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Suunnilleen vuosi ehti Matin poismenosta kulua, kun kana-
koiraväki kokoontui muistokokeiden merkeissä hänen koti-
maisemissaan Ylistarossa. Tapahtuma piti sisällään kaksi nor-
maalia KAER-koetta ja kilpailullisuutta toivat komeat palkin-
not, jotka jaettiin kolmelle parhaalle yhteispistemäärän saavut-
taneelle koiralle.

Lauantaiaamu aloitettiin muutamalla muistopuheella. Ylista-
ron metsästysseuran puheenjohtaja Martti Pakka muisteli Mat-
tia, paitsi koiraympyröistä, myös aktiivisena rakentajana. Niin 
seuran maja kuin hieno ampumaratakin ovat saaneet ison osan 
Matin työpanoksesta. Sovitteleva henki seuran puheenjohtajana, 
myös maanomistajiin päin, oli myös Matin vahvuus, samoin in-
nokkuus isojen ampumakisojen vetämiseen. Saksanseisojaker-
hon puheenjohtaja Kimmo Vesanto muisteli Matin taitoa lukea 
ja kouluttaa kanakoiria, aktiivisuutta rotujärjestötoiminnassa. 
Kimmo päätti puheensa Matilta aikanaan kuultuun vitsiin. Kil-
pailun ylituomarina toiminut Kenneth Gråhn muisteli tutustu-
mistaan Mattiin, yhteisiä jahteja Virossa ja kertoi Matin olleen, 
paitsi luunkova metsämies, myös luunkova lohestaja.

Sunnuntaiaamuna Kari Tammiranta piti myös puheen ja 
lahjoitti samalla muistokokeelle komean kiertopalkinnon.

Lauantain koepäivä meni normaalisti onnistumisineen ja 
epäonnistumisineen. Huumori kukki koeryhmissä eikä epäon-
nistumisistakaan sen kummemmin hermostuttu. Päinvastoin, 
niistäkin osattiin melkein jopa nauttia. Tuumittiin Matin nau-

reskelevan touhuillemme ja järjestävän pitkäpyrstöisiä fasaani-
kukkoja koiriamme harhauttamaan. Pienet taktikointiyritykset 
leimattiin välittömästi, kilpailun pääpalkinnon eli klapikoneen 
mukaan, ”sirkkelimiesten” tekosiksi. Lauantain tuloksista mai-
nittakoon pari koiraa, jotka siirtyivät voittajaluokkaan avoi-
men luokan ykköstulosten myötä sekä yksi voittajaluokan yk-
köstulos. Voittajaluokkaan nousseille tehtiin sitten vesi- ja jäl-
kityöt ennen seuraavan päivän maasto-osuutta.

Näillä asetelmilla aloitettiin toisen päivän eli sunnuntain 
KAER. Pyhäpäivän kova tuuli vaikeutti selvästi koirien mah-
dollisuuksia ja tulostaso jäi vaatimattomaksi. Ylituomari Juk-
ka Mäkelä mm. kysyi ryhmänsä ohjaajilta ensimmäisten erien 
jälkeen, että haluatteko luopua vai suljenko kaikki? Kritiikis-
sä hyväntuulinen sanailu jatkui mm. Jukan kysymyksellä: ha-
luatteko todella, että kerron muillekin koirienne tekemiset…?

Kilpailu saatiin kuitenkin ratkaistua, sillä ensimmäisen päi-
vän kolme parasta jakoivat palkinnot, joskin järjestystään en-
simmäisestä päivästä hieman muuttaen. Voiton vei kotikentil-
lään ylistarolainen Markku Rappe koirallaan Taikavuoren MC 
Hennu, toiseksi tuli lapualainen Olli Punkari ja Alajoen Eros 
ja kolmanneksi ylihärmäläinen Tapio Mäki koiransa Marjasa-
lon Arthur kanssa.

Kritiikkien ja palkintoseremonioiden jälkeen joukko suun-
tasi vielä Ylistaron kirkkomaalle Matti Loukon haudalle, jossa 
sytytettiin kaksi kynttilää ja vietettiin hiljainen hetki. 

Matti Loukon muistokokeet Ylistarossa 9.10.-10.10.2010

Edessä keskellä kilpailun voittaja Markku Rappe ja Taikavuoren MC Hennu, vasemmalla Olli Punkari ja Alajoen Eros sekä oikealla Tapio Mäki ja Marjasalon Art-
hur. Takarivissä vasemmalta kilpailun ylituomari Kenneth Gråhn sekä muut ylituomarit Hannu Liedes, Jukka Mäkelä ja Kimmo Vesanto. Porukka ympäröi kilpai-
lun arvokasta pääpalkintoa Ylistaron terästakomon klapikonetta

Erinomaista huumoripitoista kanakoirahenkeä, mukavia muistopuheita, parikymmentä hienoa koiraa ohjaaji-
neen, neljä tasapuolista ja taitavaa tuomaria, saman verran neuvokkaita oppaita, ahkera koetoimitsija, hieman 
kilpailuhenkeä ja maukas villisianlihakeitto sekä lämmin sauna. Niistä oli Matin muistokokeet tehty.
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