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LEHDEN KANNESSA ON TUUKKIN UUSI LOGO!
Tuukkin uudella logolla varustettuja
hihamerkkejä
myydään
koulutuskentällä 2 euron kappalehintaan.
Kysy koulutusohjaajilta. Hihamerkit
löytyvät keskimmäisestä kontista.
Käteismaksu!
Logossa olevan koiran nimi on ILO.
Hän edustaa nyt kaikkia kerhomme
harrastusmuotoja muistuttamalla,
että elämässä hulluilla on halvat
huvit :) Laakerinlehvät punaisine marjoineen kertovat, että
olemme Tuusulasta; samankaltaisen lehvän löydät Tuusulan
vaakunasta. Logon suunnitteli Reija Nieminen.
*****
HYVÄÄ PIKKUJOULUA!
Tuukkin pikkujoulua vietetään perjantaina 4.12. klo 19
Hyrylässä Vanhassa Unkassa (www.vanhaunkka.fi).
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 20.11. Anja Nikkoselle
(anja.nikkonen@elisanet.fi).
Hinta on 10 euroa /henkilö
(Tuukkin jäsen ja tämän perheenjäsen).
Ota mukaan 5 euron arvoinen joululahja koirille!
Maksun saaja: Tuusulan Kennelkerho ry.
Tilinumero: Keski-Uudenmaan OP 509212-530554
Osallistumismaksu: 10 €/hlö
Viitenumero: 4116
Eräpäivä: 30.11.2009
*****
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AGILITYKUULUMISIA
Agilityn kesätreenit kentällä alkavat olla loppusuoralla tältä vuodelta ja osa treenaajia
siirtyy talvitreeneihin Agility Akatemian halliin Kivistöön. Hallissa tulee pyörimään
kolme eri ryhmää perjantai-iltaisin. Yksi ryhmistä on SM-tavoitteellinen ryhmä, joten
toivotaan, että saadaan ensi vuonna seuralle mainetta hurjilla arvokisatuloksilla talven treenaamisen jälkeen!
Paljon saimmekin aikaiseksi kesän kuluessa agilityrintamalla; uudet hienot hyppyesteet
maalasimme
ja
kasasimme
talkooporukoilla ja kolmet epäviralliset kilpailut saimme järjestettyä. Viimeisessä kilpailussa ilma suosi meitä, päivä oli todella
hieno ja helteinen! Kiitoksia kaikille mukana
olleille talkoolaisille!

Kesäkuussa TuuKK:ilaiset kilpailijat käväisivät Järvenpäässä Uudenmaan
seurojen haasteottelussa ja Tuusulan Kennelkerhon joukkue tuli hienosti
toiseksi! Voiton vei Hakunilan Seudun Koiraharrastajat. Joukkueessa oli mukana 3 miniä (Kirsi ja lanhee Laku, Pia ja kääpin Viivi, Tiina ja wecoca Madde), 3
mediä (Anja ja cocspa Zorro, Tuula ja espves Älli, Mona ja islam Vaskur) ja 3
maksikoirakkoa (Anni ja auskel Ninni, Reetta ja lappor Verne, Janna ja x-rotu
Jesper).
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Ja elokuun lopussa käväisimme medijoukkueen kanssa kokeilemassa onneamme Uudenmaan piirimestaruuskisoissa, mutta siellä taisimme jäädä sijalle 7. Myöskään yksilökilpailuissa piirimestaruudessa emme päässeet
sijoituksille.
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Tulevia tapahtumia:

10.10. klo 10.00 syystalkoot kentällä,
siivoamme kontin ja laitamme esteet
talviteloille.
Hyvää alkanutta syksyä toivottaa:
Katja ja partapojat

Agilityvastaavan paikka auki!!
Haussa uusi agilityvastaava tai agilitytoimikunta!
Kerho tarvitsee uuden agilityjaoksen-vastuuhenkilön/t vuoden 2010 alusta alkaen nykyisen lopettaessa.
Vastaavan toimenkuvaan kuuluu:
– Kevät- ja syyskauden agilityharjoitusryhmien muodostaminen
– Suomen Agilityliiton ja Tuusulan Kennelkerhon tiedotusten jakaminen
eteenpäin harrastajille ym.

Agilitykuvat © Katja Nieminen
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PK-PALSTA
07.11. Tuusula - KÄYTTÄYTYMISKOE
Klo 9.00 Järj. Tuusulan Kennelkerho. Kokeesta vastaava tuomari:
Juha Kuronen.
Ilm. 21.10. klo 18-20 Marja Uusitalo Matinkuja 10 as 1 04420 Järvenpää
050 315 0238 marja1.uusitalo@pp.inet.fi. Osall. maksu 25€ 509212-530554,
viite 4129. Rajoitus 10 koiraa. Ajo-ohje lähetetään osallistujille s-postilla.
Nitron lyhyt pelastuskoira-ura johti IPOR haku SM 2 titteliin
Maaliskuussa 2009 päätin Reijan yllyttämänä huvikseen laajentaa Nitron koulutusta myös pelastuskoirapuolelle, lähinnä kansainvälisen koemuodon IPOR
haun suuntaan. Ilmoittauduin IPOR haku A kokeeseen, joka oli 10.4.2009.
Treeniaikaa oli 6 viikkoa ennen koetta ja uusina liikkeinä piti opettaa ketteryysosio kokonaan, sekä tottelevaisuuteen ryömiminen. Suurin murheenkryyni Nitrolle oli tikapuut; koiraparka kun ei ollut tuohon ikään mennessä ymmärtänyt
takajalkojensa olemassaoloa. Jouduttiin lähtemään ihan nollasta liikuttamalla
käsin Nitron jalkoja puolalta toiselle. Toinen haaste oli kauko-ohjaus pöydille.
Ehdittiin treenaamaan viitisentoista kertaa ennen koetta. Tikapuut alkoivat toistojen myötä sujua pikkuhiljaa paremmin, pöytien kohdalla ahaa-elämys koiralle
tuli vasta koeviikolla, kun vihdoin aloimme ymmärtää toisiamme tässä asiassa.
Siihen asti homma tuntui aika mahdottomalta. Lopputuloksena tuosta kokeesta
IPOR haku A-luokan koulutustunnus kakkostuloksella pistein: tottelevaisuus
41/50, ketteryys 43/50, maasto 173/200.
Tästä innostuneena päätin mennä kokeilemaan, miten meidän käy IPOR haun
MM karsintakokeessa 17.5. (B luokka). Tuollakin tottelevaisuus ja ketteryys sujuivat, mutta maasto meni ihan pieleen --> ei tulosta.
Loppukesästä kuitenkin innostuin uudestaan ja ilmoitin Nitron IPOR haku SM
kilpailuihin 30.8. Porvooseen. Ketteryystelineitä ja ryömimistä ei oltu harjoiteltu
kertaakaan noiden kevään kokeiden jälkeen, mutta koetta edeltävällä viikolla
muutaman kerran käydyt kertaustreenit muistuttivat homman mieliin taas. Nitro
selvitti tottelevaisuuden ja ketteryyden aika pienillä virheillä. Tottelevaisuuden
ja ketteryyden jälkeen oltiin tasapisteissä toisen kilpailijan kanssa jaetulla johtopaikalla, joten jännitys säilyi loppuun saakka. Maastossa Nitro sai tuomarilta
huimat 191 pistettä, mutta toinen kilpailija oli vieläkin kolme pistettä parempi.
Niinpä siis Nitron kaulaan laitettiin hopeinen SM-mitali. Ei kyllä voi kuin tyytyväinen olla, noinkin vähällä panostuksella ja treenimäärällä. Tuloksena koulutustunnus B-luokasta, ykköstulos ja 280 pistettä. Osa-alueet: tottelevaisuus
47/50, ketteryys 42/50, maasto 191/200. Tuo tulos oikeuttaa osallistumaan
myös ensi kesänä pelastuskoirien MM-kilpailuihin Tsekeissä.
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Tarinan opetus lienee se, että aikuiselle perusasiat osaavalle koiralle on
mukavaa ja helppoa opettaa uusia asioita lyhyessäkin ajassa, jos yhteistyö on
kunnossa. Meidän pelastuskoirauran jatkoa ei ole vielä suuremmin suunniteltu,
vaan pitää katsoa mihin seuraavaksi innostuu.
Kuka?
Nitro = saksanpaimenkoiranarttu
HK3, EK2, RH-FL B, PERA A, TK1, BH
Konnamuorin Intro, syntynyt 17.8.2005.
Ohjaaja Mervi Kähönen.
Mitä on IPOR haku?
IPOR haku on kansainvälinen pelastuskoirien hakukoe, jossa kilpaillaan MM-tasolla
asti. IPOR haussa on kaksi luokkaa, A ja B.
IPOR haku poikkeaa palveluskoirakokeiden henkilöetsinnästä maaston osalta
lähinnä sillä, että maalimiesten määrä on A
kokeessa kaksi 200 metrin radalla, B kokeessa 300 metrin radalla se vaihtelee kolmen ja kuuden välillä, eikä määrää kerrota
ohjaajalle ennen suorituksen alkua.
Lisäksi kokeeseen kuuluu tottelevaisuus,
jossa on pieniä eroja palveluskoirapuolelle. Kuva © Mervi Kähönen
Tottelevaisuusliikkeisiin kuuluu seuraaminen (poikkeuksena palveluskoirakokeisiin henkilöryhmässä on myös koira),
jäävät liikkeet kuten palveluskoirakokeissa, käyttöesineen nouto, 10 metrin
matkan ryömiminen ja eteenlähetys maahanmenoineen. Lisäksi tottelevaisuus
liikkeiden suoritusjärjestys arvotaan joka koiralle, ja ampuminen (9mm pistoolilla) suoritetaan myöskin arvotusti minkä vain tottelevaisuusliikkeen kohdalla.
Kolmantena osana on ketteryys, jossa koiran tulee suorittaa sääntöjen mukaisella tavalla hallitusti erilaisia esteitä, muun muassa huojuva silta, keinulauta,
pituushyppy, tunnelin läpi kulkeminen, vaakatason tikapuiden ylitys ja
seuraaminen epämiellyttävällä alustalla. Lopuksi suoritetaan kauko-ohjaus,
jossa koiran tulee ohjaajan seistessä paikallaan käskystä mennä edessä olevalle merkille ja sieltä kauko-ohjattuna kolmelle eri pöydälle tuomarin
määräämässä järjestyksessä. Lisäksi ohjaajan ja vieraan henkilön täytyy kantaa koiraa.
-Mervi Kähönen
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Terveisiä palveluskoirien SM-kisoista Kemistä!
PK SM:t pidettiin Kemissä 21.-23.8.2009. Tuusulan Kennelkerhosta meitä lähti
kisaamaan ennätyksellinen määrä koiria - kaksi:
Reija Nieminen & malinois uros Eloketun Etiäinen "Ara" ja
Marja Uusitalo & hollanninpaimenkoira narttu Kweetnie V.D. Vastenow "Ruska". Molemmat osallistuivat henkilöhakuun. Aralle kisat olivat kolmannet ja
Ruskalle sekä Ruskan omistajalle Marjalle ensimmäiset. Kirjoitan tämän jutun
vain omasta kisastani, sillä Marja kirjoittaa omastaan. Mukanamme oli "ketynä"
(kenneltyttönä) Mervi Kähönen, jonka neuvot, havainnot ja avut olivat kultaakin
kalliimpia ja kiitän niistä suuresti!

Kuva © Titta Järvenpää

Ajoimme torstaina jo aamusta Iisalmeen Marjan mökille yöksi. Perjantaiaamuna jatkoimme sieltä Kemiin ja kävimme ilmoittautumassa kisakeskukseen.
Koirat tarkistettiin normaaliin tapaan, mutta ei ollutkaan varsinaista eläinlääkärin tarkistusta kuten aiempina vuosina. Illalla saimme harjoitella vielä tottelevaisuutta ja totutella omaan kisakenttään. Teimme hypyt ja
eteenlähetyksen palloilla pelaten ja olimme valmiit varsinaiseen koitokseen.
Olimme vuokranneet mökin n. 30 km Kemistä ja saimme siellä rauhoittua,
saunoa ja rentoutua. Lauantaiaamuna tottelevaisuusosuudet alkoivat klo 8.
Aran vuoro oli joskus klo 11-12 välillä. Teimme kaiken juuri niin hyvin kuin
osasimme ja olin todella tyytyväinen. Istumisliike jäi seisomiseksi, mutta senkin
tuomari sai kuulostamaan todella hyvin suoritetulta: "Valmisteleva osuus erinomainen, pysähtyi heti käskyn saatuaan, tänään kuitenkin väärä asento". Tottelevaisuuspisteet Aralle 86 p. Sijoitus tottelevaisuuden jälkeen oli 6.
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Loppupäivä lauantaista meni osaksi maastoarvontojen odotteluun, kun arvonnat viivästyivät 1,5 tuntia. Hakukoirat jaettiin kahteen maastoryhmään, joista
toinen ryhmä lähtisi sunnuntaina ensimmäisenä hakuradalle ja toinen ryhmä
esineruutuun. Saimme arvonnassa menolipun esineruutuun ja Ruska hakuradalle. Loppulauantaina söimme grilliruokaa ja saunoimme pitkän kaavan mukaan mökillä.
Sunnuntaiaamuna oli aikainen herätys (toisin sanoen ylösnousu valvotun yön
jälkeen) ja lähdimme sovitulle kohtaamispaikalle kauppatorille. Sieltä lähdimme
letkassa ajamaan kohti esineruutua, joka osoittautui olevan melkein
vuokramökkimme naapurissa. Vuoroamme odottaessani yritin olla jännittämättä turhia, mutta myönnän - oksensin kerran. Esineruutu oli harvinainen SM-ruutu; vain 30 metriä leveä, 50 metriä syvä, ja siellä oli kolme suhteellisen suurta
esinettä - varvikas, isohko nahkalompakko ja joku pienempi mytty. Ilmoittauduin tuomarille ja sen jälkeen tarkistin tuulen suunnan stendarilla. Olen
huomannut (ja minulle on opetettu), että koira saa paremmin hajun koko
alueesta, kun aloitan etsinnän tuulen alta. Tähän stendariasiaan tuomarin
kommentti oli: "Tulitko tänne jotain festareita viettämään?". Muuten se olisi ollut
ehkä ihan hauska kommentti, mutta tuomari ei juurikaan hymyillyt…
Aloitin tuulen alta vasemmasta reunasta. Näin heti koirasta, että ensimmäinen
etsintäpisto tuli tehtyä nenä kiinni ja vauhdinhurmassa. Jatkoin silti rataa eteenpäin ja ajattelin, että tarkistetaan tuo vasen takakulma vielä uudestaan. Lähetin
pari kolme pistoa ja koira toi keskeltä ruutua esineen ja sen jälkeen lähiesineen.
Lähetin kerran vielä oikeaan takakulmaan, mutta kun sieltä ei noussut mitään,
niin päättelin, että vasemmassa takakulmassa on. Ja lähetin koiran sinne ja
sieltä löytyi kolmas esine. Olin todella tyytyväinen. Työskentelystä lähti 2
pistettä, sillä Aran työskentely ei ollut kovin suoraviivaista. Esineruudusta siis
28 pistettä.
Esineruudun jälkeen odotimme, että hakurata vapautuu toisen ryhmän
käytöstä. Vihdoin, kun vuoromme tuli, jouduimme vielä odottamaan tuomarin
kanssa perusasennossa n. 10 minuuttia ennen omaa vuoroa. En tiedä "lässähtikö" koiran vire siinä, vai tuliko jokin muu taantuma, mutta kun viimein saimme
aloittaa hakuradan, koira lähti tekemään etulinjapistot erittäin huonosti motivoituneena. Pistot olivat vajaat ja jouduin korjaamaan ne. Ja kun korjasin ensimmäisen, niin Ara tuli rulla suussa pois pistolta ja pudotti rullan noin metriä ennen
minua. Siitä tiesin heti, että kyseessä on valeilmaisu, sillä muutoin Ara tuo rullan aina sivulle saakka, eikä tiputa rullaa ennen käskyä "kiitos". No jatkoin rataa
ihan kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Mutta itselle tuli sellainen olo, että hittolainen nyt kyllä meni kaikki mahdollisuudet, että tehdään edes tämä työ kunnolla loppuun! Ja tiedä sitten, haistoiko Ara minun adrenaliinin, mutta siitä
hetkestä loppuun asti koira työskenteli kuin unelma. En muista, olenko koskaan
nähnyt niin syviä suoria pistoja kuin siellä. Hakurata oli metsittyneen
3/2009
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hiekkakuopan reunalla ja toinen puoli radasta tippui välillä suoraan keskilinjalta
alas ja välillä 5-10 metrin päässä keskilinjasta. Ensimmäinen piilo oli oikealla
100-150 m kohdalla vanerilevyn alla osittain peitetty maalimies. Toinen piilo oli
vasemmalla perinteinen umpipiilolaatikko. Kolmas piilo aivan takarajan tuntumassa vain n. 15-25 metrin syvyydellä hiekkakuopan rinteeseen kaivettu "luola", minkä suuaukko oli peitetty vanerilevyllä. Aran työskentelypisteitä lähti
huonon alun vuoksi 4 pistettä. Ensimmäinen ilmaisu oli erinomainen 10 p.,
toinen oli 9 pistettä, sillä näytölle vienti olisi voinut olla suorempi (Ara kävi
jonkun toisen kalikkapinon kautta), ja viimeinen oli 8 pistettä, sillä rullanottaminen piilolla kesti aika kauan. Ehkä Ara yritti kaivautua luolaan saamaan suoraa
palkkaa, en tiedä. Hakuradan pisteet 163 pistettä.
Kun ajelin hakuradalta takaisin kisakeskukseen, olin erittäin huojentunut siitä,
että kaikki oli viimein tehty ja ohi. Ja siitä, että paastoaminen sai pikkuhiljaa loppua. Ja kisajännitys purkautui kaameana parkumisena ratin takana. Onneksi
kukaan ei nähnyt. Mutta kun ymmärsin, että meillähän meni itseasiassa ihan
hyvin maastossa, niin aloin miettiä, että josko sijoituksemme nousisi kuudennesta ylöspäin. Ja kun mietin asiaa lisää, aloin jännittää, että tulisiko jopa
pronssimitali. Ja jännitin niin, etten vieläkään kyennyt syömään enkä juomaan.
Odotimme tuloksia kauan, kunnes ne saatiin tietokoneelta printattua tulostaululle. Mervi ja Marja juoksivat taulun luota meitä onnittelemaan ja sehän se tuli:
SM-PRONSSI!

Kuva © Titta Järvenpää
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Haluan kiittää lämpimästi Tuusulan Kennelkerhon hakuharrastajia pyyteettömästä yhteistyöstä ja avunannosta! Meillä on ihan PRO-RYHMÄT täällä
Tuukkissa! Odotan todella kovasti, että pikkuhiljaa nykyisten kisaajien lisäksi
ryhmistä kaikki loputkin korkkaavat kisakenttiä ja voittavat piirinmestaruuksia,
rotumestaruuksia ja kaikenlaisia SM-sijoituksia! Saadaan lisää kakkua ja kahvia! Ja odotan, että ensi vuonna tulee ehkä sekin historiallinen päivä, että
saamme TUUSULAN KENNELKERHOSTA SM-JOUKKUEEN PK SM-kisoihin
Turkuun!
Haluan myös vielä kerran onnitella Marjaa ja Ruskaa loistavasta 13. SMsijoituksesta sekä rotumestaruudesta, sekä Merviä ja Nitroa Helsingin piirinmestaruudesta sekä IPOR haun SM-HOPEASTA! Uskomattoman upeita suorituksia kaikki - ja aina minulla on liikutuksen kyyneleet silmissä…
Terveisin parku-Reija :)

Kuva © Titta Järvenpää
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SM-kisoja ja rotumestaruuksia - kesän 2009 huippuhetkiä
Ei olisi reilu vuosi sitten voinut kuvitellakaan, mitä kaikkea on saanut tänä
kesänä koirien kanssa kokea. Ja nimenomaan - koirien, monikossa. Vuoden
2008 elokuussa, kun Ruska muutti kotiimme, palveluskoiraharrastukseni nousi
kerta heitolla alkeiden opettelusta III-luokan kisoihin - voisi varmaankin sanoa,
että jokamiesluokasta sain sopimuksen Ferrarille. Minun ja Ruskan ensimmäinen "koekesä" on nyt takana ja vieläpä tuloksilla, joista en olisi uskaltanut
haaveillakaan: käyttövalion arvo kesäkuussa, SM-kisojen 13. sija sekä hollanninpaimenkoirien rotumestaruus (haku) elokuussa. Päätä huimaa vieläkin!
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Palveluskoirien SM-kilpailut, Kemi 21. - 23.8.2009
Kisareissulle lähdettiin jo torstaina ja matkalla yövyttiin mökillämme Iisalmessa.
Matkaseurueeseemme kuuluivat Reija ja Ara omassa autossaan sekä "personal trainerimme" Mervi koirineen. Skoda olikin melkoisen täyteen ahdattu, kun
takapenkillä oli kahden ihmisen ja kolmen koiran tavaroiden lisäksi yksi turistikoira, ihanainen eläkeläinen Ronja. Ruska ja Nitro matkasivat vierekkäin takakontissa omissa häkin puolikkaissaan - eikä alun pienen urinan jälkeen mitään
kommenttia sieltä suunnalta kuulunut. Matka Kemiin asti meni ihan mukavasti
ja siskoltani lainatun navigaattorin avustamana löysimme helposti myös majapaikaksemme varatun mökin Törmän kylästä, n. 30 kilometrin päästä Kemin
keskustasta. Mökki oli mukava ja näköala henkeä salpaava - kyllä täällä kelpasi
kisaan valmistautua.
Tavaroiden nopean purun jälkeen suuntasimme kisapaikalle ilmoittautumaan
ja koiria tarkistuttamaan. Jo etukäteen olin saanut tietää lähtönumeroni, joka oli
72 eli kaikista hakukoirista ihan vihoviimeinen. Numerolappu saatiin ja Ruskan
sirukin löytyi helposti, näin osallistumisoikeutemme oli tarkistettu ja hyväksytty.
Seuraavaksi ohjelmassa oli tutustumistreenit tulevalla kisakentällä ja tein Mervin ja Reijan avustuksella lyhyen treenisuunnitelman; otettiin vain lyhyt pätkä
seuraamista, noudot sekä eteenmeno pallolle. Treenien jälkeen jäimme odottelemaan avajaisjuhlallisuuksia, joihin kuuluivat tervetulopuheet ja ylituomarin
toimittama kisojen avaus. Otimme Ruskan kanssa osaa myös juhlakulkueeseen ja järjestäydyimme tätä varten kisakentän keskelle puheiden ajaksi.
Kulkue kiersi Kemin keskustassa ja jokaisesta lajista oli edustajia mukana.
Suurimmalla osalla kisaajista taisi kuitenkin olla ns. edustuskoirat remmissä,
varsinaisten päätähtien levätessä. Minulla kun ei toista hollanninpaimenkoiraa
sattuneesta syystä mukana ollut, sai Ruska osallistua tähänkin - ja ehdottomasti halusin kulkueessa mukana olla, kun eihän sitä tiedä, pääseekö toista
kertaa moista kokemaan. Ja kun Ruska oli koko kokeen ainoa hollanninpaimenkoira, niin pitihän sitä näyttäytyä.
Yllättävän hyvin nukutun yön jälkeen ajelimme lauantai-aamusta takaisin kisapaikalle, tällä kertaa odottelemaan kokeen todellista alkua. Meidän suoritusvuoro oli siis hakukoirista ihan viimeisessä parissa, joten sitä odottelua kyllä
riitti - ja jännityskin ehti nousta melkoisen korkealle kilpakumppaneiden suorituksia seuraillessa. Jouduimme suorittamaan tottelevaisuusosiomme kolmen
koiran triona ja meille Ruskan kanssa osui ensimmäinen odotteluvuoro. Tämän
jälkeen tehtiin liikkeet ja siitä sitten paikallaoloon. Itse suoritukseen olin tyytyväinen, vaikkakin muutamia selkeitä virheitä sinne tällä kertaa osui - parasta
suoritusta emme siis saaneet itsestämme irti. Tuomareina tottelevaisuudessa
meillä olivat Matti Viljamaa (joka ohjasi meidän liikkeet ja antoi suullisen arvostelun) sekä Markku Korhonen ja he antoivat meille tottelevaisuudesta 80,5
3/2009

Tuusulan Kennelkerho ry.

15

pistettä. Tällä pistemäärällä pääsimme ensimmäiseen tavoitteeseemme - eli
maastopaikka sunnuntaille oli saavutettu. Maastoon pääsi siis 20 parasta tottelevaisuuden perusteella ja meidän sijoitus tässä vaiheessa oli 15.
Loppupäivä menikin jälleen odottelun merkeissä, sillä maastoarvonta myöhästyi yli 1,5 tuntia ilmoitetusta ajasta. Kun sitten pääsimme lopulta nostamaan
vuoronumeroita, huomasin tällä kertaa päässeeni lähes jonon kärkeen - maastoon lähdimme nimittäin numerolla 2. Tämä tarkoitti sitä, että lähtö olisi sunnuntaiaamuna klo 05:45, eli herätyskello piti laittaa huutamaan jo 04:30. Ruokailun
ja saunomisen jälkeen ei tarvinnut taaskaan unta houkutella - ainakin ohjaaja
levytti keskeytymättä kellon soittoon asti.

Maastoryhmän kokoontuminen oli Kemin keskustassa Kauppatorilla, jonne siis
mökiltämme oli matkaa n. 30 kilometriä. Saavuimme ajoissa paikalle ja kun autoletka oli saatu järjestettyä lähtöjärjestykseen, lähdimme ajelemaan kohti hakumaastoja. Jonkin matkan päässä huomasimme Mervin kanssa (juu…Mervi
heräsi myös ajoissa ja lähti seurakseni maastoon "pitämään minut järjissäni"),
että ajelimme takaisin mökkiämme kohden - ja lopulta hakuradalta ja esineruudusta taisi olla matkaa parisen kilometriä yöpaikkaamme. Jihaa!
Hakuradalla meitä arvosteli Markku Korhonen, joka vaikutti mukavalta ja lupsakalta tuomarilta. Pahin jännitys hävisi tuomarin kanssa jutusteltaessa omaa
vuoroamme odotellessa (tuomarit arvostelivat hakusuoritukset vuorotellen ja
toinen tuli aina ottamaan seuraavan ilmoittautumisen, kun edellinen oli vielä
radalla)…vaikka kyllä sitä siitä huolimatta vielä radallekin riitti.
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Aloitin radan lähettämällä Ruskan oikeaan etukulmaan. Edelliseen koesuoritukseen verrattuna se meni ihan mukavasti, mutta sitten vasemmalle lähetettäessä Ruska taas pysähtyi parin metrin päähän haistelemaan kanervikkoa.
Melkein löi polvet jo loukkua, mutta reippaasti otin koiran uudelleen sivulle ja
tein uuden lähetyksen. Tällä kertaa Ruska sitten lähtikin tarkistamaan kulmaa,
ja minä huokasin helpotuksesta. Ruska työskentelikin mielestäni ihan kivasti
koko radan loppuun asti ja kuntoakin tuntui riittävän. Hieman alkoi kyllä epäilykset nousta mieleen, kun näin jo 200 metrin merkin ilman ensimmäistäkään
löytöä?!? Onneksi heti kohta Ruska tulikin rulla suusta radan oikealta puolelta,
eli ensimmäinen maalimies oli löytynyt. Ilmaisu oli tässä erinomainen ja kun
päästiin koiran kanssa piilolle asti, löytyi maalimies "avopiilosta" - tosin oli parin
tukin välisessä montussa puoliksi levyjen alla piilossa. Keskilinjalle palattuani
laitoin Ruskan vasemmalle ja Ruska palasi tältäkin pistolta rulla suussa. Ilmaisu taas erinomainen ja maalimies oli tällä kertaa umpipiilossa. Tämän jälkeen tuli taas jonkin verran tyhjiä ja olimme jo lähellä radan loppumisesta
kertovaa kylttiä, kun Ruska tuli viimeisen kerran pistolta rullan kanssa. Tässä
ilmaisussa Ruska pysähtyi rulla suussa n. 5 metrin päähän minusta, mutta tuli
sitten ilman eri käskyä viereen asti - pisteitä kuitenkin saatiin tästä ilmaisusta
vain 5. Näytölle lähdettiin alamäkeen ja säikähdin melkoisesti, kun vain
parinkymmenen metrin jälkeen Ruska kääntyi tiukasti oikealle ja pysähtyi kuopan "reunan alle" - kun pääsin lähemmäksi, huomasin seinämässä levyn - eli
maalimies oli "kaivettu hiekkakuopan reunaan" ja peitetty levyllä.
Näin siis löysimme kaikki kolme maalimiestä sallitun ajan puitteissa, ja pääsinkin jo mielessäni tuulettelemaan hyväksyttyä tulosta - joka meidän tavoitteena näistä SM-kisoista olikin. Arvostelussa tuomari totesi koiran työskentelevän
ihan kivasti, mutta se selvästi turhautui, kun alussa ei löytöä meinannut tulla.
Yhdessä ilmaisussa oli mainittuja ongelmia, mutta muuten ei sen kummemmin
mitään moitittavaa. Kaiken kaikkiaan hakuradalta saimme kerättyä pisteitä 159
kpl.
Esineruutua varten siirryttiin n. kilometri metsässä eteenpäin ja myös sinne lähdimme suoritusvuorossa toisena. Tuomarina tässä osuudessa oli Teijo Hanhilampi - ja melkoisen erikoinen oli tämä kokemus. Ensinnäkin itse ruutu ei
minunkaan heikolla arviointikyvyllä arvioituna ollut täysimittainen, ja toisekseen
sieltä Ruskan nostamat esineet olivat isompia kuin osasin odottaakaan. Kun
olimme parinkymmenen metrin päässä tuomarista, tuomari jo huuteli ruudun
kulmien paikkaa ja lähetyssivua. Tässä vaiheessa Ruska oli minulla vielä hihnassa ja kun aloin koiraa irrottamaan ilmoittautumista varten, tuomari jo huusi:
"ketäs te olette, tulkaa lähemmäksi sieltä". Ilmoittautuminen saatiin sitten hoidettua ja kun tapani mukaan otin sytkärin taskusta ja aloin tarkistamaan tuulen
suuntaa, avasi tuomari taas suunsa ja totesi: "ei tänne olla tupakalle tultu".
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Pikkuisen oli ensikertalainen ihmeissään - ei ihan arvokisojen mukaista toimintaa…tai ei ainakaan sellaista, mitä olisin odottanut. Noh, eteenpäin sanoi
akka lumessa ja aloitimme etsinnän. Viidessä minuutissa saimme nostettua
kaksi esinettä ja lopputuloksena esineruudusta 22 pistettä. Vaikka esineruutu
ei mitoiltaan eikä myöskään esineiltään täyttänyt "laatuvaatimuksia" ja varmasti
oli helpoin ruutu ikinä, en jäänyt harmittelemaan viimeisen esineen uupumista,
sillä mielessä pyöri vain tosiasia: olimme juuri saaneet ensimmäisissä SMkisoissamme hyväksytyn tuloksen yhteispisteillä 261,5 (II-tulos).
Lopullisessa kunniataulukossa tämä suorituksemme riitti 13. sijaan, mikä oli itselleni melkoinen yllätys kuitenkin. Ja kun lisäksi Reija ja Ara saavuttivat
Suomen Mestaruus -pronssia, sai kisat todella iloisen päätöksen molempien
koirakoiden kohdalla. Ensi vuonna lähdetään tiukemmilla tavoitteilla parantamaan tämän vuoden sijoituksia - ehdottomasti!!!
Kiitos matkaseurasta Reijalle ja Aralle sekä Merville, Nitrolle ja Ronjalle! Merville erityiset kiitokset myös viime hetken ohjeista/neuvoista/tuesta koko reissun aikana - personal trainerin läsnäolo oli enemmän kuin tarpeen.
Hollanninpaimenkoirien rotumestaruus-kilpailut, Lahti 30.8.2009
Viikko SM-kisojen jälkeen startattiin siis taas mestaruuskisoissa, tällä kertaa
kisakumppaneina oli vain hollanninpaimenkoiria - eli tämän vuoden rotumestaruuskisat pidettiin Lahdessa ja hakuun oli ilmoittautunut meidän lisäksi
kaksi muutakin. Kaiken kaikkiaan holskuja riitti haun lisäksi myös jäljelle ja
etsintäkokeeseen - ja jokaiseen lajiin saatiin mestarit.
Meidän päivä alkoi hakuradalla ja tällä kertaa Ruska lähti työskentelemään
alusta pitäen taas normaalisti. Alkuun mentiin muutama pisto ilman löytöä ja
välillä väisteltiin pitkin keskilinjaa pyyhältävää sauvakävelijääkin. Lähellä 100
metrin kylttiä napsahti: ensimmäinen maalimies nousi radan vasemmalta
puolelta umpipiilosta. Tässä ilmaisussa tuomari näki hieman virheitä, eli Ruska
hidasti rullaa tuodessa - vaikkakin toi sen perille asti ja lähti näytölle yhtä innokkaasti kuin ennenkin. Seuraava maalimies nousi sitten radan oikealta puolelta,
sekin umpipiilosta ja tässä vaiheessa oltiin edetty radalla n. 150 metriä.
Tästäkään ilmaisusta emme saaneet täysiä pisteitä, mutta moka oli täysin
minun - annoin Ruskalle liinaa huolimattomasti ja yhtäkkiä tajusin, että liina on
loppumaisillaan ja jouduin toppaamaan sen melkoisen rajusti: tämä sai Ruskan
sitten pysähtymään ja katsastamaan taaksepäin…lähti kuitenkin jatkamaan
matkaa ilman eri käskyä. Tuomari kyllä huomasi tämän minun nykäisyn, mutta
verotti siitä pisteitä joka tapauksessa. Sitten taas paukutettiin tyhjiä lähes radan
loppuun asti, kunnes viimeinen maalimies löytyi avopiilosta radan oikealta
puolelta. Tässä ilmaisussa Ruska teki taas "jo tutuksi tulleen" pysähdyksen, eli
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pysähtyi rulla suussa n. 5 metrin päähän ihmettelemään. Päästiin sitten kuitenkin maalimiehelle asti ja radalta palatessa tämä kolmas maalimies kertoi jännittäneensä meidän puolesta kovasti, sillä piilossa odotellessaan hän oli
huomannut pari marjastajaa tulevan kohti vihellellen. Ne olivat kuitenkin
meidän onneksi lähteneet kulkemaan radalta (ja piilolta) poispäin, eivätkä
olleet enää näköpiirissä koiran tullessa.
Pienistä virheistä huolimatta kaikki
maalimiehet taas löytyivät ja arvostelussaan tuomari sanoi suurin
piirtein seuraavanlaisia asioita:
kun viimeinen ilmaisu oli tapahtunut, aikaa oli kulunut vähän reilut
17 minuuttia, koira työskentelee
hyvin, pistot ovat riittävän leveitä,
takatuuli vaikutti siihen, että koira
nosti maalimiehet hieman takaviistosta (ei vaikuttanut pisteisiin),
yhteistyötä ja koiran ohjattavuutta
tuomari kehui myöskin. Hakuradalta tällä kertaa saimme pisteitä yhteensä 155. Meitä aikaisemmin
radalla ollut koirakko (myös IIIluokassa) oli saanut 143 ja kun jälkeemme metsään mennyt I-luokan
koira ei ilmaissut viimeistä maalimiestä, olimme johdossa tämän
ensimmäisen osuuden jälkeen.
Metsästä ajeltiin takaisin Lahden
suurmäen tuntumassa sijaitsevalle
Kuva © Eloketun
koulutuskentälle, jonka läheisyydessä oli myös esineruutu. Tälläkin kertaa meidän esineruutu jäi yhtä esinettä
vaille vajaaksi, mutta jälleen saimme kehuja koiran ohjattavuudesta ja
yhteistyöstä. Pisteitä tästä osuudesta saimme tasan 20.
Viimeisenä edessä oli tottelevaisuusosio, joka suoritettiin kaikkien kolmen
hakukoiran triona. Meille osui ensimmäinen odotteluvuoro, jonka jälkeen
teimme liikkeet ja viimeisenä olimme paikallaolossa. Tällä kertaa oma suorituksemme taisi olla kaikista kesän kokeista teknisesti huonoin, mutta onneksi
pisteet riittivät kuitenkin tulokseen - eli tottelevaisuudesta saimme pisteitä 83
kpl. Lopputuloksena tämän päivän suorituksesta saimme siis yhteensä 258
pistettä, joka oikeutti II-tulokseen ja ROTUMESTARUUTEEN.
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Kilpakumppaneidemme tottelevaisuuspisteet eivät tällä kertaa ylittäneet vaadittua rajaa, joten olimme lopulta ainoa tuloksen saanut hakukoirakko.
Kiitokset
Tämä uskomaton koekesä ei olisi ollut mahdollinen ilman Ruskan entistä
omistajaa Saijaa, Ruskan maahantuonutta Hannua, Tuusulan Kennelkerhon
hakuryhmää ja sen upeita ohjaajia Reijaa ja Merviä. Sydämellinen kiitos teille
kaikille, jotka olette vaikuttaneet ja mahdollistaneet minun ja Ruskan upeat ja
ikimuistoiset kokemukset kesän 2009 aikana. Toivottavasti saan ja voin luottaa
apuunne jatkossakin - minun ja Ruskan viimeisiä koekäyntejä ei ole vielä nähty!
-Marja Uusitalo
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TOKOPALSTA
Kesän aikana tokolaiset ovat saaneet paljon aikaiseksi. Suuresti ilahduttaa,
kuinka innolla tokolaiset ovat olleet mukana tapahtumissa: talkoissa,
luonnetesteissä ja kisoissa.
Keväällä järjestimme epäviralliset toko-kilpailut ja kesän alussa ratkoimme
epävirallisilla kisoilla kolmen seuran paremmuusjärjestystä. Seurojen välisiin
epävirallisiin osallistui kiitettävä määrä innokkaita tokoilijoita ja kisat
sujuivatkin oikein leppoisissa tunnelmissa. Tällä kertaa parhaiten pärjäsivät
Keravan koiraharrastajat ja niinpä hieno kiertopalkinto päätyi keravalaisten
hyllyyn. Ehkäpä saamme sen ensi vuonna omaan hyllyymme. Kiitos kaikille
onnistuneesta tapahtumasta!
Kesällä oli myös seuramme suurin tapahtuma: Tuusulan näyttely. Tokolaiset
olivat uutterasti auttamassa järjestelyissä, eikä hymy hyytynyt näyttelypäivän
kiireessäkään. Erittäin paljon kiitoksia kaikille auttamassa olleille! Mahtavaa
työtä!
Vielä on jäljellä yhdet epäviralliset toko-kilpailut ja sitten seuraakin
jakautuminen kenttä- ja halliryhmiin. Kenttäryhmät tulevat pyörimään
sunnuntaisin ja halliryhmät perjantaisin. Lisätietoja saa mailitse
allekirjoittaneelta.
Toivotan oikein hyviä treenejä syksyn ruskassa!
Älkää antako syyssateiden masentaa :D
-Helinä Laine

Vauva-Hauva, osa 4

Kesä tuli ja kesä meni. Miltei uskomatonta, että syksy on taas kylmine
tuulineen ja sateineen. Vaan onneksi toistaiseksi on vielä ollut aurinkoista.
Anni ja Tumba ovat kasvaneet hurjasti kesän aikana. Tumba on
korkeudeltaan jo täysikasvuinen ja nyt vain odotellaan, että miehen alku
levenisi. Tumba tiputti kaikki karvansa ja muistuttaa nyt lähinnä vinttikoiraa.
Anni taasen kasvattaa tukkaansa ja nyt se täytyykin jo letittää tai muuten Anni
ei näe kunnolla (sehän nyt ei menoa haittaa).
Olinpa tuossa kesällä Heinolassa näyttelyssä Tumban kanssa. Isäntä oli
Annin ja Dalin kanssa kotona. No isäntä soittaa ja kertoo heränneensä
tulipaloon. Tietysti juuri silloin minun pitää mennä kehään ja puhelu jää siihen.
Keskity siinä sitten esittämään Tumbaa tuomarille. Kehästä päästyäni soitin
heti kotipuoleen ja sain kuulla tapahtuneet. Isäntä oli nukahtanut ja Anni oli
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mennyt laittamaan aamupalaa: hella päälle, tiskirätti tuleen ja se sytytti
pajukorin. Liekit kattoon ja palohälyttimet huutamaan. Onneksi ei sen
kummemmin käynyt. Ai Tumba esiintyi suht hyvin ja oli neljänneksi paras uros.
Tuo siis tapahtui yhden päivän aikana ja tulossa oli Kouvolan näyttely, milloin
olisin kaksi vuorokautta poissa kotoa.....
Sekä Anni että Tumba pitävät piilotusleikistä. Anni ottaa pallon ja vie sen
piiloon. Vasta sitten, kun Anni on tullut kikattaen pois piilolta, Tumba lähtee
etsimään lelua ja tuo sen takaisin Annille. Ja niin homma jatkuu. Jos Tumban
täytyy esim. juoda, niin Dali tuuraa sen aikaa ja hakee lelua Annille, kunnes
Tumba taas jatkaa leikkiä.
Syksy on tuonut tullessaan myös uhman. Pappa teki leipää itselleen, niin
eikös Tumba ihan pokkana ottanut sen pöydältä papan seistessä ihan
vieressä. Tumba ei ole tähän mennessä edes haistellut pöydälle. Niin se
lapsuuden viattomuus katoaa nopeasti - molemmilta vauveleilta. Niin kuin tuo
metsälenkkikin antoi osviittaa, että tulossa on hieman (!) kärsivällisyyttä
vaativat ajat. Olin siis metsässä ja koirat sekä Anni vapaana. Kauempaa meni
muita ulkoilijoita ja Tumba rupesi puhkumaan häntä kaarella. No, kytkin koirat
niin eiköhän samalla Anni keksinyt, että haluaa juuri päinvastaiseen suuntaan
kun oltiin menossa. Ja jalat alle ja karkuun. Ei muuta kun Annin perään
raahaten siihen toiseen suuntaan puhkuvaa Tumbaa perässä. Kun otin Annia
kädestä kiinni, niin tyttöpä upotti kiukuspäissään hampaansa käteeni. Siinä
sitä sitten taas huokastiin syvään: hienoa, remmissä on itseään isompi teini
puhkumassa sadan metrin päässä olevaa koiraa ja toisessa kädessä
kirjaimellisesti kiinni oleva ja huutava tyttö. Ja Dali ilmeisesti on aloittamassa
taas juoksua, kun pesee itseään jatkuvasti.... *huoh*
Anni muuten pääsi rattaiden kyytiin: niin hevosen vetämien kuin Dalin
vetämien. Dalin antama kyyti oli tosin selkeästi hauskempaa, kun pääsi paljon
kovempaa. Niin ja se Kouvolan reissu, jonka mainitsin tuossa: se meni oikein
hyvin. Tumba käyttäytyi mallikkaasti koko reissun ja esiintyi kehässä hyvin
ollen neljänneksi paras uros. Kotikin oli ehjänä, kun palasimme.
-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! Shampooosastommekin täydentyi hiljattain ihanilla uutuusmerkeillä,
mm Tigi Pet Head, John Paul Pet, Pure Paws,
Espree, BioGroom...
Meiltä myös trimmaus-, pesu- ja kynsienleikkauspalvelut.

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

nväylä

Sahatie

Tuusula

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

Fallbac

kantie

4C

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

Tammisaari:
Asematie 6, Puh. 040 484 1000

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

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