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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Voihan vesisade ja kadonneen joulufiiliksen metsästys. Viime numerossa en-
nakoin silloisten uutisten mukaan aikaista talvea ja muhkeita lumihankia, mutta
näinpä Suomen talvi näytti taas ennalta-arvaamattomuutensa ja on pitänyt 
pakkaset sekä valoa tuovat lumihanget visusti piilossa, ainakin täällä Etelä-
Suomessa. En tiedä muista, mutta ainakin minä - kahden kuraa ja hiekkaa
sisälle kantavan koiran omistaja - toivon jo kovasti puhtaita lumihankia tämän
jatkuvan vesi- ja räntäsateen sekä niiden mukana tulevan loskan ja liukkauden
sijasta. Toisaalta vallitsevat ilmavirtaukset ovat mahdollistaneet monen lajin
treenikauden jatkumisen pidemmälle kuin muutamana aikaisempana vuonna,
joten täytynee tässäkin taas todeta, että molempi parempi.

Joulukin on jo ihan ovella, mutta ainakin tässä pirtissä kaikki jouluvalmistelut
laahaavat aikataulusta jäljessä. Saapas nähdä, yllättääkö jouluaatto meikäläi-
sen niin sanotusti housut kintuissa?!? Onnekseni saan tälläkin kertaa ajella
sukulaisten pariin kotiseudulle ja istahtaa rauhoittumaan äidin valmiiseen
ruokapöytään. Minulla jouluun on aina kuulunut mökki, sukulaiset, hyvä ruoka,
yhdessäolo, joululaulut, joulupukki ja tietysti joululahjat - millainen sinun joulusi
on? Kerro siitä vaikka TuuKKin keskustelupalstalla ja anna muille hyviä vinkke-
jä ihanaiseen joulun viettoon! Keskustelupalstan löydät nettisivujemme kautta
ja sinne toivomme paljon aktiivista keskustelijaa asioista ja vähän asioiden 
vierestäkin.

Tämän vuoden tapahtumat ja kou-
lutukset ovat ympäri vuoden
treenaavia maastoryhmiä lukuun
ottamatta kauniisti paketissa. Läm-
min kiitos kaikille seuramme jäse-
nille kuluneesta vuodesta! Toivotan
kaikille 
RAUHAISAA JOULUN AIKAA sekä
ILOISTA UUTTA VUOTTA - 
nähdään taas koiraharrastuksen
parissa ensi vuonna.

Jouluisin terveisin,
Marja

Joulun viettoa vuodelta 1980 (kai), 
minä oikeassa reunassa =)
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Koiramainen tervehdys tulevalta päätoimittajalta!

Minulla on ilo ja kunnia aloittaa Ydinluun peräsimessä vuoden vaihteen jälkeen.
Nimeni on Elina Mauno ja minulla on 2-vuotias cairnterrieri Nelli. Aloitimme 
agility-harrastuksen viime keväänä ja olemme saaneet mahdollisuuden osallis-
tua seuran toimintaan aktiivisesti.

Olen ollut seuran jäsenenä siis vasta vajaan vuoden, mutta siinä ajassa 
olemme Nellin kanssa saaneet monta uutta koirailukaveria ja hyvää treeniä
(seurasta puhumattakaan) sekä olleet mukana epävirallisten kisojen ja
avoimien ovien järjestelyissä.

Kokemusta päätoimittajan tehtävistä minulla ei ole. Olen kuitenkin luottavai-
nen, että yhteistyöllä saamme jatkossakin aikaiseksi kaikkia kiinnostavan ja in-
formatiivisen Ydinluun. Toki kaikki ajankohtainen tieto on parhaiten saatavilla
seuramme nettisivuilta, mistä muuten uutuutena löydätte keskustelupalstan.
Kaikki rekisteröitymään ja vaihtamaan ajatuksia sekä ideoita seuramme par-
haaksi!

Toiveenani on, että jokaiseen
Ydinluu-numeroon saataisiin
materiaalia kaikilta jaostoilta
(ainakin jaoston viimeisimmät
kuulumiset ja vaikkapa kilpailutu-
loksia). Kaiken lehteen tulevan
materiaalin voi lähettää suoraan
minulle 
(elina.mauno@elisanet.fi). 
Siispä te, arvoisat seuramme
jäsenet, olette kaikki tasapuoli-
sesti oikeutettuja toimittamaan
tarinoita ja juttuja, joiden avulla
yritän parhaani mukaan saada
lehdestä teille kaikille mielenkiin-
toisen, myös visuaalisesti.

Oikein mukavaa loppuvuotta kaikille lukijoille!

Hännänheilutusterkuin,
Elina
4 Tuusulan Kennelkerho ry. 4/2011



 

toivottaa kaikille jäsenilleen 
ja yhteistyökumppaneilleen 

 
RAUHALLISTA JOULUA 

&  
MENESTYKSEKÄSTÄ  

UUTTA VUOTTA! 
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AGILITYPALSTA

Agilityjaoksen toimikunta koki vihdoin pitkään odotetun muutoksen ja saimme
kokoon suuren ryhmän uusia innokkaita toimikuntalaisia. Ensimmäinen kokous
on pidetty ja liikkeelle laitettu paljon hyviä ideoita ja ajatuksia, jotka toivottavasti
kantavat hedelmää, kukin ajallaan. Mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja omaa talvi-
hallia ajatellen selvitellään parhaillaan, ainakin tämä talvi treenataan vielä
vuokratussa hallissa, kunhan se vielä joku päivä valmistuu. Syksyllä järjestetyn
ohjaajakoulutuksen ansiosta meillä on keväällä paljon uusia kouluttajia, ja
myös treeniryhmiin tulee mahdollisesti muutoksia. Näistä ja muista asioista il-
moitellaan myöhemmin, sitten kun niiden aika koittaa.
 
Hyvää ja iloista joulua kaikille toivottelee koko jaoksen puolesta 
Annina Aula, agipalstan uusi runoilija ja tuore toimikunnan jäsen 

PK-PALSTA

Talviterveiset palveluskoirajaokselta!

Kausi alkaa olla paketissa ja kaikki vuoden 2011 palveluskoirakokeet, omat ja
vieraat, tältä kaudelta käyty. Muistakaahan kaikki toimittaa tänä vuonna tehdyt
palveluskoirakoetulokset "Vuoden PK-koira" kisaan. Osallistumisohjeet toisaal-
la tässä lehdessä. Kaikki tulokset kannattaa toimittaa, sillä uusien sääntöjen
mukaan palkitaan peräti kolme parasta. Lisäksi palkitaan myös vuoden PK-tu-
lokas, joten myös kisauransa aloittaneiden kannattaa toimittaa tuloksensa mu-
kaan laskentaan.

Jälkiryhmä on jo rauhoittunut talvitauolle, hakuryhmät sen sijaan treenaavat
ainakin puoliteholla myös talviaikaan. PK-jaos on jo startannut ensi vuoden
kurssien ja kokeiden suunnittelun. Vuonna 2012 onkin tiedossa ennätysmäärä
palveluskoirakokeita Tuusulan Kennelkerhon nimissä, kiitos kaikkien aktiivis-
ten PK-harrastajien. Lisäksi luvassa on myös tottiskursseja, kevät- ja syysleiri,
sekä erilaisia seminaareja. Näistä kaikista lisätietoa ensi vuoden puolella.

Tottiskentällä onneksi riittää touhua talvellakin, aiempien vuosien kokemukses-
ta uskon, että lähes joka maanantai kentällä näkyy ahkeria omatoimitreenarei-
ta. Ja mikäpä siellä on treenatessa, kun kenttä on viime vuoden tapaan luvattu
pitää aurattuna läpi talven. Muistattehan kuitenkin kaikki, että jos käytätte sää-
dettävää pk-hyppyestettä treeneissänne, on esteen laudat ehdottomasti panta-
va takaisin paikalleen käytön jälkeen! Jos ne jätetään maahan lojumaan, ne
häviävät äkkiä lumen alle ja menevät pilalle kosteudesta.
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Marraskuussa pidettiin virallinen BH- eli käyttäytymiskoe. Kokeen tulokset alla
(Tuusulan Kennelkerhon omat koirakot tummennettuna).

Marja Uusitalo ja slkn Iki-Wanhan Pilvarin Pisara HYVÄKSYTTY
Minttu Gröhn ja spu Lexicon Kenzo HYVÄKSYTTY
Mervi Kähönen ja spu Sonorian Falke HYVÄKSYTTY
Elisa Oksanen ja apku Capricole Knight Of The Night HYVÄKSYTTY
Salla Munukka ja ssu Riesig Balance HYVÄKSYTTY
Heini Seppä ja cpkn Saruskan Innovation HYVÄKSYTTY
Riitta Järveläinen ja bullmn All Heroes Red Like Ginny HYVÄKSYTTY
Tanja Ignitius ja xu Koda HYLÄTTY
Sari Ignitius ja beu Punasukan Falcon HYLÄTTY
Merja Sipikari ja akn Yacatis Brixia HYLÄTTY

Onnea kaikille kokeen hyväksytysti suorittaneille!

Kevään PK-tottiskurssit käynnistyvät taas maaliskuussa, ilmoittautuminen al-
kaa alkuvuodesta. Kurssien tiedot tulevat jäsenille sähköpostilla sekä julkais-
taan seuran keskustelupalstalla. Keskustelupalstalle löydät tiesi osoitteesta
www.tuusulankennelkerho.com.

Rauhallista joulunaikaa kaikille harrastajille karvoihin ja lajeihin katsomatta!

Terveisin,
TuuKK PK-jaos

Tuusulan Kennelkerho palkitsee Vuoden Koiria

Tuusulan Kennelkerho ry:ssä on vuosien saatossa palkittu säännöllisesti
erilaisilla kriteereillä harrastuksessaan ansioituneita jäseniä ja kilpailukentillä
onnistuneita koirakoita. Tänä vuonna päivitimme Vuoden Koira -kilpailun
sääntöjä mahdollisimman yhdenmukaisiksi eri jaosten kesken ja hieman
lisäsimme palkittavien määrää. Vuoden Koira -kilpailun säännöt julkaistaan
joulukuun aikana nettisivuillamme ja sieltä tulee löytymään myös ohjeet, miten
eri kategorioiden kilpailuun voi osallistua. Seuraa siis sivujamme aktiivisesti ja
ole hereillä - omat tulokset tulee ilmoittaa ko. jaokselle tammikuun 2012 lop-
puun mennessä (muistathan ilmoittautua jokaiseen haluamaasi kategoriaan
erikseen!). 
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Tuusulan Kennelkerho ry:n Vuoden Koira ja Vuoden Tulokas -kategoriat:
 

Vuoden Agility-koira
Vuoden Näyttelykoira
Vuoden Toko-koira
Vuoden PK-koira
Vuoden Agility-tulokas
Vuoden Näyttelykoira-tulokas
Vuoden Toko-tulokas
Vuoden PK-tulokas

 

Vuoden koira -kilpailuissa palkitaan kolme parasta koiraa kunniakirjalla sekä
lahjakortilla (1. sija 50 €, 2. sija 40 €, 3. sija 30 €). Vuoden Tulokas -kilpailuissa
palkitaan parhaat pisteet saavuttanut koira kunniakirjalla ja 50 euron lahjakor-
tilla. Palkinnot jaetaan vuosittain järjestettävässä yhdistyksen vuosikokoukses-
sa.

Kaikkiin kilpailuihin voi osallistua koira, jonka omistaja on Tuusulan Kennelker-
ho ry:n jäsen kilpailuvuonna ja edustanut kilpailuissa Tuusulan Kennelkerhoa.
Vuoden Tulokas -kilpailuihin voi osallistua koira, joka saavuttaa ensimmäiset
tuloksensa ko. lajissa kilpailuvuoden aikana. Tarkemmat ja lajikohtaiset sään-
nöt ilmestyvät nettisivuillemme.

Kilpailukirjat esille ja tuloksia laskemaan - vain ajoissa lähetetyt ilmoittau-
tumiset huomioidaan pisteiden laskennassa! 
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Kiitos ja Hyvää Joulua! 

Olen toimittanut Ydinluu-lehteä nyt kymmenisen vuotta ja on aika siirtyä uusiin
haasteisiin. Kiitokset kaikille teille, jotka olette lähettäneet juttuja ja kuvia leh-
teen, lukeneet lehteä ja antaneet luvan juttujen julkaisemiseen. 
Toivotan uudelle päätoimittajalle onnea uuteen työhön!

Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
Toivoo Reija Nieminen

Herättäkää minut sitten keväällä!
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HYPPYTEKNIIKKAA OPETTELEMASSA

TuuKK:n PK-jaos järjesti hyppytekniikkakurssin sunnuntaina 23.10.2011.
Paikalla oli toistakymmentä kiinnostunutta kuulijaa ja harjoituskoirakkoa.
Kurssin veti Iida Vakkuri. Iida on kilpaillut omilla koirillaan agilityssa ja tokossa
vuodesta 1993, ja tällä hetkellä aktiivinen kisakoira on belgianpaimenkoira ma-
linois narttu "Kiila",  jonka kanssa hän on aloittanut PK-kisauran. Kurssipäivän
tavoitteena oli lisätä koirien motivaatiota hyppäämiseen sekä perustekiinkan
opettelu. 

Hyppytekniikan opettaminen voidaan aloittaa jo kahdeksan viikon ikäiselle pen-
nulle motivaation kautta, koskaan ei kuitenkaan ole liian myöhäistä opettaa
koiralle hyvää hyppytekniikkaa. Tekniikkaa opetettaessa tulee ottaa huomioon,
ettei toistojen määrä saa olla liian suuri eikä hyppyyn saa lisätä korkeutta liian
nopeasti. Koiran motivaation täytyy säilyä hyvänä koko hypyn ajan myös pala-
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tessa takaisin ohjaajan luo. PK-hypyssä on erityisen tärkeää palaavan koiran
suunta esteeseen ja ohjaajaan nähden. Oikean tekniikan opettelun tavoittena
on, että koira osaa "koota" kehonsa ja raajansa hyppyyn niin, että sen on mah-
dollista ponnistaa esteestä yli turvallisesti ja laskeutua oikein. 

Ennen hyppyharjoittelua koiran lihaksiston lämmittely on erittäin tärkeää. Iida
suositteli noin 30 minuutin lämmittelyä ennen tekniikkaharjoittelua seuraavalla
10+10+10 minuutin ohjeella: ensimmäiset 10 minuuttia kävellen, seuraavat 10
minuuttia hieman hölkkäillen niin, että koira alkaa jo vähän läähätellä ja selvästi
lämmetä sekä 10 minuuttia hieman "rajummalla" tavalla, eli vähän leikkimistä
pallolla tai frisbeen heitolla  ja valmistautumista tulevaan hyppykoitokseen.
Harjoituksen jälkeen jäähdyttelyyn pitää myös muistaa käyttää aikaa ainakin n.
15 minuuttia ennen kuin koira laitetaan takaisin autoon. 
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Hyppytekniikkaa kannattaa treenata kaverin kanssa tai vaikkapa pienryh-
mässä, sillä silloin on mahdollista sekä dokumentoida harjoitus että varmistaa
tarvittaessa apu-ohjaajan kanssa hyppysuorituksen onnistuminen. Ohjaajan
kannattaa pitää hyppypäiväkirjaa johon kirjataan harjoitusten kulku sekä onnis-
tumiset ja mahdolliset epäonnistumiset. Näin saadaan nopeasti tarkastettua
onko mahdollisesti edetty liian nopeasti tai missä vaiheessa on tullut ongelmia
hyppyyn. Tekniikkaharjoituksen kesto on hyvä pitää maksimissaan 10 minuutin
pituisena, muutoin harjoitus saattaa käydä liian rasittavaksi koiralle. 

Koiran ja ohjaajan tehtävät hypyssä

Ohjaajan vastuulla on määrittää hypyn lähtöpaikka ja ponnistuspaikka oikealle
etäisyydelle verrattuna koiran optimaaliseen ponnistuspisteeseen. Lisäksi
ohjaajan kuuluu ohjata koira läpi onnistuneen suoritukseen turvallisesti. Koira
sensijaan joutuu tekemään paljon muutakin kuin "vain hyppäämään". Kaikki-
aan koiran tehtäviä laskettiin seitsemän: 

1 oikean reitin valinta esteelle (esim. Kapula vinossa esteeseen nähden)
2 laukan valinta (kummalla jalalla lähdetään)
3 etäisyyden arviointi
4 ponnistuspaikan arviointi
5 ponnistuspaikan löytäminen
6 painonsiirto taakse eli kokoaminen
7 korkeuden arviointi 

Esteet ja ylittäminen
Ensimmäisenä Iida rakensi agilityssä käytettävästä hyppyesteestä matalan
"speedpump" -esteen. Esteeseen laitetaan pari ylimääräistä rimaa sivuille
"ohjureiksi" ja esimerkiksi halkaistu putkenpätkä varmistamaan, että koira istuu
ja lähtee suorassa kohti estettä. Koiran pitää olla keskellä estettä. Pieneen noin
10 cm korkeaan speedpump -esteeseen laskettiin lähetysmatkaksi neljä jalan-
mittaa (etäisyys mitataan niin, että kantapää ja varvasosa ovat kiinni toisis-
saan), koiran palkka, joka on suoraan koiran edessä on aina tuplaten
kauempana esteestä kuin lähetyspaikka. Palkan paikka on kauempana es-
teestä sen takia, että koira näkee palkan varmasti. Palkat mitattiin aluksi siis
kahdeksan jalanmitan päähän esteestä. Tarkoituksena on, että koira kiinnittää
katseensa palkkioon (esimerkiksi namikuppiin) ja saa vapautuksen mennä pal-
kalle hypyn kautta. 
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Istumasta lähtiessä koira joutuu jo tässä korkeudessa kokoamaan vartaloaan
ponnistusasentoon niin, että etujalat osuvat suurinpiirtein yhtäaikaa maahan
samoin kuin takajalat tulevat yhdessä ponnistamaan riman yli. Mikäli koira
"varastaa" lähdössä, ei koiraa kielletä vaan se vain viedään pois palkalta
eleettömästi ja lähetetään uudelleen. Apuohjaajan rooli on tässä vaiheessa 
auttaa palkan kanssa: ohjaaja vie koiran takaisin lähetyspaikalle ja apuohjaaja
laittaa kuppiin palkan koiran katsoessa namikuppiin päin. 

Koulutuksen alkuvaiheessa kannattaa käyttää mahdollisuuksien mukaan sel-
laisia esteitä ja apuvälineitä, ettei koira pääse loukkaamaan itseään tai ettei
sille tule huonoa kokemusta esimerkiksi esteeseen koskettamisesta. Hyviä
aloitusesteitä ovat ylläkuvatut speedpump -esteet tehtyinä kevyistä agility-
rimoista tai kiinteämpää estettä käytettäessä pressueste tai täysin koottava
tokoeste. Tekniikkaa harjoiteltaessa ei hypyn korkeus nouse koskaan kovin 
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korkeaksi. Aloituskorkeuden voi määritellä koiran kintereen korkeuden mukaan
ja lisätä siihen muutaman sentin esteen mukaan. Ensimmäiset harjoitukset
kuitenkin kannattaa tehdä mahdollisimman alhaalta, jotta koira saa hieman tun-
tumaa tekniikkaan.

 
Tekniikkaharjoitusten tavoitteena on saada koira hyppäämään mahdollisim-
man oikealla tekniikalla esteen yli turvallisesti sekä käyttäen koko vartaloaan
hyppyyn. Harjoitusmääriä ei saa koskaan nostaa suuriksi. Esimerkkinä hyvästä
tekniikkaharjoittelutiheydestä on, että harjoittelu aloitetaan  noin 2-3 viikot-
taisella harjoituskerralla, jolloin hypätään noin 5-10 hyppyä kerralla. Tätä jatke-
taan noin 4-5 viikon ajan. Korkeutta ja palkan kohtaa ei pidä mennä kasvat-
tamaan ennen kuin koira varmasti suoriutuu edellisestä korkeudesta. 
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Hyppäämiseen ei kannata yhdistää noutoliikettä ennen kuin tekniikka on kun-
nossa. Lisäksi noudon pitää olla sekä varma että motivoitunutta ennen kuin 
liike tuodaan hyppyyn mukaan. 

Kuvat ja teksti © Kirsi Sinda 
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