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AGILITYPALSTA

Tuusulan Kennelkerho etsii agilityvastaavaa tai muutamia in-
nokkaita ihmisiä agilitytoimikuntaan entisen lopettaessa
vuoden vaihteessa!

Mikäli koet olevasi innokas puuhahenkilö tähän toimeen ota
yhteyttä Katja Niemiseen mcigorsklan@kolumbus.fi. 
Uudelle toimihenkilölle annetaan hyvät eväät ja pohja pestiin.

Agilityvastaava mm. kokoaa koulutusryhmät keväällä alkaviin
koulutuksiin, välittää Suomen Agilityliiton tiedotuksia harrasta-
jille, toimii hallituksessa, suunnittelee mahdollisia tapahtumia,
estehankintoja. Mahdollisuutena on perustaa agilitytoimikunta
joka jakaa keskenään nämä työt!
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PK-PALSTA

Palveluskoirajaoksen koulutusvuoro kentällä jatkuu maanantaisin koko talven.
Koulutusapua saa ja kannattaa pyytää keneltä vaan kentällä olijalta.

Palveluskoiraharrastusta aloittaville ja jatkaville ensi vuodeksi on suunnitteilla
• BH-kurssi 7 kertaa vk 15-21 + virallinen BH-koe ma 31.5. 18:30
• penturinki 6 kertaa vk 15-20 18:00
• PK-tottisryhmä 10 kertaa vk 12-21 18:30
• arkitottisryhmä 10 kertaa vk 12-21 18:00
• kilparinki
• hakukoulutukset yli talven
• PAKK iltakoe 31.5.2010
• PAEK3 24.4.2010
• PAJÄ1 2.10.2010
• PAHA1 3.10.2010
• Viikonloppuleiri Hauhovissa 16-18.7.2010

Jos olet jo 1-2 vuotta harrastanut hakua ja/tai jälkeä ja olisit kiinnostunut
vetämään haun ja/tai jäljen alkeiskurssin, laita viestiä osoitteeseen 
reija.nieminen@gmail.com. Uusia tulokkaita on enemmän kuin nykyiset ryh-
mämme pystyvät ottamaan mukaan, joten alkeiskurssit olisivat tervetulleita.

Jos olet suorittanut BH-kokeen ja mahdollisesti myös haku-, jälki- tai muita PK-
kokeita, ja olisit kiinnostunut vetämään tottelevaisuuskursseja “oppilas-
vetäjänä”, laita viestiä osoitteeseen reija.nieminen@gmail.com.

07.11. Tuusula - KÄYTTÄYTYMISKOE 
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TOKOPALSTA

Niin on taas vuosi kohta kulunut. Itse olen viihtynyt koulutuskentällä vaikkakin
nyt syksyllä flunssat ovatkin sekoittaneet harmillisen paljon koulutuksia. Kun
kirjoitan tätä niin meillä tokolaisilla on jäljellä vielä yksi kokoontuminen eli
06.12. vietämme tokolaisten pikkujouluja nyyttäri-tyylillä. Tuolloin kaikki ovat
tervetulleita kentälle klo 16. Tämän jälkeen toko jääkin joulutauolle eli joulu-
kuussa ei ole koulutuksia ollenkaan.

Koulutukset jatkuvat hallissa perjantaina 08.01.2010. Kenttäläisten kanssa
aloitamme 10.01.2010 kaupunkiharjoittelulla eli näemme silloin Hyrylän Hes-
burgerin kulmalla (kauppakeskus Hyrrä). Muistuttelen koulutusten jatkosta 
kyllä vielä sähköpostitse lähempänä. Mikäli et ole saanut minulta postia niin il-
moitathan asiasta sähköpostilla: tuukk.toko@gmail.com

Kiitos oikein paljon tästä vuodesta kaikille! 
Iloista joulua ja rauhallista vuoden vaihdetta! 
Ja paljon rapsutuksia kaikille nelijalkaisille!

PS. Kilpailijat: muistakaahan laitaa minulle sähköpostilla menneen kauden 
tuloksianne. 

-Helinä Laine
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Canicross - lennokasta menoa koiran kanssa !

Kaikkea pitää kokeilla paitsi kansantasseja! Niinpä sitä tuli ilmottauduttua
Canicrossin eli tutummin koirajuoksun SM-kisoihin. Luonnollisesti,
kilpailulisenssin jo talven valjakkokisoja ajatellen hankkineena, starttasimme
kilpailuluokassa. 

Riihimäki järjesti jo toisten kerran peräkkäin koirajuoksun SM-kisat. Tänä
vuonna kisat järjestettiin Riuttaan ulkoilualueella. Kisarata oli 2,5 km mittainen
joka yleisessä kisasarjassa kierrettiin kahteen kertaan ja muissa sarjoissa ja
viestissä kerran. Lähtö sijaitsi lasketturinteen puolessa välissä ja maali rinteen
päällä.  Rata oli käytännössä kokonaan ylä- ja alamäkeä, joista osa todella
jyrkkiä. Jyrkissä ylämäissä tuntui että ilman koiraa juosten olisi seissyt
paikoillaan ja alamäet olivat vauhdikkaita jo ilman koiraakin. Radan pohja oli
hiekkaa, joka pehmeni kisapäivien kuluessa. 

Rata oli todellakin rankka, ei niinkään ne ylämäet vaan ne alamäet. Sillä oma
rekku ei vielä osaa hiljentää vauhtia alamäkeen, mikä olisi suotavaa
koirajuoksussa. Koirahiihdossa on alamäkeen täysillä juokseva koira erittäin
toivottava mutta  koirajuoksussa alamäet ovat juoksijalle jopa tuskallisia jos
koiraa ei opeteta juoksemaan ihmisen vauhtia. Näistä, tuomarin sanojen
mukaan jopa vaarallisen jyrkistä alamäistä, sain tuntea lihaskipua pohkeissa,
vatsassa, reisissä ja istumalihaksissa lähes viikon verran kisan jälkeen, sillä
koiran vauhtia oli jarrutettava tehokkaasti koko vartalolla :)

LAUANTAINA 24.10 kisattiin yksilösarjoissa. Ensin radan kiersivät junnut
(CJN/M 2,5km). Oli mukava nähdä kuinka junnusarjoihinkin oli löytynyt
innokkaita kisailijoita. Junnujen jälkeen radan valtasivat veteraanit (CVM/N
2,5km), erityisesti miesten sarja oli yllättävän suosittu 13 osanottajallaan.
Ennen kisasarjoja radalle päästettiin vielä harrastussarja, johon oli
ilmoittautunut 31 osallistujaa. 
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Naiset (CW 5km) lähtivät harrastussarjan perään radalle. Allekirjoittanut
starttasi aivan kuuman ryhmän eteen ja tiesi että kovat menijät
saksanseisojillaan juoksevat kiinni ja menevät menojaan. Ei tarvinnut edes
uneksia, että  peesissä pääsisi jonkun matkaa:  Marika Tiiperi ja lkssu Loren
vauhti oli  aivan liikaa muille (myös miehet huomioiden), voitto heltisi päivän
parhaalla ajalla 17.20. Kerrottakoon että, Marika ja Lore nappasivat
syyskuussa 2009 Saksan Rastedesta EM -pronssia. Maria Viitahalme & lkssu
Levi olivat hopealla ajalla 18.25  ja Maija Nivala  & lkssu Max saivat pronssia
ajalla 19.23. Heidi Kyyönen ja valkoinen paimenkoira Halla olivat 4. jääden
pronssista 30 sekuntia. Anu Mäkinen ja ssu Peto sijoittuivat viidenneksi  ajalla
20.05. Ja me ensikertalaisina olimme hienosti heti näiden 'ammattilaisten'
perässä jääden reilu 4 minuuttia SM-kullasta.  Eli hieman kun vielä
harjoittelemme niin mahkuja on vaikka mihin :)

Miesten sarjassa (CW 5km) osallistujia oli 16 ja niin ikään saksanseisojalla
mentiin kierrokset vauhdikkaimmin.  Miesten sarjassa  nähtiin  muitakin rotuja
kuin niitä perinteisiä saksanseisojia ja alaskanhuskyjä, jotka nekin ovat usein
lintukoiraristeytyksiä, mukana oli mm. partacollie, hovawart ja bokseri.
SUNNUNTAINA 25.10 kisattiin viestit. Joukkueita oli ilmoittautunut 16.
Voitto meni Kymen Vetokoiraseuralle, hopea Rovaniemin Palvelukoirakerholle
ja pronssin nappasi Hämeenlinna Kennelkerho.

                                              Päivi & VetoPete
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Mikä ihmeen koirajuoksu?

Koirajuoksu, jota kansainvälisesti kutsutaan termillä "canicross" tulee
Euroopasta. "Cross" sanalla viitataan maastoon (cross country) ja "canicross"
on liikkumista maastossa koiran kanssa.

Koirajuoksu tuo valjakkourheilun kaikkien koirarotujen  ja -harrastajien
ulottuville.  Valjakkourheilussa siis myös rekisteröimättömät  risteytyskoirat tai
muut sekarotuiset voivat kilpailla. 

Aloituskynnys koirajuoksussa on huomattavasti alempi verrattuna esimerkiksi
koirahiihtoon, sillä hiihtotekniikan perusteiden hallinnan ja hiihtovarusteiden
hankinnan sijasta ohjaajalle riittävät pelkät lenkkitossut. Mikä tahansa ulkoilu
vetovaljaissa olevan koiran kanssa ei kuitenkaan ole koirajuoksua, sillä
koirajuoksussa koiran pitää vetää juoksijaa. Useimmat koirat oppivat kuitenkin
vetämään sitkeällä harjoittelulla.

Koirajuoksussa koirakko etenee radalla pääasiassa sitä vauhtia kuin mitä
juoksija pystyy koiran perässä juoksemaan, joten koiran koko ja vetokyky ei
ole ratkaisevassa asemassa. Koirajuoksu vaatii täydellä voimalla vetävältä
koiralta erittäin suurta työmotivaatiota, jotta se jaksaa vetää hitaasti takana
laahaavaa 'taakkaa' perässään tasaista vauhtia loppuun saakka ylä- ja
alamäet mukaan lukien. Tämä on ehkä suurin ero koirajuoksun ja muiden
vauhdikkaampien valjakkourheilulajien välillä. Kaikki rodut chihuahuasta
tanskandogiin pystyvät kuitenkin juoksemaan vähintään samaa vauhtia kuin
ihminen, mutta luonnollisesti koirien välillä on eroja työmotivaatiossa ja
fyysisessä suorituskyvyssä. 

Ensimmäiset viralliset koirajuoksukilpailut järjestettiin Suomessa vuonna 2003
ja lajista on tullut erittäin suosittu koiraharrastajien keskuudessa.
Tavallisimmin kilpailtava matka on aikuisilla 5 - 6 km ja nuorilla 3 km.
Parhaimmat kipittävät 5 km jopa alle  14 minuutin!

Koirajuoksuvarusteiksi käyvät saamat varusteet kuin koirahiihtoon:
vetovaljaat, vetovyö ja joustava vetonaru. Kilpailuihin lähdettäessä varusteille
on määritelty muutamia tarkennuksia: vetovyön tulee olla selästä vähintään 7
cm korkea ja siinä tulee olla nopeasti irrotettavissa oleva kiinnityssysteemi
kuten paniikkilukko ja vetonarun pituus saa olla maksimissaan 2,5 m
venyttämättömänä.

Kuvat ja teksti © Päivi Räikkönen
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Haukahdus hakuryhmältämme

Arkisin treenaava hakuryhmämme on nyt toiminut melko pitkään ja
treeniporukkaa on toistaiseksi riittänyt ainakin minimillä, joten lienee aika
esitellä toimintaamme. Aluksi ryhmä toimi itsenäisesti ja liitettiin Tuusulan
Kennelkerhon toimintaan vuoden 2009 alusta.

Alun alkaen arkitreenaamisen ajatus lähti vuorotyöläisten vaikeudesta
osallistua säännöllisesti viikonlopputreeneihin. Edelleenkin treenit sovitaan
viikoittain vetäjän antamien aikaehdotusten pohjalta nettipalvelua hyödyntäen.
Useimmiten treenit ajoittuvat arkiaamuihin tai aamupäiviin.

Porukassa on ollut mukana niin kisatavoitteisesti treenaavia kuin
"sunnuntaitreenaajiakin". Treenit sovitetaan pisimmällä olevan koirakon
tarpeiden mukaan, jolloin kaikille saadaan mitoitettua tarpeenmukaiset
treenipuitteet. Henkilöetsinnän lisäksi treenaamme myös ajoittain esineruutua.

Omat koirani ovat hovawartit Freya (BH JK1 HK1 Lumen Freya) ja Luca
(Lumen Gewitter). Freya on ollut varsin haasteellinen koulutettava ja
ensimmäiset PK-tulokset sen kanssa onkin päästy hankkimaan vasta 4-5
vuoden iässä ja sen kanssa tavoitteeni eivät ole kovin korkealla. Freya on
kuitenkin opettanut minulle hakuharrastuksesta ja etenkin koulutuksen
haasteista paljon.

Nuorempi koirani Luca on 2-vuotias ja sen kanssa odotukset ovat isommat.
Luca tuli minulle vasta vuoden 2009 huhtikuussa, joten yhteinen
treenitaipaleemme ei ole vielä kovin pitkällä, aika näyttänee onko Lucasta
lunastamaan odotukset. Joka tapauksessa koira vaikuttaa tällä hetkellä varsin
lupaavalta.
10 Tuusulan Kennelkerho ry. 4/2009



 

Ryhmässämme on nyt tilaa muutamalle uudelle jäsenelle, joten tervetuloa
mukaan sitoutuneeseen porukkaamme hakuharrastuksesta kiinnostuneet
vuorotyöläiset, työttömät, äitiyslomalaiset, eläkeläiset ym. :)

Yhteydenotot joko puhelimitse 040-723 2119 tai varmemmin sähköpostilla
sarihelen@gmail.com

alkutalven terveisin,
Sari Helen

Kuvat ja teksti © Sari Helen
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Sahankulman Kauppakeskus,Moukarinkuja 4C3, Tuusula. 
Puh.0404840000 Avoinna ma-pe 10-19, la 10-16

Tuusulan Kennelkerho ry:n jäsenille  -10% tarvikkeista ja -5% ruuasta. 
Alennukset koskevat normaalihintaisia tuotteita. 

Kiitämme kaikkia asiakkaitamme kuluneesta 
vuodesta ja toivotamme 
Hyvää Joulua 

& onnea ja menestystä vuodelle 2010!
Joulun ruoka-tarjous 

koirille!James Wellbeloved lamb&rice large breed15kg tai Pro Plan chicken&rice 15kg vain 49 €Tarjous voimassa31.12.2009 saakka
tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

Suuri 

jouluarvonta!
Pääpalkintona 

PHILIPS 32" TAULU-TV! 

Tule ja täytä

arvontakuponki 

myymälässämme 

19.12. mennessä.

Kurkkaa myös kotisivujamme:
www.happypet.fi
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