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HYVÄÄ JOULUA!

TOIMITUKSELTA

Taas vuosi kulkee kohti loppua, ja kokoan jännitty-
neenä lehteä pohtien jokavuotista huolen aihetta 
eli ehtiikö se jäsenille jouluksi. Kaikki oli jo varsin 
hyvällä mallilla, kunnes vanha läppärini otti ja 
hajosi. Alkoi kiivas pohdinta, mitä tehdä. Katselin 
kannettavien hintoja ja ominaisuuksia, mutta nykyi-
sin tarjolla olevissa tuppaa olemaan varsin pienet 
näytöt. Isompaan tottunutta ne eivät kauheasti 
houkutelleet. Vanhan pöytäkoneen näytön mies oli 
hävittänyt jo vuosia sitten. Päädyin viemään vanhan 
uskollisen korjaamolle, tekivät korjausarvion ja pää-
dyin korjauttamaan – etenkin kun sanoivat koneeni 
pelittävän vielä kolmisen vuotta. Se jää nähtäväksi, 
mutta toivon niin.

Kuluneen vuoden aikana pumien omistajat ovat 
ahkeroineet monenlaisissa kisoissa, kokeissa ja ta-
pahtumissa, joista monesta on juttu tässä lehdessä. 
Pentueitakin on syntynyt mukavasti, joten varmasti 
on nousemassa uusia harrastajia. Pumia parempaa 
harrastuskaveria saa hakea! Hallitus on tehnyt 
hienoa työtä, kiitos siitä!

Tähän lehteen loppuu Annikan lauman pumi-
nat. Kiitos jutuistasi, niitä on ollut mukava lukea. 
Ensi vuoden puminoilta puuttuu vielä kirjoittaja. 
Toimitus odottaa innokasta kirjoittajaa, joka haluaisi 
jakaa elämäänsä puminsa kanssa lehden lukijoille. 
Ota rohkeasti yhteyttä toimitukseen!

Meillä jäljellä oleva lauma on edelleen koossa. 
Elämän rajallisuus todentui jokin 
aika sitten, kun Pirre yhtenä yönä 
sai epileptistyyppisen kohtauksen ja 
taisi olla hetken tajuton. Kävimme 
eläinlääkärissä, joka ei Pirrestä mi-
tään ihmeempää löytänyt. Veriarvot 
oli katsottu muutamaa kuukautta 
aiemmin, nyt otettiin ainoastaan 
kilpirauhasarvot, jotka olivat hie-
man alhaiset. Kontrolli on kolmen 
kuukauden kuluttua. Eläinlääkärin 
mukaan Pirrellä on tuskin epilepsia 
, sillä se olisi tullut esille paljon 
nuorempana. Ohjeena oli seurata 
tilannetta ja jos vastaavaa tapahtuu, 
sitten mietitään, mitä tehdään. 
Pirrellä on ikää jo kolmetoista vuot-
ta, mutta vaikka eihän se mikään 
tyttönen enää ole, niin toivottavasti 
se on mukanamme vielä pitkään.

Haluan kiittää kaikkia lehteä 
avustaneita, lehden lukijoita ja ihan 
kaikkia pumisteja kuluneesta vuo-
desta. Toivotan kaikille pumirikasta 
ja ihanaa joulunaikaa!

Carita ja pumpulit

Kuva: Carita Friberg
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PUHEENJOHTAJALTA

Tätä kirjoittaessa meillä on edessä 
yhdistyksen syyskokous ja samalla 
ensimmäinen hybridikokous, jota 
odotan mielenkiinnolla. Aikai-
semmin meillä on ollut kokousten 
yhteydessä jotain toiminnallista 
puuhaa koirien kanssa, joten 
kokouspaikat eivät ole mahdollista-
neet etäyhteyksillä kokoontumisen. 
Tällä kertaa, koska kyseessä on 
syyskokous henkilövalintoineen, oli 
kokouksen lähtökohtana mahdol-
listaa mahdollisimman monen 
osallistuminen. Kokousta varten toi-
mintasuunnitelmaa kootessamme 
en voinut olla samalla miettimättä 
ensi kevään kokouksen toiminta-
kertomusta ja mitä kaikkea olemme 
ehtineet tänä vuonna tehdä. 

Meillä on tänä vuonna ollut 
todella mukavasti tapahtumia ja, 
mikä parasta, suurin osa tapahtu-
mien järjestämisen aloitteista on 
tullut suoraan jäseniltä. Voimme 
kovastikin suunnitella tapahtumia 
hallituksen kesken, mutta paras lopputulos tulee, 
kun jäsenet pääsevät ideoimaan ja järjestämään 
tapahtumia suoraan omista tarpeistaan ja mielen-
kiinnon kohteistaan. Meillä on yhdistyksessä ollut 
jo pitkään hyvä tekemisen ja ideoiden toteuttami-
sen henki, eli kaikki ideat pyritään toteuttamaan 
mahdollisuuksien mukaan. Olemme voineet tehdä 
hyvinkin nopeasti päätöksiä erityisesti tapahtumien 
järjestämisestä joustavien kokoustapojen ja päätök-
sentekokulttuurin ansiosta. Kannattaa siis rohkeasti 
laittaa viestiä, jos tiedätte hyviä kouluttajia, treeni-
paikkoja tai vaikka vain kiinnostaisi kokeilla jotain 
koiraharrastuslajia muiden pumi-ihmisten kanssa 
yhdessä. Mitään koulutusta tai tapahtumaan ei 
tarvitse järjestää yksin, vaan aina löytyy apua.

Ensi vuodelle meille on suunnitteilla kasvattaja-
päivä, joka kuuluu JTO:n tavoiteohjelmaan ja on Pu-
mit ry:n järjestettävänä. Tämä on uusi haaste, jonka 
otamme mielellämme vastaan. Kasvattajapäivistä 
on tavoitteena muodostaa vuotuinen tapahtuma, 

jossa pumien kasvattajat, tulevat kasvattajat ja 
jalostusasioista kiinnostuneet pääsisivät jakamaan 
ajatuksiaan ja huoliaan. Parhaimmillaan kasvat-
tajapäivä olisi tilaisuus, jossa voisimme rakentaa 
yhteistä ymmärrystä siitä, mikä on rotumme tilanne 
ja millaiseen suuntaan jalostuksessa mennään tai 
olisi hyvä mennä. Yhteiset tavoitteet ovat tärkeitä, 
sillä pienessä rodussa jokaisen kasvattajan ratkaisut 
ovat merkityksellisiä.

Vuonna 2023 tulee 50 vuotta täyteen siitä, kun 
ensimmäiset pumit tulivat Suomeen. Toivoakseni 
saamme juhlavuoden näkymään myös PUMIT-leh-
dessä, mutta siihen tarvitsemme teidän jäsenten 
apua, eli kaikki kuvat ja muistelut kuluneen 50 
vuoden ajalta pumeistanne ovat enemmän kuin 
tervetulleita lehden toimitukseen. 

Mukavaa joulun odotusta ja uutta vuotta!

Hanna-Leena

Kuva: Hanna-Leena Pasanen

TALVISET TERVEISET! 
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TOIMINTAMÄÄRÄRAHA
Pumit ry:lle on myönnetty Kennelliitolta toiminta-
määrärahaa 104 euroa.

TALKOILIJOIDEN MUISTAMINEN
Yhdistyksen hallituksen palstalla on päätetty 
14.7.2022 muistaa tänä vuonna kaikissa kokeissa ja 
näyttelyissä talkoilleita yhdistyksen T-paidalla.

TALKOOLAISTEN KULUKORVAUKSET
Oletuksena matkakustannuksia ei korvata, mutta 
mikäli korvauksista sovitaan, tekee hallitus niistä 
päätöksen ennen ko. tapahtumaa.

TORNION NORD KOIRANÄYTTELY 
16.–17.8.2022
Tornion NORD -näyttelyyn osallistui 1 699 koiraa. 
Näyttelyn tilinpäätös on kesken, mutta näyttelyn 
tuoton suhteen on sovittu yhdessä Alatornion met-
sästysseuran kanssa, että molemmille järjestäville 
yhdistyksille tilitetään voitosta 9 000 euron osuudet 
ja loput jätetään tilille seuraavan yhteisen näyttelyn 
pohjakassaksi. Pumit ry:n osuus näyttelyn tuotosta 
ohjataan aikaisemman päätöksen mukaisesti pu-
mien terveysrahastoon.

TORNION NORD -KOIRANÄYTTELY 
2023
Pumit ry:n hallitus teki kokouksessaan 8.8.2022 
päätöksen hakea uudelleen toiseksi järjestäjäksi 
Tornion Nord -näyttelyyn vuodelle 2023. Lapin Ken-
nelpiirin hallitus hyväksyi 17.8.2022 kokouksessaan 
Pumit ry:n näyttelyn toiseksi järjestäjäksi yhdessä 
Alatornion metsästysseuran kanssa. Näyttely 
pidetään 15.–16.7.2023. Näyttelyn tuotto ohjataan 
pumien terveysrahastoon.

SIHTEERIN TIEDOTUKSIA

PENTUVÄLITYKSEN JAKO A- JA 
B-LISTAAN.
Pumit ry:n hallitus teki kokouksessaan 31.5.2022 
jäsenen aloitteesta päätöksen jakaa pentuvälityk-
sessä olevat pentueet A- ja B listalle sen mukaan 
täyttävätkö ne JTO:n ja PEVISA:n vaatimukset vai ei-
vät.  Kokouksessa päätettiin, että B-listalle laitetaan 
näkyviin syy, miksi ei JTO täyty. Pentuvälityksen 
ilmoitukset menevät jalostustoimikunnalle ennen 
julkaisua. Listan ohjeistuksen teko on kesken.

PUMIT RY:N ERIKOISNÄYTTELY 
2024
Hallitus päätti kokouksessaan 21.9.2022 anoa 
Pumit ry:n vuoden 2024 erikoisnäyttelyä pidettä-
väksi Oulussa 6.7.2024 Oulun KV- ja NORD-näyt-
telyn yhteyteen. Näyttely on anottu määräaikaan 
mennessä.

ROTUNEUVOJAT
Päätetty 31.5.2022 hallituksen palstalle lisätä Sonja 
Nyström rotuneuvojaksi.

AGILITYN SM-JOUKKUE
Rovaniemellä pidettävään Agilityn SM-kisajoukku-
eeseen oli tullut vain neljä hakemusta. Hallitus vah-
visti  7.8.2022 joukkueen kokoonpanoksi seuraavan:
1. Elina Rönnholm ja Napos Zálog "Fiú"
2. Annika Leppänen ja Napos Dália "Juno"
3. Elina Rönnholm ja Napos Zendülés "Heili"
4. Annika Leppänen ja Napos Zsuzsa "Nomi"
Joukkueen johtajana toimi Elina Rönnholm. 
Joukkueen sijoitus kisoissa oli 29./38.

ROTUMESTARUUDET VUODELLE 
2022
Päätetty, että muissa lajeissa ei järjestetä rotumes-
taruuksia kuin paimennuksessa, jossa Pumit ry:llä 
oli oma koe.
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YHDISTYKSEN TIEDOTUKSIA

JÄSENMAKSU VUODELLE 2023

Huolehdithan jäsenmaksusi ajoissa kuntoon, sillä vuoden ensimmäinen lehti postitetaan vain jäsenmaksun 
maksaneille.

TILISIIRTO

JÄSENMAKSU V. 2023

   EUR
Vuosijäsen  20.00
Perhejäsen  10.00

Saajan
tilinumero
IBAN

Saaja

Maksaja

Allekirjoitus

Tilinumero

Viitenumero

Eräpäivä 28.2.2023

9001

Pumit ry

FI88 1432 3000 2220 67

JÄSENKASVATTAJAT
Jäsenkasvattajamaksu vuodelle 2023 on 15 euroa. Maksusta vapautuu, mikäli kasvattaja on
liittänyt pentujäseniä joko vuoden 2021 tai 2022 aikana. Jäsenkasvattajamaksu tulee maksaa 28.2.2023 
mennessä viitteellä 8002. Jäsenkasvattajat sitoutuvat liittämään pentujäseniä heidän suostumuksellaan 
yhdistyksen jäseniksi. Pentujäseniä ilmoittaessa muista ilmoittaa myös heidän sähköpostiosoitteensa jäsen-
sihteerille. Lisätietoa jäsenkasvattajuudesta https://www.pumit.fi/liity-jaseneksi/jasenkasvattaja/

OSOITTEMUUTOKSISTA ILMOITTAMINEN
Muistathan ilmoittaa osoitteenmuutokset sekä kotiosoitteen että sähköpostiosoitteen osalta yhdistyksen 

jäsensihteerille pumit.jasenet@gmail.com. Näin varmistat PUMIT-lehden ja jäsentiedotteiden saannin 
myös jatkossa. Jäsenrekisteristämme puuttuu vielä noin 20 jäsenen sähköpostiosoitteet, joten mikäli sinulla 
on sähköposti olemassa ja haluat saada tapahtumista tietoa myös sähköpostitse, niin varmistathan, että 
osoitteesi on myös yhdistyksen jäsensihteerin tiedossa.
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VUODEN PUMIT 2022 -KILPAILUIHIN 
OSALLISTUMINEN
Ilmoitathan pumisi vuoden 2022 tulokset tammikuun 2023 loppuun mennessä.
Vuoden 2022 tuloksilla kilpaillaan seuraavissa luokissa

• Vuoden Aktiivipumi

• Vuoden Agilitypumi

• Vuoden Agilitytulokas

• Vuoden MEJÄpumi

• Vuoden Näyttelypumi

• Vuoden Pentu

• Vuoden Veteraani

• Vuoden Paimennuspumi

• Vuoden Paimennustulokas

• Vuoden Rally-tokopumi

• Vuoden TOKOpumi

• Vuoden Koiratanssipumi

• Vuoden Noseworkpumi

Valmiiksi lasketut tulokset voit ilmoittaa sähköpostilla pumit.kilpailut@gmail. Pistelaskuohjeet löytyvät 
yhdistyksen kotisivuilta osoitteesta www.pumit.fi/yhdistys/vuoden-pumi

Lähetä tuloksesi 31.1.2023 mennessä koiran kuvan kanssa (kuvan koko vähintään 1 megatavu) mainiten 
kuvaajan nimi. Pyrimme julkaisemaan kaikkien sijoittuneiden kuvat lehdessä. Voittajat palkitaan kunniakir-
jalla ja palkintoesineellä. Palkinnot jaetaan yhdistyksen kevätkokouksessa.
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PUMIT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
SYYSKOKOUS 
AIKA: Sunnuntaina 20.11.2022 klo 12.00
PAIKKA: Neste Kuivaniemi Nelosparkki
LÄSNÄ: 15 äänivaltaista jäsentä, joista 10 etäyhteydellä, valtakirjoja 10

1. KOKOUKSEN AVAUS
Yhdistyksen puheenjohtaja Hanna-Leena Pasanen 
avasi kokouksen klo 12.00 ja toivotti läsnäolijat 
tervetulleiksi. Kokouksessa läsnä viisi jäsentä, etä-
yhteydellä 10 jäsentä. Valtakirjoilla on edustettuna 
10 jäsentä. (LIITE 1)

2. PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hanna-Leena 
Pasanen ja sihteeriksi Eila Metsävainio.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mirjami Hornela ja 
Lilian Korhonen.

4. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Ääntenlaskijoiksi valittiin Mirjami Hornela ja Lilian 
Korhonen.

5. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouksen aika ja paikka sekä esityslista oli ilmoi-
tettu 3.11.2022 sähköpostilla ja kirjepostilla jäse-
nille. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi.

6. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Hyväksyttiin esitetty työjärjestys muutoksitta. (LIITE 2)

7. VALITAAN YHDISTYKSELLE PUHEENJOHTAJA 
VUODELLE 2023
Yhdistyksen puheenjohtajaksi esitettiin Hanna-Lee-
na Pasasta. Valittiin yksimielisesti Hanna-Leena 
Pasanen yhdistyksen puheenjohtajaksi.

8. VALITAAN HALLITUSJÄSENET EROVUOROISTEN 
TILALLE
Erovuorossa varsinaisista jäsenistä olivat Mirjami 
Hornela ja Senni Mulari ja Mari Yli-Jaakkola.

Varsinaisiksi jäseniksi esitettiin: Kristiina Lehvilää, 
Minna Hanttua, Vilpiina Kinnusta, Mirjami Hornelaa 
ja Senni Mularia.

Äänimäärät: Kristiina Lehvilä 22, Minna Hanttu 
6, Vilpiina Kinnunen 17, Mirjami Hornela 10, Senni 
Mulari 15.

Äänestyksen perusteella varsinaisiksi jäseniksi 
valittiin: Kristiina Lehvilä, Vilpiina Kinnunen ja Senni 
Mulari. 

Vilpiina Kinnusen siirtyessä varsinaiseksi jäseneksi 
esitettiin varajäsenen jäljelle jäävälle yhden vuoden 
kaudelle Helena Mattilaa, Minna Hanttua ja Mirja-
mi Hornelaa.

Äänimäärät: Helena Mattila 19, Minna Hanttu 4, 
Mirjami Hornela 2.

Äänestyksen perusteella varajäseneksi valittiin 
Helena Mattila.

9. VALITAAN KAKSI TOIMINNANTARKASTAJAA JA 
HEILLE VARAJÄSENET
Esitettiin varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi Susan-
na Kaitamäki ja Sanna Laine ja heille varajäseniksi 
Jaana Sarajärvi ja Mari Ruha. Valittiin toiminnantar-
kastajat ja heidän varajäsenet esitetyn mukaisesti.

10. MÄÄRÄTÄÄN JÄSENMAKSUT VUODELLE 2023
Yhdistyksen hallituksen esitti jäsenmaksujen 
pitämisen samana kuin vuonna 2022, eli vuosijä-
sen 20 euroa, perhejäsen 10 euroa ja kasvattajan 
ilmoittama pentujäsen 10 euroa. Muita esityksiä ei 
tullut. Päätettiin yksimielisesti pitää jäsenmaksut 
ennallaan.

11. VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA JA 
TALOUSARVIO VUODELLE 2022
Hanna-Leena Pasanen esitteli toimintasuunnitel-
man ja Anna-Mari Viitala talousarvion (LIITE 3).  
Päätettiin vahvistaa toimintasuunnitelma ja talous-
arvio ilman muutoksia.

12. PUMIEN TERVEYSTUTKIMUSTEN TUKEMI-
NEN VUONNA 2023
Pumit ry:n hallituksen esitys:Vuonna 2023 
korvataan terveystutkimuksista lausuntomaksut 



10 PUMIT 4|2022

kennelliiton hinnaston mukaisesti. Korvattavia 
terveystutkimuksia ovat lonkat, selkä, kyynärät, 
polvet ja silmät. Budjetti korvattaville lausuntomak-
suille vuodelle 2023 on 2 400 euroa, joka käytetään 
terveysrahaston sääntöjen mukaisesti. Päätettiin 
hyväksyä pumien terveystutkimusten tukeminen 
vuonna 2023 esitetyn mukaisesti.

13. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Kokoukseen ei määräaikaan mennessä tullut muita 
asioita. Päätettiin, että terveysrahastolle tehdään 
oma toimintakertomus.

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokouksen puheenjohtaja Hanna-Leena Pasanen 
päätti kokouksen klo 13.11.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Hanna-Leena Pasanen, puheenjohtaja 
Eila Metsävainio, sihteeri
Lilian Korhonen, pöytäkirjantarkastaja                      
Mirjami Hornela, pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET
Osallistujaluettelo ja valtakirjat (LIITE 1)
Työjärjestys (LIITE 2)
Toimintasuunnitelma ja talousarvio (LIITE 3)

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

• PUMIT-lehti julkaistaan neljä kertaa vuodessa.

• Kehitetään rodun ja yhdistyksen näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja ylläpidetään kotisivuja.

• Jatketaan tarvikemyynnin kehittämistä.

• Lähetetään agilityjoukkue SM-kisoihin sekä yksi (1) medi- että yksi (1) maksijoukkue.

• Lähetetään joukkue rally-tokon SM-kisoihin.

• Järjestetään useampi paimennuspäivä.

• Järjestetään Pumipäivät.

• Järjestetään virallinen erikoisnäyttely Pumi Show 2023 Porissa 30.7.2023.

• Järjestetään Tornio Nord -koiranäyttely 15.–16.7.2023.

• Järjestetään yksi tai useampi Match Show.

• Järjestetään luonnetesti 17.–18.6.2023.

• Järjestetään tapahtumia ja koulutustilaisuuksia muun muassa agilityssa, tokossa, rally-tokossa ja palve-
luskoiralajeissa sekä VEPEssä.

• Järjestetään koulutuksia ja tapahtumia yleiseen kenneltoimintaan ja kasvattamiseen liittyen.

• Järjestetään Kasvattajapäivä keväällä 2023.

• Järjestetään joukkoluustokuvauksia.

• Järjestetään yksi tai useampi trimmauskurssi eri puolilla Suomea.

• Järjestetään rotumestaruudet niissä lajeissa, missä yhdistyksellä on omat kokeet.
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TALOUSARVIO VUODELLE 2023

TULOT         €

Jäsentulot         4 100
Näyttely- ja kilpailutuotot       3 800 
Koulutustuotot        4000 
Julkaisutuotot        50 
Tarvikemyynti        340
Sekalaiset tulot        10
Terveysrahasto        8 000 

YHTEENSÄ         20 300

MENOT         €

Jäsenmaksut        850 
Näyttely- ja kilpailukulut       5 300  
Koulutuskulut        7 000 
Julkaisutoiminta        1 700 
Tarvikehankinta        250 
Toimistokulut        220 
Postituskulut        1 780 
Muut kulut        600 
Terveysrahasto        2 600 

YHTEENSÄ        20 300
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PUMIEN JALOSTUSTOIMIKUNTA
Suomen kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt 14.9.2022 pumin PEVI-
SAn ja pumin uuden Jalostuksen tavoiteohjelman (JTO). Jalostuksen tavoiteohjelma on 
75-sivuinen tietopankki rodusta, rodun nykytilasta sekä jalostuksen tavoitteista.

PEVISA

• Molemmilla vanhemmilla oltava astutushetkellä 
virallinen lonkkakuvauslausunto.

• Molemmilla vanhemmilla oltava astutushetkellä 
virallinen voimassa oleva silmätarkastuslausun-
to. Lausunto voimassa 36 kk. 

• Ulkomaisia uroksia* koskeva poikkeus: Ei vaadi-
ta PEVISA-tutkimuksia.

*Vuoden vaihteen jälkeen 1.1.2023 voimaan astu-
van uuden koirarekisteriohjeen mukaan voidaan 
ulkomaisen uroksen lisäksi myös jalostuslainaan 
tuodulle ulkomaiselle nartulle myöntää poikke-
uslupa PEVISA-ehdoista rotujärjestön aloitteesta. 
Poikkeuslupa koskee uroksilla kahden pentueen 
ja nartulla yhden pentueen rekisteröintiä, minkä 
jälkeen koirien tulee täyttää rodun PEVISA-ehdot. 
Ulkomaisella jalostuslainaan tuodulla nartulla tar-
koitetaan narttua, jonka omistaja/omistajat asuvat 
ulkomailla ja jonka jalostusoikeus on luovutettu 
Suomessa asuvalle henkilölle. Jalostuslainaan tuo-
tavan nartun on täytettävä yleiset koirarekisterissä 
olevat ehdot, muun muassa nartun tulee olla täyt-
tänyt 18 kk ja sillä on korkeintaan neljä aikaisempaa 
pentuetta.

Mikäli rodulla on 1.1.2023 voimassa oleva ulko-
maisia uroksia koskeva poikkeuslupa, koskee sama 
poikkeuslupa automaattisesti myös jalostuslainaan 
tuotuja ulkomaisia narttuja.

JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ

• Siitoskoiran alaikäraja siitokseen käytettäessä 
on 24 kk. 

• Nartun siitokseen käyttöä pitää harkita sen 
täytettyä kahdeksan vuotta.

• Jalostuskoirille tulee olla suoritettuna PEVISAn 
vaatimat terveystutkimukset.

• Jalostuskoirien tulee olla jalostustarkastettu ja 
hyväksytty siitokseen käytettäväksi tai vaihto-
ehtoisesti niiltä löytyy kahdelta eri tuomarilta 
virallisesta koiranäyttelystä saatu laatuarvostelu 
H, joista toinen on saatu koiran täytettyä 24 
kk. 

• Yhtä urosta tulisi käyttää Suomessa siitokseen 
enintään viisi (5) kertaa. 

• Koiraa jolla on huonommat lonkat kuin C, 
ei tulisi käyttää siitokseen. Jos on olemassa 
jokin sellainen syy, että on aiheellista käyttää 
D-lonkkaista koiraa siitokseen, tulee tähän 
anoa poikkeuslupa jalostustoimikunnalta ja 
anomukseen tulee perusteellisesti perustella 
poikkeusluvan syyt.

JTO:N TERVEYTEEN LIITTYVÄT SUOSITUKSET

• Sukusiitosaste tulisi olla alle 3 (laskettuna 6:lla 
polvella), 6,5 suurempaa sukusiitosastetta ei 
suositella.

• Suositellaan jalostuskoirien selkäkuvausta.

• Sukukatokertoimen tulisi olla mahdollisimman 
lähellä yhtä (laskettuna 6:lla polvella).
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KENNELLIITON UUSI KOIRA- 
REKISTERIOHJE 
Ohje astuu voimaan 1.1.2023. Koirarekisteriohjeeseen tulee muutamia muutoksia, 
joten kannattaa tarkistaa uusin ohjeistus Kennelliiton sivuilta pentuetta suunnitelles-
sa. Koirarekisteriohjeen järjestys on nyt loogisempi, siinä käsitellään aluksi normaali 
pentueen rekisteröinti ja poikkeus-/erikoistapaukset tulevat jäljempänä.

SUURIMMAT MUUTOKSET UUDESSA OHJEESSA OVAT SEURAAVAT:

• EJ-rekisteri poistuu. Mikäli halutaan, että koiraa 
ei käytetä jalostukseen, koira rekisteröidään 
joko FI tai ER rekisteriin, ja koiralle laitetaan 
jalostuskielto. Kiellon syy on merkittävä. Jalos-
tuskielto voi olla vapaaehtoinen, kasvattajan tai 
omistajan asettama tai Kennelliiton asettama.

• Narttu ja pentue voidaan myös asettaa jalos-
tuskieltoon: syynä voi olla esimerkiksi evätty 
poikkeuslupa tai narttu on pennutettu tiheästi 
yli 8-vuotiaana tapahtuneesta astutuksesta.

• Mikäli koiralla tai pentueen vanhemmilla on 
Kennelliiton hyväksymissä virallisissa terveys-
tutkimuksissa asteikon huonoin tulos (lonkka-
niveldysplasia, kyynärniveldysplasia, polvilum-
pioluksaatio ja spondyloosi), tällöin Kennelliitto 
asettaa pysyvän jalostuskiellon.

• Asteikon huonoimman tuloksen saanut koira 
säilyy alkuperäisessä rekisterissä (FI tai ER), 
mutta se merkitään jalostuskieltoon ja jalostus-
kieltoon asetetun koiran jalostuskiellon jälkeen 
syntyneitä pentueita ei rekisteröidä.

• FIX-rekisteri poistuu, ja sen tilalle tulee tunnis-
tusmerkintätietokanta.

• Nartun alaikäraja astutukselle on 18 kuukaut-
ta.

• Yli 10-vuotiaan nartun astuttaminen on kiel-
letty.

• Nartulle rekisteröidään korkeintaan kaksi keisa-
rinleikkauksella syntynyttä pentuetta.

• Kennelnimi tulee pakolliseksi: kolme pentuetta 
voidaan rekisteröidä ilman kennelnimeä, neljäs 
pentue ilman kennelnimeä rekisteröidään 
lisämaksusta, tämän jälkeen kennelnimi on 
pakollinen.

• Jalostuslainaan tuodulle ulkomaiselle tutki-
mattomalle nartulle voidaan rotujärjestön 
aloitteesta myöntää poikkeuslupa rotukohtaisis-
ta erityisehdoista, joka koskee yhden pentueen 
rekisteröintiä, uroksille kaksi pentuetta.

• Suomeen jalostuslainaan tuotu ulkomainen uros 
tulee rekisteröidä tuontikoirana viimeistään sen 
jälkeen, kun ensimmäisen Suomeen rekiste-
röidyn pentueen syntymästä on kulunut 12 
kuukautta, mikäli sitä tämän jälkeen käytetään 
jalostukseen Suomessa.
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NETTITOIMIKUNTA TIEDOTTAA
PUMIEN TULOSTEN ILMOITTAMINEN YHDIS-
TYKSEN SOSIAALISEEN MEDIAAN
Pumit ry:llä on kotisivujen lisäksi käytössä Face-
book- ja Instagram-tilit. Näissä sosiaalisen median 
kanavissa olemme pyrkineet julkaisemaan näytte-
lyissä sekä kokeissa ja kisoissa menestyneiden pu-
mien tulokset ja kuvat. Haasteena toimikunnalla on 
ollut kuvien ja tulosten saaminen ajoissa erityisesti, 
jos tapahtumassa on ollut useampi menestynyt 
pumi.

MITÄ JULKAISTAAN SOMEN TULOKSISSA?
Näyttelytuloksista julkaistaan kaikki ROP ja VSP 
tulokset (myös pennut, juniorit ja veteraanit sekä 
ROP-kasvattajat). Lisäksi julkaisemme ryhmäkilpai-
luissa ja Best In Show’ssa sijoittuneiden kuvat sekä 
uusien valioiden kuvat.

Kokeiden ja kisojen osalta julkaistaan arvokisame-
nestyksen lisäksi koekynnyksen aloitukset, koulu-
tustunnukset, valiot ja kaikki 1-tulokset ja niihin 
rinnastettavat tulokset (esim. agilityn 0-tulokset)

MITEN ILMOITAT OMAN PUMISI TAI KASVATTI-
SI TULOKSET?
Pyrimme julkaisemaan viikonlopun tulokset aina 
seuraavan viikon aikana. Näyttelyiden osalta kuvat 
ja tulokset toivotaan näyttelystä seuraavan viikon 
tiistaihin mennessä. Kokeiden ja kisojen kuvat ja 
tulokset toivotaan saapuvaksi keskiviikkoon men-
nessä tapahtumasta.

Voit lähettää koirasi kuvan ja tuloksen joko Mes-
senger-viestinä Pumit ry:n Facebook-sivujen kautta 
tai Instagramissa viestinä suoraan Pumit ry:n tilille.

Mikäli teet itse tuloksista postauksen Instagramis-
sa omalla tililläsi voit mainita Pumit ry:n käyttämäl-
lä tunnistetta @pumit.ry, jolloin tiedämme, että 
saamme uudelleen postata tulospostauksesi.

Tulosten lisäksi myös kaikki kivat postausideat 
ovat tervetulleita nettitoimikunnalle!
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Vuoden 2022 alusta Pumit ry:n jäsenyys on myönnetty 1.11.2022 mennessä yhteensä 57
uudelle henkilölle (24 vuosijäsenelle, 31 pentujäsenelle ja kahdelle perhejäsenelle).

Seuraavat jäsenet ovat saaneet yhdistyksemme jäsenyyden ajalla 16.8.2022–1.11.2022:

TERVETULOA UUDET JÄSENET!

PENTUJÄSENET (6*)
Iiris Kontra, Kouvola
Maria Liisa Mutanen, Tupos
Mika Tamminen, Tampere
Seppo Vanhala, Kotka

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA YHDISTYKSEMME JÄSENIKSI!

* = kaksi pentujäsentä eivät antaneet lupaa julkaista nimeään tällä palstalla.
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UUTISIA
AGILITY
Puminarttu Napos Dália "Juno", ohj. Annika Leppä-
nen, saavutti Suomen agilityvalion arvon Tampe-
reella 8.10.2022. Pumit ry. onnittelee!

Kaksi uutta kakkosluokkalaista saatiin Turussa 
27.11.2022. Pikkumakseissa uros Árkosligeti Kócos 
Micsodás "Sooda", ohj. Katja Laine, ja medinarttu 
Karvakorvan Kertomus "Loru", ohj. Jaana Sarajärvi, 
saavuttivat luokkanousuun oikeuttavat nollatulok-
set.

NÄYTTELYT
Tallinnan KV-näyttelyissä 24.–25.9.2022 Eila Met-
sävainion puminartut sijoittuivat ryhmäkilpailussa. 
Lauantaina Napos Tanya "Tanja" oli RYP-4 ja Napos 
Violetta "Pinky" oli sekä lauantaina että sunnuntai-
na pikkupentujen BIS-4.

Pumiuros Jottamoisen Albert “Uuno”, om. Niina 
Lehtonen, sijoittui 26.11.2022 Ypäjän pentunäyt-
telyssä ryhmäkilpailussa sijalle RYP-2. Tuomarina 
toimi Antti Nieminen.

Messukeskuksessa Helsingissä kilpailtiin kolmena 
päivänä, 2.–4.12.2022. Perjantaina oli vuorossa 
Helsinki Winner 2022 ja HeW-22 tittelit voittivat 
Napos Rudolf "Ruffe" ja Napos Tánya "Tanja". Tan-
jalle meni myös juniorivoittajatitteli eli HeJW-22. 
Veteraanitittelin HeVW-22 voitti Mariell de Marque 
Lothus av Fylgia "Lila".

Lauantaina kilpailtiin Pohjoismaiden Voittajan 
merkeissä. PMV-22 tittelit voittivat Napos Rudolf 
"Ruffe" ja Kasevan Design "Toru". Junioritittelit 
saivat uros Hegyaljai Szerencsés Furmint "Tibi" ja 
narttu Oleval Anika. Mariell de Marque Lothus av 
Fylgialle eli Lilalle jälleen veteraanititteli PMVV-22. 

Sunnuntaina oli Voittaja 2022 -näyttely. Siellä 
Napos Rudolf "Ruffe" sai kolmannen tittelinsä, nyt 
V-22 ja narttujen V-22 on Noisy Dog’s Gwendolyn 

"Mona". Juniori- ja veteraanitittelit 
voittivat samat koirat kuin edellispäi-
vänä eli Hegyaljai Szerencsés Furmint 
"Tibi" ja Olevai Anika ovat nyt myös 
JV-22 ja veteraaneissa Mariell de 
Marque Lothus av Fylgia "Lila" voitti 
kolmannen tittelinsä, nyt VV-22. 

NAPOS DÁLIA "JUNO". KUVA: SENNI MULARI

NAPOS RUDOLF "RUFFE" (OIK) JA  
NAPOS TÁNYA "TANJA" (VAS).
KUVA: HELENA MATTILA
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PAIMENNUS
Korjaus edelliseen lehteen eli 8.9.2022 paimennus-
taipumustestin suorittanut Karvakorvan Nokkonen 
"Masi" on narttu, ei uros.

Puminarttu Kaffogó Gerle "Pulu", ohj. Helena 
Mattila, suoritti 1.10.2022 Lohjalla paimennuksen 
esikokeen ja seuraavana päivänä, 2.10.2022, Pulu 
pääsi osallistumaan paimennuskokeen 1-luokkaan. 

TOKO
Puminarttu Karvakorvan Hedwig "Bojo", ohj. Hele-
na Mattila, osallistui Lohjalla 22.10.2022 ensimmäi-
siin tokokisoihinsa.

Puminarttu Karvakorvan Kottarainen "Celta", ohj. 
Senni Mulari, sai Tampereella 13.11.2022 kolman-
nen ykköstuloksen ja sen myötä koulutustunnuksen 
TK1.

Puminarttu Karvakorvan Hedwig "Bojo", ohj. He-
lena Mattila, sai Lohjalla 6.12.2022 myös kolman-
nen ykköstuloksen eli Bojollekin TK1.

ASTUTUKSET JA SYNTYNEET PEN-
TUEET
Napos kenneliin syntyi 26.10.2022 pentue, 3 urosta 
ja 4 narttua. Pentueen isä on Italianstyle Flounder 
ja emä Napos Eszti. 

Pusztai Altatódal kenneliin syntyi 26.10.2022 pen-
tue, 2 urosta ja 2 narttua. Pentueen isä on Fifikus 
Ölyv ja emä Kápolnási-Csutorás Nudli.

Kokosi: Helena Mattila

KARVAKORVAN HEDVIG "BOJO". 
KUVA: HELENA MATTILA
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Rotujärjestömme Unkarinpaimenkoirat ry järjestää 
erikoisnäyttelyn vuosittain eri paikkakunnilla Suo-
messa. Erikoisnäyttely on pohjoisessa yleensä noin 
3–4 vuoden välein ja Oulunseutua pohjoisemmaksi 
näyttelyä ei ole viety, jossa se oli nyt neljättä kertaa. 
Ensimmäisen kerran näyttely oli Virpiniemessä ja 
tuomarina oli Päivi Eerola. Sen jälkeen näyttelypai-
kaksi on vakiintunut Nallikarin leirintäalue. Tuoma-
reina ovat aiemmin olleet Katalin Szabóné Iványi 
ja Ferenc Antal, ja nyt tänä vuonna tuomarina oli 
niin ikään unkarilainen Emese Kaszás. Tuomari itse 
kasvattaa mudeja.

RUNSAS MÄÄRÄ ILMOITTAUTUNEITA UNKA-
RINPAIMENKOIRIA
Näyttelyyn oli ilmoittautunut yhteensä 73 koiraa, 
joka on hyvä määrä koiria erikoisnäyttelyssämme. 
Lukumäärällisesti eniten oli ilmoittautunut mudeja, 
joita oli yhteensä 25. Pumeja oli ilmoittautunut 
21, muun värisiä puleja 15, valkoisia puleja kaksi, 
kuvaszeja seitsemän ja komondoreja kolme. 

Näyttelypaikka on mukavan puistomainen, ja 
vaikka se sijaitseekin meren rannalla, tuuli ei pu-
haltanut kylmästi vaan näyttelypäivän sää oli oikein 
sopiva. Järjestelyistä vastasivat pääasiallisesti Pumit 
ry:n pieni mutta tehokas joukko.

PUMIT MENESTYIVÄT LOPPUKILPAILUISSA
Loppukilpailut olivat pumien juhlaa. Näyttelyn 
kauneimmaksi koiraksi tuomari valitsi junioriluokan 
pumin Napos Tányan, jonka omistaja on Eila Met-
sävainio. Tanja oli myös näyttelyn kaunein juniori. 

Kasvattajaluokissa voiton vei Napos kennelin pumit 
ja veteraanit voitti Jukka Tuohinon omistama 
Kisködmönös Angyika. Pumin pentuja ei ollut 
ilmoittautuneiden joukossa lainkaan.

TUOMARI EMESE KASZÁSIN TERVEISET
Tuomari lähetti vielä kotiin palattuaan viestin, 
jossa hän kertoi tunnelmistaan näyttelyn suhteen: 
"Ensiksikin haluan kiittää kutsusta ja luottamukses-
tanne, kun sain tulla arvostelemaan yhdistyksenne 
näyttelyyn. Näyttely oli korkeatasoinen ja siellä oli 
ystävällinen ilmapiiri ja erinomaisia unkarilaisia pai-
menkoiria. Komondoreissa ja kuvaszeissa oli erin-
omaisia yksilöitä, niin uroksissa kuin nartuissa ja 
näiden rotujen kasvattaminen tulee onnistumaan. 
Myös puleissa oli erinomaisia yksilöitä. Monet 
laadukkaat koirat pääsivät kilpailemaan parhaasta 
nartun ja uroksen titteleistä, ja kuka tahansa yksilö 
olisi voinut saada ROP-koiran tittelin.

Pumit olivat kaikkein tasalaatuisempia ja kor-
keatasoisimpia. Homogeenisuus näkyi kaikissa 
luokissa, niin luuston, pään muodon kuin turkin 
laadun suhteen. Rodulla on erinomainen geneet-
tinen tausta ja siten hyvät mahdollisuudet myös 
tulevaisuuden suhteen. 

Oman rotuni mudin suhteen olin pettynyt. Vaik-
kakin määrällisesti mudeja oli näyttelyssä eniten, 
näkyi varsinkin nuorissa mudeissa heterogeenisyys. 
Valitettavasti suurin osa tulevaisuuden jalostuksen 
perustana olevista koirista oli luustoltaan heikkoja, 
pitkärunkoisia, pelokkaita, heikon hermorakenteen 
omaavia koiria ja valitettavasti myös purennoissa 

UNKARINPAIMENKOIRAT RY:N  
ERIKOISNÄYTTELY OULUSSA 13.8.2022
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oli puutteita. Paras ja yhtenäisin luokka oli veteraa-
ninarttujen luokka. Mielestäni tällaista laatua pitäisi 
tuoda takaisin ja vahvistaa sitä.

Toivon, että unkarinpaimenkoirien omistajat ja 
kasvattajat kehittävät unkarilaisia paimenkoiria 
innostuneesti ja rakkaudella jatkossakin."

Teksti: Eila Metsävainio
Kuvat: Lahja Pirttikoski
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PUMIEN HAKUPÄIVÄ 4.9.2022

Eräänä kauniina syyskuisena sunnuntaina pieni 
ryhmä pumeja ihmisineen kokoontui Matkuun, 
Forssaan, Pumit ry:n järjestämään haku-päivään. 
Päivän aikana oli ilo tutustua koiran ilmavainuiseen 
ihmisten etsintään. Kouluttajana toimi Pumipäivil-
täkin tuttu Sisko Anttila ja päivä tarjosi monipuoli-
sesti niin teoriaa kuin käytäntöä.

Aloitimme aaamun helposti lähestyttävällä teori-
atuokiolla, jossa kävimme läpi muun muassa lajin 
käytänteitä, sääntöjä. Teoriaosuudessa huomioitiin 
myös erot, mikäli haluaa harrastaa lajia kokeita 
silmällä pitäen tai pelastustoiminnan näkökulmasta. 

RISTEILYÄ NURMIKENTÄLLÄ
Osallistujat olivat pääosin kokemattomia lajin 
suhteen ja aluksi oli tehtävä maalimiehet koirille 
tutuiksi konseptiksi, joten ensimmäinen käytännön 
tehtävä oli risteily nurmikentällä. Harjoitteessa 
ohjaaja kulki keskilinjaa lähettäen koiran ensimmäi-
selle maalimiehelle, apunaan vartalolinja ja käsioh-
jaus. Maalimies puolestaan tuki koiran etenemistä 
kutsumalla koiraa ollessaan kyykyssä ja tarvittaessa 
koiraa houkutellen. Ajatuksena oli tehdä maalimies 
koiralle mielenkiintoiseksi ja erittäin palkitsevaksi. 
Koiran syötyä palkkaherkut ensimmäisen maalimie-
hen luona, ohjaaja kutsui koiraa ja ohjasi sen edel-

leen toisessa laidassa olevan maalimiehen luokse, 
jälleen maalimiehen tukiessa koiran etenemistä. 
Sillä aikaa ensimmäinen maalimies eteni omalla 
linjallaan ja näin tehtävä jatkui siksakinomaisesti, 
kunnes koira oli "löytänyt" maalimiehet yhteen-
sä kuusi kertaa. Tehtävä oli vauhdikas ja hauska, 
mutta aiheutti myös hieman alkuhämmennystä 
osassa nuoria uroksia, kun maalimies ei ihan heti 
vakuuttanut. Ne lähtivät tehtävään kuitenkin isolla 
innolla ja vasta ensimmäisen maalimiehen jälkeen 
ne miettivät, että mikä ihme tyyppi tämä olikaan.

ILMAISUN ERI VAIHTOEHDOT
Päivän aikana meille kerrottiin myös ilmaisusta ja 
niiden eri vaihtoehdoista: haukkuva, kertova ja 
rullailmaisu. Me saimme käytännön ilmaisudemon, 
jossa meille näytettiin haukkuvan ja rullakoiran 
työskentelyn ero. Haukkuvan koiran työskentelyä 
meille esitti kouluttajan koira Anna, joka on palkittu 
vuonna 2020 Kennelliiton sankarikoiran arvonimel-
lä. Anna löysi Siskon muistisairaan isän, kun tämä 
oli lähtenyt 12 asteen pakkaseen yöpuvussa. 

MAALIMIEHEN JÄLJILLÄ
Lounaan jälkeen siirryimme metsään, jossa teimme 
pistoja keskilinjalta eri koirien tarpeiden mukaan. 
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Koirien kanssa vaihdeltiin lähinnä lähtöjä ja tuettiin 
koiraa juoksemaan maalimiehen luokse. Esimerkiksi 
näkölähdössä maalimies juoksi piiloon koiran kat-
soessa ja näin voi esimerkiksi herätellä saalistusviet-
tiä, jos koira vaikka on opetettu olla tervehtimättä 
ihmisiä lenkillä. Toinen käyttämämme tapa oli se, 
että maalimies on kauempana, mutta vielä näkö-
etäisyydellä ja karkaa sieltä metsän syövereihin.

Ajatuksena metsätyöskentelyssä oli seurata 
keskilinjaa, josta koira lähetetään varmistellen kir-
maamaan maalimiehen luokse, joka sitten palkkaa 
koiran runsaasti. Maalimies myös tuli koiran kanssa 
takaisin keskilinjalle koiraa kehuen ja palkaten, jol-
loin maalimiehestä tehtiin jälleen erittäin kannatta-
va hahmo koiran näkökulmasta. Jatkossa koira oppii 
myös poimimaan hajut jo keskilinjalla kulkiessaan. 
Me keskityimme näihin pistoihin, mutta teoriaosuu-
dessa kävimme läpi myös partiointihakua ja miten 
ohjaajan siinä tulee suunnitella reitti avoimella 
alueella tuulen suunta huomioiden.

HAKUPÄIVÄ HOPUN KANSSA
Taisimme Hopun kanssa olla ainoat, joilla oli hie-
man kokemusta hakuhommista. Olemme päätyneet 
treenaamaan hakua kotikylällämme Sipoossa pie-
nessä porukassa ihan sattumalta. Aloite tuli muuta-
malta kyläläiseltä, joista toinen on pitkäaikainen ja 
aktiivinen pelastuskoiratoimija. Ennen sitä olimme 
ihan vahingossa treenanneet hakua, kun olemme 
metsälenkeillä höntsäilleet ja leikkineet piilosta 
Hopun etsiessä meitä vuoron perään. Muistan, mi-
ten ihastelimme sitä, kuinka nopeasti pentu-Hoppu 
löysi meidät pelkällä ilmavainulla.

Olemme pääosin treenanneet maalimiehen 
etsimistä vaihtelevissa paikoissa ja enimmäkseen 
pistoina, pari kertaa partiointina. Olemme tree-
nanneet myös hieman ilmaisua. Meitä kehotettiin 
miettimään ilmaisumuotoa heti alussa, sillä Hopulla 
löytyi heti motivaatio hakuun. Valitsin Hopulle rul-
lailmaisun, sillä haukkuilmaisu olisi pitänyt opettaa 
turhauman kautta. Meillä on rally-toko päälajina, ja 



22 PUMIT 4|2022

Hoppu turhautuu siinä useasti ohjaajan ollessa se 
heikoin lenkki, enkä halua vahvistaa haukkumista 
rally-tokossa. Rullailmaisun opettaminen on var-
masti ainoa asia, jonka olen joutunut pilkkomaan 
oikein ajatuksella osiin. Aloitin esineen nostolla, 
joka sattui sopivasti Pumibingon kanssa. Esineen 
noston Hoppu oppi erittäin nopeasti, sillä aamuisin 
lenkin jälkeen tulee aina se rauhallinen kahvihetki, 
jolloin Hoppu kaipaa toimintaa. Ryhdyin siinä koh-
taa opettamaan esineen nostoa eri esineillä. Tämän 
jälkeen siirryimme nostettavan letkunpätkän kanssa 
pihalle, ja siitä sitten teimme hakupistoja pihassa 
ensin letkun ja sitten rullan kanssa. Jos maalimie-
heni ei ollut tarpeeksi piilossa, Hoppu usein hutiloi 
rullan perille tuomisessa ja jossain vaiheessa se 
myös jäi mieluummin seurustelemaan isännän ja 
rullan kanssa metsään.

Hakupäivänä sain vinkkejä rullailmaisuun ja kokei-
limme myös näytölle menoa. Käytännössä teimme 
niin, että maalimies otti Hopun ja rullan metsään, 
lähetti Hopun rulla suussa keskilinjalle, jossa palk-
kasin rullan tuomisesta. Sitten kytkin Hopun liinaan 
ja pyysin näyttämään maalimiehen, joka vielä 
lopuksi palkkasi koiran. Rullatyöskentelystä tuli käy-
tännön oppia kotiin vietäväksi. Välttyäkseni rullan 
tiputtelulta voin vaihdella omaa "vastaanottopaik-
kaani" ja olla vähemmän selkeästi innokkaana kop-
parina koiran saapuessa rullan kanssa. Tätä kokeilin 
käytännössä myös Siskon ohjeistuksella ja otin jopa 
muutaman juoksuaskeleen poispäin, kun Hoppu tuli 
keskilinjalle rullan kanssa. Sisko suositteli myös, että 
jatkossa tehdään pistoja vaihdellen niin, että välillä 
maalimiehellä on rulla ja välillä suorapalkka. Tämä 

oli hyvä kuulla, sillä olemme niin alussa rullailmai-
sussa ja itse ajattelin, että koira menee sekaisin, jos 
ei rullan kanssa aina tehdä samoin. Mutta, kuten 
aiemminkin olen huomannut, niin kyllä Hoppu osaa 
erotella asiat toisistaan paremmin kuin uskallan 
itse olettaa. Viimeisin vinkki rullatyöskentelyyn oli 
harjoittaa kiinnipitoa rullaan, tästä saimme myös 
demon Siskon rullakoiran kanssa. 

TOIVEITA JATKOHARJOITUKSILLE
Yleinen ja yhtenäinen mielipide hakupäivästä oli 
erittäin positiivinen! Sitä pidettiin suuresti arvossa, 
että yhdistys järjestää tällaisia päiviä, jotta jäsenet 
pääsevät matalalla kynnyksellä kokeilemaan uusia 
lajeja. Varsinkin, kun esimerkiksi haku ei ole lajina 
ns. koirakoulukamaa eikä ole ihan helppoa päästä 
lajia kokeilemaan. Kaikkien mielestä oli kivaa oppia 
uutta ja saada uusia juttuja, mitä treenata. Saimme 
myös mietittäviä asioita jatkoa ajatellen: mikä vih-
jesanaksi ja millainen ilmaisumuoto sopisi omalle 
pumille. Osallistujien toiveena olikin pari uutta 
harjoituskertaa: yksi ryhmä uusille osallistujille sekä 
jatkoryhmä tähän hakupäivään osallistuneille.

Hakupäivään osallistuivat Pobi (Pastorius Pep-
peroni), Ukko (Karvakorvan Nokipoika), Nekku 
(Karvakorvan Merirosvo), Velmu (Karvakorvan 
Liekki), Hoppu (Karvakorvan Juhannusheila), Elli 
(Elohopean Lohikäärmetanssi) sekä maskottina 
Elmo (Karvakorvan Nestori).

Teksti: Jutta Törnqvist
Kuvat: Pirre Naukkarinen
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NAPON KANSSA ETSIJÄKOIRALIITON 
KOULUTUSPOLULLA
Olen eläkeläinen Jaana Klaavu Kirpun kylältä Lap-
peenrannasta. Koirani on 4-vuotias pumiuros Napos 
Humbuk, joka sai lempinimen Napo    kuunneltuani 
Juice Leskisen laulua Napoleonin mopo, pennun 
tikarin terävät hampaat nilkassa kiinni. Harrastuk-
siimme on viime vuodet kuulunut koiranäyttelyt 
niin koti- kuin ulkomailla, mutta tämä kesä on ollut 
Napolla vapaa näyttelyistä.

ETSIJÄKOIRALIITON INFOLUENTO INNOSTI 
TUTUSTUMAAN ASIAAN TARKEMMIN
Keväällä 2022 näin Facebookissa kaverin jakaman 
jutun Etsijäkoiraliitosta ja tulevasta infoluennosta 
"Tutustuminen hajutunnistukseen ja Etsijäkoiria-
liiton toimintaan". Muistin edelleen hyvin Napon 
karkaamisen pentuaikana riistan perään. Vaikka 
karkureissu kesti vain vajaan tunnin, niin ehdin sinä 
aikana hätääntyä pahemman kerran. Infoluennon 
esittelyssä kerrottiin, että luennolla käydään läpi 
tyypillisimmät karkaamistilanteet, karkaamisten 
ennaltaehkäisy sekä miten toimia, jos oma eläin 
pääsee karkuteille. Aiheina olisivat myös hajutun-
nistus, etsijäkoiraliiton toiminta ja etsijäkoirien työ.  

Ilmoittauduin sitten luennolle viimeisenä ilmoit-
tautumispäivänä. Infoluennon aikana kiinnostus 
etsijäkoiratoimintaan kasvoi ja kun ilmoitus uusista 
alkeiskursseista julkaistiin, lähetin hakemuksen 
ajatuksella, että tässä meille uusi harrastus ainakin 
näin aluksi. Edellisen puolen vuoden aikana oli käy-
nyt selväksi, että Napo ei enää nauttinut näyttelyis-
sä käynneistä ja minulle tilanteet olivat stressaavia, 
kun koira ei entiseen tapaansa luottanutkaan 
kaikkiin ihmisiin eikä antanut käsitellä itseään. Huh-
tikuussa tuli sitten tieto, että meidät oli hyväksytty 
alkeiskurssille, joka alkaisi, kunhan lumet sulaisivat 
pois metsistä. Nyt oli aika maksaa Etsijäkoiraliiton 
jäsenmaksu ja kurssimaksu.

Ennen kurssia piti hankkia 10 metrin liina, kerät-
tävä Napon karvaa minigrippusseihin ja opiskeltava, 
miten missäkin tilanteessa tulee toimia. Sport 
tracker -sovelluskin piti ladata kännykkään, että 
pystyisi suunnistamaan, tekemään suorat kulmat ja 
oikean mittaiset jäljet. 

VALMISTAUTUMINEN ALKEISKURSSILLE
"Koirakon koulutus alkaa alkeiskurssilla. Alkeiskurs-
sin päätarkoituksena on tutustuttaa koirakko lajiin 
ja antaa ohjaajalle työkaluja koiransa kouluttami-
seen. Kurssiin kuuluu 10 jälkeä seitsemän harjoi-
tuskerran aikana ja loppukoe. Alkeiskurssin jälkeen 
koirakko siirtyy harjoittelemaan treenirinkiin." 
Etsijäkoiraliitto

Lumien sulaminen metsästä kesti vähän odo-
tettua pidempään ja pääsimme ensimmäisiin 
harjoituksiin 21. toukokuuta. Kurssille oli hakenut 
11 koirakkoa ja kahden ohjaajan avulla kaikki 
myös hyväksyttiin kurssille. Kurssille oli ohjeistettu 
ottamaan mukaan kaksi alkuhajua Minigrip-pussei-
hin. Alkuhajuna oli joko kurssille osallistuvan koiran 
karvaa tai vanulappu, jolla oli pyyhitty koiran korvia, 
huulia ja nivusia. Koiralle piti ottaa mukaan kaksi 
palkkaa, joiden piti olla jotain erityisen hyvää, mitä 
ei juurikaan muulloin saa eli esimerkiksi einesliha-
pullia, kissan märkäruokaa tai maksamakkaraa. Oli 
myös mahdollista ottaa palkaksi lelu. Maaliin piti 
varata nameja tai lelu eli jotain, millä saa koiran 
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mielenkiinnon itseensä eikä lähestyvään etsijäkoi-
raan. Lisäksi piti muistaa itselle mukaan saappaat 
ja sadekamppeet sekä retkituoli, termarikahvit ja 
eväät.

ENSIMMÄISET HARJOITUKSET METSÄSSÄ
Kokoonnuimme Taavetin pohjoispuolelle harvah-
koon, kumpuilevaan mäntymetsikköön. Jokainen 
koirakko joutui tekemään 50 metrin ja 100 metrin 
suoran jäljen ollessaan maalikoirana ja vastaa-
vasti etsijänä ne haistelivat tiensä maalikoiran 
luo. Ensimmäinen jälki oli niin sanottu näkölähtö 
eli etsijäkoira näki maalikoiran lähdön. Napo 
ei malttanut millään rauhoittua jäljen alussa ja 
ihmetteli, kun emäntä tyrkytti muovipussin sisältöä 
haisteltavaksi ja hokee "haju… haju…haju". Olin 
kyllä aikaisemminkin huomannut, miten hyvin 
Napo käyttää nenäänsä, mutta en olisi uskonut, 
miten nopeasti koira siirtyi jäljelle ja lähti seuraa-
maan sitä. Lähestyttäessä maalikoiraa koiran tulee 
ilmaista omistajalle, että maalikoira on edessä. 
Tässä vaiheessa kouluttajan apu on tärkeä, että 
palkkaus olisi oikea-aikaista. Ensimmäisillä kerroilla 
Napo ehti haukahtaa, ennen kuin emäntä ehti 
palkata oikea-aikaisesti. Maalikoirana oleminen 
koetteli Napon kärsivällisyyttä, kun sen piti olla 

hiljaa ja riekkumatta. Piilottelin nameja sammalik-
koon, treenasimme istumista ja makuulle menoa ja 
onnistuimme jopa olemaan haukkumatta. Treenit 
väsyttivät Napoa niin, että totutusta ikkunasta vah-
taamisen sijaan se kävi nukkumaan autossa. 

KOHTI LOPPUKOETTA
Seuraavilla kerroilla jäljen pituutta lisättiin niin, 
että pisin matka oli 500 metriä kahdella kulmalla. 
Nämäkin jäljet suoritettiin loistavasti ja emäntäkin 
oppi oikea-aikaisen palkkauksen. Alussa jälkijono 
merkittiin lipuin, samoin kulmien lähestyminen. 
Lopulta liput jätettiin pois ja jälkikin oli jo vanhen-
tunut 30 minuuttia. Kesän hurjat helteet hidastivat 
harjoitusten suorittamista, mutta lopulta oli 10 
jälkeä suoritettuna ja tuli loppukokeiden aika. 

Loppukokeessa emäntää jännitti taas, mutta 
onneksi jälkiliina on 10 metriä pitkä, eikä käsien va-
pina tuntunut koiralle asti. Kokeessa jälki oli runsas 
400 metriä pitkä yhdellä kulmalla ja 30 minuuttia 
vanha. Sää oli hiukan tuulinen ja haju oli "valunut" 
rinteen sivulle, mutta Napo seurasi hajua uskolli-
sesti, ja kulmakin tuli hienosti suoritetuksi. Aikaa 
tuntui menneen tuntitolkulla ja minä jo pälyilin ym-
pärilleni, että olemmeko menneet maalikoiran ohi. 
Yhtäkkiä Napo nousi takajaloilleen, veti ilmaa sierai-

mien kautta tuhisten ja pyörähti 
minuun päin. Loistava ilmaisu, 
ääntä päästämättä. Näin tuli koe 
suoritetuksi. Palkkana Napolla oli 
gluteenittomia lihapullia.

Nyt olemme treeniringissä ja 
keväällä emäntä kuuntelee sään 
ja maaston vaikutus -luennon, 
jonka jälkeen meidän on mahdol-
lista hakea jatkokurssille. Kurssiin 
kuuluu seitsemän harjoituskertaa 
ja kymmen erimittaista jälkeä 
kulmien kanssa tai ilman, jonka 
jälkeen viimeisenä suoritetaan 
loppukoe.

 Teksti: Jaana Klaavu
Kuvat: Anita Pohto-Pykäläinen
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ETSIJÄKOIRALIITTO 

Etsijäkoiraliitto on asiantuntijajärjestö, joka tavoitteena on auttaa löytämään kadonneita eläimiä. Toimin-
nan perustana ovat etsinnöissä auttavat etsijäkoirat, ihmiset sekä netti- ja puhelinpalvelut. Etsijäkoirat ja 
ihmiset koulutetaan huolella suunnitellun koulutusjärjestelmän mukaisesti.

Etsijäkoiran koulutuksen perustana on hajutunnistus. Hajutunnistus tarkoittaa sitä, että etsijäkoira osaa 
tunnistaa hajun, jonka ohjaaja pyytää etsimään. Etsijäkoira osaa siis etsiä sen hajuisen koiran, minkä kau-
lapannan tai esim. karvanäytteen ohjaaja antaa haisteltavaksi ja pyytää etsimään. Hajutunnistus aloitetaan 
heti ensimmäisistä harjoituksista alkaen.

KOULUTUS KESTÄÄ REILUT KOLME VUOTTA JA ON JAETTU KAHTEEN ERI POLKUUN
Koiran koulutus etsintävalmiiksi kestää reilut kolme vuotta. Koulutus tapahtuu pääpiirteissään alla olevan 
kaavion mukaisesti. Koulutus sisältää tutustumisluennon, alkeiskurssin, jatkokurssin sekä etsintöihin val-
mistavan kurssin. Kurssin suorittamiseksi koirakon on läpäistävä kurssin loppukoe, jolla testataan kurssilla 
opetettujen asioiden osaamista. Kurssien välillä harjoitellaan treeniringissä. Ennen valmistumista koirakolle 
pidetään tasotesti, joka tulee läpäistä ennen kuin koirakko nimetään liiton viralliseksi etsijäkoirakoksi.  Koko 
koulutuksen ajan voidaan harjoitella myös etsintätyöhön liittyvää perustottelevaisuutta. 

Koiran kanssa harjoittelun lisäksi ohjaaja opiskelee erilaisia etsinnöissä tarvittavia taitoja, kuten esimer-
kiksi suunnistustaidon alkeet ja taito tulkita olosuhteiden kuten sään, ilmavirtojen ja maaston vaikutuksia 
hajun käyttäytymiseen ja liikkumiseen. Lisäksi koiran ohjaajan on syytä osata koiran, kissan ja ihmisen 
ensiapua. 

Lähde: Etsijäkoiraliitto www.etsijakoiraliitto.fi
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PELASTUSKOIRA VAPAAEHTOISESSA PELASTUS-
PALVELUSSA
Pelastuskoira eli hälykoira on poliisin hyväksymä 
pelastuskoira henkilöetsintätehtäviin. Suomessa 
pelastuskoirat kuuluvat Vapaaehtoiseen pelastus-
palveluun (Vapepa), jonka ryhmiä poliisi kutsuu tar-
vittaessa etsintäpaikalle. Viranomainen edellyttää, 
että koirilla on tietty taitotaso ennen pääsyä etsin-
nöille. Varsinainen hälyoikeus saadaan viranomais-
tarkastuksesta (VIRTA-testi), mutta ennen sinne 
pääsyä koirakon on suoritettava joko Suomen Palve-
luskoiraliiton (SPKL) tai Suomen Pelastuskoiraliiton 
(SPeKL) tasokokeet. Tasokoe on myös uusittava joka 
toinen vuosi, että hälyoikeus pysyy voimassa. 

Pelastuskoira etsii ihmisen hajua ilmasta tai maas-
ta. Koira siis reagoi etsintäalueella kaikkeen ihmis-
hajuun. Se osaa hajuaistillaan erotella eri ihmisten 
hajut. Se ei pääsääntöisesti etsiessään reagoi niiden 
hajuun, jotka ovat sen mukana tai jotka se on jo 
löytänyt. Mutta, jos metsässä juoksee sikin sokin 
ihmisiä, se toki häiritsee koiran työskentelyä. Vape-
pan toiminta mahdollistaa koirille työrauhan, kun 
etsintä on järjestäytynyttä ja se tehdään johdetusti 
niin, että etsijöitä jaetaan omille etsintälohkoilleen. 
Näin etsinnästä saadaan tehokasta ja hallittua.

Pelastuskoiralta vaaditaan sekä henkistä että 
fyysistä kestävyyttä ja suurta halua löytää ihminen. 
Normaali terve koira on yleensä koulutettavissa ja 
motivoitavissa etsintähommiin. Työmäärä on aina 
suuri, mutta koirasta riippuu, paljonko mitäkin 
osa-aluetta täytyy kehittää. Koiran ei tarvitse olla 
yltiösosiaalinen, mutta etua siitä toki on. Pelokas 
koira ei sovi pelastuskoiraksi. Etsintäpaikalla saattaa 
olla paljonkin hälinää ja koskaan ei tiedä mitä 

metsässä tulee vastaan. Suuri riistavietti aiheuttaa 
omat haasteensa. 

PELASTUSKOIRAN OHJAAJA
Pelastuskoiran ohjaajalta vaaditaan tavoitteellisuut-
ta, sitoutumista ja aikaa lajille sekä kykyä sietää sa-
detta, pimeää, kylmää ja hirvikärpäsiä kavereineen. 
Koiran kouluttaminen edellyttää monenlaista tree-
niä säällä kuin säällä ja metsässä vietettyjä tunteja 
kertyy matkan varrella paljon. Treenien päälle tu-
levat sitten oikeat etsinnät, itsensä kouluttaminen 
ja yhdistyksen toiminnassa avustaminen. Ohjaajan 
tulee käydä ensiapukurssit ja harjoitella suunnistus-
taitoa niin valoisalla kuin pimeässä. Hälytys tulee 
harvoin hyvällä hetkellä ja kauniilla säällä, maasto 
on usein haastavaa, joten jonkinlainen peruskunto 
täytyy olla sekä koiralla että ohjaajalla. Omat ja 
koiran rajoitteet täytyy tuntea ja tunnustaa.

Erittäin tärkeä pohdinnan paikka ohjaajalle on 
myös todellisten tilanteiden henkinen puoli ennen 
etsintään lähtemistä. Onko ohjaaja valmis ottamaan 
vastuun omasta etsintätyöskentelystään? Mitä 
sitten, jos sieltä löytyykin joku ja missä kunnossa? 
Koiranohjaaja ei ole kuitenkaan koskaan yksin. 
Mukana on aina suunnistaja eli peesari. Peesarin 
homma on hyvä tapa tutustua etsintätehtäviin. 

PUMI PELASTUSKOIRANA
Pumi herättää joskus jopa hilpeyttä palveluskoira-
piireissä, koska onhan se nyt hauska otus – tärkeä-
nä söpössä lampaan turkissaan ja korvat heiluen. 
Aika usein hilpeys muuttuu ihailuksi, kun päästään 
hommiin. Nappo ainakin on saanut kehuja siitä, 
että se tuo sekä hyvää mieltä kaikille että on todella 

ENSIMMÄINEN PUMI PELASTUS- 
KOIRIEN PEKO-KOKEESTA LÄPI
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motivoitunut etsijä. Nappo on myös erittäin alus-
tavarma, ketterä ja kevyt koira, joka on kuitenkin 
riittävän kokoinen etsijä kaikenlaisessa maastossa.

ETSINTÄTYÖSKENTELY JA ILMAISU LÖYDÖSTÄ
Kun koira löytää ihmisen, Palveluskoiraliiton kokeis-
sa hyväksytään joko rullailmaisu tai haukku. Rullail-
maisussa koira tuo ohjaajalle kaulassaan roikkuvan 
rullan ja kertoo näin, että on tehnyt löydön. Tämän 
jälkeen ohjaaja kytkee koiran ja antaa sen johdattaa 
itsensä kadonneen luo. Haukkuilmaisussa koira jää 
haukkumaan löydetyn ihmisen luo, kunnes ohjaaja 
pääsee paikalle. Nappo ilmaisee löydön haukkumal-
la. Pumille tuo haukkuminen on melko luonnollista 
muutenkin. 

Nappo on luonteeltaan hyvin vilkas ja opettelen 
edelleen lukemaan sen eleitä ja olemusta etsintä-
tilanteissa. Vilkkaus ja uteliaisuus on sekä etu että 
haaste. Nappo on utelias etsimään ja löytämään, 
mutta se ei koske vain ihmisiä, vaan kaikkea mitä 
ympärillä tapahtuu. Välillä vauhti haastaa tarkkuut-
ta. Napon suuri motivaatio on löytää ihminen, ja se 
paikkaa kyllä pientä huolimattomuutta hyvin. 

PEKO-T KOE TESTAA TASON ENNEN VIRAN-
OMAISTARKASTUSTA
Nappo , Karvakorvan Ikiliikkuja,  suoritti pelastus-
koirien tasokokeen Palveluskoiraliiton kautta. Tie 
pelastuskoiraksi Palveluskoiraliiton kautta kulkee 
niin, että ensin on suoritettava BH- eli käyttäyty-
miskoe.  Tämän jälkeen suoritetaan PEKO-T ja siitä 
sitten edetään varsinaiseen viranomaistarkastuk-
seen eli VIRTA-testiin.

Palveluskoiraliiton pelastuskoirakoe eli PEKO-T on 
vaativa kokonaisvaltainen koe, joka testaa yhdessä 
kokeessa hallintaa, jäljestystä, ilmavainutyöskente-
lyä ja koiran motivaatiota sekä kestävyyttä. PEKO-T 
kokeessa on kolme osiota: tottis, jälki ja haku. 
Ne tehdään aina tässä järjestyksessä ja yhteen 
pötköön siirtyen suoraan vaiheesta toiseen. Koiran 
saa palkata vasta kaikkien osioiden suorittamisen 
jälkeen, koska sillä testataan koiran kestävyyttä. 
Tottisosuudessa on seuraaminen, paikallamakuu 
kolme minuuttia ja hallittu eteenlähetysliike. Tästä 
siirrytään suoraan jäljelle ja sieltä edelleen suoraan 
hakuosuuteen.

Jäljen pituus riippuu siitä, tehdäänkö viimeinen 
osuus eli henkilöhaku pitkänä vai lyhyenä. Jos haku 
tehdään lyhyenä (A-taso), on jälki 1 200 metriä. 
Kun haku tehdään pitkänä (B-taso), jälki on lyhyt 
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VIRTA-testiä ei tarvitse uusia koskaan, jos koira 
pitää PEKO-T tuloksensa voimassa. Nappo tähtää 
VIRTA-testiin ensi kesänä. 

NAPON TREENILISTALLA NYT 
Treenaamme Napon kanssa etsintää erilaisissa 
paikoissa ja häiriöissä: erityyppiset metsät, suot, 
pellot, vesistöt, rakennukset, rauniot, taajamat 
jne. Harjoittelemme myös etsittävien erilaista 
käytöstä: on esimerkiksi puhuvia, käveleviä, itkeviä 
tai pelkääviä löydettäviä. Treenien pääpaino on 
metsässä, koska siellä todelliset etsinnät pääosin 
koirien osalta tapahtuvat. Talvella teemme myös ra-
kennusetsintää ja syksyllä tarjoutuu hyvät puitteet 
pimeätreeneille. Treenit pyörivät ympäri vuoden, 
koska etsintöjäkin on ympäri vuoden. 

Tällä hetkellä treenaamme Napon kanssa VIR-
TA-testiä varten muun muassa erilaisia jälkiä ja 
etsinnän pitkäkestoisuutta. Meille suurin haaste on 
riistavietti, jota Nappo-pumiherralta löytyy. Aika 
näyttää, miten tässä asiassa onnistumme. 

MITEN PELASTUSKOIRATOIMINTAAN VOI PÄÄS-
TÄ MUKAAN?
Tämä riippuu alueesta. Joillakin alueilla järjestetään 
esimerkiksi tutustumiskursseja. Kannattaa selailla 
nettiä ja kysellä alueen koiraharrastajilta, jos haluaa 
löytää tietoa pelastuskoiratoiminnasta. Oma aktii-
visuus on tärkeää. Itsekin treenaan myös ryhmän 
ulkopuolella. Jäljestystä voi tehdä itsekseen, kun 
pääsee alkuun, samoin tottista. Pyydä päästä 
mukaan ensin vaikkapa etsittäväksi treeneihin. 
Vieraista etsittävistä on aina pulaa. 

Teksti: Heli Hietala

(A-taso). Tällöin jälki on 600 metriä. Kokeeseen 
ilmoittautuessa valitaan, kumpi tehdään pitkänä: 
jälki vai haku.  Nappo teki kokeessa pitkän haun 
ja lyhyen jäljen. Pitkässä B-tason haussa on yksi 
tai kaksi kadonnutta 30 000 m2 alueella. Ohjaa-
jalle ei kerrota tarkkaa määrää etukäteen. Ennen 
hakualueelle menoa ohjaaja saa kartan alueesta ja 
tekee siihen etsintäsuunnitelman. Sitä noudattaen 
koirakko tarkastaa alueen. Etsintäaika on rajattu.

PEKO-T on Palveluskoiraliiton koulutustunnus, ja 
kun sen saa riittävän hyvillä pisteillä, se on 1-tu-
loksen arvoinen. Nappo sai ykköstuloksen pistein 
293/300. Kolme ykköstulosta PEKO-T kokeesta tar-
koittaa, että koirasta voi tulla käyttövalio. Napolla 
on nyt PEKO-T koulutustunnus, jonka myötä meillä 
on oikeus osallistua VIRTA-testiin. Hälyoikeudet 
etsintöihin saa, kun VIRTA-tarkastus on läpäisty. 
Tämän jälkeen oikeuksia pidetään voimassa taso-
kokeiden kautta. PEKO-T on voimassa kaksi vuotta, 
jonka aikana se täytyy uusia kerran pelastuskoiran 
hälyoikeuden säilyttämiseksi.

VIRTA-TESTIIN
VIRTA-testi eli pelastuskoiran käyttöönottotarkastus 
suoritetaan kaikille niille koirakoille, joita käytetään 
poliisiviranomaisten apuna henkilöetsintätehtävissä 
riippumatta siitä, onko koira suorittanut tarvittavat 
pelastuskoirakokeet Suomen Palveluskoiraliiton 
(SPKL) vai Suomen Pelastuskoiraliiton (SPeKL) 
kautta. Testialue on iso ja kuviteltu tilanne vastaa 
oikeaa etsintätehtävää. Etsintätyöskentely kestää 
vähintään kaksi tuntia, jotta koiran kestävyys 
voidaan todentaa. Alueella voi olla 1–3 löydettävää. 
Lisäksi siellä on jälkiä ja mahdollisesti esineitä. 
Koiran täytyy reagoida jälkiin ja ajaa niitä oikeaan 
kulkusuuntaan. Tavoitteena on, että testin aikana 
koirasta nähdään sekä jäljestys- että ilmavainutyös-
kentely sekä ilmaisu.

Testin alussa ohjaaja saa kartan ja tilanneku-
vauksen. Hän tekee etsintäsuunnitelman ja lähtee 
sitten toteuttamaan sitä alueella. Ohjaajalla on 
apunaan suunnistaja, ja heidän perässään kulkee 
arviointiryhmä. Siihen kuuluvat VIRTA-tarkastaja, 
hälytysryhmän edustaja sekä poliisi. Nämä arvioivat 
koirakon hälykelpoisuuden. Joskus mukana on myös 
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun edustaja. 

Jos koirakko läpäisee VIRTA-testin, he saavat sen 
jälkeen osallistua hälytysryhmänsä kautta etsin-
töihin. Yleensä se on koirien tapauksessa alueella 
toimiva pelastuskoiraryhmä. Kerran läpäistyä 

KUVA: HELI HIETALA
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LUENTO KOIRAN  
HAJUTYÖSKENTELYSTÄ 7.1.2023
Pumit ry järjestää 7.1.2023 klo 13-16 koiran haju-
työskentelystä luennon, joka sopii kaikille koiran 
hajutyöskentelystä kiinnostuneille ja eri "nenä-
lajeja" harrastaville. Luento painottuu erityisesti 
tunnistusetsintään.

Luennoitsijana toimii Ilkka Hormila, joka on lajin 
pioneereja ja tehnyt yli 40-vuotisen uran poliisis-
sa partiokoiranohjaajana ja Poliisikoiralaitoksen 
opettajana. Nykyään Ilkka kiertää opettamassa 
tunnistusetsintää eri puolilla maailmaa. 

Luennolla käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa:

• Koiran hajuaisti ja sen aktivoiminen pennusta 
lähtien.

• Hajuerottelukoulutus, ihmisen ominaishajulla / 
muilla hajuilla.

• Harjoitushajujen käsittely.

• Koiran motivoiminen etsintään ja etsimisen 
koulutus.

• Tunnistusetsintä ja jäljestyskoulutus.

Luento järjestetään Jobs for Dogsin tiloissa osoit-
teessa Palopellonkatu 1, Kerava. Osallistumismaksu 
on Pumit ry:n jäsenille 20 euroa, ei-jäsenille 30 eu-
roa. Pumit ry:n jäsenet ovat etusijalla, ja luennolle 
mahtuu 30 henkilöä. Ilmoittautumiset 28.12.2022 
mennessä pumit.ry@gmail.com. Pumit ry:n 
jäsenille pyritään mahdollisuuksien mukaan myös 
järjestämään mahdollisuus etäosallistumiseen.

Luento kestää noin kolme tuntia keskusteluineen. 
Luennon jälkeen TE-jäljestyksestä kiinnostuneilla on 
mahdollista sopia erillisiä treenejä Ulla Lehikoisen 
kouluttamana.
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Esittäydytään nyt aluksi: Susanna ja Pete Porista 
sekä pumit Nuka ja Isla. Nuka (Napos Zsoldos) tuli 
meille vappuna 2015 eli se on nyt 7,5-vuotias. Isla 
(Napos Fiatalosszony) muutti meille keväällä 2018 
ja täyttää juuri viisi vuotta. 

REISSUKAVERIT MUKANA
Alun alkaen meillä on ollut ajatus, että koira/koirat 
kulkevat mukanamme sinne, mihin mekin, ja nämä 
kaksi ovat sitten reissanneetkin. Meillä on käynyt 
hyvä tuuri, kun kumpikaan ei voi pahoin autossa 
eikä muissakaan kulkuvälineissä. Parivaljakko on 
tottunut kulkemaan julkisilla seutulinjan busseista 
suurkaupungin metroihin. Lentokoneessa emme 
ole olleet koirien kanssa – ainakaan vielä. Olemme 
käyttäneet pyöräkärryä, kajakkia, sup-lautaa ja 
gondolia kulkuvälineenä. Olemme nukkuneet öitä 
teltassa, autossa, mökeissä ja hotelleissa. Omien 
lomareissujen lisäksi olemme kulkeneet koirata-
pahtumissa ja majoittuneet yhteismajoituksissa 
muiden koirakoiden kanssa.

LUONTOMATKAILU ON HYVÄ TAPA LOMAILLA
Meidän lomamatkamme suuntautuvat usein koh-
teisiin, joissa pääsemme liikkumaan luonnossa. Ke-
vättalvella olemme suunnanneet Suomen lappiin. 
Nykyään pohjoisen hiihtokeskuksissa on loistava 
mahdollisuus liikkua kävellen talvipyöräilyä ja käve-
lyä varten ajetuilla upeilla reiteillä tuvilta toiselle, 
koiralatuja ei ole monessakaan kohteessa. Toisinaan 
olemme lähteneet retkisukset ja ahkio muka-

namme omille reiteillemme. Kevättalven hanget 
kantavat hyvin pumin painon, mutta tarvittaessa ne 
pääsevät ahkion kyytiin, jos malttavat. Emme ole 
lähteneet koirien kanssa monen päivän hiihtovael-
luksille muuttuvien sääolosuhteiden vuoksi. 

Kesällä 2015 Nukan ensimmäinen reissu suuntau-
tui Itä-Suomeen. Pyöräkärry perässä pyöräilimme 
tutustuen Punkaharjuun ja Savonlinnaan. Uimme, 
soutelimme ja nautimme mökkeilystä. Lomailu on-
nistui hienosti vain muutaman kuukauden vanhan 
pennun kanssa. Seuraavana vuonna kiersimme 
Nukan kanssa Kebnekaise. Reissu alkoi moottorive-
neen kyydissä. Päivämatkat tuvalta toiselle olivat 
10–20 km/päivä. Vuoden 2018 kesäloma suuntau-
tui pumien rotujärjestö Unkarinpaimenkoirat ry:n 
erkkarista Oulusta Lofooteille asuntoautolla. Islan 
reissu loppui lyhyeen, kun se aloitti juoksut reissuun 
lähtöpäivänä. Nukan kanssa ajoimme Haaparannas-
ta Ruotsin läpi Narvikiin, josta jatkoimme Lofoottien 
eteläpäähän ja takaisin. Matkan varrella yövyimme 
upeissa maisemissa levähdyspaikoilla tai leirintäalu-
eilla. Reissaaminen asuntoautolla oli meille kaikille 
uutta, ja parasta oli vapaus muuttaa suunnitelmaa 
ja aikatauluttomuus. Kesällä 2020 suuntasimme 
kohti Kolia, josta jatkoimme Hossaan ja sieltä 
Rukalle. Vuoden 2021 loppukesä lomailimme Turun 
saaristossa pyöräillen (koirat pyöräkärryllä), lautoil-
la ja losseilla saarelta saarelle. Syksyllä pääsimme 
vielä päiväpatikoimaan Ylläksellä ruskaan. 

Viime kesänä pakkasimme auton laivaan ja 
seilasimme Turusta Tukholmaan ja sieltä Osloon. 

REISSUSSA PUMIEN KANSSA
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Oslosta matka jatkui Dalenin kautta Bergeniin ja 
sieltä Hellesyltiin, jossa vietimme kuusi yötä vuo-
rien ympäröimänä, laakson viimeisessä mökissä. 
Tämä oli yksi hienoimmista paikoista missä olemme 
olleet. Iso aidattu piha mökin ympärillä takasi sen, 
että vapaana laiduntava karja (lampaat ja vuohet) 
saivat olla rauhassa meidän paimeniltamme. Mökki 
oli sähkötön eikä netti toiminut. Koirille oli tositee-
veetä, kun ne seurasivat ikkunasta eläimiä. Yhtenä 
päivänä menimme RIB-veneellä Hellesyltistä Gei-
rangeriin. Vene jätti meidät puolimatkassa kyydistä 
ja patikoimme Geirangerin satamaan melko jylhissä 
maisemissa, mistä palasimme veneen kyydissä 
takaisin omaan kylään. Siinä menossa oli puminkin 
kuonokarvat suorana. 

Eilan (Metsävainio) kanssa olemme käyneet näyt-
telyissä Riikassa, Tromsassa ja Unkarin Komaromis-
sa. Komaromin reissu on ollut kaukaisin matkakoh-
teemme koirien kanssa. 

Tarkoituksena ei ollut kirjoittaa listaa matkakoh-
teista, vaan kertoa, etteivät koirat ole olleet este 
matkustaa. Ainakin pohjoismaat ovat turvallisia 
alueita reissata koiran kanssa. Perusrokotusten 
lisäksi ei muuta tarvita, ja Ruotsin läpi kuljettaessa 
pitää vaan hoitaa ekinokokkilääkkeet.

PUMI REISSUKAVERINA
Pumi on kokonsa puolesta hyvä reissukaveri. Se ei 
vie paljoa tilaa ja tarvittaessa sen voi ottaa syliin ja 
kantaa. Se on kestävä ja ketterä. Toisinaan olemme 

liikkuneet reiteillä, jossa omaa päätä on huimannut 
ja on tullut miettineeksi, että mitenkähän tästä nyt 
päästään. Kaikesta on tähän asti selvitty, vaikka 
matkan varrella on ollut muutaman metrin korkui-
set tikapuut. Niin vaan koira kiipeää tikkaita ylös. 
Alaspäin ne ovat tulleet kantaen. 

Onneksi molemmat pumimme pysyvät rauhal-
lisina haastavissa tilanteissa ja luottavat meidän 
apuumme. Ja parastahan niin koirien kuin ihmisten 
mielestä retkeilyssä on upean luonnon lisäksi eväs-
tauot. Maistuvat eväät ja tarvittaessa lämpimät tau-
kotakit koko porukan päällä, niin on mukava pitää 
kunnon tauko, jotta taas jaksaa taittaa matkaa.

Lopuksi vielä kiitokset Eilalle näistä meille niin 
täydellisesti sopivista pallokorvista. Ne sopeutuvat 
erämaan rauhasta vilkkaaseen kaupunkikeskustaan. 
Niiden kanssa voisin lähteä mihin vaan. 

Teksti ja kuvat: Susanna Saarinen
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TULLAAN TUTUIKSI 
ULLAN JA JUVEN KANSSA
ESITTELE ITSESI JA PUMISI: KUKA OLET, MITÄ TEET?
Olen Ulla Lehikoinen Varkaudesta. Me muutimme 
mieheni ja pumimme Juven kanssa "maalle, pikku-
kaupunkiin" noin kolme vuotta sitten pääkaupun-
kiseudulta. Toimin yrittäjänä yksityisessä fysikaa-
lisessa laitoksessa sekä Järvisydämen kylpylässä. 
Lisäksi olen hevoshieroja ja koulutan jonkin verran 
tunnistusetsintää koirille sekä jälleenmyyn Back on 
Track -tuotteita.

Juve on 4,5-vuotias harmaa uros. Se on kor-
keajalkainen ja rakenteeltaan neliö ja reilu 50 cm 
korkea. Sen turkki on pumimaisen kiharaa, karheaa 
ja jaloissa suht lyhyttä, toisin sanoen niin sanottu 
työkoiran turkki. 

Juve on kolmas pumimme. Molemmilla meillä on 
ollut lapsuudessa koira. Minulla oli lapsena kotona 
jämtlanninpystykorva ja karhukoira, jotka olivat 
isälläni metsästyskoirina ja kuitenkin pääasiassa 
perheenjäseniämme.

MITEN TULIT HANKKINEEKSI JUURI PUMIN?
Ensimmäisen pumini Väinön sain 2002 häälahjaksi 
mieheltäni! Väinö, Karvakorvan Väinämöinen, sai 
vuonna 2005 kaverin Pokon (Kaffogó Öreg Ördög) 

Unkarista. Haimme Pokon yhdessä Väinön kasvatta-
jan Helena Mattilan kanssa.

Meidän ensikohtaamisemme pumin kanssa 
tapahtui Kennel Karvakorvan luona. Mieheni oli 
bongannut pumin mökkireissulla Kangaslammilla. 
Hän ihastui rotuun ja soitti "selkäni takana" kasvat-
tajalle Karvakorvan kenneliin, jossa tutustuimme 
rotuun. Heiltä oli yksi koira, hurmaava Karvakorvan 
Amanda, hoidossakin meillä jonkin aikaa. Tästä sekä 
pumeistamme olen ikuisesti kiitollinen Helenalle!

Kasvattajalta saimme tietoa rodusta ja tutustuim-
me koiriin muun muassa näyttelyissä sekä luimme 
kirjallisuutta. Kasvattaja on valinnut meille kaikki 
kolme pumiamme. En ole kokenut tarpeelliseksi 
päästä itse valitsemaan. Tällä hetkellä meillä asuu 
Juve-pumi. Olimme vuoden verran ilman koiraa, 
kun odotimme Karvakorvan J -pentueen syntymistä. 
Odotimme pentua noin puoli vuotta. Juhannuksen 
olimme matkalla, kun Helenalta tuli viesti kuvan 
kera: "tässä on teidän pentunne". 

Pennustamme tuli Juve, viralliselta nimeltään 
Karvakorvan Juventus. Juve on syntynyt 24.6.2018. 
Nimi tuli mieheltäni Ekiltä, ja kuten arvata saattaa, 
Juventus on hänen suosikkijalkapalloseuransa. Nimi 

onkin herättänytkin huomiota ja haus-
kaa keskustelua tuntemattomienkin 
ihmisten kanssa. Samoin Juven pumin 
ulkonäkö ihastuttaa täällä, varsinkin 
kun Juve oli jonkin aikaa kaupunkim-
me ainoa rotunsa edustaja. 

ONKO PUMI VASTANNUT ODOTUK-
SIASI?
Koiramme ovat yllättäneet vain hyväs-
sä: viisaudellaan ja suloisuudellaan, 
reippaudellaan, kekseliäisyydellään. 
Koiramme ovat oppineet nopeasti 
sisäsiisteiksi ja oppivat yleensäkin 
asiat nopeasti. Onneksemme meillä 
on ollut niin sanottuja perusterveitä 
koiria. Suuremmilta vahingoilta olem-
me onneksi välttyneet.

KUVA: ULLA LEHIKOINEN
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Rotuna pumi ihastuttaa älykkyydellään, iloisuu-
dellaan ja luonnollisestikin ulkonäöllään ja ärsyttä-
viä piirteitä ei ole. En siis keksi asioita, jotka pumin 
kanssa olisivat vaikeita. Rotumääritelmän mukaan 
pumit ovat kovia haukkumaan ja äänekkäitä, mutta 
itse en allekirjoittaisi tätä.

MITÄ PUUHAILET PUMISI KANSSA?
Meillä pumi on aina ollut perheenjäsen eli toisin 
sanoen perhekoira. Arkeemme kuuluu ulkoilua: 
koirapuistossa leikkimistä, metsälenkkejä ja niin 
sanottuja kaupunkilenkkejä sekä jotain pientä "ai-
votyöskentelyä" päivittäin, esimerkiksi rally-tokoa, 
lelujen etsimistä, hajuerottelua ja TE-jälkeä. 

Juve osaa "perustemput" sekä joitain rally-temp-
puja. Olemme käyneet Juven kanssa pentukurssilla, 
näyttelyharjoituksissa, rally-tokokoulutuksessa 
ja tunnistusetsintäkoulutuksissa. Täällä ei ole 
rally-ryhmää, joten omaksi iloksemme ja koiran 
pään aktivoimiseksi harrastamme kotona rally-liik-
keitä ja tunnistusetsintää, lähinnä hajuerottelua. 
Hajuerottelua teemme kotona ihmisen hajuilla. 
Tunnistusetsinnän harjoittelussa on hidastanut 
treenikavereiden eli jäljentekijöiden puute. Kuulun 
myös paikalliseen vapepa-ryhmään, jossa voin hyö-
dyntää tarvittaessa Juven hajuerottelutaitoja. En 
ole kilpailuhenkinen, joten emme todennäköisesti 
tule koskaan kilpailemaan missään lajissa.

Tunnistusetsintää, TE-jälkeä, olen harrastanut 
pumieni kanssa jo yli 10 vuotta. Tykkään tunnistu-
setsinnästä, koska se on koiralle ominainen tapa 
tutustua, tutkia ympäristöä ja siihen liittyvää haju-
maailmaa. Hajuaisti on koiralle ensimmäinen, paras 
ja viimeinen aisti. Lisäksi koiralla tiedetään olevan 
erinomainen hajumuisti.

MIKÄ ON OLLUT MIELEENPAINUVIN JUTTU 
PUMISI KANSSA?
Pieniä hauskoja tapahtumia sattuu useinkin. Kerran 
Juve halusi välttämättä mennä tervehtimään 
miesjoukkoa, jonka ohi kävelemme. He olivatkin 
Juven ja mieheni kavereita, jotka tapaavat Juvenkin 
muutaman kerran viikossa, mutta minä en tuntenut 
heitä.

Juve saattaa myös "hyökätä" nostamaan 
tuntemattomankin ihmisen esineen, esimerkiksi 
hanskan, kadulta ennen kuin huomaankaan, koska 
olen opettanut sille esineiden noston.

Yksi erittäin ikävä tapahtuma sattui jo edesmen-
neen Väinön ja Pokon kanssa metsälenkillä. Olimme 
porukalla mieheni ja koirien kanssa ulkoilemassa, 
omat koirat kytketyinä, kun Väinön kimppuun 
hyökkäsi irrallaan ollut malamuuttiuros. Tästä tuli 
eläinlääkärireissu ja meille jäi hyvin paha mieli 
malamuutin omistajan asenteesta. Onneksi Väinölle 
ei jäänyt tuosta traumaa!

MILLAISIA ODOTUKSIA TAI TOIVEITA SINULLA 
ON YHDISTYKSELTÄ?
Yhdistyksemme on mielestäni hoitanut osansa 
hienosti! Lehti on mukavaa luettavaa ja Pumipäivät 
järjestetään aina loistavasti. Yhdistyksessämme on 
aktiivisia ja mukavia jäseniä.

Teksti: Ulla Lehikoinen

KUVA: ULLA LEHIKOINEN

KUVA:TERHI WALLIN
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Syksy on ollut meille loistokasta aikaa! Elokuun 
loppupuolella suuntasimme ensin auton nokan 
kohti Vaasaa ja Pipa jäi maailman ihanimmalle 
Kemulle hoitoon, kun me Rönnholmin Elinan kanssa 
jatkoimme matkaa Rovaniemelle agilityn SM-kisoi-
hin. Ajomatka taittui oikein rattoisasti, kun seura oli 
loistavaa, jutut lensivät ja musiikki raikasi. Naurua 
tältä reissulta ei puuttunut. 

Perjantaina oli etkokisat ja Nomi teki siellä kivalta 
radalta nollan. Kisapaikalta lähdimme etsimään 
meidän majapaikkaamme, joka oli söpö pieni mökki 
nelostien varrella muutaman kilometrin päässä 
kisapaikasta. Yöunet saattoivat olla hieman katko-
naisia jännityksen takia, mutta aamulla pääsimme 
taas kisapaikalle. Ihana isojen kisojen tunnelma tuli 
vastaan heti parkkipaikalla. 

Lauantaina oli yksilöradat, joissa onnistuin 
molempien koirien kanssa saamaan puhtaat radat! 
Kyseessä olivat minun ensimmäiset yksilökisat, ja 
pääsin molemmilla starttaamaan myös finaaliin: 
Juno loistavasti sijalta 11. ja Nomi sijalta 25. Tulos 
ei ole ollenkaan huono, kun osallistujia oli 136. 
Finaalissa lipsahti molemmille yhdet pienet virheet, 
mutta silti teimme niin hienot radat. Jaloissa saattoi 
jo hivenen painaa... Radat olivat kivoja, mutta haas-

tavia. Koko ajan sai olla tarkkana, mutta silti saattoi 
luottaa koiraan. 

Sunnuntaina olikin vuorossa joukkuekisa. Emme 
löytäneet muita osallistujia pumien joukkueeseen, 
joten päätimme Elinan kanssa sitten juosta kisan 
kaksin: minä Nomin ja Junon kanssa ja Eltsu Heilin 
ja Heilin veljen Fiun kanssa. Emme päässeet finaa-
liin, mutta meillä oli kivaa! 

AGILITYN SM-KISOISTA BH-KOKEESEEN
Pääsimme lähtemään ajoissa kotimatkalle ja päätin 
ajaa suoraan kotiin asti, tietysti jättäen Eltsun 
ja koirat Vaasaan ja nappaamalla Pipan kyytiin. 
Koska ekstempore-jutut ovat parhaita, niin keksin 
sitten kotimatkalla kysyä, olisiko vielä Pumit ry:n 
järjestämään BH-kokeeseen paikkoja vapaana heti 
maanantaina ja sain Junolle paikan. Pääsimme on-
neksi läpi! Lahjattomat reenaa vai miten se meni... 
Hah! Kokeessa oli mukavan leppoinen tunnelma, 
joka vähensi hivenen jännitystä.

SUOMEN AGILITYVALIO JUNO
Kisafiilis jäi vahvasti SM-kisojen jälkeen päälle, joten 
kisasimme sen jälkeen paljon, lähes joka viikonlop-
pu jossain. Muutamat nollatkin napsahteli Nomille 

PUMINOITA TAMPEREELTA OSA 4
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ja Junolle, ja Juno nappasi vikan agilitysertinsä ja 
tuli Suomen agilityvalioksi! 

Pipan kanssa olemme edistyneet treeneissä ja sen 
kanssa on kiva tehdä. Fiksu lapsi. Kun saamme ope-
teltua vielä kepit, niin sekin pääsee aloittelemaan 
kisauraansa. Pipa kävi luustokuvilla lokakuussa: ei 
sieltä ihan priimaa tullut, mutta ei mitään todella 
hälyttävää. Onneksi koirilla on huippuhieroja, joka 
auttaa hurjasti ja tukee meidän suhteellisen aktiivis-
ta elämää. Eikä maailmanloppu olisi ollut, vaikka 
pitäisi miettiä uudelleen meidän harrastuksia. 

Siskokin ehti pyörähtää pumiensa kanssa täällä 
kotopuolessa ja olikin taas kiva pumitapaaminen 
porukoiden luona. Siskon kaksi ja minun kolme 
pumia. Onneksi kaikki tulevat kivasti toimeen kes-
kenään. Loppusyksystä me olemme pitäneet pientä 
kisataukoa ja ottaneet vähän rennommin. Odotte-
lemme jo kovasti lunta – toivottavasti saamme sitä 
pian tänne Pirkanmaalle!  

Me tyttöjen kanssa toivotamme kaikille pallo-
korville ja palvelijoille oikein hyvää joulua ja uusia 
kujeita ensi vuodelle! 

Teksti: Annika Leppänen
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NÄYTTELYTULOKSIA
22.7.2022–23.10.2022 

22.7.2022 Kalajoki RN • Malgorzata Supronowicz (2)
Urokset (1)
Quento’s Neulasta AVO ERI AVK1 PU1 SA SERT ROP
Nartut (1)
Kasevan Design NUO ERI NUK1

23.7.2022 Posio RN • Juha Putkonen (1)
Nartut (1)
Napos Felhö AVO ERI AVK1 PN1 SA SERT MVA ROP

23.7.2022 Kalajoki NORD • Anne Livö Buvik (2)
Urokset (1)
Quento’s Neulasta AVO ERI AVK1 PU1 SA SERT NORD-
SERT MVA VSP
Nartut (1)
Kasevan Design NUO ERI NUK1 PN1 SA NORD-SERT 
ROP 

24.7.2022 Kalajoki KV • Dick Baars (4)
Urokset (2)
Quento’s Neulasta AVO ERI AVK1 PU1 SA CACIB VSP
Italianstyle Flounder VAL ERI VAK1 PU2 SA VARA-
CACIB 
Nartut (2)
Kasevan Design NUO ERI NUK1 PN1 SA CACIB ROP
Napos Olivgeze NUO ERI NUK2

30.7.2022 Pori KV • Tanya Ahlman-Stockmari (4)
Urokset (2)
Napos Pogácsa NUO ERI NUK1 PU1 SA SERT CACIB VSP
Fifikus Elosalama AVO EH AVK1
Nartut (2)
Napos Kacsa VAL ERI VAK1 PN1 SA CACIB ROP RYP-2
Serteperti Fitos JUN ERI JUK1 PN2 SA SERT JUN-SERT 
JUN ROP 

31.7.2022 Pihtipudas RN • Kati Taipale (4)
Urokset (2)
Serteperti Fapofa JUN ERI JUK1 PU1 SA SERT JUN-
SERT JUN VSP VSP
Galla-Dombi-Lucernás Misi AVO ERI AVK1 PU2 SA 
VARA-SERT

Nartut (2)
Napos Tánya JUN ERI JUK1 PN1 SA SERT JUN-SERT 
JUN ROP ROP
Karvakorvan Mansikki JUN ERI JUK2
 
5.8.2022 Kuopio KR • Vytautas Baranauskas (2)
Nartut (2)
Napos Olivgeze AVO ERI AVK1 PN1 SA SERT MVA ROP
Napos Tavasz JUN ERI JUK1 PN2 SA VARA-SERT JUN-
SERT JUN ROP

6.8.2022 Kuopio NORD • Roberto Schill (2)
Nartut (2)
Napos Olivgeze AVO ERI AVK1 PN1 SA NORD-SERT 
ROP
Napos Tavasz JUN ERI JUK1 PN2 SA SERT NORD-
VARA-SERT JUN-SERT JUN ROP

7.8.2022 Kuopio KV • Calin Simu (4)
Urokset (1)
Italianstyle Flounder VAL ERI VAK1 PU1 SA CACIB ROP
Nartut (3)
Napos Olivgeze AVO ERI AVK1 PN1 SA CACIB VSP 

Napos Tavasz JUN ERI JUK1 PN2 SA SERT JUN-SERT 
JMVA JUN ROP
Karvakorvan Mansikki JUN ERI JUK2 PN3 SA VARA-
SERT

13.8.2022 Kurikka RN • Leni Finne (1)
Urokset (1)
Napos Pogácsa NUO HYL

TULOKSIA
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13.8.2022 Nokia RN • Satu Ylä-Mononen (1)
Nartut (1)
Fifikus Elovena AVO ERI AVK1

13.8.2022 Turku KR • Robert Kotlar (9)
Urokset (5)
Hegyaljai Szerencsés Furmint JUN ERI JUK1 PU1 SA 
SERT JUN-SERT JUN ROP ROP
Quento’s Sinä Ansaitset Kultaa VAL ERI VAK1 PU2 SA
Noisy Dog’s Gandalf AVO ERI AVK1 PU3 SA VARA-
SERT
Karvakorvan Nestori JUN ERI JUK2
Kisködmönös Fekete Péter AVO EH AVK2
Nartut (4)
Noisy Dog’s Gwendolyn VAL ERI VAK1 PN1 SA VSP
Pusztai Altatódal Furfangos AVO ERI AVK1 PN2 SA 
SERT 
Pustan Helmen Kuurankukka VET ERI VEK1 PN3 SA 
VET ROP
Kisködmönös Firtos AVO ERI AVK2

13.8.2022 Oulu ER • Emese Kaszás (20)
Urokset (9)
Napos Rudolf JUN ERI JUK1 PU1 SA JUN VSP VSP
Italianstyle Flounder VAL ERI VAK1 PU2 SA
Napos Rivális JUN ERI JUK2 PU3 SA
Camms Censation VET ERI VEK1 PU4 SA VET VSP
Quento’s Neulasta AVO ERI AVK1 SA
Quento’s Inertia AVO ERI AVK2 SA SERT
Galla-Dombi-Lucernás Misi AVO ERI AVK3
Serteperti Fapofa JUN EH JUK3  
Fifikus Elosalama AVO H 
Nartut (11)
Napos Tánya JUN ERI JUK1 PN1 SA JUN-SERT JUN-
ROP ROP BIS-1
Napos Kacsa VAL ERI VAK1 PN2 SA
Kisködmönös Angyika VET ERI VEK1 PN3 SA VET ROP 
BISVET-1
Kasevan Design NUO ERI NUK1 PN4 SA
Napos Olivgeze AVO ERI AVK1 SA
Napos Sebes JUN ERI JUK2 SA
Snövallen’s Siri AVO ERI AVK2  
Kasevan Cashew VAL ERI VAK2 SA
Napos Tavasz JUN ERI JUK3
Mariell De Marque Lothus Av Fylgia VAL ERI VAK3
Zennovy Minda AVO EH AVK3  

14.8.2022 Puolanka RN • Beata Petkevica (1)
Nartut (1)
Kasevan Design NUO ERI NUK1 PN1 SA ROP

20.8.2022 Kouvola KR • Jaana Kummala (1)
Nartut (1)
Noisy Dog’s Greta AVO ERI AVK1 PN1 SA SERT ROP

20.8.2022 Harjavalta RN • Branislav Rajic (3)
Urokset (1)
Karvakorvan Juhannusheila AVO ERI AVK1 PU1 SA 
SERT MVA ROP
Nartut (2)
Titoktudó Ájtatos Manó VET ERI VEK1 PN1 SA VET-
SERT VET ROP VSP
Kaffogó Gerle AVO ERI AVK1 PN2 SA SERT

21.8.2022 Heinola KR • Maija Mäkinen (1) 
Urokset (1)
Noisy Dog’s Gandalf AVO ERI AVK1

27.8.2022 Forssa KV • Johan Andersson (7)
Urokset (4)
Hegyaljai Szerencsés Furmint JUN ERI JUK1 PU1 SA 
SERT JUN-SERT ROP JUN ROP
Inflame’s Heidevolk VET ERI VEK1 PU2 SA VET-SERT 
VET ROP
Quento’s Sinä Ansaitset Kultaa VAL ERI VAK1 PU3 SA 
CACIB
Karvakorvan Nestori JUN ERI JUK2
Nartut (2)
Eber-Formas Florka VAL ERI VAK1 PN1 SA CACIB VSP
Noisy Dog’s Gwendolyn VAL ERI VAK2 PN2 SA VARA-
CACIB
Pennut (1)
Arkosligeti Kocos Buzavirag PEK1 KP ROP-PENTU

3.9.2022 Helsinki NORD • Juha Putkonen (5)
Urokset (3)
Hegyaljai Szerencsés Furmint JUN ERI JUK1 PU1 SA 
NORD-SERT JUN-SERT JMVA JUN ROP VSP
Inflame’s Heidevolk VET ERI VEK1 PU2 SA NORD 
VARA-SERT VET-SERT VMVA VET ROP
Quento’s Sinä Ansaitset Kultaa VAL ERI VAK1 PU3 SA
Nartut (2)
Eber-Formas Florka VAL ERI VAK1 PN1 SA NORD SERT 
ROP
Noisy Dog’s Gwendolyn VAL ERI VAK2 PN2 SA NORD 
VARA-SERT
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4.9.2022 Kihniö RN • Antti Nieminen (1)
Nartut (1)
Karvakorvan Mansikki JUN ERI JUK1 PN1 SA SERT 
JUN-SERT JUN ROP ROP

4.9.2022 Oulu KR • Anita Al-Bachy (1)
Nartut (1)
Napos Olivgeze VAL ERI VAK1 PN1 SA ROP

10.9.2022 Jyväskylä, pentunäyttely • Juha Putkonen (3)
Urokset (2)
Kasevan Eräskin Erä-Einari PEK1 KP VSP
Kasevan Eräskin Erä-Jorma PEK2 
Nartut (1)
Napos Violetta PEK1 KP ROP RYP-2

10.9.2022 Porvoo KR • Nina Janger (1)
Urokset (1)
Hegyaljai Szerencsés Furmint JUN ERI JUK1 PU1 SA 
JUN ROP ROP 

11.9.2022, Jyväskylä RN • Kati Taipale (6)
Nartut (4)
Mariell De Marque Lothus Av Fylgia VET ERI VEK1 
PN1 SA VET-SERT ROP VET ROP
Titoktudó Ájtatos Manó VET ERI VEK2 PN2 SA
Karvakorvan Mansikki JUN ERI JUK1 PN3 SA SERT 
JUN-SERT JMVA JUN ROP
Serteperti Fitos JUN ERI JUK2 PN4 SA VARA-SERT
Pennut (2)
Kasevan Eräskin Erä-Einari PEK1 KP ROP
Kasevan Eräskin Erä-Jorma PEK2

17.9.2022 Hyvinkää KR • Maret Kärdi (3)
Urokset (2)
Karvakorvan Merirosvo NUO ERI NUK1 PU1 SA SERT 
ROP
Noisy Dog’s Gandalf AVO EH AVK1
Nartut (1)
Napos Gesztenye AVO HYL

24.9.2022 Eckerö, KV • Leif-Herman Wilberg (6) 
Urokset (2)
Serteperti Balambér AVO ERI AVK1 PU1 SA CACIB 
ROP 
Mariell De Marque Qnatte Qruth AVO ERI AVK2 PU2 
SA SERT VARA-CACIB

Nartut (4)
Sue The Invisible Pumidoro VET ERI VEK1 PN1 SA VET-
SERT VET ROP VSP
Tjavaroda’s Breaking Dawn NUO ERI NUK1 PN2 SA 
SERT CACIB
Napos Nárcisz AVO ERI AVK1 PN3 SA VARA-SERT 
VARA-CACIB
Tjavaroda’s Twilight NUO ERI NUK2 PN4 SA

24.9.2022, Riihimäki KR • Doron Rachlin (12)
Urokset (4)
Quento’s Sinä Ansaitset Kultaa VAL ERI VAK1 PU1 SA 
VSP
Hegyaljai Szerencsés Furmint JUN ERI JUK1 PU2 SA 
JUN ROP
Karvakorvan Merirosvo NUO ERI NUK1 
Noisy Dog’s Gandalf AVO EH AVK1 
Nartut (8)
Kasevan Design NUO ERI NUK1 PN1 SA ROP
Noisy Dog’s Gwendolyn VAL ERI VAK1 PN2 SA 
Karvakorvan Mansikki JUN ERI JUK1 
Inflame’s Vermilion AVO ERI AVK1  
Pustan Helmen Kuurankukka VET ERI VEK1 
Noisy Dog’s Galadriel AVO ERI AVK2
Titoktudó Ájtatos Manó VET ERI VEK2 
Pusztai Altatódal Furfangos AVO EH AVK3

22.10.2022 Seinäjoki KV • Maija Mäkinen (2)
Urokset (2)
Fifikus Ölyv VET EH VEK1
Fifikus Elosalama AVO HYL

23.10.2022 Lahti, pentunäyttely • Anett Finnig (2)
Nartut (2)
Kasevan Fortuna PPEK1 KP ROP
Eber-Formas Hermina PPEK2

PAIMENNUSKOETULOKSIA

Narttu Kaffogó Gerle ”Pulu”, ohj. Helena Mattila
1.10.2022 Lohja, Eija Kansanaho-Palonen, PAIM-E 
EH, 89 p.
2.10.2022 Lohja, Eija Kansanaho-Palonen, PAIM1 H, 
78 p., siij. 6/6
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TOKOTULOKSIA

Narttu Karvakorvan Kottarainen ”Celta”,  
ohj. Senni Mulari
18.9.2022 Lohja, Mari Väänänen, ALO1 185,0 p., 
sij. 4/6
13.11.2022 Tampere, Harri Laisi, ALO1 177,5 TK1, 
sij 3/6

Narttu Karvakorvan Hedwig ”Bojo”,  
ohj. Helena Mattila
22.10.2022 Lohja, Pirkko Bellaoui ALO2 148,5 p., 
sij. 12/15 
23.10.2022 Lohja, Kaarina Pirilä, ALO1, 191,5 p., 
sij. 2/10
29.10.2022 Hyvinkää. Ilkka Stén, ALO1, 177 p., sij. 
4/7

LUONNETESTITULOKSIA

Uros Mortti, ohj. Tanja Laakso
16.10.2022 Tuusula, Maarit Salla ja Jorma Lankinen
+2, +1b, +1, -1, +2, +2, +3, +3, +++, yht. 191 p.

PELASTUSKOIRATULOKSIA

Uros Karvakorvan Ikiliikkuja ”Nappo”,  
ohj. Heli Hietala
11.9.2022 Alavus, Mia Sandelin, A/B 1, 293 p., 
PEKO-T, sij. 1/3

RALLY-TOKOTULOKSIA

Narttu Karvakorvan Hedvik ”Bojo”,  
ohj. Helena Mattila
5.11.2022 Salo, Jaana Karppinen, MES0
10.11.2022 Kouvola, Pia Heikkinen, MES0

Narttu Noisy Dog´s Greta ”Iris”,  
ohj. Minna Niskapohja
15.10.2022 Kotka, Kirsi Petäjä, VOI0
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KARVAKORVAN  
MANSIKKI "ANSA"
narttu, ER28201/21, synt. 5.4.2021
i. Napos Humbuk
e. Kaffogó Csepke

Kasv. Helena Mattila
Om. Sanna Kiviaho ja Timo Kärki

SUOMEN JUNIORISERTIT:
26.3.2022, Lahti, Lokodi Csaba Zsolt
4.9.2022, Kihniö, Antti Nieminen
11.9.2022, Jyväskylä, Kati Taipale
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FI JMVA HeJW-21 HeW-21 V-21 JV-21

KASEVAN DESIGN 
"TORU"
narttu, FI12854/21, synt. 9.12.2020
i. Napos Zsivány
e. Kasevan Antaa Palaa

Kasv. Mirjami Hornela
Om. Mirjami Hornela

SUOMEN JUNIORISERTIT:
2.4.2022 Kajaani KV, Kati Taipale
9.4.2022 Tornio RN, Harto Stockmari
21.5.2022 Rauma KR, Calin Simu
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NAPOS FELHÖ 
"PULMU"
narttu, FI55382/17, synt. 5.11.2017
i. Napos Matyas
e. Napos Zendülés

Kasv. Eila Metsävainio
Om. Hanna-Leena ja Mika Pasanen

SUOMEN SERTIT:
23.7.2022 Posio, Juha Putkonen
16.7.2022 Tornio, Gunilla Skallman
11.6.2022 Rovaniemi, Collette Mundoon

RUOTSIN SERTI:
18.8.2019 Överkalix, Jancik Leos 
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NAPOS FÜZIKE 
"PAJU"
narttu, FI55381/17, synt. 5.11.2017
i. Napos Matyas
e. Napos Zendülés

Kasv. Eila Metsävainio
Om. Aino Förell

SUOMEN SERTIT:
27.9.2020 Hyvinkää, Helin Tenson
14.8.2021 Mynämäki UPK ry:n Erikoisnäyttely, 
Helen Tonkson 
26.5.2022 Turku, Anita Al-Bachy 
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FI MVA NO MVA EE MVA, BALTW-21

NAPOS KACSA "KASSA"
narttu, FI41314/19, synt. 17.7.2019
i. Nyirsegfia Tüske
e. Napos Csalogány

Kasv. Eila Metsävainio
Om. Heikki Kujala

SUOMEN SERTIT:
13.9. 2020 Kokkola, Anita Al-Bachy 
11.7.2021 Oulu, Leila Kärkäs 
23.4.2022 Pello, Marjo Järventölä 

VIRON SERTI:
21.8.2021 Harjumaa BALTW-21, Laszlo Erdös 

NORJAN SERTI:
19.8.2022 Tromssa, Leila Kärkäs 
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NOISY DOG’S  
GWENDOLYN "MONA"
narttu, FI21816/20, synt. 23.2.2020
i. Arkosligeti Kócos Gomolya
e. Noisy Dog’s Fadette

Kasv. Carita Friberg
Om. Raija Rundberg ja Riikka Halonen

SUOMEN SERTIT:
26.3.2022 Lahti, Csaba Zsolt Lokodi
24.10.2021 Lahti, Saija Juutilainen
18.9.2021 Hyvinkää, Zsolt Biro
15.9.2021 Tuusula, Olga Grin
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QUENTO’S NEULASTA 
"PYRY"
uros, FI28391/20, synt. 13.4.2020
i. Jellum's Harald
e. Quento's Lotta Svärd

Kasv. Reetta Molarius-Papunen
Om. Hanna Niittyviita ja Mirjami Hornela

Suomen sertit:
10.7.2022 Oulu KV, Anita Al-Bachy
22.7.2022 Kalajoki RN, Malgorzata Supronowicz
23.7.2022 Kalajoki Nord, Anne Livö Buvik
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FI MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA TLNW-22

QUENTO’S SINÄ ANSAITSET 
KULTAA "TAMAS"
uros, FI14668/20, synt 5.1.2020
i. Quento’s Myan-Mar Bomber
e. Quento’s Love

Kasv. Reetta Molarius-Papunen
Om. Christine Nyholm

SUOMEN SERTIT:
5.9.2021 Tuusula, Olga Grin
1.5.2022 Tampere, Anna Albrigo
14.5.2022 Hamina, Boris Spoljaric
LIETTUAN SERTI:
6.11.2021 Kaunas, Denis Kurzeij
LATVIAN SERTI:
12.2.2022 Valmiera, Jancik Lacos 
VIRON SERTI:
9.4.2022 Tallinna TLNW-22, Konrad Tijana 
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CAMMS CENSATION 
"VEIJO"

uros, FI17976/12, synt. 10.1.2012
i. Camms Attityd
e. Akinnaz Ztoya

Kasv. Camilla Carlsson, Ruotsi
Om. Niina Nevanperä

Suomen veteraanisertit:
2.4.2022 Kajaani, Kati Taipale
23.4.2022 Pello, Marjo Järventölä
7.5.2022 Oulu, Jouko Leiviskä
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PUSTAN HELMEN  
KUURANKUKKA "MINKA"

natttu, FI32697/11, synt. 1.5.2011
i. Fre To’s Kellys Tacan
e. Karvakorvan Chili

Kasv. Marja-Leena Puranen
Om. Raijan Rundberg ja Riikka Halonen

Suomen veteraanisertit:
16.7.2022 Helsinki, Svante Frisk
18.6.2022 Kotka, John Bond
11.6.2022 Hämeenlinna, Anna Brankovic
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Karvakorvavuosi 2022
30 vuotta sitten, 8.8.1992, syntyi ensimmäinen kasvattamamme Karvakorvapentue (Bujdosó-
Úti Hetyke - Karvakorvan Amanda). Aika on mennyt käsittämätöntä vauhtia, mutta yhä 
edelleen on ilo nähdä Karvakorvia erilaisissa harrastuksissa ja kuulla uutisia ja kuulumisia. 
Lämmin kiitos kaikille näistä vuosista!  

Karvakorvien tekemisiä vuonna 2022: 
• agilityssä virallisiin kisoihin ovat osallistuneet Karvakorvan Ikiliikkuja, Ilmatar, Kertomus ja 

Kottarainen 
• rallytokossa Karvakorvia ovat edustaneet Hedwig, Ihannevävy, Juhannusheila, Ilmatar ja 

Kertomus     
• tokokisoissa ovat käyneet Hedwig ja Kottarainen
• luonnetestiin ovat osallistuneet Karvakorvan Kertomus sekä Kottarainen
• käyttäytymiskokeen (BH) suorittivat hyväksytysti sekä Hedwig että Kottarainen
• paimennustaipumustestiin ovat osallistuneet ja sen hyväksytysti suorittaneet Karvakorvan 

Maijuli, Mansikki, Mustarastas ja Nokkonen
• Karvakorvan Hedwig osallistui paimennuskokeen 1-luokkaan
• Karvakorvan Ikiliikkuja suoritti hyväksytysti pelastuskoirien PEKO-T -kokeen
• näyttelyissä ovat käyneet Juhannusheila, Junkkari, Juventus, Kertomus, Liekki, Merirosvo, 

Mansikki, Nestori ja Notta.
• FI MVA vahvistettiin Juhannusheilalle ja FI JMVA Mansikille.

Tuonneista Csúnyatelepi Áldás kävi sekä luonnetestissä että paimennustaipumustestissä ja sille 
vahvistettiin FI MVA. Kaffogó Gerle osallistui paimennuksessa esikokeeseen ja 1-luokkaan ja 
palkittiin sertillä näyttelyssä. 

Jatketaan samoissa merkeissä!

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2023 ihan kaikille! 
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Kennel Pustai Altatódal toivottaa

Onnellista Joulun Aikaa 
ja iloa vuodelle 2023

Pentue suunnitteilla 
alkukevääksi
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UUSI VUOSI JA RAKETIT
TOP 10 -VINKKIÄ 

• Älä pidä koiraa irti edes aidatulla pihalla ilotulituksen aikaan. 

• Varmista, että koira ei pääse irti valjaista tai kaulapannasta. Käytä mielellään tuplavarmistusta esimer-
kiksi panta ja valjaat kahdella remmillä kiinnitettyinä. 

• Ulkoiluta koira ennen ilotulituksen alkua ja, mikäli tarvetta, reilusti sen jälkeen. 

• Älä koskaan ota koiraasi mukaan seuraamaan ilotulitusta. Koira ei ymmärrä sitä samalla tavalla elämyk-
senä eikä se ole oikea tilanne opettaa koiralle äänien sietoa. 

• Ota etukäteen talteen koirasi hajua laittamalla karvaa tai käytetyn kaulapannan puhtaaseen uudelleen 
suljettavaan pussiin. Nämä ovat tarpeen, jos koirasi katoaa ja tarvitset etsijäkoiran apua. 

• Pidä koirasi sisätiloissa ilotulituksen aikaan ja pidä TV tai radio päällä. Vedä verhot ikkunoiden eteen. 

• Tallenna puhelimeesi Etsijäkoiraliiton maksuton neuvontanumero 040 724 8614. Ole tarvittaessa yhtey-
dessä etsijäkoiraliittoon matalalla kynnyksellä koirasi kadotessa. 

• Mikäli koirasi katoaa, älä juokse ympäriinsä koirasi nimeä huutaen. Pysy rauhallisena, sillä usein karkuri 
palaa, kun pelottava tilanne on ohi. 

• Omistajan ja ruuan haju auttaa. Jätä katoamispaikalle omistajan vaate, jos kukaan perheenjäsenistä ei 
voi jäädä katoamispaikalle. Kotipihalta karanneelle tulisi tehdä hajujälkiä kotiin omistajan hajulla tai 
ruualla. Vie katoamispaikalle tai kotipihalle vahvasti tuoksuvaa ruokaa.

• Katoamisesta on hyvä tehdä heti ilmoitus paikallisiin Facebook-ryhmiin. Älä julkaise katoamisilmoituk-
sissa koirasi kutsumanimeä. 

Yksityiskohtaiset ohjeet:  
www.etsijakoiraliitto.fi/ohjeistus 



PUMIN KASVATTAJIA
EBER-FORMAS 
Arja Lankinen 
Pajuniitty 5
02940  ESPOO
+358 40 725 1898
eberformas@gmail.com
ja
Sonja Nyström
NURMES
eberformaskennel@gmail.com
https://eberformas.blogspot.com/

FIFIKUS
Marianne & Jyrki Försti
Kantokyläntie 2
36600 PÄLKÄNE
+358 40 574 4737, +358 50 556 
8651
kennel.fifikus@gmail.com
www.kennel-fifikus5.webnode.fi/

HAAVEKUVAN
Jaana Sarajärvi
Rantatie 18
37830 AKAA
+358 50 355 6600
haavekuvanpumit@gmail.com
sites.google.com/view/
haavekuvan-kennel

INFLAME’S
Eeva Mattila
Keskisvägen 935
66820  KOMOSSA (Vöyri)
+358 400 646 969
venasszony@gmail.com
www.pumi-serradeaires.com/

JOTTAMOISEN 
Minna Ikävalko
Teerentie 8 
18300 HEINOLA
+358415368479
jottamoisen@gmail.com

KARVAKORVAN 
Helena Mattila
Mikonmäki 16
01830 LEPSÄMÄ
+358 400 879 701
karvakorvan@gmail.com
www.sites.google.com/site/
kennelkarvakorvanweb

KASEVAN 
Mirjami Hornela
+358 44 5955 933
kasevankennel@gmail.com
www.kasevankennel.com

NAPOS 
Eila Metsävainio
Tervolantie 1641 B
95365 MAULA
+358 400 395 907
eila.metsavainio@gmail.com
www.naposkennel.com

NOISY DOG’S 
Carita Friberg
Stenmanintie 22
04660 NUMMINEN
+358 400 537 683
kennel.noisydogs@gmail.com
www.noisydogs.kotisivukone.com

PASTORIUS
Zsolt Fodor
Santakatu 1 D 84
00180 HELSINKI
kalandog11@gmail.com
www.pastoriuskennel.blogspot.
com

PUSZTAI ALTATÓDAL * 
Jade Lastikka-Kurttila ja Leeni 
Lastikka
Vanhaistentie 4 a 14
00420 HELSINKI
+358 41 546 1456
leenilastikka@gmail.com
www.pumit.fi/kasvattajia/puzstai-
altatodal/

TASSUVAARAN
Kaisa Vaaramaa ja Timo Pulkkanen
Ylä-Vainio 102
19210 LUSI
+358 44 259 5733
kennel@tassuvaaran.fi
www.tassuvaaran.fi

TERÄSVILLAN 
Hanna-Leena ja Mika Pasanen
Paljakkatie 5
96500 ROVANIEMI
+358 44 282 8268
hlpasanen@gmail.com
www.pumpelot.blogspot.fi/

    * = pentue alkuvuodesta
  ** = pentue suunnitteilla 
           kevääksi
*** = sijoitetaan pentu


