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PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA
Tässä on osaltani viimeinen Ydinluu lehti. Seuraava
lehti on jo uuden päätoimittajan käsialaa. Toivottavasti
lehdelle löytyy nopeasti innokas jatkaja pestiin.
Uutta päätoimittajaa ilahduttamaan ja ehkä vähän
myös helpottamaan, annan seuran jäsenille vinkin että
lehti tosissaan kaipaa jäsenistönsä aineistoa. Jokainen
ei harrasta valokuvausta, mutta kyllä suurin osa meistä
silloin tällöin räpsäsee edes kelpo kuvan puhelimellaan. Näitä kuvia juuri tarvittaisiin
lehden sivuja piristämään. Ja kaikki juttuvinkit ovat enemmän kuin tervetulleita varmasti,
vielä parempi on jo valmiiksi kirjoitetut jutut. Ydinluun sähköposti ei ole minun kahden
vuoden historian aikana ollut liian täynnä. Rohkeasti vain, niin myös lehti on jäsenistönsä
näköinen.
Norjan pentunurkka päätyi jännittävästi näyttelyihin valmistautumiseen. Lopulta se meni
hyvin, saimme arvosanaksi JUN EH joka on Norjalle hyvä arvostelu. Norja on vähän
laiheliini näyttelylinjaisiin bordercollieihin verrattuna nimittäin. Kehässä Norja käyttäytyi
kuin vanha tekijä.
Uutta TUUKK pentua ei ole ilmoittautunut, joten nyt näyttää siltä että sarjasta tuli vain yksi
vuotinen. Saas nähdä mitä uusi päätoimittaja keksii!
Mukavaa jatkoa kaikille!
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Sisällysluettelo

Tässä lehdessä

Vakiopalstat
Päätoimittajan palsta s. 3

Kutsu vuosikokoukseen
s. 9

Puheenjohtajan palsta s. 5 - 6
Agilitypalsta s. 8
Tokopalsta s. 11
Pelastuskoirajaoksen palsta s. 12
PK-jaoksen palsta s. 15

Kuva Mari Heinonen / Looney Toonie’s Indiana Jones ”Ruuti”
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Vuosi 2016 on jo hyvässä vauhdissa ja
viime kerralla kaipailemani kunnon talvikin
tuli… ja ehkäpä myös jo meni.
Toivottavasti tammikuun tulvista ei tule
mitään pysyvää olotilaa, vaan pian
päästään taas nauttimaan kurattomista
koirista ja hiekattomista sängyistä eli
lenkkeilemään puhtaan valkean lumen
pinnoittamilla teillä ja poluilla. Itse
henkilökohtaisesti olen ollut enemmän kuin
tyytyväinen siihen, että meillä juuri tänä
talvena on tuo lämmin halli käytössämme
– aika iso osa tämän talven tähänastisista
treeneistä olisi voinut jäädä tekemättä joko

a) järjettömän pakkasen tai b) liukkaiden
kelien takia. Tiedän kyllä, että
lukemattomat jäsenemme ovat hammasta
purren treenanneet läpi tuulen ja tuiskun
koulutuskentällämme säiden armoilla – ja
luonnollisesti pyrimme pitämään
koulutuskentän mahdollisimman hyvässä
kunnossa läpi vuoden – mutta itsellä
tuntuu vuosi vuodelta mukavuudenhalu
nousevan koko ajan korkeammalle ja
korkeammalle, ja treenaaminen omalla
vuorolla lämpimän, hyvin varustellun hallin
suojissa tuntuu jokaisen siihen heitetyn
euron arvoiselta.
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Mutta, pitemmittä puheitta itse asiaan:
nyt jos koskaan tarvitsemme
yhdistyksemme toimintaan uusia ja
aktiivisia vastuunkantajia. Tekeminen
seurassamme on noussut viime vuosien
aikana sille kuuluisalle ”uudelle tasolle”
ja sehän ei automaattisesti siellä pyöri tai
siellä pysy. Jotta yhdistys pysyy
ylipäätään pystyssä, se tarvitsee toimivan
ja päätöksiä tekevän hallituksen sekä
hallitukselle toimintaa johtavan
puheenjohtajan, muista toimihenkilöistä
puhumattakaan. Vaikka aina sanotaan,
että harrastajat sen yhdistyksen tekevät,
niin ilman näitä vastuunottajia, jotka
oman harrastamisen ohella uhraavat
aikaansa ja energiaansa yhdistyksen
vastuurooleissa, ei harrastajilla ole sitä
yhdistystä tehtävissä. Kiitos jo tässä
vaiheessa kaikille teille, jotka olette
omassa roolissanne pitäneet
yhdistyksestämme hyvää huolta –
pidetään yhdessä TuuKKista huolta
jatkossakin.

sillä a) työ tekijäänsä opettaa ja b)
neuvoja ja vinkkejä on saatavilla niin
paljon kuin sitä tarvitsee. Minä en ole
katoamassa seurasta yhtään mihinkään ja
lupaan antaa kaiken avun ja tuen
seuraajalleni – jos hän apua ja/tai tukea
tarvitsee. Lisäksi meillä on varmasti
tulevallakin toimikaudella aivan upea, eri
jaosten jäsenistä koostuva hallitus, sekä
tietysti omia toimintojaan erinomaisesti
pyörittävät ja aktiiviset jaokset, joten
uusien vastuuhenkilöiden on hyvä hypätä
tekemiseen mukaan.
Omasta puolestani lämmin kiitos kaikille
Tuusulan Kennelkerhon jäsenille
puheenjohtajakausillani saamastani
tuesta ja avusta, kiitos kaikille hallituksen
jäsenille sekä jaosten ja seuran
toimihenkilöille hyvästä työstä, kiitos
seuramme yhteistyökumppaneille
toimivasta yhteistyöstä.
Näkemisiin vuosikokouksessa!

Tulevassa vuosikokouksessa (joka pidetään
by the way Ravintola Kerholla perjantaina
26.2.2016 klo 19 – virallinen kokouskutsu
toisaalla tässä lehdessä) tulemme
valitsemaan taas uudet vastuuhenkilöt
alkavalle toimintakaudelle ja nyt olisikin
paljon vastuuta jaossa. Minä olen
päättänyt jättää puheenjohtajan pallin ja
siirryn takaisin aktiivisen rivijäsenen
rooliin keskittyen oman koiran kanssa
harrastamiseen, hakuryhmän sekä
tottisryhmien kouluttamiseen sekä pktuomarin tehtäviin. Muitakin vapaita
tontteja tulee vuosikokouksessa tarjolle,
joten jos olet koskaan halunnut tulla
mukaan yhdistystekemiseen muussakin
kuin harrastajan roolissa, pistä
vuosikokous-päivämäärä kalenteriin ja
tule valitsemaan juuri sinulle sopiva
tehtävä. Entistä kokemusta ei tarvita,
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Koirien
hyvinvointikeskus
Postikatu 10, 04400 Järvenpää
Puh. 040 643 2772
Avoinna ma-to klo 9 - 19,
pe sopimuksen mukaan

Luota ammattilaisiin
- tuo koirasi meille!

Tykkää!

• Koirahieronta
• Trimmauspalvelut
• Vesiterapia
• Käytösneuvonta
• Juoksumattoharjoittelu • Hyvinvointituotteet
1
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www.koirienhyvinvointikeskus.fi
• Fb: KoirienHyviYdinluu
nvoi2016
ntik/eskus

AGILITYJAOKSEN PALSTA
Talvikauden treenit ovat pyörineet hallilla nyt jo jonkin aikaa. Hallin käyttöaste tuntuu olevan
kohdillaan. Muistakaahan vapaakorttilaiset ja kaikki muutkin treenaajat huolehtia siitä, että
toimitte treenivuoroillanne sovittujen käytänteiden mukaisesti. Kontaktiesteet tulisi jäädä niin,
että seuraava treenaaja pystyy ne suorittamaan. Huolehtikaa myös, että siivoatte, mikäli
huomaatte aiheuttaneenne sotkua. Treeni-iloa kaikille!

Muistattehan, että Tuukk järjestää viralliset kisat vuonna 2016. Talkoohommia tiedossa siis:
21.5 2016 viralliset kisat 1-2 luokille Tuusulan vanhalla urheilukentällä.
18.9 2016 viralliset kisat 1-3 luokille Tuusulan vanhalla urheilukentällä.

Agilityjaoksen leirillä on vielä tilaa! Agijaos järjestää agilityleirin 11.-12.6 2016 Kiteen Villa
Taivaannastassa (www.taivaannasta.com). Kouluttajina leirillä toimivat agilityliiton valmentajat,
entiset Tuukklaiset Mari Lukkarinen ja Heini Lindholm. Leirin hinta määräytyy koirakkomäärän
(10-20) mukaan, hinta-arvio viikonlopulle on n. 150€-200€/koirakko (hinta sisältää majoituksen,
täysihoidon ja koulutukset). Sitovat ilmoittautumiset osoitteeseen
haatajareetta@gmail.comIlmoita viestissä koiran koko ja osaamistaso.
Rohkeasti mukaan leireilemään mukavaan porukkaan, hienoon leiriympäristöön ja ennen kaikkea
hyvään koulutukseen!

Mukavia kevättreenejä ja
menestystä kisoihin!

Reetta/agijaos

Kuva: Maiju Turunen / Suomen lapinkoirat Salli ja Santtu
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KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN
Tuusulan Kennelkerho ry:n sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
pidetään
perjantaina 26.2.2016 klo 19:00
Ravintola Kerhossa, Tuusulassa
(Tykkitie 1, 04300 Tuusula)
HUOM! Kahvitarjoilu ennen kokousta
klo 18.30 - 19

Toivotamme kaikki seuramme jäsenet lämpimästi
tervetulleeksi vuosikokoukseen!
TuuKK hallitus

Tuusulan Kennelkerho ry:n vuosikokouksen esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus
Selvitys kokoonkutsutavasta ja ajankohdasta. Todetaan läsnä olevat jäsenet
nimilistan mukaan.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä kirjaamis- ja
jäsenmaksujen suuruus
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet vuodelle 2015
Puheenjohtajan lisäksi kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä
9. Valitaan kuluvalle vuodelle kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
10. Valitaan kerholle toimikunnat ja toimihenkilöt
a) ajokoira-, pk-, toko-, agility-, rallytoko-, peko-, näyttely- ja nuorisojaokset
b) kerhoemännät tai –isännät, lehtitoimikunta, kenttävastaava, jäsensihteeri
11. Muut kokoukselle esitetyt asiat
12. Kokouksen päättäminen
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TOKOJAOKSEN
palsta
Toko-koulutukset kentällä ovat tällä hetkellä
talvitauolla, joten koulutusten osalta ei ole
toimintaa.
Hallissa on tokoiltu koko talven maanantaisin
ja keskiviikkoisin.
Toko-koulutukset kentällä alkavat
maaliskuussa ja ryhmäjaot ovat entiset.
Lisätietoa koulutuksista ja niihin
ilmoittautumisesta tulee seuran nettisivuille
helmikuun aikana.
Talviterveisin Toko-toimikunta
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Pelastuskoirajaoksen palsta
Teksti: Heidi Kemppainen

KOHTI VIRTAA

Tuusulan Kennelkerhon riveissä treenaa tällä
hetkellä kaksi koirakkoa, joiden unelmissa
siintää tänä vuonna VIRTA-tarkastus.
Molemmilla on kansallisten kokeiden B-tason
tulos suoritettuna. Mikä tämä VIRTA-tarkastus
sitten on? VIRTA tarkoittaa pelastuskoirakon
käyttöönottotarkastusta viranomaiskäyttöön.
Käyttöönottotarkastus täytyy läpäistä, jos aikoo
toimia poliisiviranomaisten apuna
henkilöetsintätehtävissä. Ennen
käyttöönottotarkastusta koiran sekä
koiranohjaajan on suoritettava Suomen
Palveluskoiraliiton tai Suomen
Pelastuskoiraliiton hälytystasovaatimus.

Käyttöönottotarkastuksessa etsitään määrätty
alue määrätyssä ajassa. Alueelta on
löydettävä maalimiehet ja koiran on myös
kyettävä jälkityöskentelyyn. Tarkastuksessa
arviodaan koiran ja ohjaajan yhteistyötä,
etsintäsuunnitelman toimivuutta, sekä ohjaajan

ja koiran toimintaa. Itse rakennan elämäni
ensimmäistä hälykoiraa, ja näin aloittelevan
näkökulmasta moni asia mietityttää. Nyt on
treenattu aktiivisesti vuosia, että päästäisiin ne
vaadittavat kokeet läpi ja saavutettaisiin
hälytystasovaatimus VIRTA-testiä varten.
Laakereilla ei kuitenkaan ehdi lepäämään, sillä
treenaaminen ei tähän lopu, vaan jatkuu
edelleen. Nyt onkin treenattava jotain aivan
muuta. Enää ei treenata hakupistotusta, ei ole
keskilinjaa eikä mietitä pistojen syvyyttä. Nyt
treenataan partiointia vapaana ja liinassa
hyvinkin erilaisissa ympäristöissä asutetusta
taajamasta sankkoihin metsiin. Nyt koirani on
toimittava itsenäisesti ilman käskyä heti kun
saa ihmisen hajun nenäänsä. Koira saattaa
"merkata" ihmisen hajun jo hyvinkin kaukaa,
ennen kuin pystyy sen kunnolla paikantamaan.
Tämän vuoksi tärkeään osaan nousee myös
kyky lukea koiran reaktioita.
Koiranohjaajana nyt haastetaan kykyäni tehdä
tehokkaita etsintäsuunnitelmia ja ottaa
huomioon vallitsevat olosuhteet. VIRTAtestissä on aikaraja, tämän vuoksi on kyettävä
tekemään mahdollisimman tehokas
etsintäsuunnitelma, joka ottaa huomioon
ympäristötekijät. Etsintäsuunnitelma on myös
kyettävä toteuttamaan tehokkaasti.
Etsintäalueella täytyy ottaa huomioon ilman
liikkuminen johtuen teistä, virtaavista ojista,
rakennuksista tai muista maastonvaihteluista.
Maastossa ilman liikkuminen perustuu täysin
fysikaalisiin ilmiöihin, jotka täytyy tiedostaa ja
loistavankin koiran työn voi tehdä hankalaksi
huonolla strategialla. Entäs sitten
taajamaetsintä, siinä vasta haasteita onkin.
Taajamassa tehtävässä etsinnässä koiran
täytyy kyetä etsimään pitkässä liinassa
kytkettynä, joskus hyvinkin erilaisissa
olosuhteissa ja erilaisilla alustoilla.
Taajamaetsinnän haasteiksi nousee erilaiset
häiriötekijät kuten ulkoilijat koirineen tai ilman,
tiheään asutut alueet ja etsintästrategian
suunnittelu. Taajama-alueet ovat hajujen
sekamelska ja rakennetut alueet muuttavat
ilman ja siten myös hajujen liikkumista joskus
hyvinkin radikaalisti. Mielestäni ei voi sanoa,
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että aukiota taajamaniittyä asuinalueen
kyljessä ei tarvitse tutkia tarkoin, eihän siellä
edes näy mitään. Aukiolla ilmavirrat ja myös
hajut saattavat liikkua hyvinkin erikoisesti ja
entäs jos keskellä niittyä onkin oja tai
painanne? Taajamaetsintä liinassa on myös
hidasta, koska se on tehtävä tiheällä kammalla
ja rajoittavana tekijänä on ohjaaja ja se liina.
Etsinnässä liinaa ei ole tarkoitettu koiran
ohjailuun eri suuntiin. Haasteita riittää pitkälle
tulevaisuuteen, mutta pelastuskoiratoiminta
onkin mielenkiintoista juuri lajin
moniulotteisuuden vuoksi. Tämä on
elämäntapa, joka vie mennessään!
Terveisin
Heidi Kemppainen
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PK-JAOKSEN TERVEISET
Palveluskoirajaoksesta tervehdys ja hyvää
sydäntalvea TuuKKilaisille!
Aikamoinen talvi onkin ollut, järjettömiä
lämpötilavaihteluita. No mitäs niistä sitä se
Suomen talvi on ja hyvin on selvitty.
Minä vastaan TuuKKin palveluskoirien
tottelevaisuuskursseista.
Tällä hetkellä pyörii juuri
talven tottiskurssit. Keväällä
alkaa taas uusia kursseja
junnuille ja
kokeneemmillekin
koirakoille. Jos harkitset
junnusi kanssa kurssille
osallistumista keväällä, niin
suosittelen lämpimästi
tulemaan kentälle
tutustumaan jo hyvissä
ajoin. Joko maanantaisin PKjaoksen vuorolla, jolloin on
muitakin treenaamassa tai
sitten johonkin hiljaiseen
aikaan. Myös keskiviikkoisin
on PK-jaoksella vuoro klo 19> Nuoren tai häiriöille alttiin
koiran kanssa saa kursseista
enemmän irti, kun
ensimmäiset kerrat eivät
mene kenttään totutteluun
ja muille koirille (ja
pelottaville treeni-ihmisille)
pöhisemiseen.
27.2. on TuuKKin halliin tutustumispäivä,
jossa on myös PK-vuoro klo 10. Silloin olemme
jaoksesta paikalla vastailemassa kysymyksiin
mistä tahansa palveluskoiriin liittyvistä
asioista TuuKKissa. Tervetuloa käymään!

PITKÄKARVAINEN SAKSANPAIMENKIN SAI TAKIN
YLLEEN, KUN ULKOLÄMPÖTILA VALAHTI -29
ASTEESEEN.

Mukavia treenihetkiä ja kipakkaa ulkoilu
säätä toivoen Minttu!
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YDINLUU –LEHDELLE
UUSI PÄÄTOIMITTAJA!
Nykyinen päätoimittajamme Saara siirtyy
uusien haasteiden pariin, joten tarvitsemme
pikaisesti uuden päätoimittajan
jäsenlehdellemme.
Mikäli tiedät tehtävään sopivan henkilön,
tee ilmianto hallitukselle (hallitus@tuukk.fi)
mahdollisimman pian
– päätoimittajan löytymiseen johtavasta
vihjeestä luvassa palkkio!
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