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AGILITYPALSTA

Maaliskuussa palkittiin Kerhon vuosikokouksessa vuoden 2008 ansioituneet
agilitykoirat. Kilpailussa oli 2 luokkaa; Vuoden Agilitykoira sekä Vuoden Agili-
tytulokas. Kumpaankin sarjaan tuli 4 ilmoittautumista tuloksineen. Vuoden
Agilitykoiran tittelin vei tänä vuonna Heini Lukkarisen suomenlapinkoira Rid-
du, ja Vuoden Tulokas-tittelin allekirjoittaneen kääpiösnautseri Afi.

Vuoden Agilitykoira:

1. Suomenlapinkoira "Riddu" Taivaannastan Diidas'atni  157p. sijoitus k-a 2,6
om. Heini Lukkarinen

2. Australian kelpie "Iita" Coshagh Aroha  150p. sijoitus k-a 2,4
om. Heli Järnefelt

3. Suomenlapinkoira "Ötökkä" Juoksa Ötökkä 150p. sijoitus k-a 3,8
om. Mari Lukkarinen

4. Australian kelpie "Ninni" Coshagh Arwen 150p. sijoitus k-a 4,4
om. Anni Järveläinen ja Heli Järnefelt

Riddu
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Vuoden Agilitytulokas:

1. Kääpiösnautseri "Afi" Chistoso A Fire Inside 139p. om. Katja Nieminen
2. Espanjanvesikoira "Älli" Zorrazo Ran Tan Plana 115p.

om. Tuula Rasilainen ja Maarit Sarin

3. Cockerspanieli "Zorro" Neppari´s Coconut Milk 100p. om. Anja Lintunen

4. X-rotu "Jesper" 60p. om. Janna Pirhonen

Agilityharrastajien talvitreenikausi Aptushallilla on päättynyt ja olemme siir-
tyneet kentälle, jossa koulutuksia on kolmena iltana viikossa.
Tätä kirjoittaessani ensimmäiset epäviralliset kilpailut ja kevättalkoot ovat jo
takana, seuralaisiamme on kumpaankin tapahtumaan osallistunut ällistyttävän
suuri määrä, kiitoksia kaikille mukana jo olleille!

Edessä olisi vielä tänä vuonna 3 epäviralliset kilpailut ainaskin:
- 28.5 torstai-iltana
- 10.6 keskiviikko-iltana
- 22.8 lauantaina
Kaikki halukkaat työntekijät ilmoittautukaa Kirsi Miettuselle: 
kirsi.miettunen@qualitor.fi

Sekä uudet kilpailuhyppy-esteemme tarvitsisivat maalipinnan, eli maalausin-
toiset voivat ilmoittautua allekirjoittaneelle. 

Afi hyppää. kuva: Susanna Honkonen
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13.6 kenttä on varattu mahdollista esteiden maalaustalkoota varten, jos ilma
vaan sallii!

Arvokilpailut

Allekirjoittanut kävi katsastamassa kaikki arvokisa-nollansa saaneet seural-
aiset agi.fi sivustolta, ja tällaiset koirakot ovat tähän mennessä vuoden -09 SM
että MM-karsinta oikeutetut näin toukokuun alussa :

Medi:

Anja Lintunen ja cockerspanieli Zorro
Heini Lukkarinen ja suomenlapinkoira Riddu

Maxi:

Heli Järnefelt ja australian kelpie Iita
Mari Lukkarinen ja lapinporokoira Ötökkä
Anni Järveläinen ja australian kelpie Ninni

Tsemppiä seuran koirakoille, jotka lähtevät kisaamaan kesäkuussa SM:iin
Tornioon tai heinäkuussa MM-karsintoihin Turkuun!
(Meikä epätoivoisesti hakee tuplanollaa vielä kesäkuun, jos vaikka mekin MM-
karsintaan päästäisi..)
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Epäviralliset kilpailut 9.5.

Kilpailuja edeltävä päivähän oli yhtä hellettä, joten ilman muuta odotimme hel-
teen jatkuvan ja varasimme buffettiinkin läjän virvoitusjuomia. Toisinhan siinä
sitten kävi, samalla hetkellä kun ilmoittautuminen aukesi niin sitä vettä rupesi
tulemaan taivaan täydeltä. Kiitokset kaikille työläisille, jotka litimärkinä jak-
soivat pitää fiiliksenkin vielä yllä ja tuomarina toimineelle Heinille. 
Tuomari: Heini Lukkarinen

Mini-mölli: ihanne-aika 42s

1. Seija Louhivuori ja Tomi ImpHa 0-rata 31.06s.
2. Minna Katisko ja Dana HSKK 0-rata 37,54s.
3. Sanna Takkumäki ja Milo E-HKK 0-rata 39,75s.

Medi-mölli:

1. Mari Niinikoski ja Nemo RIMA 0-rata 28,35s.
2. Maria Nurminen ja Dina JAU 5p. 36,57s

Maxi-mölli:

1. Jonna Pietiläinen ja Yoda TuuKK 0-rata 32,56
2. Hanna-Mari Nieminen ja Vilma (ei seuraa) 5p. 41,65
3. Mira Pihlajamäki ja Niiru Lägi 10p. 37,24

Mini-kilpailevat: ihanne-aika: 1lk: 45s, 2lk: 42s, 3lk: 40s

1. Tiina Hyvärinen ja Madde 1 lk TuuKK 0-rata
42,20s
2. Miia Heinonen ja Nelli 2 lk TuuKK 5p. 44,34
3. Kirsi Miettunen ja Winston 1 lk TuuKK 5p.
72,66s.

Medi-kilpailevat:

1. Satu Pihlajamäki ja Liisa  3 lk Lägi 0-rata
37,95s
2. Mona Valo ja Vaskur  2 lk TuuKK 5p. 42,24s
3. Mira Pihlajamäki ja Pipa Lägi 2 lk 0-rata
60,11s

Maxi-kilpailevat:

1. Jonna Pietiläinen ja Yoda TuuKK 1 lk ? 10p. 58,81s.
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Startteja päivälle kertyi 69, osa kilpailijoista otti 2 lähtöä koiralleen. Suurin kil-
pailijamäärä oli mini-kilpailevat luokassa; startteja 21 ja kilpailijoita oli 12. Pie-
nin määrä startteja ja kilpailijoita oli maxi-kilpailevat luokassa.  
Kilpailun jälkeen pidimme vielä palaverin talkooporukan kanssa, ja kertasimme
päivän tapahtuman, mitä tekisimme toisin seuraavissa kisoissa. Kiitokset vielä
Kirsi Miettuselle, joka meidän epävirallisten kilpailuiden koordinaattorinamme
suurimman "pohjatyön" tekee tänä vuonna  episten  eteen. 

Tulevia agilitytapahtumia

13.-14.6 Agilityn SM-kilpailut Tornio
28.6 Epävir. haaste-joukkueottelu Järv-
enpää
3.-5.7 Agirotu Nastola
18.-19.7 MM-karsinnat Turku
30.8 Uudenmaan piirimestaruuskilpailut
(HUOM. Kaikki joukkukisasta kiinnos-
tuneet, ottakaa yhteyttä allekirjoittanee-
seen, olisi kiva jos saataisiin joukkue
tänä vuonna piirimestaruuteen!)

Iloista kesää kaikille!
Toivottaa Katja ja partapojat
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PK-PALSTA

PK-koulutukset on maanantaisin Tuukkin koulutuskentällä. 
Syksyllä alkavat taas seuraavat kurssit (seuraa Tuukkin www-sivuja): 

klo 18:30  Penturinki

Palveluskoirarotuisille 3 - 11 kk ikäisille koirille
Perustottelevaisuus, yhteisharjoituksia
6 harjoituskertaa á 30 min
ennakkoilmoittautuminen : reija.nieminen@gmail.com

klo 18:30  Alokasryhmä

Kaiken ikäisille palveluskoirarotuisille koirille
Yksittäisharjoittelua 10-15 min/koirakko
10 harjoituskertaa
ennakkoilmoittautuminen : reija.nieminen@gmail.com

klo 18:00  Jatkoryhmä

Kaiken ikäisille palveluskoirarotuisille koirille
Pääsyvaatimukset: Hyväksytty tasokoe sekä suoritettu 
Koirankouluttajakurssi (koulutusohjaajakurssi osa 1)
Yksittäisharjoittelua 10-15 min/koirakko
10 harjoituskertaa
ennakkoilmoittautuminen : reija.nieminen@gmail.com

klo 19:30  Kilparyhmä

Kilpaileville koirakoille
Pareittain harjoittelua kuten kokeissa, yksittäin tai ryhmäharjoittelua
Tiedustelut : reija.nieminen@gmail.com
Ei varsinaista ryhmän vetäjää, vaan ryhmäläiset toimivat apuohjaajina
toinen toisilleen!
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Tulevia PK-tapahtumia:

10.-11.10.2009 KOIRANKOULUTTAJAKURSSI

Koirankouluttajakurssi on koulutusohjaajakurssin 1-osa.
klo 9.00. Järj. Tuusulan Kennelkerho. Kurssin pitäjä Hannele Pörsti.
Ilmoittautumiset 11.9. mennessä Reija Nieminen, Varsatie 1 D 15,
04220 Kerava, p. 040-5419703, s-posti reija.nieminen(at)gmail.com.
Osallistumismaksu 25 € Tuusulan Kennelkerhon tilille 509212-530554. 
Viitenumero 4103. 
Kurssille voi osallistua kaikki koiran koulutustoiminnasta kiinnostuneet
henkilöt, heille ei ole mitään jäsenyys- tai harrastusvaatimuksia.
Kurssilla käsitellään teoriassa mm. seuraavia asioita: 
koiran fyysiset ominaisuudet, luonne ja käyttäytyminen, koiran
oppimisteoria, koiran kotikasvatus ja koulutus, palvelus- ja
pelastuskoirakoelajit, koekäytäntö, kennelorganisaatio. 
Kursseille ei ole osallistujarajoitusta

17.-18.10.2009 PALVELUSKOIRIEN HAKU- JA JÄLKIKOULUTUSLEIRI

Klo 17.00. Järj. Tuusulan Kennelkerho ja Veshukan Kennel.
Hiidenhelmi Punkalaidun.
Ilmoittautuminen 25.9. mennessä reija.nieminen(at)gmail.com, 
p. 040 541 9703.
Osallistumismaksu 100 € tilille 509212-530554. Viitenumero: 4093
Ajo-ohje postitetaan osallistujille.
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Möllihakuilua

Helmikuussa Reijan ja Mervin
hakuryhmäläisten
sähköposteihin kolahti meili "Olet
tietämättäsi ilmoittautunut
hakukokeeseen". Selityskin löytyi
-  hakupo-rukka järjestää
möllihakukokeen kahdessa
erässä. Porukka jaettiin kahteen 
osaan, toinen puoli toimii
järjestävänä osapuolena toisten
kisaillessa ja sitten toisin päin.

Itse olin ensin kokeen järjestäjän
puolella. Säännöistä sovittiin sen
verran, että jokainen voi tehdä
kokeenomaisen suorituksen
omalla tasollaan toimien. Jos
esim. ilmaisut tai osa tottiksen
liikkeistä on vielä
harjoittelematta, ei siitä kokeessa
sakotettu. Muutoin kaikki tehtiin
kokeenomaisesti,
numerolapuista ja koirien
tarkistuksesta lähtien palkintojen
jakoon asti. Päivän aikana nähtiin
hyviä suorituksia esineruudut
mukaan lukien.
Tottelevaisuusosiot järjestettiin
maanantaina omalla kentällä.
Tuomarilinja oli jämäkkä ja
oikeudenmukainen. "Viralliset"
tulokset kirjattiin kolmen parhaan
osalta seuraavasti:

1.Satu
2.Tintti
3.Sami

Omana koepäivänä sää suosi edelleen ja maasto-osuus oli Landbossa.
Olimme suoritusvuorossa viimeisenä ja kisaaja toisensa jälkeen tuli maasto-
osuudesta iloisin mielin onnistuneiden suoritusten jälkeen. Kaapo oli
helpotetussa alokasluokassa ja nosti maalimiehet vauhdikkaasti. Esineruutu
olikin sitten kinkkisempi juttu. Koira kyllä merkkasi esineen, mutta tuominen
olikin sitten oma lukunsa. Tottispäivänä kokoonnuimme jälleen omalle kentälle
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ja aika moni kilpailija kertasi seuraamiskaaviota ja sääntöjä vielä viimehetkillä.
Oma suoritus meni koiran osaamistasoon nähden varsin mukavasti, vaikka
BH-koetta emme olisikaan läpäisseet (no, mainittakoon että käytin palkkaa ja
apuja aika runsaasti...). Oman ryhmämme tulokset ovat saattaneet hukkua
"postissa matkalla liittoon", sillä jutun kirjoitukseen mennessä niitä ei ole
löytynyt ;)

Kaiken kaikkiaan päivät järjestäjänä ja kisaajana olivat erittäin mukavat ja
antoisat. Monenmoista oppia jäi takataskuun ja mikä olisikaan parempi tapa
mitata omaa tasoa kuin päästä kokeenomaisiin tilanteisiin. Suosittelen
lämpimästi tällaisten tilaisuuksien järjestämistä vaikka ne eivät ihan itsestään
synnykään.

Treeni-intoa ja menestystä tulevalle kaudelle!

Titta ja Kaapo
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BH-kokeet 18.4.2009 - ONNEKSI OLKOON BH:N SUORITTANEILLE!!!

19046/05 Clkn Safirrubir An Ice Princess Satu Klimschin, Tuusula BH
32863/07 Apku Capricole Lynyrd Skynyrd Mirva Hiltunen, Sipoo BH 
43529/05 Clku Final Fantasy's Boys Don't Cry Tintti Norring, Hyvinkää
BH
47211/04 Lbn Strongline's Red Pepper Mirjami Mattila & Panu Erola,
Helsinki BH
54018/05 Bptu Mustantassun Kasperi Mika Salakka, Nurmijärvi BH 
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TOKOPALSTA

Tokon hallikausi loppui maaliskuussa ja
huhtikuussa kaikki tokokoulutukset
siirtyivät ulkokentälle sunnuntaipäiviin.
Huhtikuusta eteenpäin ei siis ole tiistaisin
Tokoa.

Halliin olemme olleet erittäin tyytyväisiä ja
treenit ovat sujuneet niin hyvin, että
taidamme vuokrata hallin taas ensi
syksynä koko talveksi. Minun täytyy sitten
skarpata tiedottamisessa niin, että kaikki
halukkaat varmasti pääsevät halliin.
Nythän ei hallipaikkoja riittänyt ihan
kaikille. Kenttätreenit ovat sujuneet oikein
mallikkaasti vaihtelevasta säästä
huolimatta. Ohjaajat ovat sinnikkäästi
tehneet töitä koiriensa kanssa eikä
lumisadekaan ole lannistanut iloista
mieltä.

Huhtikuussa siis starttasi uudet ryhmäjaot. Alla olevasta listasta voit valita
itsellesi sopivan ryhmän.

klo 15  Tukiopetus (osallistuminen sovittava erikseen allekirjoittaneen kanssa)

klo 16  Alkeis

klo 17  Ylläpito                                                                         

klo 18  Kisaajat

klo 19  Kisaajat

klo 20  Kisaajat (osallistuminen sovittava erikseen allekirjoittaneen kanssa)

Uusille pennuille on jokaisen kuun ensimmäisenä sunnuntaina tutustuminen
koulutukseen klo 14.30 (järjestetään vain mikäli on ilmoittautuneita). 

Tervetuloa mukaan!

-Helinä Laine
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TOKOKOULUTUKSET

Hei kaikki. Ajattelin kertoa hieman koulutuksistani ja ryhmistä, joita vedän. Seu-
ran asioiden hoitaminen vaatii paljon vapaaehtoista talkootunteja monilla al-
ueilla: tarvitaan sihteeri, jäsensihteeri, rahastonhoitaja, kouluttajia jne. Kaikki
tehdyt asiat ei suinkaan näy kentällä. Esimerkiksi näyttelyn järjestämiseen ku-
luu lukematon tuntimäärä, kun kaikki pitää miettiä; tuomarit ja kaikki muut toim-
itsijat pitää soitella ja varata, palkinnot sekä sponsorit houkutella ja paikkakin
järjestää. Jokainen voi halutessaan auttaa seuraa omalla panoksellaan omien
rahkeidensa mukaan. Minun panokseni on kouluttaminen, sillä pääsen samalla
tutustumaan erilaisiin ihmisiin ja heidän ihaniin koiriinsa. On erittäin innostavaa
nähdä iloisia koiria touhuamassa emäntiensä ja isäntiensä kanssa.

Pidän siis Toko-koulutuksia sunnuntaisin klo 15-21. Voisin pitää tunnin
päivässä, mutta minulle itselleni sopii paremmin, että koulutan kaikki ryhmät
samana päivänä. Näin minun ei tarvitse joka päivä ajaa kentälle eikä vauvani
tarvitse hoitajaa kuin kerran viikossa.

Olen jakanut koulutukseni erilaisiin ryhmiin, joista jokainen koulutukseen osal-
listuva voi valita sen itselleen sopivimman vaihtoehdon. Ryhmäni eivät ole eh-
dottomia eli jos esimerkiksi kuuluu kello kuuden ryhmään, mutta ei joskus
pääsekään ennen seitsemää niin voi tulla seitsemän tai kahdeksan ryhmään.
Ryhmää voi myös vaihtaa kokonaan, jos ensimmäisenä valittu ei tunnukaan
sopivalta. Vaikka olenkin nimennyt osan ryhmistä kisailijoiksi, en edellytä
minkään näköisiä kilpailutuloksia (ilahdun kyllä aina kovasti, jos joku kisoihin
osallistuu). Kisaajat-ryhmässä ohjaaja itse tietää jo perusasiat. Alkeisryhmässä
on tarkoitus opetella ihan alkeita eli siellä selitän perustermistöä ja koiran pe-
ruskouluttamista. Ylläpitoryhmä on niille, jotka haluavat vain puuhastella
kaikkea kivaa ja pien-/tukiopetus-ryhmä on tarkoitettu aloitusryhmäksi 
niille koirille, jotka eivät vielä kykene keskittymään isojen ryhmien häiriöissä.

Minun koulutusryhmiin mahtuu aina mukaan. Voisin toki halutessani rajata os-
allistujamäärän tiettyyn lukemaan, mutta usein olen törmännyt ihmisiin, jotka
haluaisivat kovasti kouluttaa koiriaan, mutta minnekään ei ole mahtunut mu-
kaan. Minulle henkilökohtaisesti on tärkeää, että mahdollisimman moni pääsee
edes alkuun koiransa koulutuksessa. Koulutusryhmäni ovat isoja ja välillä
koirakot valitettavasti saattavat joutua odottamaan neuvoessani jotakuta.
Tämän ajan koirakko voi odottaa tai harjoitella itsenäisesti. Vaikka koulutan
myös oikeasti kisaavia, aikani ei valitettavasti riitä erikoisvoittajaluokan koira-
kon yksilölliseen kisatreenaukseen. Mutta ainakin kaikille halukkaille löytyy
koulutuspaikka.
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Koulutuksissani annan tehtäviä, joita jokainen harjoittelee itsenäisesti oman
tasonsa mukaan. Koirakoiden harjoitellessa kierrän katsomassa ja neuvomas-
sa parhaani mukaan. Koulutuksiini osalllistujan tulee siis itse olla aktiivinen har-
joittelussa. Toki kentälle voi tulla samaan aikaan harjoittelemaan vaikka vain
häiriöitä.

Tällä hetkellä vedän itse kaikki ryhmät. On mukavaa, kun joku joskus tarjoutuu
vetämään esim. kahdeksalle koirakolle viiden kerran kurssin, mutta mitä tapah-
tuu koirakoille noiden viiden kerran jälkeen? Tässä tapauksessa koirakot tulisi-
vat sen jälkeen minun koulutettavaksi sillä erolla, etten tunne koirakoita, enkä
tiedä mitä ja miten asiat on opetettu. Jos otan koirakot suoraan ryhmiini, opin
myös tuntemaan ne ja tiedän varmasti, mitä on koulutettu. En suinkaan ole
kurssimuotoisia koulutuksia vastaan millään tavalla. Se on erittäin hyvä järjest-
elmä mikäli kouluttajia on riittävästi kaikille tasoille varmistamaan koulutuksen
jatkuvuus.

Avukseni Tokoon tulevat kouluttajat ovat tervetulleita, kunhan sitoutuvat kou-
lutetta-viin pidemmäksi aikaa. Ryhmäkoko voi olla kuudesta koirasta ylöspäin
ja ryhmän tasonkin saa kouluttaja itse valita. Kunhan kouluttaa koko kauden.
Kun kouluttaja pysyy samana koko kauden ajan, kouluttajat ja koulutuksiin tu-
levat oppivat tuntemaan toisensa. Koulutuksesta tulee syvällisempää ja koulu-
tus etenee johdonmukaisena. Kouluttaja ehtii myös saamaan/näkemään
palautteen koulutuksistaan ja vastuu koirakon edistymisestä säilyy paremmin.

Parhaiten minut saa kiinni joko tekstiviestillä tai emaililla. Seuramme muut kou-
luttajat ovat myös valmiita auttamaan ja neuvomaan. Paljon rapsutuksia koirille
ja aurinkoista kesän odottelua kaikille!

-Helinä Laine
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Tuusulan Kennelkerho, Järvenpään koirakerho, 
Keravan Koiraharrastajat järjestävät

SEUROJEN VÄLINEN EPÄVIRALLINEN 
TOKOKILPAILU 14.06.2009 

Tuusulan kennelkerhon koulutuskentällä 
Koivumäentie, Nahkela

LUOKAT: NAKKI, ALO JA AVO 

ILMOITTAUTUMISMAKSU 5 e
tilille Järvenpään koirakerho Aktia 405500-1110316
Viite: 11992

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMISET 04.06.2009 MENNESSÄ
HRIEKKI@YAHOO.COM

Luokat alkavat klo 11 
Ilmoittautuminen ja koirien tarkistus 
tuntia ennen luokan alkua

Ps. Paikalle voi tulla myös vain kannustamaan omaa seuraa
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Valokuvaaja iskee

Valokuvaajamme on kevään aikana kierrellyt eri treeneissä ja tutustunut
reippaisiin seuralaisiimme.

Hei. Kuka olet?

Olen Nurmijärvellä asuva
nuori mies nimeltä Ville
Hellsten.

Kerro koirastasi?

Aikaisemmat koirat ovat
olleet pitkäkarvainen collie
ja beagle jonka kanssa
harrastin metsästystä. Nyt
minulla on nuori Hovawartti
- Rico - joka on 1v 4kk. Rico
päätyi meille, koska halusin
koiran joka on "koiran
kokoinen", vahtiviettinen,
pk-rotuinen ja vähän
haastavan ;).

Mitä harrastat Ricon
kanssa?

Harrastan Ricon kanssa hakua ja tottista, jälkikin on ollut mielessä aloittaa. 

Mitä suunnitelmia sinulla on kesäksi?

Tavoitteena ensi kesäksi/syksyksi on saada käyttäytymiskoe läpi ja
näyttelytulos, jos koira/ohjaaja on terässä silloin. Haku on sen verran
keskeneräinen, että ei varmastikkaan päästä kokeisiin.

Terveisesi muille seuramme jäsenille?

Mitä ikinä teettekään koirienne kanssa, koittakaa tehdä se positiivisella ja
iloisella mielellä :) 

Villen ja Ricon näkee koulutuskentällä maanantaisin.
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Heipä hei, keitäs täältä löytyy?

Olen Pasi Järvinen 39 vuotta,
perheeseeni kuuluu avovaimoni
Sanna ja kuusi vuotias Salli tyttö.
Asustelemme Tuusulassa,
Riihikalliossa. Lisäksi
taloudessammme asustelee kohta
kaksi vuotias hollanninpaimenkoira
uros Rölli. Maaliskuussa 2009
jouduimme luopumaan rakkaasta
10 vuotiaasta Kuuno
bokseristamme ja tällä hetkellä
vakavassa harkinnassa on hankkia
Röllille kaveri.

Mitä harrastat Röllin kanssa?

Penturingistä kaikki alkoi ja nyt on harrastettu tokoa, hakua ja myös jälkeä
vähäisessä määrin, jälkeen tosin ei oikein tahtonut koiran maltti riittää vielä
viime syksynä. Agilitya on kokeiltu kerran ja taipumuksia sekä motivaatiota
tuntuisi riittävän siihenkin.

Mitä suunnitelmia sinulla on kesäksi?

Tulevana kesänä olisi tarkoitus katsoa riittääkö maltti jälkeen, harjoitella tokoa
ja hakua, aloittaa esineruutu, sekä osallistua harjoitus mielessä möllitoko
kisoihin, minä tarvitsen kokemusta koetilanteisiin. Käyttäytymiskoe olisi
tarkoitus suorittaa syksyllä. Rölli olisi varmaankin ollut valmis jo nyt keväällä,
mutta kun isännällä ei millään aika riittänyt treenaamaan kuvioita kuntoon.
Lisäksi ulkoilemme aktiivisesti läheisissä metsissä ja käymme
uiskentelemassa Firan lähteellä. 

Terveisesi seuran muille jäsenille?

Ilokseni en ole huomannut Tuukk:ssa minkäänlaista rotu tai kennel rasismia,
joista olen kuullut eri rotuyhdistyksien toiminnassa. Toivotan kaikille
koiraharrastajille oikein antoisia hetkiä harrastuksienne parissa, lajista
riippumatta. 

Pasin ja Röllin voit löytää koulutuskentältä sunnuntaisin.
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Hei sinullekin. Mikä on nimesi?

Olen Ilkka Horsma. Asustelen Keravalla avovaimoni Pauliinan ja kahden
saksanpaimenkoiran Trinin ja Laran kanssa. 

Kerro koiristasi?

Perheessäni on aina ollut koiria jo ihan lapsuudesta saakka. Lapsena
harrastaminen ei ollut mitään vakavaa, lähinnä kotitottelevaisuutta.
Palveluskoirien kanssa aloin touhuamaan 1993. Ensimmäinen koira, jonka
kanssa harrastin jälkeä oli kummitätini bouvier-narttu Peppi, Sissinheimon
Babette. Pepin kanssa harrastettiin jälkeä ja hieman tottelevaisuutta. Pepin
jälkeen sain ensimmäisen oman koirani, saksanpaimenkoira narttu Gemmin,
Cerlen Genoveva. Gemmin kanssa harrastimme edelleen jälkeä
voittajaluokkaan saakka.

Gemmin matka päättyi 2005 ja minulla oli muutaman vuoden tauko
koirahommista kunnes viime syksynä sain nykyisen koirani,
saksanpaimenkoiranarttu Trinin, Willenskraft Trini. Trini on nyt 8 kuukautta
vanha "pentu / nuori koira". 

Mitä harrastat Trinin kanssa?

Trinin kanssa on tarkoitus suunnata jäljen pariin aikaisempien koirieni tavoin.
Ensimmäiset makkarajäljet on jo tehty... Katsotaan mihin saakka
harrastuksessa päästään ... 

Mitä suunnitelmia sinulla on kesäksi?

Kesällä on tarkoitus harjoituttaa Triniä jäljellä sekä loppukesästä aloittaa
tottelevaisuusharjoitukset. Kokeisiin ei ole tarkoitusta suunnata tämän vuoden
aikana. Antaa koiran kasvaa vielä rauhassa. 

Terveisesi seuran muille jäsenille?

Nähdään kentällä ja jälkimetsässä ... 

Kiitos haastatteluista ja aurinkoisia treeni-päiviä!
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Vauva-Hauva, osa 3

Kesä lähenee enkä malta odottaa, että saan pestä talvivaatteet ja piilottaa ne
kaapin uumeniin. Toivottavasti tulee oikein lämmin kesä ja Annikin tarkenee
vähemmällä pukemisella. Tumba pääsee tutustumaan uimiseen, kun en ole
ehtinyt käydä kertaakaan koirien uimahallissa. Saapas nähdä mitä miehen
alku tuumaa.

Anni osaa avata ovet ihan itse, pestä hampaat ja kääntää hellan päälle (mistä
taidosta ollaan tietty erittäin kiitollisia...). Myös Anni-tiputtaa-äiti-nostaa -leikki
on edistynyt ja nykyään leikki menee Anni-tiputtaa-Tumba-nostaa (tai syö).
Tumba on opetellut haun alkeita ja jopa rupeaa ymmärtämään jutun juonen.
Tumban seuraaminen, paikallaolo ja luoksetulokin rupeaa pikku hiljaa
luonnistumaan lyhyen lyhyissä pätkissä. Yhdessä Tumba ja Anni tykkäävät
tehdä palapeliä ja katsella kirjoja. Tosin välillä touhu menee pikemminkin
yhteiseksi pupeltamiseksi ja sitten saan pyydellä vuoroin Annia ja vuoroin
Tumbaa näyttämään mitä suusta löytyy. 

Yhtenä päivänä olin keittiössä ja Anni meni eteiseen. Kuulin talutusremmin
kilkettä ja perään Annin hihitystä. Kohta Anni ilmestyi keittiöön koiran
kaulapanta kädessään. Perässä tuli tietysti Tumba remmin toinen pää
suussaan. Kun Anni nykäisi remmistä, Tumba nykäisi varovasti takaisin. Ja
sitten molemmat nauroivat -Anni ääneen ja Tumba koiramaisesti nuohoten
paikallaan remmiä lattialla edestakasin häntä hurjasti heiluen. Kyllä Annista
siis koirankouluttaja tulee kunhan vain saa pientä hienosäätöä tekniikkaan
(kumpi olikaan kaulapannassa).
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Tähän asti olemme päässeet hyvin helpolla (no siitähän voidaan toki olla
toistakin mieltä), koska koko poppoomme on pysynyt terveenä. Nyt sitten
yhtenä päivänä huomasin, että Dali on reväyttänyt toisen takajalkansa.
Samana iltana Annille nousi korkea kuume ja tietty Tumban silmät rupesivat
rähmimään. Ei muuta kuin seuraavana aamuna vauvat omille lääkäreilleen ja
tuloksena Annilla flunssa-virus ja Tumballa viruksen aiheuttama
silmätulehdus. Ja jottei elämäni pääsisi käymään tylsäksi, Dali aloitti juoksut. 

Nooh päivät vierivät eteenpäin. Annin kuume laski, mutta jälkitaudiksi jäi
pientä lämpö pienellä yskällä ja suurella räkänenällä. Tumban silmätkin
paranevat oikein hyvin. Dalin juoksut etenivät antopäiville ja minä kiitin taas
mielessäni pappaa, jonka tekemä portti olohuoneen ja eteisen välissä
osoittautui jälleen kerran korvaamattomaksi. Kyllä meinaan Tumbakin oppi
lambada-liikkeet kun söpö pieni töpö tuli heilumaan niiiiin hyvän tuoksuisena
nenän eteen. Nyt Dali asustaa juoksujen loppuun asti olohuoneessa ja
Tumballa on käytössään koko muu koti. Minullakin kunto nousee kun vien
koirat erikseen lenkeille. 

Tuossa yhtenä päivänä Tumban kanssa lenkillä vastaan tuli
saksanpaimenkoira. Tumba otti paikkansa minun vasemmalta puolen ja kulki
remmi löysänä koko ohituksen vierelläni, hieman haukahteli tosin. Ohituksen
jälkeen kehuin hienosta suorituksesta ja annoin luvan mennä haistelemaan
jäljelle jääneitä hajuja. Tumba kerran nuuskaisi maata ja sitten nosti toisen
takajalkansa niin korkealle merkkaukseen että. Eipä ole aikaisemmin niin
tehnyt, mitä nyt pari kertaa varovasti kohottanut jalkaa irti maasta. Taitaa
miehen alusta olla tulossa jo ihan oikea uros.

En muuten uskaltanut sitten jäille. Täytynee vaihtaa ahkio rattaisiin...

-Helinä Laine
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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! Shampoo-
osastommekin 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!

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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Tuusulanväylä

Sahatie
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Fallbackantie

Tuusulan liikkeeseemme on helppo tulla!
Löydät meidät Sahankulman kauppa-

keskuksesta, Tuusulanväylältä on noin
300 m ovellemme. Runsaasti parkkipaikkoja 

liikkeen välittömässä läheisyydessä!
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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
24 Tuusulan Kennelkerho ry. 2/2009




