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Ensimmäinen mudi, Szávalaki Aida, saapui Suomeen vuonna 1976 eli 35 vuotta sitten. Suomen 
Mudiyhdistys  –  SUMU  ry  perustettiin  30  vuotta  myöhemmin  vuonna  2006  eli  siis  viisi  vuotta  
sitten.  Mudien 35-vuotisen Suomessa olon ja SUMU ry:n juhlavuoden kunniaksi yhdistys päätti 
pyytää Palveluskoiratapahtuman näyttelytoimikunnalta luvan kutsua mudeille unkarilaisen 
erikoistuomarin 14.5.2011 järjestettävään palveluskoirien erikoisnäyttelyyn. Mudistit ovat jo 
vuosia olleet mukana PK-tapahtuman näyttelytoimikunnassa ja järjestelyissä, aikaisemmin 
UPK:n nimissä ja sittemmin SUMU:n nimissä, joten asialle vilkutettiin vihreää valoa. 
Näyttelytoimikuntaan kuuluvana SUMU:n edustajana sain myös lobattua näyttelyn logoon 
mudi-silhuetin. Mudin kuvalla varustettu logo painettiin myös mukeihin, joita näyttelyssä 
jaettiin palkinnoiksi. 

Alun perin oli tarkoitus, että näyttely olisi ollut mudien virallinen erikoisnäyttely, mutta emme 
SUMU:ssa olleet tietoisia, että näyttely olisi vielä erikseen pitänyt anoa mudien 
erikoisnäyttelyksi, vaikka se palveluskoirakoeoikeudet omaavien rotujen erikoisnäyttely olikin. 
Kun saimme tiedon tästä, oli jo liian myöhäistä. Kennelliitolla on tarkat säännöt näyttelyiden 
anomisesta. Koska emme voineet kutsua näyttelyä mudien erikoisnäyttelyksi, päätimme kutsua 
sitä mudien juhlanäyttelyksi. 

Näyttelyn valmistelut alkoivat jo vuoden 2009 lopussa, jolloin Ainoleena ”Ani” Nagy ja Silja 
Åkerfelt tekivät joukolle unkarilaisia kasvattajia sekä harrastajia kyselyn mudi-tuomareista. 
Vastausten perusteella valikoitui muutama tuomari, joita kysyttäisiin arvostelemaan. Yhtenä 
kriteerinä oli se, että tuomari ei olisi aikaisemmin arvostellut Suomessa. Herra Antal Kiss otti 
ilomielin arvostelukutsun vastaan. Ennen kuin tuomari vaimoineen oli saatu Suomeen, Ani ja 
miehensä László olivat käyneet monen monta s-posti- ja puhelinkeskustelua hänen kanssaan 
käytännön järjestelyistä. Osoittautui, että Kiss ei puhu muuta kuin unkaria ja arvostelee 
ranskaksi. Onneksi Ani ja László puhuvat unkaria, joten kaikki asiat hoituivat hienosti. László 
myös ystävällisesti huolehti tuomarista ja hänen vaimostaan heidän Suomen visiittinsä aikana 
toimien heidän autonkuljettajanaan ja tulkkinaan. László mm. ajelutti heitä perjantai-iltana 
tutustumassa Helsingin nähtävyyksiin. Erittäin suuret kiitokset Anille ja Lászlólle tuomarin 
”hyvästä hoidosta”! Ilman teitä ei koko hommasta olisi tullut yhtään mitään! 

PK-tapahtumassa jaettavien palkintojen lisäksi SUMU:n hallitus oli päättänyt palkita rodun 
parhaan (ROP) ja vastakkaisen sukupuolen parhaan (VSP) mudin erikoispalkinnoilla, jotka olivat 
Heini Sepän ruiskumaalaamat hienot mudi-taulut. Lisäksi kaikkien luokkien voittajat palkittiin 
mudi-sarjakuvakassilla. Tuomari sai tuomarilahjaksi niin ikään ainutlaatuisen, ruiskumaalatun 
mudi-taulun, jonka taustana oli Suomen lipun värit. Lisäksi hän sai mudi-kassin, mudi-pyyhkeet 
ja SUMU:n tarrat PK-tapahtuman näyttelytoimikunnan antaman tuomarilahjan lisäksi. 

SUMU:n työtehtävänä PK-tapahtumassa oli tällä kertaa palkintojen jako. SUMU:laiset 
kroatianpaimenkoirien omistajat Pia Jalomeri ja Marianne Sarimo sekä belgi-harrastaja Ulla 



Rajalin hoitivat ystävällisesti palkintojen jaon ja mahdollistivat tällä sen, että kaikki mudi-
harrastajat pystyivät näyttelyssä keskittymään rauhassa mudi-kehän tapahtumiin. Suuret 
kiitokset heille! 

Ranskankielentaitoinen Kukka Heiskala oli ystävällisesti lupautunut kääntämään tuomarin 
arvostelut suomeksi. Flunssan viemästä äänestään huolimatta Kukka sinnikkäästi käänsi 
näyttelyarvostelut kaikille halukkaille. Kiitoksia Kukka! 

Laura Vornanen oli valmistautunut valokuvaamaan SUMU:n jäsensivuja varten kaikki näyttelyyn 
osallistuneet mudit sekä myös turisti-mudit. Liki kaikki kävivätkin kuvauttamassa koiransa 
Lauran ”studiossa”, mutta muutama omistaja jätti koiransa kuvauttamatta. Onneksi paikalla oli 
muitakin paparazzeja, joten kuvakavalkadia pystyi täydentämään kehässä otetuista kuvista. 
Kiitokset Laura, Heini Koskinen ja Oona Mäki hienoista kuvista! Kuvat ovat nähtävissä tässä 
artikkelissa. Suurin osa kuvista on Lauran ottamia, mutta osa on Heinin ja Oonan. 

Allekirjoittanut toimi tapahtuman koordinaattorina osallistuen mm. näyttelytoimikunnan 
kokouksiin, tehden yhdistyksen mainoksen näyttelyluetteloon, organisoiden mudien 
erikoispalkinnot ja värväten mukaan kaikki toimihenkilöt. 

Juhlanäyttely järjestettiin Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksessa Helsingissä. Näyttelyyn oli 
ilmoitettu 27 mudia, joista 26 esitettiin kehässä. Mudi oli näyttelyn neljänneksi suurin rotu 
lukumäärältään - jopa saksanpaimenkoiria oli vähemmän, vaikka niilläkin oli suomalainen 
erikoistuomari! Mudeja oli turisteina paikalla ainakin seitsemän, joten vähintään 33 mudia oli 
valloittanut Tuomarinkartanon. Näyttelyyn osallistuneiden mudien sukupuolijakauma oli syystä 
tai toisesta urosvoittoinen; niitä oli kehässä 18, kun narttuja oli vain kahdeksan. Värijakauma oli 
seuraava: mustia 16 kpl = 61,5 %, fakója (kellanruskea) 4 kpl = 15,5 %, cifroja (blue merle) 3 kpl = 
11,5 %, valkoisia 2 kpl = 7,7 % ja tuhkanharmaa 1 kpl = 3,8 %. Osallistuneilla mudeilla oli 14 eri 
kennelnimeä. Eniten paikalla oli Takkutukan-kennelin kasvatteja, 7 kpl, jotka saivat pääosin 
arvostelukseen ERI:n. Takkutukan koirilla olisi pystynyt esittämään kasvattajaryhmän, mutta sitä 
ei ollut etukäteen ilmoitettu. 

Näyttelypäivänä sää oli pilvipoutainen, mutta tuuli oli todella voimakas. Koirille sää oli hyvä, 
niille ei tullut liian kuuma. Mudeille oli rakennettu todella suuri kehä, missä mahtui useampikin 
koira yhtä aikaa hyvin juoksemaan. Myös kehän ympärillä oli runsaasti tilaa mudistien ja mudien 
seurustella keskenään. 

 
Kehässä nähtyä 

Urokset (18) 

Mudien arvostelu alkoi junioriluokan uroksilla, joita oli neljä; kaksi mustaa, yksi cifra ja yksi 
valkoinen. Junnuista ERI:n (erinomainen) sai kolme koiraa, joista kaksi sai SA:n (sertifikaatin 
arvoinen). Yksi junnu sai EH:n (erittäin hyvä). Luokan voittajaksi tuomari valitsi cifran, Suomessa 
kasvatetun, mutta Virossa asuvan, 10 kk vanhan Aslanin (Black  Wizard’s  Every  Inch  A  Man).  



Toiseksi tuli musta, 11 kk vanha Laku (Mustapippurin Taiteilijatöölöstä) ja kolmanneksi 
valkoinen, Unkarista tuotu Pyry (Csibiti Gezemice). 

Nuorten luokan uroksia oli vain yksi; 16 kk vanha, cifra-värinen Pava (Kilvan Kis Páva), joka sai 
ERI:n ja SA:n, ja voitti luokkansa. 

Avoimeen luokkaan osallistui ennätykselliset kahdeksan urosta. Luokka oli ”värikäs”; uroksista 
neljä oli mustia, yksi cifra, yksi fakó, yksi tuhkanharmaa ja yksi valkoinen. Seitsemän urosta sai 
ERI:n ja yksi EH:n. ERI:n saaneista neljä sai myös SA:n. Luokan voittajaksi tuomari valitsi mustan, 
3-vuotiaan Riimin (Pilkkopimeän Peter Pan). Toiseksi sijoittui cifra, 3-vuotias Unkarista tuotu Leo 
(Irhaberki Csili Vili), kolmanneksi musta 2-vuotias Romi (Takkutukan Riemuvoitto) ja neljänneksi 
fakó, 4-vuotias Tossu (Kilvan Rapli). 

Valioluokkaan osallistui neljä urosta, jotka kaikki olivat mustia, kaikki myös saivat SA:n. Luokan 
voitti 5-vuotias, Unkarista tuotu Urkki (Gondüzõ-Alkonyat Ugass Drágám), toiseksi tuli niin ikään 
unkarintuonti, 2-vuotias Nyirségfia Bence, kolmanneksi Veikko (Takkutukan Teräsmies) ja 
neljänneksi Unkarista tuotu Nyirségfia Gazda. 

Veteraaniluokkaan osallistui yksi uros; musta, 11-vuotias Rasse (Szófogadás Rada), joka sai ERI:n 
ja SA:n. 

Paras Uros-kehässä nähtiin 12 toinen toistaan komeampaa urosta. Tuomari piti eniten 
valioluokan voittajasta Urkista, jonka valitsi parhaimmaksi urokseksi. Toiseksi Kiss sijoitti 
nuorten luokan voittajan Pavan, joka sai sertin, kolmanneksi valioluokan kakkosen N. Bencen ja 
neljänneksi junioreiden voittajan Aslanin, joka sai vara-sertin. Värisuora oli siis musta, cifra, 
musta, cifra. 

Nartut (8, ilmoitettu 9) 

Junioriluokassa oli kaksi narttua; 11 kk vanhat siskokset, fakó-värinen Salma (Takkutukan 
Megawatti), joka sai ERI:n, SA:n ja sijoittui ensimmäiseksi luokassa, sekä musta Molla 
(Takkutukan Mustikki), joka myös sai ERI:n, SA:n ja oli toinen. 

Nuorten luokan narttuja oli vain yksi; 16 kk vanha, musta Szófogadás Erdei Úrnö, joka sai ERI:n, 
SA:n ja näin ollen voitti luokkansa. 

Avoimeen luokkaan oli ilmoitettu kolme narttua, mutta yksi niistä oli poissa. Musta, 2-vuotias 
Liinu (Takkutukan Riskibisnes) sai ERI:n, SA:n ja voitti luokan. 

Valioluokassa oli niin ikään kaksi narttua, jotka molemmat saivat ERI:n ja SA:n. Luokan 
voittajaksi tuomari valitsi 2,5-vuotiaan, mustan Rondan (Abrandos Ádáz). Toiseksi sijoittui 4-
vuotias, fakó Muru (Mustapippurin Päivänsäde). 

Veteraaniluokkaan osallistui yksi narttu; musta, 14-vuotias Ara (Szófogadás Zuzmo Zsuzsi), joka 
sai ERI:n ja SA:n. 

Paras Narttu-kehään osallistui seitsemän kaunista narttua. Parhaaksi nartuksi tuomari valitsi 
valioluokan Rondan. Toiseksi sijoittui nuorten luokan Sz. Erdei Úrnö, joka sai sertin, kolmanneksi 



avoimen luokan Liinu, joka sai vara-sertin ja neljänneksi junioriluokan Salma. Narttujen värisuora 
oli siis musta, musta, musta, fakó. 

Veteraaneista pidemmän korren veti näyttelyn vanhin mudi, narttu Ara, ollen rodun paras 
veteraani (ROP-VET). Uros Rasse palkittiin vastakkaisen sukupuolen parhaana veteraanina (VSP-
VET). Veteraanien ryhmäkehässä Ara ei sijoittunut. 

Rodun parhaan tittelistä kisasivat lopulta siis Urkki ja Ronda, joista tuomari valitsi Urkin rotunsa 
parhaaksi (ROP) ja Rondan vastakkaisen sukupuolen parhaaksi (VSP). Upeita koiria molemmat! 
Onnittelut omistajille ja kasvattajille! Mudien hieno näyttelypäivä huipentui Urkin historialliseen 
menestykseen Best In Show-kehässä. Tuomari Elina Tan-Hietalahti valitsi Urkin koko näyttelyn 
toiseksi kauneimmaksi koiraksi komean rottweiler-uroksen viedessä voiton. Onnitellessaan 
handleria, tuomari kehui Urkkia vuolaasti ja sanoi, että oli ihan hilkulla, etteikö hän olisi laittanut 
Urkkia voittamaan koko showta! Tätä ennen mudit ovat menestyneet BIS-kehässä ainoastaan 
unkarinpaimenkoirien erikoisnäyttelyissä. Koskaan aikaisemmin mudi ei ole sijoittunut BIS-
kehässä isommassa näyttelyssä, jossa on muitakin kuin unkarilaisia rotuja. PK-tapahtuman 
näyttelyssä eri rotuja oli 46 ja koiria yhteensä yli 500. 

Tuomari kertoi näyttelyn jälkeen, että suomalaisten mudien taso oli erinomainen. Hän piti 
näkemästään erittäin paljon. Kiss pitää mudille tyypillistä ilmettä tärkeänä ja kertoi, että oli 
pitänyt eräästä uroksesta todella paljon, mutta silmien vaaleus, joka muuttaa ilmettä, oli 
vaikuttanut koiran sijoittumiseen. Kysyttäessä tuomari kertoi omaksi lempivärikseen mustan. Oli 
mielenkiintoista huomata, että tämä tuomari näytti suosivan kookkaampia mudeja. Hän ei 
mitannut koiria ja ylikorkeat koirat saivat sekä ERI:ä että SA:ta. 40-senttistä narttua hän piti jo 
liiankin pienenä.  



Näyttelyyn osallistuneet mudit kuvina (luokka- ja aakkosjärjestyksessä) 
 

 
Black Wizard’s Every Inch A Man ”Aslan”  JUN ERI1 SA PU4 V-SERT  

 
Csibiti Gezemice ”Pyry” JUN ERI3 



 
Mustapippurin Taiteilijatöölöstä ”Laku” JUN ERI2 SA 

 

 
Takkutukan Merkkari ”Merkki” JUN EH 



 
Kilvan Kis Páva ”Pava” NUO ERI1 SA PU2 SERT 

 

 
Irhaberki Csili Vili ”Leo” AVO ERI2 SA 



 
Kilvan Hamvas Higany ”Huru” AVO ERI 

 

 
Kilvan Rapli ”Tossu” AVO ERI4 SA 



 
Méhes-Kerti Guba ”Eemeli” AVO ERI 

 

 
Pilkkopimeän Peter Pan ”Riimi” AVO ERI1 SA 



 
Pilkkopimeän Puuhapete ”Pete” AVO EH 

 

 
Takkutukan Riemuvoitto ”Romi” AVO ERI3 SA 



 
Takkutukan Uraohjus ”Hupi” AVO ERI 

 

 
Gondüzö-Alkonyat Ugass Drágám ”Urkki” VAL ERI1 SA PU1 ROP BIS2 



 
Nyirségfia Gazda VAL ERI4 SA 

 

 
Nyirségfia Bence VAL ERI2 SA PU3 



 
Takkutukan Teräsmies ”Veikko” VAL ERI3 SA  

 

 
Szófogadás Rada ”Rasse” VET ERI1 SA VSP-VET 



 
Takkutukan Megawatti ”Salma” JUN ERI1 SA PN4 

 

 
Takkutukan Mustikki ”Molla” JUN ERI2 SA 



 
Szófogadás Erdei Úrnö NUO ERI1 SA PN2 SERT 

 

 
Keckefogó Bizsu ”Rimma” AVO EH 



 
Takkutukan Riskibisnes ”Liinu” AVO ERI1 SA PN3 V-SERT 

 

 
Abrandos Ádáz ”Ronda” VAL ERI1 SA PN1 VSP 



 
Mustapippurin Päivänsäde ”Muru” VAL ERI2 SA 

 

 
Szófogadás Zuzmo Zsuzsi ”Ara” VET ERI1 SA ROP-VET 

 



ROP-palkinto                     VSP-palkinto 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Tuomarilahja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koe 

Palveluskoiratapahtuman yhteydessä järjestetään aina myös palveluskoirakoe, jonka 
tottelevaisuusosa suoritetaan näyttelyalueella olevalla kentällä. Pantse (Vimmatun Särmäsälli, 
om. & ohj. Taneli Ikäheimo) osallistui 3-luokan jälkikokeeseen saavuttaen 2-tuloksen pisteillä 82 
(tottelevaisuus), 164 (maasto), yht. 246 p. JK3, sij. 4./7. Tämä oli Pantsen toinen tulos 
voittajaluokan jälkikokeesta. Onnittelut! 

Illanvietto 

SUMU oli vuokrannut illanviettoa varten Vantaalta Ojangon koiraurheilukeskuksesta pari 
agilitykenttää ja kanttiinivaunun. Edellisenä iltana allekirjoittanut soitteli paniikkipuheluita sinne 
ja tänne, sillä lauantai-illalle oli ennustettu sadetta, eikä Ojangossa ollut sopivaa katosta 
kanttiinille. Kellään ei tuntunut olevan puutarha- tai näyttelytelttaa, mutta lopulta pelastaviksi 
enkeleiksi ilmaantuivat Jade Lastikka ja Pia Jalomeri, jotka lupasivat näyttelytelttansa 
käyttöömme, kiitos heille!  

Illanviettoon kokoonnuttiin klo 17 alkaen, tosin aktiiveja meni jo aikaisemmin paikalle 
järjestämään paikkoja kuntoon ja tekemään ratoja agilitynäytöstä sekä temppuagilitykisaa 
varten. Taneli Ikäheimo ja László Nagy olivat hankkineet sekä valmistelleet monenlaisia herkkuja 
illanviettoa varten. László kuljetti tuomarin vaimoineen näyttelypaikalta Ojankoon sekä toimi 
illanvietossa grillimestarina 'tuotteinaan' makkara ja maissi. Makkaralle oli kyytipoikana 
unkarilaista piparjuurimajoneesia ja hapankaalilla täytettyjä omenapaprikoita. Lisäksi tarjolla oli 
viher- ja kanapastasalaattia, patonkia ja levitteitä. Jälkiruoaksi herkuttelimme Liisa Koskimaan 
tekemää mustikkapiirakkaa ja vaniljakastiketta. 

Sanna Hirvonen oli ottanut ennakkoilmoittautumiset vastaan, joita oli n. 40. Osa illanviettoon 
ilmoittautuneista ei päässytkään tulemaan, mutta heidän tilalleen saapui tapahtuman viime 
tingassa bonganneita. Yhteensä paikalle saapui 38 henkeä (+ neljä vauvaa) koirineen.  Aino 
Hirvonen möi paikanpäällä yhdistyksen mudi-tuotteita. 

Illanvietto aloitettiin allekirjoittaneen tervehdyksellä, jonka jälkeen Taneli Ikäheimo & Pantse ja 
Sari Siitonen & Paavo esittivät agilitynäytöksen viime vuoden SM-karsintojen radalla. Hienoa oli 
molempien meno! Laura Vornanen oli laatinut mudi-tietovisan, johon ihmiset vastailivat omaan 
tahtiinsa ruokailun ja seurustelun lomassa. Visan voitti Mari Väänänen. Maria Lehto oli 
suunnitellut temppuagilityradan, johon osallistui n. tusinan verran koiria. Radalla nähtiin 
monenmoista vipeltäjää aivan aloittelijoista kokeneisiin konkareihin sekä monia hauskoja 
temppuja. Temppuradan voittajiksi arvottiin kolme koiraa.  Lopuksi allekirjoittanut esitti Murun 
kanssa joitain tottelevaisuusliikkeitä, joista tuomari ja hänen vaimonsa olivat kuulema olleet 
vaikuttuneita. 

Sade ei onneksemme tullutkaan pilaamaan illanviettoa, mutta sen sijaan tuuli oli niin voimakas, 
että paperiset ja muoviset ruokailuvälineet lentelivät sinne tänne. Onneksi näyttelyteltat olivat 
kanttiinipöytien tuulensuojina. Myrskytuuli oli sen verran viileä, että se selvästikin verotti 
ihmisten intoa oleskella ulkona seurustelemassa. Ohjelmanumeroiden ja syöminkien päätyttyä 



yksi sun toinen lähtikin kotia kohden. Hienoa, että tapahtumaan oli kuitenkin saapunut paljon 
porukkaa! Olisi toki ollut mukavampaa, jos aurinko olisi paistanut ja tuuli olisi ollut leppeä, 
mutta onneksi emme kuitenkaan kastuneet koko päivänä. Koirille sää oli miellyttävä. 

Illan lopuksi sattui vielä pieni kommellus. Ojangossa on lukittava puomi, joka estää ei-toivotun 
autoilun ja oleskelun alueella. Toisessa päässä aluetta treenaamassa ollut henkilö ei tullut 
kysymään meiltä, jotka olimme jääneet viimeisiksi purkamaan telttoja, ym., että onko meillä 
avainta puomiin. Hän oli lähtiessään pistänyt puomin lukkoon ja kellään meistä neljästä ei ollut 
avainta. Siinä sitten ihmettelimme puomin takana, että miten pääsemme kotiin. Soitin Marjo 
Hytöselle, joka asuu lähellä Ojankoa, ja hän lupasi tulla päästämään meidät pulasta. Tosin Marjo 
ei ollut kotonaan, joten jouduimme odottelemaan n. ½ tuntia ennen 'pelastumista'. Päivästä tuli 
melkoisen pitkä; omalla kohdallani tuli oltua 12 tuntia putkeen ulkona. Rankkaa, mutta kivaa! 

Suuret kiitokset Teille kaikille, jotka mahdollistitte toiminnallanne onnistuneen ja mukavan 
mudien juhlapäivän! 

 

 

Pyryn riemua temppuagilityradalla 

 


