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YDINLUU

Tuusulan Kennelkerho ry:n jäsenlehti, joka
ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Levikki 
n. 200 kpl. 38. vuosikerta.

Aineistopäivät
Ydinluu nro 1            13.2.2011
Ydinluu nro 2            22.5.2011
Ydinluu nro 3            25.9.2011
Ydinluu nro 4            20.11.2011

Taittaja
Reija Nieminen p. 040-5419703
reija.nieminen@gmail.com

Toimittajat
Anita Riekki ja Helinä Laine
anita.riekki@gmail.com
hriekki@yahoo.com

-------------------------------------------------

Tuusulan Kennelkerhon www-sivut
www.tuusulankennelkerho.com
Marja Uusitalo

Tuusulan Kennelkerhon e-mail:
tuukk.hallitus@gmail.com

Tuusulan Kennelkerhon postiosoite:
Jonna Lindfors
Lehtimäentie 2 as 6, 05510 Hyvinkää

Tuusulan Kennelkerhon tili: 
Keski-Uudenmaan OP
509212-530554

        

HALLITUS 2010

Puheenjohtaja/ Näyttelyjaos
Anja Nikkonen p. 040-585 0086
    anja.nikkonen@elisanet.fi

Varapuheenjohtaja/ Ajokoirajaos
Erkki Selin p. 040-833 4445

Sihteeri/ rahastonhoitaja
Jonna Lindfors p. 040-594 4007
    jonna.lindfors@pp.inet.fi

Hallituksen jäsen/PK-jaos
Marja Uusitalo p. 050-315 0238
    marja1.uusitalo@pp.inet.fi

Hallituksen jäsen
Tarja Pyrhönen p. 040-715 1816
    tarja.pyrhonen@kolumbus.fi

Hallituksen jäsen/ Agilityjaos
Mirja Leinikka p.  0400-484 869
    mirja.leinikka@gmail.com

Hallituksen jäsen/ TOKO-jaos/ Jäsenlehti
Helinä Laine
    tuukk.toko@gmail.com

Hallituksen varajäsenet
Elise Takala p. 045-673 9157
Tarja Immonen immonentarja@gmail.com
-------------------------------------------------
PK-jaos
tuukk.pk@gmail.com
Reija Nieminen, Mervi Kähönen, 
Marja Uusitalo, Riikka Mäkinen, Mia Jokilahti

Agility-jaos
tuukkagility@gmail.com
Janna Pirhonen, Arja-Leena Aho, 
Tia Hirvonen

Nuorisojaos
Anni Järveläinen  tolleri2@luukku.com
Heini Lukkarinen p. 050-3422204

Kerhoemäntä/kenttävastaava
Anita p.040-5273600 
                 anita.riekki@gmail.com

Jäsensihteeri
Sanna Misukka p. 050-5723455
    sanna.misukka@elisanet.fi



 

~ KUTSU ~

TERVETULOA VUOSIKOKOUKSEEN
TORSTAINA 24.3.2011 klo 18:30
VANHA UNKKA, HÄMEENTIE 18A, TUUSULA

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 vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä.

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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AGILITYPALSTA

Agilitytoimikunnan kokoonpano tuntuu elävän joka lehden ilmestymisen välis-
sä.  Nyt rivejämme vahvistamaan on pyynnöstä liittynyt Martti Takala eli Mara,
joka ryhtyy yhdessä Manjan kanssa vastaamaan esteiden kunnosta ja uusien
hankintaan liittyvistä kilpailutuksista. Lisäksi Mara toimii jatkossa toimikunnan
hallitusyhteyshenkilönä.  

Agilityn kevätkauden aloitus lähenee päivä päivältä. Kausi on tarkoitus aloittaa
huhtikuun viimeisellä viikolla (vko 17). Treenipaikat tulevat jakoon maaliskuun
alussa. Seurailkaa siis TuuKKin nettisivuja ja muistakaa ilmottautua ajoissa.
Lähetämme harrastajille myös sähköpostiviestin, kun ryhmiin voi ilmottautua.  

Huomatkaa myös loistava mahdollisuus pitää pieni kesälomavapaa 1.-5.
kesäkuuta TuuKKin leirillä HAUHOVIssa, jossa luvassa ohjattuja agilitytreene-
jä neljänä päivänä! Treenejä löytyy niin aloittelijoille kuin huippukisaajillekin.  

Kevättä odotellen, 
Toivottelee agilitytoimikunnan puolesta, Tia 

KERHON OMA KOIRATARVIKEKIRPPIS

Aika: maanantaina 14.3.2011 klo 18-20
Paikka: Tuukkin koulutuskenttä ja keskimmäinen kontti

Tuo ylimääräiset koiratarvikkeesi myyntiin! 
Laita jokaiseen tavaraan lappu, missä näkyy koko nimesi ja tavaran hinta. 
Ostaja tietää tulla maksamaan sinulle suoraan. 
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TOKO-PALSTA

Toivottavasti vuosi 2011 on alkanut hyvin. Itse olen sairastellut koko vuoden
alun, mutta eiköhän tämä tästä pikku hiljaa taas paremmaksi muutu. Tämän
vuoden koulutukset tulevat pyörimään seuraavasti:

Hallissa: 
Maaliskuun loppuun asti sunnuntaisin klo 11 ja klo 12.

Kentällä:
-Anjan ryhmä on aloittanut helmikuun ensimmäisenä sunnuntaina. Anja on
tiedoittanut ryhmänsä jäsenille tarkemmat tiedot. Ryhmä on täynnä.

-Helinän ryhmät aloittavat HUHTIKUUN ensimmäisenä sunnuntaina:
klo 16 Aloittelijat
klo 17 Puuhastelijat
klo 18 Osaajat
klo 19 Kisaajat

Voit itse valita sopivalta tuntuvan ryhmän. Tarvittaessa vaihdamme ryhmää tai
muokkaamme itse ryhmiä sopivammiksi. Uusille tulokkaille järjestetään info-
tilaisuus huhtikuusta eteenpäin jokaisen kuun toisena sunnuntaina klo 15.30.
Infotilaisuuteen on ilmoittauduttava etukäteen mailitse tai tekstiviestillä nume-
roon 0503049866. Infotilaisuuteen otetaan oma koira/koirat mukaan :)

Mikäli haluat jatkossa saada tiedoitteita sähköpostiisi, laita email osoitteeseen
tuukk.toko@gmail.com ja otsikoksi "Haluan emailia".

Tervetuloa treenailemaan!

-Helinä Riekki
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PK-PALSTA

Viestiä viemässä

Talvella jäljen ja haun ollessa tauolla, minulla on ollut tilaisuus tutustua koirani
Kaapon kanssa viestiin. Lajina PK-viesti on ollut minulle vieras ja siksi päätinkin
tutustua, kuinka koirat opetetaan juoksemaan metsässä itsenäisesti pitkiä mat-
koja. Voittajaluokan koira vie viestiä yhteensä 7,2 kilometrin edestä A- ja B-
pisteiden (ohjaajien sijannit) välillä viisi kertaa, matkan pidetessä joka kerta eli
helposta suorituksesta ei ole kyse.

                                   

Kisassa koira juoksee luokasta riippuen 2-5 etappia. Koira ja ohjaaja lähtevät
alussa  yhdessä B-pisteeseen, toisen ohjaajan jäädessä odottamaan A-pistee-
seen. Tämän jälkeen koirat lähetetään kolmen minuutin välein viemään viestiä
A-pisteelle. Matkan varrelle voi osua polkuja, ihmisiä, riistaa - melkeinpä mikä
vaan on mahdollista viestiradalla. Koiran tulee kuitenkin juosta ihmisten jät-
tämässä hajutunnelissa perille saakka häiriöistä välittämättä. Koirien juostessa
ensimmäistä etappiaan, B-pisteen ihmiset siirtyvät kauemmaksi. A-pistelle
saavuttuaan koirat lähetetään pienen tauon jälkeen viemään viestiä takaisin
pisteeseen B. Koirien on osattava vielä jäljestää löytääkseen B-pisteen ihmiset.
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Niemisen Reija on järjestänyt talven ja kevään ajaksi kahden viikon välein vies-
titreenit, joissa kouluttajana on toiminut Anitta Nurminen. Hän on kilpaillut vies-
tissä SM-tasolla ja on lajin pitkäaikainen harrastaja. Treeneissä on näin ollut
hyvä tilaisuus myös nähdä valmiin koiran suoritus, sillä valtaosa ryhmäläisistä
on kuitenkin enemmän tai vähemmän alkeissa.

Viestin harrastamiseen ei juuri välineitä tarvita. Alkuun pääsee PK-valjailla ja
parilla hihnalla. Myöhemmin koiran kaulaan kiinitetään viestipanta eli koiralla
tulee viestiä viedessään olla kaulassa "purkki", jonka sisällä olevaan paperiin
kokeissa kirjataan koiran lähtö- ja tuloajat. Näiden perusteella lasketaan viestin
viemiseen käytetty aika ja voittaja on nopein koira.

                         

Viestin perusteet opetetaan näköärsykkeitä käyttäen. Treenipaikkoina on
käytetty hiljaisia tienpätkiä, jotka mutkittelevat. Perustreenissä koiralle näyttäy-
dytään mutkan takaa ja kun ohjaaja on poistunut näkyvistä, lähetetään koira 
viemään viestiä. Perillä on tietenkin ruhtinaallinen palkkaus ja sama homma toi-
seen suuntaan. Välimatkoja lisätään hiljalleen ja häiriöitäkin lisätään hiljalleen
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(toiset koirat, maaston vaihtelut jne). Keväällä lumien lähdön jälkeen koirat ope-
tetaankin juoksemaan maastossa ja näin nenäkäyttö saadaan mukaan. Nyt
koirat ovat pääseetkin varsin helpolla juostessaan tietä pitkin "urku auki".

Näin muutaman treenin pohjalta viesti vaikuttaa mukavalta ja leppoisalta lajilta
ohjaajien kannalta, mutta vaatii koiralta paljon. Hyvän viestikoiran ominaisuuk-
siin mielestäni kuuluu halu juosta riittävän nopeasti energiaa säästäen. Lisäksi
pohjalle tarvitaan rohkeutta, itsenäisyyttä ja laumaviettiä. Hyvää kuntoa vaadi-
taan myös.

Suosittelen kokeilemaan viestiä, mikäli uskoisit koirasi pitävän viestistä. Lajis-
tahan saa mukavan harrastuksen vaikka sunnuntai-iltapäivien pitkille perheen
yhteisille lenkeille!

Kuvat ja teksti © Titta Järvenpää
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TUUKK:IN KESÄLEIRI HAUHOVILLA 1.-5.6.2011

Tapahtuma paikka: Hauhovi, Hauho
Aika: 1.-5.6.2011, KE klo 10 - su klo 18
Järjestäjä: Tuusulan Kennelkerho ry.

Kouluttajat
– Haku & esine & tottis: Kaisa Hilska (ke-su) RYHMÄ TÄYNNÄ!
– Haku & esine & tottis: Mervi Kähönen (ke-su)
– Jälki & esine & tottis: Virpi Laamanen (ke-su) RYHMÄ TÄYNNÄ!
– Agility: Ville Liukka (to-aamusta su-iltapäivään)

Leiripaikka, majoitusolosuhteet ja sijainti
– http://www.hauhovi.fi/
– koirasi saa yöpyä häkissä sisällä, mikäli se tulee huonekaverin koiran

kanssa toimeen

Ilmoittautuminen
– 11.5.2011 mennessä Reija Nieminen, puh. 040-5419703, 

reija.nieminen@gmail.com 

Leirimaksu
– Maksun saaja: Tuusulan Kennelkerho ry.  
– Tilinumero: Keski-Uudenmaan OP 509212-530554
– Viitenumero: 4093
– Osallistumismaksu: 

sis. aamupalat, lounaat, iltapalat, koulutukset, majoituksen, saunavuorot
1) TuuKK jäsen 130 €/hlö
2) Ei TuuKK jäsen 135 €/hlö
3) Toinen koulutettava koira samalla ohjaajalla, koirilla vuoropäivät tai 
vuoroharjoituskerrat 0 €
4) Henkilö ilman koiraa 70 €/hlö (jäsenet + ei-jäsenet)

– Eräpäivä: 11.5.2011
– Lähetä kuittikopio osoitteeseen reija.nieminen@gmail.com 
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PÄIVI NIETOSVAARAN JA SARI KÄRNÄN HAKULUENNOLLA

Joulukuun alussa Palveluskoiraliitto järjesti päivän mittaisen hakuluennon.
Paikalla Vantaalla olikin salin täydeltä kiinnostuneita harrastajia oppimassa
uutta.

Päivän aikana käytiin läpi haun eri osa-alueita kattavasti aina koiran ja ohjaajan
ominaisuuksista ryhmädynamiikkaan ja uudempiin koulutustyyleihin saakka.
Aikaa oli riittävästi myös kysymyksille ja keskustelulle ja erilaisten harjoitus- ja
kisakokemuksien jakamiselle.

Punaisena lankana päivän ajan kulki hyvän nenänkäytön rakentaminen sekä
koiran vaiheittainen kouluttaminen. Edetä pitää, mutta tarvittaessa pitää uskal-
taa palata takaisin, tai jos jollain osa-alueella on ongelmia, on syytä käyttää het-
ki aikaa ja miettiä, että osaahan koira varmasti kaikki osa-alueeseen tarvittavat
asiat.

Pohjatyön rakentamiseen tuuli-ilmaisujen avulla käytettiin paljon aikaa. Ly-
hyesti kirjoitettuna harjoittelu aloitetaan löytymisharjoituksilla, jossa maalimies
on piiloutunut hyvin. Koira opetetaan käyttämään nenää ja löytämään maali-
miehen vastatuulessa. Tämän jälkeen otetaan käskysana mukaan ja opete-
taan koiraa etsimään myös tuulen suunnasta välittämättä. Kun koira osaa edel-
liset hyvin, otetaan hiljalleen mukaan mielikuvaharjoitukset sekä tyhjät pistot. 

Hallinta tulee myös harjoitella sekä tietenkin ilmaisuja treenataan ohessa. Kun
kaikki nämä saadaan yhdistettyä, hakukoira alkaa olla valmis ensimmäiseen
kisakoitokseensa.

Risteilyn opettamiselle kuulimme myös ns. Canis-tyylin, jossa koira risteilee 
alueen suht itsenäisesti ja ohjaaja ei tee keskilinjalla erillistä koiran haltuunot-
toa ja lähetystä. Koiran alkuopetus tehdään siten, että ohjaaja etenee (aluksi
kentällä tai aukeassa paikassa) ns. keskilinjaa ja kaksi maalimiestä on lähietäi-
syydellä siten, että toinen on kyykyssä ja toinen seisoo. Koira saa palkan aina
kyykyssä olevalta maalimieheltä ja maalimiehet menevät vuorotellen kyykkyyn
ja näin edetään reilun 10 "piston" verran. Ohjaaja on harjoituksen ajan mah-
dollisimman passiivinen. Kun koira on oppinut juoksemaan kyykyssä eli ak-
tiivisena olevan maalimiehen luokse ja tekemään risteilyä, aletaan hiljalleen pi-
dentämään pistojen syvyyttä ja lopulta myöskin aletaan häivyttämään maali-
miehiä. 
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Koska koko ajan tehdään pitkää rataa ja pistojen määrä on suuri, koiralle
saadaan näin myös työskentelykestävyyttä. Tyhjätkin tulevat mukaan kuvioon
ja lopulta yhdistetään erillään risteilystä opetettu ilmaisu ja voilà, haku on
kasassa. Ihan näin helppoa tämä ei käytännössä tietenkään ole ja aikaa tätäkin
metodia käytettäessä menee todennäköisesti perinteisempien tyylien verran.
Uusia asioita on kuitenkin mielenkiintoista kuulla ja kokeilla.

Päivä oli todella mielenkiintoinen ja antoisa. Oli vaikea alkuun kuvitella, että
haun teoriaan saisi kulumaan kokonaisen päivän, mutta totuus on, että olisin
voinut istua auditorion penkillä toisenkin päivän.

Teksti © Titta Järvenpää
Kuva © Lea Haanpää
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Sinun ja lemmikkisi parhaaksi jo vuodesta 1991

KYSY LISÄÄ KERHOEDUISTA MYYMÄLÄSTÄMME
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