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KULTAINEN RENGAS  
- GOLDEN RING GR RY

Kultaistennoutajien  
rotujärjestö, perustettu 1981

Yhdistyksen tärkein tehtävä 

on ohjata kultaistennoutajien 

jalostusta ja käyttöä sekä  

rodun tunnetuksi tekemistä.  

Yhdistys on valtakunnallinen, 

toiminta kattaa koko Suomen.  

Yhdistys edustaa ja valvoo  

kultaistennoutajien etua 

Suomen Kennelliitossa ja on 

Suomen Palveluskoiraliiton  

ja Agilityliiton jäsen.

Yhdistys pyrkii kaikessa  
toiminnassaan noudattamaan  
asettamiaan arvoja:

• Avoimuus 

• Tasa-arvoisuus ja  

 oikeudenmukaisuus

• Kunnioitus rotua ja alku- 

 peräistä käyttötarkoitusta  

 kohtaan

HALLINTO

Puheenjohtaja
Carita Lifländer 
puheenjohtaja@goldenring.fi 
puh. 040 719 1033

Varapuheenjohtaja 

Joni Kohonen,  
joni.kohonen@chesterton.com

Sihteeri 
Ada Pykäläniemi
sihteeri@goldenring.fi

Talous 
talous@goldenring.fi

Hallitus
Hanna-Liisa Hartikainen, Vantaa  
050 533 3300
hanna-liisa.hartikainen@luukku.com

Teija Hemmilä, Ylikiiminki 
044 345 2957 
teija_hemmila@suomi24.fi 

Piia Joki-Erkkilä, Ylöjärvi 
040 590 9676 
creamywhispers@gmail.com  

Erika Jylhä-Pekkala, Raahe 
040 596 3634 
golden.meringues@gmail.com 

Sari Kauppinen, Pornainen 
0440 435486 
sari.k.kauppinen@gmail.com 

Joni Kohonen, Mänttä 
0400 468 258 
joni.kohonen@chesterton.com 

Sonja Lahdenranta-Husu, Vaasa 
050 343 4695 
sonja.lahdenrantahusu@gmail.com

Carita Lifländer, Lahti 
040 719 1033 
puheenjohtaja@goldenring.fi 

Jari Päivärinta, Pietarsaari 
040 505 8464 
jari.paivarinta@multi.fi

Piia Serguskin, Suonenjoki 
0500 846 358 
piia@bentongoldens.com

Jäsensihteeri 
Saila Avaz
040 585 2856
jasensihteeri@goldenring.fi
yhteydenotot mielellään iltaisin 
16.00 – 20.00 välisenä aikana, 
ei tekstiviestejä

Jäsenmaksut 2019
Osoitteenmuutokset jäsensihteerille. 
Maksamalla laskun eräpäivään 
mennessä varmistat, että seuraavakin 
lehti kolahtaa laatikkoon.
Vuosijäsen  27 €
Liittymismaksu  3 €
Perhejäsen (ei lehteä)  4 €
Pentuejäsenmaksu pennulta  10 €

Kotisivut www.goldenring.fi 
Marika Kumpurinne-Harju
webbari@goldenring.fi
Vicki Ahlström
ahlstrom.vicki@gmail.com

ALUEYHDISTYKSET

Kuopion Seudun Kultaiset
Tiina Martikainen 
040 481 1834
pj@kuopionkultaiset.com
www.kuopionkultaiset.com

Lahden Seudun Kultaiset
Maria Vuorenmaa 
maria@lemmikkikellaririemu.fi
www.lahdenseudunkultaiset.fi

Pohjois-Pohjanmaan Kultaiset
Teija Hemmilä
teija.hemmila@suomi24.fi 
http://pohjois-pohjanmaankultaiset.
webs.com

Porin Seudun Kultaiset
Susanna Peltomaa-Haapaniemi 
susanna.peltomaa@gmail.com
porinkultaiset.wordpress.com

Pääkaupunkiseudun Kultaiset
Laura Lindgren
puheenjohtaja.psk@gmail.com
www.paakaupunkiseudunkultaiset.com
Olemme myös Facebookissa!

Turun Seudun Kultaiset
Eeva Saario
040 7571 234
eeva.saario@outlook.com
www.turunkultaiset.net

TOIMINTA

Jalostus
Oletko aloitteleva kasvattaja tai  
haluatko tietää rodun jalostuksesta?
Jalostustoimikunta
jalostus@goldenring.fi

Pentuvälitys 
pentuvalitys@goldenring.fi
Kultaistennoutajien virallinen  
pentuvälitys. 
Victoria Ahlström
ahlstrom.vicki@gmail.com,
pentuvalitys@goldenring.fi
0400 967 956

Ulkomuototuomarikoulutus 
Ulkomuototuomari
Viveca Lahokoski
viveca@kenneldreamstyle.com

ALUEYHTEYSHENKILÖT
Alueyhteyshenkilöt jakavat tietoa  
kultaisennoutajan omistajille, 
jos alueella ei ole alueyhdistystä. 

Joensuun seutu
Heli Kapanen-Lappalainen
050 585 5116, goldfellow@gmail.com

Jyväskylän seutu
Tuija Aaltonen
050 305 9419, tuija@lappiksen.net

Kotkan/Kouvolan seutu
Minna Outinen 
minna.outinen@gmail.com

Lapin seutu
Jonna Alamommo, 040 592 4880, 
jonna.alamommo@gmail.com

Pietarsaaren seutu
Carina Päivärinta, 050 585 8968
carina.paivarinta@multi.fi

Tampereen seutu
Joni Kohonen 0400 468 258
Joni.kohonen@chesterton.com

Vaasa/Seinäjoki
Eija Tuominen, 044 5600508
eija.tuominen@huoltoasemat.teboil.fi

YHTEYSHENKILÖT

Haluatko aloittaa uuden harrastuslajin,  
kouluttaa itseäsi harrastuksen  
järjestystehtäviin tai verkostoitua  
muiden harrastajien kanssa?

Agility (AGI) 
Milla Riihimäki
riihimaki.milla@gmail.com

Koiratanssi (KT)
Tiina Paavola
040 589 0741 
tiimamaija.paavola@gmail.com 

Metsästyskokeet (NOU, NOME)
Mikko Airimo
mikko.airimo@gmail.com

Metsästyskoirien jälki (MEJÄ) 
Erika Jylhä-Pekkala, 040 5963634  
erika.jylha-pekkala@proagria.fi

Näyttelyt (NÄY) 
Hanna-Liisa Hartikainen
050 533 3300 
hanna-liisa.hartikainen@luukku.com

Palveluskoirat (PK) 
Marika Tamminen
marika.k.tamminen@suomi24.fi

Rally-toko (RT)
Elli Supponen
elli.supponen@gmail.com
 
Tottelevaisuus (TOKO) 
Kristiina Puskala
kristiina.puskala@luukku.com

Vesipelastus (VEPE)
Johanna Paavilainen
paavilainen.johanna@gmail.com

puheenjohtajalta
Takana on lähes viisi vuotta yhdistyksen puheenjohtajuutta, 
edessä reilu kuukausi. En koskaan ajatellut, että toimisin 
tehtävässä näin pitkään. Vuodet ovat menneet nopeasti ja 
opettaneet paljon, paitsi rodusta myös ihmisistä. 

Aloittaessani tehtävässä ensimmäinen koirani oli reilun 
kuuden vanha, olin siis suhteellisen tuore rodun ja koirahar-
rastuksen parissa. En tuntenut paljon ketään, en ollut tietoinen 
ihmisten välisistä ristivedoista eikä linjanäkemyserotkaan 
olleet tuttuja. Näin jälkikäteen ajateltuna se oli sangen hyvä 
lähtökohta, joka antoi pohjan tasapuoliselle ja ennakkoluulot-
tomalle tekemiselle. 

Minua ei koskaan lakkaa hämmästyttämästä se tunteen 
palo, mikä koiraharrastamiseen liittyy. Kerrasta toiseen olen 
pettynyt siihen, että suuressa kokonaisuudessa tärkeintä on 
oma asia, oma napa. Onneksi olen myös monesti positiivisesti 
yllättynyt ja ollut suunnattoman onnellinen huomatessani 
tekoja, pieniä ja isoja, jotka vievät rodun asiaa eteenpäin sekä 
ihmisistä, jotka välittävät ja pyyteettä ovat tehneet näitä tekoja 
kokonaisuuden eteen. 

On yksi suuri asia, joka rodunkasvatuksessa huolettaa  
– rodunomaisen luonteen, rodunomaisen ulkonäon/rakenteen 
ja rodunomaisen toiminnan tasapainon säilyttäminen. 

Liiallisen ulkonäön/rakenteen tavoittelun myötä kadotetaan 
sekä luonnetta että viettiä – ei kaikkien kultaistennoutajien 
tarvitse olla käyttövalioita, mutta kiinnostus riistaan ja 
noutamiseen tarvitaan sekä fyysiset ominaisuudet, jotta 
edelliset onnistuvat. Taipumuskoe on hyvä mittari.

Liiallisen vietin ja rodunomaisen toiminnan tavoittelu 
puolestaan on johtanut yksilöihin, joita ei hyvällä tahdolla-
kaan tunnista kultaiseksinoutajaksi. Näyttelystä pitää saada 
tulos H ilman ”käy-suosiollista” tuomariakin. 

Luonneparka menee sitten pesuveden mukana ulkonäön/
rakenteen tai rodunomaisen toiminnan tavoittelun myötä. 
MH-luonnekuvaus ja luonnetestit antavat objektiivisen kuvan 
koiran luonteesta.

Surkein kuulemani juttu lähimenneisyydestä on kuitenkin 
se, että pennunostajien suunnalta on kuulunut kyselyä ”mistä 
saisin sellaisen kultaisennoutajan, jolla ei ole yhtään viettiä”. 
Toivottavasti ei mistään, koska sellaista ei tulisi olla. Lukekaa 
ihmiset rotumääritelmää ajatuksella – kultainennoutaja on 
metsästyskoirarotu, jonka KUULUU olla riistaviettinen. Jos 
haluat kasvattaa tai omistaa vietittömän koiran, suosittelen 
rodun vaihtamista. 

Haastan kaikki kultaisennoutajan parissa toimivat ihmiset 
– tulevat rotujärjestön- ja alueyhdistysten toimihenkilöt, kas-
vattajat ja koiranomistajat – ajamaan kultaisennoutajan asiaa 
metsästyskoirarotuna unohtamatta rodunomaista ulkonäköä/
rakennetta ja luonnetta!

Kiitän kaikkia yhteistyöstä kuluneina vuosina 
ja toivotan teille mukavaa vuotta 2020
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TERVEYSTUTKIMUSTEN TUET 2020

Rotujärjestö tukee kultaistennoutajien iktyoosi- ja 
PRA-geenitutkimuksia sekä selän spondyloosiku- 
vauksia. 

Geenitestit tulee ottaa aikaisintaan samalla eläinlää-
kärikäynnillä, kuin PEVISA-tutkimukset tehdään ja tu-
et tulee anoa 2kk sisällä siitä, kun on maksanut testin. 
Ehtona geenitestitukien maksulle on, että tutkittu yksi-
lö on jalostuskelpoinen voimassaolevan PEVISA-sään-
nön ohjeen mukaisesti eli tukea maksetaan vain silmä-
tarkastetuille, sekä lonkka- ja kyynärkuvatuille koiril-
le, jotka täyttävät PEVISA:n mukaiset pentuerekiste-
röinnin raja-arvot. 

Rotujärjestö on varannut 5000 euroa terveystutki-
musten tukemiseen. Tuet vuonna 2019 tai sitä ennen teh-
dyistä tutkimuksista tulee anoa helmikuun 2020 lop-
puun mennessä.  

Lisätietoja terveystutkimusten tukemisesta osoit-
teessa https://www.goldenring.fi/jalostus/ajankohtai-
sia-asioita/terveystutkimusten-tuet-2020/

TUKI MH-LUONNEKUVAUKSISTA

Vuosi 2020 on Kennelliiton luonnevuosi. Rotujärjestö 
tukee MH-luonnekuvauksissa käyneitä jäsenten omis-
tamia kultaisianoutajia niin, että yli 70 € menevä osa 
osanottomaksusta korvataan. Vapaamuotoinen tuki-
anomus maksusta tulee tehdä 2 kk:n kuluessa kuvauk-
sesta sähköpostitse osoitteeseen luonne@goldenring.fi. 
Liitä mukaan kopio maksukuitista ja koiran virallinen 
nimi.

Yhdistyksen maksaman korvauksen edellytys on, et-
tä koiran omistaja(t) on rotujärjestön jäsen ja koira on 
rekisteröity Suomessa. 

MUUTOKSIA TYÖRYHMISSÄ

Golden Ringillä on kolme toimikuntaa (Jalostus, luon-
ne, NOME), joiden puheenjohtajat nimetään syys- 
kokouksessa. Toimikuntien lisäksi on muutaman vuo-
den toiminut hallituksen asettamat työryhmät – näyt-
telytyöryhmä ja kasvattajatyöryhmä. Vuosittaisesta 
näyttelytoiminnasta vastaa kullekin näyttelylle erik-
seen asetettu näyttelytoimikunta. Kasvattajatyöryh-
män asiat menevät hyvin suuresti päällekkäin jalostus-
toimikunnan asioiden kanssa. 

Hallitus päätti lakkauttaa sekä näyttelytyöryhmän 
että kasvattajatyöryhmän. Työryhmien sijaan vuodel-
le 2020 nimetään kummallekin osa-alueelle oma vas-
tuuhenkilö. 

Lisäksi hallitus päätti perustaa vuodelle 2020 uuden  
tapahtumatyöryhmän, joka tukee ja ohjeistaa yhdis-
tyksen tapahtumien järjestäjiä mm. tehden kaikkia ta-
pahtumia koskevia sponsori- ja yhteistyösopimuksia 
huolehtien samalla näiden näkyvyydestä. Tapahtuma-
työryhmä auttaa palkintojen hankkimisessa ja muissa 
yleisissä tapahtuman järjestämiseen liittyvissä asioissa.

KULTAINEN RENGAS – GOLDEN RING GR RY

VUODEN KOIRA 2019
-palkintojen hakeminen

Vuoden kaunein, Vuoden kaunein vete-
raani, Vuoden näyttelykoirakasvattaja, 
Vuoden metsästyskoirakasvattaja, Vuo-
den aktiivikasvattaja, Vuoden jalostus-
koira, eri harrastuslajien Vuoden tulo-
kas ja Vuoden kultainen -palkinnot sekä 
SuperGolden -palkinto ovat jälleen jaossa. 
Palkintoja tulee anoa yhdistyksen www-sivulla 
olevalla sähköisellä lomakkeella viimeistään 31.12.2019. 

Tulokset julkaistaan yhdistyksen www-sivuilla ja viral-
lisella FB-sivustolla heti kun tulokset ovat selvillä, vii-
meistään tammikuun loppuun mennessä. SuperGolden 
2019 julkaistaan kuitenkin vasta vuoden 2020 ensim-
mäisessä lehdessä. 

Vuosittainen kilpailukausi on 1.1– 31.12. Koiran tulee olla 
suomalaisomistuksessa ja omistajan tulee olla Kultai-
nen Rengas – Golden Ring GR Ry:n jäsen ja koiran on 
oltava rodultaan kultainennoutaja. 

Harrastuslajien tulokaspalkinto myönnetään 
vuosittain lupaavimmalle tulokkaalle, joka 
on aloittanut kilpailu-uransa kuluneena 
kalenterivuonna (mukaan ei lasketa NOU 
tai BH). Vuoden kultainen -palkinto jaetaan 

kunkin lajin parhaalle lajikohtaisen pistey-
tyksen mukaan. Kopioita kilpailukirjoista ei 

tarvitse lähettää, ne pyydetään tarvittaessa erik-
seen (esim. tasapistetilanteessa). Hakijoita pyydetään 
laskemaan sääntöjen mukaiset pisteet valmiiksi. 

Vuoden harrastuskoira, Vuoden kaunein, -veteraani, 
-kasvattaja ja -jalostuskoira-kilpailuiden säännöt ja 
ohjeet sekä sähköiset hakulomakkeet löytyvät yhdis-
tyksen www-sivuilta. 

Jokaiselle lajille on oma lomakkeensa ja palkintoja 
haetaan vain sähköisellä lomakkeella. Mikäli hakemus 
ei syystä tai toisesta onnistu, yhteydenotot toivotaan 
osoitteeseen vuodenkoira@gmail.com ja otsikoksi 
laji, jota hakemus koskee. Näin viesti ohjautuu suoraan 
oikealle lajivastaavalle. 

Tutkimus
Tukisummat 
1.1. – 31.12.2020 
tehdyistä tutkimuksista

Tukisummat 
1.1.2018 – 31.12.2019 
tehdyistä tutkimuksista

Iktyoosi 20 € 20 €

GR_PRA1 ja GR_PRA2 tai prcdPRA 20 € 20 €

GR_PRA1 ja GR_PRA2 ja prcdPRA 30 € 50 €

GR_PRA1 ja GR_PRA2 ja prcdPRA + iktyoosi 50 € 60 €

Selän spondyloosikuvaus 80 € 100 €

Anotaan 2 kk:n kuluessa siitä, 
kun on maksanut testin Anotaan 29.2.2020 mennessä



Kirjoittanut: Eläinlääkäri Vilma Reunanen, 
diagnostisen kuvantamisen kliininen opettaja, 
Kennelliiton röntgenlausuja
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Normaali selkäranka
Koiran selkäranka jaetaan anatomises-
ti viiteen osaan: kaularankaan, rinta-
rankaan, lannerankaan, ristiluuhun sekä 
häntään. Koiralla on normaalisti 27 risti-
luuta edeltävää nikamaa: seitsemän kau-
lanikamaa, 13 rintanikamaa, seitsemän 
lannenikamaa, ristiluu, joka on muodos-
tunut kolmen ristinikaman luutuessa yh-
teen, sekä joitakin poikkeuksia lukuun ot-
tamatta noin 20 häntänikamaa. Ristiluun 
keskiharjanne on normaalisti kukonhelt-
tamainen rakenne ristiluussa ja se on muo-
dostunut ristinikamien pystyhaarakkei-
den yhdistyessä.

Välimuotoiset nikamat
Välimuotoiset nikamat ovat synnynnäisiä 
ja perinnöllisiä epämuodostumia. Ne ovat 
selkärangan eri osien liitoskohdissa (kau-
laranka-rintaranka, rintaranka-lanne-
ranka, lanneranka-ristiluu, ristiluu-hän-

LTV eli välimuotoinen 
lanne-ristinikama 

LTV (lumbosacral transitional vertebra) 
eli välimuotoinen lanne-ristinikama on 
välimuotoinen nikama, joka sijaitsee lan-
ne-ristiluu -alueella. Lumbarisaatiossa en-
simmäisessä ristinikamassa voidaan näh-
dä lannenikaman rakenteellisia piirteitä. 
Sakralisaatiossa lannenikaman rakenne 
muistuttaa ristinikamaa. 

Muutokset välimuotoisessa nikamassa 
voivat olla eri asteisia ja näkyvissä, sym-
metrisesti tai epäsymmetrisesti. Monil-
la koirilla välimuotoisia nikamia esiintyy 
useissa selkärangan liitoskohdissa.

Kliininen merkitys
Välimuotoisella lanne-ristinikamalla tie-
detään olevan joissakin tapauksissa myös 
kliinistä merkitystä.

Välimuotoisen lanne-ristinikaman on 
todettu altistavan Cauda equina -synd-
rooman (CES) kehittymisessä. Cauda 
equina -syndrooma on seurausta siitä, et-
tä selkäytimen jälkeen sijaitseva hermo-
kimppu jää syystä tai toisesta puristuk-
siin, mistä seuraa neurologisia oireita, ku-
ten kipua sekä eri asteisia halvauksia alu-
eilla, joiden hermotus lähtee cauda equi-
nan alueelta. Koirille, joilla on välimuo-
toinen lanne-ristinikama, kehittyy cauda 
equina -syndrooma kahdeksan kertaa to-
dennäköisemiin, kuin normaalirakentei-
sille koirille. Välimuotoinen lanne-risti-
nikama on myös yhdistetty lantion alu-
een välilevyjen rappeutumiseen nuoril-
la koirilla: välimuotoinen lanne-ristini-
kama joko jouduttaa välimuotoista nika-
maa edeltävän välilevyn rappeumamuu-
toksia tai välimuotoisen nikaman välile-
vy on voinut olla jo alkujaankin vajaasti 
kehittynyt ja siksi alttiimpi ennenaikaisel-
le rappeumalle. Erään oletuksen mukaan 
välimuotoinen lanne-ristinikama rajoit-
taa lanne-ristinivelen liikettä, jonka seu-
rauksena välimuotoisen nikaman ja tätä 
edeltävän nikaman nikamaväliin ja väli-
levyyn kohdistuu normaalia suurempi me-
kaaninen stressi, joka edesauttaa rappeu-
mamuutosten kehittymistä. Etenkin epä-
symmetrinen välimuotoinen lanne-risti-
nikama voi aiheuttaa lantion kiertymistä 
ja aiheuttaa myöhemmin epäsymmetriaa 
kehittyviin lonkkiin. Kun lantio on kier-
tynyt, lonkkamalja voi peittää pienem-
män osan reisiluun päästä toisella puolel-

Välimuotoinen 
lanneristinikama 
eli LTV

tä) esiintyviä nikamia, joissa on piirteitä 
liitoskohdan molemmin puolin sijaitsevis-
ta nikamista. Esimerkiksi: kaula- ja rin-
tarangan liitoskohdassa, viimeisessä kau-
lanikamassa, voidaan havaita kylkiluuta 
muistuttava, normaalia pidempi poikki-
haarake joko toisella tai molemmilla puo-
lilla, rinta- ja lannerangan liitoskohdassa 
puolestaan viimeisen rintanikaman kylki-
luut voivat puuttua tai olla vajaasti kehit-

Normaali selkäranka: 
kaularanka: 7 nikamaa 
(C1-C7)

Normaali selkäranka : rintaranka: 13 nikamaa, jossa kylkiluut (T1-T13)

Normaali selkäranka: lanneranka: 7 nikamaa (L1-L7)

Normaali selkäranka: ristiluu koostuukolmesta yhteen luutuneesta nikamasta (S1-S3)

tyneet tai ensimmäisessä lannenikamassa 
voidaan normaalien poikkihaarakkeiden 
sijaan havaita selkärankaan niveltyvä kyl-
kiluu toisella puolella tai molemmin puo-
lin nikamaa. Vaaditaankin röntgenkuvat 
koko selkärangan alueelta, jotta voidaan 
määrittää nikamien kokonaislukumäärä. 
Muualla, kuin ristiluun yhteydessä sijait-
sevat välimuotoiset nikamat huomioidaan 
VA -lausunnossa. LTV1: jakautunut ristiluun keskiharjanne

• Hyvin lievä • Selkeämpi

S1

S2

S3

S1

S2

S3
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la. Epäsymmetrinen välimuotoinen lanne-
ristinikama vaikeuttaa lisäksi koiran aset-
telua sopivaan asentoon lonkkakuvausta 
varten ja kiertynyttä lantiota voi olla mah-
dotonta saada suoraksi kuvaustilanteessa.

LTV-lausunnot
Koira voi saada LTV ja VA –lausunnon 
täytettyään 12 kuukautta. Lausuntoa var-
ten koirasta tulee ottaa vähintään kolme 
röntgenkuvaa: Sivukuvat rinta- ja lanne-
rangasta sekä ristiluusta ja toinen kuva-
suunta lanne-ristiluualueelta, joka voi ol-
la myös lonkkakuva.

Suomen Kennelliiton lausunnoissa 
käytetään välimuotoisen lanne-ristinika-
man luokittelussa viisiportaista asteikkoa:

LTV0: ei ole välimuotoiseen lanneristi-
nikamaan viittaavia muutoksia.

LTV1: välimuotoisen lanne-ristinika-
man lievin muoto: ensimmäisen ristini-
kaman pystyhaarake on erillään ristiluun 
keskiharjanteesta tai muu lievästi nor-
maalista poikkeava rakenne. Muu lieväs-
ti poikkeava rakenne voi esimerkiksi ol-
la se, että: viimeinen lannenikama on ly-
hyt ja sijaitsee takana tai ristiluu koostuu 
kahdesta tai neljästä nikamasta normaa-
lin kolmen nikaman sijaan. 

LTV2: symmetrinen välimuotoinen 
lanne-ristinikama, jossa muutokset ovat 
samanlaiset molemmin puolin nikamaa. 
Ristiluun runko-osassa voidaan nähdä 
rako ensimmäisen ja toisen ristinikaman 
rungon välillä tai koiralla voi olla epätäy-
dellinen välilevy heti ristiluun edessä, mi-
kä näkyy kaventuneena tai epäsymmetri-
senä nikamavälinä viimeisen lannenika-
man ja ristiluun välissä.

LTV3: epäsymmetrinen muoto, jossa 
välimuotoisen nikaman toinen puoli muis-
tuttaa enemmän lannenikamaa ja toinen 
ristinikamaa. Toisella puolella kontak-
ti viimeisen lannenikaman toisen poikki-
haarakkeen ja suoliluun välillä.

LTV4: ristiluun ensimmäinen nika-
ma on muodoltaan lannenikama, jolloin 
koiralla on kahdeksan lannenikamaa(L8) 
(kultaisellanoutajalla) tai seitsemäs lanne-
nikama on muodoltaan ristinikama, jol-
loin koiralla on vain kuusi lannenikamaa 
(L6).

Välimuotoiset nikamat muualla kuin 
lanneristiluu -alueella huomioidaan VA-
lausunnoissa. Esim. viimeisen rintanika-
man puuttuvat tai vaillinaisesti kehitty-
neet kylkiluut -> VA1

Periytymisaste ja esiintyminen

Välimuotoiset nikamat ovat perinnöllisiä 
muutoksia, mutta periytymismalli ei ole 
tiedossa. Tutkimuksissa on todettu, että, 
kun yhdistetään koiria, joilla on välimuo-
toinen nikama, myös jälkeläisillä on kes-
kimäärin enemmän välimuotoisia nika-
mia, mutta välimuotoisen nikaman tyyp-
pi ei ole välttämättä sama kuin vanhem-
malla. Myös suvun tuloksilla on vaiku-
tusta. Välimuotoisen lanne-ristinikaman 
yleisyys vaihtelee eri rotujen välillä. Kul-
taisellanoutajalla muutoksen yleisyys ei 
ole tiedossa, mutta lonkkakuvista arvi-

oituna muutokset ovat selvästi yleisempiä 
kuin selkäkuvatuissa koirissa keskimää-
rin.  Saksanpaimenkoirilla välimuotoisen 
lanne-ristinikaman periytyvyydeksi saa-
tiin erässä tutkimuksessa 0,5. Ominaisuu-
den periytyvyyttä pidetään korkeana, kun 
se on välillä 0,4-1,0.

Yleinen suositus on, että välimuotoi-
sen lanneristinikaman omaavaa oireeton-
ta koiraa voi käyttää jalostukseen, mutta 
se suositellaan yhdistettäväksi normaaliin 
(ei välimuotoista nikamaa missään koh-
taa selkärankaa). Vaillinaisesti kehitty-
neisiin tai ylimääräisiin kylkiluihin (VA1) 
kannattaa suhtautua jalostuksessa, kuten LTV1: ristiluu koostuu 

neljästä nikamasta

LTV2

Vasemmalla: LTV3 eli epä-
symmetrinen välimuotoinen 
lanneristinikama ja toispuo-
leinen lonkkanivelen kasvu-
häiriö

Yllä ja oikealla: 
LTV4:lumbarisaatio eli kah-
deksan lannenikamaa nor-
maalin seitsemän sijaan

VA 1: välimuotoinen 
rintanikama:
vaillinaisesti kehitty-
neet kylkiluut

LTV1: ristiluu koostuu vain kahdesta nikamasta

Lannenikama

Symmetrinen 
välimuotoinen 
lanne-ristinikama

Ristinikamat

Lannenikama Symmetrinen 
välimuotoinen 
lanne-ristinikama

Ristinikamat

Epätäydellinen
välilevytila

S1

S2
S3

S4

S1
S2 S3

LTV1:een. Ortopedi Juha Kallio luennoi 
luustosairauksista Golden Ringille viime 
syksynä ja hän ei suositellut ainakaan epä-
symmetrisen lanneristinikaman (LTV3) 
omaavaa koiraa jalostuskäyttöön.

Tärkeintä olisi, että kultaistennoutaji-
en selkiä kuvattaisiin enemmän, niin saa-
taisiin luotettavampaa tietoa näiden muu-
tosten esiintymisestä rodussamme. Joskus 
lonkkalausunnossa annetaan suositus vi-
rallisille selkäkuville ja siihen kannattaa 
reagoida. Muutos on toki mahdollinen, 
vaikka suositusta ei olisi annettukaan. 

Seitsemäs lannenikama

Välimuotoinen 
lanne-ristinikama L8

Ristinikamat

Osittain suoliluuhun 
liittynyt sivuhaarake, 
kuten ristinikamassa

Lonkkanivelen
kehityshäiriö

Vapaa sivuhaarake, 
kuten ristinikamassa
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SKL:n Jalostustieteellisen toimikunnan 
päätös 10.9.2019 (8/2019):

Kultaisennoutajan JTO hyväksytään 
korjauksin kaudelle 2020–2024.

Toimikunta hyväksyy kultaisellenouta-
jalle seuraavan rotukohtaisen PEVISA- 
ohjelman:

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen 
astutusta annettu lonkkakuvaus- ja kyy-
närkuvauslausunto sekä astutushetkellä 
voimassa oleva silmätarkastuslausunto. 
Silmätarkastuslausunto ei astutushetkel-
lä saa olla 24 kk vanhempi.

• Koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä, jos 
sillä on todettu PRA, geograafinen RD tai 
totaali RD. Lisäksi kaikki perinnölliset 
kaihit lukuun ottamatta linssin etuosan 
saumalinjan kataraktaa ja muu kaihi -muo-
toa estävät jälkeläisten rekisteröinnin. 

• Rekisteröinnin raja-arvona on lonk-
kaniveldysplasian aste C siten, että astet-
ta C saa käyttää vain asteen A kanssa tai 
vaihtoehtoisesti yhdistelmän lonkkanivel-
ten jalostusindeksien keskiarvon tulee ol-
la vähintään 101.

• Rekisteröinnin raja-arvona on kyy-
närniveldysplasian aste 1 siten, että astet-

JTO JA PEVISA-OHJELMA
ta 1 saa käyttää vain asteen 0 kanssa tai 
vaihtoehtoisesti yhdistelmän kyynärnive-
len jalostusindeksien keskiarvon tulee ol-
la vähintään 101.

• Urokselle voidaan rekisteröidä 150 
jälkeläistä. Viimeinen, rajan ylittävä pen-
tue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuu-
dessaan.

Ohjelma on voimassa 1.1.2020–31.12.2024.
Toimikunta pyytää rotujärjestöä seu-

raamaan urosten käyttöä.
Päätös annetaan rotujärjestön kokous-

kutsun puutteellisuuden vuoksi hallituk-
selle ja valtuustolle tiedoksi.

Rotujärjestöä muistutetaan siitä, että 
PEVISA-säännön mukaan rotujärjestön 
tulee tiedottaa jäsenistölleen hyväksy-
tystä rotukohtaisesta PEVISA-ohjelmas-
ta mahdollisimman nopeasti, tehokkaas-
ti ja kattavasti.

Rotujärjestön on seurattava PEVISA-
ohjelman vaikutusta ja rodun kehitystä se-
kä toimitettava rodun JTO-esitys jalostus-
tieteelliselle toimikunnalle ennen seuraa-
van PEVISA-ohjelman vahvistamista. 

NCL (neuronal ceroid-lipofuscinosis) on kultaisellanou-
tajallakin esiintyvä kuolemaan johtava perinnöllinen 
aivojen lysosomaalinen kertymäsairaus, jota esiintyy 
koirien lisäksi lukuisilla muillakin lajeilla, kuten kis-
soilla, lampailla ja ihmisillä. Siinä keskushermostoon 
kertyy aineenvaihduntatuotteita (seroidia ja liposfus-
kiinia). Nämä epänormaalit kertymät johtavat hermo-
solujen kuolemaan aivojen alueella ja silmien verkko-
kalvoilla. 

Oirekuvat vaihtelevat rotukohtaisesti ja muutkin 
neurologiset sairaudet voivat aiheuttaa samatapaisia 
oireita. Kun koiran oireet sopivat NCL:ään, geenitesti 
varmistaa sairauden. Kultaisellanoutajalla NCL -sai-
rauden oireet alkavat yleensä noin 13 kuukauden iäs-
sä. Usein ensimmäinen oire on lievä koordinaatioky-
vyn menetys, kun koira on erityisen innostunut. Koor-
dinaatiokyvyn menetys etenee koko ajan ja koira alkaa 
myös tassutella paikallaan ja kiertää kehää. Kouristus-
kohtaukset alkavat usein alle 2-vuotiaana. Samaan ai-
kaan alkaa yleensä etenevä näkökyvyn menetys ja käy-
töshäiriöt, kuten olemattomien kärpästen napsiminen. 
Neurologinen oireilu etenee vakavammaksi pikkuhil-
jaa ja sairastuneet koirat joudutaan yleensä lopetta-
maan viimeistään 3-vuotiaana.

Periytyminen on koirilla yleensä yksinkertaista re-
sessiivistä eli geeni on saatava molemmilta vanhem-
milta, jotta voi sairastua. Näin on myös kultaisellanou-
tajalla. Eri roduilla sairauden aiheuttaa eri geenivir-
he, joten geenitestit ovat rotukohtaisia. Väärän rodun 
geenitestin käyttäminen johtaa virheelliseen tulokseen.

Kuten resessiivisesti periytyville geeneille on tyypil-
listä, tämäkin geeni on ollut rodussamme vuosikym-
meniä ilman, että olisi syntynyt runsaasti sairastuvia 
koiria, koska sairaus on sellainen, ettei sairaita koiria 
ole todennäköisesti käytetty jalostukseen. Kultaisil-
lenoutajille on onneksi nyt olemassa NCL-geenitesti, 
joka on kehitetty vuonna 2015 Missourin Yliopistos-
sa USA:ssa. Ennen sitä, ei ole tiedetty sairaiden koiri-
en oireiden alkuperää, ja sairaus on voitu esimerkiksi 
sekoittaa myrkytykseen tai epilepsiaan. USA:ssa koi-
ria on geenitestattu tämän vuoden aikana melko pal-
jon. Pääosa geenitestatuista koirista ja siten todetuis-
ta kantajista on metsästyslinjaisia, mutta NCL-geeni-

Teksti: Vilma Reunanen, ELL

NCL 
eli neuronaalinen 
seroidilipofuskinoosi 
kultaisellanoutajalla

virhettä on todettu myös näyttelylinjaisilla kultaisilla-
noutajilla. Eurooppalaisia koiria on testattu hyvin vä-
hän, joten ilman geenitestiä, riskiarvioita eri linjoille ja 
suvuille on hyvin vaikeaa antaa. Sairastuvien pentujen 
syntyminen voidaan estää varmasti vain, kun jalostus-
koirat geenitestataan tämän sairauden varalta ja ei yh-
distetä kantajia keskenään.

NCL-geenitestin voi kultaisellenoutajalle teettää ai-
nakin OFA:n kautta ja siihen kannattaa varata aikaa 
ainakin kuukausi. Ensin tulee testikitti, jolla otetaan 
näyte, joka lähetetään testattavaksi: https://www.ofa.
org/diseases/dna-tested-diseases 

Lisätietoa:

https://www.ofa.org/diseases/dna-tested-diseases/neuronal-

ceroid-lipofuscinosis

http://www.caninegeneticdiseases.net/GoldenNCL/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/

S109671921500089X

TERVEYSTUTKIMUSTEN 
TUET
Terveystutkimusten tukia on mak-
settu tammi-lokakuussa yhteensä 
5040,00 euroa josta geenitestitukien 
osuus 2840,00 ja selän spondyloosi-
tutkimusten osuus 2200,00 euroa. 
1.3.2019 alkaen geenitestien tukien 
saamisedellytyksiä muutettiin niin, 
että tukea maksetaan vain silmätar-
kastetuille, sekä lonkka- ja kyynär-
kuvatuille koirille, jotka täyttävät 
PEVISA:n mukaiset pentuerekiste-
röinnin raja-arvot.

EPILEPSIATUTKIMUS 
KULTAISILLENOUTAJILLE
Hannes Lohen tutkimusryhmä on ilmoittanut 
laajentavansa epilepsiatutkimustaan kultaisiin-
noutajiin. Tutkimusta varten tarvitaan epilepsi-
aa sairastavien kultaistennoutajien sekä näiden 
lähisukulaisten näytteitä. Jos olet jo lähettänyt 
näytteen koirastasi tutkimukseen aikaisemmin, 
ja koirallasi on puhjennut epilepsia näytteen lä-
hettämisen jälkeen, terveystietojen päivitys riit-
tää. Myös terveiden koirien kohdalla toivotaan 
tietojen päivitystä.

Lisätietoja: https://www.koirangeenit.fi/ 
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Minna Toivanen kasvattaa kultai-
sianoutajia kennelnimellä Gold-
water Pohjois-Savossa Suonen-
joella. Minna on ihastunut rotuun 
opiskeluaikanaan harjoitteluoh-

jaajansa Pirkko Lappalaisen kautta. Pirkko 
kasvatti tuolloin kultaisianoutajia kennelnimellä Patrus-
kan.  Minnalle on ensimmäinen kultainennoutaja tullut 
vuonna 1989. 

Kasvatustyö alkoi vuonna 2001, jolloin ensimmäinen 
Goldwater -pentue syntyi. Minna halusi kennelnimen, 
joka jotenkin liittyisi rodun nimeen ja joka kuvaisi rotua 
sekä sen intohimoa. Rodun kotimaa huomioiden eng-
lanninkielinen nimi tuntui luonnolliselta.

Kennelnimeä anoessaan v. 1995 Minna oli van-
noutunut urosihminen. Hänellä ei ollut suunnitelmissa 
alkaa kasvattaa kultaisianoutajia. Vuonna 2000 hän sai 
kuitenkin mahdollisuuden ostaa terve aikuinen kultai-
nennoutaja narttu Solstrimmans kennelistä Ruotsista. 
Tästä nartusta tuli Minnan ensimmäisen pentueen emä 
ja sen myötä hänen kasvatustyönsä kantanarttu. Tämä 
tapahtuma vaikutti suuresti siihen, että Minna aloitti kul-
taistennoutajien kasvatuksen. 

Luonnollisesti Minnan kantanarttu Solstrimmans 
Zpicy Design ”Yo-Yo” on ollut hänelle tärkein koira aja-
tellen hänen kasvatustyötään. ”Yo-Yo” löytyy edelleen 
kaikkien hänen tähän asti kasvattamiensa pentuei-
den taustalta yhtä, vuonna 2017, syntynyttä pentuetta 
lukuun ottamatta. 

Minnan mielestä kultaistennoutajien kasvatus on 
muuttunut vuosien saatossa. Kun hän on aloittanut 
kasvatuksen, niin tieto koirista terveystiedoista lähtien 
haettiin kasvattaja- sekä omistajakontaktien lisäksi Gol-
den Ringin lehdistä sekä eri maiden sukutaulukirjoista, 
vuosikirjoista ym. rodun julkaisuista. Tuolloin saadut 
tiedot eivät luonnollisestikaan olleet kovin ajantasaisia. 
Nykyään kaikki tämän kaltainen tieto löytyy ajantasai-
sena internetistä. 

Jos Minna aloittaisi kultaistennoutajien kasvatta-
misen nyt, niin hän ei usko, että tekisi kasvattamisen 
suhteen mitään toisin. Kaikki koettu on ollut arvokasta 
ja muokannut häntä kasvattajana sellaiseksi kuin hän 
tänään on. 

Kultainennoutaja rotuna on antanut Minnalle paljon 

sisältöä elämään, uusia ystäviä sekä tuttavia, hirvit-
tävän määrän erilaisia kokemuksia niin rodusta kuin 
koirista yleensä sekä ihmisistä. Tämän harrastuksen 
myötä, hän on käynyt paikoissa, joihin tuskin muutoin 
olisi tullut lähdettyä. Hänen mielestään jokainen kas-
vattaja jättää rotuun omat tassunjälkensä. Toisten jäljet 
ovat isommat ja toisten pienemmät. Minna ajatteleekin, 
että hänen jälkensä ovat noita pienimpiä, mutta hän toi-
voo rotumme jollain tapaa hyötyvän myös niistä jäljistä. 

Riitta Hiekkala kasvattaa kultai-
sianoutajia kennelnimellä Yellow 
Waterlily Pohjois-Savossa Hir-
vilahdessa. Riitalle on ensim-
mäinen kultainennoutaja tullut 

vuonna 1982. Hän päätyi rodun pariin ihas-
tuttuaan kultaisennoutajan monipuolisuuteen harras-
tuskoirana sekä niiden kauniiseen ulkonäköön. Hän ei 
tuntenut varsinaisesti yhtään kultaistanoutajaa ja 80 
-luvulla Kuopiossakin kultaisia oli vain 10. 

Riitan kasvatustyö alkoi vuonna 1987. Riitta valitsi 
kennelnimensä Yellow Waterlilyn (=ulpukka) sen myötä, 
että nimi kuvaa hyvin kultaistanoutajaa. Onhan vesi kul-
taistennoutajien intohimo!

Riitalla oli päämääränä kasvatustyön aloittaminen jo 
ensimmäistä kultaistanoutajaa hankkiessaan. Kasva-
tustyönsä hän aloitti tosin vasta toisella koirallaan, FI 
MVA Velocipes Carmen. 

Riitalle tärkein koira, hänen kasvatustyötään aja-
tellen on ollut hänen oma kasvattinsa Yellow Waterlily 
Anemone ”Kerma”. Edelleen tämä koira löytyy Riitan 
nykyistenkin koirien takaa, tosin jo hyvin kaukaa. 

Riitan mielestä kultaistennoutajien kasvatus on 
muuttunut vuosien saatossa. Nykyisin ihmiset tuntuvat 
olevan hyvin tietämättömiä, vaikka kuvittelevat kyllä 
tietävänsä heti alussa kaiken. Esimerkiksi sukutauluja 
ei tutkita ja tunneta ollenkaan. Ennen sukutaulujen 
tutkiminen oli useimpien kasvattajien intohimo. Rotu-
määritelmänkin tunteminen tuntuu olevan nykyisellään 
heikkoa. Kasvatetaan vaan sitä mikä tuntuu ”kivalta” 
ja minkälaista materiaalia sattuu olemaan käsissä. 
Vanhempien kasvattajien kokemusta ja tietopankkia 
ei käsittääkseni osata arvostaa vaan syytellään vain 
tehdyistä virheitä. Tietoa on niin hirveästi ja helposti 
saatavilla, ettei tarvitse nähdä vaivaa eikä käyttää omia 
aivoja. Mutta onko se sitä tärkeintä tietoa?

Jos Riitta aloittaisi nyt kultaistennoutajien kasvat-
tamisen, hän ajattelee, ettei varmaan osaisi tehdä sen 
parempia valintoja, koska ei ole ennustaja. Hän olisi 
todennäköisesti tarkempi ja kuuntelisi enemmän itse-
ään valitessaan pennuille koteja. 

Kultainennoutaja rotuna on antanut Riitalle paljon 
ihania hetkiä koirien kanssa, ihania elinikäisiä ystäviä ja 
paljon tuttavia. Hän kasvattaa kultaisianoutajia pieni-

KENNEL YELLOW WATERLILY 

LAURI VUOLASVIRTA -palkinto myönnetty vuonna 2003
kasvattaja Riitta Hiekkala

muotoisesti ja kokee, ettei hän omalla pienellä kasvat-
tamisellaan juurikaan pysty vaikuttamaan rotuun. Hän 
toivoo, että useat hänen kasvattiensa omistajat ovat 
nauttineet elämästään koiriensa kanssa. 

KENNEL GOLDWATER 

LAURI VUOLASVIRTA -palkinto myönnetty vuonna 2014
kasvattaja Minna Toivanen

Riitan terveiset aloitteleville kasvattajille: 
”Hanki tietoa ja tee itsellesi realistinen ja konk-
reettinen tavoite. Mieti millaisia koiria haluat kas-
vattaa? Kuka on ihannekoirasi? Mistä olet valmis 
tinkimään? Tee vain sellaisia yhdistelmiä, joiden 
syntymistä odotat innoissasi!”

Minnan terveiset aloitteleville kasvattajille 
ovat: ”Kuunnelkaa ja arvostakaa pitkänlinjan 
kasvattajia. Heiltä saatte arvokasta tietoa rodus-
tamme ja kasvattamisesta. Poimikaa, heiltä 
saamastanne informaatiosta itsellenne asioita, 
joilla uskotte olevan merkitystä omalla kasvatta-
jan polullanne jonain päivänä. Kulkekaa avoimin 
mielin omaa polkuanne, kulkien kohti omaa unel-
maanne kasvattajana. ”
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Rotumestarit  2019
Vepe-mestari 2019
FI VPVA FI RTVA Let’s Dornier Fox, omistaja ja 
ohjaaja Maisa Herranen  

Goldenmestari 2019
Monitoimen Breda, 
omistaja ja ohjaaja 
Riikka Leiviskä
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Toko-mestari 2019
FI TVA FI RTVA 
Hardworker’s Elwing, 
omistaja ja ohjaaja 
Suvi Korkiakoski

WT-mestari 2019 
FI KVA-WT POHJ KVA FI KVA SE KVA NO KVA 
Weljesten Joker AU, omistaja ja ohjaaja Petri Tuominen

Rally-toko-mestari 2019
Pepstep Set In Stone, omistaja ja ohjaaja 
Seppo Virtanen

Mejä-mestari 2019
FI JVA Refengold’s Ans Negrita Gold Rum, omistaja Sirkka Visti, 
ohjaaja Taina Ketola

C
ar

ita
 L

ifl
än

d
er

E
lin

a 
V

ir
ta

ne
n

S
uv

i K
or

ki
ak

os
ki

C
ar

ita
 L

ifl
än

d
er



1716

Teksti ja kuva Carita Lifländer

WT-mestaruus kisattiin lumisella Surkeella 19.4.2019

VOI-luokka 3 parasta kultaistanoutajaa

WT-mestari 2019 Weljesten Joker Au, ohj. Petri Tuominen, 86 p. VOI 1 

Peruddens Will To Finish, ohj. Petteri Hirvonen, 83 p. VOI 1 

Coasthill Irish Coffee, ohj. Jorma Husso, 78 p. Voi 2 

Voittajaluokassa ansiokkaasti menestyivät myös sertin  
ja varasertin arvoisesti: 

Watermark’s Texas Hold’em, ohj. Esa Valkonen, VOI 1, SERT  

Willowtwig Cranberry, ohj. Esa Valkonen, VOI 1, Varasert

AVO-luokka 3 parasta kultaistanoutajaa

Roswin Flying Dutchman, ohj. Raimo Huhtiniemi, 86 p. AVO 1 

Pendolinon Tq Jazz, ohj. Liisa Ewart, 82 p. AVO 1

Läppiksen Foxtrot, ohj. Minna Saksi, 74 p. AVO 2 

ALO-luokka 3 parasta kultaistanoutajaa 

Läppiksen Fun Fun, ohj. Pekka Röyttä, 88 p. ALO 1

Läppiksen Frosted Friidu, ohj. Ilpo Partanen, 88 p. ALO 1

Läppiksen Full Speed, ohj. Seija Sipola, 88 p. ALO 1 

K
isapäivän aatto oli täynnä jännitystä. Jostain 
kummallisesta syystä luontoäiti oli kevään kor-
valla täyttänyt Keski-Suomen lumella. Surkee 

voidaan lukea Keski-Suomeen ja se on tunnetusti täyn-
nä varjopaikkoja. Yksi kerrallaan kokeen toimihenki-
löt vastaavan johdolla saapuivat lumiselle koepaikalle. 
Tilanne kieltämättä näytti hetken sangen pahalta ko-
keen järjestämisen suhteen. Sitkeä ajelu ympäri Sur-
keen aluetta tuotti tulosta ja rastipaikkoja löytyi riit-

tävästi ennen tuomareiden saapumista. Alustava ras-
tisuunnitelma tehtiin ja tehtävät esiteltiin ylituomari 
Pauliina Aholalle. Tuomarit Pieter Vivijs (BE) ja Lau-
ra Lazzaretto (IT) olivat vielä matkalla lentokentältä 
kohteeseen. Illan aikana tehtiin vieno päätös, että näin 
aikaisin keväällä ei pidetä mestaruuskoetta mielellään 
missään eikä ainakaan Keski-Suomessa.

Koepäivänä ALO- ja AVO-luokat starttasivat aa-
mulla, VOI-luokka puolestaan iltapäivällä. Jostain 

syystä ulkomaan tuomaripari veti rasteja läpi pitkään 
ja hartaasti. Tehokkaaksi ajateltu rastien suoritusta-
pa muuntui aivan muuksi aamupäivän venyessä yhdes-
sä VOI-luokan starttaajien hermojen kanssa. Kun luok- 
kien väliin mahtui vielä lounas ja palkintojen jako niin 
iltapäivä oli alkamassa ennen kuin mestaruusluokan ki-
saajat pääsivät tulille.

Voittajaluokkaan oli ilmoittautunut todella mukava 

määrä koirakoita. Kaikkiaan 27 koirakkoa starttasi ja 
näistä 11 oli kultaisianoutajia. Miten hieno määrä koi-
rakoita kisaamassa mestaruudesta. Viidellä rastilla eh-
tii tapahtua paljon. Kaikkein haastavin taisi olla kuiten-
kin Pieterin kahden noudon rasti, jossa heitettiin ensin 
markkeeraus koirakon etuvasemmalle metsikköön koh-
tuullisen lähelle. Tätä ei kuitenkaan noudettu vaan koi-
ra lähetettiin noin 45 asteen verran oikealle ohjaukseen. 
Eikä mikä tahansa ohjaus. Rinnettä alas, pienen metsi-
kön läpi pellolle, jossa koira hävisi näkyvistä. Koiran tu-
li paitsi pysyä sektorilla niin edetä upottavassa hanges-
sa vinosti pellon yli vastapuolelle. Rastilla nähtiin muu-
tama jäätävä suoritus, mm. kultaisten WT-mestaruuden 
voittanut Joke eteni linjalla damille viivasuorasti ja yh-
dellä käskyllä.



ALO Kisälli

VOI-luokan kolme parasta
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Teksti ja kuvat Carita Lifländer

Ohtakarissa 
pidettiin lystiä 
Goldenmestaruuden 
merkeissä

K
iitos sille ihanaiselle, joka keksi jär-
jestää Goldenmestaruuden Lohtajal-
la. Matka kohteeseen oli pitkä, mut-
ta niin sen arvoinen. Perillä odotti sil-
miä hivelevät hiekkadyynit ja viehät-
tävänkaru merimaisema. Kokeen kes-

kuspaikkana toimi soman kalastakylän läheisyydessä 
oleva Ohtakarin leirikeskus. Ohtakari on saari Vatta-
janniemen kärjessä, pengertien päässä ja se on viimei-
nen saari ennen ulkomerta. Lähimmästä taajamasta, 
Lohtajan kirkonkylältä, Ohtakariin on matkaa noin 
10 kilometriä, joten keskuspaikalla oli rauha taattu.

Kokeen järjestelyissä näkyi yhteistyö ja yhteishenki 
parhaimmillaan. Kinnusen Aija & co. vastasivat vuot-
ta aiemmin eli 2018 Flattimestaruuden järjestelyistä. 
Nyt tänä vuonna ”flättijengi” Turusen Vesan johdol-
la kiitti ja vastasi puolestaan Goldenmestaruuden jär-
jestelyistä. Kun koetta on tekemässä porukka, jolla on 
hyvä olla yhdessä niin se näkyy pitkälle. Tekemistä oli 
paljon ja päivät olivat pitkiä, mutta silti tunnelma oli 
lämmin ja letkeä aina perjantaista sunnuntai-iltaan. 

Edellisvuosista poiketen itse koe järjestettiin kaksi-
päiväisenä ilman erillistä mestaruuden ratkaisevaa fi-
naalia. Lauantaina 3.8.2019 kisattiin siis Goldenmesta-
ruudesta. Reseptinä oli saarekkeinen hiekkapohjainen 
lampi, kaksi tuomaria, 24 koirakkoa (14 kultaistanou-
tajaa) ja samat tehtävät kaikilla. Kun Iitu (Monitoimen 
Breda) ja Riikka olivat suorittaneet oman osuutensa, 
niin vahva voittajaehdokas oli katselijoiden mielissä. 



AVO-luokan paras
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Kolmoismarkkeeraus epäröimättä. Vahva vesilinja ko-
kolailla yhdellä käskyllä. Maalinjaa ei paremmin olisi 
voinut tehdä. Tehokas haku. Kyllä perässätulijoilla oli-
si työtä tehdä parempi suoritus. Eikä kukaan tehnyt, 
joten voittajasta ei juurikaan ollut epäilystä. Muodon 
vuoksi illallisella kuitenkin jännitettiin, kun tuomarit 
Pasi Majuri ja Jyrki Oikarinen lukivat tuloksia.

Sunnuntaina 4.8 oli ALO ja AVO-luokkien vuoro. 
Jyrki Oikarinen tuomaroi AVO-luokkaa ja Pasi Maju-
ri ALO-luokkaa. Kuten niin monessa kuluneen kauden 
kokeessa niin tässäkin ALO-luokkaan ilmoittautui lä-
hes tuplamäärä koirakoita. Kokeen vastaavana toimi-
nut Vesa Turunen otti pikapestin toiseksi ALO-luokan 
tuomariksi ja saimme kaikki starttaajat mukaan. Ly-
hyellä varoitusajalla kokeen vastaavaksi saatiin Mer-
ja Salovaara.

ALO-luokan koe oli samassa paikassa kuin edellis-
päivän voittajaluokka. AVO-luokka puolestaan käy-
tiin pienellä, hyvin kaislikkoisella järvellä. Koepäivä 
oli tunnelmaltaan toisinto lauantaista. Rentoa ja läm-
mintä menoa ammattimaisesti. Suuresta koiramääräs-
tä huolimatta ALO-luokka saatiin lävitse suunnilleen 
samaan aikaan AVO-luokan kanssa ja pääsimme jaka-
maan palkintoja Ohtakariin. 

GOLDENMESTARUUS

1. Goldenmestari 2019 knn Monitoimen Breda, Riikka Leiviskä, VOI 1

2. knu Weljesten Maximus Au, Minna Saksi, VOI 1.

3. knu Weljesten Maurice Au, Maija Palomäki,VOI 1 

Erikoismaininnat

Paras ohjaus: knn Monitoimen Breda, Riikka Leiviskä

Paras markkeeraus: knu Monitoimen Arska, Aija Kinnunen 

Paras haku: knu Weljesten Jackpot Au, Jonna Alamommo 

ALO

1. Kisälli knu Höghedens Zacharias, Anu Kippola, ALO 1

2. knu Läppiksen Ghostbuster, Jukka Sipola, ALO 2 

3. knu Weljesten Romulus Au, Veikko Hankkila, ALO 2

Erikoismaininnat

Paras ohjaus: knn Pendolinon Allegro Vivace, Johanna Lehto 

Paras markkeeraus: knu Triangle Eyes Jupjup Au, Ann-Sofi Storbacka

Paras haku: knu Läppiksen Ghostbuster, Jukka Sipola

Paras työmotivaatio: knu Höghedens Zacharias, Anu Kippola

Lupaavin nuori metsästyskoira: knn Pendolinon Little Sunshine, 
Minna Levä

AVO

1. knu Cooper’s Golden Candid Frodo, Carita Lifländer, AVO 1

2. knn Heads Up Nordic Fire, Pekka Hautamäki, AVO 1

3. knn Läppiksen Frosted Friidu, Ilpo Partanen, AVO 2

Erikoismaininnat

Paras ohjaus: knu Cooper’s Golden Candid Frodo, Carita Lifländer

Paras markkeeraus: knn Heads Up Nordic Fire, Pekka Hautamäki

Paras haku: knn Myrskylinnun Onnensiru, Marika Tamminen

Perillä odotti silmiä 
hivelevät hiekkadyynit 
ja viehättävänkaru 
merimaisema.



Teksti: Heli Mäkilä
Kuvat: Elli Supponen & Mia Kataja
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Mikä tekee 
kultaisestanoutajasta 
luonteeltaan oivan 
ja monipuolisen 
harrastuskoiran?

K ultainennoutaja on avoin, ystävällinen, 
aktiivinen ja toiminnanhaluinen metsäs-
tyskoirarotu, joka on alun perin jalostettu 
lintukoiraksi sekä haavoittuneen ja kuol-
leen pienriistan talteenottoon. Kultaiset-

noutajat ovat erittäin monipuolisia harrastuskaverei-
ta ja ne ovat koulutettavissa moniin käyttötarkoituk-
siin, oikeastaan lähes lajiin kuin lajiin. Rodunomaisten 
lajien (NOME, WT) lisäksi kultaisianoutajia nähdään 
koekentillä mm. palveluskoirakoelajeissa (PK), rally-
tokossa (RT), tottelevaisuuskokeissa (TOKO), metsäs-
tyskoirien jäljestämiskokeissa (MEJÄ), vesipelastusko-
keissa (VEPE), agilityssä (AGI), näyttelyissä (NÄY), 
koiratanssissa (KT) sekä luku- ja kaverikoirina. 

Miksi juuri kultaisennoutajan luonne sopii erin-
omaisesti moneen harrastamiseen ja miksi harrasta-
minen kultaisennoutajan kanssa voi joskus olla haas-
tavaa? Kysyimme asiaa kultaisten omistajilta!

Miksi kultainennoutaja on hyvä 
harrastus- ja kisakoira?
Kultaisennoutajan vahvuuksina ovat avoimuus, ystä-
vällisyys, leikkisyys, sosiaalisuus, toiminnanhaluisuus, 
älykkyys, sopeutuvaisuus ja rohkeus. Kultainennou-
taja oppii nopeasti ja perinteisen ruokapalkan lisäksi 
kultainen palkkautuu yleensä myös sosiaalisesta pal-
kasta (kehu, kosketus, leikki) sekä itse tekemisestä: esi-
merkiksi noutaminen ja uiminen ovat monen kultaisen 
mielestä parasta maailmassa! 

Rodunomaisissa lajeissa 
kultainen on omimmillaan.
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Harrastus- ja kisapaikoilla kultainen on 
useimmiten helppo harrastus- ja reissukave-
ri, joka on kotonaan paikassa kuin paikas-
sa. Kultainennoutaja osaa rentoutua kaiken-
laisissa kulkuvälineissä ja majoituspaikoissa 
pitkilläkin kisamatkoilla. Sosiaalisen nouta-
jan kanssa ei myöskään kisapaikoilla yleen-
sä tarvitse jännittää koiran suhtautumista 
muihin kilpailijoihin ahtaissakaan halliolo-
suhteissa. Rodunomaisissa lajeissa ja metsäs-
tyksessä kultaisilta löytyy työintoa ja sitkeyt-
tä työskennellä välillä hyvinkin haastavissa 
maastoissa ja olosuhteissa. Ne omaavat hy-
vän riistankäsittelytaidon ja osaavat käyttää 
nenäänsä taidokkaasti. 

Mikä tekee harrastamisesta 
kultaisennoutajan kanssa 
joskus haasteellista?
Kultaisten vahvuudet voivat joskus kääntyä haasteik-
sikin. Vilkas koira ei aina malta keskittyä ja vauhdik-
kaalla noutajalla korvat tuntuvat välillä olevan vain 
pään molemmin puolin liehuva koriste. Itsevarman ja 
itsenäisen koiran kouluttaminen ja yhteisen sävelen 
löytäminen ei myöskään aina ole helppoa; itsenäinen 
koira kun ei useinkaan ole se kaikkein miellyttämisen-
haluisin. Oma-aloitteinen, työhaluinen ja huumorinta-
juinen kultainen voi keksiä varsinaisen annetun tehtä-
vän sijaan tehdä joskus jotain aivan muuta, varsinkin 
jos ei ole aivan varma mitä siltä on pyydetty. Joskus 
metsästä on tuomisina muutakin kuin dummy tai riis-
ta ja kisaradalla voi tapahtua yllätyksiä – parempi ai-
na tehdä jotain kuin ei mitään! 

Sosiaalisten noutajien voi välillä olla kerta kaikki-
aan mahdotonta vastustaa kiusausta tervehtiä kisa- tai 
harrastuspaikan kaikkia mahdollisia ihmisiä. Älyk-
kyys tekee kultaisesta paitsi nopean oppijan, myös ove-
lan! Valitettavasti on myös kultaisia, joilta ei löydy enää 

riittävästi tekemisen intoa ja ”moottoria”, joka on ta-
voitteellisen harrastamisen perusta. Liiallinen pehme-
ys, arkuus ja sitä kautta alentunut toimintakyky johta-
vat siihen, että kaikista yksilöistä ei ole harrastamaan 
ainakaan tavoitteellisesti. Harrastamisen kun tulisi ol-
la koirakon molemmille osapuolille kivaa.

Luonneominaisuuksien testaus  
– onko siitä hyötyä?
Kultaisennoutajan luonneominaisuuksia, persoonal-
lisuutta ja oppimiskykyä voidaan arvioida ja tutkia 
erilaisin strukturoiduin testein ja kuvauksin. Näistä 
virallisessa käytössä ovat Golden Ringin järjestämä 
MH-luonnekuvaus ja Kennelliiton luonnetesti. Lisäk-

Kultainennoutaja voi olla 
myös taitava agilitykoira!

Rohkea ja vahvarakenteinen kultainennoutaja on 
kuin luotu vesipelastukseen.

Noutaja nauttii, kun pääsee sekä 
uimaan että noutamaan.

Mejässä kultainen pääsee käyttämään 
taidokasta nenäänsä.

si on yrityksiä, jotka tarjoavat kattavia koiran oppi-
miskykyyn ja persoonallisuuteen liittyviä testejä (esim. 
SmartDOG) sekä luonteen ja hermorakenteen arvioin-
tia (mm. Petotestit). Golden Ringin laatiman tuoreen 
jalostuksen tavoiteohjelman v. 2020-24 mukaan jalos-
tuskoiralla tulisi olla hyväksytty tulos rodun taipumus-
kokeesta ja/tai kultaistennoutajien rotumääritelmää ja 
olemassa oleva ihanneprofiilia vastaava luonnetestitu-
los tai MH-kuvaustulos.

Kaikki haastatellut noutajaharrastajat olivat käy-
neet koiransa kanssa joko luonnetestissä tai MH-luon-
nekuvauksessa, osa jopa molemmissa. Harrastajat oli-
vat halunneet testata koiransa luonteen uteliaisuudesta 
ja mielenkiinnosta rotuun sekä oman koiransa luontee-
seen ja reaktioihin testien eri osioissa. Testit oli koettu 
hyödyllisinä sekä harrastamisen että arkielämän kan-
nalta. Pääasiassa ne olivat vahvistaneet omistajan kä-
sitystä siitä, millainen koiran luonne on, mutta testis-
sä koiran toimintakyky tai –kyvyttömyys jossain testi-
osiossa oli saattanut olla myös yllätys. Testit ovat par-
haimmillaan auttaneet ymmärtämään koiraa parem-
min ja antaneet työkaluja yhteistyön kehittämiseen. 
Testit ovat myös antaneet parempaa käsitystä siitä mi-
ten oma koira toimii yllättävissä ja kuormittavissa ti-
lanteissa, joita ei välttämättä (ja toivottavasti) koiran 
arjessa joka päivä tule vastaan.

Artikkelia varten on sähköpostitse haastateltu nel-
jää aktiivista ja monipuolisesti harrastavaa kultaisen-
noutajan omistajaa. Lämmin kiitos kaikille haastatel-
luille! 

Joskus metsästä on tuomisina 
muutakin kuin dummy tai riista 

ja kisaradalla voi tapahtua 
yllätyksiä – parempi aina tehdä 

jotain kuin ei mitään! 

Kultaisilta löytyy työintoa 
ja sitkeyttä työskennellä 

välillä hyvinkin haastavissa 
maastoissa ja olosuhteissa.
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erikoisnäyttely golden special 
7.9.2019  

Kuvat: Joni Kohonen ja Hissu Hartikainen
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TULOKSET:

ROP Daily Rays Charming Star
VSP I’m Terra Antyda Eliza

PU1  Daily Rays Charming Star
PU2  Clearing Pond’s Ice Man
PU3  I’m Terra Antyda Xtra Cool, SERT
PU4  Clearing Pond’s Next Level, VARA-SERT

PN1  I’m Terra Antyda Eliza, SERT
PN2  Thanks Again Feeling Loved
PN3  Goldenrush Evening Star
PN4  Tardina’s Charming Proudgolden Ella, VARA-SERT

ROP-pentu I’m Terra Antyda Lollipop Love 
VSP-pentu Roysjomarkas Strong With You 

ROP-juniori Tardina’s Charming Proudgolden Ella 
VSP-juniori Clearing Pond’s One Man Show 

ROP-käyttökoira Clearing Pond’s Ice Man 
VSP-käyttökoira Thanks Again Feeling Loved 

ROP-veteraani Daily Rays Charming Star 
VSP-veteraani Gladtail Who’s That Girl

ROP-kasvattaja Clearing Pond’s
ROP-jälkeläisryhmä Daily Rays Charming Star

ROP Daily Rays Charming Star, 
om. Riika Aholammi
VSP I’m Terra Antyda Eliza, 
om. Mairi Siimon, Viro

ROP juniori Tardina´s Charming Proudgolden Ella, om. Barita ja Esa Martonen
VSP juniori Clearing Pond´s One Man Show, om. Emilia Ukkonen ja Ville Marila ROP kasvattajaluokka kennel Clearing Pond`s, om. Riikka Aholammi ROP jälkeläisluokka Daily Rays Charming Star, om. Riikka Aholammi

ROP pentu I’m Terra Antyda Lollipop Love, 
om. Mairi Siimon
VSP pentu Roysjomarkas Strong With You, 
om. Elina Piiparinen

ROP käyttökoira Clearing Pond’s Ice Man, 
om. Joni Kohonen ja Petra Kolhi
VSP käyttökoira Thanks Avain Feeling Loved, 
om. Birgitta Immonen

ROP veteraani
Daily Rays Charming Star, 
om. Riikka Aholammi
VSP veteraani
Gladtail Who’s That Girl, 
om. Anne Virenius



Käännös Carita Lifländer
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tuomari susanne björkman, kennel roxanne

5 pentua, 28 urosta, 19 narttua

åbo åpen show 
12.10.2019

Kuvat: 
Sunneva 
Ollila

BIS 1 EE VMVA 
EEVW-18 Sketching 
Fortune Cookie &  
BIS 2 Clearing 
Pond’s James Dean 

BIS1-pentu Dewmist Thunder’n Lightning  & BIS2 -pentu Dreamstyle Indiana

BIS1 veteraani EE 
VMVA EEVW-18  
Sketching Fortune 
Cookie &  
BIS2 veteraani 
FI BALT BY RU 
MVA EE LV VMVA 
TK3 BH RTVA 
HeVW-17 Clearing 
Pond’s Flying High  

BIS 1 -kasvattaja kennel Clearing Pond’s 

Minulla oli ilo ja kunnia arvostella 
Åbo Open Show’ssa 12.10.2019. 

Edellisestä Turun vierailusta on kulunut jo  
11–12 vuotta, silloinkin arvostelin tässä sa-
maisessa näyttelyssä.

Näyttelyssä oli paljon hienoja koiria, 
lähes 70. Erityisen mieluista oli arvostella 
uroksia – mukana oli useita todella tasok-
kaita yksilöitä. Urosten 6–7 parasta olivat 
erityisen korkeatasoisia. Suurimman vaiku-
tuksen minuun teki näiden koko ja selkeä 
sukupuolileima.

Myös osa nartuista oli tasokkaita ja 
paras narttu -kehä oli täynnä erinomaisia 
koiria!

BIS pentu Dewmist Thunder’n Lighting 
–  erittäin lupaava urospentu, tulen ilolla 
seuraamaan hänen kehitystään! BIS2 pentu 
Dreamstyle Indiana – laadukas pentu myös-
kin, mukavan mallinen ja ihana asenne! 

BIS voittajani & BIS veteraani CH Sket-
ching Fortune Cookie – ihana 10-vuotias 
narttu superkunnossa. Pelkkää laatua. 
Huomattavan tasapainoinen, mukavat mit-
tasuhteet, vahva selkälinja ja hienot liikkeet 
varustettuna ”katso minua!” -asenteella.

BIS2 CH Clearing Pond’s James Dean, 
5-vuotias voimakas uros, joka säteili terve-
yttä ja voimaa joka tavalla! Hyvin rakentunut 
ja niin tasapainoinen. Liikkeet – kertakaik-
kisen upeat.  

Näyttely oli erittäin hyvin järjestetty. 
Sekä organisaatio että kehäsihteerit olivat 
kyvykkäitä ja positiivisia.  Näyttelyssä oli 
jaossa paljon hienoja palkintoja. Näyttely-
kehän ympärillä oli lämmin ilmapiiri ja aplo-
deja jaettiin anteliaasti.

Suuret kiitokset järjestäjille ja näytteille- 
asettajille!

Susanne Björkman

Tuomari 
Susanne Björkmanin 

terveiset
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3332 K
ri

st
a 

Le
in

o
ne

n

Pääkaupunkiseudun Kultaiset ry (PSK) on monen muun koirayhdistyksen tavoin elänyt 
viime vuosina murroksessa, joka haastaa yhdistystä löytämään uusia keinoja jäsen-
palveluiden tarjoamiseen samaan aikaan kun vapaaehtoisten määrä yhdistyksessä on 
pienentynyt. PSK otti vuoden alusta haasteen vastaan ja lähti kehittämään toimintaansa 
uudenlaiseen suuntaan, jonka keskiössä ovat monipuoliset harrastusmahdollisuudet sekä 
aloittelevat ja uudehkot kultaistennoutajien harrastajat.

Enemmän kursseja, 
vähemmän tekijöitä 
– miten se on mahdollista?
Pääkaupunkiseudulla kehitetään ja monipuolistetaan 
kurssitoimintaa uudella tavalla

Teksti: Anne Taipale, Laura Lindgren

Monipuolista tarjontaa aloittelijoille
Pääkaupunkiseudun Kultaiset ry järjestää jäsenilleen 
erilaista toimintaa jäseniltä tulleiden toivomusten ja 
palautteiden mukaan. Vuoden takaisen jäsenkyse-
lyn rohkaisemana yhdistyksessä päätettiin keskittyä 
matalan kynnyksen toiminnan tarjoamiseen, lajissa 
kuin lajissa. Tavoitteena on pitää kurssitoiminta sopi-
vana aloittelijoille sekä niille harrastajille, jotka haluavat 
kokeilla uusia lajeja oman kultaisen kanssa. Yhdistys 
näkee roolinsa monien toimijoiden harrastuskentässä 
eräänlaisena ovien avaajana erilaisten harrastusmuoto-
jen pariin. ”Aloitteleville koirakoille olemme tarjonneet, 
esimerkiksi rodunomaisia lajeja silmällä pitäen, nou-
tamisen ABC- ja alkeiskurssin, laukauksiin ja riistaan 
tutustumisen sekä taipumuskokeeseen tähtäävän kurs-
sin. Edistyneimpien koulutustarjonnan olemme päättä-
neet jättää muille toimijoille.”, kertoo Laura Lindgren, 
PSK:n puheenjohtaja. ”Erilaisille alkeis- ja tutustumis-
kursseille on selkeästi kysyntää, sillä kurssimme täytty-
vät nopeasti ilmoittautumisten auettua. Onkin mukava 
huomata, että jäsenten keskuudessa on paljon kiin-
nostusta koirien koulutukseen ja aktivointiin. Näyttää-
kin siltä, että olemme löytäneet toiminnallemme oikean 
ytimen”, Laura jatkaa.

TULOKSET:

BIS 1 EE VMVA EEVW-18 Sketching Fortune Cookie om. Victoria Ahlström, 
Sarvvik
BIS 2 Clearing Pond’s James Dean om. om. Aholammi Riikka ja Soile 
Lehtinen, Palus
BIS 1 -pentu Dewmist Thunder’n Lightning, om. om. Tuija Hellman, 
Lepsämä
BIS 2 -pentu Dreamstyle Indiana, om. Viveca Lahokoski & Riitta, Jorvas 
BIS 1 -käyttökoira CIB CIE NORD BALT FI SE(u) DK NO LV LT EE CH FI 
JW-12, LvJW-13, SeW-18 Kayzaelle Keep The Spirit om. Tuija Hellman, 
Lepsämä
BIS 1 -veteraani EE VMVA EEVW-18 Sketching Fortune Cookie om. 
Victoria Ahlström, Sarvvik
BIS 2 -veteraani FI BALT BY RU MVA EE LV VMVA TK3 BH RTVA HeVW-
17 Clearing Pond’s Flying High
BIS 1 -kasvattaja kennel Clearing Pond’s om. Riikka Aholammi, Palus
BIS 1 -pari Goldfellow Oceanpirate & Rushes Gunman´s Joy

PU1 Clearing Pond’s James Dean om. om. Aholammi Riikka ja Soile 
Lehtinen
PU2 FI BALT BY RU MVA EE LV VMVA TK3 BH RTVA HeVW-17 Clearing 
Pond’s Flying High om. Hanna Pohjatalo & Riikka Aholammi, Noormarkku   
PU3 Kayzaelle Keep The Spirit CIB, CIE, Nord, Balt, Fi, SE(u), Dk, No, Lv,Lt, 
Ee Ch, Fi JW-12, LvJW-13, SeW-18 om. Tuija Hellman, Lepsämä
PU4 LV MVA EE MVA Clearing Pond’s Hot’n Cold om. Ulla Yliherne, 
Klaukkala  
PU5 Goldfellow Oceanpirate FI MVA om. Tiina Valonen ja Ari Kataja, 
Askainen    

PN1 EE VMVA EEVW-18 Sketching Fortune Cookie om. Victoria Ahlström, 
Sarvvik
PN2 C.I.B. FI & EE MVA V-13 Pepstep Solar Storm om. Elina Virtanen & 
Jenni Nurminen, Lieto
PN3 HEW-14 Dreamstyle Sayonara, om. Viveca Lahokoski & Riitta 
Niemelä, Långvik  
PN4 Joystep’s Elegant Design om. Victoria Ahlström ja Pirjo Fräntilä, Lohja
PN5 EE & LV & LT JMVA Cant Get Enough V.D. Beerse Hoeve om. Elina 
Virtanen 

BIS 1 -käyttökoira CIB CIE NORD BALT FI SE(u) DK NO LV LT EE CH FI JW-12, LvJW-13, SeW-18  Kayzaelle Keep The Spirit

Paras pari



ESIMERKKEJÄ VUODEN 2019 TARJONNASTA

•  Noutamisen ABC
•  Noutamisen alkeiskurssi
•  Rodunomaisten alkeet
•  Laukauksiin ja riistaan tutustuminen
•  Rally-tokon alkeiskurssi
•  Toko-kursseja
•  Pentutapaaminen
•  Noutajien taipumuskoe (NOU)
•  Kultaistennoutajien Golden Special 
   -erikoisnäyttely
•  PEVISA-joukkotarkastus (2 kpl)
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malli onkin keventänyt yhdistyksen vastuuhenkilöiden 
työtaakkaa sekä monipuolistanut jäsenille tarjottavien 
kurssien sisältöjä. Yhteistyömallissa PSK vastaa kurs-
sien markkinoinnista jäsenilleen, kun taas yhteistyö-
kumppanit, kurssien järjestäjät, vastaavat ilmoittau-
tumisten hallinnasta ja kurssien maksuliikenteestä. 
”Uusi toimintamalli on monipuolistanut merkittävästi 
kurssitarjontaamme ja olemme voineet tarjota jäsenis-
töllemme koulutuksia, joihin aiemmat resurssimme ja 
osaamisemme eivät olisi riittäneet. Tällaisista kurssi-
suunnitelmista esimerkkeinä ovat muun muassa koira-
hieronta- ja tasapainokurssit”, kertoo Laura innoissaan. 

Monipuolistuneen kurssitarjonnan ohella uudenlai-
nen toimintamalli on vapauttanut yhdistyksen resurs-
seja myös koe- ja kilpailutoimintaan. Pääkaupunkiseu-
dun Kultaiset on ollut viime vuosina aktiivinen näyttelyi-
den ja kokeiden järjestäjä, joka ei ole itsestään selvää 
pienillä resursseilla toimivalle alueyhdistykselle. ”Yhdis-
tys järjesti marraskuussa 2018 kultaistennoutajien epä-
virallisen Club Show -näyttelyn sekä syyskuussa 2019 
kultaistennoutajien Golden Special -erikoisnäyttelyn. 
Myös noutajien taipumuskoe (NOU) on kuulunut yhdis-

tyksen koekalenteriin keväällä 2019, jonka lisäksi seu-
raava taipumuskoe on anottu toukokuulle 2020.”, kertoo 
Laura tyytyväisenä.  

Uusi toimintamalli onkin lunastanut sille asetetut toi-
veet: PSK on pystynyt toteuttamaan entistä aktiivisem-
min toimintansa tavoitteita tarjoten monipuolisia har-
rastusmahdollisuuksia kultaisillenoutajille omistajineen 
pääkaupunkiseudulla. 

Pääkaupunkiseudun Kultaiset ry (PSK) on vuonna 1997 perustettu Kultainen Rengas 
- Golden Ring GR ry:n alueyhdistys, johon kuuluu vajaa 400 jäsentä. Yhdistyksen tarkoi-
tuksena on edistää kultaistennoutajien ja niiden omistajien harrastustoimintaa pääkaupunki-
seudulla. Tavoitteen saavuttamiseksi yhdistys järjestää vuosittain monipuolisesti koulutusta, 
kursseja, näyttelyitä sekä kokeita. Yhdistyksen toimintaa koordinoi kuusihenkinen hallitus. 

Uudesta toimintamallista puhtia 
tekemiseen
Vuosi 2019 on ollut PSK:n toiminnassa uudenlaisen toi-
mintamallin vuosi. Yhdistyksen syyskokous päätti viime 
marraskuussa hallituksen esityksestä luopua lajitoimi-
kuntien nimittämisestä. Aiempina vuosina toimineet 
NOME-, MEJÄ-, Arkitoiminta- ja TOKO-toimikunta pää-
tettiin perinteisinä toimikuntina laittaa jäihin projektiläh-
töisen toiminnan alta. ”Toimikuntien jäseniksi on yhä 
vaikeampi saada vapaaehtoisia, jotka olisivat halukkaita 
sitoutumaan koko vuodeksi järjestämään lajikohtaista 
toimintaa.”, kuvailee Laura uudistuksen taustasyitä. 
”Projektilähtöisessä toimintamallissamme kenenkään 
ei tarvitse sitoutua pitkäaikaiseen toimikuntatyösken-
telyyn, vaan omaa aikaa voi yhdistykselle antaa joko 
yhden koulutuksen tai kurssin järjestämisessä tai omien 
resurssien ja voimavarojen mukaan useammankin. Myös 
hallituksen jäsenet pitävät aktiivisesti erilaisia koulutuk-
sia hallinnollisten tehtävien ohessa”, kuvailee Laura. 

Keskiössä uudessa toimintamallissa ovat yhdis-
tyksen yhteistyökumppanit, jotka järjestävät PSK:n 
tarjoamia kursseja omissa nimissään. Uusi toiminta-

K
ri

st
a 

Le
in

o
ne

n
H

an
na

-L
iis

a 
H

ar
tik

ai
ne

n

K
ri

st
a 

Le
in

o
ne

n



3736

R a l l y - t o k o

Rally-tokon 
rotumestaruus
Kultaistennoutajien rally-tokon rotumestaruus järjestettiin tänä vuonna 20.10. Parolassa. 
Eniten osallistujia nähtiin mestari- ja alokasluokissa. Rotumestariksi itsensä rallattelivat 
parivaljakko Pepstep Set In Stone ja Seppo Virtanen. Joukkuemestaruus matkasi pää-
kaupunkiseudulle. Kokeen ylituomarina toimi Anna Klingenberg.

Teksti: Elli Supponen, kuvat Elina Virtanen

Paljon osallistujia ja korkea taso
Rallyn suosio lajina on noussut vuosittain ja Parolas-
sa nähtiinkin ennätysmäärä osallistujia - peräti 52 kul-
taistanoutajaa starttasi koesuoritukseensa päivän ai-
kana. Rotumestaruus ratkottiin heti päivän aluksi mes-
tariluokassa 19 koiran joukosta. Täyden sadan pisteen 
suoritukseen ja rotumestaruuteen ylsivät Seppo Virta-
nen sekä Siru eli Pepstep Set In Stone. Hopeasijalle 97 
pisteellä ylsivät Suvi Korkiakoski sekä kokeessa valioi-
tunut Hardworker’s Elwing ja pronssia saivat parival-
jakko Kati Tillander sekä Karvin Kultahile. Mestari-

luokan tulostaso oli erityisen korkea ja valiotuloksia 
eli 95–100 pisteen suorituksia nähtiin peräti seitsemän 
kappaletta! Hopeakoirakon lisäksi Parolassa valioitui 
myös Rushes Next Love ohjaajanaan Saara Dufva. Se-
kä tuomari että tuomarin sihteeri kehuivat koirakoiden 
korkeaa tasoa läpi kaikkien luokkien.

Muut luokat
Tänä vuonna kokeen osallistujamäärältään pienin 
luokka nähtiin heti mestaruuskilpailun jälkeen, kun 
kuusi voittajaluokan koirakkoa pääsi vauhtiin. Luo-

kan voitto meni parivaljakolle Sanna Lepistö ja Wel-
jesten Trooper Au 95 pisteellä. Avoimen luokan radal-
la nähtiin kymmenen koirakkoa. Parhaan sijoituksen 
ratkaisi tällä kertaa aika, kun kahdesta täyden sadan 
pisteen radasta nopeammalla suorituksella voittoon 
nousivat Katja Kuusela ja Snuffy’s Lustiga Lilli.  Päi-
vän pääteeksi oli vuorossa vielä toisiksi suurin joukko, 
17 koirakkoa kerännyt alokasluokka. Myös sen voitta-
nut parivaljakko selvisi radalta virhepisteittä ja sadan 
pisteensä ansiosta luokan parhaina palkittiin Merita 
Kuoppala ja Rushes Masquerade.

Mestariluokan palkitut

Joukkekilpailu kasvattanut suosiotaan
Yksilökilpailun lisäksi Parolaan ilmoitettiin mukaan 
myös ennätysmäärä joukkueita, kun peräti viisi jouk-
kuetta kilpaili keskenään mestaruudesta. Lopputu-
lokseen lasketaan joukkueen kolmen parhaan koira-
kon suoritukset, joista yksi MES/VOI luokista ja kaksi 
AVO/ALO luokista. Joukkueen maksimitulos voi näin 
olla 300 pistettä. Joukkuemestaruuden nappasi hui-
kealla 297 pisteen yhteismäärällä Pääkaupukiseudun 
Kultaiset. Joukkuehopeaa Rushes joukkue 292 pisteel-
lä ja pronssia Pepstep joukkue 289 pisteellä. 

Avoimen luokan palkitut

Alokasluokan palkitut
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Siru sai ensikosketuksensa rally-tokoon Gol-
den Ringin kesäleirillä 2017. Saman vuoden 
syksyn aikana treenailtuamme menimme 
ensimmäiseen alokasluokan kilpailuun tam-
mikuussa 2018, ja vuoden loppuun mennessä 
olimmekin kiivenneet jo mestariluokkaan. 
Mestariluokassa mahdollisia ratatehtäviä on 
yhteensä yli 130, kun lasketaan vasemmalla 
ja oikealla seuratessa tehtävät liikkeet erilli-
sinä. Harjoiteltavaa oli siis tiedossa paljon – ja 
sitä on edelleen jäljellä paljon! Vuoden 2019 
Golden Ringin mestaruuskilpailuun mennessä 
olimme juuri edellisenä viikonloppuna saavut-
taneet RTK4-koulutustunnuksen, mutta sitä 
omaa kokonaan hyvin koossa pysynyttä ja 
pikkuvirheistäkin vapaata huippusuoritusta ei 
ollut vielä mestariluokan kilpailuissa osunut 
meidän kohdallemme. Kuten niin monessa 
aiemmassakin kilpailussa, nytkin kisapaikalla 
nähtävänä ollut ratakaavio ja sen 19 tehtävä-
kylttiä vaikuttivat hyvinkin sellaisilta, että koko-
naisuutena onnistuneella ratasuorituksella 
meillä olisi mahdollisuus hyvään tulokseen. 

Teksti: Seppo Virtanen

Mestarin mietteet
Olimme Sirun kanssa lähtölistan viimeinen 

koirakko ja vuoroamme odotellessa onnis-
tuimme keskittymään hyvin tulevaan ratasuo-
ritukseemme, kahdestaan omassa kuplassa. 
Heti radan alussa huomasin, että Sirulla on 
nyt poikkeuksellisen hyvin vire kohdallaan, 
kun radan alkuosan suoritukset menivät kes-
kittyneesti ja huolellisesti. Sama jatkui koko 
radan läpi, ja kun lähestyimme maalikylttiä, 
olin varma, että tämä oli tähän mennessä 
paras mestariluokan ratasuorituksemme. Tätä 
tunnetta vielä vahvisti maalikyltin ohituksen 
jälkeen saamamme aplodit, jotka tulen muis-
tamaan kiitollisena aina. Ne kertovat lajiin kuu-
luvasta reilusta urheiluhengestä ja lajin harras-
tajien aidosta kyvystä kannustaa toisiaan ja 
iloita silloin, kun joku onnistuu hyvin. Toivot-
tavasti tämä ilmapiiri säilyy lajissa jatkossa-
kin. Enpä olisi kisapäivän aamuna Parolaan 
lähtiessä arvannut, että lopulta tulostaululle 
Sirun riville kirjataan mestariluokassa täydet 
100 pistettä – tulos, josta en ole aiemmin edes 
uskaltanut haaveilla.

Iloista tunnelmaa joukkuekilpailun palkintojenjaossa.

Voittajaluokan palkitut

Mestariluokka

1. 100p. Pepstep Set In Stone, ohj. Seppo Virtanen

2. 97p. & FI RTVA Hardworker’s Elwing, ohj. Suvi Korkiakoski 

3. 96p. Karvin Kultahile, ohj. Kati Tillander 

TP 90p. & RTK4 Joystep’s Design By Ice Man, ohj. Anneli Tuulio

Voittajaluokka

1. 95p. Weljesten Trooper Au, ohj. Sanna Lepistö

2. 92p. & RTK3 Ronsana’s Dancing With Ice Man, ohj. Johanna 
Issakainen 

3. 86p. & RTK3 Rushes Obi-Wan, ohj. Kristina Metsämäki 

TP 85p. & RTK3 Living Back To Line, ohj. Mirva Kausiala

Avoin luokka

1. 100p. Snuffy’s Lustiga Lilli, ohj. Katja Kuusela

2. 100p. Clearing Pond’s Key To Happiness, ohj. Sanna Ylhäinen

3. 99p. Pepstep Crashanova, ohj. Tuula Santanen

TP 95p. Pepstep Rhinestone, ohj. Riina Mankonen

Alokasluokka

1. 100p. Rushes Masquerade, ohj. Merita Kuoppala

2. 99p. & RTK1 Misstep’s Lazzarella, ohj. Sirpa Peltola

3. 99p. Living Correct Copy, ohj. Katja Heberg

TP 79p. Nightdream Killing Loneliness, ohj. Anna Pietilä
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Teksti: Johanna Lehto

Osa harrastajista vaihtaa valioitumisen jälkeen muiden lajien, kuten nomen pariin. 

8 koiraa, joista kahden koiran prosentti oli tasan 50%.  
SM-kilpailuihin oli osallistunut valioitumisen jälkeen 
13 koiraa. 

Kun tarkastellaan kisaamista muissa lajeissa tokos-
sa valioitumisen jälkeen, voidaan huomata, että 19 koi-
raa oli kisannut vielä muissa lajeissa valioitumisen jäl-
keen. Lajeja olivat rally-toko, working test, nome, me-
jä, agility, vesipelastus sekä palveluskoirakokeet. Huo-
mioitavaa on, että 9 koiraa ei siis ollut kisannut muissa 
lajeissa tottelevaisuusvalion arvon saavutettuaan. Ko-
konaan uuden lajin tokossa valioitumisen jälkeen oli 
aloittanut 10 koirakkoa. 

Mitä tapahtuu 
valioitumisen 

jälkeen?

E
nsimmäinen koirani valioitui melko pitkän 
tien jälkeen tottelevaisuusvalioksi 5,5-vuoti-
aana. Sen jälkeen kisasimme tokon parissa 
vielä neljä koetta, joista yksi oli maajoukkue-

karsinta ja yksi SM-koe. Olisin varmasti jollain tasol-
la jatkanut koirani kanssa kisaamista pidempäänkin, 
mutta valitettavasti terveysongelmat päättivät kisau-
ramme. Nykyisen kisakoirani kanssa toivon jatkavani 
kisaamista myös valioitumisen jälkeen. Ajatusta pyöri-
tellessäni mieleeni tuli katsoa, miten kultaisten kanssa 
yleensä toimitaan. Mitä tulosten valossa FI TVA -titte-
lin saavuttamisen jälkeen tapahtuu? 

Päätinkin siis ottaa katsauksen KoiraNetin kautta 
suomalaisiin tottelevaisuusvaliokultaisiin. Huomioin 
katsauksessani vain 2000-luvulla syntyneet ja FI TVA 
-tittelin saaneet kultaiset noutajat (mahdollisia varjo-
valioita ei siis ole huomioitu). KoiraNetin mukaan kat-
sausta tehtäessä lokakuussa 2019 oli 2000-luvulla syn-
tyneitä kultaisia tottelevaisuusvalioita 28 kappaletta. 
Näistä koirista oli merkitty kuolleiksi 8 kappaletta. 
Koirista 6 kpl oli valioitunut myös toisesta harrastus-
lajista (JVA, KVA, RTVA, KTVA, VPVA). Koirista 4 
kpl oli yhdistelmällä TVA + MVA (muotovalio näytte-
lyistä). Muissa harrastuslajeissa valioituneet koirat oli-
vat yhtä lukuun ottamatta valioituneet muissa lajeissa 
vasta FI TVA -tittelin saavuttamisen jälkeen. 

Tarkasteltaessa katsauksen kohteena olleita koiria, 
voitiin havaita, että 4 koiraa ei ollut kisannut tokos-
sa enää valioitumisen jälkeen. 24 koiraa siis oli kisan-
nut tokossa valioitumisensa jälkeen. Näistä koirista 7 
kappaletta ei ollut saanut yhtään ykköstulosta valioi-
tumisensa jälkeen. Tasonsa niin sanotusti korkealla 
tasolla (50% tai enemmän tuloksista EVL1-tuloksia) 
oli saanut valioitumisen jälkeisissä kokeissa pidettyä 
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TVA-arvo saavutettuna, mitäs sen jälkeen

KoiraNetistä kaivetun 
tiedon perusteella 

harrastusaktiivisuus tokon 
parissa pienenee valioitumisen 

jälkeen selkeästi. 
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KARVIN IRISH BLUES
14.02.2007 – 15.09.2019

Niin tyhjä taas kun olet pois tää talo on
Me ovi haassa ollaan vain pois valo on

Ja me talon kanssa kuunnellaan kun sade lyö ikkunaan
Voi kuinka me sinua kaivataan

Mä itkin vähän kun tiskasin ja lakaisin
Mä tahdon tähän taloon sinut takaisin

Ja kun yksin sänkyyni kömmin talo naristi nurkkiaan
Voi kuinka me sinua kaivataan

RAKASTA SISSIÄ KAIVATEN
Jenni & Viljami & Noomi

MEILLE NIIN RAKAS PIKKU-GULSSU SISSI

Mitä siis tapahtuu valioitumisen jälkeen? KoiraNe-
tistä kaivetun tiedon perusteella harrastusaktiivisuus 
tokon parissa pienenee valioitumisen jälkeen selkeästi. 
Poikkeuksen muodostavat koirakot, joiden kanssa käy-
dään valioitumisen jälkeen maajoukkueen karsintako-
keissa sekä SM-kilpailuissa. Myös erilaiset mestaruus-
kokeet näyttävät kiinnostavan valioitumisen jälkeen-
kin. Tulosten valossa kultaisten valioiden tulostaso ei 
näytä pysyvän korkealla tasolla, mikä saattaa olla yk-
si syy tokouran päättymiseen melko pian valioitumisen 
jälkeen. Uuden lajin aloittaminen ja muiden harrastus-
lajien kokeet kertovat puolestaan, että kiinnostus saat-
taa kohdistua valioitumisen jälkeen muualle. 

Itse pohdin, että moni saattaa tavoitella puhtaasti 
”vain” FI TVA – titteliä havittelematta sen pidempää 

tokouraa. Tokon nykysääntöjen ollessa mel-
ko haastavat jo valionarvon saavuttami-
nen on huikean hieno juttu ja hatunnos-
ton arvoinen suoritus. Kuitenkin kultai-
set ovat hiljalleen taas näyttäneet kyn-
tensä ihan tokon kärjessä, kuten vuo-
den 2019 SM-kokeessa voitiin nähdä – 
kokeen finaalissa eli 20 parhaan toko-
koiran joukossa oli kaksi upeaa kultais-
ta (FI TVA Hardworker’s Elwing ja FI TVA 
Miklaus Sunbeam). Toivottavasti jatkos-
sakin näemme kultaisia myös valionar-
von jälkeen kokeissa ja edustamassa 
rotuamme aina ulkomaille ja maa-
joukkueeseen asti! 
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S
uomesta matkaan lähti kaksi joukku-
etta, ykkösjoukkueessa kilpailivat kap-
teeni Miia Saxholm ja Ruokorapseen 
Diesel Allecra ”Ansku”, Sari Lehtonen-
Lammi ja Weljesten Nuttet Au ”Yoda” 
sekä Tuija Aaltonen ja Bell Oktave Bon 
Bon ”Nekku”.

Kakkosjoukkueessa kisasivat kapteeni Sonja Lah-
denranta-Husu ja Häämörin Wiileä Wenla ”Pinja”, 
Maija Palomäki ja Weljesten Maurice Au ”Mauri” sekä 
Sauli Aaltonen ja Goldgingers Dianne ”Vappu”. Huol-
tojoukoissa mukana matkasivat Pertti Lammi, Henri 
Saxholm ja Anni Aaltonen.

Suomi-tiimiin kuului myös lauantaina tuomaroinut 
Petteri Hirvonen.

Matkaan lähdettiin kolmen autokunnan voimin 
keskiviikkona iltalaivalla Turusta Tukholmaan, pait-
si että hetkeä ennen check-innin sulkeutumista Son-
ja soittaa, että taukopaikalla oli kyy napannut Ans-
kua kirsuun! Saxholmien oli jäätävä Turkuun eläinlää-
käripäivystykseen, eli Sonjan oli tultava meidän kyy-
tiin Pinjan kanssa. Eihän siinä, kyllähän pakun perään 
mahtuu, vähän kiirettä piteli, mutta ehdittiin kuin eh-
dittiinkin vielä porteista sisään ennen niiden sulkeu-
tumista!

Laivalle saimme illalla viestiä, että Anskua purrut 
kyy oli tehnyt ns. kuivan pureman, eli ei ollut käyttä-
nyt myrkkyä, joten Ansku selvisi pelkillä hampaanjäl-
jillä nenussa. Huh, mahtavaa! Miia ja Henri tutustui-

Teksti: Tuija Aaltonen | Kuvat: Tarja Hirvonen

vat sitten torstaipäivän kauniiseen Turkuun ja hyppä-
sivät iltalaivaan ja kohti Tanskaa.

Me muut ajelimme torstain aikana läpi Ruotsin pa-
rin pysähdyksen taktiikalla ja alkuillasta saavuttiin jo 
Tanskan kamaralle. Sari, Pertti, Sonja ja Maija jatkoi-
vat Juutinrauman sillalta suoraan kohti Sorøa, me Aal-
toset otettiin vielä kerran vauhtia Ruotsin puolelta… 
Eli navigaattori ohjasi meidät takaisin sillalle, eikä sil-
tä tieltä ollut takaisin kääntymistä ennen Ruotsin man-
nerta! Tiedoksi muuten, jos jollekin muulle joskus sat-
tuu käymään samoin, että siltamaksua ei tarvitse mak-
saa uudestaan, kun selittää rajalla, että vahinko kävi!

Lopulta mekin pääsimme majapaikkaan, Sorøn 
leirintäalueelle. Jännityksellä odotettu viiden hengen 
huoneisto osoittautui neljän hengen makuuhuoneeksi 
ja sohvaksi, mutta sopu sijaa antoi (varsinkin kun Mai-
ja varasi auton nukkumapaikakseen) ja päästiin vih-
doin levolle.

Suomen kultaisille kultaa 
Pohjoismaiden mestaruudessa!

Kultaistennoutajien 
Pohjoismaiden 
mestaruudesta 

kilpailtiin tänä vuonna 
27.7. Tanskan 

Sorøssa.
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Perjantaipäivä chillailtiin, käytiin shoppailureissul-
la Ringstedtin outlet-kylässä ja illalla käytiin ilmoit-
tautumassa kokeeseen ja get together-illallisella koe-
paikalla. Sorøön oli luvattu samanlaista hellettä, kuin 
mitä Suomessakin oli pitänyt heinäkuun viimeisellä 
viikolla, mutta lauantai valkeni varsin tuulisena, joten 
helle ei ollut ihan niin painostava kuin pelkäsimme. 
Rastien odotuspaikoilla oli myös koirille vettä tarjol-
la ja yhdellä rastilla oli vesitöitä. Mielestäni koe oli to-
della hyvin suunniteltu, rastit rullasivat ja tehtävät oli-
vat sopivan haastavia. Yhdellä rastilla oli yksilötehtä-
vänä kaikille koirakoille sama markkeeraus hankalah-
koon maastoon, muilla neljällä rastilla oli sitten kaikil-
le koirille aina eri tehtävät, jotka joukkue sai päättää, 

että kuka tekee minkäkin. Oli ohjauksia maalla ja ve-
dessä, markkeerauksia ja walkuppia. Viiden rastin jäl-
keen joukkuekisa loppui ja kaikki koirakot, jotka oli-
vat saaneet yli 60 pistettä, eivätkä yhtään nollaa, jat-
koivat vielä kahdelle rastille taistelemaan yksilömesta-
ruudesta. Suomalaisista jatkoi finaalitehtäviin Miia ja 
Ansku, Sauli ja Vappu, Sonja ja Pinja, Tuija ja Nekku. 
Tehtävinä oli pitkä ohjaus ja haastava markkeeraus.

Kaikki suomalaiset tekivät hienot suoritukset vaik-
ka pitkä kuuma päivä oli varmasti jo verottanut par-
haimman terän.

Päivä todellakin oli venynyt pitkäksi. Kello oli jo 
yli kuusi, kun viimeinen tehtävä lopeteltiin ja seitse-
mältä oli tarkoitus alkaa palkintojenjako ja juhlaillal-
linen. Meillä oli sen verran matkaa majapaikkaan, et-
tä saimme vain unelmoida suihkusta ja puhtaista vaat-
teista illallisella, eli jäimme paikanpäälle odottelemaan 
tuloksia ja ruokaa.

Viimein alkoi seremoniat ja jännitystä riitti loppuun 
asti, Ruotsin nelosjoukkue oli tehnyt myös hienoja suo-
rituksia koko päivän, mm. yksilörastilta 3 x 20 pistet-
tä! Siitäkin huolimatta, Suomi voitti ruotsalaiset neljän 
pisteen erolla! Kolmanneksi tuli Tanskan ykkösjouk-
kue jääden Suomelle 16 pistettä.

Suomen kakkosjoukkue sijoittui hienosti viidennek-
si. Yhteensä joukkueita oli 13 – kahden Suomen jouk-
kueen lisäksi Tanskasta viisi joukkuetta, Ruotsista nel-
jä ja Norjasta kaksi.

Yksilökisan voitti lopulta ruotsalainen Anne-Char-
lotte Bengtson koirallaan Whispering Oaks Longrun-
ner, Suomen Sauli Aaltonen ja Vappu jäivät vaivaiset 
kaksi pistettä sijoittuen hopealle. Miia ja Ansku sai-
vat pronssia, Sonja ja Pinja olivat viidensiä ja meitsi 
Nekun kanssa kuudensia. Yhteensä finaaliin pääsi 12 
kilpailijaa.

Kyllä maistui illallinen hyvältä päivän päätteeksi, 
pölyisistä vaatteista huolimatta.

Pitkään ei voitu jäädä juhlimaan, vaikka syytä olisi-
kin ollut, sillä koirat olivat autoissa odottelemassa il-
taruokiaan. Lisäksi seuraavana päivänä olisi kaikilla 
vielä startti B-kokeessa, joten oli päästävä lepäämään 
niin koirien kuin ohjaajien.

Sunnuntain B-koe osoittautuikin yllättävän haasta-
vaksi ja tanskalaiseen tapaan se oli jaettu eri rasteihin. 
Koe alkoi parityönä vesirastilla. Oli markkeeraus, oh-
jaus ja lähihaku, kaikki veden yli. Tuomarilla oli tiuk-
ka linja ja jos jouduit koiraa ohjaamaan yli kolme ker-
taa samasta asiasta, niin tuli käsky kutsua koira pois. 

Näin kävikin kovin monelle. Sarille ja Yodalle tuli hie-
non markkeerauksen päätteeksi vahinko ja väärä riis-
ta, eli ohjauksen palautusjälki veti Yodan puskien kes-
kellä ohjausriistalle. Toiselle rastille selvisivät lopulta 
vain Sonja ja Pinja ja minä ja Nekku. Toisella rastilla 
oli tarjolla maamarkkeeraus ja hakuruutu. Pinja ei oi-
kein sisäistänyt tanskalaista pinta-alaltaan melko vaa-
timatonta hakuruutua, joten heidän tiensä loppui sil-
le rastille. Nekulla taasen oli hyvä buugi sinä päivä-
nä. Kolmannen rastin, joka oli markkeeraus, jälkeen 
työ palkittiin kokeen voitolla ja sertillä! Vietettiin vielä 
yksi yö leirintäalueella ja maanantaiaamuna pakattiin 
kimpsut ja kampsut ja nokat kohti Tukholmaa. Tällä 
kertaa meillekin riitti se yksi kerta siltaa pitkin ja lop-
pumatka menikin sitten ilman isompia kommelluksia 
ja ehdimme hyvin iltalaivaan. Rankkoja reissuja ovat 
nämä ja vaativat kaikilta mukana olleilta joustavuut-
ta ja malttia ja ennen kaikkea hyvää meininkiä. Niitä-
hän meidän porukalta löytyi ja ihan milloin vaan läh-
detään uudestaan, hyviä muistoja jäi. Kiitos reissuka-
verit ja kiitos Golden Ring!

Ensi vuonna mestaruudesta mitelläänkin sitten Suo-
men Jurvassa, toivottavasti saadaan vähintäänkin se 
neljä joukkuetta puolustamaan kultaa. 

Koe oli todella hyvin 
suunniteltu, rastit rullasivat 

ja tehtävät olivat 
sopivan haastavia.
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K
emijärveltä, Suomutunturin kupeesta ko-
toisin oleva Riitta Jumisko sai kotiseudul-
la käydessään ajatuksen, unelman: WT-koe 
Suomutunturin maastoihin. Koska WT-ko-
keita ei niin pohjoisessa ole järjestetty oli se 
alkuun vain unelma.

Kuitenkin keväällä 2019 Riitta päätti ruveta toteut-
tamaan unelmaansa.Kontaktit oikeisiin henkilöihin ja 
asiasta neuvottelemaan. Ensimmäiseksi hän esitteli asi-
aansa Miso Sipolalle, joka oli asiasta erittäin innostu-
nut ja näytti vihreää valoa, lupautuen tuomaroimaan-
kin kokeeseen. Toiseksi tuomariksi myöhemmin lupau-
tui Timo Luomanen.

Mistä sitten järjestäjä. Kyseisen alueen poropalis-
kunta sitä ei ainakaan voi järjestää, koska se ei ole 
SNJ:n eikä Kennelliitonjäsen. Siispä yhteys Golden 
Ringiin ja puheenjohtaja Carita Lifländeriin. Carita-
kin piti ajatusta hyvänä ja esitteli sen järjestön päät-
täville jäsenille. Vihreäaalto jatkui ja hyväksyntä tuli. 
Tilat ja alueet järjestyivät muutamilla puhelinsoitoilla. 

Kun byrokratia oli hoidettu, niin ei muuta kuin ide-
aa tiukasti eteenpäin viemään. Soittipa Riitta allekir-
joittaneellekin ajatuksesta ja kysyi mielipidettäni asi-
aan (sillä ei merkitystä). Tottakai innostuin ja innostin 
jatkamaan toteuttamista. Lupasinpa kysellä työnteki-

Teksti: Petri Paavola
Kuvat: Hanna Jumisko ja Carita Lifländer

8.9. 2019 
– WT-koe napapiirin pohjoispuolella 

jöitäkin kokeeseen, koska siellä pohjoisessa paljon löy-
tyy tuttavianikin. Sieltä kun lähdetty on. Niin suunni-
telma eteni hissukseen omalla painollaan.

Ilmottautumisen alkaessa osanottajia tuli varsin 
nihkeästi. Jopa niin että Riitta jo vähän huolestui-
kin. Niinhän siinä kävi, kuten niin monessa muussa-
kin kokeessa, että ilmoittautumisajan lopulla startta-
jia ilmaantui. Lopulta sitten jopa odotuksia enemmän, 
niin paljon että talkoilemaan tulossa ollut wt-tuoma-
ri Heli Siitari päätyi tuomaroimaan talkoilun sijasta.

KOKEESTA JA KOKEEN KULUSTA
Kokeessa käytetyt maastot olivat todella erilaiset mi-
hin on WT:ssä totuttu. Oli metsää, kumparetta, kor-
keuseroja ja muutenkin maastovaihteluja kaikilla ras-
teilla. Rastien tehtävä selostukset ovat voi-luokasta.

Rasti 1–2. Vesirastit, jotka arvosteli Heli Siitari. 
Ensimmäinen tehtävä meni siten, että koira lähetettiin 
pieneltä metsäiseltä rintuukselta, josta matkaa rantaan 
noin 10 metriä, siinä välissä myös pienehkön tien yli-
tys. Vesialueen toiselta puolen tuli laukaus ja heitto. 
Toiselle rannalle rantaviivaan oli laitettu dami, joka 
piti ottaa ensin pois, palautus ja sen jälkeen nouto hei-
tetylle damille.

Arctic Cirkle 
Working test



Oli avointa metsää, tiukkaa 
pusikkoa jonka jälkeen avointa 
pohjakasvillisuutta omaavaa maastoa.
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Toiselle rastille lähetettiin samalta rintuukselta. 
Lähetys hieman vinottain rantaan ja vesialueen ylitys, 
jonne oli metsään n.10 metriä rannasta laitettu dami. 
Tässäkin vaikeutena se, että jos koira poistui linjalta, 
niin se hävisi välittömästi ohjaajan näkyvistä. Tällä 
rastillahan Riitta Väisänen teki täyden 20 pisteen nou-
don yhteistyössä Lolansa kanssa. Kuva kertoo siitä.

Rastit 3–4. Timo Luomanen arvostelemassa.
Kolmas rasti oli kaksiosainen, jossa ensin pitkähkö oh-
jauslinja alarinteeseen notkelman kautta nousu kum-
pareen päälle, jossa dami. Toisessa osiossa pieni wal-
kup pareittain, jossa tuli kummallekin markkeerauk-
set peitteiseen maastoon alarinteeseen.

Neljännellä rastilla oli todella pitkä ykkösmarkkee-
raus. Koira lähetettiin mäenpäältä metsiköstä nou-
toon. Välillä maaston vaihtelua. Oli avointa metsää, 
tiukkaa pusikkoa jonka jälkeen avointa pohjakasvil-
lisuutta omaavaa maastoa. Ei todellakaan helppo teh-
tävä.

Rasti 5. Miso Sipola arvostelemana.
Parityönä, jossa tuli laukaukset oikealla rinteessä ole-
valle ohjaukselle sekä vasemmalle tulevalle markkee-

raukselle. Ensin lähetettiin oikealle tulevalle linjalle ja 
kun palautuksessa oli markkeraus ampujan kohdalla 
lähetettiin toinen koira noutoon. Koirat siis sivuutti-
vat tässä toisensa. Puolten vaihto ja samat tehtävät.

Kaikkinensa tehtävät olivat totuttuun verrattuna 
erilaiset. Johtuen nimenomaan maastojen antamista 
mahdollisuuksista suunnitella koe. Todella virkistävä 
koe kokonaisuus.

Koe oli tunnelmaltaan hieno ja leppoisa. Osin hil-
jaista hämmennystäkin oli havaittavissa. Olihan mu-
kana paljon ensikertalaisia tämän koemuodon start-
taajia.

Toivon ja uskon, että koe sytytti monia Pohjois-Suo-
men harrastajia koemuodon piiriin ja saamme sinne-
päin kokeita lisää. Myös muutamat ns. B-koepuolen 
”starat” olivat tyytyväisiä tapahtumaan.

Kiitokset kokeesta kuuluu ennen kaikkea Riital-
le, Golden Ringille (Carita), tuomareille sekä osaavil-
le toimitsijoille.

Kannatta unelmoida!

P.S. kokeen jälkeen osa järjestelyporukasta jäi vielä 
tyhjentämään alueen metsiä riistoista, joista mukana 
muutama kuva. 
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Kennelliiton (SKL) noutajille myöntämät valion arvot

FI AVA agilityvalio FI TVA tottelevaisuusvalio FI KTVA-HTM koiratanssivalio, seuraaminen musiikin tahdissa

FI KVA käyttövalio FI VPVA vesipelastusvalio FI KTVA-FS koiratanssivalio, freestyle

FI JVA jäljestämisvalio FI VVA vetovalio FI KVA-J käyttövalio, vahingoittuneen hirvieläimen jäljestys

FI MVA muotovalio FI AVA-H agilityvalio, hyppyradat FI RTVA rallytokovalio

Valiopalsta on ilmainen. Ilmoituspaikat täytetään saapumisjärjestyksessä. Pidämme oikeuden siirtää ilmoituksen seuraavaan lehteen. 
Valioilmoitukset voi lähettää osoitteeseen lehti@goldenring.fi. Huomioithan, että ilmoitus sisältää kaikki ilmoitukseen tulevat tiedot. 

FI VPVA 
Pendolinon Allegro Vivace
FI14028/15, synt. 20.12.2014

i: POHJ KVA SE KVA FI KVA NO KVA Sörgoldens Solo
e: FI KVA FI TVA Ruokorapseen Aurora
Kasvattaja: Teija Hemmilä, Ylikiiminki
Omistaja: Johanna Lehto, Pori

VOI1:
3.8.2019 Masku, Kim Granholm
17.8.2019 Rusko, Monica Lindroos
25.8.2019 Kokemäki, Monica Lindroos

27.10.2018 Seinäjoki KV EH

FI VPVA
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Kultainen Rengas – Golden Ring GR ry
Hallitus

GOLDEN RING TOIVOTTAA JÄSENILLEEN 
IHANAA JOULUA 

JA ONNEKASTA VUOTTA 2020!

GOLDEN RING ÖNSKAR SINA MEDLEMMAR 
EN GYLLENE JUL 

OCH ETT FRAMGÅNGSRIKT ÅR 2020!

Lämmin kiitos te kaikki vapaaehtoisena toimivat henkilöt,
 jotka teitte tämän toiminnan vuoden mahdolliseksi!
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Hyvää Joulua ja Menestyksellistä 
Uutta Vuotta 2020! 

Kasvateille ja heidän omistajille 
perheineen, sekä ystäville ja tuttaville. 

 
 

Lämpimät kiitoksemme teille kasvattiemme 
omistajat ahkeruudestanne kasvattiemme parissa, 

on ollut ilo seurata teidän toimianne 
kuluneen vuoden aikana. 

 
Erityisterveiset tämän vuoden 
Easy-pentueen ”Mauri”-isälle 
FI KVA Weljesten Maurice Au 

 
KENNEL ELLAKAIRAN, Lohtaja 

Aira ja Kaarlo Nissilä 
p. 0405359370

 
e-mail: aira.nissila@omanetti.fi 

FB: Kennel Ellakairan
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Kultaista Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta 2020! 

toivottaa
Kuopion Seudun Kultaiset ry
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Valokuvakilpailu
Kisa on kaikille avoin valokuvauskilpailu. 
Kilpailuaika on 1.11.–31.12.2019. 

Kilpailusarjat ovat:
• Kultainen arjessa
• Kultainen juhlassa
• Kultainen tiukassa tilanteessa
• Kultainen perheen jäsenenä
• Kultainen rakkaassa harrastuksessa
• Kultainen poseeraa

Kilpailukuvat ja kuvaajan vastuu
• Kilpailukuva saa olla aikaisemmin muualla julkaistu
• Kuvan tulee olla osallistujan itsensä ottama ja kuvaajalla on oltava kuvaan 

täydet oikeudet
• Kuvissa esiintyviltä, tunnistettavilta henkilöiltä, on oltava lupa kuvien käyttöön
• Max 2 kpl kuvia/ sarja /kilpailija

Kilpailukuvien lähettäminen ja kuvakoko
• Kisakuvat lähetetään sähköpostilla osoitteeseen kuvat.gr@gmail.com
• Kuvat JPEG-muodossa mahdollisimman suurena

Kuvien käyttöoikeus
• Kilpailuun osallistuvien kuvien tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla.
• Kultainen Rengas – Golden Ring GR ry saa vapaat käyttöoikeudet kilpailuun 

lähetettyihin kuviin ja voi käyttää kuvia julkaisuissaan. Muista mahdollisista käyttö-
oikeuksista neuvotellaan ja sovitaan kuvaajan kanssa erikseen.

Palkinnot ja äänestys
• Kisan äänestys tapahtuu Golden Ringin facebook-sivustolla, jossa yleisö äänestää

jokaisesta sarjasta mieluisinta kuvaa. Äänestysaika on 1.–31.1.2020. 
Jokaisen sarjan eniten tykkäyksiä saanut kuva palkitaan Golden Ring -tuote-
palkinnolla.

• Erikseen nimettävä raati valitsee yleisön äänestämistä kuvista kuvakisan voittajan,
joka palkitaan Lemmikkitarvike Riemun sadan (100) euron lahjakortilla.  
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h a p p e n i n g sh a p p e n i n g s

SUPERGOLDEN 2019
Hallitus myöntää SuperGolden -erikoispalkinnon koiralle, joka on 

saavuttanut poikkeuksellista menestystä tai muuten merkittäviä asi-

oita ja siten osoittanut olevansa monipuolinen kultainennoutaja. 

SuperGoldenia valittaessa otetaan huomioon myös aiempien vuosien 

saavutukset eli koira kokonaisuutena. Yhden kauden aikana hankitut 

useat tulokset eivät välttämättä ole pelkästään positiivinen asia, varsin-

kaan nuoren koiran kohdalla. Lajissa/lajeissa menestyminen on tärkeämpää 

kuin lajien määrä. Yhdessä lajissa poikkeuksellisen hyvä menestyminen voi olla Super-

Golden -tittelin arvoista. Myös jokin muu merkittävä teko jollain elämänalueella esim. huu-

mekoira, opaskoira voi olla voiton perusteena. Pääpaino on koiran rodunomaisuudessa 

(rodunomainen luonne, ulkomuoto sekä harrastaminen). Kerro, mitä olet tehnyt kultaisesi 

kanssa, ja mitä tuloksia mahdollisesti saavutitte. 

Lähetä hakemus yhdistyksen verkkosivulta www.goldenring.fi löytyvän sähköisen 

lomakkeen kautta viimeistään 31.12.2019.

SUPERGOLDEN 2019



Lehdessä käytetyt lyhenteet

NOU = noutajien taipumuskoe
NOME = noutajien metsästyskoe
NOME-A = lämpimän riistan metsästyskoe
NOME-B = kylmän riistan metsästyskoe
WT = noutajien working test
PK-lajit = palveluskoiralajit
TOKO = tottelevaisuuskoe
MEJÄ = metsästyskoirien jälki

VEPE = vesipelastus
ALO = alokasluokka
AVO = avoin luokka
VOI = voittajaluokka
EVL = erikoisvoittajaluokka
knn = kultainennoutajanarttu
knu = kultainennoutajauros

PEVISA = perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma

Aineiston jättöpäivät ja ilmestymisajat vuonna 2020

TALVINUMERO 1/2020:

mainospaikkavaraukset 2.1. aineistopäivä 7.1. Ilmestyy vko 8

KESÄNUMERO 2/2020:

mainospaikkavaraukset 3.4. aineistopäivä 9.4. Ilmestyy vko 21

SYYSNUMERO 3/2020:

mainospaikkavaraukset 3.8. aineistopäivä 11.8. Ilmestyy vko 38

TALVINUMERO 4/2020:

mainospaikkavaraukset 1.10. aineistopäivä 6.10. Ilmestyy vko 47

Etsimme Golden Ring -lehdelle 
PÄÄTOIMITTAJAA, jonka tärkeimpiä tehtäviä on lehden 
sisällön suunnittelu ja sen kehittäminen.

Golden Ring -lehti on kultaistennoutajien rotujärjestön 
jäsenlehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehti on 
näkyvin rotujärjestömme tiedotuskanava,  joka tavoittaa kaikki 
jäsenet ja on siksi äärimmäisen tärkeä julkaisu nettisivujen ja 
facebook-sivuston rinnalla. 

VUONNA 2020 LEHDESSÄ ON AIHEENA 
Mm. elämä koiran ja lapsen kanssa. Onko sinulla 
pieni(ä) lapsi(a) ja koira? Jaa tarinasi arjesta, harrastuksista 
tai yleensä elämästä koirien ja lasten kanssa. 
Lähetä yhteystietosi osoitteeseen lehti@goldenring.fi 

Kultainennoutaja ja metsästys. Onko sinulla idea 
metsästysaiheisesta jutusta? Oletko ollut syksyllä metsällä? 
Kirjoita nyt jo talteen syksyn metsästystarina ja lähetä 
yhteystietosi osoitteeseen lehti@goldenring.fi. 

Tavallisia tarinoita kultsun arjesta. Jaa tarinasi ja 
lähetä yhteystietosi osoitteeseen lehti@goldenring.fi

Haemme tiedotustiimiin vahvistuksena 
WEBBARIA ja SOME-tiedottajaa, jotka vastaavat yhdistyk-
sen nettisivujen päivittämisestä ja ajankohtaisten uutisten sekä 
tulosten julkaisusta. 

Golden Ring haluaa pysyä ajan hermolla ja tiedottaa kultai-
sianoutajia koskevista asioista silloin, kun asia on vielä tuore. 
Ajantasaiset, aktiiviset nettisivut on edelleen tärkeä tiedon 
jakamisen kanava somen rinnalla.  

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja esittely itsestäsi  
rotujärjestömme puheenjohtajalle Carita Lifländerille  
puheenjohtaja(@)goldenring.fi.  

Tulee mukaan rotujärjestömme toimintaan 
lehden tekijänä, webbarina tai some-tiedottajana!
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 Stadin kultsu skrivaaTeksti ja kuva: Pirjetta Luoma

Kinkun kirjoituksia

Terve taas vrendit!

Tänään ajattelin aivopieraista teille ajatuksia ja kuulu-
misia koirien maailmasta. Vasitenkin, kun kaikki treenit 
ja koirakoulut sun muut härpäkkeet ovat alkavat taas 
toden teolla.

Annan justiin neuvoja ja ohjeita, miten hirmu hyvin 
pärjää näissä kaiken maailman temppu-, näytelmä- ja 
muissa koiraharrastuksissa siten, että ihmisotus ei hir-
veesti ota ja hermostu, jos pikkasen käyt perseilemään 
kesken intensiiviharjoitusten.

1. Ole aina kuuntelevinasi ihmisohjaajaa.

Oikeastihan ei juuri tartte, koska moni höpisee niin 
paljon, että oikeesti tajusit jo ekasta käsimerkistä, mitä 
piti tehdä, mutta kannattaa vedättää namin toivossa 
ihmisotusta pidempäänkin.

2. Esitä tyhmää.

Koska koirathan ovat lähtökohtaisesti aina ihmistä vii-
saampia, on helppo esittää tyhmää. Siten saa enemmän 
karssua ja namupaloja kirsun eteen. Mitä tyhmempää 
esität, sen paremmiksi herkut muuttuvat. Parhaimmil-
laan kuumimmillaan kaivaa ihmisotus hädissään sisäfi-
lettä taskustaan, että saa koissukan tottelemaan.

Siis: tyhmäile.
Ja pötsi kiittää. Röyh ja nam!

3. Älä ole koskaan liian innokas.

Joudut tekemään hirveän määrän hommia, jos liikaa 
intoudut ihmisen kanssa touhuamaan.

Esitä aina laiskempaa kuin oletkaan, niin saat varp-
pisti enemmän namiskaa kuin olemalla reipas.

4. Älä ole liian nöyrä.

Kannattaa aina ihan pikkuhilppasen esittää loukkaantu-
nutta, kun leikataan kynsiä, trimmataan, pestään tahi 
föönataan. Alas painettu kirsu ja luppasilmänen katse 
tuottavat huomattavan enenevissä määrin palkkioita, 
kun liian innokas käytös.

Kokeile, et kadu!

5. Muista kuitenkin kunnioittaa ihmisotusta.

Älä hypi vasten. Älä hauku. Äläkä varsinkaan perseile 
liikaa.

Sopivassa määrin suoritettuina nämäkin toiminnat 
tuottavat palkkion, kun osaat lopettaa mukamattes 
ajoissa....

Mukavia treenihetkiä kaikille kanssakoissukoille ja lep-
poisaa herkkusyksyä

Toivottelee 
Taimikinkku Minellin



royalcanin.fi

Taipumus painonnousuun, herkkä iho ja runsas turkki 
ovat ominaisuuksia, joiden vuoksi kultainennoutaja 
ansaitsee juuri sille räätälöidyn ruokavalion. Rotu-
kohtaisissa ravintoratkaisuissa kulminoituu Royal 
Caninin  yli 50 vuotta jatkunut asiantuntijuus ja 
osaaminen sekä tiivis yhteistyö kasvattajien kanssa. 
Paljon enemmän kuin vain nappuloita. Huippuluokan 
valmistusmenetelmien ansiosta nappulan koko, muoto 
ja koostumus vastaavat täydellisesti koiran tarpeita. 
Mukautettu energiapitoisuus auttaa painonhallinnassa 
ja erityiset ravintoaineet varmistavat ihon ja turkin 
hyvinvoinnin sekä tukevat sydämen toimintaa.

HEALTH IS 
MAGNIFICENT 
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