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TUUSULAN KENNELKERHO RY 40 VUOTTA
Näin ne vuodet vierivät ja allekirjoittanut sai aloittaa nyt jo kolmannen vuotensa 40-vuoden
ikään ehtineen Kennelkerhomme peräsimessä. Nöyrät kiitokset jäsenistölle ja
vuosikokousedustajillemme luottamuksesta – teen kaikkeni, että olen osoitetun luottamuksen
arvoinen. Onneksi en ole kuitenkaan yksin seuramme tekemisiä hoitamassa, vaan mukana on
a) aktiivinen hallitus ja b) kaikki te aktiiviset eri lajien harrastajat ja seuramme jäsenet –
toivottavasti koko ajan enenevässä määrin.
Viime lehdessä ollut vuosikokouskutsu oli selvästikin tavoittanut jäsenistömme, sillä
vuosikokoukseemme saapui tällä kertaa peräti 31 jäsentä tekemään päätöksiä kuluvalle
toimintavuodelle. Äänestyslappujakin oli varattu henkilövaaleja varten, mutta
vuosikokousedustajamme olivat tänä vuonna henkilövalintojen osalta erittäin yksimielisiä, sillä
mm. koko hallitus valittiin jatkamaan yhtä varajäsentä lukuun ottamatta entisessä
kokoonpanossaan (ko. varajäsen ilmoitti itse, ettei ole enää käytettävissä tehtävään). Myös
jaosten toimihenkilöt pysyivät melko pitkälle samoina – päivitetyt listat löytyvät jo nyt
nettisivuiltamme ja tämänkin lehden sisäkannesta, pistäkäähän nimet mieleen 
Vuosikokouksessa päätetyt jäsenmaksutiedot on myös päivitetty nettiin. Jäsenmaksut pysyivät
ennallaan, mutta äänestyspäätöksellä otimme käyttöön 10 euron uuden jäsenen
kirjaamismaksun. Jokaiselle jäsenrekisterissämme olleelle on lähetetty maksulappu rekisterissä
olevaan osoitteeseen – mikäli et ole omaasi saanut, olethan yhteydessä pikaisesti
jäsensihteeriimme (tuukk.jasenet@gmail.com) asian selvittelemiseksi. Mikäli jäsenmaksu jää
maksamatta, jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestämme ilman erillistä ilmoitusta.
Mutta sitten virallisemmista asioista vähemmän virallisiin. Tätä kirjoittaessa kevätkausi on
pyörähtänyt jo hyvään vauhtiin. Viikonloppuna päästiin hakuryhmämme kanssa ensimmäistä
kertaa tälle vuodelle metsään, ihan oikeisiin hakutreeneihin, kun tähän asti treenejä on pidetty
lähinnä kentällä ilmaisua ja umppareita harjoitellen. Olimme kaikki ”kuin lehmät ensimmäistä
kertaa laitumella”, innoissamme ja treeni-intoa täynnä. Koirat näyttivät osaamistaan ja tekivät
töitä ihan kuin mitään taukoa ei koskaan olisi ollutkaan, nekin silmin nähden intoa pursuten.
Samaa intoa on ollut nähtävillä myös kentällämme, missä on taas eri lajien kurssit /
koulutukset alkaneet ”talvihorroksen” jälkeen. On ollut kiva huomata, että vanhojen
harrastajien joukkoon on tullut useita uusia naamoja, ja vieläkin sekaan mahtuu. Mikäli
kurssipaikkaa ei tälle keväälle syystä tai toisesta irronnut, muistathan, että kenttä on ”aina
auki” myös omatoimiselle treenaamiselle käyttäytymissäännöt huomioon ottaen. Autojen
parkkeerauksesta muistuttelen – mikäli kentälle ei pääse ajamaan, jätättehän autot
Koivumäentien levennykseen parisenkymmentä metriä kenttämme risteyksestä ”eteenpäin”,
jolloin ne eivät häiritse Koivumäentien kulkijoita – kiitos.
Näkemisiin treeneissä!

Marja
P.S. Eri jaoksemme ovat lähteneet panostamaan tosissaan juhlavuotemme tapahtumiin –
pitäkäähän silmällä niin nettisivujamme (www.tuusulankennelkerho.com) kuin Facebooksivujammekin, niin tiedätte, mitä, missä ja milloin TuuKKissa tapahtuu!
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UUDEN PERHEENJÄSENEN KOTIUTUMISTA ODOTELLESSA
Huhtikuun 2. päivä syntyi uusi perheenjäsenemme Elsa yhdessä siskon ja veljen kera. Tuskin
maltan odottaa, että pieni pallero tulee kotiin. Tai itse asiassa hirveän pienestä pallerosta ei ole
kyse – sen verran useasti on maitobaarissa vierailtu, kuten kuvasta näkyy 

Mieli tekee jo
shoppailla
pikkuiselle pantaa
ja hihnaa, leluja ja
kurapukua –
onneksi kasvattaja
on palauttamassa
maan pinnalle:
kaikkea ei tarvita
heti ja Nelliltäkin
on jäänyt
käyttämättä vaikka
ja mitä, joita voi
hyödyntää uudelle
tulokkaalle. Pihan
aitaamiseen
sentään sain luvan

(Kuva: Heidi Sormunen)

Nellin kanssa on avattu Suomen näyttelyvuosi äippäloman jälkeen ja ihan mukavalla
menestyksellä: kolme näyttelyä ja tuloksena ERI x 3, joista kahdessa myös SA. PN4 ja PN2
yllättivät myös iloisesti. Se maaliskuun Liettuan cacib jäi vielä saamatta.
Agilitykisoissa olemme myös ahkeroineet ja yksi LUVAkin on ykkösluokasta alla. Treenattu on
ja pikkuhiljaa alkaa kehitystäkin näkyä. Kesälomaksi on suunniteltu muutamat kisat ja
osallistumme myös Agirotuun Ylöjärven maisemissa heinäkuun alussa. Josko sitä kisaittaisiin
kakkosissa TuuKKin virallisissa kisoissa – mene ja tiedä!

Oikein ihanaista kevättä kaikille!

Elina
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JÄSENMAKSUKIRJEET VUODELLE 2013 ON POSTITETTU
Vuosikokouksessamme päätetyt vuoden 2013 jäsenmaksut ovat seuraavat:
varsinainen jäsen 15€
perhejäsen 5€
uuden jäsenen kirjaamismaksu 10€ (maksetaan, kun uusi jäsen toimittaa
jäsenhakemuksen ja hänet on hyväksytty jäseneksi)
Jäsenmaksu-laput on postitettu maalis-huhtikuun vaihteessa jokaiselle jäsenrekisterissämme
olevalle jäsenelle ja jäsenmaksun eräpäivä on 30.4.2013. Perhejäsenet eivät saaneet tällä
kertaa omaa kirjettään, vaan heidän maksuinfot tulivat varsinaisen jäsenen kirjeessä.
Mikäli et ole itsellesi maksulappua saanut, ota pikaisesti yhteyttä jäsensihteeriimme asian
selvittämiseksi (tuukk.jasenet(at)gmail.com), sillä jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksemme
sääntöjen mukaisesti, mikäli jäsenmaksua ei suoriteta eräpäivään mennessä. Meillä ei ole
mahdollisuuksia muistutella maksun syystä tai toisesta laiminlyöneitä jäseniämme, eli emme
lähetä näistä minkäänlaisia muistutuslaskuja, vaan poistamme maksamattomat
jäsenrekisteristämme ilman erillistä ilmoitusta. On siis jäsenen itsensä vastuulla maksaa
jäsenmaksunsa a) ajallaan ja b) oikeilla tiedoilla. Huomioithan erityisesti viitteen / viestin
käyttämisen, jotta maksusi osataan kirjata juuri sinun kohdalle jäsenrekisteriimme. Seuraavaa
Ydinluu-lehteä emme enää lähetä jäsenmaksun maksamatta jättäneille!
Muistattehan myös pitää huolen siitä, että jäsenrekisterimme tiedot pysyvät kohdaltasi ajan
tasalla. Ja jotta saat varmasti heti ensimmäisten joukossa sinua kiinnostavat tiedot, ilmoita
sähköpostiosoitteesi sekä kiinnostuksen kohteesi jäsenrekisteriimme, niin et jää
uutispimentoon esim. tottiskurssi-ilmoittautumisten tai muiden tiedotusten osalta. Muistathan
päivittää myös perhejäsenen tietoja!
Kevätterveisin,
TuuKK hallitus
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VUODEN KOIRA 2012
Tuusulan Kennelkerho ry:n Vuoden Koira 2012 –palkinnot ja kunniakirjat jaettiin
vuosikokouksessa 4.3.2013 kerhomme nettisivuilla olevien sääntöjen mukaisesti.
Vuosikokoukseen oli paikalle saapunut ilahduttava määrä palkittavia, mutta pari palkintoa lähti
sijaisvastaanottajan mukana kohti varsinaista kotia – toivottavasti nekin ovat löytäneet
omistajilleen 
Tänä vuonna uutena palkintokategoriana oli uusin jaoksemme Pelastuskoirat, missä muista
jaoksista poiketen palkittiin ansioituneita harrastajia jaoksen tekemän esityksen mukaisesti –
ei puhtaan pistelaskun perusteella. Tämä päätös tehtiin hallituksessa pelastuskoirajaoksen
toiminnan luonteen vuoksi.
Hallitukselta lämpimät onnittelut kaikille palkituille sekä kiitos kaikille tuloksiaan ilmoittaneille –
tsemppiä taas kuluvalle vuodelle!
Vuoden agility-tulokas

Vuoden agility-koira

kääpiösnautseri uros
Hott’n Tott Da Ufo son of Afi (FI15649/10)
ohjaaja/omistaja Katja Nieminen
pisteet 150

1. kääpiösnautseri uros
Chistoso A Fire Inside (FIN33524/06)
ohjaaja/omistaja Katja Nieminen
pisteet 160
2. beauceron uros
Maraca YSL Babydoll (FIN49843/08)
ohjaaja/omistaja Pia Ritaluoma
pisteet 157
3. kääpiösnautseri uros
Esslex Dexter Mcigors (FIN33125/08)
ohjaaja/omistaja Katja Nieminen
pisteet 156

Vuoden näyttely-tulokas

Vuoden näyttely-koira

partacollie narttu
Lawnlake Angel Dust (FI15484/11)
omistaja Marianne Häkkinen
pisteet 22

1. newfoundlandinkoira uros
Wave Seeker’s Fly Me To The Moon
(FI12751/11)
omistajat Erkki ja Leila Selin
pisteet 160
2. beauceron uros
Moisionmäen Fiilis
omistajat Mari ja Tero Kurenmaa
pisteet 70
3. partacollie narttu
Lawnlake Angel Dust (FI15484/11)
omistaja Marianne Häkkinen
pisteet 38
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Vuoden pk-tulokas

Vuoden pk-koira

saksanpaimenkoira uros
Sonorian Falke (FIN15510/08)
ohjaaja/omistaja Mervi Kähönen
pisteet 273 (HK1)

1. belgianpaimenkoria tervueren narttu
Alma (FIN39357/08)
ohjaajat/omistajat Anitta ja Janica
Nurminen
pisteet 862,2
2. saksanpaimenkoira narttu
Konnamuorin Intro (FIN44092/05)
ohjaaja/omistaja Mervi Kähönen
pisteet 516
3. saksanpaimenkoira uros
Lexicon Kenzo (FI36929/10)
ohjaaja/omistaja Minttu Gröhn
pisteet 442,3

Vuoden toko-tulokas

Vuoden toko-koira

kääpiösnautseri uros
Chistoso A Fire Inside (FIN33524/06)
ohjaaja/omistaja Katja Nieminen
pisteet 41

1. walesinspringerspanieli narttu
Doniol Quite Perfect (FIN21129/05)
ohjaaja/omistaja Elina Kautto
pisteet 71
2. kääpiösnautseri uros
Chistoso A Fire Inside (FIN33524/06)
ohjaaja/omistaja Katja Nieminen
pisteet 41
3. beauceron narttu
Avataran Brittany (FI41408/09)
ohjaaja/omistaja Mari Kurenmaa
pisteet 34

Vuoden pelastuskoirakko-tulokas
dobermanni uros Lady’s Trick Juryman (FI56335/10) ohjaaja/omistaja Reeta Hämäläinen
Perusteet: Reeta aloitti pelastushaun kauden puolessa välissä. Hän on erittäin aktiivinen
harrastaja, joka osallistuu kaikkeen toimintaan – kokeiden järjestämisestä apukouluttajaksi.
Hän on tämän puolen vuoden aikana suorittanut Etsintä- ja EA1-kurssit. Hän on ollut
tutustumassa hälytysryhmän toimintaan ja toimii nyt apuohjaajana Vapaaehtoisen
pelastuspalvelun hälytysryhmässä. Koirakkona Reeta ja Make ovat edistyneet roimasti vuoden
2012 aikana. Reeta on antanut kotia vaihtaneelle Makelle hienosti uuden suunnan elämään.
Reeta on koiranohjaajana se, joka ensimmäisenä muuttaa omaa käytöstään ohjeiden mukaan.
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Vuoden pelastuskoirakko
1. australiankelpie uros Kelmi Pyörremyrsky (FI20758/09) ohjaaja/omistaja Merja
Järveläinen
Perusteet: Merja on aktiivinen harrastaja, joka osallistuu kokeiden järjestelyihin. Hän
on käynyt Etsintä 1-kurssin ja on ensiaputaitoinen. Hän on suorittanut vuoden 2012
aikana koiransa Onnin kanssa viranomaisvaatimusten mukaiset kokeet PERA-A ja
PEHA-B. Hän toimii Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytysryhmässä
pelastuskoiraohjaajana.

2. bokseri narttu Cochice Xmas Joy (FIN16058/08) ohjaaja/omistaja Henna Ahola
Perusteet: Henna on aktiivinen harrastaja, jonka tavoitteena on tulla
pelastuskoiraohjaajaksi hälytystehtäviin. Hän on sinnikkäästi käynyt useissa kokeissa
aloittaen BH-kokeesta. Hänestä voimme ottaa mallia ja rohkaista mielemme mennä
kokeisiin. Elli on temperamenttinen ja lempeä bokseri, joka löytää nopeasti ja
motivoidusti kadonneet maalimiehet. Toivomme, että tämä pieni tunnustuspalkinto
auttaa Hennaa pysymään tavoitteessaan ja osallistumaan viranomaistasolle vaadittaviin
kokeisiin.

3. australiankelpie narttu Kengurukolon Creme Caramel (FI20436/10) ohjaaja/omistaja
Sakari Bergen
Perusteet: Sakke on aktiivinen harrastaja, joka osallistuu kokeiden järjestelyihin. Hän
on toiminut ratamestarina, joka on vaativa rooli pelastuskoirakokeissa. Sakke teki
loistavat maastokartat Tuukkin ensimmäiseen pelastushakukokeeseen, alueet selkeästi
rajattuna. Hän toimi myös kartturina kokeessa ja sai tuomarilta suuret kiitokset. Hän on
ollut tutustumassa hälyryhmän harjoituksiin. Sakke tulee treeniin innokkaana säässä
kuin säässä pitkästä matkasta huolimatta.

Onnea!
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HISTORIAN LEHTIEN HAVINAA – YDINLUUSSA N. 40 VUOTTA SITTEN
Tuusulan Kennelkerho ry:n toiminta käynnistyi virallisesti 15.3.1973 ja jo jouluksi seuramme
silloiset aktiiviset puuhahenkilöt kasasivat ensimmäisen kerholehden jäsenistömme iloksi ja
luettavaksi. Lehti ilmestyi ensimmäisen kerran nimettömänä ja kannessa kerrottiin lehden
olevan ”Tuusulan Kennelkerho ry:n taatusti puolueellinen KOIRALEHTI”. Päätoimittajan
tervehdyksestä voi lukea, miten alun perin lehdestä suunniteltiin A4–kokoista, mutta
käytännön syistä päädyttiin kuitenkin nykyisinkin tunnettuun A5–kokoon. Lehden kirjoitukset
on tehty perinteisellä kirjoituskoneella ja näkyypä tekstien välissä jokunen käsin tehty
korjausmerkintäkin. Ensimmäisenä silmääni pistää ehkä kuitenkin ilmoitusten todella runsas
määrä – mainostajia historian ensimmäisessä kerholehdessämme on mm. Kansallis-OsakePankki, Hyrylän Autohuolto ja K-suurvalinta Jaakko Rantanen Järvenpäästä – sekä
keskiaukeaman julistekuva, jossa on esitelty ”Koiran ruumiinosat (näyttelysanastoa)”
suomeksi ja ruotsiksi 
Seuramme alkuhetkistä lehdessä kerrotaan seuraavasti:
Tuusulan Kennelkerho ry.
Jo kaksi vuotta sitten, Väestönsuojelukurssin päätteeksi pidettiin Pelastuskoira esitys. Siinä
yhteydessä minulta tiedustelivat eräät kuntamme henkilöt, mistä nämä hyvin koulutetut koirat
ovat? Kun he kuulivat, että olen pyytänyt koirat Helsingistä, silloin tuli ehdotus, miksi ei
koulutettaisi Tuusulassa omia koiria. Lupasin tutkia asiaa. Aika riensi odotettua nopeammin,
mutta kaikkeen on perehdyttävä. Myös ”koirankoulutus” vaatii pitkäjännitteisyyttä jos mikä.
Siinä tarvitaan aikaa sekä malttia. Tuli tarpeelliseksi suunnitella Tuusulaan oma ”koiraseura”.
Olin jo tässä vaiheessa neuvotellut noin 10 koiran omistajan kanssa paikkakunnalla, ja
tulimme yksimielisesti siihen tulokseen, että tutkimme seuran perustamista julkisella
kokoontumisella. Kokoontumisen ajankohta oli epäedullinen. Oli joulujuhlien aika. Mikä yllätys,
kun neuvottelutilaisuuteen tuli kiireistä huolimatta salin täydeltä asiasta kiinnostuneita.
Tilaisuuden tulokseksi tuli, että kaikkien rotujen yhdistys on paikallaan. Valittiin toimikunta,
jossa oli edustajia eri roduista. Tehtäväksi annettiin sääntöjen laatiminen, jotka esitetään
yleiselle kokoukselle hyväksyttäväksi. Aika kului, työtä tehtiin, määräaika lähestyi, säännöt oli
mielestämme valmiit pieniä korjauksia lukuun ottamatta. Perustava kokous kutsuttiin 15.3.-73
kello 18.30 Säästöpankin kerhohuoneelle. Vaikka toimikunta oli tehnyt työnsä huolella
sääntöjen mukaan lakikirjaa ja joskus jopa tuomarin apua käyttäen, niin siitä huolimatta on
aina ensimmäinen kerta vaikea ja pelottava. Sattuipa vielä niinkin, että sihteerimme Terttu
joutui sairaalaan, hänellä kun kaikki oli selvänä vieläpä mahdollisten hankalien kysymysten
varalle (taas lakikirja). menin 15.3.-73 sovittuun perustavaan kokoukseen, kellon ollessa jo
18.35. Aloitin avaamalla kokouksen ja kutsuin Annelin sihteeriksi. Anneli tutki hetken papereita
ja niin kokous jatkui oikeassa järjestyksessä. Luettiin toimikunnan laatimat säännöt. Yleisö oli
asiantuntevaa, vain muutama asiallinen huomautus tai sanan muutosehdotus ja toimikunnan
työ hyväksyttiin. Näin yksimielisesti perustettiin Tuusulaan kaikkien rotujen koiraseura, jonka
nimeksi tuli Tuusulan Kennelkerho.
15.3.-73 kello 19.30 alkoi Tuusulan Kennelkerhon ensimmäinen vuosikokous. Nyt seurasi
kiireellisenä tehtävänä kerhon rekisteröiminen. Paperit sisään ja odotus alkoi, mutta ei jääty
paikoilleen odottamaan. Kerhomme merkittiin yhdistysrekisteriin 14.4.-73. Kerhotoimikunta
toimi nopeasti. Oli tuottoisa kerhoilta, jossa oli edustaja Suomen Kennelliitosta, Uudenmaan
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Kennelpiirin puheenjohtaja Sakari Peltonen, joka toi Suomen Kennelliiton ja Uudenmaan
Kennelpiirin onnittelut.
Kevät oli jo pitkällä, kun koulutuspaikoista tuli kysymys. Mistä saataisiin hyvä paikka, joka olisi
keskeisellä paikalla? Kysyttiin kauppaneuvos T. Valolta mahdollista paikkaa tyhjänä olevista
sorakuoppa-alueista. Hän käsitteli asian heti mielenkiinnolla ja mainitsi, että tarkoitus on hyvä,
joten alue löytyi varuskunnan rajalta. Paikka sopi hyvin, koska olimme jo päättäneet anoa
varuskunnalta juuri tästä, rajan toiselta puolelta aluetta koulutuspaikaksi. Saimme
varuskunnan komentajalta luvan tähän alueeseen. Nyt meillä on koulutustilaa vaikka kuinka
suurelle joukolle kerrallaan. Koulutuskentällä on käynyt palvelus- ja seurakoiria. Osanotto on
ollut ihmeen runsasta ja aktiivista, vaikka kyseessä on ensimmäinen vuosi, ja alkuunkin
päästiin niin myöhäisessä vaiheessa.
Olipa meillä omat sisäiset tottelevaisuuskokeetkin nuorille koirille, ja tulokset olivat hyviä näin
vasta-alkajiksi. Elokuussa kerhomme hyväksyttiin Suomen Kennelliittoon sekä
palveluskoirajaostomme Palveluskoiraliittoon. Nyt ollaankin jo syksyssä ja kohta vietämme
ensimmäistä yhteistä joulujuhlaa. Toivotan Tuusulan Kennelkerholaisille sekä kaikille koirien
ystäville Iloista Joulua ja Menestyksellistä Uutta Vuotta.
Lauri Kiviniemi
(lähde: Tuusulan Kennelkerho ry:n taatusti puolueellinen koiralehti, joulunumero 1 – 1973, sivut 7 – 8)

Samaisessa lehdessä käynnistettiin myös lehden nimikilpailu, jonka tulokset
kerrottiin historian toisessa ja vuoden 1974 ensimmäisessä lehdessä:
Lehden nimikilpailu
Lehden nimikilpailun lopputulos on nyt kaikkien nähtävissä – YDINLUU.
Kilpailuun tuli kaiken kaikkiaan 67 nimiehdotusta. Nimen valitsi lehden toimitus yhdessä
hallituksen jäsenten kanssa. Jokainen valitsijatoimikunnan jäsen valitsi mieleisensä kolme
ehdotusta ja antoi pisteitä seuraavasti: 1. 10 pist., 2. 5 pist. ja 3. 3 pist. Tämän jälkeen
suoritettiin pisteiden yhteen laskenta. Voittajaksi tuli selvästi YDINLUU, toiseksi KUUMA KOIRA
ja kolmas sija jaettiin HÄNNÄNHUISKUN ja LUE, OPI, KOULUTA kesken.
Ydinluu-ehdotuksen tekijäksi paljastui Kari Olkinuora. Kaikki neljä ensimmäistä päätettiin
palkita.
Toimitus
(lähde: Tuusulan Kennelkerho ry:n Koiralehti, Ydinluu 1 – 1974, sivu 4)

Jatkan itseäni vanhempien Ydinluu-lehtien haistelemista ja kirjoittelen tuleviin lehtiin valittuja
lainauksia lehtien sivuilta.
Näihin kuviin ja tunnelmiin,

Marja
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KEVÄTKAUSI ON STARTANNUT, LUVASSA EPIKSET SEKÄ VIRALLISET KISAT
Ulkotreenit on polkaistu käyntiin ja epikset lähestyvät. Kiitos jo etukäteen kaikille töihin
ilmoittautuneille. Tarkemmat epistiedot löytyvät lehden Ajankohtaista-palstalta. Kaikki mukaan
kisailemaan!
Viralliset kisat – juhlavuoden kunniaksi – järjestetään 8. syyskuuta ja niistä tiedotamme
myöhemmin. Laittakaa kuitenkin päivä jo ylös kalentereihinne, tarvitsemme runsaasti
talkooväkeä sekä tietty kisaajia – TuuKK menestykseen!
Vuoden 2011 agilitytulokaskoirakkomme Carita Mäkinen ja
lägpys Pyry saavuttivat MINI2luokan ykkössijan Riihimäellä 9.
maaliskuuta tuloksella 5,84.
Tuomarina oli Pentti Siimes. Ohessa
voittajat palkintopallilla  Onnea!
Muistutankin kaikkia kisaavia
koirakkojamme laittamaan tuloksia
osoitteeseen agitulokset@gmail.com.
Samoin kaikki kisaavat voisivat
ilmoittautua minulle, jotta saadaan
myös teidät mukaan
nettisivuillemme Kisaavat koirakot –
listaan.
Vaikka kesäkausi on vasta edessä, toimikunta miettii jo ensi talven treenitiloja ja –vuoroja.
Keravan Agility Team on kysynyt halukkuuttamme jakaa halli heidän kanssaan, ympäri
vuoden. Tähän liittyen laitettiinkin kaikille nyt ryhmissä treenaaville kysely sähköpostiin.
Kartoitamme halukkuutta sisätreeneihin myös kesäaikaan sekä kuinka monta ryhmää
saisimme kasaan. Palaamme asiaan, kunhan suurin osa on vastannut.
Lopuksi muistutuksena. Agilitytoimikuntaaan kuuluu yhdeksän jäsentä ja esittelyt löytyvät
nettisivuiltamme. Toimikunta on kokoontunut säännöllisesti ja pöytäkirjat ovat kaikkien
nähtävissä (myöskin nettisivuilla). Toimikuntaa ottaa mielellään vastaan palautetta ja ideoita
jaoksen jäseniltä, joten anna tulla osoitteeseen tuukkagility@gmail.com 

Kevätterkuin,

Elina
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UUSI PK-KAUSI TÄYNNÄ TOUHUA, TAVOITTEITA, HAAVEITA JA IDEOITA
Vihdoinkin koitti kevään odotetuin päivä ja päästiin treenaamaan hakua metsään. Kyllä tuota
päivää oli odotettukin. Välillä se päivä tuli jopa uniin. Ei varmaan tarvitse kertoa, miten
korkealla fiilikset olivat treenien jälkeen.
Tässä vaiheessa kautta oma pää on täynnä ideoita, tavoitteita, odotuksia ja haaveita. Itse
odotan tästä vuodesta todella mieleenpainuvaa ja jännää vuotta. Tavoitteenani olisi päästä
ensimmäisiin pk-kokeisiin. Syksyllä sitten nähdään, että toteutuiko tämä haaveeni 
Metsään pääsyä odotellessa pk-jaos on ollut ahkera ja järkkäillyt mm. kevään tottiskursseja,
pk-kokeita ja leirejä. Ensimmäiset hakukokeet on 4.5. ja BH-koe on 3.6. Tervetuloa kentälle
seuraamaan hienoja tottiksia!
Kevään pk-leiri on 24.-26.5. Kunkkulan koirakeskuksessa. Leirillä on ohjelmassa tottista ja
hakua. Syksyn pk-leiri on 4.-6.10. Räyskälän leirikeskuksessa. Laittakaapa kalenteriin tuo
viikonloppu. Leirille on tulossa mielenkiintoinen jälkikouluttaja, joten toivottavasti saadaan
jälkiryhmä tällä kertaa kasaan.
Kevään tottiskurssien tarjonta oli monipuolinen ja ne täyttyivätkin hyvin. Uusi
kisavalmennuskurssi on ollut mielestäni monipuolinen ja antoisa. Eipä noita asioita
osaa/muista itse treenata. Toivottavasti muistan sitten ensimmäisessä kokeessa opit, eikä
jännitys sumenna päätäni 
Tottista, hakua, jälkeä ja esineitä, siitä on tämä kesä tehty. En valita, kyllä se niin mukavaa
touhua on. Parasta siinä on, että vaikka näitä treenaakin tosissaan ja tavoitteet korkealla, niin
silti tekeminen pysyy rentona ja treeneissä tunnelma on hyvä. Iso kiitos siitä treenikavereille,
vetäjälle ja seuralle!
Intoa, iloa ja onnistumisia kaikille tällekin kaudelle!

Tarja ja Riivis
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TUOMARIPERUSKURSSI
Tuusulan Kennelkerho järjestää 40-vuotis syntymäpäivän kunniaksi tuomariperuskurssin.
Kurssi alkoi maaliskuussa ja jatkuu heinäkuulle. Meitä on kuusi oppilasta ympäri Suomen
maata. Olemme peko- ja pk-puolen ihmisiä. Kouluttajana toimii Harri Laajajärvi.
Ensimmäinen viikonloppu vierähti Tuusulan
uimahallin kokoustilassa. Opiskelimme pksääntökirjaa. Kurssilaiset esittivät tiukkoja
kysymyksiä. Harri selvitti vastaukset seuraavaan
päivään mennessä. Onneksi kännykät on keksitty.
Toinen viikonloppu meni Nahkelan kentällä kylmässä
vesisateessa. Harjoittelimme koearvosteluja. Kiitos
teille osallistuneille koirakoille. Ilman teitä tämä olisi
ollut mahdoton tehtävä.
Arvostelimme BH-liikkeitä ja pknouto/hyppyliikkeitä. Meitä kokelaita opetetaan
arvostelemaan liikesuorituksia positiivisin sanoin.
Meidän tulee muistaa mainita kaikki hyvä myös
epäonnistuneessa suorituksessa. Tuomarimme oli
erittäin tyytyväinen koirakoiden eritasoisuuteen ja
vaihtelevaisuuteen.
Kolmas viikonloppu on 6.-7.7. Silloin järjestämme
harjoitus -BH-kokeen. Suunnittelemme sen
lauantaiaamuna. Aamupäivällä on kaupunkiosuus ja
iltapäivällä Nahkelan kentällä tottelevaisuusosuus.
Sunnuntaina arvostelemme pk:n tottiskokonaisuutta
ja lopuksi meillä on kirjallinen koe.
Nyt teillä on mahdollisuus osallistua
harjoituskoirakoiksi. Tarvitsemme kuusi koirakkoa.
Tästä saa hieman kisajännitystä ja tiedon, mitä tulisi treenata. On myös mukava kuunnella
seitsemän eri ihmisen mietteitä suorituksesta. Jotta meidän viikonloppu onnistuisi,
tarvitsemme teidän apua. Minuun voi ottaa sähköpostitse yhteyttä. Tiedot löytyy TuuKKin
sivuilta.

Terveisin,

Mirva Hiltunen
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TOKO-JAOKSEN KEVÄT ON LÄHTENYT LIIKKEELLE
Koulutukset jatkuvat taas kesäkuun alkuun asti. Koulutusryhmiä on nyt kolme eri tasoa:
pennut, arkitottelevaisuus ja kilpailijat. Ryhmät (6 ryhmää) täyttyivät melkein heti ja tulijoita
olisi ollut enemmänkin. Onneksi saimme lisävahvistusta kouluttajiin. Leene Torri vetää
kilpailijaryhmää.
Koulutuksiin on tullut paljon uusia kasvoja ja mukava nähdä, miten innokkaasti he treenaavat
koiriensa kanssa. Treenien tulokset voidaan sitten punnita möllitokossa, joka on tarkoitus
järjestää kesäkuussa. Ja syksyllä järjestetään viralliset kokeet yhdessä Springerspanielyhdistyksen kanssa.

Kevätterveisin,

Toko-toimikunta

Ydinluu 02/2013

Tuusulan Kennelkerho ry

15

Ydinluu 02/2013

Tuusulan Kennelkerho ry

16

