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      ~ MUISTA VUOSIKOKOUS 10.3.2009 klo 19:00 Metsäpirtillä! ~

TOKOPALSTA

Kun kirjoitan tätä, ulkona on paksu kerros lunta ja muutama aste pakkasta. Eli
täydellinen talvi! En malttanut millään tulla sisälle kirjoittamaan tätä juttua, kun
seurasin Annin ja Tumban tutustumista lumihankeen. Niin todellakin: perheeni
sai lisäystä yhden pentu-koiran verran, mutta siitä lisää tuonnempana.

Hallissa on koulutukset sujuneet oikein mallikkaasti, tosin rankka lumisade
karsi osallistujia ja yhden tunnin olin jopa kokonaan yksikseni. Huonot kelit
ovat veroittaneet myös kentällä kävijöitä, mutta toistaiseksi jatkamme
sinnikkäästi kolmessa ryhmässä (klo 17, 18 ja 19). Mikäli kentän kävijämäärä
tippuu vielä, niin yhdistän tunnit kahdeksi ryhmäksi. 

Tokolaiset jäävät joulu-lomalle joulukuuksi. Tämän vuoden viimeinen
kokoontuminen kentälle on sunnuntaina 7.12. klo 17. Tervetuloa kaikki siis
silloin samaan aikaan paikalle. Koulutukset jatkuvat ensi vuonna hallissa 4.1.
ja kentällä 6.1. Levätkää hyvin, että jaksatte olla oikein aktiivisia ensi vuonna.
Tapahtumat eivät tapahdu itsestään, kaikki on kiinni meistä itsestämme.

Tämä vuosi on mennyt kuin siivillä.
Tänä vuonna melkein kaikki luento-
päivät kärsivät osallistuja-pulasta,
mutta onneksi itse koulutuksissa on
riittänyt kävijöitä. Ensi vuodelle on
luvassa uusia haasteita seurojen
välisisten kisojen merkeissä ja
kenties saataisiin järjestettyä ihan
virallisetkin kisat. Kiitos paljon kaikille
tästä vuodesta! 

HYVÄÄ JOULUA!

Toivoo Helinä, Timo, Anni, Dali ja
Tumba
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PK-PALSTA

Olen Uusitalon Marja ja suhteellisen uusi koiraharrastaja. Asustelen mieheni
ja kahden koirani kanssa Järvenpäässä, mutta kotoisin olen Pohjois-Savosta,
jonka varmasti kuulee vieläkin puheesta (ja sen paljoudesta).
Elämänkokemusta on tähän mennessä kertynyt 32 vuoden verran. 

Ensimmäisen koirani sain puolisentoista vuotta sitten keväällä 2007, kun
paimensukuinen suomenlapinkoira Wiima (Iki-Wanhan Pilvarin Pisara) muutti
meille siskoni sijoituskoirana. Pienestä pitäen olin tosin omasta koirasta
haaveillut ja koiratietoutta kerännyt kirjoista ja lehdistä…mutta kuten me kaikki
tiedämme, teoria ja käytäntö ovat melkoisen kaukana toisistaan. Toinen koira
muutti taloon tämän vuoden elokuussa, jolloin meille kotiutui 6-vuotias
hollanninpaimenkoira Ruska (Kweetnie V.D. Vastenow). 

Tuusulan Kennelkerhoon ja sen toimintaan ajauduin mukaan kesällä 2007,
kun Wiiman kanssa lähdettiin pentukurssille opiskelemaan tottelevaisuuden
alkeita ja pennun kouluttamista. Niemisen Reijan opissa aloitettiin ja siitä
harrastamisemme lähtikin mukavasti käyntiin. Itse olin jo etukäteen
kiinnostunut pk-lajeista ja pian kyselinkin sekä haku- että jälkiryhmistä
paikkaa. Hakuryhmästä sellainen sitten löytyi ja niin pääsimme Wiiman
kanssa aloittamaan pk-harrastuksemme toden teolla alkuvuodesta. Ruskan
kotiuduttua harrastuksemme laajeni hausta myös jälkipuolelle ja
tulevaisuudessa etsintäkokeen kokeileminenkin kuuluu suunnitelmiin.

Tulevan vuoden alusta lähtien olen yksi kolmesta Tuusulan Kennelkerhon PK-
vastaavasta ja yhdessä Niemisen Reijan ja Kähösen Mervin kanssa pyrimme
muodostamaan todellisen tehotrion, joka keksii kaikennäköistä tekemistä ja
päänmenoa kaikille kerhomme pk-harrastajille. Itse pyrin ottamaan enemmän
vastuuta erilaisten tilaisuuksien järjestelyistä ja muista käytännön asioista,
jotta Reijalle ja Merville jää enemmän aikaa ja energiaa keskittyä
kouluttamiseen ja koirakoiden eteenpäin viemiseen…näistä kun minulla ei
vielä toistaiseksi niin paljon kokemusta ole (tosin kuljen joka paikassa ja koko
ajan itseeni uutta oppia imemässä). 

Kaikenlaiset ideat ja ehdotukset ovat tervetulleita ja uusia pk-harrastajia
varmasti sopii joukkoomme mukaan. Tulkaa reippaasti esittäytymään ja
kertomaan toiveistanne - minut ja koirat löytää useimmiten maanantai-iltaisin
TuuKKin koulutuskentältä Nahkelasta!

Ihanaa loppuvuotta, rauhallista joulua sekä riemukasta uutta vuotta jo
toivotellen,

Marja, Wiima ja Ruska

marja1.uusitalo@pp.inet.fi

GSM 0407676076
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Asuuko teillä Ydinluu-pentu 2009?

Onko kotiinne muuttanut tai muuttamassa uusi perheenjäsen? Olisitteko
halukkaita kertomaan koiranpennun tulosta ja sen ensimmäisestä vuodesta
kaikille kerhomme jäsenille Ydinluu-lehden välityksellä? 

Etsimme nyt ihka ensimmäistä Ydinluu-pentua, jonka vaiheita seuraamme
jokaisessa vuoden 2009 aikana ilmestyvässä Ydinluu-lehdessä (4 kpl). Pentu
voi olla juuri muuttanut tai vasta muuttamassa - rodulla, koolla, harrastuksilla
tai muulla ei ole väliä, kunhan pennun isäntäväki on innostunut jakamaan
kokemuksiaan kerhomme jäsenten kanssa. 

Mikäli kiinnostuit, lähetä lyhyehkö tarina tulleesta / tulevasta pennusta ja
isäntäperheestä Marja Uusitalolle (marja1.uusitalo@pp.inet.fi). Mikäli
ehdokkaita löytyy useampia, lehden toimikunta tekee valinnan esittelyjen
perusteella.

Toivottavasti pääsemme esittelemään Ydinluu-pennun isäntäperheineen heti
vuoden 2009 ensimmäisessä lehdessä!
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Vauva-Hauva

Tammikuussa miehestä ja Dali-koirasta koostuva perheeni kasvoi yhdellä
tyttövauvalla Annin saapuessa maailmaan. Luulisi, että siinä olisi ollut ihan
riittävästi tekemistä ensikertalaiselle vaan ei. Eikä kesän sähläyskään tuonut
viisautta: jouduin käymään Espoossa iltamyöhään siispä Anni, Dali ja kaksi
hoitokoiraani autoon ja menoksi. Espooseen päästyä Annin yhä nukkuessa
ulkoilutin koirat ja käväisin nopeasti rakennuksen sisällä. Palasin autolleni ja
huomasin  Dalin istuvan etupenkillä. Syy tähän outoon käytökseen selvisi, kun
avasin takaluukun: koko auton takaosa oli täynnä ripuli-sitä-itseään ja
hoitokoirat istuivat limittäin ainoassa pienen pienessä puhtaassa
nurkkauksessa. No koirien remmit olivat etupenkillä ja noutaakseni ne suljin
takaluukun. Samalla hetkellä kun luukku meni kiinni, juuri huolletun autoni
rekisterikilpi tippui maahan  ja Anni heräsi itkemään. Olin siis 40 km päässä
kotoa kello yksitoista illalla, auto täynnä sanonko-mä-mitä, rekisterikilpi
maassa roikkuen ja vauvan huutaessa kuin syötävä. Ei muuta kuin ensiksi
Annin imetys ja vaipan vaihto auton etupenkillä. Tämän jälkeen koirat ulos
autosta ja pesemään takaluukkua (kannattaa aina pitää mukanaan
puolentoista litran juomapulloa ja pakettia nenäliinoja). Rekisterikilpi kiinni
tukkapampulalla, koirat autoon ja nokka vihdoin kohti kotia.

Alku aina hankalaa vaan lopussa se katastrofi vasta iskeekin. Järkeilin että nyt
kun kerta oltaisiin kotona vauvan kanssa niin kyllähän siinä olisi aikaa
kasvattaa yksi pentukoirakin. Ja niinpä perheeni kasvoi yhdellä
valkoisenpaimenkoiran urospennulla, Tumballa. Hetken kesti ennen kuin
löysin hyvän vuorokausirytmin (=ympäri vuorokauden jatkuva rumba): herää,
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pese lattia, vauva kainalossa huutaen pissata pentu, vaihda vaippa, pissata
pentu, imetä vauva, pissata pentu, vaihda vaippa, pese lattia, ruoki pentu, käy
lenkillä, imetä vauva, pissata pentu, torku jos pystyt, herää, pese lattia... 

Koska Anni ja Tumba tulevat älyttömän hyvin toimeen keskenään, annan
Annin mönkiä rauhassa lattialla. Siinä ne touhusivat yhtenäkin päivänä
omiaan ja rupesin laittamaan pyykkiä kaappiin. Yhtäkkiä tuli hiljaista.
Huolestuneena kurkkasin eteiseen vaan eihän siellä mitään hätää ollut: siinä
ne kaverukset makasivat vieretysten, repien ja syöden
pissapapereita.....Jaiks! Pissapapereita! Sen jälkeen ei papereita laitettukaan
enää lattialle vaan Tumba sai opetella suunniteltua nopeammin sisäsiistiksi (ja
tulipahan eteisen lattia pestyä säännöllisesti).

Nyt sekä Annilla että Tumballa on tulossa hampaita ja molempien ikeniä
kutittaa. Helpottaakseni molempien oloa, annoin Annille vauvojen purulelun ja
Tumballe luun. Anni pureksi leluaan ja Tumba luutaan kunnes yhtäkkiä Anni
konttasi Tumba luo ja laski lelunsa tämän eteen. Tumba ojentui ja laski luunsa
Annin eteen ja otti lelun. Anni puolestaan otti luun ja ennen kuin ehdin koiraa
sanomaan oli vaihtokauppa toteutunut: Anni maisteli luuta ja Tumba purulelua.
Sitten molemmat laskivat yhtä aikaa purtavansa lattialle ja vaihtoivat takaisin:
Anni otti lelunsa ja Tumba luunsa. Ja molemmat näyttivät hyvin tyytyväisiltä
lopputulokseen.  

Lenkitkin sujuvat leppoisasti. Mitä nyt välillä Anni innostuu leikkimään anni-
tiputtaa-äiti-nostaa -leikkiä. Nyt kun on vaatettakin enemmän päällä niin ei
haittaa vaikka äiti ei antaisikaan lelua enää takaisin. Lelun perään voi heittää
hanskan ja toisen ja piponkin. Ja jos pipo ei irtoa päästä narujen takia niin
harmituksen voi ilmaista hennosti huokaisten (=purskahtaen itkuun niin että
seuraavakin taloyhtiö kuulee). Samaan aikaan Tumba totuttelee elämänsä
ensimmäisiin asioihin: ensimmäinen lumi, ensimmäinen mörkövaihe ja
tuhanteen kertaan ohitettu roskapönttö. Kyllä vain: yksi vauva huutaa naama
punaisena pipoaan repien, toinen vauva buffaa järkyttyneenä roskapönttöä ja
tuo minun vanhempi, viisas, koulutettu Dali bongaa kymmenen metrin päässä
olevan vihollisen (pieni, remmissä räyhäävä koira) ja ilmoittaa syövänsä
tämän mikäli välimatka yhtään lyhenee. Täytyyhän jonkun suojella laumaa,
eikös. Reippaan happihyppelyn jälkeen kotiin päästyämme maistuu kaikille
uni. 

Joulu lähestyy ja aiomme tänäkin vuonna hankkia joulukuusen. Täytyykin
alkaa miettimään lahjojen lisäksi mahdollisia kattokoukkujen paikkoja -niihin
on sitten hyvä sitoa kuusi latvastaan kiinni...ihan vain varmuuden vuoksi. 

-Helinä Laine
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KAER-piirinmestaruuskoe Tammisaaressa 15.11.2008

Osallistuimme Demon ‘KANS & FIN & EST MVA BaltV-06 TK2 Ainstainin
Ahmed’ - kohta 6-vuotiaan bretoniuroksen - kanssa yhdistettyyn Uudenmaan
Kanakoiraharrastajien seuranmestaruus- ja Uudenmaan piirinmestaruus-
kilpailuun Tammisaaressa neljän voittajaluokan koekäynnin kokemuksella.
Kokeeseen osallistui kuusi koirakkoa, joista yksi oli lyhytkarvainen
saksanseisoja, yksi Demo ja loput karkeakarvaisia saksanseisojia. Demon
paras tulos oli ennen koetta VOI2, muilla oli takataskussa parikin VOI1-tulosta
(3 x VOI1-palkinnolla tulee KVA).

Kokeen aluksi pidettiin tuomarin puhuttelu ja tuomari totesi, että "koska
kokeessa on vain voittaja-luokan koirakoita ja kaikilla ohjaajilla on aseet, ei
meillä ole erillistä ampujaa, vaan ohjaajat tiputtavat itse". (Toim. huom. KAER-
kokeen voittajaluokassa ohjaajalla on oltava ase ja ensimmäisessä
riistatyössä ohjaajan on ammuttava ensimmäisenä.) - Niinpä! Onhan sitä
radalla tullut kiekkoja ammuttua ja siellä ihan hyvällä tahdilla osuukin, mutta
oikeassa tilanteessa mikään ei enää olekaan niin varmaa…

Pupu!

Ensimmäisessä hakuerässään Demo sai seisonnan ojan varteen ja koska
koira oli periaatteessa piilossa meiltä, jäin odottamaan tiedotusta (= koira
irtoaa omatoimisesti seisonnaltaan ja tulee kertomaan ohjaajalleen tiedossa
olevasta riistasta, jonka jälkeen koira menee uudestaan riistalle ja ottaa uuden
seisonnan). Taustajoukot näkivät tilanteen selvästi ja osasivat sitten kertoa,
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että koira ei tehnyt tilanteessa virhettä, vaikka seuraava näky oli peltoa pitkin
kiitävä rusakko - koira perässään… Pupun hermo ei ollut kestänyt koiran
seisontaa ja se oli vain pinkaissut pakoon. Pari ärräpäätä piti karjaista ennen
kuin jänisajo keskeytyi!

- noh, ei muuta kuin koira uudelleen hakuun, koska aikaa oli vielä, eikä oltu
tehty riistatyötä tai sulkevaa virhettä. Koiraa tietenkin kiinnosti äärettömästi
pupun menosuunta, mutta kävi se sentään hetken aikaa käsketyssä
suunnassa luovilla. Yhden pidemmän luovin jälkeen koira tuli näkyviin ja
tuomari käski kytkeä koiran - mikäli se ei tule tiedottamaan. Jäin siis
odottamaan koiran tekemisiä ja sitten se jämähtikin seisomaan parikymmentä
metriä meidän eteemme. Eikun tekemään riistatyötä! Seisonnalla ollut kukko
vain oli eri mieltä ja pomppasi lentoon minun lähestyessä seisontaa. Mutta ei
hätää, koira oli toiminut oikein, joten riistatyö ilman avanssia (=etenemistä,
jolla lintu nostetaan lentoon) saatiin plussapuolelle.

Keltasirkku!

Seuraavassa hakuerässä yhden luovin päätteeksi koira tuli eteeni istumaan
jotenkin oudon näköisenä, posket pullollaan. Otin luovutuksen ja niinpä
kädessäni oli vielä elävä keltasirkku! Lintu oli jotenkin vammautunut, sillä jo
hetkeä aikaisemmin se oli pomppinut jaloissani ilman aikomustakaan lentoon
lähdöstä. Tuomaria tietenkin miellytti haavakoiden talteen otto, mutta ei
pikkulinnuista KAER-kokeessa sen enempää iloa ole. Uudelleen vain koira
hakuun ja nopeasti se katosikin seuraavan metsäsaarekkeen taakse.
Kävelimme koiran menosuuntaan ja näimme sen seisomassa. Olimme lähellä
koiraa, mutta tuomari ehdotti pientä "taaksepoistumista", jotta saataisiin
tiedotus. Näin teimme ja alle minuutissa koira tulikin luoksemme hyvin
huolestuneena. "Näytä!" ja koira säntäsi uudelleen seisonnalle. Vaiheittainen
avanssi ja fasaanikana oli lennossa. Ammuin, sinne päin ainakin, mutta
parempi ampuja olisi saanut pudotuksenkin.
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Haukka…

Koska hakuaikaa oli vielä jäljellä, laitettiin koira uudelleen hakuun ja taas se
hävisi metsäsaarekkeeseen. Koska edellisessä tilanteessa oli saatu tiedotus,
ei sitä olisi enää vaadittu, mutta koska se oli lyhyeltä matkalta jne jne, oli
fiksua yrittää uudelleen. Eli jäin odottamaan että koira tulee joko
hakuluoviltaan näkyviin tai tiedottamaan. Ei näkynyt koiraa, kunnes
saarekkeesta lentää fasaanikana… Perässään haukka! …ja sitten koira.
Haukka pelasti tilanteen ja näin ollen koiralle ei laskettu miinusta tässäkään
tilanteessa. Ja taas koira hakuun. Muutaman minuutin kuluttua se tulikin
takaisin ja selkeästi tiedotti. Vienti oli loistava: muutaman metrin välein koira
pysähtyi varmistamaan että seuraan sitä ja parin kallion ylityksen jälkeen se
pysähtyi seisomaan. Kun pääsin koiran taakse, tarkensi se muutaman metrin
ja jäi sitten tiukkaan seisontaan. Avanssi-käskyllä reipas kaksivaiheinen
eteneminen, lintu lentoon ja koira paikallaan. Ensimmäisellä laukauksella
kana myös tippui! Koira noutoon ja silloin kävi selväksi, että hyvästä
laukauksesta huolimatta lintu juoksi koiran edellä. Lopulta koira ilmestyi
näkyviin vielä elävä kana suussaan. Lintu mätki koiraa siivellä silmille ja koira
oli kantanut sitä jo 30-50 metriä ja niinpä se sitten tiputti linnun muutaman
metrin eteeni ja vasta uudella käskyllä tuli luovuttamaan linnun istuen.

Kynnöstä!

Seuraavassa hakuerässä ohjaaja sai valita etenemissuunnan ja taktisesti
valitsin kynnöspellon, koska siellä ei ole lintuja ;-). Viisitoista minuuttia on pitkä
aika kun yrittää pitää koiran pois lintupaikoista, ettei se vaan menisi tekemään
virheitä muutoin hyvän päivän päätteeksi.
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Neljänteen hakuerään "jouduttiin" vielä ja jo koiran edetessä yhtä
metsäsaareketta kohden kuulimme useamman fasaanikukon huutelevan
saarekkeen takana. Saatiin sieltä kuitenkin yksi lintu seisonnalle ja
määrätietoisella avanssilla lintu lentoon. Tässä vaiheessa tuomari antoi
vihdoin luvan kytkeä koiran.

90 minuutin hakuajalla ja edellä kerrotuille näytöillä saimme tasan 80 pistettä,
joilla saa voittajaluokan 1. palkinnon! Piirinmestaruuskokeessa ja UKH:n
seuranmestaruuskilpailussa hävisimme voittajalle, lyhytkarvaiselle
saksanseisojalle Don Korleone's Irgakselle kolmella pisteellä ja saimme siis
Piirinmestaruus hopeaa!

Päivi Reiman ja Demo

Meille tuli toinen koira - aikuinen koira

Ensimmäinen koira muutti elämääni reilut puolitoistavuotta sitten ja jo alusta
alkaen oli mielessä, että joku päivä näitä karvaturreja tassuttelee kotonani
kaksin kappalein. Suunnitelma-A oli kasvattaa ensimmäinen koira
mallikelpoiseksi kansalaiseksi, teettää sillä pennut n. 3 vuoden iässä ja ottaa
sitten tästä pentueesta tytär kotiimme toiseksi koiraksi. Mutta kuten yleensä
aina elämässä, suunnitelma-A heitettiin "romukoppaan" ja lähdettiin täysin
suunnittelemattomille urille. 

Elokuun puolessa välissä heräsin eräänä tiistaiaamuna puhelimeni vaativaan
pirinään. Puhelimessa oli hakuohjaajamme Reija, joka innosta puhkuen puhui
ummet ja lammet koirasta, joka etsii uutta, harrastavaa kotia.
Unenpöpperössä erotin sanat 6-vuotias, leikattu narttu ja
hollanninpaimenkoira…ja totta puhuen tämä yhdistelmä ei kovin lupaavalta
omassa mielessäni kuulostanut - siihen mennessä ensimmäinen ja ainoa
livenä tapaamani holsku kun oli tullut vastaani TuuKKin luonnetestissä, eikä
arvostelua kannata tässä enää toistaa. Kun oma koira (paimensukuinen
suomenlapinkoira) oli tuolloin mökkeilemässä Pohjois-Savon suunnalla
isäntänsä kanssa, lupauduin kuitenkin tapaamaan koiran omistajineen. 

Jo ensimmäisellä tapaamisella Ruska hurmasi minut olemuksellaan ja
"tervepäisyydellään". Eipä näkynyt tässä koirassa jälkeäkään mielikuviini
pesiytyneestä epävarmasta, vieraita vihaavasta ja jopa vaarallisesta holskusta
- päinvastoin. Ruska otti kontaktia heti ja vaikutti muutenkin avoimelta
yksilöltä. Lyhyehkön juttutuokion jälkeen olin jo niin vaikuttunut, että lupauduin
ottamaan koiran kotiini väliaikaisesti hoitoon - ensimmäinen sopimus oli vain
viikosta, jonka oma koirani oli poissa. 

Näin siis Ruska tuli meille. Ensimmäisen viikon vietimme ihan kaksistaan,
toisiimme ja tapoihimme tutustuen. Ensimmäisenä iltana Ruska tuntui hieman
levottomalta ja kiersi huoneesta toiseen, kai omistajaansa etsien - mutta jo
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seuraavana päivänä meno tasoittui ja tuntui, kuin Ruska olisi ollut meillä jo
kauan. Minut Ruska hyväksyi nopeasti uudeksi johtajakseen, eikä tähän
päivään mennessä ole käskyjäni tai johtajuuttani kyseenalaistanut. Viikon
jälkeen aloin jo vahvasti toivoa, että koirien tutustuminen menisi hyvin ja
saisimme jatkaa yhteiseloa Ruskan kanssa siitäkin eteenpäin.

Minun onnekseni koirien yhteensovittaminen sujui mainiosti ja näin Ruska
jatkoi meillä "tilapäistä oleskeluaan". Tässä varmasti helpotti se, että oma
koirani Wiima on aina ollut "minä rakastan kaikkia ja kaikki rakastavat minua” 
-tyyppiä, joten sillä ei ollut mitään tarvetta lähteä testaamaan Ruskaa tai
vaatimaan sen ottamaa asemaa itselleen. Kun ikäeroakin on riittävästi (6 v -
1,5 v), ei valtataisteluita ole tarvinnut käydä. Wiima tuntui vain olevan
äärimmäisen iloinen uudesta koirakaverista, kun taas Ruska oli enemmän
välinpitämätön ja antoi toisen häärätä ympärillään; ärähti vähän, jos Wiima
liian innokkaasti puski iholle, mutta useimmiten vain meni pois. Itse pyrin
toimimaan, kuten kunnon laumanjohtaja toimii - annoin molemmille
huomiotani, menin väliin, jos näytti tilanne kiristyvän jne. Syömisen suhteen en
ole ottanut mitään riskejä, vaan edelleen molemmat koirat syövät omissa
huoneissaan koiraportin toimiessa tilanjakajana - edes puruluita ei lattialta
enää löydy, nekin syödään vain valvonnan alaisena. Lelujen suhteen ei
onneksi tarvitse näin tarkka olla, sillä Ruska ei vanhempana ja viisaampana
niiden päälle niin äreä ole, vaan antaa Wiiman tulla hakemaan lelun suusta - ja
yleensähän juuri se Ruskalla oleva lelu onkin se paras, minkä Wiimakin
itselleen haluaa. 

Luonnollisesti yhteiselomme alku ei ole ollut pelkkiä ruusuja täynnä, mutta
niitä negatiivisia asioita on ollut odottamattoman vähän. Koirien kesken ei
oikeastaan ole ollut mitään ongelmaa; ainoastaan yhden kerran lattialta löytyi
niin kiinnostava puun palanen, mitä Ruska ei halunnut Wiimalle luovuttaa,
vaan äyskähti isommasti ja napsautti hampaansa Wiiman huuleen (tästäkään
Wiima ei opikseen ottanut, vaan edelleen menee luottavaisesti ja
uhkarohkeasti lelut Ruskan suusta poimimaan!). Ruska on luonteeltaan hyvin
erilainen Wiimaan verrattuna, mikä tietysti on aiheuttanut minulle yllätyksiä
(mm. vartiointiviettiä on toteutettu paritalomme pihalla pariin otteeseen
naapurimme tullessa kotiin), mutta samalla opettanut paljon koirista ja niiden
kanssa touhuamisesta. 

Nyt Ruska on asustellut meillä nelisen kuukautta, ja hyvin usein yllätyn itsekin
siitä, miten vähän aikaa tästä on kulunut. Uskon kylläkin, että aikuisen koiran
ottaminen osaksi omaa laumaa ei välttämättä suju aina ihan näin hyvin -
varsinkaan, jos kyseessä on ns. pito-ongelmien takia kotia vaihtava kaveri.
Meidän onneksi ja helpotukseksi Ruska on äärimmäisen hyvin koulutettu,
hyvätapainen ja erittäin nöyrä ihmiselle. Lisäksi Ruska näyttää sopeutuvan
tilanteeseen kuin tilanteeseen loistavasti, mikä helpotti sen kotiutumista meille
paljon. Tässä tapauksessa minun ja koiran kemiat kohtasivat täydellisesti
(mitä ehkä Reija osasi meidät molemmat tuntien odottaa) ja kun kotona
odottanut karvainen kaveri otti uuden tulokkaan heti sydämeensä, ei isoja
ongelmia tullut, enkä niitä myöhemminkään odota. Oman kokemuksen
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pohjalta uskaltaisin siis sanoa, ettei ihan heti kannata tyrmätä ajatusta
aikuisen koiran ottamisesta  - tämä tosin ei pelasta kaikilta "pentu-
ongelmilta"…nimittäin perheemme ensimmäiset kengät tuhottiin juuri Ruskan
toimesta = ).

Terveisin Marja Uusitalo

Uuden TuuKK jäsenen haastattelu

1. Kertoisitko itsestäsi ja koirastasi, sekä koirahistoriastasi? 

Olen Pauliinan Hauta-Aho. Minulla on saksanpaimenkoiranarttu Lara, ikää
9kk. Perheessämme on ollut Siperianhyskyjä jo 20 vuotta.

2. Oletko ollut jo kauankin Tuukkin jäsen?

Liityin Tuusulan kennelkerhoon tämän vuoden kesäkuussa. 

3. Mitä harrastat Laran kanssa?

Tokoa ja jälkeä. Osallistuin Tuukkin jäljen alkeiskurssille ja jatkan lajin
harrastamista. 

4. Onko sinulla aikaisempia saavutuksia koiraharrastuksessa?

Saavutin vetokoirakisoissa 2 kertaa nuorten kilpailukokeen 1-tuloksen, ja SM
pronssi.
4/2008 Tuusulan Kennelkerho ry. 13



 

5. Tavoitteesi?

Laran kanssa haluan edistyä jäljellä ja Tokossa. Mitään konkreettista
tavoitetta ei vielä ole. Ehkä joskus johonkin kokeeseen tai kisaan voisi mennä
kokeilemaan. Jälki on meille molemmille mieluista, joten sitä ainakin tehdään.

6. Toiveesi odotukset yhdistykseltämme?

Olen oikeastaan jo saanut mitä olen toivonut: Olen päässyt Tokoon ja
jälkiporukkaan mukaan.

Muuten olen toistaiseksi  tavallinen rivijäsen.

Kiitos Pauliinan ja menestystä harrastukseesi Laran kanssa!

Toivotan kaikille Tuusulan kennelkerhon jäsenille karvakuonolaisineen 

Oikein Hyvää, luurikasta  ja Rauhaisaa  joulua ! 

Kiitos leiri- ym. yhteistyöstä ja menestystä rapsutuksien kera vuodelle 2009!

Anita Riekki & Veshukan kennel
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TUUSULAN KENNELKERHO RY 
jäsenhakemus

    Anon varsinaista jäsenyyttä 

    Anon            perhejäsenyyttä (Varsinaisen jäsenen nimi) 

Hakijan tiedot 

Nimi:       Syntymäaika: 

Osoite:      
Postinumero ja –toimipaikka:       

Puhelinnumerot:      

Sähköpostiosoite:      

Suoritetut kurssit ja kokemus 

Tiedot koirasta / koirista 

Koiran nimi / nimet:       

Koiran rotu / rodut: 

Kiinnostuksen kohteet

 PK  TOKO  Agility  muu, mikä:       

Muu kerhotoiminta:       

Allekirjoitus

__________________  ___________________    _______________________________ 
               ( Paikka )  (aika)   ( Allekirjoitus )

Jäsennumero __________ (jäsensihteeri merkitsee)

Lähetä täytetty lomake jäsensihteerille osoitteeseen Mervi Kähönen, Nuijatie 14 B 31, 01650 Vantaa. Jäsenmaksut 15€ jäsen, 5 € 
perhejäsen. Maksut tilille OP: 509212-530554. Viitettä ei käytetä, mutta kirjoita tiedonantoja -kenttään ”jäsenmaksu” ja oma nimesi 
(joissakin automaateissa ei viitettä kenttään tai viestit kenttään). Jäsenille postitetaan 4 kertaa vuodessa ilmestyvä Ydinluu lehti. 
Kerho netti-osoite: http://www.saunalahti.fi/tkennelk/ 
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JÄSENMAKSU VUODELLE 2009

Hyvä Tuusulan kennelkerhon jäsen!

Muistathan hoitaa tulevan vuoden jäsenmaksusi ajoissa, jotta jäsenyytesi ja
etusi säilyvät katkeamattomina. Alla on maksulappu, josta löydät
maksamiseen tarvittavat tiedot ja jonka voit vaikkapa leikata irti muiden
laskujen joukkoon muistutukseksi.

Maksamalla jäsenmaksun saat seuraavia etuja:

• Käyttöoikeus TuuKK ry:n kentälle (Koivumäentie, Tuusula), mistä löytyy
mahdollisuus myös itsenäiseen agilityharjoitteluun

• Ydinluu -jäsenlehti 4 kertaa vuodessa
• Alennuksia Petpost -myymälöissä (Tuusula, Kerava, Järvenpää,

Kellokoski) sekä erilaisissa tapahtumissa
• Hyvin usein myös järjestämissämme kokeissa on etusija kerhomme

jäsenillä!

Uudet jäsenet maksavat jäsenmaksun heti liittyessään seuraan. Maksetun
jäsenmaksun kuitti liitetään jäsenhakemukseen ja molemmat postitetaan
jäsensihteerille osoitteeseen: Mervi Kähönen, Nuijatie 14 B 31, 01650
Vantaa.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                           LASKU

Maksun saaja: Tuusulan Kennelkerho ry. 

Tilinumero: Keski-Uudenmaan OP 509212-530554

Viitenumero: 4116

Viesti: Jäsenen / jäsenten nimet

Summa:  Jäsenmaksu 15 €

–  Perhejäsen 5 €
–  Kunniajäsen 0 €
–  Vähintään 20 vuotta jäsenenä olleet 0 €

Eräpäivä: Heti

M
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