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TOKOPALSTA

Ulkona sataa milloin vettä, milloin
räntää. Luntakin on jo tullut
muutamaan kertaan. Nämä sateet
tarkoittavat vain yhtä asiaa: joulu
lähestyy! Saa kaivaa esille taas
kauniit joulukoristeet, valmistella
herkulliset jouluruuat ja odotella
joulupukkia (tai asetella lahjat
kuusen alle niin kuin meillä on
tapana). Koska jouluun on
kumminkin vielä aikaa, on hyvä hetki
muistella mennyttä vuotta ja
kurkistaa tulevaan. 

Menneeseen vuoteen on mahtunut
paljon hyvää, mutta myös
ikävämpiäkin asioita. Itselleni
tapahtumista ovat jääneet mieleen
positiivisina kurssit (koiran
hierontaa, ruokintaa, esineruutua,
hakua jne jne) ja leikkimieliset kisat.
Kaikista onnellisemmaksi minut on
kuitenkin tehnyt ne lukuisat
onnistumiset koulutuskentällä: ei
niinkään omat onnistumiseni vaan
teidän tokolaisten onnistumiset. On
aina yhtä ihanaa seurata iloisia
koiria ja ohjaajia touhuamassa
yhdessä.

Hyvää vuotta ovat varjostaneet
monen hienon koira-ystävän elämän
päättyminen. Joulun aikaan onkin
hyvä hiljentyä hetkeksi
muistelemaan näitä vihreämmille
maille siirtyneitä nelijalkaisia.
Eläkööt pois menneet ikuisesti
muistoissamme.

Tämä joulu tuo tullessaan myös
muutoksia. Tänä jouluna
perheeseemme tulee lahjanyytteistä
se suurin: saamme mieheni kanssa
esikoisemme. Tästä syystä
tokolaiset jäävät joulutauolle jo
puolesta välistä joulukuuta: tämän

vuoden viimeinen koulutus on 9.12.
Koulutukset jatkuvat 13.1. Tuija
Artimon hellässä huomassa minun
totutellessa äitiyteen. Tammikuun
aikana jaamme Tuijan kanssa
ryhmät uudestaan: Tuija alkaa
kouluttamaan pentuja ja minä
tasaan jäljelle jäävät pienempiin
ryhmiin. Helmikuussa pääsemme
kokeilemaan uusia ryhmäjakoja
käytännössä, kun palaan
koulutuskentälle 9.2.2008. Näistä
ryhmäjaoista tulee kyllä kaikille
ryhmäläisille tarkemmat tiedot
lähempänä ja jokainen pääsee
esittämään omat toivomuksensa.
Jatkossakin kaikki halukkaat tulevat
mahtumaan mukaan karvoihin
katsomatta.

Ensi vuonna on odotettavissa
kursseja muun muassa
luonnetestistä, bh-kokeesta,
agilityesteistä, PK-lajeista ja koiran
ensiavusta. Lisäksi suunnitteilla on
epäviralliset toko-kisat ja kaikkea
muuta pientä kivaa. Mikäli sinulla on
jokin idea, mitä haluisit kokeilla tai
mistä haluaisit tietoa niin ehdota
rohkeasti - pyritään järjestämään
ainakin teoriat kaikesta
kiinnostavasta. Näin loppuun vielä
kiitokset kaikille tästä vuodesta.
Suurkiitokset Anjalle ja Reijalle
tuesta ja neuvoista! Tahdon myös
kiittää teitä tokolaiset hienoista
koulutus hetkistä ja
kärsivällisyydestä kun olette välillä
joutuneet odottamaan vuoroanne -
KIITOS!! 

OIKEIN HYVÄÄ JOULUA KAIKILLE
ja RAUHAISAA UUTTA VUOTTA!!!!
Toivoo Helinä Laine

Ps. Kiitos myös kaikille, jotka autoitte
minua putsaamaan kentän
talvikuntoon!
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PALVELUSKOIRAPALSTA

Palveluskoiratoiminta on ollut tänä
vuonna virkeää ja olemme taas
saaneet vedettyä kevät- ja
syyskauden kurssit loppuun. Kursseja
oli tänä vuonna tottelevaisuus-, BH-
koe-, haku- ja kotikoirakurssi sekä
penturinki. Käyttäytymiskoe
järjestettiin keväällä. 

Ensi vuodeksi suunnittelemme taas
hyväksi havaittuja kursseja ja ehkä
jotain uusiakin. Ehdotuksia otetaan
vastaan!

Ensi vuonna järjestämme
huhtikuussa pari käyttäytymiskoetta
yhteistyössä Keravan
Koiraharrastajien kanssa sekä
toukokuussa virallisen jälki- ja
hakukokeen. Suurin osa kisaajista on
toivon mukaan seuramme jäseniä! Ja
kutsumme kaikki mukaan avustajiksi
koetapahtumiin! Tässä on loistava
mahdollisuus tutustua
palveluskoiralajeihin, koetoimintaan
ja eri tehtäviin koejärjestelyissä.

2007-2008 talvikauden ajan
harjoittelemme
palveluskoiratottelevaisuus- ja
TOKO-liikkeitä maneesissa
omakustannushintaan. Kevätkausi
Nahkelan koulutuskentällä aloitetaan
huhtikuun alusta joka maanantai klo
18 eteenpäin.

Kun haluat mukaan TuuKK:n
palveluskoiratoimintaan, seuraa
TuuKK:n www-sivuja, joilla
ilmoitamme kaikki tulevat kurssit ja
koulutusryhmät maaliskuun aikana.
Jos olet erityisen innokas (tuleva)
aktiiviharrastaja, kiinnostunut
saamaan tehokoulutusta ja vetämään
itse ryhmiä, niin ota yhteyttä
reija.nieminen@gmail.com.

TULOKSIA

Belgianpaimenkoira malinois
FIN TVA, HK3 EK2 BH RM-07
Eloketun Etiäinen “Ara”
FIN22760/03
synt. 22.1.2003
Om./ohj. Reija Nieminen, Kerava

Pohjoismaiden mestaruuspronssi
(NOM) palveluskoirien henkilöhaku
Tukholma 15-16.9.2007

Kuva 1.1. Kuvaaja Teija Juntto
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MATKAKERTOMUS NOM 
15-16.9.2007

Nordiska Mästerskapet för
brukshundar eli Pohjoismainen
mestaruuskilpailu NOM järjestettiin
tänä vuonna Ruotsissa 15.-16.9.
Kisakeskus oli Tukholman lähellä
Ågestassa. Majoitus oli meren
rannalla Gålössä, joka sijaitsee
saaristossa n. 35 km Tukholmasta
etelään.

Kuva 1.2. Gålö merenrata

Joukkueen johtajana, tulkkina,
autonkorjaajana, ensiapuhoitajana ja
seremoniamestarina toimi Tiina
Hiljanen. Joukkueen kanssa yhdessä
matkustivat suomalaistuomarit: Juha
Kuronen (haku), Pirjo Kylänpää
(jälki), Jorma Lankinen (viesti) ja
Paavo Rapila (IPO). 

Lähdimme matkaan torstai-iltana
SeaWind laivalla Turusta. Olimme
perillä Tukholmassa perjantaiaamuna
ja ajoimme ensimmäiseksi puistoon
ulkoiluttamaan koirat. Sieltä
jatkoimme Gålöön tutustumaan
majoituspaikkaan. Sitten pienen
lepohetken jälkeen ajoimme
Ågestaan ja aloimme keskittyä
tuleviin kisoihin. Jaoimme
harjoitusvuorot ja vedimme
tottelevaisuus- ja

esineruutuharjoitukset sujuvasti läpi,
sekä käytimme suomalaiskoirat
eläinlääkärintarkastuksessa.
Iltapäivällä oli kisan avajaiset sekä
illalla leirintäalueella yhteistä
ajanviettoa ja illastamista
ravintolassa. 

Säätila oli kilpailuviikonloppuna
suotuisa; poutaista ja vilpoisaa.
Sadetta saatiin vasta
palkintojenjakotilaisuutta ennen ja
myrskyn lailla kohta sen jälkeen. 

Maastot olivat positiivisesti
haasteelliset. Hakumaastoissa oli
rinnettä, kaatuneita puita, kalliota,
jyrkänteitä ja oravia. Jälkimaastoissa
oli kaadettuja puita sillä tavoin, että
koira pääsi kulkemaan runkojen alta
ja ohjaaja päältä, paljon
metsäkauriita, hirviä, peuroja sekä
villisikoja. Esine-etsintäalue ei ollut
perinteinen suorakulmaisen vaan
salmiakin muotoinen. Se oli
samankaltainen nurmikenttä kuin
tottelevaisuuskentät ja alueen reunoja
koristi metsä. Hakukoirien esineet
(kiekko, muovinen haikala, putken
pätkä ja lompakko) ja jälkikoirien
esineet olivat eri paikoissa alueella,
vaikka ryhmien etsinnät tehtiin
limittäin. Eli alueella häiritsi esinehajut
kohdissa, joissa ei ollut esinettä.
Tottelevaisuuskenttiä oli kolme isoa ja
kaksi pientä. Parkkitilaa oli vähän,
mutta sillä pärjättiin. Lähimpään
ostoskeskukseen ja ruokakauppaan
oli noin 5 km matkaa ja se löytyi vasta
useamman harhamatkan jälkeen.
Suosituin harhalenkki taisi olla Lidlin
pihasta takaisin Lidlin pihaan.
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Hakuradat olivat hyvät ja hauskaa
niissä oli se, että niissä ei ollut mitään
sellaista, mitä ei olisi osannut odottaa.
Molempien ratojen keskilinjat
kiemurtelivat pientä, mutta selkeää
polkua pitkin. Tosin silti yllätyksenä
tuli lauantairadan etulinjat, joista
vasen puoli oli normaali 90 astetta
keskilinjasta, mutta oikea puoli olikin
45 astetta keskilinjasta eli täysin
takaviistoon. Siellä oli eka löytö ihan
kulmassa koiran kevythäkissä.
Toinen löytö sadassa metrissä
vasemmalla oli iso kaatunut puu,
jonka juurien välissä 2,5 metrin
korkeudessa oli maastoverkon
kanssa maalimies. En olisi itse sitä
tajunnut edes katsoa, jollei koira olisi
hypännyt rungolle ja nenällä koskenut
ja osoittanut löytöä. Vika löytö oli
lähellä 400 metriä vasemmalla koiran
kevythäkissä vasemmalla.

Kuva 1.3. Esineruudussa

Sunnuntairata oli tuomarin mukaan
"positiivisesti haastava, joka kyllä
erottaa jyvät akanoista". Eli kallioista
ja louhikkoista, ja radalla pitää
ennakoida, mistä koiran lähettää,
koska jyrkän nousevan kallioreunan
takia joka kohdasta ei ollut
mahdollista lähettää. Eka löytö oli 30
metrissä oikealla tavallinen
vaneriumpipiilo. Toka löytö oli 100
metrissä oikealla kallion raossa
makaava maalimies. Kolmas löytö oli
vasemmalla 360-370 metrissä
sellainen mummolan perunakellarin
näköinen rakennelma, missä oli
normaalin näköinen, mutta
minikokoinen ovi. 

Kaksi oravaa yrittivät pilata meidän
sunnuntairadan suorituksen, kun
tulivat ennen suoritusta vetämään
siihen koiran nenän eteen kauheata
rallia keskenään. Siitä siirryttiin radan
alkuun ja aloin lähettämään koiraa
etulinjaa pitkin, niin minua alkoi vähän
jänskättää, kun koiran nenä osoitti
suoraan puiden latvoihin, eikä sinne,
minne yritin koiraa lähettää. Eka
lähetyksestä tulikin sellanen
haukkuvan rullakoiran juoksema
saparolenkki; koira etsii oravia eikä
ihmisiä.

Vaihdoin heti toiseen etulinjaan,
mutta tämä ei auttanut; sama juttu
toistui. Ja taas vaihdoin takaisin
vasemmalle etulinjalle. Sanoin
koiralle hillitysti (ettei tuomarit
huomaisi), että  “EI” ja aloin suunnata
koiraa kieli keskellä suuta. Silloin se
taisi vihdoin muistaa, et mitä täällä
oltiin hakemassa. Siitä eteenpäin
homma meni kuin unelma loppuun
asti. Tosin niiden oravien takia meni
sitten 1,5 pistettä. Nyt sitten yritetään
löytää oravanmetsästyskoe, jonne
tähdätään seuraavaksi.
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Kisakeskuksessa mukavinta oli
hampurilaisteltta, josta sai 45
kruunulla (n. 4,5 euroa)
hampurilaissämpylän, pihvin ja
limpparin, ja itse sai lisätä sämpylän
väliin salaattitäytteitä ja kastikkeita
maun ja nälän mukaan.
Kisakeskuksessa näimme myös
koiratanssin uskomattomia liikkeitä,
esim. espanjan vesikoira seisoi
takajaloillaan tikkusuorassa ja kun
ohjaaja lähestyi sitä askel askeleelta,
koira laskeutui alaspäin vähän
kerrallaan samassa rytmissä, kunnes
oli istumassa.

Suomalaismenestystäkin kisoissa tuli:
Elina Niemi ja Sina voittivat haun
kultaa, minä ja Ara voitimme haun
pronssia ja Sari ja Pauli voittivat IPOn
hopeamitalin. Joukkuekultaa tuli sekä
haku- että IPO-tiimille. 

Yhdessä menestymisen kanssa
matkan positiivisimmat muistot olivat
mahtava joukkuehenki, suomalaisten
tsemppaaminen, Sarin auton
onnistunut korjaus,
kilpailujärjestelyiden sujuvuus,
tulkkaukset (ainakin pääosin, jos ei
oteta huomioon ruskeita papuja),
saunaan pääsy, kotoisat mökit ja
äärettömän hyvät illallisruuat
(possunpihvi ja kermaperunat). 

Paluumatkalle lähdimme heti
palkintojen jaon jälkeen. Silja-Linen
laiva lähti Tukholmasta sunnuntai-
iltana ja saapui Turkuun
maanantaiaamuna. 

Kuva 1.4. Hakumitalistit

Seuraava NOM on samana
ajankohtana vuonna 2008 Norjassa.
Huhujen mukaan tämän vuoden
Nommien kanssa samaan aikaan
Norjan tulevassa kisapaikassa piti
olla suuret kilpailut, mutta ne
jouduttiin perumaan, koska
maastossa oli niin paljon lunta, ettei
sinne olisi saanut jälkikoetta
järjestettyä. Tämän vuoksi ensi
vuoden Nommijoukkueen kannattaa
ottaa kaiken varalta sukset mukaan!

Lopuksi vielä suuret kiitokset kaikille
treenikavereille ja neuvoja antaneille,
sekä Tuusulan Kennelkerholle
erityiskiitos matkastipendistä!

Terveisin Reija Nieminen
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IN MEMORIAM

BONNIEN HASTA MANANA "Oona"
s. 29.5.2006 - k. 19.10.2007 (kotona)

äkillinen sydämentoiminnan vajaus

Se, mitä olimme, olemme nyt. 
Se, mitä meillä oli, on edelleen. 
Yhteinen menneisyys, lähtemättömästi 
läsnä. 
Kun siis kuljet metsässä, jossa kuljimme 
yhdessä ja etsit aurinkoiselta 
pientareelta varjoani, 
kun pysähdyt kukkulalle katselemaan 
kaukaisuuteen 
ja kädelläsi etsit tapasi mukaan minua 
etkä enää löydä ja tunnet surun hiipivän 
sydämeesi 
ole hiljaa. 
Sulje silmät. 
Hengitä. 
Kuuntele askelteni ääntä sydämessäsi. 
En ole poissa, kuljen mukanasi, aina 
sinussa. 

Oonaa suunnattomasti ikävöiden
Eila ja Jussi
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IN MEMORIAM

X-rotu narttu Vepsäläinen "Vepsä"

s. 16.3.1991 - k. 21.9.2007 
eutanasia 16 vuoden iässä.

Vepsää ikävöiden
Reija ja Annikki Nieminen

IN MEMORIAM

Spu BH JK2 Ultran Exxon "Nikke"

s. 20.4.1995 - k. 21.9.2007 
eutanasia 12 vuoden iässä.

Nikkeä ikävöiden
Reija ja Annikki Nieminen
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SANKARIKOIRA VILI

Tuusulalaisen Vibeke "Vikke"
Löfgrénin australianpaimenkoira Vili
pelasti todennäköisesti ihmisen
hengen yöllä 24.11.2007.

Paikallisessa seuraintalossa oli juhlat,
joissa eräs mies hulmaltui pahasti.
Miehen vaimo soitti taksin. Kun taksi
tuli, mies olikin hävinnyt.

Häntä etsittiin, mutta ei löydetty.
Vikke päätti hakea Vilin, jonka kanssa
on harjoiteltu raunioissa, jäljellä ja
pari kertaa kaupunkietsinnässä. 

Vikke laittoi Vilille työvaljaat päälle ja
lähti kävelemään tämän kanssa
Riihikallioon päin, missä miehen
tiedettiin asuvan. Noin puolen
kilometrin jälkeen Vili sai vainun,
syöksyi metsään ja alkoi haukkua. 

Kadonnut mies makasi puun alla
sammuneena. Löytöpaikasta ei ollut
mahdollisuutta nähdä tielle, joten on
onni, että Vili löysi miehen, joka olisi
muutoin jäänyt pakkaseen
nukkumaan.

Fig 1.5. Vili sankarikoira

Tuusulan Kennelkerho palkitsee
sankarikoira Vilin! Suuret onnittelut
uskomattoman rohkeasta teosta!

TUUKK ry :n 
VUOSIPALKINNOT

Hyvät Tuusulan Kennelkerho ry:n
jäsenet!

Hallitus on kokouksessaan
yhdistyksen yleiskokouksen -07
luvalla päättänyt, että ns. Vuoden
Koira ym. "kiertopalkinnot" poistetaan
ja niiden tilalla jaetaan toistaiseksi
joka vuosi palkinnot, jotka jäävät
palkinnon saajalle kunniakirjan kera.
Palkinnot ovat laadultaan kunkin
jaoksen valitsemia tavara- tms
harrastukseen liittyviä palkintoja.
Poistuvat kiertopalkinnot jäävät
yhdistyksen "muistoihin" näytteille
säilytettäväksi yhdistyksen
historiikkiin kontille.

Vuosipalkintosäännöt päivitetään
TuuKK:in www-sivuille 2008 vuoden
alkupuolella. Uudet palkinnot ovat:

- Aktiivikerholainen
- Vuoden koira
- Vuoden Näyttelykoira
- Vuoden PK-koira tulokas
- Vuoden PK-koira
- Vuoden Agility-koira
- Vuoden ToKo-koira

Kunkin palkinnon saajan/ansainneen
koiran omistajan on kirjoitettava
pienehkö juttu kuvan kera koirastaan
ja saavutetuista tuloksista
Yhdistyksen kansioon, jota
säilytetään yhdistyksen tiloissa.

Ilmoita koirasi vuoden 2007 koe- ja
näyttelytulokset Tuusulan 
Kennelkerho ry:n oman lajisi
jaoksen vastaaville tammikuun 31.
päivään mennessä. 
Menestyneimmille koirakoille 
kerho jakaa hienot palkinnot!
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TUTUSTUMISKÄYNTI
KÄYTTÄYTYMIS (BH)-KOKEESSA

Aikainen herätys sunnuntaiaamuna ei
tuntunut mitenkään kamalan ihanalta,
mutta unohtui nopeasti, kun muisti,
että meille kiinnostuneille oli luvattu
tutustumiskäynti Keravalla
järjestettävään BH- eli
käyttäytymiskokeeseen. Ei siinä sitten
muuta kuin oma koira nopeasti ulos ja
autoon.

Kukaan ei onneksi tullut paljokaan
myöhässä tapaamispaikalle, joten
pääsimme suhteellisen nopeasti
tutustumaan kenttään ja
kuuntelemaan lyhyttä selostusta,
mistä kokeessa oli kysymys ja mitä
siihen sisältyi. Hieman ennen kokeen
alkua saimme selville, että emme
olleet paikalla vain katsojina, vaan
meidät oli houkuteltu mukaan
orjatyövoimaksi. Seuraavassa
hetkessä neljä tuusulalaista, minut
mukaan lukien, huomasi joutuneensa
keskelle kenttää henkilöryhmään, jota
ensimmäinen koirakko jo lähestyi.

Kuva 1.6. Tottelevaisuutta henkilöryhmässä

Kokeen tottelevaisuusosuuteen
kuului henkilöryhmän lisäksi
seuraaminen L-kaaviossa sekä
vapaana että kytkettynä,
seuraamisesta istumaan ja maahan

jättäminen sekä paikallamakuu, jonka
ymmärsin koituvan minun ja oman
koirani kohtaloksi: koiran täytyy
maata hiljaa paikoillaan sen aikaa,
että toinen koirakko suorittaa liikkeet.
Ei siinä vielä mitään, mutta matka oli
aikamoinen. Ei siis ihmekään, että
muutama koirista sortui
hipsuttelemaan omistajiensa luokse
kahdelta merkiltä, joiden luona niiden
piti maata.

Koirakkoja oli ilmoitettu kymmenen,
joista yhdeksän oli paikalla ja peräti
vain kaksi reputti, eli loput seitsemän
siirtyivät Keravan keskustassa
pidettyyn kaupunkiosuuteen. Myös
siellä me Tuusulasta tulleet
pääsimme avustamaan.

Kuva 1.7. Hyvää käytöstä kaupungilla

Tähän käytännön osuuteen kuului
neljän juoksijan, jutustelemaan
pysähtyvän henkilöryhmän, ohitse
kulkevan koiran ja kelloa soittavan
pyöräilijän hyväksymisen lisäksi
2/2007 Tuusulan Kennelkerho ry. 11



 

koiran jättäminen odottamaan, kun
itse kadotaan kulman taakse ja toinen
häiriökoirista ohittaa yksin jääneen.
Kuulin myös, että koiran tuli myös
odottaa kiltisti, kun ohjaajalta kysyttiin
mukamas ajo-ohjeita auton ikkunasta.
Sitä en kuitenkaan nähnyt tien toiselta
puolen, mutta joka tapauksessa
jokainen käytännön osuuteen
selvinneestä koirakosta pääsi läpi ja
sai siten itselleen (tai siis koiralleen)
hyväksytyn BH-kokeen.

Päivä itsessään oli oikein mukava ja
kyllähän siinä puoleen päivään meni,
ennen kuin pääsimme kotiin. Minulle
jäi ainakin todella hyvä mieli
tutustumisesta. Nyt sitten tietää, mitä
harjoitella ensi kevättä varten - mistä
sitä tietää, vaikka ensi vuonna saisin
kertoa, että oma koirani on suorittanut
BH:n hyväksytysti.

Terveisin Iina Nykänen

ESINE-ETSINTÄÄN
TUTUSTUMINEN

Syyskuuun ensimmäisenä lauantaina
tokolaisia kokoontui kentälle
tutustumaan esineruutuun. Reija
Niemisen johdolla opimme, mistä
esineruudussa on kyse. 

Palveluskoirakokeissa yhtenä
maasto-osuutena on esineruutu,
missä koira etsii esineitä tallotulta
alueelta. Ohjaaja ei saa mennä
alueelle vaan hänen on ohjattava
koiraansa yhdeltä alueen sivulta.
Esineiden etsintää kannattaa opettaa
koiralle, vaikka ei rodun puolesta
saisikaan osallistua pk-kisoihin.
Monta kertaa emäntä tai isäntä on
saanut taskusta pudonneet lapaset,
lompakot ja jopa avaimetkin takaisin
oman koiransa avulla.

Kuva 1.8. Harjoitusryhmä teoriatunnilla

Esineruudussa kaiken a ja ö on, että
koira tuo erillaisia esineitä. Harjoittelu
kannattaakin aloittaa opettamalla
koira nostamaan kaikkea mahdollista
maasta ohjaajansa käteen. Aluksi
koira innostetaan esineeseen, joka
voi olla vaikkapa koiran oma lelu.
Aina kun koira koskee esineeseen,
kehutaan. Kun koira ottaa esineen
suuhunsa, koira palkitaan kehuilla ja
namilla. 
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Koirat oppivat hyvin nopeasti
vaihtamaan esineet nameihin.
Ohjaajan tulee olla aluksi tarkkana,
että saa kätensä alle, kun koira
tarjoaa esinettä. Aluksi koira voi
päästää esineestä hyvinkin nopeasti
irti. Pikku hiljaa vaihdetaan esineitä ja
ruvetaan vaatimaan, että koira pitää
esinettä kauemmin suussa eikä heti
sylkäise sitä pois. Sitten ollaankin
valmiita siirtämään harjoittelu ulos
luontoon.

Kuva 1.9. Esine-etsintää apurin kanssa

Hommaa helpoittaa paljon, jos
käytössä on apuri. Ohjaaja pitää
koiran kytkettynä ja apuri näyttää
esinettä. Kun koira on innostunut
esineestä, apuri kävelee jonkin
matkaa pois päin koko ajan esinettä
heilutellen. Apuri pysähtyy ja heittää
näkyvästi esineen lähelleen. Tämän
jälkeen apuri muuttuu täysin
passiiviseksi. Ohjaaja on innostanut
koko ajan koiraansa. Nyt ohjaaja
irroittaa remmin ja pitää vain
kaulapannasta kiinni. Kun koira
katsoo ohjaajan osoittamaan
suuntaan eli esinettä kohti, ohjaaja

päästää koirasta irti sanoen samalla
halutun etsintä käskyn. Käskynä käy
mikä vain sana (esimerkiksi hae,
esine tai etsi), kunhan se on sama
kuin ihan alkuharjoittelussa ja
tarkoittaa "tuo esine minulle käteen".

Kuva 1.10.Ohjaaja kehuu esineen tuonnista

Koiran ottaessa esineen suuhunsa,
ohjaaja kehuu kovasti. Kun koira tuo
esineen ohjaajalleen, se saa palkaksi
jälleen paljon kehuja sekä
makupaloja. Pikku hiljaa tehtävää
vaikeutetaan ja lopuksi esineet on
viety ruutuun etukäteen koiran
näkemättä.

Kaikilta harjoitukseen osallistuneilta
esineen tuominen onnistui todella
hyvin. Nyt vain kukin harjoittelemaan
erilaisilla esineillä. Ja vielä kerran
Suurkiitokset Reijalle, kun pääsit
meitä neuvomaan!

-Helinä Laine
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HARJOITUSPÄIVÄKIRJAN
KIRJOITTAMINEN

Koiran kouluttaminen kilpailuihin
vaatii työkaluja. Hyviä työkaluja ovat
mm. kaulaimet, taluttimet ja
motivointilelut. Yksi tärkeimmistä
työkaluista on myös
harjoituspäiväkirja. Päiväkirjan avulla
suunnitellaan jokaisen harjoituksen
sisältö, analysoidaan koulutusvaiheet
ja seurataan edistymistä. 

Kouluttaminen voi olla tehokasta
ilman päiväkirjaakin, mutta sen avulla
varmistetaan, että yksikään
harjoitustunti ei ole hukkaan heitettyä
aikaa ja että jokaisella harjoituksella
on jokin tavoite. Näin saavutetaan
hyviä tuloksia lyhyessäkin ajassa.
Harjoituspäiväkirjasta voidaan myös
päätellä esim. harjoitustehon ja -
laadun, harjoitusmäärän, levon
määrän, harjoittelun
monipuolisuuden,
kilpailuvalmistelujen, koiran saaman
ravinnon, terveydentilan ja mielentilan
vaikutukset harjoitus- ja
kilpailusuorituksiin. 

Harjoituspäiväkirja on ennen kaikkea
koirankouluttajaa varten. Se
toivottavasti motivoi kouluttajaa myös
omakohtaiseen harjoitteluun, antaa
hänelle vihjeitä siitä, harjoitteleeko
hän koiran kanssa tarpeeksi, liian
vähän vai jopa liikaa, sekä antaa
suuntaa siitä, mihin harjoittelu
painottuu - mitä voisi lisätä tai
vähentää jne. On muistettava
kuitenkin myös levätä tarpeeksi! Niin
koiran kuin kouluttajankin kroppa
sekä mieli tarvitsevat välillä
harjoittelusta ja kilpailemisesta
taukoa.

Harjoituspäiväkirjaan merkataan
harjoitukset, kisaharjoitukset,
yhteisharjoitukset, omakohtaiset
harjoitukset, leiriharjoitukset sekä
kilpailut. Näistä muodostuu
harjoittelujen kokonaismäärät.

Harjoituspäiväkirjan kirjoittaminen on
hyvä olla mahdollisimman helppoa ja
nopeata, koska muutoin kirjoittaminen
jää tekemättä. Lyhenteet, symbolit
sekä valmiit päiväkirjapohjat
helpottavat kirjoittamista.
Päiväkirjaksi sopii yhtälailla internetin
blogi, ruutupaperivihko kuin
kovakantinen viivapaperikirja. 

Esimerkki oman harjoituspäiväkirjan
kirjoittamisesta

Itse tykkään A5-kokoisesta
kalenterista, jossa on yksi päivä
yhdellä sivulla. Pidän kalenteria
yöpöydällä ja täytän päivän
muistiinpanot iltaisin ennen
nukkumaanmenoa. Tällä tavoin
kirjoittaminen on osana päivärutiineja. 
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Aloitan muistiinpanot aina samalla
tavalla tällaisella taulukolla: 

Lyhenteet tarkoittavat: R = ruokinta, T
= terveys, L = liikunta, H = hoito, K =
koulutus

Täytän tiedot esim. seuraavasti: 

Liikunnan kohdalla käytän myös
lyhenteitä ja numero lyhenteen
perässä tarkoittaa käytettyä
minuuttimäärää. ML = metsälenkki,
HL = hihnalenkki, HÖ = hölkkälenkki,
SKÄ = sauvakävelylenkki, PY =
pyörälenkki, HI = hiihtolenkki, jne.

Seuraavaksi kirjoitan koulutuksesta
tarkemmin tällaiseen taulukkoon: 

Symbolit tarkoittavat:
- harjoituksen tavoite
- mikä meni hyvin
- mikä meni huonosti
-mitä muistettava seuraavalla kerralla

Näihin täytän tiedot esim.
seuraavasti: 

Tottelevaisuus Nahkelan kentällä 
klo 18-19

Tavoite: Hyppynoudossa suorempi
etuperusasento, matala este n. 70
cm, lelulla houkutus suoraan

Mikä meni hyvin: Ilmavat hypyt,
nostaa ja tuo nopeasti kapulan
maasta

Mikä meni huonosti: Etuperusasento
jää helposti vasemmalle vinoon

Mitä muistettava seuraavalla kerralla:
Lisää toistoja niin, että lelu oikeassa
kädessä ja lelu vedetään oikealta
ohjaajan leuan alle, kun koira palaa
hypyltä, palkkaus patukalla ilman että
ohjaaja koskee noutokapulaan

Esineruutu Tuomalansuolla klo 19-20

Tavoite: 50x50m alue, 3 vaikeaa
esinettä, tyhjien pistojen
minimoiminen, palkka joka esineestä

Mikä meni hyvin: Suorat pistot, hyvä
vire (ei liian korkea), 2 esinettä 2:lla
ekalla pistolla, 3. esine 2:lla pistolla

Mikä meni huonosti: Ennen 3:tta
esinettä koira tuli takaisin ilman
esinettä; en lähettänyt uudestaan, ei
huomiota. Koira lähti itsenäisesti
hakemaan viimeisen esineen.
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Mitä muistettava seuraavalla kerralla:
Helpot esineet 3 kpl, mutta palkka
vasta vikasta esineestä

Lyhenteitä voi ja kannattaa keksiä niin
paljon, kuin on tarpeen, jotta
kirjoittaminen on helppoa.
Lyhenteiden merkitykset kannattaa
kirjata vaikka kansisivulle muistiin
pahan päivän varalle, jos muisti
yhtäkkiä pettää. 

Käytän itse hyvin paljon lyhenteitä,
mm. PA = perusasento, EPA =
etuperusasento, AO = apuohjaaja,
ISL = istumisliike, SEL =
seisomisliike, MMLT = maahanmeno
ja luoksetulo -liike, TMN =
tasamaanouto, HN = hyppynouto, EN
= estenouto, EMM = eteenlähetys ja
maahanmeno, mm = maahanmeno,
MM = maalimies, jne.

Olen kokenut päiväkirjan
kirjoittamisen niin hyväksi, että uskon
sen olevan yksi menestyksen
avaimista. Koira, jonka sain hieman
alle vuoden ikäisenä 4 vuotta sitten,
oli monessa asiassa ongelmatapaus.
Yksi vuosi kului
peruskasvattamiseen. Kolmessa

vuodessa koirasta on kehkeytynyt
tottelevaisuusvalio, henkilöhaun
rotumestari ja suomenmestaruus-
sekä pohjoismaiden
mestaruuskisojen pronssimitalisti.
Tähän ei olisi tultu ilman
harjoituspäiväkirjan kirjoittamista.
Koirankoulutuksen suurimmat
edistysaskeleet tehdään kuitenkin
koirankouluttajan aivotyönä - jossain
muualla kuin harjoituskentällä tai 
-maastossa. 

Koirankouluttaja itse päättää, kuinka
paljon on valmis satsaamaan ja mitkä
ovat tavoitteet! 

Rohkeasti kynä käteen ja täyttämään
- huomaat nopeasti, että siitä tulee
hyvä tapa! 

"Onnistumiset vahvistavat sitä mitä jo
osataan - erehdykset ovat uusia
mahdollisuuksia! "

 - Reija Nieminen
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RUOKAVARAS?

Joulu lähestyy ja tuo tullessaan kaikki
ihanat, maukkaat jouluruuat. On
kinkkua, laatikoita, rosollia, pipareita
ja kaikkea muuta hyvää. Ikävä kyllä
jouluruuat tuovat myös ongelmia -
eikä pelkästään meidän ihmisten
vyötäröille. Monille koirille on
ylivoimaisen vaikeaa vastustaa
pöydän reunalla olevaa kinkkua tai
piparilautasta. Kilttikin koira saattaa
oppia varsin epämiellyttävän tavan:
ruuan varastelun. Parhaiten tältä
vältytään, kun pidetään huoli ettei
pöydille ikinä jää mitään
varastettavaa. Toisinaan kumminkin
pääsee vahinko tapahtumaan ja
esimerkiksi joulukinkku päätyy koiran
masuun. Keinoja varastelun
lopettamiseksi on monia ja tässä
niistä muutama.

Paras keino on virittää ansa eli jättää
pöydälle jotain syötävää ja mennä
itse nurkan taakse väijylle. Peilit
helpottavat kummasti väijymistä:
aseta peilejä niin, että näet pyödän
ilman, että joudut kurkkimaan. Näin
koira ei huomaa, että sitä vahditaan.
Mitä sitten tehdä, kun koira on
ottamassa pöydältä ruokaa:

Vaihtoehto 1: Tee tyhjästä
muovipullosta tai tölkistä "kolinatölkki"
eli sulje pullon sisään jotain kovia
paloja (esim kiviä). Kun koira on
varastamassa ruokaa, nakkaa
kolinatölkki koiran jalkoihin. Koiran
tulisi säikähtää kunnolla tölkkiä ja
näin koiralle jää negatiivinen
muistikuva pöydälle kurottamisesta.

Vaihtoehto 2: Lasten
"supervesipyssy" on myöskin kova
sana. Kun koira kurottaa pöydälle,
ammu vesipyssyllä naamaan. Tuntuu
koirasta ikävältä. Tässä voi käyttää
myös ihan ämpärillistä kylmää vettä,
tosin silloin joutuu jälkikäteen
luutuamaan lattiat. Tavallista
suihkepulloakin voi koittaa, mutta
niissä ei välttämättä ihan riitä
suihkutusteho, jotta se tuntuisi
koirasta tarpeeksi epämiellyttävältä.
Samalla kun ruiskauttaa vettä, voi
karjaista oikein isolla ja kamalalla
äänellä EI!

Vaihtoehto 3: Kaukosäätimellä
toimiva sitruunapanta. Koira
kurottelee taas pöydälle, painat
nappia ja koira saa kuonolleen
sitruunamehua. Varsin
epämiellyttävää koirasta. Pantoja voi
kysellä hyvin varustetuista
lemmikkitarvikeliikkeistä, mutta tosi
asiassa tuota kaukosäädin-tyyppiä
voi olla hyvinkin vaikeaa löytää.
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Vaihtoehto 4: Rakenna esim lego-
palikoista ansa. Koiran yrittäessä
ottaa ruokaa, mukana tulee kasa
palikoita. Koira säikähtää ja jää huono
muisto varastelusta. Huono puoli:
moni koira oppii katsomaan, onko
ansaa vai ei.

Kun on estetty koiraa saamasta
pöydältä mitään, muututaan itse
täysin passiiviseksi. Ei kehuta, ei
toruta, ei huomioida koiraa ollenkaan.
Kun koira tulee pois keittiöstä
(huoneesta missä ruoka-ansa oli),
voidaan silittää ja kehaista. Ei mitään
ylenpalttista kehuskelua vaan
annetaan koiralle huomiota ja sillä
kerrotaan, että nyt koira on hyvin.
Koko ajan käyttäydytään itse niin kuin
mitään ei olisi tapahtunutkaan.

Kuva 1.11.“Olisiko naapurin grillissä varastettavaa?”

Sen lisäksi, että estää ruuan
varastamisen pöydältä, on myös
tärkeää muistaa ettei saa antaa
ruokaa kädestä oman ruokailun
yhteydessä. Eli söi itse missä tahansa
ja jos ei itse jaksa syödä vaikka leipää
loppuun, tulee leipä laittaa koiran

kuppiin. Leipää ei siis anneta suoraan
koiralle lattialle. Kaikkien
perheenjäsenten on noudatettava
samoja sääntöjä ja toimittava samalla
kaavalla. 

Käytti mitä tapaa tahansa,
luultavimmin joutuu toistamaan
muutamat kerrat väijytyksen. Jotta
homma onnistuisi, pitää olla todella
tarkkana ettei pöydille ikinä jää
mitään ruokaa. Jos pöydälle jätetään
ruokaa, se on aina ansa. Yksikin
onnistunut varkaus vesittää kaiken
sitä ennen tekemän työn varkauksien
lopettamiseksi ja kaiken joutuu
aloittamaan alusta.

Maukkaita ja onnistuneita ruokailu-
hetkiä kaikille!

 - Helinä Laine

Kuva 1.12.“Voi hitsi, siellä oli ansa viritetty...“
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TEORIAA RUOKINNASTA

Koiran ruokinta puhututtaa ja
ihmetyttää. Monesti koirien ruokaan
laitetaan enemmän rahaa ja vaivaa
kuin omaan ruokaan. Onhan se niin,
että rakkaalle haluaa aina tarjota
parasta tosin suhteessa sille
puolisolle riittää ajan kuluessa
vähempikin. Kannattaako koirille
sitten oikeasti paistaa härän
sisäfilettä vai kaataa suoraan
pussista halpakaupan kuivaa
papanaa? Tästä meille tuli kertomaan
syyskuussa koiranomi Kirsti Pitkänen.

Aloitimme teorian koiran yleiskunnolla
ja sen tarkistamisella. Sitten
siirryimme eri rotutyyppeihin ja niiden
rakenteisiin. Koiran rotu ja rakenne
ovat lähtökohtana mietittäessä koiran
ruokintaa: pientä mäyräkoiraa ei voi
syöttää samalla tapaa kuin isoa ja
vantteraa tanskandoggia. Myös
kultaisennoutajan ja vinttikoiran
ruokkimiset eroavat suuresti
toisistaan, vaikka koirat olisivatkin
säkä-korkeudeltaan saman kokoisia.

Seuraavaksi on huomioitava koiran
ikä. Nuori koira kuluttaa paljon
enemmän kuin vanha koira ja näin
ollen nuori koira tarvitsee
energiapitoisempaa ruokaa. Jos taas
vanhalle koiralle antaa energiapitoista
ruokaa, koira tuppaa väkisinkin
lihomaan. 

Kolmas asia, mikä tulee ottaa
huomioon, on koiran käyttö. Onko
koira kotikoira vai käyttökoira,
treenataanko koiralla vai käydäänkö
sen kanssa normaaleja
kävelylenkkejä? Mikäli koira on
seurana ja lenkkikaverina, sille on
turha syöttää paljon energiaa
sisältäviä aktiivisen koiran ruokia.
Ylimääräinen energia purkautuu kyllä

koirasta ulos, vaikka sen kanssa ei
mitään kummempia treenattaisikaan:
sohvat, kengät, tuolit ja kukkapenkit
saavat kyytiä koiran toteuttaessaan
itseään ja purkaessaan energiaansa.
Jos taas koiran kanssa treenataan
säännöllisesti niin koira tarvitsee
paljon energiaa jaksaakseensa
touhuta ja tehdä töitä. Tällöin taas
aktiiviselle koiralle tarkoitetut ruuat
ovat omiaan.

Kuva 1.13.“Olisikohan tuolla pussissa vielä sipsejä...?”

Näiden perusasioiden lisäksi tulee
ottaa huomioon, millaista työtä koira
tekee. Ympäri vuoden työssä oleva
pelastuskoira kuluttaa energiaa eri
tavalla kuin kilpaileva vinttikoira,
jonka suurin energiakulutus on
kesällä juoksukilpailujen aikaan.
Pikajuoksijoiden energian laadun
tulee myös olla erillaista kun koko
päivän tasaisesti työtä tekevien.
Ennen kaikkea: ruuan tulee aina
vastata koiran energian tarvetta. 

Jotta koiran ruokinta ei olisi ihan näin
yksinkertaista, on otettava huomioon
myös koiran yksilölliset taipumukset.
Se mikä sopii yhdelle, ei välttämättä
sovi toiselle. Ja koirillakin voi esiintyä
allergioita: jotain ruoka-ainetta ei voi
antaa ollenkaan. 

Oikean ruuan löytäminen voi kestää
kauan. Tarjolla on monia, monia ja
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vieläkin useempia vaihtoehtoja. On
ties millaista kuivamuonaa
kymmenilta eri valmistajilta ja lisäksi
löytyy koiranmakkarat ja purkkiruuat.
On kotiruokintaa ja tietysti sitten on
myöskin luontaistuotteet ja luonnon
mukaiset ruokinnat "yrjölän puuroista"
aina "barffaukseen" (=bones and raw
food =luita ja raakaa ruokaa). Kaikkia
ruokintatyylejä voidaan vielä sekoittaa
keskenään. Tärkeää on muistaa ettei
koira ole kasvissyöjä! Koska
vaihtoehtoja on näin paljon, ei pidä
hermostua, jos ei ihan heti löydä sitä
kaikista parasta ruokintaa omalle
hurttimukselle. 

Kuva 1.14.“Jos syön oikein hyvin, täytän tämän pedin 
vielä.”

Lähtökohdiltaan aikuisen koiran
kuivamuonan tulisi olla
ravintoarvoiltaan seuraavanlainen:
proteiinia (valk.ain.) 20-25 %, rasvaa
10-20 %, hiilihydraattia 30-40 %,
kosteutta 10 % ja kuitua vähintään
1,5 %. Näiden lisäksi ruuassa tulee
olla paljon muutakin. Seuraavasta
taulukosta näkyy, mitä kaikkea
ruuasta tulisi löytyä ja mihin eri aineet
vaikuttavat.

Aine Hyöty/vaikutus

Raakavalkuainen Kasvu, lihakset, 
ylläpito

Raakarasva Energia, karvan 
laatu

Raakakuitu Suoliston toiminta
Tuhka Hivenaineet,

entsyymejä
Lacto Acidophilus Maitohappo-

bakteeri, 
vatsan toiminta

Merilevä Hedelmällisyys,
karvan laatu

Palmuöljy (esim. Yucca)
Ammoniakin
vähentäminen

Glukosamiini Nivelten voitelu
(saadaan
vihersimpukka- ja
hainrustouutteista)

Vitamiinit Hyöty/vaikutus

A-vitamiini Kasvu, luusto, iho,
näkö

B1-vitamiini
(tiamiini)

Hermo-
järjestelmä,
hiilihydraatit,
aineenvaihdunta

B2-vitamiini
(riboflaviini)

Solujen kasvu,
limakalvot

B3-vitamiini
(pantoteeni
happo)

Kehitys, 
solujen kasvu, 
suolisto

B5-vitamiini
(niasiini)

Hermot,
aineenvaihdunta

B6-vitamiini
(pyrodoksiini)

Aineenvaihdunta,
iho, veri

B12-vitamiini Yleisvitamiini,
turkin laatu, iho

C-vitamiini Kudokset,
haavojen
parantuminen

D3-vitamiini Kasvu, luusto, 
hampaat,
munuaiset
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Kuva 1.15.“Oliko kaikki ruuat muka jo siinä?”

E-vitamiini Suojaa soluja, 
vasta-aineet

H-vitamiini
(biotiini)

Valkuaisaine, iho, 
rasva

K-vitamiini Parantaa
vastustuskykyä
myrkytyksille

Koliini Maksa, rasva-
aineenvaihdunta

Fooli happo Iho, punasolut, 
DNA

Kivennäisaineet Hyöty/vaikutus

Fosfori Luusto, energia
Glukosamiini Nivelten voitelu
Jodi Kasvaminen,

energian
vapauttaminen

Kalium Lihasten toiminta,
nestetasapaino

Kalkki Luusto, hampaat
Kupari Luusto, iho, 

valkosolut
Magnesium Luusto, entsyymit,

energian siirto
Mangaani Hermosto, rasva-

aineenvaihdunta
Natrium Lihasten toiminta,

nestetasapaino
Omega-3 Iho, turkin laatu,

vastustuskyky
Omega-6 Iho, turkin laatu,

veren hyytymisen
edistäminen

Rauta Lihas-solut, hapen
kuljettaminen

Seleeni Solujen suojaus,
edesauttaa
entsyymien
toimintaa

Sinkki Iho, turkin laatu,
edesauttaa
haavojen
paranemista

Suola Nestetasapaino,
estää
lihaskramppeja

Tauriini Sydämen toiminta,
parantaa
tulehduksia
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VALOKUVAAJA ISKEE

Lauantaina 1.9. valokuvaajamme
suunnisti taas tutulle koulutuskentälle.
Tällä kertaa kentällä olikin vierailevia
tähtiä. Ujostelematta
valokuvaajamme viritti kameransa,
käynnisti nauhurinsa ja meni
tutustumaan uusiin ihmisiin ja koiriin.

Kuva 1.16.Arja-Leena ja Oliver

Hei vaan. Sopiiko udella keitä olette?

Hei. Olen Kristina Rainsola ja
seuramme on Bullmastiffit ja Mastiffit
Ry. On todella mukavaa kun saimme
tulla tänne tutustumaan ja
kokeilemaan agilityä. 

Kuva 1.17.Helena ja Cassu

Harrastukset?

Olen harrastanut hakua, agilityä ja
raunioita. Tällä hetkellä koulutan
molosseja tokossa ja haussa. Seuran
kanssa olemme harrastaneet halua jo
neljän vuoden ajan.

Tavoitteet?

Pääasia on, että koirilla on kivaa ja ne
pääsevät käyttämään nenäänsä.

Bullmastiffi onkin harvinaisempi
tuttavuus ainakin minulle. Haittaako
raskas rakenne harrastamista?

Ei. Agilityssä on oltava varovainen
hyppyjen kanssa: ei saa aloittaa liian
nuorena ja muistettava pitää esteet
tarpeeksi matalina. Haun ja tokon
kanssa ei ole minkään näköisiä
ongelmia. Itse asiassa soveltuvat
hakuun oikein hyvin ja oppivat
nopeasti - kunhan oikean motivoinnin
keksii. 

Kaikessa harrastamisessa tulee ottaa
huomioon koiran fyysiset ja
psyykkiset edellytykset.

Kuva 1.18.Mirva ja Aatos
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Onko tylpästä kuonosta haittaa?

No kyllähän nämä kuolaavat.
Hengitysongelmia esiintyy vain
poikkeustapauksissa eli hyvin
harvoin.

Millainen on bullmastiffin luonne?

Bullmastiffit ovat uteliaita, mutta
rauhallisia. Yleensä näistä koirista
näkee jo tuntia aikaisemmin, mitä
niillä on mielessä.. Hyviä puolia ovat
huumorintaju, itsevarmuus, korkea
ärsytyskynnys ja ovat  nopeita
oppimaan. Bullmastiffit ovat
esiintymishaluisia. Kun huomaavat,
että heidän tekemisiään seurataan tai
heille nauretaan, rupeavat oikein
esiintymään ja keksivät vaikka mitä.
Lisäksi bullmastiffit ovat hyvin
mukavuuden haluisia ja
hemmottelemalla ne saa helposti
nirsoiksi.

Bullmastiffi ei ole vahti eikä pihakoira
vaan ihmisen seuralainen. Leppoisan
luonteen vuoksi sopivat hyvin
lapsiperheisiin. Koska bullmastiffi on
hiljainen, se sopii hyvin myös
kerrostaloon.

Kuva 1.19.Pia ja Mimmi pujottelee

Kuva 1.20.Mirva ja Aatos uraputkessa

Entäs ne huonot puolet?

Bullmastiffi ei välttämättä ole ns.
koirapuisto-koira. Samaa sukupuolta
olevat eivät aina tule juttuun
keskenään. Huonoihin puoliin
laskettakoon myös koulutettavuus
kilpailumielessä. Varsinkin kuuma
sää veroittaa heti reippautta.

Mikä on paras keino motivoinnin
nostamiseen?

Ruualla palkkaaminen toimii.
Leikkimielinen painikin saattaa saada
koiran innostumaan. Miksi ei voisi
kokeilla lelun kanssa retuuttamista,
mutta yleensä bullmastiffit kyllästyvät
retuuttamiseen nopeasti. Kovia otteita
ei parane käyttää, nämä ottavat
herkästi nokkiinsa.

Onko bullmastiffeilla vartiointihalua?

Jonkin verran kyllä. Bullmastiffit
seuraavat kuinka isäntä/emäntä
suhtautuvat tilanteeseen ennen kuin
reagoivat itse. Esimerkiksi
luonnetestissä voivat olla hyvinkin 
2/2007 Tuusulan Kennelkerho ry. 23



 

rauhallisia, mutta tosi tilanteessa
puolustavat kyllä. Lähinnä bullmastiffi
vartioi ulkonäöllään: jo pelkkä iso
koko auttaa. Yleensä bullmastiffit ovat
hiljaisia, mutta ilmoittavat kyllä
asiasta esimerkiksi vieraan
lähestymisestä.

Valokuvaajan mielestä koko ei ollut
ainakaan näillä koirilla esteenä: niin
reippaasti ne kiipeilivät, hyppivät ja
ryömivät agilityesteillä. Koirat
nauttivat ja onnistuneen suorituksen
jälkeen oli tietenkin vuorossa
kunniakierros, jossa moikattiin kaikki
katsomassa olleet ihmiset häntä
iloisesti heiluen. Samalla olikin hyvä
tarkistaa joskos jollain oli parempaa
syötävää. Ja sitten taas jatkamaan
emännän kanssa.

Valokuvaaja toivottaa oikein hyvää
joulua uusille ystävilleen: Mirvalle ja
Aatokselle, Helenalle ja Cassulle,
Pialle ja Mimmille sekä Arja-Leenalle
ja Oliverille!!!

TAPAHTUMAKALENTERI 2008

SEURAA TAPAHTUMATIETOJA 
http://www.saunalahti.fi/tkennelk/

Tammikuu
TOKO-koulutukset jatkuvat Nahkelan
koulutuskentällä 13.1. Tuija Artimon
vetäminä. Agility- ja palveluskoira-
koulutukset jatkuvat tammi-, helmi- ja
maaliskuussa maneeseissa (ryhmät
täynnä).

Helmikuu
Luonnetestiluento!
TOKO-koulutuksissa uudet ryhmäjaot
9.2.2008. Tuija Artimo ja Helinä Laine
vetäjinä.

Maaliskuu
1-2.3. Luonnetesti
13.3. Vuosikokous
Palveluskoirakoulutukset alkavat
Nahkelan koulutuskentällä loppu-
kuussa maanantaisin klo 18 alkaen.

Huhtikuu
Käyttäytymiskokeet: 
19.4. BH-koe
20.4. BH-koe

Toukokuu
Agility-koulutukset alkavat Nahkelan
koulutuskentällä tiistaisin,
keskiviikkoisin ja torstaisin
(alkeiskurssi, jatko- ja kilparyhmä)

Palveluskoirakokeet: 
17.5. Jälkikoe 1
18.5. Hakukoe 1 2

Tervetuloa avustajaksi kokeisiin!

M
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