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KUTSU
TERVETULOA VUOSIKOKOUKSEEN TUUSULAAN METSÄPIRTILLE

10.3.2009 KLO 19.00
Tuusulan Kennelkerho ry:n VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA
1. kokouksen avaus
2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta:
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri,
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus
Selvitys kokoonkutsutavasta ja ajankohdasta. Todetaan läsnä olevat
jäsenet nimilistan mukaan.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään
tilinpäätöksen
myöntämisestä

vahvistamisesta

ja

vastuuvapauden

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä kirjaamis- ja
jäsenmaksujen suuruus
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet vuodelle 2009
(puheenjohtajan lisäksi kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä)
9. Valitaan kuluvalle vuodelle kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
10. Valitaan kerholle toimikunnat ja toimihenkilöt:
a) ajokoira-, pk-, toko-, agility-, näyttely- ja nuorisojaokset
b) kerhoemännät tai -isännät, lehtitoimikunta
11. Muut kokoukselle esitetyt asiat
12. Kokouksen päättäminen
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VUOSIPALKINTOJEN JAKO LÄHESTYY!
Muista ilmoittaa vuoden 2008 tuloksesi jaoksen vastaaville VÄLITTÖMÄSTI!
PK-jaos: Reija Nieminen
TOKO-jaos: Helinä Laine
AGILITY-jaos: Katja Nieminen
Vuosikokouksessa palkitaan vuoden 2008 menestyneimmät koirakot!

AGILITYPALSTA
Uusi agilityvastaava Katja Nieminen esittäytyy
Hei kaikille!
Olen
kolmekymppinen
tuusulalainen agilitynisti,
jonka laumaan kuuluu
tällä
hetkellä
2
kääpiösnautseripoikaa
Afi ja DeeDee, sekä
avomies Tero. Agilitynisti
siksi, että kun 2 vuotta
sitten
keksin
tämän
maailman makeimman
harrastuksen, niin ei ole
ollut
vapaa-ajan
ongelmia sen jälkeen.
Kilpailen
vanhemman
käppänän Afin kanssa 3luokassa
ja
vuoden
ikäinen DeeDee siinä
ohessa tutustuu pikku
hiljaa
agilityn
ihmeelliseen maailmaan.
Koirien kanssa olen puuhastellut pikkutytöstä asti ja omaan ensimmäiseen
kotiin kun pääsi muuttamaan niin niitä on ollut siitä asti heti kaksin kappalein.
Rodut ovat painottuneet snautsereihin ja vinttikoiriin. Tällä hetkellä haaveilen
tulevaisuudessa ottavani paimentyyppisen koiran, mutta avokkini
(snautsereille sydämensä menettäneenä) pistää kapuloita rattaisiin, heh.
Kuulemma snautserin-jästipää se olla pitää.
Suoritan tämän kevään aikana itselleni agilitykoulutusohjaajakortin, jolloin
minutkin tapaa myös kouluttamasta kentältä. Toiveenani on puhaltaa uutta
4
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henkeä agility-osastoomme ja harrastajiimme, koota porukkaa muuallekin kuin
viikkokoulutuksiin, esim. talkoisiin, koulutuspäiville, agility-infopäiville ja
epävirallisiin kisoihin.
Lisää infoa minusta ja koirista
löytyy niille joita kiinnostaa
kotisivuiltamme:
www.mcigorsklan.suntuubi.co
m ja yhteystietoni löytyvät
TuuKK:n
kotisivuilta
ja
lehdestä. Jos tulee jotain
agilityyn liittyvää kysyttävää,
ideoita,
ehdotuksia,
lähettäkää postia!
Ja kaikki joukolla mukaan
keväällä
vietettäviin
agitalkoisiin! Lisää niistä ja
muista
suunnitelmissa
olevista
toimintapäivistä
lähempänä
kevättä
ja
aurinkoisempia kelejä!
Tavataan kentällä viimestään!
-Katja

PK-PALSTA
Hei palveluskoiraharrastajat! Seuratkaa Tuukkin www-sivujen tapahtumia ja
muistakaa ilmoittautua kursseille ja koejärjestelyihin mukaan! Ei tarvitse olla
aiempaa kokemusta - riittää, kun olet kiinnostunut!
Vedämme maanantai-iltaisin tottelevaisuusryhmiä helmikuun loppuun asti.
Maaliskuussa harjoittelemme yhteishengen nimissä, sekä pidämme kahdet
harjoituskokeet (tottelevaisuusosuus); maanantaina 2.3. klo 18 alkaen sekä
maanantaina 9.3. klo 18 alkaen. Näiden harjoituskokeiden aikana saa
harjoittaa omaa koiraa kentän reunoilla. Maanantaina 30.3. klo 18 on
tottelevaisuusseminaari, johon myös voi ilmoittautua kuunteluoppilaaksi.
Lisätietoja löytyy Tuukkin www-sivuilta (Tapahtumat -linkki).
Huhtikuussa aloitamme täyden työn tohinan alokasryhmän, jatkoryhmän ja
penturingin kanssa. Näihin ryhmiin mahtuu vielä paljon lisää koiria; ilmoittaudu
rohkeasti mukaan, ja pyydä koiralliset kaverit ja sukulaiset myös! Terv. Reija
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TOKOPALSTA
Hei kaikki seuralaiset! Toivottavasti tämä uusi vuosi on alkanut teillä kaikilla
hyvin. Toko-puolella jatkoimme sujuvasti tammikuun ensimmäisenä
sunnuntaina siitä, mihin viime vuonna jäimme: hallilaiset lämpimässä hallissa,
ja kenttäläiset urheasti ulkona. Joululoma teki terää ja olen ollut erittäin
tyytyväinen siihen, kuinka tokolaiset ovat panostaneet koiriensa koulutukseen.
Toivottavasti into jatkuu läpi vuoden.
Tänä vuonna on luvassa alkukesästä leikkimieliset seurojen väliset tokokilpailut ja syksyllä viralliset kilpailut (mikäli tekijöitä riittää). Nyt olisi hyvä aika
ehdotella mitä muuta järjestämme tänä vuonna. Miettikääpäs mistä haluaisitte
tietoa ja millaisia kursseja olisi kiva käydä ja sitten vain kaikki ehdotukset
allekirjoittaneelle. Järjestetään niin paljon kuin pystytään.
Tänä vuonna kentällämme järjestetään paljon tapahtumia: on luonnetestiä ja
pk-kokeita. Hyödyntäkää nämäkin tapahtumat ja tulkaa reippaasti katsomaan.
Sillä tavallahan sitä oppii mitä eri kokeissa oikeasti tapahtuu. Samalla voit
näyttää tukesi seuralle osallistumalla kokeiden toteuttamiseen: kokeissa on
paljon helppoja tehtäviä, joiden suorittamiseen riittää, että on ihminen. Ja
onhan se paljon mukavempaa kaikille, jos paikalla on kannustajia luomassa
tunnelmaa.
-Helinä Laine

VAUVA-HAUVA, OSA 2
Näin uuden vuoden alussa on
hyvä kerrata mennyttä vuotta
(ja ihmetellä kuinka säilyi
hengissä).
Marraskuussa
Anni nousi seisomaan ja lähti
kävelemään. Siinä ne mennä
tepastelivat
nuo
minun
vauvat: milloin Anni edellä ja
Tumba perässä ja sitten toisin
päin. Muutkin taidot kehittyvät
huimaa vauhtia. Anni oppi
avaamaan kaapin ovet ja
laatikot ja Tumba oppi
kantamaan erilaisia esineitä.
Kaverusten
välinen
yhteistyökin kehittyy koko
ajan: Anni avaa laatikon ja
rupeaa tyhjentämään sen
sisältöä ja Tumba kantaa sitä
6
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mukaa kaiken olohuoneeseen. Kun laatikko on tyhjä, molemmat menevät
olohuoneeseen tarkistamaan ja jakamaan saaliin. Tämän saman kuvion voi
toteuttaa myös roska-astialle.
Joulu sujui hyvin, kuusi pysyi pystyssä, Anni söi lahjakääröjä ja Tumba lahjoja.
Vuoden vaihtokin meni ongelmitta. Puimme aikaisin illalla Annille
asianmukaiset suojavarusteet kuulosuojaimista suojalaseihin ja menimme
ampumaan raketteja. Tumba sai jäädä vanhempieni luokse aikuisten koirien
turvaan. Liekö raketeissa vika vai ampujissa, mutta tulishown aikana Anni otti
kaikessa rauhassa tirsat. Tumbaakaan ei vuoden vaihtuminen hetkauttanut,
hyvin maistui uni miehen alulle.

Yhtenä päivä tässä ihmettelin miten Tumba seisoo keittiössä niin aloillaan
häntää heiluttaen. Pieni kurkistus valoitti asiaa: Anni oli avannut kaapin,
ottanut koiran keksit ja suoritti saaliin jakoa. Ilmeisesti jako meni hyvin
tasapuolisesti, niin Anni, Tumba kuin Dalikin rouskuttivat tyytyväisinä keksejä.
Seuraavana päivänä jouduin toteamaan, että ensi kertaa sitten ikinä en voi
säilyttää koiranruokasäkkejä lattialla. Yllätin meinaan Annin napostelemasta
suoraan säkistä koirien katsoessa huolestuneina "tuo ei ole kyllä sallittua" ilmeellä vieressä.
Myös luiden antamiseen on tullut uusi tapa. Ennen annoin luut Tumballe ja
Dalille. Dali varasti Tumban luun heti tilaisuuden tullen. No ei huolta Tumballa,
Anni meni ja otti Dalilta kaikki luut ja vei Tumballe. Minä otin taas luun ja
annoin sen takaisn Dalille, jolloin Tumba antoi oman luunsa Annille. Nykyään
Dali syö luunsa omalla sängyllään, Tumba eteisessä ja Anni pysyy minun
kanssa portin takana olohuoneessa.
Kauniit talvipäivät kutsuvat uuteen haasteeseen, mihin kuuluu koira, ahkio ja
Anni. Dali osaakin jo ahkiota vetää ja onhan se aika jo Tumbaakin totuttaa.
Pääsee sitten isona ilahduttamaan muitakin lapsia kuin Annia. Täytyy vielä
miettiä sopiva harjoituspaikka, missä ei ole liikennettä, ei toisia koiria, ei puita
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eikä yllättäviä puomeja viritetty metsätien ylitse (kyllähän se koira pääsee,
mutta entäs perässä tulija....). Jokohan jäät kantaisivat...
-Helinä Laine

JÄLJESTYSTÄ...
Vietän tässä luppoaikaa, kun
emäntäni teloi nilkkansa ja
kompuroi
nyt
keppien
varassa muutaman viikon. Ei
tarvitse
meikäläisenkään
lähteä treenailee, tuli niinkuin
itsestään talviloma. Tehdään
vaan
leppoisia
lenkkejä
isännän kanssa, joten mikäs
tässä ollessa.
Tässä sohvalla lekotellessani
tuli mieleeni, ettei ihan aika
menisi hukkaan, kertoilla
teille näin teoriassa kuinka
jäljestystä ihmisen kanssa
harrastetaan.
Jälkitreenit
aloitetaan
tietenkin aina helpommalla
jäjellä ensin, ettei ihminen
heti masennu, tai kylläänny ja lopettaa tyystin koko homman.
Tärkeää on valita hyvä maasto ja sääolosuhteet niin, että jälki jää hyvin
näkyviin. Paras on juuri satanut uusi lumi, tai koskematon hanki. Tässä
vaiheessa kannattaa välttää risteäviä tai harhajälkiä.
Jäljen tekokohta ja -aika täytyy valita sen mukaan mikä on ihmisen viretila ja
koulutustaso. Iällä ei niinkään ole paljoa merkitystä. Ensimmäiset jäljet on
hyvä tehdä suoraan. Mutkia tai kulmia vasta kun osaaminen on kehittynyt
tarpeeksi.
Viretilan saa nostettua hyvin, esim siten, että poikkeaa juuri silloin metsään
kun ihminen kutsuu jo luo. Jäädään jonkin matkan päähän odottelemaan
viretilan nousemista ja otetaan etäisyyttä vasta, kun ihmisen ääni ja
kutsumisääni on tietyssä tasossa. Tässä kannattaa olla tarkkana ja ottaa
huomioon hermorakenne, ettei viretaso nouse liikaa ja ihminen alkaa
ääntelemään liian kovaa ja korkealta ja lähde poukkoilemaan päättömästi eri
suuntiin, tai huido käsillään ja hermoilee liikaa, siis panikoi.
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Kun viretaso on sopivalla tasolla, esim. huudot rauhoittuneet ja ihminen pyrkii
perääsi, lähdet etenemään metsään. Metsä on hyvä, koska ihminen kadottaa
nopeasti sinut silmistään, eikä näkömuisti enää auta, vaan hän joutuu
turvautumaan jäljestämiseen. Muista kuitenkin aina välillä tarkkailla, että
ihmisesi pysyy jäljellä, eikä ala oikaisemaan, tai harhaudu jäljestä. Pidä sopiva
etäisyys, niin että ihmisellä säilyy hyvä viettitaso. Voit välillä jopa näyttäytyä,
jos ihmiselläsi on heikko viettikestävyys (joillakin on. tosi heikko
viettikestävyys).
Älä jäljestytä ihmistä kovin kauan kerrallaan, vaan varo, ettei ihminen koe
jäjestystä liian vaikeaksi ja hylkää koko jälkeä kesken kaiken.
Kun olette harjoitelleet sopivan matkan verran, anna ihmisen löytää sinut.
Tällöin paras palkka on yllätys momentti, eli kierrä metsässä ihmisen taakse ja
vaikka tökkää sitä jalkoihin varovasti kuonolla ja kehu ihmistä heiluttamalla
häntääsi ja ehkä jopa nuolaisten hänen kättään. Kumma kyllä, ihminen ei
tarvitse muuta palkkaa eikä motivaatiota, kuin että löytää sinut. Jäjestys on
erittäin onnistunut jos ihminen kiljaisee tai nauraa ja halaa sinua. Jos hän on
vihaisen tai ääntelee agressiivisesti, on harjoitus ollut liian vaikea yksilön
hermorakenteelle. Tee silloin seuraavalla kerralla helpompi ja lyhyempi jälki.
Vähitellen voit vaikeuttaa jäljestystä vaihdellen maastoa ja maastopohjaa,
sekä pidentämällä jälkeä.
Hyvä on välillä harjoituttaa ihmistä itse etsimään jälki metsästä. Etene tällöin
tienvaressa ja poikkea siitä yllättäen metsään, jolloin ihminen ei ole nähnyt,
missä kohtaa katoat metsään, vaan joutuu itse hakemaan jälkesi tien
reunasta. Tällöin tee aluksi aivan lyhyt jälki, että onnistuminen lisää
motivaatiota, eikä harjoituksesta tule liian vaikea.
Itsekunkin luontaisista taipumuksista riippuu, kuinka hyviä jaljestäjiä heistä
tulee, mutta toki koulutuksella ja ahkerealla harjoituksella on osuutensa.
Kunhan muistat aina, että ihmisellä on hyvin alikehittyneet aistit ja pieni
aivokapasiteetti. Säilytä motivaatio jäljestykseen suomalla paljon
onnistumisen hetkiä.
Motto: Vain lahjattomat treenaavat, mutta mestarit treenaavat aina!!!
Hyvää kevättalvea ja onnistuneita jälkitreenejä kaikille karvaisille kavereille!
T: Anita
(Kirjoitus lainattu osittain muunneltuna valkkariuros Heron päiväkirjasta.)

1/2009

Tuusulan Kennelkerho ry.

9

HAKUTREENIT
Haun harjoittaminen kannattaa aloittaa pimeän aikaan tutussa maastossa,
vaikka omalla pihalla, jos sellainen on. Vaikka ihmisellä on kovin pieni
näkökyky pimeässä, kannattaa silti ottaa huomioon myös oma näkyvyytesi, eli
esim. minkä värinen takki itselläsi on. Valkoinen takki ei näy lumiaikaan
juurikaan, varsinkaan pimeällä. Tummatakkisen kannattaa katsoa paikka ja
vuorokauden aika niin, ettei erotu maastosta liian hyvin. Sinun tulisi pystyä
piiloutumaan riittävästi, ettei ihminen heti näe sinua, vaan joutuu hetken
etsimään.

Tuulensuunnalla ei ole merkitystä, sillä ihmisen hajuaisti on olematon.
Aloita harjoitukset niIn, että vapaana ollessasi jähmetyt seisomaan maastoon
tai pihalle paikoillesi ja odotat ihan hiljaa. Ihminen voi aluksi huutaa sinua ja
panikoida, koska ei näe sinua. Se on hyvä merkki, sillä viettivire nousee
sopivasti. Älä kuitenkaan kiihota ihmistä liikaa, sillä silloin hän ei pysty
keskittymään hakemiseen, vaan alkaa poukkoilla suuntaan jos toiseen,
huutaa liikaa ja ryhtyy mesoamaan joskus jopa agressiivisuuden rajoille asti,
jolloin oppimista ei tapahdu.
Kun ihmisen viettitaso on sopiva ja hän on oikeasti hakemassa sinua ja
riittävän lähellä, hyppää esiin ja haukahda kiitokseksi. On erittäin tärkeää
kiitellä ja kehua ihmistä tarpeeksi, että hän kokee onnistuneensa löydettyään
sinut ja motivaatio säilyy.
Jatka harjoituksia eripaikoissa ja pidennä piilossa oloaikaa. Metsässä voi
jäädä/piiloutua esim. jonkun pensaan taakse, jne. hyödyntäen maaston
tarjoamia piiloja.
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Jos ihmiselläsi on laiskahko vietti, voit rakentaa ja kasvattaa sitä piiloutumalla
juuri, kun joku toinen koira, tai muita ihmisiä lähestyy. Myös autoliikenteen
läheisyys nostaa viettiä. Tärkeää on silloin, ettet anna liian helposti löytää
itseäsi, vaan vietin täytyy nousta riittävästi, että ihminen alkaa todella etsiä
sinua. Tarkkaile ihmistä koko ajan, että näet koska on aika tulla esiin ja palkita
ihminen. Vietti ei saa nuosta liikaa, sillä haku on tosi herkkä laji, ja se voi olla
liikaa joidenkin ihmisten hermorakenteelle.
Laji ei sovi liian agressiivisille, eikä liian heikon hermorakenteen omaaville
ihmisille. Mutta ei myöskään liian flekmaattisille sohvaperunoille. Heille
kannattaa miettiä jotain muuta lajia, esim canicrossia, tai muuta
vetoharrastusta, jossa pääset itse vaikuttamaan vauhtiin ja nopeuteen, sekä
suuntaan.
ESINE-ETSINTÄ
Kaikista lajeista ehkä helpointa on opettaa ihmiselle esine-etsintää. Voisinpa
jopa sanoa, että pentukin sen osaa.
Otetaan joku ihmiselle tärkeä esine, kenkä, tossu, kännykkä, kaukosäädin jne.
kiikutetaan se jonnekin piiloon. Aluksi niin, että ihminen näkee esineen
viennin. Napataan sopivan tärkeä esine suuhun ja juostaan poispäin ihmisestä
ja viedään esine piiloon jättäen se sinne etsittäväksi. Tullaan itse pois esineen
luota. Piilon vaikeusaste riippuu koulutustasosta. Ensikerralla riittää, että vie
esineen vaikka toiseen huoneeseen. Harjoituksien edetessä ja ihmisen taidon
kehittyessä, esineen piiloa vaikeutetaan viemällä se esim. sohvan taakse,
maton alle, vuoteeseen peittojen ja lakanoiden alle, jne. Oikein taitaville ja
lahjakkaille etsijöille voi esineen viedä jopa ulos, missä on erilaisia ja
eritasoisia piiloja tosi paljon. Edistyneimille etsijöille voi esineen kaivaa
maahan. Täytyy kuitenkin muistaa ihmisen aistivajavuudet, hän ei haista, eikä
näe juuri mitään.
Tässäkin lajissa ihmisen viettitasoa voi nostaa ärsyttämällä ja houkuttelemalla
tavoittelemaan ao. esinettä ja esineen on oltava riittävän tärkeä. On kuitenkin
varottava liioittelemasta, ettei ihminen hylkää koko esinettä ja paiskaa sitä
lopulta roskiin tai vie esinettä sellaiseen paikkaan, ettette voi enää harjoitella.
Lopputuloksena voi olla myös se, ettei ihminen enää kiinnostu koskaan
etsintään ja laittaa ehkä sinulle jopa kuonokopan, joka kielii siitä, että
ihmiselläsi on erittäin heikohko hermorakenne.
Tärkeintä on muistaa tässäkin lajissa, ettei etene liian nopeasti tehden liian
pian liian vaikeita harjoituksia. Ja palkitsemista ei saa koskaan unohtaa, tässä
lajissa se on erityisen tärkeää. Muista siis kehua ihmistäsi runsaasti
liehakoimalla, jopa ryömimällä hänen edessään, ja nuoleskemalla käsiään
korvat luimussa ja häntää heiluttaen. Joskus jopa rohkaiseva selälleen
kellahtaminen on erittäin palkitsevaa, varsinkin jos piilo on ollut erityisen
vaikea.
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Tämä laji on palkitsevinta voimakkaan saalisvietin omaaville, mutta sopii toki
kaikille.
Näillä erilaisilla tehtävillä ja harjoituksilla voit motivoida ihmistä ja pitää hänet
tyytyväisenä ja aktiivisena. Sillä hän tarvitsee aktiviteettejä kullekin yksilölle
sopivasti mitoitettuina. Valitse itsellesi sopivan aktiivinen yksilö, että jaksat ja
pystyt tarjoamaan hänelle sopivasti hommia, että mielenterveys säilyy ja
suhteenne säilyy toverillisena koko elämän ajan. Loppujen lopuksi, sehän
meidän karvaisten, ja vähemmän karvaisten kavereiden tehtävä täällä
maanpäällä on: Ihmisten kouluttaminen elämistä varten.
Koirakaverien ajatuksia tulkaten: Anita

HYVÄ KIRJA, PAREMPI MIELI
Eva Bodfäldt: Tottelevainen koira - kontaktikoulutus
Haluamme, että koiramme kuuntelee, tottelee ja katsoo meitä, pysyy
lähellämme ja on tarkkaavainen meidän tekemisistämme. Tämä kirja antaa
kymmeniä vinkkejä siitä, kuinka voimme kouluttaa koirastamme tällaisen.
Näissä harjoituksissa koiraa ei kytketä, pakoteta, käsketä eikä vaadita.
Opetettu katsekontakti perustuu luottamukseen ja positiiviseen odotukseen.
1. Koiran aloite: Anna koiran tehdä itse aloite ja vilkaista sinua. Palkitse koira
silloin huomiolla, kehuilla, silityksillä, leikillä tai makupaloilla. Palkitse
vaihtelevasti ja usein koiran ottama spontaani kontakti paikasta
huolimatta.
2. Hyrrä: Anna koiran aktiivisesti tavoitella katsekontaktia. Mene kyykkyyn ja
käänny koirasta poispäin. Kun koira pyrkii tulemaan lähelle kasvojasi,
palkitse koira ja käänny taas poispäin koirasta.
3. Matki koiraa: Tee samoja eleitä ja liikkeitä kuin kaksi koiraa leikkiessään
keskenään. Käännä katseesi ja pääsi poispäin koirasta, töni leikkisästi
koiraa jne.
4. Lopeta leikki: Anna koiran nähdä vaivaa, että se saa haluamansa
makupalan. Lopeta leikki ja yhteinen puuhastelu silloin, kun koira vielä
haluaa lisää. Koiras on koko ajan kiinnostuneempi sinusta.
5. Kasvot palkitsee: Anna makupala aina läheltä kasvojasi. Opeta, että
makupala tulee suustasi.
6. Aikalisä: Jos koira ei kiinnostu sinusta tai menettää yhtäkkiä
kiinnostuksensa sinua kohtaan, niin ota aikalisä ja poistu koiran luota
vähäksi aikaa. Laita koira kiinni esim. puuhun tai jätä koira paikalleen
makuulle siksi aikaa. Mene takaisin, kun koira on keskittynyt sinuun.
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7. Lenkkitreenit: Tee pieniä
kohdassa ulkoilulenkkiä.

tottelevaisuusharjoituksia

missä

tahansa

8. Piiloleikki: Piilota ulkoilulenkillä makupaloja tai leluja. Anna koiran etsiä.
Piilo voi olla maassa, puussa, pensaassa, kivien ja runkojen päällä.
9. Intiaanileikki: Pidä koiraasi ulkoilulenkillä vapaana ja pysy itse hiljaisena.
Koiran täytyy olla tarkkaavainen, missä liikut. Yritä intiaanin tavoin salaa
karata koiraltasi, ja koirasi saa etsiä sinut. Jos koira kulkee vapaana
lenkillä liian kaukana sinusta, tee täyskäännös tai käänny kulkemaan ihan
ennalta-arvaamattomaan suuntaan vaikka polulta umpimetsään. Jos koira
on vielä huonosti hallinnassa, niin laita kevyt 10-20 metriä pitkä liina koiran
kaulaimeen ja anna liinan mennä pitkin maata ilman, että pidät siitä kiinni.
Kun teet täyskäännöksen, tallaa liinan päälle ensin ja jatka sitten matkaasi.
10. Ruuat evääksi: Jos koira ei mielellään seuraa sinua, ota koiran ruuat
ulkoilulenkille mukaan. Älä syötä koiraa enää kotona, vaan ulkona. Kulje
metsässä ja ole löytävinäsi ruokaa kivien ja puiden juurelta. Ole syövinäsi
itse hiljaa löytämääsi ruokaa ja jatka sitten hiljaa matkaa. Koira alkaa
seurata tekemisiäsi, kun se löytää ruokaa samoista kätköistä. Koira
huomaa taitosi löytää ja alkaa pysytellä lähellä sinua.
11. Häiriöt: Harjoittele intiaanileikkiä vähitellen muiden ihmisten ja koirien
ollessa häiriönä.
12. Kutsu luokse: Koiraa on hyvä kutsua luokse vaihtelevissa tilanteissa.
Palkitse koira ja anna sille lupa lähteä uudestaan juoksentelemaan. Jos
kutsut koiraa vain, kun se häviää näkyvistäsi, koira voi oppia, että sen
kannattaa häipyä aina näkyvistä, jotta omistaja kutsuisi ja sitten palkkaisi.
13. Ole paras metsästäjä: Koirasi on metsästäjä joka tapauksessa. Pidä huoli,
että se metsästää sitä, minkä suot sille luvalliseksi. Eli etsi mielenkiintoisia
myyränkoloja ja tee koirasi uteliaaksi. Hajujen metsästäminen riittää.
14. Lepohetki: Pidä lepohetki metsässä. Huomioi, että kun sinä
laumanjohtajana lepäät, niin laumakin lepää. Ja kun teet aloitteen retken
jatkamisesta, niin lauma matkii sinua.
Tekstilyhennelmä: Reija Nieminen

1/2009

Tuusulan Kennelkerho ry.

13

Koirakuiskaaja Cesar Millan
Cesar Millan on kotoisin Meksikon maaseudulta, jossa hän vietti lapsuutensa
isoisänsä maatilalla. Hän liikkui luonnossa, tarkkaili villejä koiralaumoja ja
maatilan työkoiria ja loi näiden käyttäytymisen perusteella oman
"koirapsykologiansa".
Tätä
tietämystään
hän
käyttää
hyväkseen
kuntouttaessaan vaikeasti käytösongelmaisia koiria. Cesar loikkasi
parikymppisenä rajan yli Yhdysvaltoihin laittomana maahanmuuttajana ja
saavutti nopeasti erinomaisen koirakuiskaajan maineen. Hänen asiakkaisiinsa
kuuluu Hollywoodin kuuluisuuksia koirineen, esimerkiksi Will Smith ja Jada
Pinkett Smith. Cesar on saanut lukuisia palkintoja työstään löytökoirien
hyväksi. Mikä erottaa hänet muista koirankouluttajista? Mikä tekee hänestä
niin erilaisen?

Punaisen vyöhykkeen koirat
Cesar nousi hyvin nopeasti parhaan koirapsykologin maineeseen Amerikassa.
Hän onnistuu kuntouttamaan koiria, jotka muiden asiantuntijoiden mielestä
olisi pakko lopettaa. Nämä koirat ovat erittäin vaarallisia entisiä taistelukoiria ja
huumejengiläisten suojelijoiksi ehdollistettuja tappokoneita. Cesar muuttaa
koirat rauhallisiksi, luotettaviksi kumppaneiksi ja etsii niille uudet rakastavat
kodit. Hänen Koirapsykologikeskuksessaan Los Angelesissa asuu kerrallaan
noin 40 - 50 koiraa, joista osa on Cesarin omia koiria ja osa uutta kotia etsiviä,
eläinsuojista pelastettuja koiria. Jotkut asiakkaat myös jättävät koiransa
Cesarin "alokasleirille" kuntoutumaan pahoista käytösongelmistaan.
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Cesarin asiakkaista suuri osa on erittäin aggressiivisia koiria, jotka hyökkäävät
joko muiden koirien tai jopa ihmisten kimppuun. Usein koirien menneisyys on
täynnä väkivaltaa ja laiminlyöntejä. Cesar nimittää näitä vaarallisen
aggressiivisia koiria "punaisen vyöhykkeen koiriksi". Tällainen koira ei kuule
eikä näe mitään, kun se haluaa tappaa toisen koiran. Sitä ei saa lopettamaan
hyökkäystä edes kivulla, koirat ovat niin tottuneita sietämään kipua. Miten
Cesar sitten onnistuu kuntouttamaan tällaisia tapauksia?
Rauhallisen itsevarma energia
Cesarin lähtökohdat ovat erilaiset kuin tavallisten koirankouluttajien. Cesar
jakaa perinteisen koirien koulutuksen kahteen eri koulukuntaan,
voimankäyttöön perustuvaan ja positiiviseen koulukuntaan. Voimankäyttöön
perustuvan koulukunnan edustajat käyttävät usein fyysistä voimaa ja pelon
lietsomista koiran hallitsemiseen. Nykyään tämän koulukunnan edustajia
pidetään vanhanaikaisina ja julmina. Vastaliikkeenä on syntynyt positiivinen
koulukunta, jonka mielestä negatiivinen käytös tulisi jättää huomiotta ja
positiivisesta tulisi koiralle seurata palkinto, kuten herkkupala tai kehuminen.
Cesarin mielestä molemmat edellä mainituista koulutustavoista perustuvat
ihmispsykologiaan.
Hänen
oma
lähestymistapansa
perustuu
koirapsykologiaan. Siihen, miten koirat kokevat maailman, ja miten niiden
mielestä on järkevää toimia. Koiran rankaiseminen on Cesarin mukaan
ihmisten keksintö. Koiralle huutaminen, sen lyöminen tai jäähylle vieminen
perustuvat ihmisten tapaan rangaista toisiaan väärästä käytöksestä. Koira ei
ymmärrä näistä mitään. Cesarin mukaan koiraa ei koskaan saisi rankaista.
Koiran käytöstä tulisi kuitenkin aina korjata. Korjaaminen ei ole sama asia kuin
rankaisu, koska koiraa korjataan aina rauhallisen itsevarmasti.
Rankaiseminen tapahtuu yleensä ihmisen ollessa kiihtynyt.
Kaikkein tärkein seikka Cesarin filosofiassa ja toimintatavassa on energia.
Laumanjohtajan (eli ihmisen) energian tulisi aina olla rauhallisen itsevarmaa.
Seuraajan (eli koiran) energian tulisi olla rauhallisen alistuvaa. Alistuminen ei
tarkoita, että koira pelkäisi johtajaa. Cesarin mukaan usein käy niin, että
koiranomistajat eivät ymmärrä, mitä alistuvuus tai kurin käyttäminen
käytännössä tarkoittavat. He pelkäävät, että koirat alkavat pelätä ihmisiä, jos
niiden kanssa käytetään kuria. Cesar kuitenkin tekee selvän eron kurin ja
väkivallan välille. Kuri on koiralaumassa välttämätön edellytys lauman
henkiinjääämiselle. Sillä ei ole mitään tekemistä väkivallan kanssa. On
luonnollista, että laumanjohtaja korjaa lauman muiden jäsenten käytöstä, kun
se ei ole lauman sääntöjen mukaista. Cesar käyttää korjaamiseen erilaisia
tekniikoita, kuten nopeaa kosketusta kaulan alueelle tai kylkiluiden alle.
Kosketus ei missään nimessä ole lyönti, vaan vain nopea tapa havahduttaa
koiraa ja kiinnittää huomio ihmiseen. Toinen tapa korjata koiraa on nykäistä
nopeasti hihnasta. Hihnan ei ole tarkoituksenmukaista olla jatkuvasti kireällä,
vaan hihnasta nykäistään nopeasti, kun koira on tekemässä jotain ei-toivottua.
Nykäisy sivulle saa koiran menettämään tasapainonsa hetkeksi, ja se
kiinnittää jälleen huomionsa ihmiseen. Korjauksia on monenlaisia, korjaus voi
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olla pelkkä äännähdys tai katse johtajalta. Tärkeintä on, että korjaukset
tehdään rauhallisen itsevarmalla energialla ja samalla hetkellä, kun koira on
tekemässä jotain väärin.
Dominoivuus ja alistuvuus
Cesarin mukaan jokaisessa pentueessa on energialtaan eri tasoisia koiria.
Osalla on matala energiataso, osalla keskiverto. Toiset ovat korkeaenergisiä
ja toiset jopa erittäin korkeaenergisiä. Lisäksi koiria syntyy joko dominoivan tai
alistuvan luonteisia. Dominoivista korkean tai erittäin korkean energiatason
koirista tulisi luonnossa laumanjohtajia. Suurin osa koirista on vähemmän
energisiä ja alistuvia synnynnäiseltä luonteeltaan. Dominoivat koirat ovat
vaikeampia kuin muut, mutta nekin kyllä ottavat ihmisen johtajakseen, kunhan
ihminen on johdonmukainen ja tarpeeksi itsevarma. Luonnossa johtajakoiran
harteille jää käytännössä kaikkien laumaa koskevien päätösten tekeminen.
Siksi tämän koiran pitää olla kaikkein itsevarmin ja energisin. Fyysinen koko ja
koiran sukupuoli eivät ratkaise johtajuusasemaa. Chihuahua voi aivan hyvin
dominoida mastiffia.
Koirien tarpeiden täyttäminen
Cesar puhuu koirien tarpeiden täyttämisen puolesta. Usein käytösongelmat
johtuvat siitä, että koiran tarpeita ei ole täytetty, ja sille on kertynyt liikaa
energiaa purettavaksi, ja se on turhautunut. Tällöin koira etsii itselleen
helpoimman tavan purkaa patoutunutta energiaansa ja alkaa käyttäytyä eitoivotuilla tavoilla. Koirat tarvitsevat Cesarin mukaan kolmea asiaa: liikuntaa,
kuria ja hellyyttä, ja vieläpä tässä järjestyksessä. Liikunnantarve on täytettävä
koiran rodulle sopivalla tavalla. Vinttikoirat haluavat juosta, rekikoirat vetää
rekeä ja niin edelleen. Jokainen koira tarvitsee ainakin tunnin lenkin päivässä.
Cesarin mukaan oikea tapa taluttaa koiraa on se, että koira kävelee joko
omistajan vierellä tai takana. Johtaja menee ovista ensin ja kävelee kadulla
ensin. Koira saa mennä haistelemaan ja tekemään tarpeensa vain omistajan
luvalla, palkinnoksi hyvästä seuraamisesta. Tämä kävelytyyli kuluttaa fyysisen
energian lisäksi myös psyykkistä energiaa, koska koiran täytyy keskittyä
ihmisen seuraamiseen. Cesar itse käy joka aamu vuoristossa neljän tunnin
vaelluksella 40 koiran laumansa kanssa, ja rullaluistelee 10 koiran kanssa
kerrallaan iltapäivällä. Lisäksi koirat kävelevät juoksumatoilla ja uivat uimaaltaissa sekä leikkivät palloa. Näin koirat pysyvät sopivan väsyneinä, ettei
niille tule mieleen käyttäytyä huonosti.
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Kuri on myös erittäin tärkeää. Koirilla on oltava selkeät säännöt, joita kaikki
perheenjäsenet noudattavat samalla tavalla. Koirille luo turvallisuuden
tunnetta se, että ne tietävät aina, miten niiden tulee käyttäytyä kussakin
tilanteessa. Ne hakevat laumanjohtajaltaan ohjeita automaattisesti. Niiden ei
tarvitse ajatella itse eikä olla vastuussa esimerkiksi lauman puolustamisesta
tai paikkojen vahtimisesta. Näin ne saavat olla rentoja ja vain nauttia
elämästään.
Koirille saa Cesarin mukaan antaa hellyyttä vain oikeaan aikaan. Monet
ongelmat johtuvat siitä, että koiraa on hellitty väärään aikaan. Jos koira on
esimerkiksi peloissaan tai epävarma, sitä ei saisi helliä. Hellyys vahvistaa aina
sen hetkistä mielentilaa, jolloin hellyyttä koiralle annetaan. Pelokas koira siis
oppii pelkäämään aina enemmän ja enemmän, jos sitä yritetään lohdutella
pelon yli. Paras tapa koiralle päästä omien pelkojensa yli on seurata vahvaa ja
rauhallista johtajaa. Kun ihminen hallitsee tilanteet, koira saa kokea olevansa
turvassa. Hellyyttä koiralle voidaan antaa silloin, kun se on tehnyt jonkin asian
oikein tai silloin, kun se on oikeanlaisessa mielentilassa, eli rauhallisen
alistuva. Hellyyttä annetaan rauhallisesti, ei koiraa liikaa innostamalla.
Ei kosketusta, ei puhetta, ei katsekontaktia
Vierasta koiraa ei pitäisi Cesarin mukaan koskaan lähestyä, vaan sen pitäisi
antaa tulla itse luo haistelemaan. Cesar siteeraa usein sääntöä: "ei
kosketusta, ei puhetta, ei katsekontaktia". Tämä sääntö pitäisi ihmisillä olla
mielessä ollessaan koirien kanssa tekemisissä. Jos aggressiivista koiraa
lähestyy suoraan edestä ja vielä katsoo sitä silmiin, on melko todennäköistä,
että joutuu purruksi. Pelokasta koiraa ei myöskään saisi yrittää kosketella,
ennen kuin koira on siihen itse valmis. Ihmisiä vasten kotiovellakin hyppivät
koirat rauhoittuvat hyvin usein jo pelkästään tämän säännön toteuttamisen
jälkeen.
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Koirakuiskaajan menestystarina
Cesar sai muutama vuosi
sitten oman tv-sarjan National
Geographic
-kanavalla.
Sarjassa seurataan Cesarin
työtä ongelmakoirien parissa.
Sarja
on
saavuttanut
Amerikassa ja muuallakin
maailmassa
suunnattoman
suuren suosion, ja siitä on
tekeillä
jo
viides
kausi.
Suomessa
sarjan
neljä
ensimmäistä kautta on näytetty
MTV3 AVA-kanavalla. Myös
Cesarin ensimmäinen kirja,
Koirakuiskaaja (Cesar's Way), ilmestyi suomeksi syksyllä 2008. Eräs
Koirakuiskaaja-sarjan tähdistä on Cesarin koirakumppani ja työtoveri Daddy,
jo eläkeikään ehtinyt pitbullterrieri, joka avustaa Cesaria monissa eri
tapauksissa. Cesarin kaksi poikaa, Andre ja Calvin, auttavat häntä myös usein
koirien kuntouttamisesssa. Cesarin vaimo, Illusion Millan, on Cesarin yrityksen
johdossa mukana ja auttaa Cesaria Koirapsykologikeskuksen johtamisessa.
Illusion on myös suunnitellut erityisen Illusion-kaulapannan, jonka avulla
erittäin vaikeita koiria on helpompi hallita.
Cesar on valloittanut ihmisten (ja tietysti koirienkin) sydämet kohteliaalla
käytöksellään, rehellisellä ja suoralla puhetyylillään ja ennen kaikkea
mahtavalla huumorintajullaan. Hänellä on ainutlaatuinen kyky valaa
epätoivoisiin omistajiin uutta toivoa ja tarmoa. Hän saa ihmiset myöntämään
omat virheensä ja ottamaan vastuun koiriensa ongelmien korjaamisesta.
Monet ovatkin sanoneet, että Cesar ei itse asiassa olekaan koirakuiskaaja,
vaan ihmiskuiskaaja.
Anna Multanen, eläinten luontaishoitaja, Koirakuiskaaja-sarjan ja -kirjan
suomentaja
Cesarin nettisivut: http://www.cesarmillaninc.com/
Suomessa:
Koirakuiskaaja-sarja MTV3 AVAlla
Cesar Millan: Koirakuiskaaja (Karisto 2008)
Tekstin kirjoittaja: © Anna Multanen
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Lemmikkieläinruokien ja -tarvikkeiden erikoisliike
Happy Pet on toiminut Kaarinassa jo vuodesta 1997.
Monipuolinen valikoima, vankka tietotaito ja erinomainen
palvelu osoittautui toimivaksi kaavaksi, joten kesällä 2008
laajensimme toimintaa Tuusulaan ja Tammisaareen.
Tervetuloa tutustumaan valikoimiimme! Meiltä löydät
markkinoiden johtavat ruokamerkit, laadukkaita taluttimia,
pantoja, valjaita, PK-tarvikkeita ja kivoja petejä jotka
ovat sekä lemmikin että emännän mieleen, paljon erilaisia herkkuja
nirsoimmillekin turreille...pienimpiä lemmikkejä unohtamatta.
Jyrsijäosastomme notkuu hyödyllistä ja hupaisaa tarviketta
sekä hyvää ja ravitsevaa puputettavaa.
Ajankohtaista juuri nyt: koiran turkin hoito ja suojaus!
Meillä on koirien ulkoilupukuja, takkeja ja muuta vaatetta
laidasta laitaan,tervetuloa sovittamaan! Shampooosastommekin täydentyi hiljattain ihanilla uutuusmerkeillä,
mm Tigi Pet Head, John Paul Pet, Pure Paws,
Espree, BioGroom...
Meiltä myös trimmaus-, pesu- ja kynsienleikkauspalvelut.

Tuo tämä kirje Tuusulan liikkeeseemme, saat yllätyslahjan!
Tuusulan Kennelkerhon jäsenenä saat
pysyviä etuja ja alennuksia tuotteistamme!

45

Moukarinkuja

nväylä

Sahatie

Tuusula

Tuusulan liikkeeseemme on helppo tulla!
Löydät meidät Sahankulman kauppakeskuksesta, Tuusulanväylältä on noin
300 m ovellemme. Runsaasti parkkipaikkoja
liikkeen välittömässä läheisyydessä!

Fallbac

kantie

4C

Tuusula:
Sahankulman kauppakeskus,
Moukarinkuja 4C,
Puh. 040 484 0000

Tammisaari:
Asematie 6, Puh. 040 484 1000

Piispanristi:
Jännekatu 2, Puh. 02 2437118
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Nyt ostoksille Petpostiin!
Eagle –etu Tuusulan Kennelkerhon jäsenille:
Tuusulan Kennelkerhon jäsenenä saat Petpostista Eagle-edun,
jolla voit samalla tukea kerhonne toimintaa. Kun ostat Eagle –
koiranruokaa Tuusulan Petpostista, mainitse kerhon jäsenyytesi ja
saat silloin ko. säkistä 10% kerhoalennuksen ja ostoksesi merkitään
kerhon omaan listaan. Kun kerhon listalle on ostettu 12 säkkiä,
Petpost maksaa 13. säkin arvosta rahaa kerhonne tilille!
Etua ei voi yhdistää muihin bonuskortteihin tai alennuksiin.

Tervetuloa!
Petpost Tuusula
Mahlamäentie 64
04310 TUUSULA
Puh. 09-2302120
avoinna ma-pe klo 10 – 18, la klo 10 - 15
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