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Ydinluu

Tuusulan Kennelkerho Ry:n jäsenlehti , joka
ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Levikki n. 300 kpl. 43. vuosikerta.

Aineistopäivät:
Ydinluu 1 /1 6 i lmestynyt
Ydinluu 2/1 6 i lmestynyt
Ydinluu 3/1 6 5.8.201 6
Ydinluu 4/1 6 21 .1 0.201 6

Päätoimittaja
Hannele Rontu
ydinluu@tuukk.fi

Tuusulan Kennelkerho internetissä
www.tuusulankennelkerho.fi

Tuusulan Kennelkerhon postiosoite
Jonna Lindfors
Sointeentie 9
0431 0 Tuusula

Tuusulan Kennelkerhon tili
Keski-Uudenmaan Osuuspankki
FI32 5092 1 250 0305 54 (BIC OKOYFIHH)

y-tunnus 1 089679-5

Kannen kuva: Hannele Rontu

Hall itus 201 6 – 201 7

Puheenjohtaja
Mari Kurenmaa, p. 0405752552
hall itus@tuukk.fi

Varapuheenjohtaja
Jonna Pieti läinen
hall i@tuukk.fi

Sihteeri/Rahastonhoitaja
Jonna Lindfors, p. 0405944007
sihteeri@tuukk.fi

Hallituksen jäsenet
Sanna-Mari Saukkonen
palveluskoirat@tuukk.fi
Sari Ignatius, p. 04071 87999
vetourheilu@gmail .com
Elina Mauno, p.0403062480
elina.mauno@elisanet.fi
Heidi Kemppainen, p.0503460996
hmjkempp@gmail .com
Marianne Häkkinen , p.0442978841
hkkinenmarianne@gmail .com

Hallituksen varajäsen
Asta Eklund, p.0405220554
asta_smeds@hotmail .com

Jaokset
Näyttely: nayttelyt@tuukk.fi
Ajokoirat: hal l itus@tuukk.fi
TOKO: toko@tuukk.fi
Palveluskoirat: palveluskoirat@tuukk.fi
Agil ity: agi l ity@tuukk.fi
Pelatuskoirat: pelastuskoirat@tuukk.fi
Rallytoko: ral lytoko@tuukk.fi
Nuoriso: hal l itus@tuukk.fi

Muut toimihenkilöt
Kerhoemäntä
Tarja Mäkelä, p. 04051 27509
tarja. tarjam@gmail .com

Kenttävastaava
Marja Uusitalo, p. 040 7676076
koulutuskentta@tuukk.fi

Hal l ivastaava
Jonna Pieti läinen
hall i@tuukk.fi

Jäsensihteeri
Hannele Rontu
jasenet@tuukk.fi
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PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA

Helmikuun alussa lipsautin facebook-keskustelussa harkitsevani Ydinluun päätoimittajan
pestiä, jos muita halukkaita ei i lmaantuisi. Kuukauden päästä facebookissa odottikin onnittelut
uudelle päätoimittajal le. Onnittel i jana Tuusulan Kennelkerhon tuore puheenjohtaja, joten uudet
tuulet puhaltavat taas kerran seurassamme. Aikaisempaa kokemusta lehden päätoimittajan
pestistä ei ole, joten aikaa ja hermoja tähän ensimmäiseen Ydinluuhun on käytetty kiitettävästi
: ) Toivottavasti se on kuitenkin antoisa lukukokemus ja itse olen siihen varsin tyytyväinen näin
lopulta. Kiitos päätoimittajan pestistä
luopuneelle Saaral le hienoista Ydinluu-
vuosistasi!

Lyhyt esittely l ienee paikal laan näin
alkajaisiksi. Oma arkeni on lähes pelkkää
koiramaista elämää, si l lä työkseni koulutan
opaskoiria ja vapaa-aikani kuluu ti ivi isti
kolmen koiran kanssa harrastel lessa. Vanhin
koirani on jo tokokenti ltä eläköitynyt 1 0-vuotta
täyttävä kelpie Myytti . Keskimmäisestä, 4-
vuotiaasta x-labradori Viivistä piti tul la
opaskoira, mutta se päätyikin jalostuskoiraksi
Opaskoirakoulul le. Yhden pentueen se ehtikin
tehdä ennen kaihiepäilyään, jonka vuoksi se
jäi varhaiseläkkeelle ja on nyt perheemme
ikioma sohvanvaltaaja ja isännän
metsästyskaveri. Nuorin energiapakkaus, 3-vuotias beauceron Hurma, on nimensä veroinen
hurmaaja. Sen kanssa harrastamme mm. tokoa, hakua, jälkeä, vesipelastusta ja vetourheilua.

Tuusulan Kennelkerhon jäsenenä olen ollut vuodesta 201 3 ja seuraavan vuoden alusta otin
vastaan jäsensihteerin pestin, joten osalle saatan olla tuttu sitäkin kautta. Seurassa olen
viihtynyt erinomaisen hyvin ja mielestäni tähän porukkaan on helppo tul la ja osall istua
toimintaan.

Suuri ki itos kaiki l le lehteen juttuja ja kuvia lähettäneil le. Tästä numerosta alkaen pääsemme
taas seuraamaan uuden TuuKK-pennun kasvua harrastuskoiran saappaisi in, kun pieni Rani
seuraa Norjan tassunjäl j issä ja kertoo meil le kuulumisiaan seuraavan vuoden ajan. Lehden
tulevaisuutta pohditti in hal l ituksen kokouksessa ja väläytelti in mahdoll isuutta, että jatkossa lehti
i lmestyisi vain sähköisenä. Jäsenil le lähetettäisi in l inkki, jonka kautta lehden pystyisi lukemaan,
joten sähköpostin ti lakaan ei täl löin aiheuttaisi ongelmia. Jos suunnitelma toteutuu, jo seuraava
Ydinluu saattaa ilmestyä ainoastaan sähköisenä.

Lehden ilmestymisen aikoihin kesä on jo
ovella ja treeni-into huipussaan.
Mahtavaa kaivautua taas hall in
uumenista ulos treenaamaan. Treeni-i loa
toivottelen myös muil le TuuKKilaisi l le ja
tulkaahan nykimään hihasta kentäl lä.
Otan enemmän kuin mielel läni vastaan
juttuja, juttuvinkkejä ja etenkin valokuvia
koirista ja tapahtumista.

Hannele
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Heippa,

helmikuun lopul la pidetti in Kerholla
yhdistyksemme vuosikokous, jossa oli
ki itettävästi jäseniä paikal la. Tästä lehdestä
voit lukea kokouksen dokumentit, mm.
ti l inpäätöksen, taseen ja
toimintakertomuksen vuodelta 201 5 sekä
toimintasuunnitelman vuodelle 201 6.
Kokouksessa valitti in vastuuhenkilöt täl le
toimintakaudelle. Viisi vuotta ansioituneesti
puheenjohtajan pestiä hoitanut Marja ol i
halukas siirtämään pestiä eteenpäin ja minä
kiitän lämpimästi jäsenistöä luottamuksesta
ja yritän täyttää parhaani mukaan isot
saappaat.

Hall ituksessa vaihtui noin puolet porukasta.
Haluaisinkin ki ittää hall ituksen jättäneitä Tarja Immosta, Anja Nikkosta, Mirva Hiltusta sekä
Taina Parviaista sekä kenttävastaava Anita Riekkiä kaikesta tekemästänne työstä – Kiitos!
Tervetuloa hall itukseen Elina Mauno, Sari Ignatius, Heidi Kemppainen, Marianne Häkkinen
sekä Asta Eklund. Eri jaokset tekevät tärkeää työtä hall ituksen apuna, jaoksissa tapahtui myös
joitain henkilömuutoksia. Kaikki henkilöval innat ovat päivitetty nettisivui l lemme ja sieltä löytyvät
asianosaisten yhteystiedot.

Kesän treenivuorot alkoivat toukokuun alusta. Kenttä on hyvässä treenikunnossa, si itä pitivät
useat kenttätalkoisi in osall istuneet ahkerat jäsenemme huolta. Hall i l la puolestaan on
kunnostettu talkoovoimin agil ityesteitä. Puitteet ovat si is valmiina. PK-maastoryhmät pyörivät
kolmen hakuryhmän ja kahden jälkiryhmän voimin. Kentäl lä pyörivät PK-tottiskurssit, agi l ity-
ryhmiä, TOKO-ryhmiä, PEKO-vuorot sekä suuren kysynnän vuoksi ral ly-tokokursseja
enemmän kuin aiemmin. Nettisivui ltamme löydät koulutuskentän vakiovuorokalenterin. Suurin
osa agil ity-ryhmistä jatkaa treenaamista hall issa.

Yhdistys on vuokrannut treenihal l in vi ime vuoden lokakuun alusta alkaen. Hall i on ol lut hyvin
suosittu. Hall i in on myyty vakiovuoroja sekä vapaatreenikortteja. Hall i mahdoll istaa myös
eri laisten tapahtumien järjestämisen. Hall issa on jo ehditty järjestää mm. seura- ja
laj iesittelypäivä, henkisen valmennuksen luento, temppukoulu, dobo-koulutus sekä
fysiikkavalmennusta agil ityohjaaji l le. Seuramme ensimmäiset viral l iset koiratanssiki lpai lut
järjestetään hall issamme lauantaina 1 4.5. Seuraa nettisivujamme mitä kaikkea hall issa
tapahtuu.

Aurinkoista kesää sekä mukavia treenejä!
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1 . YLEISTÄ
Kulunut vuosi ol i kerhon 43. toimintavuosi.
Kerhon toiminta on ollut monipuolista kuten
aina ja harrastaminen on ollut mahdoll ista
kaikissa seuramme akti ivisissa jaoksissa.
Näyttelyjaos pakersi taas joka toinen vuosi
pidettävän Tuusula Summer Show’n parissa
ja ajokoirajaoksen toiminta on edelleen
akti ivisten harrastaj ien puuttuessa
säästöl ieki l lä. Palveluskoira- ja
pelastuskoirajaokset ovat pyörittäneet
toimintaansa entiseen mall i in ympäri vuoden
niin tottelevaisuuskentäl lä kuin
maastotreeneissäkin. Agil ityä on harjoiteltu
omalla kentäl lämme sulan maan aikana ja
tammikuusta elokuun loppuun agil ityä
treenatti in KAT-ti lassa. Syksyllä 201 5 saimme
vihdoin oman vuokrahall in, TuuKKilan
käyttöömme. Toko-jaos järjesti koulutuksia
aikaisempien vuosien tapaan joka toinen
sunnuntai ja treenasi myös TuuKKilassa
loppuvuoden ajan. Vuoden 201 5
vuosikokouksessa perustettu ral ly-toko-jaos
aloitti hurjal la rytinäl lä saaden toimintansa
erittäin hyvin käynti in ja kirsikkana kakun
päälle TuuKKin joukkue saavutti pronssimital it
ensimmäisel lä yrityksellään laj in SM-kisoissa.

2. HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT
Vuosikokouksen valitsemaan hall itukseen
ovat kuuluneet puheenjohtaja Marja Uusitalo,
varapuheenjohtaja Jonna Pieti läinen sekä
jäsenet Tarja Immonen, Sanna-Mari
Saukkonen, Anja Nikkonen, Mirva Hiltunen ja
Taina Parviainen. Varajäseninä ovat toimineet
Jonna Lindfors ja Mari Kurenmaa. Hall itus
valitsi keskuudestaan sihteeriksi ja
rahastonhoitajaksi Jonna Lindforsin.
Toiminnantarkastaj ina ovat toimineet Miia
Lemmetyinen ja Arja-Leena Aho.
Varatoiminnantarkastaj ina ovat toimineet
Reetta Haataja ja Päivi Reiman.

Jaokset vetäj ineen: Ajokoira-jaos;
vastuuhenkilöitä ei val ittu, koska ei akti ivista
toimintaa, Agil ity-jaos; Maiju Turunen, Martti
Takala, Reetta Haataja, Marianne Häkkinen,
Mari Heinonen ja Jonna Pieti läinen, Toko-
jaos; Tarja Immonen, Leene Torri, Marja
Laakso ja Sari Ignatius, Palveluskoira-jaos;
Mervi Kähönen, Tintti Norring, Riikka
Mäkinen, Petra Niemi, Minttu Saario, Tarja
Ruokolainen ja Sanna-Mari Saukkonen,
Näyttely-jaos; Anja Nikkonen, Annukka
Paloheimo ja Päivi Reiman, Pelastuskoira-

jaos; Mirva Hiltunen ja Nina Sarkonen, Rally-
toko-jaos; Kaisa Ahonen, Asta Eklund,
Marianne Häkkinen, Miia Lemmetyinen, Antti
Parviainen, Taina Parviainen, Hannele
Pirttimaa, Mari Pohjanpelto ja Marja Virtanen
sekä Nuoriso-jaos; Minna Kall io.

Kerhoemäntänä on toiminut Tarja Mäkelä ja
kenttävastaavana Anita Riekki. Ydinluu
–lehden päätoimittajana on ollut Saara Krook.
Internet-sivuja on ylläpitänyt Minttu Saario ja
Elina Mauno (osoitteessa
www.tuusulankennelkerho.fi). Jäsensihteerinä
jäsenrekisteriä on ylläpitänyt Hannele Rontu.

3. KOKOUKSET JA MUUT

KERHOTAPAHTUMAT
Sääntömääräinen vuosikokous pidetti in
Metsäpirti l lä 2.3.201 5, läsnä oli 41 jäsentä.
Hall itus on kokoontunut toimikautensa aikana
9 kertaa (paikal laolot: Marja Uusitalo
puheenjohtaja 9/9, Jonna Pieti läinen
varapuheenjohtaja 9/9, Jonna Lindfors
varajäsen-sihteeri-rahastonhoitaja 9/9, Anja
Nikkonen 8/9, Tarja Immonen 8/9, Mirva
Hiltunen 8/9, Sanna-Mari Saukkonen 6/9,
Taina Parviainen 5/9, Mari Kurenmaa
varajäsen 7/9). Hall ituksen jäsenten ja
varajäsenten l isäksi kokouksissa on ollut
tarvittaessa läsnä muita jaosten
toimihenkilöitä ja/tai jäsensihteeri.
Kevättalkoot pidetti in 3.5.201 5. Kaikista
jaoksista ol i akti ivisia jäseniä
puuhastelemassa. Päivän aikana konteista
tyhjennetti in kaikki turhat tavarat, si ivotti in
nurkat ja järjestetti in säilytettävät tavarat taas
uudelleen. Agil ityesteet maalatti in ja
kunnostetti in sekä ylipäätään kentän
ympäristöä siistitti in.

Perinteiset pikkujoulut pidetti in 27.1 1 .201 5
Ravintola Kerhossa. Juhl imaan saapui n. 30
jäsentä. Pikkujouluissa söimme hyvää
jouluruokaa, nautimme mukavasta seurasta ja
palkitsimme vuoden aikana SM-kisoissa
menestyneitä kerhomme jäseniä. Rally-tokon
SM-pronssimital isti-joukkue esittel i laj iaan
sekä joukkueen koirakoita.

4. JÄSENET 31 .1 2.201 5
Jäseniä yhteensä 339 (31 7), joista varsinaisia
jäseniä 286 (264), perhejäseniä 27 (30),

TUUSULAN KENNELKERHON
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 201 5
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vapaajäseniä 21 (22), vapaajäsenen
perhejäseniä 4 kpl (0) ja kunniajäseniä 1 kpl
(1 ). Suluissa edell isvuoden luvut. Lisäksi
yhteistyökumppaneita on ollut 9 (9) kpl.

5. KOULUTUS JA KURSSIT

5.1 . Agility-jaos
Agil itytoimikunnassa vuoden aikana ovat
toimineet Maiju Turunen (tiedotus- ja
tulosvastaava), Reetta Haataja (kouluttaja ja
Ydinluu-toimittaja), Martti Takala
(ki lpai luvastaava), Marianne Häkkinen
(episvastaava), Jonna Pieti läinen (hal l ituksen
jäsen ja hall ivastaava) ja Mari Heinonen
(palkintovastaava ja maksuasiat). Toimikunta
kokoontui vuoden aikana 3 kertaa.

Agil ityä treenatti in tammikuusta elokuun
loppuun Keravan Agil ity Teamin hall issa
Tuusulassa. Lokakuun alusta päästi in
aloittamaan koulutukset Tuusulan
Kennelkerhon vuokraamassa hall issa,
TuuKKilassa Ristikivessä. Pääasiassa
koulutusmaksu meni hal l ivuokraan, mutta
pieni osa koulutusmaksuista kerätti in myös
agil ityjaoksen toimintaan. Kouluttaj ina
toimivat Elina Mauno, Anja Lintunen, Arja-
Leena Aho, Martti Takala, Jonna Pieti läinen,
Tia Hirvonen, Mari Heinonen, Carita Mäkinen
ja Mika Väisänen.

Huhtikuusta kesäkuuhun sekä elokuusta
lokakuun alkuun koulutusta järjestetti in myös
ulkokentäl lä ti istaisin, keskivi ikkoisin ja
torstaisin. Kouluttaj ina ulkokentän treeneissä
toimivat Martti Takala, Reetta Haataja, El ina
Mauno ja Arja-Leena Aho.

Koulutusmaksu ulkokaudella ol i 50 euroa /
koirakko / huhti-kesäkuu sekä 50 euroa (
koirakko / elo-lokakuu. Hall imaksu Keravan
hall issa 200 euroa / 4 kk (tammi-huhtikuu) ja
1 60 euroa / 4 kk (touko-elokuu). Oman hall in
hal l imaksu 1 20 euroa / 3 kk (loka-joulukuu).
Agil itytoimikuntalaiset ovat treenanneet
ulkotreeneissä puoleen hintaan (hal l ituksen
aikaisemman päätöksen mukaisesti),
kouluttajat i lman maksua. Kaikki ovat
maksaneet täyden hall imaksun. Treenipaikan
vastaanottamalla jokainen harrastaja ol i
veloitettu osall istumaan vähintään kolmeen
agil ity- / talkootapahtumaan treenivuoden
aikana ja tästä on pidetty myös kirjanpitoa
(ei-akti iviset ovat ensi kevään
treeniryhmäpaikkoja jaettaessa jonon
hännil lä). Agil ityharrastaj ien yleinen
talkooakti ivisuus on ollut vuoden aikana
todella hyvä.

Hall ikauden aluksi järjestetti in alkeiskurssi,
johon osall istuj ia tul i ni in pal jon, että kurssi l le
muodostettin kaksi ryhmää. Kouluttaj ina
toimivat Reetta Haataja ja Mari Heinonen.
Agil itykouluttaj i l le järjestetti in ulkopuolista
koulutusta kuukausittain ja loppuvuodesta
viikottain. Ulkopuolisina kouluttaj ina toimivat
Teemu Linna, Misa Riial i , Timo Rannikko,
Emil ia Rainetoja, Anne Savioja ja Maiju
Korhonen. Kouluttaj i l le ei makseta
osall istumismaksuja eri l l isi in koulutuksiin (vrt.
muut jaokset), koska heil le järjestetään
maksutonta ulkopuolista koulutusta.

Agil ityleiriä ei järjestetty vuonna 201 5.

Agil ityharrastaj i l le järjestetti in huhtikuussa
touhupäivä 1 9.4. Keravan Agil ity Teamin
hall i l la, jossa pääsi kokeilemaan doboilua ja
temppuilua. Päivä oli tarkoitettu akti ivisi l le
talkoil i joi l le. Lisäksi päivään kuului tietoisku
koiran l ihashuollosta.

Uusien esteiden hankinnat vuonna 201 5:
kaksi putkea ja painot sekä renkaaseen uusi
rengas. Lisäksi hankittu uusi mittapyörä.

5.2. Pelastuskoira-jaos
Pelastuskoira-jaos on kokoontunut
perjantaisin koulutuskentäl lä klo 1 9 – 21 .
Tällöin on ollut ohjattua tai itsenäisesti
suoritettua tottelevaisuus- ja
ketteryysharjoituksia. Akti ivisia osall istuj ia on
ollut lähes joka perjantai 4 – 8 koirakkoa.
Torstai-i l taisin kel lo 1 9 – 21 on halukkail la
ol lut mahdoll isuus sisäti loissa treenaamiseen
TuuKKilassa.

Sunnuntai-aamuisin treenit ovat ol leet
pelastushakua, rakennusetsintää tai
taajamaetsintää lumi/pakkas-ti lanteesta
ri ippuen eri puoli l la Uuttamaata. Arki-i l tana
kerran viikossa on treenit ol leet jälkeä,
partiointia ja/tai i lmaisua. Arki-aamuryhmä on
kokoontunut kerran viikossa. Sil loin teemana
on ollut koiran reagointia, hakua, jälkeä tai
i lmaisua. Kouluttaj ina ryhmissä ovat toimineet
Nina Sarkonen, Merja Järveläinen, Heidi
Kemppainen ja Mirva Hiltunen.

5.3. Palveluskoira-jaos
Palveluskoira-jaos on järjestänyt
palveluskoirakokeisi in tähtäävää koulutusta
ensisi jaisesti pk-kokeissa kilpai luoikeuden
omaavien rotujen edustaj i l le.
Toimintamuotoina ovat ol leet
tottelevaisuuskoulutukset Nahkelan
koulutuskentäl lä ympäri vuoden (eri l l iset
kurssit keväällä, syksyl lä ja talvel la, muuten
vapaamuotoisempaa koulutusta pk-vuoroil la
maanantai-i l taisin ja keskivi ikkoisin),
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maastoharjoitukset nel jässä ohjatussa
ryhmässä (3 x haku, 1 x jälki, treenit
vähintään kerran viikossa, 8 – 1 0 koirakkoa /
ryhmä), leirit, kurssit ja seminaarit sekä
viral l isten että harjoituskokeiden
järjestäminen.

Palveluskoira-jaoksessa ovat vuoden aikana
toimineet Mervi Kähönen (pk-haku ja pk-
tottiskoulutukset), Tintti Norring (pk-kokeet),
Riikka Mäkinen (pk-jälki), Petra Niemi (pk-
leirit), Minttu Saario (pk-tottiskoulutukset),
Sanna-Mari Saukkonen (hal l ituksen jäsen,
viestintä) ja Tarja Ruokolainen (pk-
seminaarit). Hakuryhmiä ovat vetäneet Mervi
Kähönen (K), Marja Uusitalo (K) ja Mari
Kurenmaa (K), jälkiryhmän vetäjänä toimi
Riikka Mäkinen (K). Akti ivisia
kerhotoimintahenkilöitä
(tottelevaisuuskouluttaj ia) ovat edellä
mainittujen l isäksi ol leet Satu Klimschin, El ina
Ahola-I ivarinen, Tuija Hirvi (K), Tintti Norring
(K), Heidi I lmonen, Minttu Saario, Kati Sal la
(uusi kouluttaja) ja Mari Kurenmaan (K). K-
merkityt ovat suorittaneet SPKL:n
koulutusohjaajakortin.

Vuoden 201 5 aikana on järjestetty
seuraavanlaisia tapahtumia:
- tottelevaisuuskurssit (1 1 kpl) keväällä ja
syksyllä; kurssit 5 - 6 koulutuskertaa
sisältäviä lyhyitä kursseja ja kursseil la ol i
yhteensä 55 koirakkopaikkaa (30 keväällä ja
25 syksyllä);

o teemoja mm. BH-kokeeseen
valmentava, kisavalmennus, nouto, alkeis- ja
pentukoulutus
- 3 ympäri vuoden toimivaa hakuryhmää
(treenit väh. kerran viikossa, n. 1 0 koirakkoa /
ryhmä)
- ympäri vuoden toimiva jälkiryhmä (treenit
kerran viikossa, 1 0 koirakkoa)
- maastoryhmät leiri l lä 1 5. – 1 7.5. Pitkäjärven
leirikeskuksessa Kokemäellä (ei seuran
ulkopuolisia kouluttaj ia, 2 hakuryhmää ja 1
jälkiryhmä) sekä 4. – 6.9. Västankvarnissa
Inkoossa (hakuryhmä, tottisryhmä ja
jälkiryhmä)
- maaliskuussa (1 5.3.) Katja Tantun
esineruutuluento sekä saunailta, osal l istuj ia
n. 20 kpl
- huhtikuussa (1 8.4.) viesti in tutustumispäivä,
kouluttaj ina Mari ja Tero Kurenmaa, osall istj ia
n. 1 0 kpl
- lokakuussa (1 0.1 0.) etsintäkoe
–koulutuspäivä, kouluttajana Anne Jusl in,
osal l istuj ia n. 1 0 kpl
- marraskuussa (1 4.1 1 . ) metsäjälki
–koulutuspäivä, kouluttajana Anne Jusl in,
osal l istuj ia n. 8 kpl
- loka-joulukuussa pk-harrastaj i l la on ollut
keskivi ikkoisin TuuKKilassa hall ivuoro klo 20
– 22, johon ilmoittautuneet ovat voineet
omakustanteisesti osal l istua (treenaamassa

käynyt muutama koirakko joka viikko)

5.4. Toko-jaos
Toko-jaokseen kuuluivat Tarja Immonen,
Leene Torri, Marja Laakso ja Sari Ignatius.
Koulutukset aloitetti in maaliskuussa
(1 5.3.201 5) ja koulutuksia järjestetti in joka
toinen sunnuntai koulutuskentäl lämme (klo
1 7 – 1 9.30). Kesätaukoa pidetti in kesäkuun
puolesta välistä elokuun puoleen väli in ja
koulutukset jatkuivat taas elokuusta
(23.8.201 5) marraskuun loppuun asti.
Vi imeisel lä kerral la vietetti in harrastaj ien
”pikkujouluja” tokoilun merkeissä.

Koulutusryhmiä oli 6 kpl; pennut 5 – 1 0 kk
(vain syksyllä), arkitottelevaisuus yli 1 0 kk,
toko-alkeet (2 ryhmää keväällä, 1 ryhmä
syksyllä), toko-jatko (2 ryhmää keväällä, 1
ryhmä syksyllä), toko-kisaamaan tähtäävät
(vain syksyllä) ja ki lpai l i jat (AVO/ALO).
Kussakin ryhmässä oli 3 - 6 koirakkoa,
ki lpai l i jat ryhmässä 7 koirakkoa. Kouluttaj ina
ovat toimineet keväällä Tarja Immonen,
Leene Torri, Marja Laakso ja Sari Ignatius.
Syksyllä mukaan tul i yksi uusi kouluttaja,
Jonna Tiira.

Koulutusmaksu oli 1 0 eur / kausi ja
osall istuj ien edellytetti in olevan myös seuran
jäseniä. VOI/EVL-ryhmä treenasi
omatoimisesti sunnuntaisin. Lokakuusta
huhtikuul le ol i toko-jaoksella ol i kolme
harjoitustuntia (maanantaisin klo 1 9 – 20 ja
keskivi ikkoisin klo 1 8 – 20) TuuKKilassa.
Osall istujat maksoivat hal l ivuokran (treenaus
omakustanteisesti). Toko-jaoksen
hall ivastaavana toimi Marja Laakso.
Harjoittelemassa kävi 1 6 koirakkoa.

5.5. Rally-toko-jaos
Rally-toko-toimikunnan ensimmäinen
alustava kokoontuminen pidetti in 1 3.1 .201 5.
Vuosikokouksessa 2.3.201 5 ral ly-toko-jaos
hyväksytti in viral l iseksi osaksi kerhon
toimintaa ja jaoksen järjestäytymiskokous
pidetti in perjantaina 6.3. Rally-toko-jaoksen
toimihenkilöinä vuoden aikana olivat Miia
Lemmetyinen (kisavastaava), Marja Virtanen
(tiedotus- ja nettivastaava), Kaisa Ahonen
(koulutusvastaava), Asta Eklund
(koulutusvastaava), Marianne Häkkinen
(koulutusvastaava), Antti Parviainen
(tarvikevastaava), Mari Pohjanpelto
(tarvikevastaava), Taina Parviainen (hal l itus,
viestintä) ja Hannele Pirttimaa (asiantunti ja,
tuomari). Toimikunta kokoontui vuoden
aikana neljä kertaa.

Koulutukset alkoivat ulkokentäl lä vi ikon 1 8
perjantaisin ja sunnuntaisin. Perjantaisin
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koulutuksia ol i klo 1 8 – 1 9 (koulutusryhmä) ja
klo 1 9 – 20 (omatoimiryhmä), vetäj inä Asta ja
Marianne sekä Miia tarvittaessa.
Sunnuntaisin ryhmät ol ivat klo 1 5 – 1 6
(koulutusryhmä) ja klo 1 6 – 1 7
(omatoimiryhmä), vetäj inä näissä Marja ja
Kaisa sekä Miia tarvittaessa. Molempiin
päivi in järjestetti in kuuden kerran kurssit ja
koulutusryhmiin otetti in kuusi koirakkoa /
ryhmä (hinta 20 eur/koirakko). Kummankin
koulutusryhmän perään oli jo ral ly-tokon
alkeet hal l itsevil le omatoimiryhmä (hinta 1 0
eur/koirakko). Omatoimiryhmäläiset
(seitsemän koirakkoa + jaoksen toimihenkilöt,
hinta sama kuin aikaisemmin) harjoittel ivat
perjantaisin sekä sopimuksen mukaan
sunnuntaisin. Hall ikoulutuksia ol i
loppuvuodesta yhteensä 1 3 kertaa ja ne
alkoivat vi ikol la 41 . Koulutukset ol ivat
TuuKKilassa perjantaisin klo 1 8 – 1 9
(omatoimiryhmä), vetäj inä Marianne ja Kaisa
sekä klo 1 9 – 20 (ohjattu ryhmä), vetäj inä
Marianne ja Kaisa sekä RT-jaosten
toimihenkilöt. Molempiin ryhmiin osall istui
seitsemän koirakkoa. Hall ikoulutuksen hinta
ohjatussa ryhmässä 90 eur / koirakko ja
omatoimiryhmässä 75 eur / koirakko
(jaoslaiset 45 eur / koirakko).

Rally-toko-jaos on tehnyt vuoden 201 5
aikana toiminnan kannalta tarpeell isia
hankintoja ympäri vuoden. Esimerkiksi kaksi
kokonaista tehtäväkylttisarjaa, kylttitel ineen,
kartiot, koulutustunnuksia yms. viral l isia
kokeita varten tarvittavia tarvikkeita.

5.6. Muut kurssit ja tapahtumat
Jul istimme huhtikuussa 201 5 kuvakilpai lun,
mutta tämä sai hyvin laimean vastaanoton ja
lopulta vain yksi henkilö lähetti kuviaan.
Palkitsimme tämän henkilön lahjakorti l la.

Koirien ensiapuluento järjestetti in 24.5.
yhteistyökumppanimme Koirien
Hyvinvointikeskuksen ti loissa, luennoitsi jana
Hanna Juntunen. Luennolle osall istui vain
muutama jäsen, vaikka tarjosimme luentoa
veloituksetta ryhmien kouluttaj i l le.

6. NÄYTTELY-, KILPAILU- JA

KOETOIMINTA

6.1 . Agility-jaos
Epiksiä järjestetti in 25.1 . Keravan Agil ity
Teamin hall i l la ja 24.5. TuuKKin omalla
ulkokentäl lä. Epiksissä oli tasoluokat möllei l le
sekä kisaavil le. Epäviral l isten kisojen tuotto
yhteensä oli n. 1 000 euroa.

Viral l iset kisat järjestetti in Hyrylän vanhalla
urheilukentäl lä lauantaian 1 9.9.201 5.
Viral l isissa kisoissa oli kaiki l le luokil le 2
agil ityrataa. Kisojen tuotto i lmoittautumisista
ja buffasta oli noin 2 200 euroa. Kisojen
vastaavana toimi Martti Takala.
TuuKKin agil ity-mini joukkue saavutti upeasti
hopeaa Uudenmaan piirinmestaruuskisoissa
elokuussa. Joukkueen jäsenet: Carita ja Pyry,
El ina ja Nell i , Hanna ja Litmanen sekä Mara
ja Mimosa.

TuuKKin agil ityharrastajat osal l istuivat myös
laj in SM-kisoihin. Maxijoukkueessa kisasivat
Martti Takala, Janne Karstunen ja Jonna
Pieti läinen sekä yksilökisassa Martti Takala,
Anja Lintunen ja Pia Ritaluoma.

6.2. Pelastuskoira-jaos
Pelastusjälkikoe järjestetti in syksyl lä 201 5
viidel le koirakolle, maasto-osuuteen pääsi
nel jä koirakkoa. Tuomarina toimi Juha
Kuronen ja koetoimitsi jana Mirva Hiltunen.

Pelastuskoiraharrastajat ovat saavuttaneet
vuoden 201 5 aikana koetuloksia seuraavasti:
- PEHA-A – 1 kpl
- PEHA-B – 4 kpl
- BH – 3 kpl
- PEJÄ-A – 1 kpl
- PERA-A – 2 kpl

Kaksi koirakkoa odottaa VIRTA-testi in
(pelastuskoirakon käyttöönottotarkastus)
pääsyä.

6.3. Palveluskoira-jaos
Palveluskoira-jaoksen järjestämissä
viral l isissa pk-kokeissa vuoden 201 5 aikana
koetoimitsi joina ovat ol leet Petra Niemi, Päivi
Kinnunen, Kaarina Karlsson ja Sanna-Mari
Saukkonen.

Vuoden 201 5 aikana järjestetti in 4 viral l ista
palveluskoirakoetta:
- hakukoe 23.5. (1 0 koiraa)
- BH-koe 1 .6. (6 koiraa)
- jälkikoe 29.8. (2 koiraa)
- hakukoe 3.1 0. (1 2 koiraa)

Palveluskoira-harrastaj iemme saavutuksia
vuonna 201 5:
- PK SM joukkue 201 5: Mari Kurenmaa ja
ben Avataran Brittany (HK), Anitta ja Janica
Nurminen ja bptn Domina (VK) ja Roosa
Tanhuanpää ja Katja Pieti läinen sekä bpgm
Beatrice (VK)
- PK viestikoe SM3: Roosa Tanhuanpää ja
Katja Pieti läinen sekä bpgm Beatrice
- PK viestikoe SM5: Anitta ja Janica
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Nurminen ja bptn Domina
- hakukoe rotumestaruuskoe
(beaucenpaimenkoira) RM1 : Mari Kurenmaa
ja ben Avataran Brittany

-tiedossa olevia uusia koulutustunnuksia
(suluissa edell inen vuosi)
o BH – 7 kpl (4)
o HK1 – 3 kpl (5)
o HK2 – 0 kpl (5)
o HK3 – 4 kpl (1 8)
o EK1 – 0 kpl (1 )
o EK2 – 0 kpl (1 )
o JK1 – 2 kpl (3)
o JK2 – 1 kpl (0)
o VK1 – 2 kpl (2)
o VK2 – 1 kpl (2)
o VK3 – 6 kpl (2)

Luonnetestejä järjestetti in vuonna 201 5
yhteensä 2 kpl, 9. ja 1 0.5. Osall istuj ia näissä
yhteensä 20 koirakkoa. Testin
osall istumismaksu oli 45 eur / koira ja
tuomareina toimivat Johanna Cederlöf ja
Leena Turunen. Vastaavana koetoimitsi jana
ja ratamestarina toimi Anita Riekki.

6.4. Toko-jaos
Epäviral l inen toko-koe uusil la säännöil lä
järjestetti in kesäkuussa yhdessä
Springerspaniel it –yhdistyksen kanssa.
Tuomarina toimi Harri Laisi ja
l i ikkeenohjaajana Marketta Salo.

6.5. Rally-toko-jaos
Epäviral l iset ral ly-tokon iltaki lpai lut (ALO- ja
AVO –luokat) pidetti in 1 7.6. TuuKKin
ulkokentäl lä. Epiksi in osall istui 20 koirakkoa.

Viral l inen ral ly-toko-koe pidetti in 23.8. myös
TuuKKin ulkokentäl lä. Kokeeseen ilmoittautui
30 ALO-luokan koirakkoa (useita jäi
varapaikal le) ja 1 9 AVO-luokan koirakkoa.
Koepäivä oli paahtavan aurinkoinen ja
onnistui erittäin hyvin akti ivisten talkoolaisten
sekä iloisen ilmapiirin ansiosta. Kokeeseen
ilmoittautui peräti 1 3 Tuusulan Kennelkerhon
koirakkoa.

Tuusulan Kennelkerhon ral ly-toko-koirakot
osall istuivat täydellä vi iden koirakon
joukkueella 4.1 0. Ylöjärvel lä pidettyihin ral ly-
tokon SM-joukkuekilpai luihin ja saavuttivat
upeasti heti ensimmäisel lä
osall istumiskerral la joukkuepronssia. Kisoihin
ol i i lmoittautunut 40 joukkuetta.
Joukkueeseen kuuluivat Hannele Pirttimaa ja
espanjanvesikoira Gotcha Chil i Pepper
”Ronja” (MES), Maiju Turunen ja
suomenlapinkoira Klomppen Valvatti ”Santtu”

(VOI), Kaisa Ahonen ja borderterrieri
Mil l i tal l in Xtrahulda ”Hulda” (ALO), Mari
Kurenmaa ja beaucenpaimenkoira Avataran
Brittany ”Bree” (ALO) sekä Tia Hirvonen ja
novascotiannoutaja Small Fetcher Hafsig
Harriet ”Hil la” (ALO).

6.6. Näyttely-jaos
Joka toinen vuosi järjestettävä Tuusula
Summer Show pidetti in jäl leen 4. – 5.7.
yhteistyössä Uudenmaan
Kanakoiraharrastajat ry:n ja Koirakerho
Heiluhännät ry:n kanssa. Kaksipäiväiseen
näyttelyyn ilmoittautui yl i 2 200 koiraa ja
arvosteluja ol i käynnissä lauantaina 1 7 ja
sunnuntaina 1 3 kehässä yhtä aikaa.
Lauantaina arvostelti in FCI :n ryhmät 2, 3, 5,
6 ja 8 ja sunnuntaina FCI :n ryhmät 1 , 4, 7, 9
ja 1 0.

Näyttelyn Best In Show’n valitsi tuomari Saija
Juuti lainen ja tämän tittel in sai täl lä kertaa
airedalenterrieri Big Lady's Iron Duke, om.
Koch Von Pia, Helsinki.
Näyttelyissä oli talkoi lemassa useita
jäseniämme eri jaoksista ja näyttelyn
järjestelyt sujuivat taas erinomaisesti .
Olemme saaneet hyvää palautetta
näyttelystämme useamman kerran – niin
tuomareilta, kehätoimitsi joi lta kuin
näyttelyvierai ltakin.

6.7. Ajokoira-jaos
Vuoden 201 5 aikana ei järjestetty viral l isia
eikä epäviral l isia ajokokeita.

6.8. Muut
SPKL:n vetohiihdon SM-kisoissa oli
TuuKKil la kahden kisaajan edustus. Naisten
C-koirien luokassa Tanja Ignatius ja
beaucenpaimenkoira Punasukan Falcon
sijoittuivat seitsemänneksi ja tyttöjen C-
koirien luokassa Vera Ignatius ja bordercoll ie
Punasukan Pixel i saavuttivat Suomen
mestaruuden.

7. PALKINNOT JA MERKIT
Vuosikokouksessa 2.3.201 5 jaetti in Vuoden
koira 201 4 -palkinnot seuraavasti:

VUODEN AGILITY-TULOKAS
shetlanninlammaskoira narttu Looney
Toonie’s Eye Of The Tiger (FI53040/11 )
ohjaaja/omistaja Mari Heinonen, pisteet 11 5
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VUODEN AGILITY-KOIRA
1 . kääpiöpinseri narttu Maraca YSL Babydoll
(FIN49843/08)
ohjaaja/omistaja Pia Ritaluoma, pisteet 1 56
2. cockerspaniel i narttu Ladysplit’s Elanor
(FI57998/1 0)
ohjaaja/omistaja Anja Lintunen, pisteet 1 53
(tulosten ka -1 2,87)
3. kromfohrländer uros Raasil lan Arcus
(FI51 586/1 0)
ohjaaja Martti Takala, om. Elise ja Martti
Takala, pisteet 1 53 (tulosten ka -7,452)

VUODEN NÄYTTELY-TULOKAS
rhodesiankoira uros Tarujen Apollo
(FI43300/1 3)
omistaja Miia Lemmetyinen, pisteet 44

VUODEN NÄYTTELY-KOIRA
1 . beauceron uros Moisionmäen Fii l is
(FI38741 /1 0)
omistajat Mari ja Tero Kurenmaa, pisteet 82
2. punavalkoinen irlanninsetteri uros
Redwhitesi lk Joy’s First Flash (FI1 6446/1 3)
omistaja Sarianna Kujanen, pisteet 62
3. rhodesiankoira uros Tarujen Apollo
(FI43300/1 3)
omistaja Miia Lemmetyinen, pisteet 50

VUODEN PK-TULOKAS
bordercoll ie uros Despina Garm (FI1 6523/11 )

ohjaaja/omistaja Satu Klimschin, pisteet 292
(HK1 )

VUODEN PK-KOIRA
1 . belgianpaimenkoira tervueren narttu Alma
(FIN39357/08)
ohjaajat Janica Nurminen ja Anitta Nurminen,
om. Anitta Nurminen, pisteet 297 (PAVI
SM3.)
2. saksanpaimenkoira narttu Rakan Akan
Ajatar (FI1 1 667/09)
ohjaaja/omistaja Elina Ahola-I ivarinen, pisteet
840,70
3. beauceron narttu Avataran Brittany
(FI41 408/09)
ohjaaja Mari Kurenmaa, om. Mari ja Tero
Kurenmaa, pisteet 805,00

VUODEN PELASTUSKOIRAKOT
pitkäkarvainen coll ie uros Twil ight Moon
Magnificent Man (FI43859/11 )
ohjaaja/omistaja Heidi Kemppainen

austral iankelpie uros Kelmi Pyörremyrsky
(FI20758/09)
ohjaaja/omistaja Merja Järveläinen

Perusteet: Vuoden Pelastuskoirakot –tittel i
jaetti in tänä vuonna kahdelle koirakolle.
Molemmat koirakot ovat ol leet vahvasti
Tuukkin toiminnassa mukana ja molemmat

saavuttivat hyväksyttyjä tuloksia vuonna
201 4. Merja & Onni PEHA-B (hälykelpoisuus
jatkuu kahdella vuodella) sekä Heidi &
Prontto BH ja PEHA-A. Lisäksi Heidi on
l i ittynyt apuohjaajaharjoittel i jaksi
hälytysryhmään.

VUODEN TOKO-TULOKAS
englanninspringerspaniel i narttu Tamaskin
Gabriel la (FI28392/11 )
ohjaaja Marja Laakso, om. Marja ja Arttu
Laakso, pisteet 41

VUODEN TOKO –KOIRA
1 . austral iankelpie narttu Nall ikal l ion
Ahomansikka (ER35863/06)
ohjaaja/omistaja Hannele Rontu, pisteet 71
2. walesinspringerspaniel i narttu Doniol Quite
Perfect (FIN211 29/05)
ohjaaja/omistaja Elina Kautto, pisteet 58
3. bordercoll ie narttu Despina Gróa
(ER1 6526/11 )
ohjaaja/omistaja Tarja Ruokolainen, pisteet
47

Pikkujouluissa palkitsimme muistolahjal la ja
kukkakimpulla seuramme tämän vuoden SM-
mital istit:

Vetohiihdon SM-kisa Suomen Mestarit (tytöt
C-koirien luokka):
Vera Ignatius ja bc Punasukan Pixel i

PK SM 201 5 viestikoe-pronssimital istit:
Roosa Tanhuanpää ja Katja Pieti läinen sekä
bpgm Beatrice

Rally-tokon SM-pronssimital istit:
Hannele Pirttimaa ja espanjanvesikoira
Gotcha Chil i Pepper ”Ronja” (MES)
Maiju Turunen ja suomenlapinkoira
Klomppen Valvatti ”Santtu” (VOI)
Kaisa Ahonen ja borderterrieri Mil l i tal l in
Xtrahulda ”Hulda” (ALO)
Mari Kurenmaa ja beaucenpaimenkoira
Avataran Brittany ”Bree” (ALO)
Tia Hirvonen ja novascotiannoutaja Small
Fetcher Hafsig Harriet ”Hil la” (ALO)

Ansiomerkkejä ei anottu vuonna 201 5.

8. KURSSEILLE OSALLISTUMISET

Agil ity: Mari Heinonen ja Elina Mauno
osall istuivat agil ity-koulutusohjaajakursseil le
ja Elina Mauno osall istui myös koetoimitsi ja
1 -kurssi l le.

Rally-toko: Kaisa Ahonen on käynyt
koetoimitsi ja 1 -kurssin sekä ral ly-tokon
koetoimitsi jakoulutuksen. Marianne Häkkinen
on myös suorittanut ral ly-tokon
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koetoimitsi jakoulutuksen ja käynyt
arkitottelevaisuusohjaaja koulutuksen teoriat
ja kerää parhail laan käytännön harjoitteluja.

Palveluskoirat: PK-koetoimitsi jakurssin
ensimmäisen osan suorittivat Jaana Klemetti ,
Satu Klimschin, ja Jenni Siitonen (2-osa
vuonna 201 6). Heidi Kemppainen suoritti PK-
koetoimitsi jakurssin 2-osan. Marja Uusitalo ja
Reija Nieminen saivat yl ituomarioikeudet
(arvosteluoikeus käyttäytymiskoe ja pk-haku)
kesäkuussa 201 5.

Pelastuskoirat: jäsenet ovat käyneet
Vapepa:n ja SPKL:n kursseil la, jotka
edistävät pelastustoimintaa. Mirva Hiltunen
on ollut myös ryhmänjohtajakurssi l la. Mirva
Hiltunen (pk-haku, pelastuskoirakokeet,
raunio ja pelastushaku) ja Nina Sarkonen
(pelastuskoirakokeet, raunio ja pelastushaku)
jatkoivat tuomariopintojaan.

Kannustamme kaikkia jäseniämme
kehittämään itseään ja osall istumaan
eri laisi l le kursseil le jatkossakin. Jäseniltä,
joiden kouluttautumista tuetaan maksamalla
kurssien osall istumismaksuja, edellytetään
toimimista Tuusulan Kennelkerhossa
kouluttajana ja/tai toimitsi jana omassa
laj issaan.

9. TIEDOTUSTOIMINTA
Ydinluu-jäsenlehti i lmestyi nel jä kertaa.
Lehden päätoimittajana on ollut Saara Krook.
Lisäksi kentän ilmoitustaulul la on ollut
tiedotteita kerhon toiminnasta ja
tapahtumista.

Yhdistyksen viral l iset nettisivut toimivat
osoitteessa www.tuusulankennelkerho.fi ja
yl läpitäj inä ovat toimineet Minttu Saario ja
Elina Mauno.

Seuran sivut Facebookissa
(https://www.facebook.com/pages/Tuusulan-
Kennelkerho-ry/1 267451 90732758) on
vakiinnuttanut paikkansa yhtenä
tiedotuskanavana ja yl läpitäj inä sivul la ovat
ol leet Marja Uusitalo, Minttu Saario, Saara
Krook, Tia Hirvonen, Mervi Kähönen, Jonna
Lindfors, El ina Mauno ja Tarja Immonen.
Facebook-sivui l la on 402 tykkääjää (luki jaa).

1 0. TALOUDELLINEN TILA
Kerhon taloudell inen ti la selviää l i itteenä
olevasta vuoden 201 5 ti l inpäätöksestä.

11 . KIITOKSET
Kiitokset yhteistyöstä ja sponsoroinnista
Tuusulan kunnalle, K-Supermarket Hyrräl le,
Petpost Oy: l le, Happy Pets Oy: l le, Koirien
Hyvinvointikeskukselle ja Jokelan
Koiraparkil le. Kiitos koulutuskenttämme
talvikunnossapidosta Jyri Seunalle. Kiitämme
myös lähiseutujen peltojen ja metsien
omistaj ia alueidensa luovutuksesta
harrastuskäyttöömme.

1 2. MUU TOIMINTA
Olemme myös vuokranneet konttejamme
sekä esteitämme ulkopuolisten seurojen
käyttöön ja kentäl lämme onkin mm.
luonnetestattu eri rotujen edustaj ia.
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1 . YLEISTÄ
Tuusulan Kennelkerho ry noudattaa
toiminnassaan kerhon sääntöjä, Suomen
Kennell i i ton ohjeita jäsenyhdistyksil leen sekä
Uudenmaan Kennelpi irin ohjeita ja
määräyksiä. Pyrimme vastaamaan
jäsenistömme toiveisi in entistäkin paremmin.

Tuusulan Kennelkerho ry jatkaa jäsenyyttään
Suomen Kennell i i tossa, Suomen
Palveluskoiral i itossa sekä Suomen
Agil ityl i i tossa. Muiden l i ittojen jäsenyyttä
harkitaan tarpeen mukaan.

2. KOULUTUSTOIMINTA
Koirien koulutusta järjestetään
ympärivuotisesti eri jaoksissa.
Koulutuskenttämme Nahkelassa tul laan
pitämään ympärivuotisessa käytössä ja mm.
auraamaan lumesta puhtaaksi talviaikaan.
Koulutusta järjestetään ympärivuotisesti myös
TuuKKilassa, jonne jokaisel le jaokselle
varataan jaoksen niin halutessa treeniaikoja.
Pyrimme huolehtimaan siitä, että sekä
koulutuskentäl lä että hall issa on jokaisen laj in
treenaamiseen tarvittavat perusvälineet.

2.1 . Agility-jaos
Agil ity-jaos jatkaa edelleen ympärivuotista
koulutusta.

Hall ivuorot TuuKKilassa pyörivät ympäri
vuoden. Treenitauko kesällä, juhannuksena –
viikot 25 ja 26 (20.6. – 3.7.201 6). Ryhmäjaot
on jo tehty vuoden 201 5 puolel la tammi-
huhtikuul le ja muutama halukas on jäänyt
i lman treenivuoroa. Kaiki l le halukkail le
pyritään järjestämään hall i in treenipaikka.
Ryhmiä l isätään mahdoll isuuksien mukaan.
Treenaus hall issa on omakustanteista.
Kouluttaj i l le pyritään saamaan ulkopuolinen
koulutus joka toinen viikko. Ulkopuolisen
koulutuksen kustannukset katetaan
agil itykouluttaj ien kouluttautumisrahalla sekä
osalla järjestettävien kilpai lujen tuotosta.
Ulkopuolisia kouluttaj ia ei ole vielä lyöty
lukkoon.

Huhtikuusta kesäkuuhun ja elokuusta
syyskuun loppuun järjestetään koulutusta
myös ulkokentäl lä, mikäl i kouluttajati lanne
sen sall i i . Koulutusta järjestetään kuitenkin
vain yhtenä päivänä viikossa ja vain kaksi
treeniryhmää.

Koulutusmaksuksi ehdotetaan edelleen 50
euroa / koirakko / ulkokausi. Hall imaksu on
1 60 euroa / koirakko / 4 kuukautta. Agil ity-
jaoksen toimihenkilöt saavat treenimaksusta
-50 % alennuksen (ulkokauden
koulutusmaksu). Treenipaikan
vastaanottamalla (hal l i- tai ulkotreenit) on
jokaisen agil ityharrastajan osall istuttava
talkootoimintaan vähintään 20 h / vuosi ja
tästä pidetään edelleen kirjaa. Agil ityryhmiin
voi päästä vain Tuusulan Kennelkerho ry:n
jäsenet.

Agil ityleiri järjestetään Kiteel lä 11 . –
1 2.6.201 6. Leirin hinta koirakolle on noin 1 50
€, ri ippuen osall istujamäärästä. Jotta leiri
saadaan järjestettyä, tulee osall istuj ia ol la
minimissään 1 0, mutta maksimissaan 20
koirakkoa. Varaukseen sisältyy majoitus
perjantaista sunnuntaihin, ruoat lauantaina ja
sunnuntaina sekä koulutus lauantaina ja
sunnuntaina aamu- ja i ltapäiväl lä. Agil ityleiri
on omakustanteinen agil ityjaoksen jäsenil le.

Hankinnat: uusi A-este, puomi ja
mahdoll isuuksien mukaan keinu. Hankinnat
huomioitu jaoksen budjetissa. Muita
hankintoja toimintakauden aikana tarpeen
mukaan hall ituksen päätöksellä.

2.2. Pelastuskoira-jaos
Pelastuskoira-jaoksen toiminnan
tarkoituksena on kouluttaa viranomaistason
pelastuskoiria vapaaehtoisen
pelastuspalvelun sekä poikkeusolojen
muodostelmien käyttöön (Vantaan
Etsintäkoirat). Tarkoitus on myös järjestää
säännöll istä vuosittaista koetoimintaa
pelastuskoiralajeissa (pelastushaku,
pelastusjälki), järjestää mahdoll isuuksien
mukaan aiheeseen li ittyviä kursseja ja muuta
koulutustoimintaa. Pelastuskoirajaos tekee
ti ivistä yhteistyötä muiden
pelastuskoirayhdistysten kanssa.

Koulutuksia pidetään koulutuskentäl lämme
perjantaisin (ohjattua ja itsenäistä
tottelevaisuus- ja ketteryys-harjoituksia) klo
1 9 - 21 . Torstai-i l taisin pelastuskoirajaokselle
varattu treenivuoro TuuKKilasta klo 1 9 – 20
kevääseen asti. Sunnuntaiaamuisin
treenataan pelastushakua ja taajamaetsintää
keliolosuhteista ja ti lanteesta ri ippuen. Kerran
viikossa arkiaamuisin on hakua, jälkeä,
reagointia tai i lmaisua. Kerran viikossa arki-
i l taisin treenataan jälkeä, i lmaisua tai

TUUSULAN KENNELKERHON
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 201 6



1 4 Ydinluu 2/201 6

partiointia.

Ohjataan pelastuskoirajaoksen jäseniä
suunnistamaan Keski-Uudenmaan rastei l le.

Maastoryhmään kuuluvien koulutusmaksuksi
ehdotetaan 30 € / koirakko / vuosi. Ryhmään
otetaan vain Tuusulan Kennelkerho ry:n
jäseniä. Pelastuskoira-jaoksen toimihenkilöt
saavat maastomaksusta -50 % alennuksen.
Treenipaikan vastaanottamalla on jokaisen
pelastuskoiraharrastajan osall istuttava
talkootoimintaan jaoksen määrittelemien
sääntöjen mukaisesti ja tästä pidetään kirjaa.

2.3. Palveluskoira-jaos
Palveluskoira-jaos jatkaa toimintaansa
entiseen mall i in ja tarkoituksena on järjestää
koulutusta ensisi jaisesti
palveluskoirakokeissa kilpai luoikeuden
omaavil le koirakoil le. Toimintamuotoina ovat
tottelevaisuuskoulutukset,
maastoharjoitukset, leirit, kurssit ja
seminaarit sekä viral l isten ja
harjoituskokeiden järjestämiset.

Palveluskoira-jaoksen alaisuudessa jatkaa
edelleen 3 hakuryhmää, joiden vetäj inä ovat
Mari Kurenmaa, Mervi Kähönen ja Marja
Uusitalo. Jälkiryhmiä perustetaan 2 kpl,
joiden vetäj inä Minna Kall io ja Moona
Laitinen (uusi). Koulutusohjaajia ringissä on
1 6 kpl ja l isää koulutetaan akti ivisista
harrastaj ista koko ajan. Maastoryhmät
toimivat ympäri vuoden ja treenejä
järjestetään vähintään kerran viikossa,
sisältäen sekä maasto- että
tottelevaisuustreenejä.

Tottelevaisuuskursseja järjestetään keväällä,
syksyl lä ja talvel la eri l l isten suunnitelmien
mukaisesti . Kurssien sisältöä ja muotoa
muokataan jäsenistöltä tulevan palautteen
perusteel la vuosittain. Lisäksi kouluttaj i l le
tarjotaan valmennusta sekä seuran omien
kouluttaj ien että ulkopuolisten koulutusten
muodossa. Lisäksi järjestetään eri laisia
maastoseminaareja.

Vuoden aikana järjestetään yksi leiri (1 3. –
1 5.5.201 6). Leiri l le pyritään järjestämään
eri l l iset ryhmät tottelevaisuuteen, hakuun ja
jälkeen.

Muita, eri l l isiä ja eri laj ien tutustumispäiviä ja
–kursseja (esim. DOBO) pyritään
järjestämään palveluskoira-harrastaj ien
toiveiden mukaan.

Maastoryhmiin kuuluvien koulutusmaksuksi
ehdotetaan 30 € / koirakko / vuosi. Ryhmiin
otetaan vain Tuusulan Kennelkerho ry:n

jäseniä. Palveluskoira-jaoksen toimihenkilöt
saavat maastomaksusta -50 % alennuksen.
Treenipaikan vastaanottamalla on jokaisen
palveluskoira-harrastajan osall istuttava
talkootoimintaan jaoksen määrittelemien
sääntöjen mukaisesti ja tästä pidetään kirjaa.

2.4. Toko-jaos
Toko-jaos jatkaa toimintaansa ja pyrkii
houkuttelemaan riveihinsä koko ajan l isää
uusia akti ivisia toko-harrastaj ia.

Hall ivuoro TuuKKilassa maanantaisin klo 1 9
– 20 ja keskivi ikkoisin klo 1 8 – 20
tammikuusta huhtikuun loppuun sekä
lokakuusta joulukuun loppuun.
Yhteyshenkilönä Marja Laakso ja treenaus
tulee olemaan omakustanteista.

Toko-koulutukset jatkuvat koulutuskentäl lä
maaliskuussa 201 6 joka toinen sunnuntai klo
1 7.30 - 20. Ulkokoulutuksia jatketaan
kesäkuulle asti , jonka jälkeen pidetään
kesätauko. Syyskauden koulutukset alkavat
taas elokuussa ja jatkuvat marraskuun
loppuun asti. VOI/EVL-ryhmä harjoittelee
omatoimisesti joka sunnuntai. Syksyllä
järjestetään myös pentu-kurssi.

Koulutusta järjestetään kuudessa ryhmässä:
arkitottelevaisuus (harjoitel laan
perustottelevaisuutta), toko-alkeet
(opetel laan l i ikkeet
tottelevaisuuskoesääntöjen mukaisesti), toko-
jatko (harjoitel laan l i ikkeitä
tottelevaisuuskoesääntöjen mukaisesti), toko-
kisaamaan tähtäävät (harjoitel laan l i ikkeitä
ensimmäisi in kisoihin), ki lpai l i jat (ALO- ja
AVO-luokat), VOI/EVL –ryhmä
(omatoimiryhmä). Ryhmien koko max. 6
koirakkoa.

Koulutukset ovat Tuusulan Kennelkerhon
jäsenil le, kaiki l le avoimia koiran rodusta
ri ippumatta. Koulutusmaksuksi ehdotetaan
1 5 euroa / lukukausi (kevät/syksy) ja
osall istuj ien on oltava seuran jäseniä. Toko-
jaoksen toimihenkilöt saavat
koulutusmaksusta -50 % alennuksen
(ulkokauden koulutusmaksu). Lisäksi
koulutuksiin osall istuvi lta odotetaan
akti ivisuutta kerhon talkoissa. Kouluttaj ina
tulevat toimimaan Tarja Immonen (toko-
alkeet, toko-jatko), Leene Torri (ki lpai l i jat),
Marja Laakso (arkitottelevaisuus), Sari
Ignatius (toko-alkeet) ja Jonna Tiira (toko-
kisaamaan tähtäävät).

Jatkuvan koulutuksen lisäksi pyritään
järjestämään koira-aiheinen luento.
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2.5. Nuoriso-jaos
Pyritään aktivoimaan seuramme nuoria
jäseniä sekä paikkakunnan nuorisoa
koiraharrastuksen pari in.

2.6. Rally-toko-jaos
Koulutukset jatkuvat hal l issa huhtikuun
loppuun asti perjantaisin klo 1 8 – 20. Tammi-
helmikuun jatkoryhmät ovat jo aloittaneet
(ohjaajina Marianne Häkkinen ja Kaisa
Ahonen). Maalis-huhtikuussa järjestetään
alkeisryhmä, johon otetaan kuusi koirakkoa
(ohjaajat Marianne Häkkinen ja Mari
Kurenmaa, Kaisa Ahonen varal la). Haku
alkeisryhmään ensisi jaisesti TuuKKin
jäsenistöstä, koska kiinnostuneita ja kysyntää
on ollut seuran sisältä paljon ja haluamme
antaa kiinnostuneil le mahdoll isuuden tutustua
uuteen laj i in. Koulutukset jatkuvat uudestaan
hall issa syyskuusta alkaen.

Ulkokoulutukset aloitetaan viikol la 1 8, joka
viikko kaksi päivää ja kuusi vi ikkoa eteenpäin.
Päivät päätetään, kun saadaan sovittua
muiden jaosten kanssa kentän käytöstä.
Koulutuksien ohjaajat sovitaan, kun päivät ja
kel lonajat on selvi l lä. Ohjaajiksi ovat
lupautuneet Marianne Häkkinen ja Kaisa
Ahonen, sekä varal la ovat kaikki ral ly-toko-
jaoksen jäsenet. Molempiin koulutuspäivi in
kuuden kerran kurssit. Ohjattuun
koulutusryhmään pyritään saamaan kuusi
koirakkoa. Hinnaksi ehdotetaan 20 € / kurssi.
Ohjatun koulutusryhmän jälkeen
omatoimiryhmä, jossa jaoston jäsenet
harjoittelee ja mukaan otetaan max. 4
ulkopuolista koirakkoa, hintaehdotus 1 0 € /
koirakko. Rally-toko-jaoksen toimihenkilöt
saavat koulutusmaksusta -50 % alennuksen
ja koulutuksia vetävät harjoittelevat i lmaiseksi
omatoimiryhmässä.

Viikol la 30 jatketaan loppukesän
ulkokoulutuksil la (kuuden kerran kurssit).
Sovittuna päivänä ohjattu ryhmä (kuusi
koirakkoa), jonka perään omatoimiryhmä.
Hinnat samat, kuin keväällä.
Mahdoll isuuksien mukaan järjestetään
loppukesästä myös toinen koulutuspäivä,
samalla tavalla kuin keväällä, jos halukkaita
kurssi laisia ja ohjaaja löytyy.

Kursseil le val itaan koirakot hakemusten
perusteel la jaoksen toimesta. Koirakot
pyritään jakamaan tasojen mukaan; alkeet –
harrastaneet – kisaavat. Koulutukseen
osall istuj ien on oltava seuran jäseniä ja
koiran tulee osata peruskäskyt (istu, maahan,
seuraa). Lisäksi koulutuksiin osall istuvi lta
odotetaan akti ivisuutta kerhon talkoissa sekä
talkootyöskentelyä joko epäviral l isessa tai
viral l isessa kokeessa vuoden 201 6 aikana.

Rally-toko-jaos osall istuu 27.2. TuuKKin laj i-
ja seuraesittelypäivään TuuKKilassa.
Marianne Häkkinen hoitaa suunnittelun ja
ihmisten rekrytoinnin. Mukaan kaikki TuuKKin
ral ly-tokoil i jat, el i ni in harrastajat kuin
ki lpai levat joukolla mukaan.

Syksyllä pyritään järjestämään koulutuksia
samoin kuin keväällä.

Rally-toko-tarvikkeita hankitaan tarpeen
mukaan, täl lä hetkel lä l istal la kaksi pesuvatia
(käännösten tekniikkaharjoitteluun ja
houkutus-tehtävää varten) sekä ral ly-toko-
harrastajan opas, kirjoittaja Krista Karhu.
Muita hankintoja tehdään toimikauden aikana
jaoksen esityksestä hall ituksen päätöksellä.

2.7. Muu koulutus
Jäsenil le järjestetään temppukoulu
1 3.2.201 6. Temppukoulun vetää Nadja
Böckerman. Hinta 20 € / koirakko.

Mahdoll isuuksien mukaan järjestetään myös
hyppytekniikkakurssi ja/tai DOBO-kurssi
TuuKKilassa. Nämä tulevat olemaan
omakustanteisia TuuKKin jäsenil le.

Järjestetään henkisen valmennuksen luento
5.3.201 6 TuuKKilassa (klo 9 – 1 2).

Flyball-kurssi järjestetään 5. – 6.3.201 6,
halukkaat saivat i lmoittautua (i lmoitukset
Facebookissa ja internet-sivui l la).
Järjestel i jänä toiminut Susanne Nieminen.

Pyritään järjestämään eri laisia koulutuksia,
uusiin lajeihin tutustumispäiviä yms.
ti laisuuksia jäsenistön toiveiden ja esitysten
mukaisesti . Kannustamme jäsenistöämme
olemaan itse akti ivisia, erityisesti kyseisten
tapahtumien järjestelyissä.

3. KERHOILLAT JA MUUT TAPAHTUMAT
Kerhoiltoja ja muita tapahtumia pyritään
järjestämään jäsenistön kiinnostuksen
mukaan ajankohtaisista aiheista. Haemme
yhteistyökumppaneita toteuttamaan luentoja
ja seminaareja.

Perinteiset kevät- ja syystalkoot järjestetään
koulutuskentäl lä kel ien ja tarpeiden mukaan
(toukokuussa ja lokakuussa). Pikkujoulut
järjestetään marraskuun lopul la tai joulukuun
alussa.

Järjestetään TuuKKin laj iesittelypäivä
27.2.201 6, jossa eri jaokset esittelevät omaa
toimintaansa.
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4. NÄYTTELYT, KOKEET JA KILPAILUT

4.1 . Agilityjaos
Viral l isia agil ityki lpai luja järjestetään vuonna
201 6 kaksi kappaletta. 21 .5.201 6 järjestetään
Tuusulan vanhalla urheilukentäl lä 2
agil ityrataa ja 1 hyppyrata 1 - ja 2-luokil le.
1 8.9.201 6 järjestetään Tuusulan vanhalla
urheilukentäl lä 2 agil ityrataa 1 -, 2- ja 3-
luokil le. Vastaavana molemmissa viral l isissa
kisoissa on Martti Takala. Tuomarit kisoihin
tarkentuvat lähempänä.

Epäviral l isia agil ityki lpai luja ei järjestetä.

4.2. Pelastuskoira-jaos
Pelastushaku tai pelastusjälkikoe järjestetään
kesällä 201 6. Kokeet ovat kuuden tai vi iden
koirakon kokeita. Tuomari ja muut
toimihenkilöval innat tarkentuvat lähempänä.

4.3. Palveluskoira-jaos
Vuoden 201 6 aikana tulemme järjestämään
yhden BH-kokeen, yhden jälkikokeen, kaksi
hakukoetta ja yhden etsintäkokeen. Lisäksi
järjestämme tarpeiden mukaan
harjoituskokeita eri lajeissa / osa-alueissa.
Kokeiden osall istumismaksuista päättää
palveluskoira-jaos kokeita anottaessa
(seurataan yleistä koemaksujen tasoa).

Luonnetestejä ei ole anottu pidettäväksi
vuonna 201 6.

4.4. Toko-jaos
Pyrimme järjestämään epäviral l isen toko-
kokeen oman seuran väelle kesäkuussa.

4.5. Näyttely-jaos
Seuraava näyttely järjestetään kesällä 201 7.

4.6. Ajokoira-jaos
Ajokoira-jaokselle pyritään järjestämään
toimintaa, mikäl i jäsenistöstämme löytyy
kiinnostuneita harrastaj ia.

4.7. Rally-toko-jaos
Järjestetään jäsentenväliset epäviral l iset
i ltakisat kevään koulutusten päätyttyä (kesä-
heinäkuu) omalla koulutuskentäl lä.
Päivämäärä sovitaan, kun tiedetään kentän
varausti lanne ja mahdoll inen tuomari.

Tuomari pyritään järjestämään selvittämällä
mahdoll isia tuomariharjoittel i joita.
Osall istumismaksu TuuKKilaisi l le 5 € ja jos
omasta seurasta ei tule tarpeeksi osal l istuj ia,
kutsutaan myös ulkopuolisia (os.maksu 7 €).
Kisojen koirakkomäärä määritel lään yhdessä
tuomarin kanssa.

Viral l inen ral ly-tokokoe (osall istujaki intiö 60
koirakkoa) tai kaksi pienempää koetta
(osall istujaki intiö 30 koirakkoa) anotaan
alkusyksyyn, jol loin mahdoll isuus järjestää
kaikki luokat (2 luokkaa per i l lalta/päivä).
Mahdoll isesti toinen kokeista elokuussa
ulkokentäl lä ja toinen hall ikisana
TuuKKilassa. Maksut jäsenil le 1 5 € ja muil le
25 €. Kisat anotaan heti, kun tuomari(t),
päivämäärä(t) ja koepaikka selviää.
Koetoimitsi joina Marianne Häkkinen ja Kaisa
Ahonen.

Osall istutaan 201 6 ral ly-tokon SM-
joukkuekilpai luun täydellä joukkueella.
Pyritään saamaan jokaiseen luokkaan (ALO-
AVO-VOI-MES) koirakko ja ensisi jaisesti yksi
koira / ohjaaja, jol loin mahdoll isimman moni
pääsee edustusjoukkueeseen. Tarvittaessa
sovitaan karsinnasta (esim. joku viral l inen
kilpai lu tai oma ”karsintakilpai lu” / pistelasku
vuoden kisoista tms.), jos hyviä joukkueeseen
haluavia koirakoita on enemmän kuin
joukkueeseen mahtuu. Mahdoll isuuksien
mukaan pyrimme saamaan mukaan myös
kakkosjoukkueen.

4.8. Muut lajit
Koiratanssi-ki lpai lut järjestetään TuuKKilassa
1 4.5. Tuomarina Nadja Böckerman (muut
tuomarit ja toimihenkilöt vahvistetaan
myöhemmin).

5. KURSSITOIMINTA
Lähetetään halukkaita jäseniä seuran
kustannuksella sopivi l le kursseil le
jäsenistömme omasta aloitteesta. Pyritään
kurssittamaan uusia koe- ja kehätoimitsi joita
sekä koulutusohjaajia eri lajeihin. Lisäksi
koulutetaan omia uusia jäseniä avustamaan
koulutusohjaajia koulutusvuoroil la.

Jäseniltä, joiden kouluttautumista tuetaan
maksamalla kurssien osall istumismaksuja,
edellytetään toimimista Tuusulan
Kennelkerhossa kouluttajana ja/tai
toimitsi jana omassa laj issaan.
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6. PALKINNOT JA MERKIT
Jatketaan Vuoden koira –kilpai luja ja
palkitaan aina edell isen vuoden menestyneet
koirakot vuosikokouksessa. Jaokset
tarkistavat säännöt vuosittain ja tekevät
mahdoll iset muutokset sääntöihin kunkin
vuoden joulukuun aikana.

Anotaan eri laisia ansiomerkkejä
jäsenistöltämme tulevien ehdotusten
mukaisesti .

7. TIEDOTUSTOIMINTA
Jäsenetuna toimitetaan Ydinluu-lehteä neljä
kertaa vuodessa. Tapahtumista tiedotetaan
lisäksi paikkakunnan lehdissä ja
koulutuskentän ilmoitustaulul la sekä kerhon
internet- ja Facebook –sivui l la. Kerhon
nettisivut toimivat osoitteessa
www.tuusulankennelkerho.fi ja Facebook
–sivut osoitteessa
https://www.facebook.com/pages/Tuusulan-
Kennelkerho-ry/1 267451 90732758.

8. MUU TOIMINTA
Esitel lään ti lauksista kerhoa ja
koiraharrastusta paikkakunnan tapahtumissa.
Osall istutaan pyydettäessä mahdoll isuuksien
mukaan eri laisi in tapahtumiin,
agi l itynäytöksiin yms.

Vuokrataan kenttämme kalustoa sekä esteitä
ulkopuolisi l le tahoil le eri l l isten anomusten
mukaisesti . Vi ime vuonna tekemättä jääneen
koulutuskentän pinnoituksen parantamista
selvitel lään.

Pyritään solmimaan toimintaamme läheisesti
l i i ttyvien paikal l isten yritysten / toimijoiden
kanssa eri laisia yhteistyösopimuksia.
Yhteistyösopimuksil la pyritään saamaan etuja
jäsenil lemme ja/tai palkintoja tapahtumiimme
sekä kokeisi in. Vastineeksi näistä tarjoamme
mainospaikkoja nettisivui l lamme, Facebook-
sivui l lamme sekä Ydinluu –lehdessä.
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VUODEN KOIRAT 201 5

VUODEN AGILITY-KOIRA

1 . kromfohrländer uros Raasil lan Arcus (FI51 586/1 0)
ohjaaja Martti Takala, om. Elise ja Martti Takala, pisteet 1 79

2. kääpiöpinseri narttu Maraca Ysl Babydoll (FIN49843/08)
ohjaaja/omistaja Pia Ritaluoma, pisteet 1 59

3. shetlanninlammaskoira narttu Looney Toonie’s Eye Of The Tiger (FI53040/11 )
ohjaaja Mari Heinonen, om. Mari ja Jani Heinonen, pisteet 1 56

VUODEN NÄYTTELY-KOIRA

1 . rhodesiankoira uros Tarujen Apollo (FI43300/1 3)
omistaja Miia Lemmetyinen, pisteet 1 50

"JV-1 4, TLNV-1 5, TK1 , FI MVA, SE MVA, EE MVA T.Apollo ”Mix”
Näyttelyvuosi 201 5 oli Mixin
ensimmäinen kokonainen ja
tulosta saati in aikaisesti
mukavasti! Valionarvoja tippui
kolme; Suomen, Ruotsin ja
Eestin. Yksi voittajatittel ikin irtosi
TLNV-1 5. Muutenkin tuo Tall inan
Voittajanäyttely ol i aika
ikimuistoinen, vaikka Mix olikin
tuol loin vasta 21 kk vanha. Olti in
varauduttu vain päivän näyttely
keikkaan. Mixin voitettua ryhmän,
ihanat koiraystävät sitten
vanottivat, että tottakai seuraavan
päivän BIS-kehään kannattaa
lähteä. Olosuhteidenpakosta
tul imme yöksi/joikisisin tunneiksi
Suomen puolel le. Pommiin
nukkumisen, laival ippujen
säätämisen ja muun häröilyn jälkeen lähdetti in Mixin kanssa pyörähtämään BIS-kehässä ja
kyl lä kannatti , kun tul iaisina oli BIS-4 sija. Mikä vielä hienompaa kaikki kolme tuomaria ol ivat eri
maista. Myös Joensuu KV jäi hyvin mieleen BIS-4 sijoituksen myötä. Tälläkin kertaa eri tuomari
rodussa, ryhmässä ja BIS-kehässä. Muitakin ryhmäsijoituksia kyl lä tipahtel i ja ainakin yksi muu
voittokin. Hieno näyttely vuosi! Mikä vielä mukavampaa samasta koirasta näyttää olevan myös
paljon muuhunkin kuin ”vaan näyttelemiseen” ; )"
- Miia Lemmetyinen

2. partacoll ie narttu Bristregal Queen Of Regal (FI1 3379/09)
omistajat Nina Janger ja Kenneth Holmberg, pisteet 1 22

3. beauceron uros Moisonmäen Fii l is (FI38741 /1 0)
omistajat Mari ja Tero Kurenmaa, pisteet 67
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VUODEN PK-TULOKAS

bordercoll ie narttu Despina Gróa (ER1 6526/11 )
ohjaaja/omistaja Tarja Ruokolainen, pisteet 281 (HK1 )

"Pitkäaikainen haaveeni toteutui vi ime vuonna, kun
vihdoinkin minul la ol i mahdoll isuus päästä koirani
kanssa pk-kokeeseen. Toukokuussa menimme
ensimmäiseen hakukokeeseen ja sieltä tul iaisina oli
ykköstulos (281 p.) ja HK1 . Elokuussa päätin kokeil la
jälkikoetta. Se menikin mukavasti, joten tul isiaisina oli
ykköstulos (286 p.) ja JK1 . Lokakuussa käyti in vielä
kokeilemassa HK2:sta, mutta se jäi harmittavasti
saamatta yhden maalimiehen jäädessä metsään. Muita
saavutuksia meil lä ol i ral lytokosta RTK1 ja agil itystä
"AVA" ja hyppysertejä. Sekä ensimmäiset agil ityn SM-
kisat yksilöissä ja joukkueessa.

Vuoden kohokohta oli kuitenkin hakukokeet, koska sitä
voisi sanoa työvoitoksi kaikkien vaikeuksien jälkeen.
Ongelmat ol ivat väl i l lä ni in suuria, että mietin monesti
lopettamista. Sisul la kuitenkin jatketti in. Kiitos kaiki l le,
jotka olette ol leet auttamassa meitä!

Tänä vuonna Riiviksen tärkein tavoite on olla hyvä äiti
kuudelle uudelle harrastuskoiran alul le. : ) Kun
mammaloma on ohi, ni in palaamme taas pk-laj ien,

agi l ityn ja ral lytokon pari in. Toiveissa olisi päästä syksyllä joko haku- tai jälkikokeeseen.
Agil ityssa saada viimeinen hyppyserti ja ral lytokossa korkata avo-luokka. Sekä yrittää saada
näyttelytulos valiotitteleitä varten."
- Tarja Ruokolainen

VUODEN PK-KOIRA

1 . belgianpaimenkoira groenendael narttu Beatrice (FI1 8220/11 )
ohjaajat Roosa Tanhuanpää ja Katja Pieti läinen, om. Anitta Nurminen, pisteet 867,2 (PAVI
SM3.)

2. belgianpaimenkoira tervueren narttu Domina (FI1 7559/1 3)
ohjaajat Janica ja Anitta Nurminen, om. Anitta Nurminen, pisteet 857,7

3. beauceron narttu Avataran Brittany (FI41 408/09)
ohjaaja Mari Kurenmaa, om. Mari ja Tero Kurenmaa, pisteet 804,00

VUODEN PELASTUSKOIRAKKO-TULOKAS

austral ianpaimenkoira narttu Shepmate´s Bells And Whistles (ER1 8252/1 2)
ohjaaja / omistaja Mirva Hiltunen

perusteet: val innassa painotimme koirakon erittäin akti ivista pyrkimystä päästä hälykoirakoksi
hälytysryhmään. Tästä pyrkimyksestä kertovat Mirvan ja hänen koiransa Kepsin saavuttamat
hyväksytyt koesuoritukset vuoden 201 5 aikana. Mirva on koiransa kanssa suorittanut vuoden
201 5 aikana hyväksytysti Tuusulan Kennelkerhossa koulutettavista lajeista kansall isen
pelastushaun A- ja B-tason kokeet sekä pelastusjäl jen A-tason kokeen. Lisäksi hän on käynyt
vapaaehtoisen pelastuspalvelun järjestämiä kursseja ja toiminut akti ivisesti
pelastuskoirajaoksen koetoiminnassa, TuuKKin hall ituksen jäsenenä ja kouluttajana.
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VUODEN PELASTUS-KOIRAKKO

austral ianpaimenkoira uros Capricole Lynyrd Skynyrd (FIN32863/07)
ohjaaja / omistaja Mirva Hiltunen

perusteet: Valinnassa painotimme koirakon pyrkimystä säilyttää hälytyskelpoisuus kokeita
uusimalla. Mirva on suorittanut koiransa Jakin kanssa vuonna 201 5 kansall isen
pelastushakukoe-B:n hyväksytysti ja näin ol len säilyttää asemansa hälytysryhmänsä
pelastuskoirakkona. Lisäksi hän on käynyt vapaaehtoisen pelastuspalvelun järjestämiä
kursseja ja toiminut akti ivisesti pelastuskoirajaoksen koetoiminnassa, TuuKKin hall ituksen
jäsenenä ja kouluttajana.

Hall ituksen huomautus: Mirva Hiltunen ei osal l istunut Vuoden Pelastuskoirakko Tulokas ja Pelastuskoirakko
–palkintojen saajien valintaan mil lään tavalla – ehdotuksen tekivät jaoksen muut toimihenkilöt ja kouluttajat
ja TuuKKin hall itus hyväksyi ehdotuksen ilman, että Mirva oli tietoinen asiasta.

VUODEN RALLY-TOKO-TULOKAS

pitkäkarvainen chihuahua narttu Kimberl ing’s Kekkapään Rhea (FI1 8643/1 4)
ohjaaja / omistaja Marja Virtanen, pisteet 540,5

"Tervehdys kaikki luki jat. Tässä esittäytyy Vuoden 201 5 Rally-
tokokisan kolmas sekä Rally-tokotulokas; RTK1 , RTK2
Kimberl ing's Kekkapään Rhea eli chihuahuatyttönen Hippa.

Hippa on vasta täyttänyt kaksi vuotta joten olen todella i loinen
ensimmäisestä kilpai luvuodestamme ja yl lättävän huikeista
saavutuksista! Seitsemän kisaa käyti in ja vain yksi meiltä meni
pieleen, si inä tehti in väärä rata ja sehän on tietysti ohjaajan vika.
Kisakaverini on todella mainio, motivoitunut puuhapirkko
höystettynä sopival la määräl lä aika omintakeisia l isämausteita.
Rally-tokon kiemuroita Hippa on harjoitel lut melko pienestä asti
(vaikka eihän tuo alle kaksiki loinen kaveri ole iso vieläkään).
Vikkelän tytön kanssa harjoittelu on joskus aika mielenkiintoista
koska minä en todellakaan kokoajan näe koiraa. Hipan tärkein
tehtävä on pitää hyvä seuraamispaikka missä se voi kulkea
jäämättä mun jalkoihin. Sitten minä yritän olla itse yhtä nopea
kuin Hippa, tai saada koiran hidastamaan (kyltistä ri ippuen) ja
sekin on joskus aika huvittavaa. Aika epäsuhtainen pari me
ollaankin, vanhempi huonojalkainen nainen ja nuori nopsakka
koira, mutta huumori kantaa ja nauruhan pidentää ikää. Hippa on
sellainen persoonall inen partiolainen, aina valmis harjoituksiin
kunhan keli on kohdil laan. Kylmässä tai märässä Hippa palelee

herkästi ja si l loin vaikkapa maahan meno on yksi vaikeimpia juttuja, jos onnistuukaan.
Harjoittelemme rallattelun l isäksi pikkuisen TOKOa, mutta taidot ja hienosäädöt TOKO-puolel le
ovat suunnil leen lapsenkengissä. Saattaa siis hyvinkin ol la että tämä "riehakkaampi" Rally-toko
pysyy Hipan ainoana kisalaj ina. Tavoitteet? No, jos saatais kesällä voittajaluokasta tulos taikka
kaksikin, ni in oltaisi in astetta pidemmällä kuin nyt. Näil lä eväil lä ja hymyssä suin mennään
tulevan kauden Rally-tokokisoihin. Siis heti kun voittajaluokan kyltit alkaa olla opeteltu. En
tiedä koska se on, mutta kisoissa nähdään!" - Hippa ja Marja

VUODEN RALLY-TOKO-KOIRA

1 . espanjanvesikoira narttu Gotcha Chil i Pepper (ER46447/07)
ohjaaja/omistaja Hannele Pirttimaa, pisteet 587,5

2. espanjanvesikoira narttu Zorrazo Huelva (ER51 349/04)
ohjaaja/omistaja Hannele Pirttimaa, pisteet 534,5

3. pitkäkavainen chihuahua narttu Kimberl ing’s Kekkapään Rhea (FI1 8643/1 4)
ohjaaja/omistaja Marja Virtanen, pisteet 470,5
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VUODEN TOKO-TULOKAS

belgianpaimenkoira malinois narttu Black Master’s Aika Moinen Kerttu (FI34082/1 2)
ohjaaja Veli-Pekka Mokkila, omistaja Ritva Salmi, pisteet 20

VUODEN TOKO-KOIRA

1 . bordercoll ie uros Despina Gungnir (ER1 6524/11 )
ohjaaja/omistaja Saila Savolainen, pisteet 71 (koetulosten pistemäärä 1 321 ,5)

"Maro (Despina Gungnir) on 5-vuotias bordercoll ieuros.
Toko on Marolla ihan verissä, si l lä hän tulee hienosta
harrastussuvusta, ja on mm. tokon maailmanmestarin
poika. Maro on luonteeltaan iloinen, leikkisä ja aina
valmis tekemään ”töitä”. Toko on ollut meil le yhteinen
harrastus, joka perustuu leikkimiseen ja yhdessä
tekemiseen. Tokoa olemme treenanneet eniten ihan vain
keskenämme ja perheemme toisen koiran, Sagan,
kanssa, mutta toki olemme käyneet väli l lä myös
yhteistreeneissä, yleensä omalla pienellä kaveriporukalla
(ki itos avusta ja treeniseurasta Kati Salla, Satu Klimschin
ja Satu Timonen TuuKK:sta). Treenimme perustuvat
positi iviseen vahvistamiseen, ja palkkana ovat toimineet
lelut, kehut ja tekeminen, väl i l lä myös makupalat. Maro on
harrastanut tokoa ihan pikkupennusta asti , itse olen
aloittanut tokoharrastuksen vuonna 1 996, jol loin sain
ensimmäisen bordercoll ieni Jessen. Tällöin aloitimme
Tuusulan Kennelkerhossa, johon olen nyt Maron kanssa
palannut hakuilemaan. Maron kanssa tokoilu on ollut
helppoa, koska se on hyvin motivoitunut,
keskittymiskykyinen ja tuntuu jaksavan leikkiä
loputtomasti. Isoimpina haasteina toko-ural lamme on ollut
Maron innokas äänenkäyttö, ja oma koulutusvirheeni
tunnistusnoudossa. Metal l ikapulaa Maro ei aluksi
arvostanut ol lenkaan. Nuorempana hajut veivät koiraa, ja
väl i l lä Maro saattoi unohtua haistelemaan maata kesken
seuraamisen (tätä tosin saattaa joskus tapahtua edelleen,
vaikka harvemmin enää kesken tekemisen). Tavoitteemme tokossa oli saavuttaa Suomen
tottelevaisuusvalio-tittel i , ja se saati inkin vi ime vuonna. Tittel in kohdalla yksi vaikeimmista
haasteista ol i saada tarvittava näyttelytulos, Maro kun ei ole ulkonäöltään ihan näyttelykoirien
kaltainen. Kun kuulin sääntömuutoksista, päätin yrittää saada tarvittavat tulokset Maron
kanssa ennen muutosten astumista voimaan. I tse en nauti suuresti ki lpai lemisesta, ja tiukka
kisaputki tuntuikin hieman stressaavalta. TVA-arvon saavuttamisen jälkeen emme ole
juurikaan treenail leet tokoli ikkeitä, mutta nyt olemme tutustuneet Tuusulan Kennelkerhossa
ral lytokon maailmaan, ja laj in treenaaminen on ollut meistä molemmista varsin hauskaa. Kiitän
lämpimästi Tuusulan Kennelkerhoa vuoden 201 5 tokokoira-arvosta ja lahjakortista, jol la ol isi
tarkoitus ostaa Marolle uusia treenileluja."
-Saila Savolainen

2. beauceron narttu Avataran Brittany (FI41 408/09)
ohjaaja Mari Kurenmaa, om. Mari ja Tero Kurenmaa, pisteet 71 (koetulosten pistemäärä 1 31 2)

3. englanninspringerspaniel i narttu Tamaskin Gabriel la (FI28392/11 )
ohjaaja Marja Laakso, om. Marja ja Arttu Laakso, pisteet 36

Kuva: Tiia Hämäläinen
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Teksti ja kuvat: Tarja Ruokolainen

Tätä juttua kirjoittaessani uusi harrastuskoirani ja laumamme jäsen on 1 7 vrk vanha. Tähän
koiraan minul la tulee olemaan erikoinen suhde, koska pentu on oman narttuni pentu, olen itse
ollut vaikuttamassa urosvalintaan ja Riivis ja minä ensikertalaisina hoidetti in kaksistaan
synnytys. Tulenkin aina muistamaan tuon 1 2.-1 3.4. väl isen yön. Pentuja syntyi 6, joista 5 on
urosta ja vi imeisenä syntyi pippurisen oloinen narttu. Olin kuvitel lut, että kerrankin voin
rauhassa tarkkail la pentujen kehittymistä ja sitten valita sen mieleisen nartun itsel leni. No,
toisin kävi. Olen kyllä antanut itsel leni mahdoll isuuden ihastua johonkin uroksista, koska
uroskin käy meidän laumaan. Tällä hetkel lä kuitenkin tuntuu, että tuo narttu on meidän koira.
Jos se jää meil le, ni in nimeksi luultavasti tulee Rani.

Viime päivinä pennut ovat alkaneet
harjoittelemaan kävelemistä ja si lmät ovat osittain
auenneet. On hauskaa huomata, että ne ylipul leat
ryömivät möhkäleet alkavat muistuttamaan pieniä
koiria. : ) Odotan todella paljon, että pääsen
touhuamaan niiden kanssa kaikkea mahdoll ista.
Nyt pennuil le on tehty Bio sensor -ohjelman
mukaisia harjotteita, joiden tarkoitus on saada
suorityskyvyltään parempia koiria. Tämä
Yhdysvaltain armeijan kehittämä ohjelma on
useissa tutkimuksissa todettu parantavan pentujen
stressinsieto-, oppimis- ja vastustuskykyä. Se
myös edesauttaa pentujen sosiaal istumisessa ja
samalla pentu tottuu käsittelyyn. Harjoitteet ovat
helppoja ja nopeita tehdä, joten siinä ne menivät

nopeasti punnitsemisen yhteydessä. Kunhan pennut tuosta kasvavat, ni in ajattel in tehdä
heidän kanssaan eri laisia kehonhall intaan l i ittyviä pieniä treenejä jumppapallol la,
tasapainolaudalla ym. Pieniä jäl jen alkeita myös olisi tarkoitus tehdä ruokailun yhteydessä. Ja
kaivan esiin Riiviksel le tehdyn todella pienen ja turval l isen vauvakeinun. Riivis ei ikinä tuota
keinua kerennyt käyttämään, kun se jäi ni in nopeasti pieneksi. Nyt pennut saavat kokeil la sitä
valvonnassani jos haluavat. Leikkiminen ja sosiaal istaminen tietenkin tulee kuulumaan myös
päivi imme. Tarkoitus ol isi autoi l la eri laisi in paikkoihin. Tuttuja on mukavasti i lmoittanut
haluavansa tul la katsomaan pentuja, joten ne tulevat saamaan hyvin kokemuksia eri laisista
ihmisistä ja lapsista.

Paljon olen mietiskel lyt, että mitä sitten pennun kanssa alan harrastamaan. Tykkään lähes
kaikista lajeista, joten Riivis on harrastanut ja kisannut agissa, tokossa, haussa, jäl jel lä ja
ral lytokossa. Olemme myös käyneet paimentamassa lampaita muutaman kerran. Nyt minul la
kuitenkin on 4-vuotias poika, joten hänen ja kahden koiran harrastusten ja elämän
yhteensovittamisessa on omat haasteensa. Olin aikaisemmin ajatel lut, että seuraavan koiran
ykköslaj i tulee olemaan toko, koska sitä voi helposti treenata missä vaan. Nuo pk-laj it vaan
vetävät puoleensa niin pal jon, että tuskin voin ni itä jättää pois. Agil ityä olen harrastanut sen
verran kauan, että tuskin sitäkään maltan lopettaa. Eiköhän me pennunkin kanssa kokeil la
kaikkea. Katsotaan sitten mikä tai mitkä laj it sopivat
si l le parhaiten. Sen olen oppinut Riiviksen kanssa,
että haluan jatkossa vahvistaa paljon tarjoamista.
Pennun kanssa olisikin tarkoitus tehdä temppuja,
joissa se oppii tarjoamaan tekemistä ja samalla sen
itseluottamus toivottavasti vahvistuu. En usko, että
tämän koiran kohdalla enää asetan niin pal jon
tavotteita ja toiveita menestymisestä kuten olen
tehnyt aikaisempien koirien kohdalla. Eniten toivoisin,
että pennusta kasvaisi mukava leikkikaveri pojal leni.
Nykyiset koirani eivät väl itä leikkiä hänen kanssaan,
joten olemme joutuneet "lainaamaan" siskoni koiria
leikkikaveriksi. Toivottavasti Rani tai pentu joka meil le
jää paikkaa tämän ison aukon meidän elämästä. : )

TUUKK PENTUNURKKA, OSA 1
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Minna on harrastanut
TuuKKin riveissä
kuutisen vuotta tokoa,
pk-jälkeä ja vähän
agil ityäkin aikoinaan.
Tällä hetkel lä koiran
kanssa harrastan
akti ivisesti pk-jälkeä,
mejää
(metsästyskoirien
jäl jestystä) sekä tokoa
ja omaksi huvikseen
noutaj i l le tyypil l isiä
lajeja. Kaksi eri
jälkiharrastusta
tarkoittaa sitä, että
paljon aikaa kuluu
metsissä tarpoen jälkiä tehden sekä koiran
(koirien) perässä kävellen.

Kuten varmaan tuosta arvasikin, kotoa löytyy
noutaj ia. Minul la on seitsemän vuotias
novascotiannoutaja Retu. Retu on
ensimmäinen koirani, mutta sen kanssa
olemme ehtineet tehdä ja kokea paljon. Retu
on FI JVA ja mejä-puolel la ehtinyt napata
myös piirinmestaruuden ja käynyt
edustamassa Uudenmaan piiriä SM-
kokeessa. Retun l isäksi kotona on myös
miehen vauhdikas 1 2,5 vuotias labradori
Venla, joka on kokenut jäl jestäjä mejä-
puolelta.

Tältä keväältä treenejä on vasta ihan
muutama takana, mutta pääosin porukka on
akti ivista ja innoissaan mukana niin
tottelevaisuuden kuin metsänkin osalta.
Kunnoll isten harjoitusmaastojen löytäminen
on ollut haasteel l ista. Joensuussa asuessa
sitä tottui ni in hyvälle kun heti kotiovelta
pääsee autioon metsään. Täällä päin
Suomea li ikkujaa metsissä on niin pal jon
enemmän ja palstat huomattavasti
pienempiä. Tämä luo omia rajoitteitaan
harjoitusten suunnittelul le, mutta mielestäni
ihan hyvin me on päästy alkuun. Tällä
hetkel lä molemmat jälkiryhmät ovat täysiä,
mutta kiinnostuneet voivat kysellä
jälkihommista l isää Minnalta
minna.kal@gmail .com.

Moona on ollut pari vuotta TuuKKissa
mukana agil ityn harrastajana, kun nyt tänä
keväänä viimein veri vetää pk jäl jel le ryhmän
vetäjän roolissa. Metsäjälkeä ja erikoisjälkeä
olen harrastanut ja ki lpai l lut akti ivisesti
kymmenen vuoden ajan, rotunani
dobermanni. Pari vuotta jonotin omaa
treenipaikkaa ryhmään, mutta koska
kokemusta ryhmän vetäjänä toimimisesta on
kertynyt aikanaan paljonkin, pyysin pk-jaosta
saada koota toisen ryhmän, ja tämä
ajatushan otetti in i loisena vastaan.

Kotona minul la asustaa täl lä hetkel lä
veteraanipojat Jykä dobberi ja Rocky x-
bortsu. Ja parasta aikaa pentulaatikossa
tuhisee tulevaisuuden jälkitaituri , pieni
dobermanni-tyttönen :) Keväällä jouduin
luopumaan jo 1 0 vuotiaasta nartustani,
Riasta. Rian kanssa jälkimaailma tul i minul le
perinpohjin tutuksi, ja se olikin ensimmäinen
kilpakoirani. Muutettuani etelään, jälkitreenit
jäi tauol le pariksi vuodeksi, mutta täältä sitä
taas tul laan :)

Uudet jälkiryhmävetäjät esittäytyvät

Tänä keväänä vanha jälkiryhmä jaetti in kahteen uuteen jälkiryhmään. Uusina jälkiryhmän
vetäj inä toimimme me eli Minna Kall io ja Moona Laitinen, el i heippa kaiki l le! Meistä Minna
edustaa jälkiryhmiä PK-jaoksessa.

PK-PALSTA

Tapahtuu PK-jaoksessa

Tällä hetkel lä TuuKKin kentäl lä pyörivät
kevään viisi koulutusryhmää aina kesäkuulle
saakka. Lisäksi koekalenterista löytyvät
seuraavat kokeet alkukauteen:

HAKU 1 ,2,3 LA 28.5.201 6 9:00
JÄLKI 1 LA 1 8.6.201 6 9:00
BH MA 4.7.201 6 klo 1 8:00
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Teksti: El ina Mauno

Mitä on koiratanssi?
Koiratanssissa koirakko esittää esityksen, joka
ilmentää koirakon työiloa sekä nostaa koiran
omat ominaisuudet l i ikkeiden kautta hyvin esil le.
Laj issa voi myös kilpai l la tai harrastaa omaksi
i lokseen. Koiratanssissa on kaksi laj ia: freestyle
ja HTM.

Vapaaohjelma (Freestyle)
Kaikenlaiset l i ikkeet, jotka eivät vahingoita
koiraa, ovat sal l ittuja. Ohjelman tulee sisältää
eri laisia koiran ja ohjaajan taitoihin ja
tasoluokkaan sopivia l i ikkeitä. Arvostelussa
painotetaan ohjelman kokonaisuutta, ei ni inkään
yksittäisiä l i ikkeitä. Ohjelman tulee antaa
valittua musiikkia tulkiten tasapainoinen kuva
koiran l i ikunnall isuudesta, tarkkaavaisuudesta ja
yhteistyöhalukkuudesta ohjaajan oman
li ikunnan sulautuessa saumattomasti
kokonaisuuteen. Suorituksessa arvostetaan
yhteistyötä, tasapainoa ja koiran osaamista
esil le tuovien l i ikkeiden taitavaa käyttöä. Koiran
ikä, rakenne ja rotutyyppi otetaan arvostelussa
huomioon.

Tasoluokan noustessa vaatimukset kasvavat.
Ylemmissä luokissa l i ikkeiden määrän tulee
kasvaa, ohjauskäskyjen muuttua
huomaamattomammiksi ja koreografian
tasapainon merkitys kasvaa.

Seuraaminen musiikin tahdissa (Heelwork to Music eli HTM)
Laji on nimensä mukaisesti seuraamista musiikin tahdissa. Vähintään 75 % ohjelmasta tulee
olla seuraamista. Koiran ja ohjaajan välinen etäisyys ei saa missään ohjelman vaiheessa olla
enempää kuin kaksi metriä.

Ohjelmassa tulee huomioida enemmän musiikin tulkinta kuin positioiden määrä. Ohjelmasta ei
saa jäädä vaikutelmaa, että si ihen on sisäl lytetty kaikki mahdoll iset positiot vain siksi, että
halutaan näyttää koiran osaavan ne.

Ohjelma, joka sisältää 1 -2 laadukasta positiota, ansaitsee korkeammat pisteet kuin ohjelma,
jossa on useita epätarkkoja positioita.

Li ikkeet eivät saa hall ita ohjelmaa vaan huomio tulee olla seuraamisessa. Li ikkeitä saa
yhdistää ohjelmaan, kunhan ne sopivat musiikki in ja seuraamista on vähintään 75 %
ohjelmasta.

Koiratanssi sopii kaikille
Koiratanssia voi harrastaa myös iäkkään koiran kanssa tai nuoren pennun kanssa - ikärajaa ei
ole harrastamisel le. . Freestyle luokassa koirakko itse päättää mitä l i ikkeitä haluaa harjoitel la ja
ni istä kehittää valitsemaansa musiikki in sopivan koreografian. Mikäl i koira esimerkiksi hyppii
pal jon - on helpompaa lähteä harjoittelemaan eri laisia hyppimiseen li ittyviä l i ikkeitä kuin lähteä
harjoitteleman li ikettä mikä koiral le ei ole luontaista. Koiratanssia voi harrastaa pienten ja isojen

TASSULLA KOREASTI – KARVAJALAT
PARKETILLA

Elina ja Nelli tanssin pyörteissä
Kuva: Henna Kyllönen
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rotujen kanssa sekä myös monirotuisten kanssa. Koiratanssi on hauskaa eikä siinä ikinä lopu
tekeminen kesken. Aina löytyy uusia l i ikkeitä mitä voi harjoitel la ja kehittää - vain miel ikuvitus
on rajana!
Myöskin eri lajeissa kisaavil le koirakoil le tai muuta laj ia harrastavil le koirakoil le koiratanssi tuo
tärkeää vaihtelua! Motivointi ja koiran luontaisten l i ikkeiden esiin tuominen koiratanssin kautta
antaa mahdoll isuuden myös kouluttaa koiraansa ihan uudelle tasol le, ohjaus paranee, työinto
kasvaa ja kaiken l isäksi se on hauskaa ja halutessaan siinäkin voi si is ki lpai l la.

Koiratanssikin on urheilua
Moni luulee koiratanssin olevan todella helppo laj i , mutta itseasiassa koiratanssi on rankka laj i ,
si l lä koira tekee peräjälkeen li ikkeet i lman palkkaa, esityksen musiikin pituus sääntöjen
mukaisesti kaikissa kolmessa kilpai luluokassa on 1 ,5-4,00 minuuttia eikä koira saa olla
paikoil laan esityksessä kuin korkeintaan 1 0 sekuntia kerral laan. Eri laisten l i ikkeiden
tarkoituksena on luoda monipuolinen ja näyttävä esitys, jossa koiran parhaat puolet tulevat
esiin. Esityksessä tulee ilmi myös koiran ilo tehdä li ikkeitä omistajansa kanssa.
(Lähteet: SKL ja Taitoa Tassuihin) 

Lajin pariin sattumalta
Omalla kohdallani kaikki alkoi puolivahingossa. Rotuyhdistyksemme oli aiemmin järjestänyt
tutustumispäivän koiratanssiin. Kouluttajana toimi laj in parissa pitkään vaikuttanut ja Suomen
maajoukkueessakin useasti edustanut Salla Haavisto. I tse en siis tuohon tutustumispäivään
päässyt mukaan. Tutustumispäivän jälkeen Sallan oppeihin jäi muutama laj ista kiinnostunut
rotumme edustaja ja mukana ollut ystäväni houkuttel i minut jälkikäteistutustumiseen.
Olin aluksi hieman epäileväinen, että mahdanko tykästyä laj i in lainkaan ja miten laj i sopii
cairnterrieri l le ja ennen kaikkea itsel leni. Kuinka ennakkoluuloinen olinkaan! Aloitimme Nell in
kanssa tanssiharrastuksen marraskuussa 201 4. Ensimmäisen kerran esiinnytti in epäviral l isissa
kisoissa helmikuussa 201 5 ja ensimmäiset viral l iset kisat käyti in kesäkuussa 201 5. Laji vei
samoin tein mennessään ja pitää tiukasti otteessaan!
Olen käynyt säännöll isen epäsäännöll isesti treeneissä Sallan luona Akaalla. Sallal la on
itsel lään westieitä, joten se kuuluisa terrierin sielunelämä on hänelle todella tuttu asia. Salla on
todella kannustava ja osaava kouluttaja ja hänen kisakokemuksensa, ammattitaitonsa,
luovuutensa ja intonsa on auttanut meitä kehittymään hurjasti . Sal la on ihanan positi ivinen ja
hänellä on aina ässä hihassa, jotta saadaan jonkun tempun tai koreografian pulmakohta
ratkaistua.
Jokunen teistä taitaa Sallan tietääkin, si l lä hän oli hal l i l lamme vetämässä koiratanssipäivää
tammikuussa. Mukana oli tuol loin vi isi TuuKKin jäsentä koirinensa.

Mietteitä koiratanssista
I tseäni laj issa kiehtoo sen monipuolisuus ja sovellettavuus. Li ikkeet tehdään koiran ehdoil la,
koira huomioiden. On hienoa, että mitään pakoll isia kuvioita ei ole vaan jokaisen kohdalla
katsotaan koirakkoa yksilönä. Koreografiaa suunnitel lessa vain miel ikuvitus on rajana - laj in
rikkaus pii lee juurikin uniikeissa esityksissä. Parasta on myös laj in parista saadut uudet kaverit
sekä kisojen rento, ystäväll inen ja kannustava ilmapiiri .
En olisi ikinä uskonut sanovani näin, mutta koiratanssissa helpointa on valita musiikki ja
suunnitel la koreografiaa. Ehdottomasti haastavinta on oikean vireti lan saavuttaminen ja sen
hall inta. Tähän li ittyy myös haukkuminen. Treenit- ja kisaruti init vaativat pal jon hiomista ja ovat
tärkeässä osassa vireti laa. Motivointi ja palkkaus aiheuttavat myös väli l lä päänvaivaa.
Ohjelmissa pitää ehdottomasti ol la jokin juju/juoni. I tse pidän yllätyksell isistä ohjelmista.
Esityksen ei tarvitse olla teknisesti hirveän haastava, kunhan ohjaaja heittäytyy ja koirasta
näkee, että se nautti i . Koirakosta paistaa tanssin i lo!
Omissa esityksissäni pitää aina olla pi lkettä si lmäkulmassa. Musiikin tulee olla sel lainen, että
se sytyttää kerta toisensa jälkeen. Pyrin välttämään mahdoll isuuksien mukaan rekvisi itan
käyttöä, puvustukseen yritän panostaa.

Tanssin ilosanomaa
TuuKKissa koiratanssi on toistaiseksi aika tuntematon laj i . Vielä vi ime vuonna (tietojeni
mukaan) laj ia harrasti itseni l isäksi Minttu Mustonen cairninsa Lucan kanssa. Tänä vuonna
ollaan iloksemme saatu uusia parketin partaveitsiä mukaan. Maiju Turunen innostui
suomenlapinkoira-Sall in kanssa laj ista vähän kuin varkain, si l lä kaikki lähti l i ikkeelle hyvästä
biisistä ja teemasta, johon oli vaan pakko tehdä koreografia. Maiju taas sai Mari Kurenmaan ja
beauceron Ukon mukaan ihmettelemällä ääneen, mikseivät tanssisi HTM:ää, kun seuraaminen
on niin hienoa. Marianne Häkkinen ja partacoll ie Hippu ovat myös ottaneet ensimmäiset



30 Ydinluu 2/201 6

treeniaskeleet tanssin saral la ja vastaikään TuuKKin jäseneksi l i i ttyneellä Reea Salokannalla
on kahden labbiksensa – I iron ja Reetan – kanssa jo laj ista enemmänkin kokemusta entisen
seuransa riveissä.
Varsinaisia ohjattuja treenejä TuuKKissa ei ole, vaan treenaamme kimpassa hall i l la
vapaatreenikorttien turvin. Olen toukokuun lopussa suorittamassa koiratanssin
koulutusohjaajakurssia, joten mahdoll isuuksien mukaan yritetään saada koiratanssitreenit
mukaan syksyn viikko-ohjelmaan. Innostusta tuntuisi ainakin löytyvän!

TuuKKin koiratanssikilpailut toukokuussa
TuuKK järjestää viral l iset koiratanssiki lpai lut TuuKKilassa lauantaina 1 4.5.201 6. Seuran jäseniä
on mukana neljä. Freestylessä kisaavat Maiju & Sall i , Reea & I iro ja Reetta sekä Elina & Nell i .
HTM:ssä kisadebyyttinsä tekevät Mari & Ukko. Tervetuloa katsomaan ja kannustamaan!
Huomioittehan, että autot kannattaa niukan parkkiti lan vuoksi jättää Morokiventien varteen.
Tuomareita ki lpai luissa on aina kolme ja he antavat pisteet sekä taiteel l isesta puolesta että
teknisestä osaamisesta. TuuKKin kisoissa tuomareina toimivat Nadja Böckerman, Susanna
Ekblom ja Mari Muhonen. Tuloksiin lasketaan tuomareiden antamien pisteiden keskiarvo.
Maksimipistemäärä on 200 (1 00 p. taiteel l inen ja 1 00 p. tekninen). Jotta esityksestä voi saada
kunniamaininnan (KUMAn), täytyy pisteitä tul la vähintään 1 60 ja molempien osa-alueiden
(taiteel l inen ja tekninen) ol la vähintään 80 pistettä. Kolmella KUMAlla tulee siirtyä ylempään
luokkaan kilpai lemaan, mutta halutessaan saa siirtyä jo yhdelläkin.
Luokkia on kummassakin laj issa kolme: alokas, avoin ja voittaja. Koiratanssissa voi myös
valioitua. Siihen vaaditaan kolme kunniamainintaa (= sertiä) voittaja-luokassa sekä näyttelystä
vähintään laatuarvostelu hyvä. Lisäksi ensimmäisen ja viimeisen sertin väl i l lä tulee olla
vähintään vuosi ja yksi päivä.

TuuKKilaisten tuloksia parketeilta

Akaa 1 3.6.201 5
FS ALO - Elina ja Nell i 1 62,67p.
Akaa 26.9.201 5
FS ALO – Elina ja Nell i 1 65,00 p. KUMA
Janakkala 7.11 .201 5
FS ALO – Elina ja Nell i 1 59,00p.
Akaa 30.1 .201 6
FS ALO – Elina ja Nell i 1 62,00p. KUMA
Janakkala 28.2.201 6
FS ALO – Elina ja Nell i kesk.
Ylöjärvi 2.4.201 6
FS ALO – Elina ja Nell i 1 44,67p.
FS ALO – Maiju ja Sall i 1 61 ,33p. KUMA
HTM ALO – Elina ja Nell i 1 33p.

Elinan ja Nellin kisatunnelmia ihkaekoista kisoista
Kaivel in blogiarkistoani ja löysin tunnelmat ensimmäisistä kisoistamme kesäkuulta 201 5:

”Lauantaiaamuna startatti in kohti Akaata ja Niitä Ensimmäisiä Tanssikisoja.
Freestyle-kisa alkoi hieman aikataulusta myöhässä ja se lisäsi jännitystä entisestään. Olti in
Nell in kanssa kuudentena lähtövuorossa. Vihdoin meidät esitelti in ja sitten odotelti in Nell in
kanssa lämmittelyalueella, koska kohtalon hetki koittaa.
Lähtölupa tul i ja eikun estradil le. Alkuasentoon ja käden heilautus merkiksi "valmiita ol laan".
Musiikki pärähti käynti in ja sitten menti in! Jännitys unohtui samoin tein. Vähän edistin alussa ja
tul i pientä hipsuttelua väli in. Nell i kuitenkin ol i messissä all the way. Mun pieni hyppyrotta
(kuten koutsimme jälkikäteen nauroi) meni osittain omaa koreografiaa, mutta teki sen niin
hienosti , etteivät tuomarit tienneet, että kaikki hypyt ei ehkä olleet ni in suunniteltuja. Lopussa
jäi yksi l i ike tekemättä, mutta se ei haitannut ol lenkaan. Haukkuja pääsi kaikkiaan kymmenen
esityksen aikana, ni itä si is ei saisi ol la lainkaan. Joka tapauksessa esitys meni aivan
superhienosti ja melkein tippaa pukkasi l inssi in, kun musiikki loppui. Nell in motivaatio ja into ol i
ni in kohdil laan, etten voi todellakaan olla muuta kuin ylpeä ja i loinen meidän menosta. Nell i ol i
ihan huikea!”

Maiju ja Salli saavuttivat
ensimmäisessä kokeessaan

kolmannen sijan!
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SEURA- JA LAJIESITTELYPÄIVÄ TUUKKILASSA
Kuvat: Marja Uusitalo

Tuusulan Kennelkerho järjesti helmikuun lopussa laj iesittelypäivän, jossa oli mahdoll isuus
tutustua seurassamme harrastettaviin lajeihin; tokoon, pk-lajeihin, pelastuskoiratoimintaan,
agil ityyn ja hurjassa suosiossa olevaan ral lytokoon. Tapahtuma järjestetti in kennelkerhon
omalla hal l i l la, joten siihenkin tarjoutui mahdoll isuus tutustua, jos se ei ol lut entuudestaan tuttu
paikka.

"Tottelevaisuuskoulutuksen esittelyssä tokokouluttaja Tarja
Immonen kertoi ensin lyhyesti yleistä tokokoulutuksista
TuuKK:ssa, käynnissä olevasta i lmoittautumisesta ja esittel i
sitten muut TuuKK:n tokokouluttajat ja näytöskoirakot.
Laj iesittelyssä tokokouluttaja Jonna Tiira kertoi ensin yleistä
laj ista ja tokon kulmakivistä kuten katsekontaktista sekä
iloisesta ja innokkaasta, mutta kuitenkin tarkasta ja
täsmäll isestä työskentelystä. Tämän jälkeen näytöskoirakot
Minna Kall io ja novascotiannoutaja Retu sekä Marja Laakso ja
englanninspringerspaniel i Mimmi näyttivät avoimen ja
voittajaluokan li ikkeitä kuten seuraamista, ruutua,
kaukokäskyjä ja eri laisia noutoja, Jonnan selostaessa yleisöl le
mitä l i ikkeessä tehdään ja miten koiran tul isi se suorittaa.
Vaikka toko miel letäänkin joskus vakavaksi pi lkunvii laamiseksi,
yleisö sai nähdä myös sen hauskan puolen, kun joissain
kohdin koira ol i hieman eri mieltä suoritustavasta. Tokossakin
pääasia on, että molemmat nauttivat yhdessä tekemisestä
vaikka pyrittäisi inkin täydell iseen suoritukseen. Li ikkeiden
l isäksi katsotti in hieman tokon välineitä kuten noutokapuloita ja
lopuksi keskustelti in yleisön kanssa. Tärkein tieto mitä
pystyimme yleisöl le toivottavasti väl ittämään, ol i se, että laj i
sopii kaiki l le ikään, rotuun ja tasoon katsomatta."
- tokojaos

Pelastuskoirien vuorol la harjoitelti in mm. ensiaputaitoja ja tutustutti in karttojen salaisuuksiin.
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ESITTELYSSÄ TUUKK:N UUSI PUHEENJOHTAJA
MARI KURENMAA

Nimi:
Mari Kurenmaa

Keitä perheeseesi kuuluu?
Mies, 2 poikaa sekä 2 beussia (Bree kohta 7v ja
Ukko ihan just 6v)

Millainen on koiraharrastustaustasi lyhyesti?
Olen ns. myöhäisherännäinen :-) Olen aloittanut
koiraharrastukset aikuisiäl lä vajaat 7 vuotta
sitten, kun ensimmäinen beauceron tul i meil le.
Bree tul i alunperin lenkkikaveriksi. Jo
pentuvaiheessa mietin, että ol isi kiva harrastaa
sen kanssa ”jotain koirajuttuja”. Lähdimme
li ikkeelle periaatteel la, että kokeilemme eri lajeja
ja valitsemme sitten sen, josta me molemmat
tykätään. Ja sil lä tiel lä sitten ollaan! Eri laj ien
kokeilu piti lopettaa, si l lä mehän tykätään
melkein mistä vaan. Ukko tul i laumaamme 1 0
kuukauden ikäisenä.

Breen kanssa on harrastettu PK-lajeista viestiä
(VK3) sekä hakua (HK3). Breestä tul i tokovalio
vi ime vuonna. Rally-toko (RTK2) tul i kuvioihin
mukaan vuosi sitten. Agil ityä olemme myös
harrastaneet monta vuotta ja aloittaneet kisaamisen tänä vuonna. Näyttelyistä Bree on
saavuttanut Suomen, Ruotsin, Viron ja Liettuan muotovalion arvot sekä Kansainvälisen
Muotovalion (C. I .B) sekä Kansainvälisen Näyttelyvalion (C. I .E) arvot.

Ukon kanssa on harrastettu PK-lajeista viestiä (VK2) sekä jälkeä (JK1 ). Ukon lajeihin kuuluu
myös TOKO (TK2) sekä Rally-toko (RTK2). Uutena laj ina olemme kokeil leet myös
koiratanssia. Näyttelyistä Ukko on saavuttanut Suomen, Tanskan, Ruotsin, Pohjoismaiden,
Viron, Latvian, Liettuan sekä Baltian muotovalion arvot sekä Kansainvälisen Muotovalion
(C. I .B) sekä Kansainvälisen Näyttelyvalion (C. I .E) arvot.

Kuinka kauan jäsenenä TuuKKissa?
Olen ollut TuuKKin jäsen pian 7 vuotta. Li ityin yhdistykseen pian Breen tultua meil le. Olen ollut
tosi tyytyväinen seuraan ja sen monipuoliseen tarjontaan sekä todella mukaviin
treenikavereihin.

Aikaisemmat tehtävästi Tuusulan Kennelkerhossa?
Olen ollut vuodesta 201 3 mukana hall ituksessa varajäsenenä. Olen kouluttanut pk-
tottelevaisuutta sekä hakuryhmää useamman vuoden ajan. Olen kouluttanut myös ral ly-
tokokursseil la.

Oletko edustanut Tuusulan Kennelkerhoa kilpailuissa?
Olen edustanut TuuKKia Palveluskoirien SM:eissä vuosina 201 2-201 5. Niistä ei jäänytkään
mitään sen kummempaa kerrottavaa jälkipolvi l le : -) Mukavia muistoja kyl lä! Viime vuonna
olimme mukana Breen kanssa Rally-tokon SM:eissä TuuKKin joukkueessa, joka voitti hienosti
SMpronssia.

Kiitos haastattelusta :)
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AGILITYPALSTA

Fysiikkatreeniä Tuukkilassa agilityohjaajil le
Jokainen agil ityä harrastava tietää, että agil ityssä tarvitaan nopeutta, ketteryyttä ja hyvää
lihasvoimaa niin ohjaajalta kuin koiraltakin. Moni meistä kyl lä panostaa kaikkensa koiran
treenaamiseen, mutta miten onkaan sen oman kunnon laita?
Lauantaina 1 9.3.201 6 aamupäiväl lä koirat jätetti in koti in ja 11 reipasta TuuKkilaista saapui
TuuKkilaan Sporttitassun vetämään agil ityohjaajien fysi ikkatreeniin. Sporttitassun
fysiikkatreenit koostuivat omalla kehonpainol la suoritettavista ketteryys-, koordinaatiokyky- ja
tasapainoharjoitteista. Treenissä huomioiti in l ihaskunnon kehittäminen sekä ohjaajan
voimaominaisuuksien harjoittaminen.
1 5 minuutin alkulämmittelyn jälkeen jalat alkoivat tuntua jo makaroneilta ja hiki virtasi. Kun
lihakset ja nivelet ol i herätelty aamun horroksesta, alkoivat varsinaiset treenit. Loikitti in
elegantisti kuin peurat, hypitti in ni in korkealle kuin vain päästi in ja juosti in ni in lujaa kuin jaloista
vain lähti . Tässä vaiheessa vielä nauru raikasi ja vitsit lensivät. Naurukin alkoi pikkuhil jaa
hyytyä kun laitetti in lyhyellä
3 minuutin treenil lä jalkojen
l ihakset täysin maitohapoil le.
Mutta se tunne, sen jälkeen
kun annat kaikkesi vaikka
reisi l ihaksia polttelee, toi
hymyn taas ahkerien
agil ityohjaajien kasvoil le.
Lopuksi tehtävät vatsa- ja
selkäl ihasl i ikkeet toivat vielä
sopivan poltteen
keskivartalol le ja
rentouttavat venytykset
lopuksi rauhoittivat
väsyneiden, mutta ahkerien
agil ityohjaajien l ihakset.
Näissä treeneissä kyllä
ohjaajat joutuivat kovil le ja
l ihakset vedetti in maitohapoil le.
Treenin jälkeisenä aamuna varmasti kaiki l la ol ivat l ihakset kipeinä, jalat tuntuivat betonilta ja
jokainen l ihaksen jännitys aiheutti irvistyksen. Varmasti kaikkien treenissä olleiden olo ol i
kuitenkin hyvä sekä energinen, vaikka jokainen askel tuntui lähestulkoon jokaisessa
lihaksessa.

Agijaoksen kuulumisia:
Agitreenailun kesäkausi on alkanut. Ti istai-i l taisin on pari ryhmää ulkona, muut ryhmät
treenaavat hal l issa. Mukavia treenejä kaiki l le treenaaji l le ja menestystä kesän kisoihin!
Kisaurahan on kiva aloittaa vaikka oman seuran kisoista, nehän ovat 21 .5. Muistathan
ilmoittautua talkoohommiin.
Kiitokset kaiki l le estetalkoissa urakoinneil le. Agil ityesteet saati in hienoon kuntoon.

Lämmintä lähestyvää kesää ja i loista harrastusmieltä kaiki l le Tuukkilaisi l le!

Toivottaa Agil itytoimikunta
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Terveisiä TOKO jaokselta
Kuvat: Hanna el-Khouri

Toko jaoksen hall ituksen viestikapula si irtyi
Tarjalta Sari l le, joka yrittää parhaansa edistää
TOKO toimintaa TUUKK:ssa. Kiitokset Tarjal le
TOKO jaoksen eteen tekemästäsi työstä ja
hienoa kun saamme pitää sinut vielä kouluttaja
team:ssa.

TOKO ihmiset kokoontuvat sunnuntai i l taisin klo
1 7-20 treenaamaan yhdessä Tuukk:n kentäl le.
Tavoitteena on kokoontua klo 1 7 yhteiseen
paikal laoloon.
Kaikki VOI/EVL-koirakot ovat tervetul leita
harjoittelemaan omatoimisesti joka sunnuntai
klo 1 9-20 ja
pari l l isi l la vi ikoi l la klo 1 7-1 9 kenttä on
käytettävissä kaiki l le TOKO harrastaj i l le ja
treenikavereita extra si lmäparein seuraamaan
koiran toimintaa ohjaajan selän takana.

TOKO toimintaa on myös hall issa, jonka vuoro
oli huhtikuun loppuun asti maanantaina klo 1 9-
20 ja keskivi ikkona klo1 8-20. TOKO:n
vakiovuorojen hall iyhteyshenkilönä toimii
jatkossakin Marja Laakso toko@tuukk.fi .
Syksyl le alkaen syyskuussa, kasataan jäl leen
kiinnostuneita TOKO hall itreenaajia, joiden
toivotaan ilmoittautuvan Marjal le – alustavan
kiinnostuksensa . Kun tiedetään mil le päiväl le
vakiovuorot tulevat lähetetään pyyntö sitovasta
i lmoittautumisesta. Tarkemmat tiedot hal l ista ja
hinnoista
http: //www.tuusulankennelkerho.fi/yhdistys/koulutushall i/

TOKO-koulutukset pyörivät taas täydellä teholla joka toinen sunnuntai parittomil la vi ikoi l la
1 2.6.201 6 asti .
Kevään kouluttaj ina toimivat Tarja, Leene, Marja ja Jonna – Sari kuntouttaa leikattua jalkaansa.

Koulutusryhmiä on nyt vi isi eri tasoa: arkitottelevaisuus, toko-alkeet, toko-jatko, toko-
kisaamaan tähtäävät ja ki lpai l i jat (ALO/AVO). Ryhmät täyttyivät heti ja tul i joita ol isi ol lut
enemmänkin varsinkin ki lpai lu-ryhmiin.
Koulutuksiin on tul lut pal jon uusia kasvoja, mutta myös aikaisemmin koulutuksissa käyneitä on
edelleen
mukana. Kaikki TOKOsta kiinnostuneet ovat tervetul leita katsomaan toimintaa ja tuntien
päätteeksi voi kysellä ohjaaji l ta itsel le sopivista ryhmistä seuraavaa kautta varten.

TOKO jaoksen oma Facebook-sivusto,
TuuKK:n tokoil i joi l le on nyt perustettu oma suljettu facebook-ryhmä, jonka tarkoitus on tuoda
innokkaat tokoil i jat keskusteluyhteyteen. Ryhmän tarkoituksena on siis sopia kentäl le
omatoimitreenejä, sopia hall i in omatoimitreenejä (vapaatreenikorti l l iset) ja tiedottaa
tuurausvuoroista tai vapaista paikoista talven omatoimitreeniryhmissä hall issa, viral l inen
tiedotus löytyy edelleen myös kotisivui lta. Ryhmä löytyy nimellä "TuuKKin tokoryhmä -
tuurausvuorot ja omatoimitreenit" ja suoraan linkistä:
https://www.facebook.com/groups/1 006842462725403/. Ryhmään ovat tervetul leita kaikki
TuuKK:n jäsenet.

TOKOPALSTA
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Kartoitus seuralaisten halukkuudesta TUUKK:n TOKO SM-joukkueeseen 201 6
TUUKK kartoitus seuralaisten halukkuudesta osall istua TOKO:n edustusjoukkueeseen
Suomenmestaruuskilpai luihin, jotka pidetään 23.-24.7.201 6 Laukaassa.
Joukku koostuu 2 alokas-, 2 avoimenluokan ja 2 voittaja- tai erikoisvoittajaluokan koirista sekä
varakoirakoista.
Joukkueiden koirakot val itaan aiemman
koemenestyksen ja potentiaal in
perusteel la, alustavasti val itaan
yhteensä n. 8 koirakkoa, jotka
osall istuvat joukkueiden treeneihin.
Näiden koirakoiden joukosta valitaan
lopul l iset joukkueet toukokuussa 201 6.
Kaikki TUUKK:a yksilöki lpai luissa
edustavat ovat tervetul leita joukkueen
treeneihin vaikka eivät kaikki
mahtuisikaan joukkueeseen.
Seura tukee joukkuetta maksamalla
osall istumismaksut.
Kiinnostuneiden tietoja /tiedusteluja voi
laittaa sähköposti in
miettinen.p@gmail .com tai tekstari l la
soittopyyntöä nro 040-5703672.

TOKO jaoksen yhdistyksen nettisivul la on kevätsi ivous meneil lään ja päivitystä varten tarvitaan
seuran jäseniltä koirien ja ohjaajien tietoja kuvien kera. Kuvat ja tiedot voi lähettää osoitteeseen
toko@tuukk.fi

Kevät terveisin Toko-toimikunta

Sari, Tarja, Leene, Marja ja Jonna
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ILOISTA TREENIKESÄÄ!




