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HALLITUS TIEDOTTAA

Päivitämme Tuusulan Kennelkerhon jäsenrekisteriä ja samalla haluaisimme
kehittää sähköistä tiedottamista kerhomme tapahtumista ja toiminnasta.
Toivoisimme saavamme mahdollisimman monen jäsenemme ajankohtaiset
yhteystiedot (sähköpostiosoite erityisesti) rekisteriimme, jotta viestimme tavoit-
taisi kerholaisemme nopeasti ja tehokkaasti. 

Mikäli olet kiinnostunut saamaan tietoa kerhomme tapahtumista ja toiminnasta
sähköisesti, ole hyvä ja valitse alla olevista vaihtoehdoista haluamasi ja lähetä
valitsemiesi vaihtoehtojen kirjaimet sähköpostilla osoitteeseen 
tuukk.hallitus@gmail.com

1 Minulle saa lähettää Tuusulan Kennelkerhon ja sen
yhteistyökumppaneiden uutiskirjeitä sähköpostiin (uutiskirje sisältää
ajankohtaista tietoa Tuusulan Kennelkerhon toiminnasta ja
tapahtumista sekä yhteistyökumppaneiden tiedotuksia/tarjouksia). 

Haluan erityisesti (voit valita useampia):
a. PK-tiedotteet
b. TOKO-tiedotteet
c. Agility-tiedotteet
d. Näyttely-tiedotteet

2 Haluan saada Ydinluu -lehden sähköisesti (pdf-tiedosto)

Jäsenrekisterimme tietoja/ sähköpostijakelulistoja emme luovuta yhteistyö-
kumppaneiden käyttöön, vaan hallinnoimme itse lähetettävien sähköpostien
määrää ja sisältöjä. Voit milloin tahansa poistua jakelulistoilta ilmoittamalla siitä
sähköpostitse. Jakelulistoille liitetään se sähköposti, josta vastausviesti lähe-
tetään. Kirjoitathan vastaukseesi myös jakelulistalle liitettävän jäsenen nimen,
mikäli se ei ilmene sähköpostiosoitteestasi - kiitos.

Kesäisin treeniterveisin,

TUUKK HALLITUS

P.S. Yllä mainittuun osoitteeseen tuukk.hallitus@gmail.com saa laittaa myös
muita TuuKKin hallitukselle tarkoitettuja viestejä - palautetta, ehdotuksia, ideoi-
ta tai muuten vaan kerholaisten kuulumisia!
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AGILITYPALSTA

Agilityjaoksessa puhaltavat taas uudet tuulet. Katja on luovuttanut mallikkaasti
hoitamansa agilityvastaavan tehtävät uudelle kuusihenkiselle agilitytoimikun-
nalle, johon kuuluvat Mirja, Janna, Peppi, Arja-Leena, Hanna-Mari ja Tia.
Toimikunta yrittää parhaansa pitääkseen seuran agilityharrastajat iloisina, mo-
tivoituneina ja innokkaina.

Agilityn ulkotreenikausi alkoi huhtikuun puolivälissä ja nyt Nahkelan kentällä
treenaillaan tiistaisin ja torstaisin, kahdessa eri ryhmässä kumpanakin päivänä.
Näin keskiviikko jää vapaaksi epävirallisten agilitykilpailuiden ja alkeiskurssin
järjestämiseen. Treenipaikka on järjestetty kaikille halukkaille seurassamme jo
agilitya treenaaville. 

Uusia jäseniä otetaan ryhmiin heti jos paikkoja vapautuu. Muista siis ilmoittaa
toimikunnalle heti, jos et käytä saamaasi treenipaikkaa. Vuoden tauon jälkeen
aiotaan taas järjestää agilityn alkeiskurssi. Karsintatilaisuus kurssille on 9.6 ja
itse kurssi alkaa 11.8.  Kevääksi on myös suunniteltu kahdet epikset, 2.6 ja
16.6.  Jokaisen agilityharrastajan tulisi tulla avustamaan jompiin kumpiin
kisoihin.  Ja kaikki innolla kisaamaan tietysti!

Agilityyn kaivataan kipeästi uutta verta ohjaajapuolelle. Lisää ryhmiä pystyt-
täisiin järjestämään, jos osa seuramme aktiivisista harrastajista innostuisi kou-
luttautumaan agilityohjaajiksi. Halukkuutensa kouluttajaksi ryhtymisestä voi
ilmaista agilitytoimikunnalle. Myös muuta ylimääräistä ja omakustanteista kou-
lutusta yritetään järjestää entistä enemmän; mm. Nina Frantsi on tulossa kou-
luttamaan agilityn harrastajia 26.5 ja 12.6.

Aurinkoisia treenailukelejä toivottelee koko toimikunnan puolesta Tia.  
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Agilitytoimikunta esittäytyy:

Kysymykset: 
1. Nimesi ja kotipaikkakuntasi:
2. Mihin Tuukkin jaokseen/toimikuntaan kuulut:  
3. Koirasi rotu, sukupuoli, nimi (virallinen ja kutsuma) ja ikä: 
4. Harrastuksesi koiran kanssa:
5. Koira-aiheiset kurssit ja koulutukset, joita olet suorittanut: 
6. Tärkein muistosi koiraharrastuksestasi: 
7. Rakkain muistosi koirasi kanssa elämisestä: 
8. Terveisesi Tuukkin TOKO/Agility/PK-harrastajille: 

1. Tia Hirvonen, Vantaa
2. Kuulun agilitytoimikuntaan
3. Novascotiannoutaja Small Fetcher Hafsig Harriet eli Hilla, 4v
4.  agility ja toko
5. joitakin agilitykursseja muutama luento mm. koiran ruokinnasta ja 
hieronnasta
6. Kun Hilla voitti 1-luokan  agilitykisat (vaikkei 0-tulosta saanutkaan)
7. Kesät mökillä.  Hilla nauttii vapaudesta ja uimisesta.  
8. Hauskaa kevättä ja treenausintoa!
2/2010 Tuusulan Kennelkerho ry. 5



 

1. Peppi Vilén Tuusula
2. Kuulun Agilitytoimikuntaan
3. Meillä asuu 5 koiraa, joista yhden kanssa harrastan Lonelyhope "Piki" 4v
uros shetlanninlammaskoira
4. Harrastan koirani kanssa melko laajasti kaikkea. Agility on meidän pääjuttu,
mutta on tullut käytyä myös möllitokoissa ja näyttelyissä. Pääosan ajasta Piki
viettää kuitenkin sylissäni herkkuja kerjäten, sillä se tietää, että en voi vastustaa
sen söpöjä nappisilmiä. 
5. Olen käynyt Kennelliiton näyttelyesittäjäkurssin vuonna 2003 ja Ristiinassa
koiraleirin vuonna 2007
6. Tärkein muistoni on varmaankin koiraleiri Ristiinassa vuonna 2007
7. Ihaninta on herätä sängystä kun koira nuolee nenänpäätä <3
8. Pirteää ja iloista tulevaavuotta kaikille Tuukkin koiraharrastajille! 
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1. Olen uuden agilitytoimikunnan jäsen Janna Pirhonen ja asun nykyään
Mäntsälässä mieheni, kahden lapseni (2v. ja 5 kk) sekä tietysti koirieni kanssa.
2. Tuukkin toimintaan tulin mukaan aluksi PK-puolelle sekarotuisen Jesper-koi-
rani kanssa. 
3. Jesper on nyt viisivuotias ja kerännyt BH TK4 tittelit. Toinen koirani on kak-
sivuotias bordercollie narttu Jojo (BH Avella's After Dawn).
4. Pääasiassa harrastan Jesperin kanssa nykyään agilityä ja olemme päässeet
kilpailemaan 2-luokkaan. Jojon kanssa kilpailemme Tokossa voittajaluokassa
ja yritämme myös harjoitella agilityä, jossa Jojolla toistaiseksi enemmän vauh-
tia ja vaarallisia tilanteita kuin varsinaista osaamista. Jojon kanssa olemme
kokeilleet myös näyttelyjä ja saaneetkin kivasti sertejä kasaan (kasvattajan
avustuksella). 
6. Sen verran kilpailuhenkisyyttä meissä kuitenkin on, että mieleenpainuvim-
mat koiraharrastusmuistoni liittyvät erilaisiin kilpailuihin, esimerkkinä se hetki
kun Jesperin kanssa saimme TK4-koulutustunnuksen viimeinkin käteen.
7. Parasta koirieni kanssa elämisessä ovat metsälenkit, joilla kaikki kolme nau-
timme vapaudesta ja luonnon rauhasta ja hiljaisuudesta.
8. Itse lajeista toisiin siirtyneenä toivon, että Tuukkin koiraharrastajat olisivat
mukana toiminnassa avoimin mielin ja toisia arvostaen. Voisihan sitä vähän
kokeilla muidenkin jaoksien lajeja, vaikka se oma laji aina tietysti hauskin ja rak-
kain onkin.
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NÄYTTELYPALSTA
Vuoden näyttelykoira pinseriuros: 
Kansainvälinen, Pohjoismainen, 
Suomen, Ruotsin, Norjan, Eestin, 
Liettuan, Slovakian Muotovalio, 
Euroopan JunioriVoittaja-06, 
Voittaja-07, Pohjoismainen Voittaja-
09, Maailman Voittaja-09.

Ceriinan Ivar

om. Anja Nikkonen & 
Marika Asikainen

                 
             Näyttelytulokas, pinserinarttu 
             Ceriinan Negrita, om. Anja Nikkonen
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PK-PALSTA

KYMPILLÄ KOKO KESÄ

Palveluskoirakoulutukset jatkuvat koko kesän ajan (kesäkuu-elokuu) maanan-
taisin klo 18:30-19:30. Ilmoittaudu kentällä klo 18:15-18:30 KOULUTTAJA-liiv-
illä varustetulle henkilölle. Koulutusohjaus maksaa 10 €/hlö/koko kesä, maksu
kerhon tilille. Kesän harjoittelujakso sopii kaikille PK-tottelevaisuutta harjoit-
televille pennuista kilpaileviin. Harjoitusten aikana jokainen kouluttaa omatoi-
misesti koiraansa samalla, kun koulutusohjaaja kiertää jokaisen luona, sekä
auttaa ja neuvoo tarvittaessa.

• Hinta: 10 €/hlö/kesä 
• Maksun saaja: Tuusulan Kennelkerho ry.
• Tili: Keski-Uudenmaan OP 509212-530554
• Viite: 4080
• Eräpäivä: Heti.

TERVETULOA!
Lisätietoja: reija.nieminen@gmail.com

BH-KOE 31.5.2010 TUUSULA

Onnittelut kaikille BH-tuloksen saaneille! 

Hyväksytyt:
Acmen Daret (FIN23285/08) ja Seija Markkanen, TuuKK
Baiul (FIN42061/07) ja Marjo Laakso, TuuKK
Caraydan Diosa Pequena (ER54336/08) ja Jaana Katajalehto
Lumen Gapo (FIN53960/07) ja Titta Järvenpää, TuuKK
Rakan Akan Ajatar (FIN11667/09) ja Elina Ahola-Iivarinen, TuuKK
Trindy's Wild Jim Beam (FIN58238/07) ja Niina Savela
Weissen Lindenhof Diamond (ER33813/07) ja Marita Rapeli, TuuKK
 
Hylätyt:
Seidemann's Igor (FIN39594/02) ja Pia Kivistö
Tarkatan Ginger (FIN13833/09) ja Janne Ruokonen
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  Marjo ja BH Ronja © Titta Järvenpää       Elina ja BH Inka © Titta Järvenpää

PERUSTA ITSE JÄLKIRYHMÄ

Olimme ostaneet vuonna 2002 sakemannitytön, Veeran, joka osoittautui vars-
inaiseksi vintiöksi. Tekemisen halunsa se suuntasi aluksi sisustamiseen...
Onko tuttua? Sen kanssa oli siis ihan pakko miettiä jotain tekemistä, että se
suuntaisi kaiken tarmonsa luvalliseen ja hauskaan. Onhan jokainen meistä
kuullut paljon surullisia tarinoita koirista, jotka ovat tekemisen ja koulutuksen
puutteessa menneet ns. pilalle!

Hakeuduimme Tuusulan Kennelkerhon koulutukseen. Aloitimme aluksi Toko-
puolella, jossa eräs kouluttaja sittemmin ehdotti, että aloittaisimme Pk-puolella,
koska koirakin on pk-rotuinen. Menimme eräänä ihanana syyspuolen iltana v.
2003 pk-tottistreeneihin kyselemään mahdollisuuksiamme päästä mukaan.
Reija Nieminen otti meidät heti "siipiensä suojaan".

Näissä treeneissä minulle alkoi hahmottua koko harrastuksen laajuus ja mah-
dollisuudet. Reija otti myös meidät, Veeran ja minut, mukaansa maastoon
muutamiin jälkitreeneihin. Ensimmäiset harjoitukset jo olivat niin innostavat,
että vieläkin olen mukana, vaikka elämäntilanteet ja koirakin ovat vaihtuneet.
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Seura oli järjestämässä silloin  jälkileiriä viikonlopuksi ja Reija kysyi meitäkin
mukaan. Se leiri oli sitten positiivisesti sanottuna se lopullinen niitti, joka antoi
tälle harrastusmuodolle omassa elämässäni suunnan.

Mutta mutta. Kuten olette monet huomanneet, ei ole helppoa päästä mukaan
täpötäysiin ryhmiin. Meidänkin oli vaikea päästä jatkuvaan treenaukseen. Luin
jäljestykseen liittyviä artikkeleita ja vihkosia. Kävin kuuntelemassa jälkiluennoil-
la ja - seminaareissa ja myöskin osallistuimme vielä viikonloppuleireille. Tree-
nasin Veeraa omissa oloissani, varmaan usein jopa väärin.

Kun puhuin Reijalle ongelmistamme ja halustani päästä ryhmään, hän kehoitti,
että "perusta oma jälkiryhmä, olethan ollut kuitenkin leireillä mukana ja jonkun
verran jälkitreeneissä sekä kuuntelemassa luennoitsijoita". Ehdotus tuntui aluk-
si liian haastavalta ja vaativalta, mutta Reija lupasi tulla tarvittaessa opas-
tamaan.

Tästä sitten alkoivat Raijiksen hyvin kotikutoiset Tuukkin jälkitreenit. Osallis-
tujia ilmoittautui heti useita. Kaikki halukkaat eivät mahtuneet treenien alettua
mukaan. Lajilla on niin kova kysyntä!

Minun uskallukseni ja oma tekemiseni treenien vetäjäjänä perustui hyviin ja in-
nostaviin alkukokemuksiin sekä aktiiviseen tiedon hankkimiseen lajista. Monta
virhettä tuli kylläkin varmasti tehtyä, ja tulee vieläkin! Tärkeäähän olisi osata
opettaa koirat ja ohjaajat toimimaan heti alusta asti oikein. On kuitenkin monta
tapaa tehdä asioita oikein. Virheiden korjaaminen on hankalampaa. Mutta jos
ei tee mitään, ei tapahdu myöskään mitään, ei hyvää eikä huonoa...

Kaiken tämän kerroin teille Ydinluun lukijat Reijan pyynnöstä siksi, että uskal-
taisitte itse tarvittaessa ottaa rohkean askeleen ja ruveta ryhmän vetäjäksi. 
Tehtävä vaatii sitoutumista ja ajankäytön suunnittelua. Se antaa kuitenkin
myös paljon onnistumisen ihania kokemuksia sinulle itsellesikin sekä koirallesi.
Muistan eräänkin kerran, kun isolta tuntuva ongelma koiran ja ohjaajan
työskentelyssä saatiin korjattua ja minulle pirahti itku siitä ilosta. En häpeä ker-
toa sitä, koska siellä toimitaan joskus niin korkealla tunnetasolla ja tehdään pal-
jon töitä edistymisen ja onnistumisen eteen. Porukalla.
Tähtäimenä koulutustunnus jäljeltä.
Perusta siis oma ryhmä!

Raijis Ahola ja Henni Sakemanni
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                        Henni ja pennut 9.6.2009 © Raija-Riitta Ahola

PK-TOIMIKUNNAN JÄSENET ESITTÄYTYY

Kysymykset: 
1. Nimesi ja kotipaikkakuntasi:
2. Mihin Tuukkin jaokseen/toimikuntaan kuulut:  
3. Koirasi rotu, sukupuoli, nimi (virallinen ja kutsuma) ja ikä: 
4. Harrastuksesi koiran kanssa:
5. Koira-aiheiset kurssit ja koulutukset, joita olet suorittanut: 
6. Tärkein muistosi koiraharrastuksestasi: 
7. Rakkain muistosi koirasi kanssa elämisestä: 
8. Terveisesi Tuukkin TOKO/Agility/PK-harrastajille:
12 Tuusulan Kennelkerho ry. 2/2010



 

1. Marja Uusitalo, Järvenpää

2. PK-toimikunta

3. Hollanninpaimenkoira (lyhytkar-
vainen), narttu, Kweetnie V.D. Vas-
tenow "Ruska", kohta 8 vuotta,
paimensukuinen suomenlapinkoira,
narttu, Iki-Wanhan Pilvarin Pisara
"Wiima", 3 vuotta

4. Ruskan kanssa tavoitteellisesti
pk-lajeista haku, jälki ja etsintä,
lisänä myös toko. Wiiman kanssa
harrastellaan hakua ja tokoa.

5. Koirankouluttajakurssi (2008), 
Koetoimitsijakurssi osa 1 (2009), 
Koetoimitsijakurssi osa 2 PK-kokeet
(2009), erilaisia luentoja / 
seminaareja; mm. 
Juha Korrin viettiseminaari, Koiran ensiapu-luento (Eläinlääkäriasema Lauma)

6. Lyhyen koiraharrastuksen toistaiseksi tärkeimmät muistot ovat tulleet
vuoden 2009 aikana ja liittyvät Ruskan ja minun loistavasti alkaneeseen
koeuraan - ensimmäisten 5 koekäynnin saldona käyttövalion titteli, SM-kisojen
13. sija, Rotumestaruus ja Vuoden PK-käyttökoira -titteli Suomen Hollannin-
paimenkoirat ry:ltä.

7. Ainaskin reilut 15 vuotta ehdin haaveilla omasta koirasta ennen haaveeni to-
teutumista. Kun sitten vihdoin vuosien odotusten jälkeen äitienpäivänä 2007
sain pennun syliini ja kotimatka alkoi, en voinut onnen kyyneleitä pidättää, vaan
vuodatin niitä pennun pehmeään turkkiin lähes koko matkan kotiin asti. Toinen
äärettömän rakas muisto on yksi pieni hetki eräältä metsälenkiltä, kun Wiima
oli vajaan vuoden ikäinen: kuljettiin Wiiman kanssa läheisessä metsässä ihan
kaksistaan ja Wiima oli irti peuhaten sammaleiden ja kanervikon keskellä
kuitenkin samalla minua herkeämättä silmällä pitäen...tuossa hetkessä tajusin
lapsuuteni unelman toteutuneet täydellisesti ja tippahan siinäkin linssiin tuli. Jo-
kainen koiran kanssa eletty päivä on myös täynnä erittäin rakkaita muistoja, jo-
ten uskoisin, että koiratonta päivää ei elämääni enää tule.

8. Kiitos kaikille nykyisille aktiivisille harrastajille jaoksesta riippumatta - PK-har-

           © Titta Järvenpää
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rastajia haluan kiittää erikseen aktiivisuudestanne myös virallisten kokeiden
järjestämiseen; kanssanne on ollut mukava työskennellä ja toivottavasti in-
nokkuutta riittää tällekin vuodelle! Lisäksi muistuttaisin kaikkia harrastajiamme
olemaan aktiivisia myös seuran toiminnassa - ideoita, kommentteja, ajatuksia
ja palautetta saa ja pitää esittää oman jaoksen vetäjälle/toimikunnalle, jotta
voimme kehittää toimintaamme vastaamaan entistäkin paremmin harrastaji-
emme toiveita. Loppuun toivottelen kaikille harrastajille mukavia treenihetkiä
koiransa kera - toivottavasti jokainen saavuttaa itselleen asettamansa tavoit-
teet.

1. Miia Jokilahti, Vantaa
2. PK
3. Rhodesiankoira urokset Tarujen Mabaru "Maru" 7,5v ja Lejonessa Scent of
Wilderness "Milow" 7kk
4. PK-jälki, toko, maastojuoksu, näyttelyt ja hupina: agility
5. Tottelevaisuuskoulutusohjaaja (toko), koirankouluttaja, PK-koetoimitsija
6. Marun kanssa JK1 ja JK2 (ykköstuloksilla). En osaa päättää kumpi on näistä
tärkeämpi, molemmat hyvin mieleenpainuvia kokemuksia! 
7. Kesälomareissuilla Yyterissä/Kustavissa Marun nautinnolliset hetket
hiekkarannalla/uimassa. Herra todella nauttii kesälomistaan! :)
8. Tavoitteellisten treenien kautta kokeisiin ja tuloksiin ;)
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1. Olen Reija Nieminen Keravalta
2. PK
3. Belgianpaimenkoira malinois
uros, Eloketun Etiäinen, “Ara” 
7 vuotta

4. Haku, rauniot, jälki, etsintäkoe,
juokseminen, vesipelastus (uusi
juttu), vapaaehtoinen pelastuspal-
velu (Vantaan Etsintäkoirat 
-hälytysryhmä)

5. Agilitykoulutusohjaaja (1998),
naksutinkoulutuskurssi (2003),
PK-koulutusohjaaja (2005), 
PK-koetoimitsija 1 (2006), 
PK-koetoimitsija 2 (2007),  
Koiran ensiapukurssi (2008)
Monet haku-, jälki- ja 
tottelevaisuusseminaarit 

6. Kaikki kokeet ja kilpailut, joissa on tullut onnistumisia, ovat ihania muistoja.
Tärkein muisto taitaa olla pohjoismaiden mestaruuspronssi henkilöetsinnästä.
  
7. Koko elämä, kasvaminen ja kehittyminen koiran kanssa on yhtä suurta
rakasta muistoa. On ihmeellistä miten hankalasta alusta huolimatta kaikki on
kääntynyt niin ihanaksi ja helpoksi yhteiseloksi. Viimeksi tänä aamuna koira
juoksi jäniksen perässä reilu sata metriä - vihelsin kerran - ja koira kääntyi heti
takaisin. Inqu!   

8. Tämä kerho on minulle kuin toinen koti :) Toiminta on ollut joustavaa, sujuvaa
ja innostavaa. Ehdotuksia saa tehdä rohkeasti ja palaute on usein positiivista.
Kehitettävää ja parannettavaa löytyy aina. Tällä hetkellä hallitus tekee paljon
parannuksia tiedonkulkuun. Meillä on Suomen parasta henkilöetsintäosaamis-
ta. Meillä on lisääntyvässä määrin innostuneita ja osaavia PK-koulutusohjaajia.
Voimme järjestää kokeita. Unelmani on, että meillä olisi tulevaisuudessa oma
vesipelastusryhmä, mahdollisesti omia raunioharjoituksia, sekä järjestäisimme
myös IPOR hakukokeita. Suuret kiitokset kerhon jäsenille ja hallitukselle tästä
meidän kerhosta! Meidän kaikkien vuoksi kerho on juuri näin hieno ja paras! 
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TOKOPALSTA

Miten ihanaa onkaan ollut, kun miinus kahdenkymmenen asteen sijaan onkin
plus kaksikymmentä! Tokon puolella olemme saaneet koulutukset hyvin
pyörimään. 

Koulutus-ryhmät ovat klo 17, 18 ja 19. Uusille tulokkaille pidetään info-tilaisuus
aina kuun toisena sunnuntaina ja sinne pitää ilmoittautua etukäteen: 
tuukk.toko@gmail.com. Infoa ei pidetä, mikäli ilmoittautuneita ei ole. Koulu-
tuskentällä keskimmäisen kontin kyljestä löytyy lyhyt  koulutus-info sekä koulu-
tus-kalenteri. Huomioithan, että kalenteriin saattaa tulla muutoksia (muutokset
ilmoitetaan sähköpostitse).

Sunnuntaina 16.05. oli Tokon epäviralliset kisat ja osallistujia tuli yhteensä 10
koirakkoa. Aurinko paistoi ja tunnelma oli leppoisan iloinen. Paljon kiitoksia on-
nistuneesta kisasta kilpailijoille sekä sihteerinä toimineelle Marille :) Tässä
Tokon epävirallisten kisojen tulokset:

Nakki-luokka

Alokas-luokka

-Helinä Laine

1. Arja Solaste ja Varpu 197 p.
2. Kirsti Lind ja Inky 194,5 p.
3. Jarkko Tuovinen ja Riku 193 p.
4. Sanna Misukka ja Roni 190,5 p.
5. Tiina Putkonen ja Funny 186 p.
6. Kirsi Haataja ja Nekku 181 p.
7. Tiina Putkonen ja Kovu 171 p.

1. Kati Kekäläinen ja Despe 181 p.
2. Laura Parkkisenniemi ja Molly 170 p.
3. Kirsi Haataja ja Minni 153 p.
16 Tuusulan Kennelkerho ry. 2/2010



 

VILVOITUS-VINKKEJÄ

Vesi
- Ota vesipullo mukaan aina ja kaikkialle
- Tarjoa vettä säännöllisesti koirallesi ja myös itsellesi oli janon tunne tai ei, näin
pysyt koirasi kanssa virkeänä eikä nestehukka pääse yllättämään
- Jos haluat kastella koiraasi
• kastele suupielet ja maha 
• laita koira makaamaan märän pyyhkeen päälle
• laita koiralle märkä pyyhe päälle
Auto
- JÄTÄ IKKUNAT RIITTÄVÄSTI AUKI mikäli jätä koiran autoon odottamaan. 
Helteellä auton sisälämpötila kohoaa nopeasti erittäin korkealle ja joka kesä 
kuolee koiria vain koska auton ikkunoita ei ole avattu.
- Parkkeeraa auto aina varjoon

Varjo 
- Jos otat itse aurinkoa, tarkista että koirallasi on kumminkin mahdollisuus 
siirtyä varjoon

AURINKOISTA KESÄÄ !
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KOIRAN KANSSA PELASTUSETSINTÄÄN

Hälytysryhmä on valmiusryhmä, joka on poliisin tai pelastuslaitoksen kutsusta
1-2 tunnin varoitusajalla valmis lähtemään kadonneiden henkilöiden etsintä-
tehtäviin. Hälytysryhmä toimii osana Vapaaehtoista Pelastuspalvelua 
(Vapepa). 

Vapepa on pyyteetöntä, viranomaisia tukevaa, organisoitua kansalaistoimin-
taa. Vapepaan kuuluu yli 40 organisaatiota, joukossa kaksi koiraliittoa: Suomen
Palveluskoiraliitto (SPKL) ja Suomen Pelastuskoiraliitto (SPeKL).

VAATIMUKSET
Valmiuden turvaamiseksi hälytysryhmään tarvitaan jatkuvasti uusia koiranoh-
jaajia. Koiranohjaajaksi haluavat hakevat hälytysryhmään apuohjaajaksi. Ano-
mus lähetetään hälytysryhmän johtajalle. Toimintaan pääsee mukaan myös il-
man koiraa, mikä on hyvä tapa tutustua hälytysryhmän toimintaan. Ns.
tukiryhmäläiset (=apuohjaajat) toimivat koirapartioissa suunnistajina ja viestili-
ikenteestä vastaavina ja voivat osallistua hälytysryhmän harjoituksiin sekä kou-
lutusjärjestelmän mukaisiin koulutuksiin.

Koiranohjaajan pätevyys tarkoittaa sitä, että sekä koiralla että ohjaajalla on riit-
tävät valmiudet todellisiin etsintätehtäviin. Kun koirakko on saavuttanut vaadi-
tun pätevyyden ja osoittanut käytännön osaamisen sisäisessä testissä ja häly-
tysryhmän harjoituksissa, hälytysryhmän kokouksessa päätetään nostosta
koiranohjaajaksi.

Koiran pätevyys osoitetaan pelastuskoirakokeissa. Koiralla tulee olla suoritet-
tuna vähintään kaksi lajia seuraavista:
-haku: PEHA / HK3 / EK3 / IPOR haku A tai B
-jälki: PEJÄ, JK3 / IPOR jälki A tai B
-raunio: PERA B, IPOR raunio A tai B
Kokeet ovat voimassa kaksi vuotta.
Ohjaajalla tulee olla suoritettuna vähintään SPKL:n Etsintäkurssi 1, SPR:n EA1
ja mielellään SPEK:n Pelastustoimen perusteet / VSS-peruskurssi.
Hälytysryhmässä toimivan ohjaajan tulee hakeutua jatko- ja täydennyskoulu-
tuksiin. Koulutuksiin kuuluvat muun muassa SPR:n henkinen tuki, viestikurssi,
vapepan kurssit kuten GPS-kurssi sekä hälytysryhmän sisäiset koulutukset.
Näiden lisäksi hälytysryhmäläiset pääsevät valtakunnallisille kursseille pelastu-
sopistolle (PEO).
Pelastuskoiran rotu on samantekevä, kunhan se sopii tehtävään fyysisiltä ja
psyykkisiltä ominaisuuksiltaan.
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HÄLYTYKSET
Hälytykset voivat tulla mihin vuorokauden aikaan tahansa. Toiminta on vapaa-
ehtoista, eikä siitä makseta palkkaa. Työajalla tapahtuvaan hälytykseen
lähteminen on sovittava itse työnantajan kanssa. Jos viranomainen määrää,
silloin täytyy lähteä. Käytännössä tällainen voisi olla mahdollista suuronnet-
tomuuksissa. Pelastustoiminnassa ohjaajan täytyy osata työskennellä tiimissä,
tarvitaan aitoa halua auttaa ihmisiä. Emme ole etsintäpaikalla yksin, vaan osa
organisaatiota. Muita ryhmiä arvostetaan samoin kuin itseämme.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA / FRF-JOUKOT
Pelastuskoirat on otettu mukaan pelastusalan ammattilaisista koostuvan
Suomen kansainvälisen pelastusryhmän koulutukseen.

LOPUKSI
Jos mielenkiintosi Vapepan ja hälytysryhmän toimintaa kohtaan heräsi, etsi in-
ternetin avulla kotiasi lähimmät pelastuskoirayhdistykset (esim. hakusanalla
'pelastuskoirat') ja ota yhteyttä koulutusvastaavaan tai hälytysryhmän yhteys-
henkilöön. Häneltä saat tietoa, missä ja mitä kursseja voit käydä ja miten edetä
koirasi kanssa.

                   © Lea Haanpää

Lähde: http://www.hepeko.net/liitteet/Infopaketti2009.pdf
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