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Teksti: Marja Junttila

Oulussa järjestettiin 19. - 22.5.2011 Pohjois-Suomen yhdeksännet Erämessut.
M etsästyskoi ra rotuja esitte I ivät ajokoira-, h i rvikoira-, ka rhu koira- ja
pystykorvajäriestöt - monipuolista mäyräkoirarotua Suomen Mäyräkoiraliitto
ja Pohjois-Suomen Mäyräkoirakerho. SML on ollut perinteisesti mukana
Riihimäen Erämessuilla Kennelliiton yhteisosastolla. Oulussa 5M L vastasi
osastosta itsenäisesti ilman Kennelliiton tukea ja käytännön järjestelyt
hoidettiin paikallisin voimin innokkaalla porukalla.
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Messuille odotettiin ennätysmäärää 50 000
kävijää. Torstaipäivä oli sateinen ja myrsky
riepoi ulkoalueella olevaa messurelttaa, mur-
ta onneksi loppuviikko oli aurinkoinen ja kä-
vijöirä riitti tungokseen asti. Eräopen Trassin
ajohaukku raikui Arttu Kotisaran peuranajo-
videolla houkutellen väkeä pysähtymään osas-

tolle, joka sai paljon kiitosta sekä kavijöiltä et-
tä järjestäjiltä.

Tällä kertaa esittelyn pääpaino oli jäljestyk-
sessä ja luolapyynnissä. Esillä oli ahdinkoput-
ki, jäljentekoon tarvittavia välineitä, kuvasuu-
rennoksia, taljoja, turkiksia ia rrofbita. Kuusen
alla lymyilivät täytetty kettu ja mäyrä, jotka
kiinno:riv:t rar'inkin pieniä mc'suvie|tir.l.
Taisipa joku esittelijäkarkkari antaa haukku-
r-räytteenkin täyretyn ketun kanssa! Metsäs-
tystä ja eri koemuotoja esiteltiin kerholaisten
kuvamateriaalista kootussa PowerPoinr-esi-
tyksessä. Tarjolla oli liiton ia oman kerhon
lehtiä, myynnissä kerhon paitoja, kalentereita,
SML:n APUA-kansioita ja kirjoja.

Osastolla o1i mahdollista liittyä SML:n jäse-

neksi ja jaossa oli esitteitä, joista löytyivät ker,
hon yhteystiedot sekä osoitteet kotisivulle ja

blogiin. Yllärrävää oli. ertä noni mäyräkoiran
omistaja ei ollut liiton eikä paikalliskerhon
jäsen - jäsenten hankinnassa ja aktivoinnissa
riittääkin tekemistä liitolla ja paikalliskerhoil-
la. Myös kasvattajat ovat avainasemassa oh-
jatessaan omistajia mukaan kerhojcn toimin-
taan, erilaisren harrastusten ja koetoiminnan
pariin.

Moni messuvieras viipyi pitkään jurtelemas-

sa osastollamme. Kuultiin Iiikuttavia tarinoita
edesmenneistä koirapersoonallisuuksista ja ta-
vattiin monia tyytyväisiä metsästys-, harras-
tus- ja kotimäykyr-r omistajia. Muutama vielä
harkitsi mäyräkoiran hankkimista ja sai nyt
paljor-r uutta rotutietoa. Moni oli yllättynyt
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mäyräkoiran monipuolisista käyttöominai,
suuksista, koemuotojen ja harrastusmahdol,
lisuuksien runsaudesta. Mäyräkoira taitavana
jälkikoirana metsästäjien ja virkavallan apuna
o1i monelle aivan uusi juttu. Juteltiin mäyrä-
koiran terveydestä, sopivuudesta lapsiperhee-
seen, liikunnasta .ja trimmauksesra. Ajon-ret-

sästys ja luolapyynti kiinnostivat kovasti ja
kysymyksiä esitettiin paljon: Ovatko nämä vi,
haisiai Kestävätkö pakkasta? Kuinka lujaa nä-

mä ajavat? Miten pelaavat luolassa, pärjäävät-1

kö meyrälle? Karvanlaatujen erot? Pääsevätkö

nämä mettässä mihinkään, entä hangessa?

Misrä löyryy hyviä mä1 räkoiria? Kuinka näil-
lä jäljesretään? Ajavarl<o nimä hirrsä?
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Parhaita rodun esittelijöitä olivar irse rnäy1

räkoirar: Emma. Unna. Ursula. Billr .ckä Lee-

vi, jotka kukin vuorollaan hoitivat asianturrtel
vasti tehtävänsä ja jaksoivat rauhallisesti gi1åI,1

varsinkin pikkuväen rapsuteitavina. Eräit
suilla oli myös konekarhu Penu, johon:
kävi näy tök'e'sä tutu\trrnrå\\å. TritarasKavl naytol{sessa tutustul-nassa. i a r ta\.ast

ma paimensi karhua antaen hvvän esirt
mäyräkoiran reippaasra ja pelottomas
teesta.

Toivottavasti saimme messuvier:ri

mäyräl,oirrn onrirrrji;r 'ekä li.,iä kerl

innokkaira. akriivi.i.r ihmisiä m.ivrä

rastustcn pariinl a;'
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