Tuusulan Kennelkerho ry.

Jäsenlehti nro 3 / 2010

YDINLUU

HALLITUS 2010

Tuusulan Kennelkerho ry:n jäsenlehti, joka
ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Levikki
n. 200 kpl. 37. vuosikerta.
Aineistopäivät 2009
Ydinluu nro 1/2010 13.2.2010
Ydinluu nro 2/2010 22.5.2010
Ydinluu nro 3/2010 25.9.2010
Ydinluu nro 4/2010 20.11.2010

Anja Nikkonen p. 040-585 0086
anja.nikkonen@elisanet.fi
Varapuheenjohtaja/ Ajokoirajaos

Erkki Selin p. 040-833 4445
Sihteeri/ rahastonhoitaja

Jonna Lindfors p. 040-594 4007
jonna.lindfors@pp.inet.fi
Hallituksen jäsen/PK-jaos

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

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

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

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

Hallituksen jäsen/ Agilityjaos

------------------------------------------------Tuusulan Kennelkerhon www-sivut
www.tuusulankennelkerho.com
Marja Uusitalo
Tuusulan Kennelkerhon e-mail:
tuukk.hallitus@gmail.com
Tuusulan Kennelkerhon postiosoite:
Jonna Lindfors
Lehtimäentie 2 as 6, 05510 Hyvinkää
Tuusulan Kennelkerhon tili:
Keski-Uudenmaan OP
509212-530554

Puheenjohtaja/ Näyttelyjaos

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

Helinä Laine
tuukk.toko@gmail.com
Hallituksen varajäsenet

Elise Takala p. 045-673 9157
Tarja Immonen immonentarja@gmail.com
------------------------------------------------PK-jaos
tuukk.pk@gmail.com
Reija Nieminen, Mervi Kähönen,
Marja Uusitalo, Riikka Mäkinen, Mia Jokilahti
Agility-jaos
tuukkagility@gmail.com
Janna Pirhonen, Arja-Leena Aho,
Tia Hirvonen
Nuorisojaos
Anni Järveläinen tolleri2@luukku.com
Heini Lukkarinen p. 050-3422204
Kerhoemäntä/kenttävastaava
Anita p.040-5273600
anita.riekki@gmail.com
Jäsensihteeri
Sanna Misukka p. 050-5723455
sanna.misukka@elisanet.fi

2

Tuusulan Kennelkerho ry.

2/2010

AGILITYPALSTA
Agilityjaoksen toimintaa hoitelee enää kolmihenkinen toimikunta, Arja-Leena,
Janna ja Tia sekä nettisivujen päivityksen hoitaa Ypäjälle opiskelemaan muuttanut Peppi. Kummat tuulet puhaltavat agilitykentillä, kun kaikki toimikuntalaiset ovat äitiyslomalla. Kolmen hengen yhteenlasketusta univajeesta huolimatta, tai ehkä juuri siksi, ideoita riittää ja yritämme saada asiat mallikkaasti
hoidetuiksi.
Ryhmät ovat syksyn ajan pyörineet muutaman ahkeran kouluttajan ansiosta
varsin sujuvasti. Koulutukset päättyvät Nahkelan kentällä lokakuun alkupuolella ja aiemmista talvista poiketen tänä talvena ei ole seuran järjestämää hallivuoroa vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Talvitreenien järjestäminen jää siis
jokaisen harrastajan omalle kontolle. Agilityn alkeiskurssi alkaa myös jo lähestyä loppua ja taas on toistakymmentä innokasta koirakkoa perehdytetty esteiden suorittamisen saloihin.
Olemme alkaneet nyt hyvissä ajoin pohtia ensi kevään toimintaa, jotta koulutukset saadaan sujuvasti rullaamaan heti säiden salliessa. Samalla rohkaisen
jokaista harrastajaa pohtimaan olisiko itsestäsi agilitykouluttajaksi. Yritämme
järjestää kouluttajakoulutuksen, jonka oppeja saisi sitten mielin määrin harjoitella kouluttamalla seuramme harrastajia.
Toimikunnalle voi rohkeasti antaa palautetta, ehdotuksia tai muuta viestiä
osoitteeseen tuukkagility@gmail.com.
Agilitytoimikunnan puolesta,
Tia

P.S. Jos omistat videokameran tai digikameran, jolla voi kuvata videokuvaa,
ota se joskus mukaan treeneihin ja pyydä jotakuta kuvaamaan suorituksesi.
Yllättäviä ja uskomattomia asioita paljastuu, kun katselet videoa. Saatat
vaikkapa huomata, ettet juoksekaan tuulennopeudella sujuvasti kuin gaselli,
kuten olet aina luullut, vaan löntystelet kädet tanassa kuin eksyksissä oleva
puupökkelö. Ja vaikka näin kävisikin, on se silti viihdyttävää :)
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TOKO-PALSTA
Tämä vuosi on toko-puolella ollut erittäin hankala. Alkuvuodesta koulutuksia
jouduttiin perumaan kovien pakkasten takia ja kesällä vuorostaan tuli hellerajat
vastaan. Kun ilmat olisivat koulutukset sallineet niin eiköhän sitten allekirjoittanut sairastunut ja taas koulutukset jouduttiin perumaan. Epäviralliset kisat
jouduttiin myöskin perumaan eikä seurojen väliset kisat toteutuneet tänä vuonna. Tiedonkulkukin on takerrellut pahemman kerran. Kiitos kaikille tokolaisille
kärsivällisyydestänne! On ollut todella hienoa nähdä kuinka vastoinkäymisistä
huolimatta olette jaksaneet tulla kouluttamaan koirianne. Positiivinen asenteenne on auttanut todella paljon allekirjoittanutta jaksamaan.
Olemme saaneet uuden kouluttajan ja nyt allekirjoittaneen lisäksi kentällä
hääräävät Mari ja Anja. Anja saa kertoa itse itsestään enemmän :)
Parantelin ryhmä-jakoa ja nyt ryhmät olisi seuraavanlaiset:
klo 16 aloittelijat (Helinä)
klo 17 aloittelijat (Helinä)
klo 17 aloittelijat (Anja)
klo 18 puuhastelijat (Helinä)
klo 19 kisaajat (Helinä)
Joka kuun toisena sunnuntaina järjestetään uusille tulokkaille info klo 15.30.
Infoon on ilmoittauduttava etukäteen osoitteeseen tuukk.toko@gmail.com.
Infoa ei pidetä mikäli ilmoittautuneita ei ole.
Talvella pakkasraja on -15 astetta. Tarkista pakkaslukemat mittaristasi ennen
koulutukseen tuloa. Jos pakkanen on rajoilla, varmista tekstiviestillä onko koulutusta vai ei. Puhelinnumeroni on 050 304 9866. ÄLÄ SOITA! En kumminkaan
ehdi vastaamaan.
Tähän mennessä tokolaiset ovat saaneet sähköpostitse tiedoitteita tapahtumista. Nyt uusin koko tämän sähköpostijakelulistani. Tämä tarkoittaa, että
poistan kaikki osoitteenne! Jos haluat jatkossa saada tiedoitteita, lähetä sähköpostiviesti:
Saaja: tuukk.toko@gmail.com
Otsikko: Haluan emailia
Viestiksi voit kirjoittaa mitä haluat
-Helinä Laine
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PK-PALSTA
Tänä syksynä on ollut ennätysmäärä osallistujia tottelevaisuus- ja maastokoulutuksissa. Kentällä autojen parkkeeraus on jo tuonut pientä haastetta.
Muistakaa ajaa kentällä aina varovasti, ettei kukaan ihminen tai koira jää eteen!
Jatkossa koulutuskenttämme on varattu PK-koulutuksiin MAANANTAISIN
(koko ilta) SEKÄ KESKIVIIKKOISIN KLO 19 - 21. Ensi keväänä voimme siis jakaa koulutusryhmiä kahdelle illalle, jolloin saamme paremmin vastattua toivottavasti samanlaisena jatkuvaan koulutuskysyntään.
Perjantaisin kentällä ei ole mitään vakiovuoroa, vaan ko. päivä on pyritty rauhoittamaan koulutusohjaajien käyttöön.

* * * * * TUUKK KESÄLEIRI 2011 * * * * *
2011 leiripaikaksi on varattu HAUHOVI 1-5.6.2011.
Alustavassa ohjelmassa on TOKOa, Agilitya,
PK-tottelevaisuutta, esine-etsintää, EK-lajeja,
PK-hakua ja PK-jälkeä. Kaikki jaokset mukaan!
* * * TERVETULOA! * * *
Lisätietoja: reija.nieminen@gmail.com
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PK-toimikunta esittäytyy:
1. Nimesi ja kotipaikkakuntasi:
Riikka Mäkinen Tuusulasta
2. Mihin Tuukkin jaokseen/
toimikuntaan kuulut:
PK-jaokseen
3. Koirasi rotu, sukupuoli, nimi
(virallinen ja kutsuma) ja ikä:
hwu Riku (Monzahova Bexley),
5vee
4. Harrastuksesi koiran
kanssa: PK-jälki
5. Koira-aiheiset kurssit ja koulutukset, joita olet suorittanut:
Koulutusohjaaja- ja koetoimitsijakurssit
palveluskoirapuolella on tullut suoritettua.
Erinäisillä leireillä, kursseilla ja
seminaareissa olen myös
itseäni nolannut.
6. Tärkein muistosi koiraharrastuksestasi:
Ehkä se oli kaiken alku silloin 13-vuotiaana, kun sain ensimmäisen oman
koiranpennun. Jännitti niin, että vatsa oli kipeä viikon. Mitään suuria voittoja
meillä ei ole muisteltavaksi.
7. Rakkain muistosi koirasi kanssa elämisestä:
Kaikki luonnossa yhdessä taivalletut kilometrit.
8. Terveisesi Tuukkin TOKO/Agility/PK-harrastajille:
Tämä koiran kanssa harrastaminen on tosi hauskaa, kun ei tehdä siitä liian
vakavaa!
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TUUKK:IN LUONNETESTIT 2010
TuuKK järjesti ahkerasti luonnetestejä vuonna 2010, yhteensä peräti 8 testiä.
Keväällä oli 4 testipäivää kahtena viikonloppuna, sekä saman verran
syyskaudella. Kiitos kaikille testeissä eri tehtävissä ahertaneille ja jaksaneille,
vapaa-aikaansa uhranneille jäsenillemme!

Ilman hyvää talkoohenkistä porukkaa ei onnistuneita testejä yksinkertaisesti
pystytä järjestämään. Testeissämme on ollut myös aina hyvä ja leppoisa henki,
kiitos myös siitä!
Tuomareina
testeissämme
koiria arvioivat jo tutuiksi tulleet
Bengt Söderholm ja Tarja Matsuoi. Kaikki testimme ovat
olleet aina täynnä testattavia
koiria, joita mahtuu sääntöjen
mukaan 10 koiraa/testipäivä.
Syynä ilmeisesti hyvät tuomarit
ja hyvä, toimiva testiratamme.
Ensi vuodeksi on tarkoitus
anoa taas uusia luonnetestejä,
joita on kevätpuolella yksi
viikonloppu ja syyskaudella
kaksi viikonloppua.
Tervetuloa mukaan!
Anita Riekki
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Palveluskoirien SM-Kilpailu Paimio 6. - 8.8.2010
Kisavalmistelut
Tänä vuonna SM-kilpailuvalmistelut sujuivat normaalista poiketen. Talvella ja
keväällä tuli onneksi tehtyä melkoisen hyvä kuntopohja sekä koiralle että itselle, kun valmistauduin toukokuun Helsinki City Run puolimaratonille. Juoksimme Aran kanssa yhteensä 17-27 km joka viikko. Kesäkuussa ja
heinäkuussa alkoivat hellepäivät, oma mieli meni lomamoodiin ja tuli treenattua
todella vähän. Keksin alkaa harrastaa vesipelastusta perustamalla tee-se-itsevepe-ryhmän ja sillä tavoin helpotettiin oloa helteillä. Toisaalta rauhoitin mieltäni, että olen ennenkin yliharjoittelulla pilannut Aran hakusuorituksia, niin nyt
vähempikin saisi riittää.
Heinäkuussa tuntui pientä stressiä, kun tajusin, että on enää kuukausi kilpailuihin aikaa. Treenattiin hakua kerran viikossa, ja esineitä samoin. Tottelevaisuutta 1-2 kertaa viikossa. Kaksi viikkoa ennen kilpailuja mietin, ettei me olla
koskaan lähdetty näin retuperävalmisteluilla SM-kilpailuihin. Mieli oli aika kauhunsekainen. Viikkoa ennen kilpailuja olin Tending-leirillä ja tehtiin 4 päivää
peräkkäin hakua. Siellä sai sopivasti motivoitua ja vaadittua. Viimeisenä tiistaina tehtiin Marja Uusitalon kanssa vikat tottis- ja esinetreenit. Marja treenasi silloin omia koiriansa. Esineruudun jälkeen tuli sellainen fiilis, ettei tuo Ara ole
ikinä ollut näin hyvässä paketissa ennen SM-kilpailuja. Yhtäkkiä kaikki vain loksahti ja tajusin, ettei meillä ole enää yhtään "heikkoa" osa-aluetta, niin kuin ennen on esineruutu ollut. Oli ihan mahtava fiilis lähteä kisoihin ja koko ajan oli
vahva hyvä 'etiäinen', että kaikki menisi oikein hyvin.
Kiireinen kisaviikonloppu
Sattui tänä vuonna niin jännästi, että palveluskoirien Suomen mestaruus
-kilpailut ja lapsuuden ystäväni häät osuivat samalle viikonlopulle. Ja minun
tehtäväni oli olla kaasona häissä. Soitin jo tammi/helmikuussa SM-kilpailujen
ylituomarille ja selitin tilanteen. Kysyin, millainen aikataulu kilpailuissa oli ja voisinko sittenkin osallistua, jos käyn häissä lauantai-iltana. Ylituomari ei huomannut mitään osallistumisen esteeksi ja sanoi asian olevan ok.
Viestittelin samasta asiasta ylituomarille vielä viikkoa ennen kilpailuja, ja edelleen tuli vastaus, että asia on ok. Kun saavuimme kilpailupaikalle, sääennusteet pursuivat ylihelteisiä päiviä ja kilpailujen järjestäjät yrittivät kuumeisina
saada aikataulut sopimaan aamujen ja lauantai-illan viileimmille tunneille. Aikatauluja muuteltiin vielä muutamia kertoja ja ehdin hikoilla ja ahdistua moneen
kertaan, kun ymmärsin, etten välttämättä pysty kilpailua jatkamaan häiden
päällekkäisyyden vuoksi.
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Kävimme sitten soitellen sotaan ajatuksella, että niin kauan kisataan, kunnes
tulee seinä vastaan. Aloitimme siis lauantaiaamuna tottelevaisuussuorituksella
klo 5. Koira tuntui iloiselta ja rennolta, ja oli hienosti kuulolla. Kun tuomarit laskivat pisteitä, tuli ylituomari kertomaan, että esineruutu suoritetaan valitettavasti
lauantai-iltana. Ja minulta meni vähän jalat alta, kun petyin niin valtavasti; kisat
oli sitten siinä. Voi itku!
Tottelevaisuudesta saimme pisteet 88. Tuomareina toimivat Tero Oravasaari ja
Jussi Hämäläinen. Tottelevaisuusosion jälkeen sijoitus oli jaettu 7. sija, samoilla pisteillä seurakaveri Mervi Kähösen ja saksanpaimenkoira Konnamuorin
Intron (Nitro) kanssa.
Aloin miettiä, että millä saataisiin Ara vielä maastoonkin mukaan. Onneksi
koeohje kertoo, että koiralla saa olla kaksi ohjaajaa, joista toinen suorittaa koiran kanssa tottelevaisuuden ja toinen maaston kokonaisuudessaan.
Tämän jälkeen ryntäsin etsimään Marja Uusitaloa, joka oli kisaturistina mukana
ja vieläpä jalkavaivaisena pari päivää vanhan kirveshaaverin vuoksi. Aloin
rukoilla, voisiko Marja ohjata Araa esineruudussa. Marja mietti ja mietti, ja lopulta lupasi ohjata. Sanoin, ettei meillä ole mitään hävittävää. Joko kisat loppui
tähän, tai sitten lähdetään vielä kokeilemaan esineruutua.
Marjan kanssa kävimme vielä hakemassa asialle siunauksen sekä ylituomarilta, että tämän kautta kaikilta hakukokeen tuomareilta. Ja asia oli sillä selvä.
Lupa ohjaajan vaihdokseen saatiin muuttuneiden aikataulujen vuoksi, sekä siksi, että ylituomari oli ollut kaasoasiasta tietoinen jo pitkän aikaa ennen kilpailuja.
Lähdin kaasuttelemaan häihin kaasoksi. Kirkon jälkeen alkoivat keskittymisvaikeudet ja juoksin vähän väliä auton luona puhelimessa tuloksia odotellen.
Viimein Marja soitti ja kertoi, että esineet tasan 30 (täydet pisteet siis). Ja minä
purskahdin samantien hirmuiseen itkuun, olin niin onnesta sekaisin. Tuntui,
että tämä oli jo voitto meille. En olisi tarvinnut edes muuta, niin aioin juhlia tätä.
Sitten tietysti piti alkaa kysellä, suostuisiko Marja ohjaamaan vielä henkilöhaunkin. Ja taas Marja mietti ja mietti. Jos jalka ei turpoisi ja sen kanssa
pystyisi juosta näytöt, niin hän ehkä voisi kokeilla hakurataakin Aran kanssa.
Parin tunnin päästä tuli viesti, ettei viitsi hullua kiusata enempää: kyllä he
lähtevät Aran kanssa hakuradalle yrittämään.
Pääsin hotellille takaisin klo 01 yöllä. Marjan kanssa käytiin vielä viimeiset
keskustelut ja nukuttiin pari tuntia. Klo 03 Marja heräsi, keräsi kimpsut, kampsut
ja koiran mukaan. Sanoi, että me lähdetään tästä nyt sit hakemaan mitsku
teille. Ja sitten ne lähti.
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Maastokertomus apuohjaaja Marjan sanoin
Kun Reija esitti ajatuksen minusta ja Arasta maastosta, ajattelin sen olevan
hyvä vitsi - mm. siitä syystä, ettei kukaan ollut aikaisemmin ohjannut Araa
maastossa edes treeneissä ja katse jalkoihin paljasti sidotun vasemman jalan
varpaan, jossa komeili torstai-iltana kirveen kanssa heilumisen tuloksena kaksi
tikkiä. Hetken keskustelun jälkeen uskoin Reijan olevan tosissaan ja päätin
lähteä yrittämään… mikäli vain pystyisin laittamaan varvassandaaleja hieman
vankemmat kengät jalkaani. Näinpä Reija lähti ajelemaan kohti kaason
tehtäviä ja minä jäin Aran kanssa ihmettelemään, mihin olin taas pääni laittanut.
Maastoarvonnoissa nostin arvan numero 1 (enteellistäkö???), mikä tarkoitti ensimmäistä suoritusvuoroa niin lauantai-illan esineruudussa kuin sunnuntaiaamun hakuosuudessakin - ja sunnuntaina tapaamispaikalla piti sitten olla jo klo
04:00. Ennen esineruutua ehdimme tehdä pienen harjoituksen hotellimme
lähimetsässä, ja vaikka siinä treenissä (pari esineen noutoa) ei ongelmia Aralla
minun käskyjen kanssa ollut, oli illan esineruutuun lähteminen taatusti yksi jännittävimmistä paikoista tähän astisella haku-urallani.
Esineruutu oli SM-kokeiden tasoinen ja hyvin merkitty joka puolelta. Lähetyssivulta katsottuna ruutu vietti ensin hieman alaspäin ja keskivaiheilta kääntyi
ylämäeksi. Näkyvyyttä riitti koko ruutuun, joten koiran työskentelyä pystyi
seuraamaan koko ajan. Oikeassa etukulmassa oli kaatunut puun runko
vaikeuttaen sopivan lähetyspaikan löytämistä ja muualla oli jonkin verran isohkoja kivenlohkareita järjestäen näin sopivia piilopaikkoja esineille.
Ara lähti työskentelemään ensimmäisestä käskystä lähtien erittäin hyvin ja
tarkasti, nenä oli hyvin lähellä maata koko ajan. Tuulta ei ollut juuri nimeksikään, joten koirat saivat tehdä todella töitä esineiden etsinnässä. Meidän suoritus oli näin jälkikäteenkin ajateltuna lähes käsittämätön: kolme lähetystä,
kolme esinettä ja kulutettua aikaa n. 3 minuuttia. Ja muistettakoon, että ensimmäistä kertaa olimme yhdessä tekemässä töitä! Arvosteleva tuomari Tero
Oravasaari olisi kaivannut hieman lisää energisyyttä Aran tekemiseen, mutta
kun koira teki selvästi koko ajan töitä ja tuomarin sanoin "tiesi, mitä on
tekemässä", oli meidän lopputuloksena ruudusta täydet 30 pistettä.
Kun esineruutu oli suoritettu kaikkien koirien osalta loppuun, olimme Reijan ja
Aran kanssa nousseet sijoituksissa jo kolmannelle sijalle. Esineruutu oli yllättävän vaikea tuossa kelissä, sillä vain 8 koiraa kävi kaikki esineet sieltä hakemassa. Meidän lisäksemme vain yksi toinen koirakko ylsi 30 pisteeseen ja pari
koiraa joutui toteamaan esineruudun jäävän 0 pisteeseen.
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Tällaisen suorituksen jälkeen oli suhteellisen helppo päätös lähteä yrittämään
myös henkilöhakua seuraavana päivänä - tosin vedätin Reijaa hetkisen panttaamalla päätöstäni vedoten mm. jalan mahdolliseen kipeytymiseen. Melkoisen pian vapautin hänet kuitenkin piinasta kertomalla tekstiviestillä, että aamulla ollaan taas Aran kanssa starttiviivalla =) Illan aikana soittelimme vielä
Reijan kanssa ja kävimme läpi hakusuoritusta sekä käytettäviä käskyjä - ja onneksi nämä asiat olivat melkoisen tuttuja reilun kahden vuoden samassa ryhmässä treenaamisen jälkeen. Ennen kuin jännitykseltäni sain unen päästä
kiinni, ajeli Reija jo hotellille ja ehdittiin vielä lyhyesti päivittelemään tilannetta.
Herätyskellon soittoon oli tuossa vaiheessa enää n. 2,5 tuntia aikaa… eli ihan
liian vähän.
Kun sitten herätyskello soitteli kolmen aikaan, pomppasin ilman torkkutoimintoja sängystä ylös ja aloin kasailemaan tavaroita hakumetsään. Reijakin siinä
heräili koluamiseemme ja lähtiessä heitin hänelle mielestäni hyvin vitsin: "me
nyt lähdetään tästä hakemaan teille se mitali"… ja eipä vielä tuossa vaiheessa
olisi uskonut, miten totta siitä lauseesta tulikaan.
Maastossa jouduimme hetken aikaa odottelemaan päivän valkenemista, ja
hieman ennen viittä meidät kutsuttiin radalle. Lyhyellä koeurallani en moisia
etukulmia ollut vielä nähnyt ja eteenpäinkin katsottuna rata vaikutti melkoisen
haastavalta. Vasen puoli radasta oli jyrkähköä alamäkeä, pusikkoista (rata
alkoi suuren sähkölinjan alta) ja etukulma päättyi - tai ainakin näytti päättyvän
2/2010
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- järveen?!? Alussa oli vielä pienehkö kumpare, joten koiran etenemistä ei loppuun asti nähnyt - piti vaan luottaa koiraan ja sen kuulolla pysymiseen. Oikea
puoli sitten vastaavasti nousi ylämäkeen ja sinnekin koira hävisi näkyvistä pusikoiden ja maaston muotojen takia. Keskilinjan ensimmäiset 100 metriä kulki
pienehköllä metsäautotiellä, mutta haastavuutta tuli myös ohjaajalle keskilinjan
poikettua metsään ja noustua n. 200 metrin kohdalla pienehkön kallion päälle.
Aloitimme Reijan antamien askelmerkkien mukaisesti radan oikealta puolelta.
Tällä lähetyksellä Ara eteni vain 3 metriä, pysähtyi ja kääntyi katsomaan minua
ikään kuin kysyäkseen: WHAT?!? Hetken jo pelkäsin, ettei työskentely lähdekään sujumaan, mutta päätin hylätä tämän ajatuksen ja kokeilla uudelleen huikkasin Aralle iloisesti, että lähdetäänpäs nyt hommiin, otin uudelleen sivulle
ja lähetin - ja sinnehän se sitten meni. Tämän jälkeen Ara ei missään vaiheessa
kysellyt tai taakseen katsellut, vaan työskenteli loppuun asti hienosti. Kaikki
maalimiehet nousivat sallitun ajan puitteissa ja viimeisellä piilolla mielessäni
pyöri lähinnä ajatus: se oli siinä, minä en pettänyt Reijaa, minä en mokannut!!!
Arvostelussa tuomari (edelleen Tero Oravasaari) totesi samoin kuin esineruudussakin, että koira selvästi tietää, mitä se on tuolla tekemässä ja mitä siltä
vaaditaan. Energisyyttä olisi taas kaivannut hieman lisää, mutta se tulkittiin tällä
kertaa vieraan ohjaajan vaikutukseksi - eikä ilmeisesti kovin pistemenetyksiä
aiheuttanut. Pari pistettä meni taaksepäin työskentelystä (vasemman etukulman maalimies nousi vasta toisella vasemmalle suuntautuneella lähetyksellä),
samoin viimeisestä näytöstä saimme "vain" erittäin hyvän, kahden ensimmäisen oltua erinomaisia. Lopputuloksena huikeat 165 pistettä, mitä en ensi kuulemalta suostunut edes uskomaan. Ihan mieletön oli fiilis, eikä kyyneleet olleet
kaukana.
Kun hengitys oli molemmilta tasaantunut, lähdin mietiskelemään meidän saavuttamia pisteitä: Reija ja Ara tottelevaisuudesta 88 pistettä, minä ja Ara
esineistä 30 pistettä ja hakuradalta 165 pistettä eli yhteensä ykköstulokseen
oikeuttavat 283 pistettä. Osasin jo tuolloin arvata, että se riittää varmasti
kärkipään sijoituksiin, mutta edes mitalia en vielä uskaltanut odottaa, koska
kaikki muut suoritukset olivat vielä edessä ja edellispäivän jälkeen listoilla oli
peräti 5 koirakkoa vain muutaman pisteen päässä toisistaan. Loppupäivä olikin
sitten hermoja raastavaa odottelua ja muiden suoritusten seuraamista.
Päivä hurahti metsässä, ja koira koiralta radalta tuli ulos pettyneitä ohjaajia ilman kaikkia löytyneitä maalimiehiä. Kun lähdimme Aran kanssa metsästä kohti
kisakeskusta, olimme edelleen johdossa, mutta jäljellä oli vielä edellispäivän
jälkeen johdossa ollut ja entuudestaan kovaksi tekijäksi tiedetty koirakko.
Kisakentällä sitten jännitettiin yhdessä Reijan kanssa viimeisten tulosten
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saapumista ja hetken kuluttua Reija saikin viestin puhelimeensa. Viestin
lähettäjä oli suoritustaan tekemään jäänyt viimeinen koirakko ja se meni näin:
Onnittelut Suomen Mestareille!!! Kultamitali oli siis meidän ja samalla
pääsimme riemuitsemaan myös toisen TuuKK-koirakon eli Mervin ja Nitron
upeaa, pronssimitalin arvoista suoritusta. Mieletöntä - molemmat TuuKKin
koirakot olivat mitaleilla! Olisiko kisaviikonloppu paremmin voinut mennä?

Loppusanat ja yhteenveto
Lue koko kilpailukertomus osoitteessa
http://reijaara.webs.com/eloketunetiinen.htm.
Suuret kiitokset kaikille treenikavereille, tsemppaajille, kouluttajille ja kasvattajalle! Tämä oli monien vuosien unelmien täyttymys!
Marja the lainakuski ja apuohjaaja haluaa kiittää Reijaa äärimmäisestä luottamuksesta ja mahdollisuudesta olla osallisena näin mielettömissä tunnelmissa.
Kiitos myös Merville tsemppauksesta ja seurasta maastossa sekä iso kiitos
teille molemmille hakuopastuksesta kuluneiden 2,5 vuoden aikana - ilman
teidän ryhmään pääsyä tällainen kokemus ei olisi ollut mahdollista.
Tekstit: Reija Nieminen ja Marja Uusitalo
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Palveluskoirien pohjoismaiden mestaruuskilpailut 2010, Tanska
PK pohjoismaiden mestaruuskisat pidettiin Tanskan Skanderborgissa
17.-19.9.2010 (NOM). Suomen joukkueessa lähti tänä vuonna Nommeihin 9
koiraa ohjaajineen. 3 hakuun, 3 jäljelle ja 3 viestille. Joukkueenjohtajana toimi
Katri Büchtmann. Ajoimme Suomen joukkueen kanssa paikan päälle omilla autoillamme letkassa. Matkareitti oli Turusta laivalla Tukholmaan, Tukholmasta
Göteborgiin ja sieltä laivalla Tanskan Frederikshavniin. Sieltä ajoimme n. 200
km perille Ryn kylään, jonka leirintäalueella oli motelli meille.
Perjantaina oli ilmoittautuminen, eläinlääkärin tarkastus ja harjoittelu tottelevaisuuskentällä. Iltapäivällä oli avajaiskulkue ja juhlalliset puheet. Perjantaiiltana pidettiin Knudhulessa arvontatilaisuus.

Minulla ja Aralla oli lauantaina suoritusvuorossa haku ja tottelevaisuus. Nommeissa hakurata on 400 metriä pitkä, eikä radalle ole laitettu matkamerkkejä
eikä takarajaa ole merkattu. Jos ohjaaja ylittää 400 metrin rajan, loppuu suoritus siihen. Aikaa suoritukseen on 25 minuuttia. Pisteytys on paljon "raaempi"
kuin meillä eli työskentelystä ja ilmaisuista ei saa erikseen mitään pisteitä, 2
tuomaria antavat pisteet 5-10 tai 0 eli yhdellä numerolla arvioidaan koko suoritus. Tuomareiden pisteistä lasketaan keskiarvo ja se kerrotaan 26:lla.
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Tanskan hakuradat olivat omasta mielestäni vaikeammat kuin muut koskaan
tähän mennessä, johtuen monesta eri maastotyypistä ja maaston muodoista.
Sää oli molempina päivinä viileä ja puolipoutainen, hyvin suotuisa kilpailua ajatellen.
Lauantain hakurata oli U:n muotoinen nouseva rinnerata, jonka toinen U-sakara jatkui vielä n. 45 asteen kulman jälkeen suoraan viimeiset n. 100 metriä.
Radalla oli montaa maastotyyppiä; avointa metsää, rinnettä, jyrkkää todella
syvää ja leveää ojaa, ryteikköä ja istutettua metsää. Tuuli kävi takaa/takaviistosta ja oli ajoittain puuskittaista.
Kaksi ensimmäistä maalimiestä oli U-radan keskellä ryteikössä vain n. 20-30 m
päässä toisistaan. Molemmat olivat umpipiiloissa, jotka oli kaivettu maahan.
Toisesta näkyi vain kansi maata vasten, ja toisesta näkyi n. 20 cm piiloa sekä
kansi siinä päällä. Viimeinen maalimies oli avopiilossa radan oikeassa takakulmassa.
Ara häiriintyi omasta jännittämisestäni niin, ettei alussa tehnyt oikein ainuttakaan suoraa, tarpeeksi syvää pistoa. Ojan pohja ja rinteet vetivät koiraa
puoleensa sen sijaan, että koira olisi mennyt joka kerta suoraan ojan yli ja jatkanut sen taakse metsään. Ensimmäisen löydön jälkeen lopetin jännittämisen
ja koira alkoi toimia kuin unelma. Ensimmäistä kertaa elämässämme näytimme
myös hienoja yliheittoja. Radan alun huono työskentely vei meiltä pisteitä.
Pisteet 195 (max 260).
Nommeissa tottelevaisuudessa noudatetaan sääntöjä, jotka ovat sekoitus
meillä noudatettavaa kansainvälistä tottelevaisuussääntöä ja tokoa. Liikkeenohjaaja ohjeistaa liikkeet. Tuomareita on 2 ja he antavat pisteitä 0 tai 5-10.
Pisteistä lasketaan keskiarvo ja kerrotaan aina jokaisen liikkeen kertoimella.
Paikallaolossa ja vapaana seuraamisessa kerroin on 2, muissa liikkeissä 1.
Liikkeet: ryhmässä paikallaolo, luoksetulo, seuraaminen, kävelystä seisominen, kävelystä maahanmeno ja tasamaanouto 2 kg kapulalla. Meidän pisteet
72 (max 80).
Sunnuntaina aloitimme taas hakuradalla, joka oli nyt lähes suora, lopussa oli
pieni mutka oikealle ja takaisin suoraan. Radalla oli taas montaa maastotyyppiä; avointa hakkuumetsärinnettä, alarinnettä, n. 3m syvää poikittaisojaa, suoraan keskilinjalta n. 3 m jyrkästi nousevaa pengertä, sekä myös n. 3 m jyrkästi
laskevaa pengertä, ryteikköä, istutettua metsää, sekä rinne, joka oli täynnä
kuivaa risua ja puunoksaa.
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Kaikki kolme maalimiestä olivat umpipiiloissa, jotka oli taas kaivettu maan
sisään. Ensimmäinen maalimies oli lähellä vasenta etukulmaa alarinteessä.
Toinen maalimies n. 200 m kohdalla korkealla ylärinteessä jyrkän nousupenkereen, kallion ja ryteikön takana. Kolmas maalimies oli vasemmassa takakulmassa jyrkästi laskevan penkereen ja ryteikön takana.
Taas Ara häiriintyi omasta jännittämisestäni niin, että ensimmäiset 50-70 m radasta esitimme huonoa työtä. Sitten aloimme tehdä oppikirjan omaista hakua.
Radan alun huono työskentely vei meiltä taas pisteitä. Pisteet 188.50.
Ara nosti molempina päivinä hienosti kaikki maalimiehet ja radan mukaisessa
järjestyksessä. Koiralla oli myös ratojen jälkeen silmin nähden paljon energiaa
jäljellä, joten motivaatio ja kuntopohja olivat kunnossa.

Viimeinen osa kisoista oli meillä esine-etsintä. Esineruutu sijaitsi kisakeskuksen välittömässä läheisyydessä peltoaukealla, jossa kasvoi heinää ja takiaisia.
Oli kova tuuli. Ara toi 4 esinettä n. 4 minuutissa. Koira oli iloinen, energinen ja
hallitsematon. Lähetin suoria pistoja eteenpäin, joista 2-3 lähti muutaman
metrin jälkeen ihan holtittomasti kaahaillen 90 astetta väärään suuntaan. Mutta
pääasia, että kaikki esineet nousivat. Kauneuspisteitä meni kaahailusta.
Pisteet 68 (max 80).
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Tänä vuonna vain kolme koiraa 12 hakukoirasta nosti kaikki maalimiehet
molempina päivinä. Ratojen rinteet, ojat ja risukot verottivat koirien voimia ja
monelta loppui todennäköisesti kunto ja sitä myöten myös motivaatio. Puuskittaiset tuulet ja maastojen muodot saattoivat ohjata koiria sekä vaikuttaa
löytöjärjestykseen ja huteihin. Olen hakuesityksiimme äärimmäisen tyytyväinen. Seuraava tavoite on oman mielen hallinta jo ENNEN kuin lähtee radalle!
Palkintojen jaossa Suomelle tuli hienosti kaksi hopeaa:
Ara voitti hakukoirien hopeaa, sekä Tanja Siniluoto, Terhi Isosomppi ja
groenendal Viima voittivat viestikoirien hopeaa! Suomen joukkue voitti kiertopalkinnon ensimmäistä kertaa; koko joukkueen parhaasta pistekeskiarvosta.
Kultamitalit menivät pohjoismaista suojelua lukuunottamatta kaikki Ruotsiin.

Suuret kiitokset kaikesta avusta, yhteistyöstä ja vaivannäöstä kaikille treenikavereille,
tsemppareille, kouluttajille ja
kasvattajalle!
Kasvattajalle
erityiskiitos
Elokettuleirin yliheittoharjoituksista, jotka upposivat koiraan
kuin … kyljysateria!
Teksti: Reija Nieminen
(osa tekstistä lainattu Jere Elon
matkakertomuksesta)
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HALLITUS TIEDOTTAA:
Pikkujoulut 2010
Pikkujoulujen suunnittelu on käynnistynyt. Ajankohdaksi on suunniteltu lauantai-iltaa marraskuun lopussa tai joulukuun alussa, riippuen suunnittelemamme
paikan varaustilanteesta. Tiedotamme tarkasta ajankohdasta kerhomme nettisivuilla heti, kun asiat varmistuvat.
Varaa nyt jo pikkujouluille tilaa kalenteristasi!
Ohjelmaideoita ja -toiveita voi lähettää Helinälle sähköpostilla osoitteeseen
tuukk.toko@gmail.com

Jäsenmaksu vuodelle 2011
Hallitus on päättänyt, että jatkossa Tuusulan Kennelkerhon jäsenmaksuista tullaan lähettämään laskut edellisvuoden jäsenmaksun maksaneille jäsenille.
Jäsenmaksun suuruus päätetään aina vuosikokouksessa, joka järjestetään
vuosittain maaliskuun alkupuolella. Laskut tullaan siis postittamaan jäsenrekisterissämme oleville henkilöille maalis-huhtikuun aikana. Pidäthän huolen,
että yhteystietosi jäsenrekisterissämme on ajantasalla. Mikäli haluat päivittää
tietojasi, ole yhteydessä suoraan jäsensihteeriimme, Sanna Misukkaan:
sanna.misukka@elisanet.fi

TuuKKin hallitukselle voit lähettää viestejä, terveisiä, kommentteja ja toimintaideoita osoitteeseen tuukk.hallitus@gmail.com.
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HERKULLISET UUTUUDET
SAAPUNEET!
KEVYEMPI
Brit Care LIGHT
Kalkkuna-Riisi

LIHAISA
Brit Care VENISON
Riista-Peruna

www.mustijamirri.fi
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www.petpost.fi

LEMMIKKIELÄINTEN RUOKIEN JA TARVIKKEIDEN ERIKOISLIIKE

Järvenpää puh:09-2302280
Kellokoski puh:09-2302282

Kerava puh:09-2940136

Sinun ja lemmikkisi parhaaksi jo vuodesta 1991
KYSY LISÄÄ KERHOEDUISTA MYYMÄLÄSTÄMME
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