 

kiinnostunutta siä, mutta vaan neljä pääsi 
koulutukseen. Mulla on joka kerta siä oikein 
kivaa. Alkuun harjoteltiin veneestä hyppyä, no 
se on ihan helppoo, mutta ku uimamatkalla oli 
poiju yritin tiätenkin kilttinä noutajana tuora 
sen samalla reissulla; no siitä keskusteltiin ja 
sitä ei kuulu tuora sekun on merkki soutajalle 
matkasta. Esineen vienti ny oli helppoo alkuun 
kun ohjaajalle saa vierä sovessa ja alo 
luokassa. Veneen nouto on kans kivaa kun 
saa käyttää voimiaan ja hinata ne ihmiset ja 
veneen rantaan. No se hukkuva on ihan iisi 
juttu, miks se jokakerta roikkuu veneen 
ulkopuolella ehän määkään saa roikkua ja 
seistä veneessä, no putoohan se siitä 
tietenkin ja taas saa meikäläinen hakee 
senkin, opettelis ensin uimaan. No 
mielellänihän mää senkin haen ei siinä 
mitään, ihmettelen vaan noitten ihmisten 
typeryyttä on niillä onneks pelastusliivit päällä. 
Nyt ollaan harjoteltu avoimen liikkeitä, kuten 
oman veneen hinausta rantaan.

Tossa ceessitreffien aikaan päästiin 
kokeileen taitoja oikein kokeisiin, sove läpi 
täysin pistein ja seuraavana päivänä alo täysin 
pistein. Ikävä kyllä kokeita on vähän ja aina 
omallaväellä etuoikeus niin ei olla päästy 
hakeen sitä toista alo ykköstä. Ollaan kyllä 
varalla kisoihin, mutta se ei auta, ku ei pääse 
ni ei pääse.

TERVEISIN MASI
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VERTA, HIKEÄ JA HYTTYSMYRKKYÄ 
ELI VEETIN MATKA SUOMEN 

ENSIMMÄISEKSI 
CHESSIJÄLKIVALIOKSI

Teksti: Johanna Suomela
Perkele! Seison helteisellä hakkuulla 

Pieksämäellä, hikinoro valuu pitkin selkääni ja 
katson tuskan hiki lakissa kuinka koira pyörii 
hajamielisen näköisenä kuuden metrin liinan 
etupäässä. Tuuli pyörteilee ja aurinko porottaa 
pisteliäästi. Kaksi hukkaa jo takana ja ihan 
kohta tulee se kolmas johon leikki loppuu. 
Tämänkö takia taas ajettiin satoja kilometrejä? 
Tämänkö takia on väistelty kyitä? Rämmitty ja 
kaatuiltu rämeiköissä? Kompasteltu kivikoissa? 
Näperretty yksin rikkumattomassa 
hiljaisuudessa piilomerkkauksia puiden kyljistä 
Savon sydänmailla verijäljen päällä seisten 
kuin kirsikka kakussa, toivoen että alueen 
karhuilla olisi juuri sillä hetkellä jotain 
parempaa haisteltavaa? Kosteusvaurioitettu 
kommunikaattori kaatosateessa 
vedenkestävän takin povarissa?  Kaivettu 
hirvikärpäsiä hiuksista ja liiskattu niitä kylppärin 
lattialle? Kiitos nyt riittää. Tämä oli sitten tässä. 
Ei meissä taida olla koiraa, nenää eikä naista 
tähän hommaan. Kenties pitäisi siirtyä 
verjäljestyksestä harrastamaan jotain 
”sivistyneempää”?  Vaikkapa rakennetussa 
ympäristössä ja leikatussa ruohossa 
pelattavaa, skotlantilaisten herrasmiesten 
kehittämää pallopeliä ja tyytyä lenkittämään 
koiraa talutushihnassa kuten monet muut 
ikäiseni rouvashenkilöt tekevät?

Tähänkö se on aikaisempienkin rotuistemme 
mejäilijöiden taival päättynyt? Uskon 
puutteeseen? Tutkitaapa koiranettiä, katsotaan 
tulostilastoja. Uros Roneklint´s Edison yritti 
taipumuskoetta läpi 8 kertaa - onnistumatta. 
Sai MEJÄstä yhden VOI1-tuloksen vuonna 
1991, mutta mitä sen jälkeen tapahtui? Entä 
narttu Redbays Aurora? Taipumuskoe läpi 
ensiyrittämällä, upeita näyttelytuloksia kahden 
sivullisen verran. Kilpaillut tokossakin. Mejässä 
kymmenen kokeen jälkeen VOI-luokkaan, 

sitten viisi tuloksetonta koetta ja uskonpuute 
1998? -  - Entä alkuvuosiemme kilpakumppani 
Penni, Batzi´s Cape Capricorn? Upeasti 
kolmella kokeella VOI-luokkaan, sitten kolmos- 
ja kakkostuloksia - - - Seitsemännen 
tuloksettoman kokeen jälkeen jälkivaljaat 
naulaan vuonna 2008? 

Entäs tämä Arnac Bay Vigilant sitten? 
Ensimmäinen kokeilu avoimessa luokassa 
tuotti kakkosen heinäkuussa 2005, loppukesän 
kokeisiin emme mahtuneet. 2006 kesällä 2-1-2-
2-1 eli kuudennen kokeen jälkeen VOI-
luokkaan. Ensimmäisestä kokeesta VOI1 ja 
sitten alkoikin hutera usko horjua. Koira vaikutti 
välillä niin täysin motivaatiottomalta että jo 
kaksi keskeytettyä koetta tuntui häijyltä kesällä 
2007. Vuoden 2008 kevättalven 
ensimmäisessä ja viimeisessä kunnon 
lumipyryssä perässäkävelijä heitti 
kolmoissalkovin kotipihan ajoluiskassa. 
Epäonnisessa alastulossa jalkaterä kääntyi 
väärinpäin alle terävän rusahduksen 
saattelemana. Lopputulemana 
konservatiivinen nilkkamurtuma. Kipsin poiston 
jälkeen lupaa mejäilyyn ei sille kesälle enää 
hellinnyt, eikä varaohjaajia ollut jonossa 
ruuhkaksi asti... Keväällä 2009 ”uusi alku”: 
lupaavasti toukokuussa 44:n pisteen ykkönen 
ja sitten  – helteiselle hakkuulle Pieksämäelle 
hukkien ja ärräpäiden seuraan.

No mikäs siinä. Pommikuntoisena ostettu 
talo kaipasi remonttia ja umpeenkasvaneessa 
pihassakin oli monta kiveä käännettävänä. 
Tuntui vahvasti siltä että nyt olisi mainio 
tilaisuus rationalisoida ajankäyttöä. – Etenkin 
kun koirasta ei kokeissa varsinaisesti loistanut 
ulospäin pidättelemätöntä halua päästä jäljelle 
ja jäljen seuraamisen riemua.  Kesä 2010 
keskityttiinkin rakentamaan pihaa ja järjestettiin 
ystävien ja sukulaisten iloksi useampia 
tupareita. Veeti sai kypsyä rauhassa. Lenkkejä 
juostiin vuoronperään toisiamme kiskoen ja 
Kasavuoren metsässä ulkoiltiin, 
ennätyslämmin kesä sai meidät uimaan monta 
kertaa rinta rinnan Nuuksion kansallispuiston 
kirkasvetisissä lammissa ahventen kanssa. 
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Nautimme kerrankin tarpeeksi lämpimistä 
vesistä ja elostamme. Mejä ei käynyt edes 
mielessä. 

Kevättalvella 2011 Facebook-verkostoni 
kasvoi rotunaisilla. ”Toukokuussa on kerhon 
mestaruus-mejä, kai te Veetin kanssa 
Kouvolaan tulette?” No, ilman muuta! Hullua ei 
tarvinnut paljon yllyttää. Sattui vielä niin 
sopivasti että rhodesiankoirakontaktini, vuosia 
sitten mejäillessä tavattu Tavian Maija oli 
järjestämässä Pyhtäällä pääsiäisenä omalle 
rodulleen verijälkileiriä.  Sinne päädyimme 
ainoana erirotuisena treenaamaan vain viikon 
varoitusajalla. Harjoitusjälki ajettiin hyvin 
kokeenomaisesti, eikä touhu kuuden metrin 
narun päästä tarkasteltuna näyttänyt juurikaan 
paremmalta kuin kohtalokkaalla Pieksämäen 
hakkuulla. Viimeinen osuuskin meni tuoreen 
hakkuun päällä jolta oli lumi juuri sulanut. 
Homeiset neulaset ja laajat vesilätäköt 
tuntuivat taas vievän koiran motivaation. Mutta 
jotain oli eri lailla kuin aiemmin: ohjaajan 
taskun pohjalla hirven sorkan löytymistä odotti 
salainen ase. Metsästävän isäni tuottama 
maagisen herkullinen peuran lihasta turistettu 
kokolihamakkara! 

Kahden viikon kuluttua Pyhtään leiristä, 
perjantaina 6.5. puolen päivän jälkeen 
puhelimeni soi. Pekkarisen Aila tarjosi 
peruutuspaikkaa Ruotsinpyhtään 
Äitienpäiväkokeeseen! Ajoitus oli äiti-ihmiselle 
ylivoimaisesti vuoden huonoin, mutta minkäs 
teit? Muutaman sekunnin prosessoinnin 
jälkeen en voinut muuta kuin ottaa paikan 
vastaan. 

Ruotsinpyhtäälläkin aurinko porotti ja 
tarkistuslenkki hakkuun päällä toi viinirypäleen 
kokoiset hikikarpalot otsalleni. (tähänkö tämä 
taas  tyssää?!!!!) Lienikö Veetillä kuitenkin 
muistissa parin viikon takainen gourmet-ateria, 
sillä sorkka löytyi mallikkaasti 45 pisteen 
suorituksella. Tällä kertaa kolmoissalkovit 
hypättiin kaadolla, mutta vasta 
peuranmakkaralla herkuttelun jälkeen. SE ON 
SIINÄ! Ja ilmielävänä! Suomen ensimmäinen 
chesapeakelahdennoutajarotuinen jälkivalio!!!  

Tuore titteli taskussa mutta nöyrinä ajoimme 
toukokuun viimeisenä viikonloppuna Kouvolan 
Chesapeakekerhon Mejä-
mestaruuskokeeseen. Odotimme näkevämme 
useamman rotumestaruutta tavoittelevan 
koirakon, mutta perillä vastuksen tarjosivat 
voittajaluokkaan noussut Huli ja Myllysen Mari. 
Tällä kertaa jäljenajomme ei mennyt ihan yhtä 
mallikkaasti kuin Ruotsinpyhtäällä. 
Alkumatkasta Veeti pulautti ylös jäljelle pääsyä 
odotellessaan syömänsä ruohot, ja yksi 
määrätietoinen hukkakin otettiin. Sorkka 
onneksi löytyi, enkä joutunutkaan syömään 
koko päivän taskussani Minigrip-pussissa 
muhinutta peuranmakkaraa itse. Kello viiden 
aamuherätys teki päivästämme raskaan, joten 
kotiutuessamme iltayhdeksältä takapenkillinen 
täynnä kiiltäviä pokaaleja olimme väsyneitä 
mutta varauksettoman onnellisia. 

Kiitokset kuuluvat Venäläisen Sepolle, ilman 
hänen yllytystään chessietreffeillä kuusi vuotta 
sitten emme olisi tälle lentävien ja ryömivien 
hyönteisten sekä myrkkymatelijoiden 
reunustamalle matkalle lähteneet. Kiitokset 
myös Marille ja Hulille hyvästä vastuksesta, 
herätitte kilpailuviettimme ruususen unestaan.

Haaveilin aiemmin että jos joskus saan 
Veetistä jälkivalion, poltan valjaat ulkotakassa 
juhlallisten menojen ja kuohuviinipullollisen 
saattelemana. Mutta nyt kun Matti Räsäsen 
lahjoittama kiertopalkinto kiiltelee kotona, on 
eläkkeelle jäämistä ja valjaiden polttoa 
siirrettävä.  – Ainakin 10.6.2012 Haminan 
mestaruuskisaan asti. Siellä toivottavasti 
rotumestaruutta on tavoittelemassa sankka 
joukko muitakin chessejä Hulin ja Veetin 
lisäksi!

Vanha MEJÄ-totuus on että narusta ei voi 
työntää. On vain nöyränä käveltävä perässä ja 
katsottava minne Nenä vie! Uskokaa pois, 
kyllä nämä meidänkin koiramme osaavat. 
Haasteellisen rodustamme tekeekin juuri se 
tosiasia että näitä ei vain aina huvita!
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VUODEN 2011 CHESSIEMESTARIT

Chessie MEJÄ-mestari
Arnac Bay Vigilant "Veeti"
om. Johanna Suomela

Kuva: Johanna Suomela

Chessie NOME-mestari
Batzi's Rocket Sonar "Saga"
om. Piia Tikkamäki

Kuva: Maija Päivärinta
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CHESSIMESTARUUS LAMMIN 
EVOLLA 13-14.8.2011

Teksti: Piia Tikkamäki
Tänä vuonna chessikerho päätti järjestää 

mestaruuskokeen (NOME-B kokeen ALO-, 
AVO- ja VOI-luokat) yhdessä Kiharakerhon 
kanssa, Lammin Evolla 13-14.8.2011. 

Kokeen majoitus - ja keskuspaikkana 
toimivat  Evon metsäoppilaitoksen tilat. 
Koemaastot, sekä koko miljöö oli muutenkin 
aivan upeat! Lauantaina ratkottiin mestaruus 
AVO - ja VOI -luokissa, sunnuntaina oli ALO - 
luokan vuoro. 
Me saavuttiin paikanpäälle jo perjantai-iltana 
ja tarkoituksena oli startata lauantaina ja olla 
koetoimitsijana ALO - luokan kokeessa 
sunnuntaina.
Heräilin aamulla jännissä tunnelmissa, sillä 
tämä oli minun ja Sagan ensimmäinen AVO -
luokan startti ja oltiin vasta toukokuulla saatu 
luokkavaihtoon vaadittava ALO 1 tulos.

Koe alkoi linjamarkkeerauksella matalaan 
kaislikkoon, joka osoittautuikin aika vaativaksi 
jutuksi monelle koiralle. Sagakin missasi 
toisen heiton, vaikka heittäjän kertoi koiran 
kahlanneen ohi vain muutaman metrin päästä. 

Koe jatkui aika vaativalla vesiohjauksella, 
joka oli noin 80 m pitkä. Vaativaksi sen teki, se 
että koira piti saada uitettua pitkän 
kaislikkoreuna ohi ja kaislikko tietenkin vetää 
koiria aina puoleensa. Ohjausriista oli piilossa 
lahden poukamassa olevassa kaislassa. 
Ohjaus linjalla oli myös muutamia kaaveita, 
joita moni koira kävi tutkimassa ja Saga jopa 
yritti sellaista noutaa, mutta sain kuin sainkin 
koiran menemään ohjausriistalle asti ja lintu 
saatiin talteen.
Seuraavaksi oli vuorossa parityöskentelenyä 
suoritettava liikkuva haku.
Koe siis suoritettiin parityönä, niin että pienin 
numero aloitti kokeen, eli teki markkeeraukset 
ja ohjauksen ja siirtyi sitten passiin 
odottamaan, että toinen koirakko teki samoin. 
Meidän numero oli pienempi, joten saatiin 
siirtyä hengähtämään vähäksi aikaa 
sivummalle. Paikalta ei varsinaisesti nähnyt 

toisen koiran suorituksia, mutta kuuli sitäkin 
paremmin! Koira oli tietenkin pyrittävä 
pitämään äänettömänä ja rauhallisen toisen 
koiran työskennellessä koko kokeen ajan.
Varsinkin hakualueella koirat piti olla 
kytkemättömänä ja toinen koira joutui 
palautustilanteissa kulkemaan riistan kanssa 
välillä hyvinkin läheltä ohi, joten tarkkuutta ja 
hermoja vaadittiin sekä ohjaajalta että koiralta.

Hakuriistat oli sijoiteltu molemmin puolin 
kapeaa jokiuomaa. Sitä mukaan mitä koirat 
saivat vuorotellen riistaa ylös siirryttiin 
jokivartta pitkin edemmäksi.  Sagalle yliuitot ja 
kahlaamine ryteikössä ei tuottanut vaikeuksia, 
joten kaikki hakuriistat tulivat talteen.

Helpotus oli melkoinen, kun tuomari kertoi, 
että koira palkitaan! Tuloshan oli AVO 3 ja 
koska muita chessejä ei (valitettavasti) ollut 
kisaamassa AVO - eikä VOI - luokassa ja 
mestaruus jaetaan aina korkeimmassa 
luokassa tuloksen saaneelle, niin 2011 
chessimestaruus  lankesi meille!

Toivottavasti jatkossa näemme enemmän 
chessejä kokeissa ja varsinkin 
mestaruuskokeissa. Tänä vuonna niitä nähtiin 
vain neljä kappaletta. 

Kiitos vielä Kiharakerholle ja kaikille 
kokeissa töissä olleille toimitsijoille, sekä 
tuomarille. Teitte tästä mestaruusviikonlopusta 
ikimuistoisen! 

P.S vieläkään ei oikein tee pitsaa mieli???

Piia & Saga

Chessiemestaruus TULOKSET
LA:
AVO3 Batzi's Rocket Sonar "Saga" om.&ohj. 

Piia Tikkamäki -> Chessie NOME-mestari
SU:
ALO1 Batzi's Wise Friend "Elva" om.&ohj. 

Anne Woivalin
ALO0 Cafall's Aragorn "Frodo" om.&ohj. 

Päivi Rosendahl-Terho
ALO0 Batzi's Rocket Chase "Huli" om. 

Mari&Petteri Myllynen ohj. Mari Myllynen 
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NOU/NOME-YHTEISTYÖTOIMIKUNTA 
ESITTÄYTYY

Yhteistyötoimikunta perustettiin vuonna 2008 
kun SNJ:n silloinen NOME-toimikunnan 
puheenjohtaja Petri Paavola halusi selkiyttää 
ja parantaa noutajarotujärjestöjen välistä 
yhteistyötä rodunomaisen koe- ja 
koulutustoiminnan saralla. 
Yhteistyötoimikunnan tarkoitus on huolehtia 
NOU/NOME-harrastukseen liittyvästä 
rotujärjestöjen välisestä koordinoinnista sekä 
harrastuksen kehittämisestä ja kehittymisestä 
kaikki harrastajat ja heidän tarpeensa 
huomioiden.

Toimikuntaan kutsuttiin äänivaltaiset jäsenet 
kaikista rotujärjestöistä sekä 
tuomaritoimikunnasta ja lisäksi puheoikeudella 
mukaan rotua harrastavat yhdistykset sekä 
rotukerho.  Äänioikeus on ainakin tähän asti 
ollut nimellinen sillä toimikunnan pääasiallinen 
työsarka on ollut sopia yhteisistä 
toimintatavoista ja neuvottelut ovat aina 
kulkeneet hyvässä yhteishengessä. 
Yhteistyötoimikunta on kaikkien 
noutajarotujärjestöjen hallitusten alainen 
toimikunta.

Tavalliselle noutajaharrastajalle 
yhteistyötoimikunta on varsin näkymätön 
toimikunta. Erilaiset koetoimitsija- ja 
koulutusohjaajakurssit ovat 
yhteistyötoimikunnan koordinoimia. 
Yhteistyötoimikunta tiedottaa kokoustensa 
päätöksistä SNJ:n nettisivuilla missä sillä on 
oma alasivunsa. Ajankohtaisuuksista 
toimikunta tiedottaa myös SNJ:n 
keskustelupalstalla.

Yhteistyötoimikunnan tärkeimpiä tehtäviä 
ovat:

Esittää rotujärjestöjen hallituksille NOU- ja 
NOME-kokeisiin liittyvät tuomaritoimikunnan 
valmistelemat sääntö-ja ohjesääntömuutokset.

Avustaa tuomaritoimikuntaa 
tuomarikoulutuksen organisoinnissa ja 
tarvittaessa avustaa koulutuksen 
järjestelyissä. Tuomaritoimikunta valitsee 
henkilöt tuomarikoulutukseen, huolehtii 
valittujen kouluttamisesta sekä tuomareiden 
jatkokoulutuksen järjestämisestä. 

Vastata edustus- ja maajoukkuetoiminnan 
organisoinnista ja kehittämisestä. 
Tuomaritoimikunta huolehtii edustuskoirien 
valinnoista.

Päättää SM-kokeen osanottajien 
valintaperusteista yhdessä 
tuomaritoimikunnan kanssa.

Kehittää ja organisoida koetoimitsija- ja 
koulutusohjaaja kursseja ym. koulutusta.

Hoitaa muut rotujärjestöjen hallitusten 
antamat tehtävät.

Yhteistyötoimikunnan toiminta poikkeaa 
sikäli muista SNJ:n toimikunnista, että sillä on 
oma pankkitili ja tarkkaan budjetoitu 
toimintasuunnitelma. Toimikunnan asema on 
tarkkaan harkittu ja siitä on haluttu tehdä 
mahdollisimman itsenäinen ilman turhaa 
byrokratiaa, joka olisi ollut seurauksena 
erillisen yhdistyksen perustamisesta.  SNJ:hin 
sulautettu hallintorakenne mahdollistaa pienet 
kokous- ja hallintokulut. 

Toimikunnan rahoitus koostuu kaikkien 
rotujärjestöjen erikseen sovituista osuuksista 
sekä koulutus- ja muulla toiminnalla kerätyistä 
rahoista. Toimikunta laatii vuosittain 
rotujärjestöjen hallituksille esitykset 
toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi 
seuraavalle toimikaudelle sekä toimittaa 
toimintakertomuksen edelliseltä toimikaudelta. 
Suurimmat menoerät ovat edustusjoukkueiden 
kilpailuavustukset sekä SM-NOME:n 
tukeminen. Myös tuomaritoimikunnan kokous- 
ja tuomarikoulutuskulut hyväksytetään 
yhteistyötoimikunnassa ja ne ovat osa 
yhteistyötoimikunnan budjettia.



2/2011

Yhteistyötoimikunta ottaa vastaan rodunomaisista koesäännöistä mahdollisesti löytyviä 
virheitä/puutteita/päällekkäisyyksiä. Palautteet lähetetään yt-toimikunnan puheenjohtaja Kirsi 
Launomaalle osoitteeseen kirsi@dromvargens.com. Toimikunta käsittelee saadut kommentit 
yhteistyössä tuomaritoimikunnan kanssa.

Kirsi Launomaa Suomen Sileäkarvaisten noutajien 
edustaja sekä toimikunnan puheenjohtaja 2011-2012

Martti Kallio
SNJn edustaja

Susanna Fontell
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LÄMPIMÄN RIISTAN KOE JA SIIHEN 
HARJOITTELU

Teksti ja Kuvat: Maarit Nikkanen

Chesapeakekerho järjesti Ähtärissä vuoden 
2009 lopulla lämpimän riistan viikonlopun. 
Lauantaina kisattiin paremmuudesta noutajien 
A-metsästyskokeessa ja sunnuntaina 
harjoitutettiin koiria samaan kokeeseen. 
Koulutukseen osallistujat saivat seurata A-
koetta, vaikka sinne normaalisti ei 
turvallisuussyistä yleensä otetakaan 
katselijoita. Koetta seuratessa kurssilaisilla oli 
mahdollisuus pohtia, miten oma koira pystyisi 
annetut tehtävät suorittamaan ja mitä 
parannettavaa ehkä voisi vielä olla sekä 
ohjaajalla että koiralla päästäkseen 
haluamalleen tasolle.

A-kokeen tarkoituksena on arvostella 
noutajien ominaisuuksia metsästystilanteessa 
tiedon saamiseksi jalostustyötä varten. Kokeet 
järjestetään aidossa metsästystilanteessa niin, 
että noudettava riista pudotetaan osallistuvien 
koirien läsnä ollessa.

KOE NÄYTTI SUUNNAN TAVOITTEILLE

Fasaanit nostettiin kokeessa ajomiehillä, 
saksanseisojalla ja cockerspanieleilla. 
Pudotuksia otettiin kerrallaan vain muutama ja 
ajo keskeytettiin pudotuksiin. Moni koira näki 
noudettavaksi määrätyn pudotuksen eli pystyi 
markkeeraamaan riistan eikä koiraa tarvinnut 
ohjata. Kokeen tuomareina toimivat Antti Nurmi 
ja Miso Sipola.

A-kokeeseen saa osallistua nome-B-
kokeessa tai Working Testissä AVO1-palkinnon 
saavuttaneet koirat. Ähtärin kokeen rotukirjo jäi 
yksipuoliseksi, kun mukana oli vain 
labradorinnoutajia.

Osa ensimmäisen ajon pudotuksista tuli 
lammasaidan taakse. Aita oli huonosti erottuva 

verkkoaita, joten se tuli yllätyksenä joillekin 
innokkaille koirille niiden pyrkiessä riistalle ja 
tuloksena oli törmäys aitaan. Harva koira taipui 
hyppäämään aidan yli, joten koira oli ohjattava 
pellon keskellä olevasta aukosta sisään.

Kokeessa oli pitkiä odotusjaksoja, kun riistaa 
ajettiin ylös ja koirat joutuivat seuraamaan 
kärsivällisesti tapahtumia. Vain yhden koiran 
koe päättyi ääntelyyn, muut koirat odottivat 
hiljaisina paikoillaan.

Palkitut koirat osoittivat katsojille sen, mihin 
koiran koulutuksessa pitäisi pyrkiä. 
Vaatimuksena oli tarkka pillikuuliaisuus ja 
käskyjen noudattaminen, rauhallisuus ja 
itsenäinen työskentely haavakkotilanteessa.

KOIRA HALLINTAAN JO ENNEN KOETTA

Noutajan peruskoulutus pohjautuu dameilla 
tehtäviin harjoituksiin. Damien avulla koiralle 
opetetaan markkeerauksen, ohjauksen ja haun 
salat. Nämä perusasiat eivät kuitenkaan riitä, 
jos tavoitteena on menestys lämpimän riistan 
kokeissa. Noutaja täytyy perehdyttää myös 
kiihottaviin elävän riistan metsästystilanteisiin, 
mihin harvalla harrastajalla on 
mahdollisuuksia. Chessiekerho järjesti 
koulutusta lämpimän riistan kokeisiin 
tähtääville koirakoille.

Chessiekerho järjesti Ähtärissä lämpimän riistan 
viikonlopun A-kokeena ja siihen tähtäävänä 
harjoitteluna. Kokeessa starttasi vain labradoreja.
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Chessiekerho oli kutsunut kouluttajiksi 
Suomen tunnetuimpia noutajaharrastajia. Pasi 
Pöppönen, Miso Sipola ja Esa Valkonen ovat 
tutustuneet lämpimän riistan koekäytäntöihin 
Suomessa ja ulkomailla. Koekäytännöistä ei 
ole kirjoitettu mitään tarkkaa sääntökirjaa. 
Tavat vaihtelevat hieman maan ja tuomarin 
mukaan, mutta sunnuntaina löytyi myös yleisiä 
ohjeita, joita kouluttajat oppilailleen päivän 
mittaan jakelivat.

Koulutukseen osallistui 21 koirakkoa, jotka 
jaettiin kolmelle tutorille. Esa Valkonen otti 
ryhmänsä mukaan ja totesi heti, että 
kokeeseen valmistaudutaan hyvissä ajoin. 
Koira on syytä ulkoiluttaa kunnolla, että se 
varmasti tekee tarpeensa ja on saanut 
suurimmat energiat purettua ennen rivistöön 
astumista. Esa muistutti, että koiria ei pitäisi 
koskaan ottaa suoraan autosta suorituksiin. 
Lihakset on saatava lämpöisiksi, ettei tule 
lihasvenähdyksiä. Samoin kokeen päätyttyä 
koiraa ei pitäisi panna suoraan autoon, vaan 
koiraa tulisi kävelyttää, jotta kuona-aineet 
saadaan liikkeelle. - Viimeistään silloin, kun 
koira venähdyttää itsensä ja sitä parannellaan 
viikkokaupalla, ohjaaja oppii pitämään koiransa 
lihaskunnosta huolta, Esa ennusti.

- Muistakaa viedä kokeen kuluessa koira 
tarpeilleen aina tilaisuuden tullen. Kun koira 
turhautuu pitkäkestoisessa noudossa, niin koipi 
voi pusikossa yllättäen nousta, Esa varoitteli. 
Kylmässä maassa virtsaamisherkkyys kasvaa. 

- Kun suorituspaikalle mennään, koiran on 
seurattava kuuliaisesti ohjaajan vierellä. Koira 
otetaan hallintaan jo hyvissä ajoin ennen 
arvostelun alkamista, Esa kehotti.

KOULUTUSJAHTI KOKEEN MUODOSSA

Harva noutajaharrastaja pystyy luomaan 
samanlaiset olosuhteet itselleen kuin Ähtärin 
koulutustilaisuus tarjosi. Kaikki kokeen 

elementit olivat mukana: paljon koiria, ampujia, 
elävää riistaa ja jännitystä. Tilanne poikkesi 
kokeesta siinä, että ohjaajalla oli mahdollisuus 
puuttua koiran tekemisiin. Tason mukaan 
ohjaajan piti helpottaa tehtävää tai kertoa 
koiralle painavammin, mitä siltä halutaan. 

Mukana koulutuksessa oli nuoria hieman yli 
vuoden vanhoja koiria ja myös kokeissa jo 
startannutta kokeneempaa koiraa ja ohjaajaa. 
Useimmat ohjaajat olivat tulleet katsomaan, 
miten oma koira reagoisi jahtitilanteessa. 
Toiset ohjaajat eivät halunneet ottaa kiihkeälle 
koiralleen ollenkaan noutoja, vaan halusivat 
pitää koiran passiivisuusharjoituksessa 
rivistössä. Jokaisella ohjaajalla oli 
mahdollisuus harjoitella yksilöllisesti koiransa 
tason mukaan. - Rohkeasti teette päätöksiä, 
että jätetään väliin seuraava nouto, jos koira 
käy kuumana. Ohjaaja voi myös jättää koiran 
istumaan ja hakea itse pudotuksen, Esa 
neuvoi. 

Koulutustilaisuus muotoiltiin edellispäivän 
kokeen kaltaiseksi samaan maastoon. Koirakot 
siirtyivät kolmeen rivistöön tutoreiden mukaan. 
Koirien näkemättä oli pellolle viety etukäteen 
kolmeen eri paikkaan muutamia kokeessa 
edellispäivänä ammuttuja fasaaneja. 
Tarkoituksena oli, että edistyneemmät tai 
kuumat koirat eivät ota suoria markkeerauksia 
vaan koira lähetetään sokko-ohjaukseen 
hakemaan ennalta paikoilleen vietyä lintua.

TUOMARI TARKKAILEE KOIRIA

Esa opasti ryhmäänsä koekäyttäytymiseen 
pitkin päivää. - Koe alkaa sillä, että ennen ajon 
alkamista tuomari pyytää ottamaan hihnan pois 
koiran kaulalta. Se on ohjaajalle viimeinen 
hetki, jolloin koiralle voi vielä antaa 
vahvistukseksi paikkakäskyn. Sen jälkeen 
koiran on pysyttävä paikoillaan ilman 
lisäkäskyjä. Vaikka koira edistäisikin tai pyörisi 
ohjaajan ympärillä, sitä ei saa käskyttää, sillä 
tuomari keskeyttäisi koirakon kokeen siihen.
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Tuomari on koirarivistön takana ja tarkkailee 
koirakkoja koko ajan. Kaksi reunimmaista 
koiraa on päätarkkailussa ja muut ohjaajat 
voivat silloin hieman huoahtaa. Tuomari ei voi 
seurata kaikkien koirakkojen tekemisiä koko 
aikaa, vaikka periaatteessa kaikki ovatkin 
tarkkailun alla. - Mutta mitä tuomari ei näe tai 
kuule, siihen hän ei voi puuttua. Kokeissa voi 
olla eri marssijärjestys, joten toisinaan 
odottamassa olevat koirat voivat olla 
kytkettyinä ja joskus ne halutaan olevan irti 
taluttimesta. On olemassa eri käytäntöjä, joten 
on kuunneltava tuomarin ohjeita ja toimittava 
aina sen mukaisesti, Esa valaisi.

Tuomari ottaa koirat suoritusvuoroon 
pareittain. Ensimmäisen koirakon on oltava 
lähetysvalmiina ja toinen koira on passiivisena 
tarkemman silmälläpidon alaisena.

Passissa ollessaan koiran ei tarvitse 
välttämättä olla ohjaajan vieressä. Toiset 
ohjaajat pitävät koiran istumassa hieman 
edessään ja toiset haluavat ottaa 
katsekontaktin koiraansa ajon aikana. Pääasia 

on, ettei koiralle tarvitse antaa minkäänlaista 
vahvistusta paikalla pysymiseen.

Passissa ollessa koira kannattaa opettaa 
siihen, että ohjaaja voi siirtyä koiran toiselle 
puolelle, eteen tai taakse ilman että koira 
liikkuu paikoiltaan. Koetilanteessa kaikkea 
tapahtuu ja kaikkeen on syytä varautua.

OHJAAJA TUKEE KOIRAANSA

Esa käski ryhmäläisiään irrottamaan koirien 
hihnat, jos koira oli varma paikallapysyjä. 
Koirat saivat olla hihnassa, jos ohjaaja epäili 
koiran karkaavan. Ensimmäinen ajo alkoi. 
Lintujen ylösajajia oli ohjeistettu, että ajo 
pysäytetään aina yhden tai korkeintaan 
muutaman pudotuksen jälkeen. Sen jälkeen 
koirat laitetaan noutoihin ja ajo jatkuu jälleen, 
kun tilanteet oli kurssilaisille selvitetty.

Esa neuvoi, että tuomari sanoo kilpailijan 
numeron tai kopauttaa tätä olkapäähän, kun 
koira pitää lähettää noutoon. Ilman lupaa 
koiraa ei saa koskaan lähettää. Ohjaajalle

Moni ohjaaja toi nuoren koiransa tutustumaan jahtikäytäntöön. Jo pelkästään ampumisen, pudotusten ja 
noutojen seuraaminen on koiralle hyvää harjoitusta
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pitää olla kristallinkirkasta myös se, mille 
riistalle koira täytyy lähettää. Jos siitä on 
epäselvyyttä, ohjaajan täytyy varmistaa asia 
tuomarilta. Toisinaan tuomari antaa vain 
alueen, minne koira on ohjattava ja tämän 
selvityksen on riitettävä ohjaajalle. - Oma 
tarkka pudotuksen havainnointikyky auttaisi 
asiaa, Esa pohti.

Kun koira pysyy varmasti paikoillaan, 
ohjaajan ei tarvitse käyttää yhtään energiaa 
koirasta huolehtimiseen, vaan hänen on 
helppo seurata pudotuksia ja painaa ne 
mieleensä. Kun ohjaaja tietää, missä pudotus 
on, hän voi ohjata koiransa nopeasti oikealle 
alueelle, edellyttäen, että koira noudattaa 
käskyjä.

Jos koira katsoo väärään suuntaan 
pudotuksen aikana, ohjaaja voi tukea 
koiraansa ja näyttää kädellään pudotuksen 
suunnan. Ihanteellisinta on, jos koira osaa 
katsoa laukausten suuntaan ja markkeerata 
pudotukset ilman ohjaajan apuja.

Jos useampi pudotus on tullut samaan 
paikkaan, ohjaaja voi tarvittaessa kääntyä ja 
näyttää omalle koiralleen noudossa olevia 
koiria. - Koiran on ehdottomasti ymmärrettävä, 
että pelkkä käsi ei ole noutolupa, Esa painotti. 
Koira ei saa lähteä pelkästä käsimerkistä 
minnekään. Kokeen aikana koiraa voi siitä 
muistuttaa.

Kun koira on palauttamassa riistaa, ohjaaja 
voi astua pari askelta ulos rivistöstä, jotta koira 
erottaa paremmin oman ohjaajansa. 
Harjoituksissa voi levittää käsiään, pillittää tai 
sanoa koiran nimen. Kokeessa perussääntönä 
on, että äänetön ja huomaamaton toiminta on 
tyylikkäintä.

OHJAAJA OPPII VAIN REAGOIMALLA

Esan päivän tärkein ohje oli, että koiran 
tekemisiin on reagoitava ja nopeasti. - Älkää 

vain seisoko katselemassa, että nyt koira 
tekee noin, vaan varmistakaa, että se tekee 
juuri niin kuin pitää. Ei pidä odottaa, että joku 
vieressä sanoo, milloin täytyy toimia. Ohjaajan 
täytyy oppia reagoimaan ja sitä oppii vain 
reagoimalla, eikä haittaa vaikka joskus 
menisikin väärin. Muuten ei opi. Uskaltakaa 
puhaltaa pilliin tai ainakin huutaa ”ei”, jos koira 
ei etene kuten pitäisi, Esa kannusti.

- Yleisin ohjaajan virhe on se, ettei hän 
reagoi koiran toimintaan. Kun harjoituksissa 
reagoi, joskus tulee tietysti virheitä, mutta se 
on opettavaisempaa kuin passiivisuus. 
Harjoituksissa reagoimalla eli puuttumalla 
koiran tekemisiin oppii tukemaan koiraa 
kokeissa oikeissa paikoissa.

- Jos ja kun pilliä käyttää ohjaamisessa, 
koiran pitäisi reagoida vihellykseen. Älkää 
pelätkö pillin käyttämistä, mutta opettakaa 
koira myös reagoimaan siihen, Esa sanaili. 
Samaa mietti Pasi Pöppönen, joka kysyi, mitä 
tehdä Ferrarilla, jossa ei ole jarruja tai rattia. 
Koiraa ei voi lähettää vaativalle ohjaukselle, 
jollei se ota käskyjä vastaan. 

- Koiran täytyy pysähtyä pilliin ja sen jälkeen 
vielä totella uutta komentoa. Koepäivän 
edetessä arvostelu muuttuu rankemmaksi ja 
pienemmästäkin tottelemattomuudesta voi 
joutua keskeyttämään kokeen, Esa muistutti.

VAIN YKSI LÄHETYS ON SALLITTU

Koiran saa lähettää noutoon vain kerran, 
joten lähetyksen on oltava tarkka ja selkeä. 
Ohjaajan on keskityttävä täysin lähetykseen ja 
varmistettava, että koira katsoo osoitettuun 
suuntaan ennen lähtöluvan antamista. Jos 
koira katsoo toiseen suuntaan, se 
todennäköisesti lähteekin väärään suuntaan. 
Lähetys on yksi tärkeimmistä noudon osa-
alueista, Miso painotti.



Chesapeakekerho ry

Esa neuvoi sänkipellolla oppilaitaan 
lukemaan maastoa. Koira menee luontaisesti 
maaston mukaan. Jos maassa on jälkiä tai 
polkuja, niitä kannattaa koetilanteessa käyttää 
hyödyksi mahdollisuuksien mukaan. - Älä 
välttämättä jää juuri siihen, minkä tuomari 
lähetyspaikaksi osoittaa. Siirry parempaan 
kohtaan ottaen huomioon maasto. Jos maa 
viettää, koiran juoksurata todennäköisesti 
myös viettää.

Pitkiin ohjauksiin Esa antoi ohjeeksi visioida 
itselle ohjausputki riistalle. - Yrittäkää pitää 
koira ohjausputkessa mahdollisimman 
tarkkaan. Pillin pitää soida nopeasti, jos koira 
poistuu muodostamaltasi väylältä, sillä ohjaus 
voi muuten tulla työlääksi. Opi reagoimaan 
nopeasti, Esa muistutti jälleen.

ÄÄNTELYYN KANNATTAA REAGOIDA

Monella harjoitukseen osallistuneella koiralla 
oli vinkumisongelmia. Jos ääntely oli runsasta, 
kouluttaja määräsi koirakon pois rivistöstä, sillä 
vinkuminen tarttuu muihin koiriin nopeasti. 
Ääntelevät koirat saivat seurata tilanteita 
kauempaa. Jotkut ohjaajat ottivat 
seuraamisharjoituksia saadakseen koiran 
rauhoittumaan.

Vinkumisongelma on vaikea ratkaista. Yhtenä 
käytettynä keinona vieruskaveri näpäytti 
hanskalla koiraa kuonolle ja murahti. Näin 
ohjaaja ei itse paineista koiraa, vaan ikävä 
muistutus tulee vierestä.

Jos koira on rauhaton, sille ei pidä ottaa 
ollenkaan markkeerauksia vaan vain ohjauksia. 
Yleensäkin kuuman koiran kanssa pitäisi 
harjoituksissa olla vähemmän heittoja ja 
enemmän ohjauksia.

Ohjaajan kannattaisi selvittää, mikä provosoi 
koiran rauhattomuutta. Jos se on esimerkiksi 
ampuja, täytyisi harjoitella paljon haulikollisen 
toimitsijan kanssa, että koira tottuu näkemään 
ja kuulemaan ampumista.

ESTEIDEN YLITTÄMISEN OPETUS

Lauantain kokeessa nähtiin tilanteita, joissa 
riista putosi lammasaidan taakse. Joku koira ei 
huomannut aitaa, vaan juoksi sitä päin. 
Törmäyksen jälkeen koira yritti kiertää esteen 
eikä hypätä sen yli. Aidassa oli aukko, josta 
ohjaaja pystyi ohjaamaan koiran toiselle 
puolelle. - Tärkeää olisi saada koira 
ratkaisemaan ongelma hyppäämällä aidan yli 
eikä kiertämällä sitä, Esa luennoi. Aidassa 
oleva aukko saattaa olla monen sadan metrin 
päässä.

Koira on kotitreeneissä opetettava ylittämään 
erilaisia esteitä ohjauksissa ja 
markkeerauksissa. Myös oja ja tie ovat koiralle 
esteitä, samoin muut maaston muutokset. 
Ohjaajan olisi etsittävä erilaisia maastokohtia 
ja kerrottava koiralle, ettei esteitä kierretä, 
vaan ne ylitetään.

Esan ryhmä siirtyi aidan luokse 
harjoittelemaan hyppäämistä. Ensin koiralle 
kannattaa opettaa oikea hyppytekniikka, missä 
koira ponnistaa reippaasti, ettei kolhaise 
itseään aitaan. Jos nuori koira kolhii itseään, 
hyppäämisestä tulee sille vastenmielistä ja 
opettaminen vaikeutuu. Ensin koira opetetaan 
hyppäämään matalasta esteestä ja vähitellen 
esteen korkeutta lisätään. 

Koira on opetettava ylittämään esteitä, sillä 
pudotukset täytyy saada talteen myös aidan takaa
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Jollei koira hyppää, ohjaaja voi kavuta esteen 
yli ja houkutella koiraa perässään. Kun koira 
hyppää puhtaasti aidan yli, suoritukseen 
liitetään nouto. Hyppääminen kiihdyttää usein 
koiraa, joten ensimmäisenä noutoesineenä 
kannattaa käyttää damia eikä riistaa. Kun 
hyppääminen ja damin noutaminen on koiralle 
arkipäivää, niin riistankin nouto aidan takaa on 
yksinkertaista.

Harjoituksissa nähtiin selvästi, että esteen 
ylitys oli vaikeata kaukaa lähetettynä. Viidestä 
metristä lähetettynä koira voi hypätä hienosti. 
Kun koira lähetetään sadasta metristä esteen 
yli, tehtävä vaikeutuu. Lähetysetäisyyttä 
kannattaa siis vähitellen pidentää, että koiralle 
tulee varmuus ylittää esteet yksinään ilman 
ohjaajan tukea.

Ohjaaja voi kannustaa koiraa kaukaakin 
antamalla sille juuri ennen estettä 
vahvistuskäskyn. Koira oppii ymmärtämään, 
että lisäkäskyn jälkeen matkaa on esteen 
jälkeenkin vielä jatkettava. Jollei ohjaaja enää 
esteen jälkeen näe koiraansa, hänen on 
laskettava mielessään, milloin koira olisi 
todennäköisimmin pudotuksella ja annettava 
juuri silloin etsimiskäsky. 

Erittäin tavallinen ongelma oli se, että 
ylitettyään esteen koira alkoi heti metsästää 
eikä jatkanut enää linjaa. Esa muistutti, että 
ohjaajan kannattaa tehdä mahdollisimman 
monipuolisia esteiden ylityksiä, joissa riista on 
joskus ojassa ja erityisesti niin, että ojan 
jälkeen on vielä reilusti matkaa riistalle.

Kokeessa tuomari ei halua nähdä koiran 
juoksevan ojan tai aidan viertä. Koiran on 
selvästi otettava annettu suunta, vaikka se 
tarkoittaisikin esteen (aidan, ojan, tien, veden, 
kaatuneen puun) ylitystä. Aitauksessa voi olla 
kotieläimiä laiduntamassa ja silti koiran on 
keskityttävä noutoonsa.

LÄHIALUEPILLITYS

Koira paineistuu päivän mittaan ja 
yksinkertaiseltakin näyttävä nouto voi olla sille 
iltapäivällä vaikea, Esa muistutti. Jos koira ei 
ota linjaa, sille käydään näyttämässä kohde 
aivan kuten damiharjoittelussakin.

Kun koira ajautuu noudossa riistan ohi, 
ohjaajan on puututtava peliin, ohjattava koira 
riistalle ja annettava etsintäkäsky. Usein 
kysytään, pitääkö koira pysäyttää ennen 
lähialuepillitystä vai annetaanko käsky koiran 
ollessa vauhdissa. Esa käyttää molempia 
tapoja. Joskus hän näkee koirasta, että se on 
kiihtynyt. Silloin ohjaajan tehtävänä on 
rauhoittaa sitä pysäyttämällä koira ja antamalla 
muutaman sekunnin kulua ennen seuraavan 
käskyn antamista.

Tärkeää on, että koira kuuntelee 
lähialuepillitystä aina silloin, kun se annetaan. 
Vauhdista lähialuehakuun heittäytyminen vaatii 
paljon opetusta ja tarkkuutta. Koira ei 
juostessaan välttämättä kuule vihellystä, kun 
tuuli tai maasto pitää omaa ääntään. Ohjaajan 
pitää huomata, onko kysymyksessä 
tottelemattomuus vai se, ettei koira kuule ja 
toimia sen mukaan.

Koiran pitää uskoa pilliä riistan lähelläkin, 
Esa vannotti. Jos koira ei kuuntele pilliä, koira

Koira kannattaa opettaa ensin hyppäämään 
reippaasti aidan yli useilla toistoilla ja vasta sitten 
yhdistää ylitykseen nouto



viedään samaan paikkaan, missä koira oli pillin 
soidessa ja käsky uusitaan.

Koira ei saa lähteä metsästämään riista 
suussa, vaan koiran on heti lähettävä 
palauttamaan sitä ohjaajalle. Jos koira miettii 
jotain muuta kuin palauttamista riista suussa, 
ohjaajan on välittömästi puhallettava 
treenitilanteessa pilliin ja ehkä vielä 
varmistettava tilanne antamalla sanallista 
palautetta perään, Esa neuvoi. 

Luovutukseen kannattaa myös kiinnittää 
huomiota. On virhe, jos koira koetilanteessa 
pyrkii riistan perään luovutuksessa. Pasi 
neuvoi, että ohjaajan on suojeltava lintua ja 
kerrottava koiralle vaikka läpsäyttämällä 
kuonolle, ettei koira ei saa hyppiä riistan 
perään.

KOIRAT AJOKETJUSSA

Aidan ylitysharjoitusten jälkeen siirryttiin 
liikkuvaan jahtiin. Yhdestä koirakkoryhmästä 
muodostettiin ajoketju, mikä nosti linnut ylös 
metsikössä. Toiset koirat seurasivat ajoa 
kävellen peltoa eteenpäin samaan suuntaan. 
Jos koira ei seurannut hyvin, koira täytyi pitää 
hihnassa.

Walk-upissa eli ajorivistössä kulkiessa linja on 
pidettävä suorana. Kun laukaus tulee, koiran 
on istuttava ja katsottava pudotus. Ohjaaja voi 
näyttää kädellä koiralle pudotuksen, jos näyttää 
siltä, ettei koira katso oikeaan suuntaan. 
Ihannetilanne olisi, kun koiralle ei tarvitse 
näyttää pudotusta. 

Walk-up -rivistössä kuljettaessa ohjaajan on 
pidettävä huoli siitä, että koira näkee 
pudotukset. Toiset koirakot voivat joskus 
peittää näkyvyyden pudotukselle, joten 
ohjaajan on oltava valpas jatkuvasti. On 
siirryttävä sen verran, että koiralla on 
mahdollisuus nähdä pudotus.

Jollei koira huomaa pudotusta, näytä se 

kädellä, Esa vinkkaa.

Metsässä ylösajava ryhmä myös haki 
pudotukset. Jos pudotus tuli lähelle, kouluttaja 
vei kaksi koirakkoa ryhmästä pellolle, jolloin 
noutomatka piteni. - Näin toimitaan myös 
tarvittaessa kokeessa, Miso selvitti.

Ohjaajan on syytä muistaa pudotuspaikka, 
sillä tuomari ei tule sitä enää kertomaan. Hän 
vain pyytää lähettämään koiran noutoon. 
Koiran voi lähettää joko markkeeraus- tai 
linjakäskyllä. Joskus voi olla parempi, että 
koiran lähettää linjakäskyllä, vaikka koira olisi 
pudotuksen nähnytkin. Linjakäsky tukee koiran 
ottamaa suuntaa.

Tuomari voi sanoa, että pudotus on 
kuusikossa, jonka sisään ohjaajan silmä ei yllä. 
Silloin ohjaaja lähettää koiransa annetulle 
alueelle ja kun koira sukeltaa kuusikkoon, hän 
laskee 1-2-3 ja antaa sitten lähihakupillityksen. 
Ohjaajan katseen on kokoa ajan haravoitava 
maastoa ja varmistettava, mistä koira ilmestyy 
seuraavaksi näkyviin. Koira voi tulla esiin aivan 
väärästä suunnasta, jolloin koira on yritettävä 
saada uudelleen kohteeseensa 
mahdollisimman pian.

YLEISIÄ OHJEITA

Päivän mittaan koirat alkoivat väsyä, joten 
loppuaika käytiin keskustelua kiinnostavista 
kysymyksistä. Kouluttajat antoivat palautteena 
yleisiä ohjeita.

Koira ei noutojen aikana saa metsästää 
laajalla alueella, ettei muu riista karkaa. Koiraa 
ei saa päästää sinne, missä sitä ei voi nähdä. 
Jos maasto sallii, koira on pidettävä aina 
näkyvissä.

Harjoituksia on luotava vaihtelevaan 
maastoon. Nykyisin harjoitellaan usein pellolla, 
mutta myös metsässä on muistettava treenata. 
Matkan ei tarvitse olla alussa pitkä. Ohjauksiin
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tarvitaan maastovaihteluita esimerkiksi niin, 
että koira lähetetään pellolta metsään ja koiran 
on pidettävä suora linja. 

Usein pellolla harjoiteltaessa kohteena on 
saareke tai iso kivi. Nämä vetävät luonnostaan 
koiraa puoleensa, joten on suunniteltava myös 
harjoituksia, missä koira joutuu ohittamaan 
kiinnostavat maastokohdat.

Ohjaajan on ajateltava aina hiukan 
pidemmälle kuin nykyhetkeen. Pysäyttäessään 
koiraa ja nostaessaan kättään ohjaajan on jo 
tiedettävä, minne hän aikoo pysäytyksen 
jälkeen koiran lähettää. Jos ohjaaja käyttää 
kättä pysäytyksessä, niin se ei aina voi olla 
vain oikea käsi. Välillä koiraa on lähetettävä 
myös vasempaan ja se on ennakoitava siten, 
että pysäyttää koiran vasemmalla kädellä. 
Kättä ei pidä vaihtaa kesken ohjauksen, koska 
se voi antaa koiralle väärää informaatiota.

Kun kokeessa on kiihkeä tilanne päällä, 
ohjaajan ei pidä tehdä mitään ylimääräisiä 

heilumisia, sillä koira voi tulkita sen 
lähtöluvaksi.

Koiralle luodaan perusopit yksin tehtävissä 
harjoituksissa. Yhteistreeneissä vain mitataan, 
millä tasolla koira sillä hetkellä on. Jollei 
kotona tehdä perusasioita täysin selväksi, 
yhteistreenit eivät vie koiraa eteenpäin.

Koiralle ei pidä nalkuttaa jatkuvasti ja 
huomauttaa ”istu, paikka, odota”, vaan koiralle 
tehdään kerralla selväksi, että paikalla on 
pysyttävä. Samoin turha höpöttäminen tai 
koiraan koskeminen koulutuksen aikana 
häiritsevät koiraa. Antakaa sen keskittyä, 
kouluttajat pyysivät.

Ohjaajan täytyy luoda oma koulutusfilosofia. 
Kouluttajia ja ohjeita on monenlaisia eikä auta 
mennä jokaisen kouluttajan kelkkaan. Kaikkea 
ei koirankoulutuksessa voi kokeilla vaan on 
pitäydyttävä johdonmukaisesti valitsemassaan 
koulutusmetodissa, jos haluaa tulosta.

Noutaja kannattaa kouluttaa pitäen tavoitteena täsmällistä kuuliaisuutta, vaikkei sitten koskaan lämpimän 
riistan kokeeseen osallistuisikaan. Tottelevaisen koiran kanssa on ilo metsästääkin, Esa Valkonen vakuutti 
ryhmäläisiään.
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VUODEN AKTIIVISIN CHESSIE

KIERTOPALKINNON SÄÄNNÖT

PISTEYTYS

NOU/NOME pisteet
Nou/Nome 0 0,5
Nou 1 1,0
Alo 2-3 1,0
Alo 1 1,5
Avo 2-3 1,5
Avo 1 2,0
Voi 2-3 2,0
Voi 1 2,5

MEJÄ
Avo/Voi 0 0,5
Avo 2-3 1,0
Avo1 1,5
Voi 2-3 2,0
Voi 1 2,5

TOKO pisteet
Kaikki 0 0,5
Alo 2-3 1,0
Alo 1 1,5
Avo 2-3 1,5
Avo 1 2,0
Voi 2-3 2,0
Voi 1 2,5
Evl 2-3 2,5
Evl 1 3,0

NÄYTTELY
Kaikki ROP:t 2,0
Kaikki VSP:t 1,0
Eri 0,5

AGILITY-, VEPE- ja PK-tulokset 1,0 piste

Hallitus

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Kilpailukausi on kalenterivuosi
Hakijan täytyy olla kerhon jäsen
Palkinto anotaan huhtikuun loppuun mennessä ja anomukset toimitetaan kerhon 

 puheenjohtajalle
Kilpailussa otetaan huomioon viralliset nou-, nome-, mejä-, toko-, vepe-, agility-, pk- ja 

näyttelytulokset
Anomuksessa  tulee olla koiran tiedot, omistajan yhteystiedot, koe/näyttelypaikka ja 

aika, tuomari ja tulos
Palkinto jaetaan vuosikokouksen yhteydessä ja palkinto on noudettava 

henkilökohtaisesti tai se luovutetaan seuraavalle
Palkinto on palautettava puheenjohtajalle hyvissä ajoin ennen seuraavaa vuosikokousta
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PENTUVÄLITYS TIEDOTTAA

Yhdistyksemme internetsivuille on avattu sivu Pentuvälitykselle. Sivuilla ilmoitetaan myös 
kotia etsivistä aikuisista koirista. Jos koirasi etsii uutta kotia, tai olet kiinnostunut pennusta / 
aikuisesta koirasta, lisätietoja saat:

www.chesapeakekerho.com
ja
chesapeakekerho@gmail.com

kuva: Päivi Rosendahl-Terho

VALIOPALKINTO

Chesapeakekerho-Chesapeakeklubben ry haluaa muistaa yhdistyksemme chessejä, jotka ovat 
saavuttaneet valioarvon. Koiran valioituessa voit anoa kerholta valiopalkintoa. 

•valioitusaika kalenterivuosi, palkinto anotaan seuraavan vuoden huhtikuun
 loppuun mennessä

•anomus osoitteeseen chesapeakekerho@gmail.com. Anomuksessa
 tulee olla koiran ja omistajan tiedot, sekä valiotumistiedot

•vain yksi valiopalkinto kustakin lajista ( ei palkita erikseen eri maista
 saatuja samoja valionarvoja )

•valiopalkinnot jaetaan vuosikokouksen yhteydessä



TAPAHTUMAKALENTERI
PÄÄSIÄISKOULUTUS
6.-7.04.2012 Virrat
Lisätiedot sivulla 5

+++++

LUONNETESTI
26.-27.5.2012 Huittinen.   
Tuomarit Jorma Lankinen ja Sirkka Lempinen.   Osall. maksu 40.00€.   Chesapeakelahdennoutajat 
20.00€. Chesapeakelahdennoutajilla etuoik. osall.   Tili FI67 1099 3000 4101 61.   Ilm.3.5.2011 menn. 
VAIN OSOITTEESSA   www.lemmikkipalstat.net/ELMO
Tied. Jari Laakso   0400 934268

+++++ 

CHESSIEN MEJÄ-MESTARUUS
10.06.2012 Hamina. AVO VOI 12 koiraa. 45€. Tuomarit Leena Kähkönen ja Esa Pekkarinen. 
Ilmoittautuminen 14.-24.05.12 välisenä aikana: Mari Myllynen, Vapakuja 6, 49490 Neuvoton. tied. 050 
5464197/Mari. Etusijalla järj. yhdistysten jäsenet.

+++++

CHESSIETREFFIT 2012
12.-14.07.2012 Tammela
Järjestetään SNJn kesäleirin yhteydessä. Kouluttajana ja WD-tuomarina Birgitte Jørgensen, Kennel 
Cheslabben. Tarkemmat tiedot Chessie 1/2012

+++++

CHESSIEN NOME-MESTARUUS
15-.16.09.2012 Virrat
Kiharamestaruuden yhteydessä. Tuomari: Pentti Åman La: AVO ja VOI, Su: ALO

+++++




