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YDINLUU (39. VUOSIKERTA) 

Tuusulan Kennelkerho ry:n jäsenlehti ilmestyy 

neljä kertaa vuodessa ja sen levikki on noin 200 

kpl.  

Aineistopäivät 

Ydinluu nro 1/2012 3.2.2012 

Ydinluu nro 2/2012 30.4.2012 

Ydinluu nro 3/2012 31.8.2012 

Ydinluu nro 4/2012 15.11.2012 

Päätoimittaja 

Elina Mauno p. 040 306 2480 

elina.mauno@elisanet.fi 

 

 

 

 

HALLITUS 

Puheenjohtaja 

Marja Uusitalo p. 050 315 0238 

marja1.uusitalo@pp.inet.fi 

Varapuheenjohtaja 

Heidi Ilmonen p. 040 356 7226 

heidi.simila0@saunalahti.fi 

Sihteeri ja rahastonhoitaja 

Jonna Lindfors p. 040 594 4007 

jonna.lindfors@pp.inet.fi 

Jäsenet 

Tarja Immonen 

p. 050 336 5454 

immonentarja@gmail.com 

Mervi Kähönen / PK-jaos 

p. 050 412 3895 

mervi.kahonen@gmail.com 

 

Helinä Riekki / TOKO-jaos 

tuukk.toko@gmail.com 

Martti Takala / Agility-jaos 

p. 040 869 0952 

lilli.mara@saunalahti.fi 

Varajäsenet 

Elina Ahola-Iivarinen 

elina.ahola@hukassa.com 

Katja Nieminen 

p. 040 563 5997 

mcigorsklan@kolumbus.fi 

Tuusulan Kennelkerhon yhteystiedot 

Tuusulan Kennelkerho ry 

c/o Jonna Lindfors 

Lehtimäentie 2 as 6 

05510 Hyvinkää 

tuukk.hallitus@gmail.com 

www-sivut 

www.tuusulankennelkerho.com 

tuukk.nettisivut@gmail.com 

Tilitiedot 

Keski-Uudenmaan Osuuspankki 

FI32 50921250030554 

BIC OKOYFIHH 

Jäsensihteeri 

tuukk.jasenet@gmail.com 

Kerhoemäntä ja kenttävastaava 

Anita Riekki p. 040 527 3600 

anita.riekki@gmail.com 

 

 

 

JAOKSET 

Näyttely-jaos 

Anja Nikkonen p. 040 585 0086 

anja.nikkonen@elisanet.fi 

Ajokoira-jaos 

Erkki Selin p. 040 833 4445 

TOKO-jaos 

Helinä Riekki 

tuukk.toko@gmail.com 

PK-jaos 

Miia Jokilahti, Mervi Kähönen, Riikka Mäkinen , 

Reija Nieminen ja Tintti Norring 

tuukk.pk@gmail.com 

Agility-jaos 

Arja-Leena Aho, Annina Aula, Reetta Haataja, 

Tia Hirvonen, Raija Joutsenvirta, Mari Lehto, 

Heini Lukkarinen, Elina Mauno, Martti Takala ja 

Maiju Turunen 

tuukk.agility@gmail.com 

Nuoriso-jaos 

Anni Järveläinen 

Heini Lukkarinen 
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Arvoisat TuuKKilaiset, olkaa hyvät! 

Tässä se nyt vihdoin on, ensimmäinen Ydinluu-lehteni. Tahdon nöyrimmästi kiittää entistä 

päätoimittajaa Reijaa tuesta ja avusta! Lisäksi kiitos puheenjohtajallemme Marjalle sekä 

tietenkin kaikille, joilta sain tarinat kasaan lehteä varten. Olen varsin iloinen ja jopa ylpeäkin 

aikaansaannoksestani   

Materiaalin toimittamisen aineistopäivät löytyvät sivulta 2. Juttuja, tarinoita sekä kuvia saa ja 

pitää jokaisen laittaa tulemaan! Erityisesti kansikuvaehdotuksia otan mielelläni vastaan. 

Muistutan tässä samalla, että Ydinluu-lehtemme ilmestyy nyt ensimmäistä kertaa sekä 

paperisena että sähköisenä versiona. Jäseniä pyydetäänkin ilmoittamaan jäsensihteerillemme 

(tuukk.jasenet@gmail.com) halukkuutensa saada sähköinen versio. 

Keskustelupalsta on herännyt hyvin eloon ja jäseniä on sinne mukavasti rekisteröitynyt. 

Käykää siis katsastelemassa keskustelun alla olevia aiheita ja työntäkää rohkeasti oma 

lusikkanne soppaan. Ideoimalla ja aktiivisella vuorovaikuttamisella saadaan toimintaa 

kehitettyä jäsenten haluamaan suuntaan. 

Talven pakkaset taas yllättivät ”pehmeämmän” joulukuu jälkeen. Saimmekin treenata tosi 

pitkään ulkokentällämme ja nyt siis on treenailtu Ojangon ihanaisessa sisähallissa. 

Pakkaspäivinä voi treenauksen ja ulkoilun lisäksi keksiä muutakin puuhaa koiran kanssa. 

Hyvinkään koirauimala on Nellin ja minun epäsäännöllisen säännöllinen aktiivipuhde. Nyt 

Helsingin Vartioharjuunkin avattiin koirauimala, tosin hieman pienempi kuin Hyvinkään. Mikäli 

teistä joku on jo siellä vieraillut, kuulen mielelläni kokemuksistanne. Erinomaiseksi 

aktiviteetiksi osoittautui myös Vantaan Koivuhaassa sijaitseva Heiluvan Hännän virikeluolasto. 

Voi sitä ihmetyksen ja nuuhkimisen määrää! Suosittelen lämpimästi. 

Nyt jäämme Nellin kanssa treenauksesta ”äippälomalle”. Tuntuu, että pikku karvaturani oli 

juuri äsken pentu ja nyt pitäisi jo omia vauvoja tehdä. Katsotaan, miten kaikki sujuu. Voin 

sanoa, että näin ensikertalaisena jännittää Nellin puolesta  Kerron pentukuulumiset 

seuraavassa numerossa. Siihen asti mukavaa kevään odotusta ja hyviä treenejä kaikille! 

Elina 

 

 

 

 

 

 

Talvipäivä menee tietysti näinkin… 
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Kun lukaisin viimekertaisen palstani, 

jouduin taas kerran toteamaan, että 

ihmisen on parempi varoa sitä, mitä 

toivoo – joskus se toive voi jopa toteutua! Toivoin tuolloin puhtaita lumihankia vesi- ja 

räntäsateiden tilalle ja sitähän on nyt saatu purevaakin purevamman pakkasen kera. Jotenkin 

tuntuu, että nykyisin kaikki asiat menevät aina ääripäästä toiseen, mitään ei enää ”tapahdu 

kohtuudella”. Eipä auta valittaa, talvi tulee joka vuosi lumineen ja pakkasineen, siihen on vain 

sopeuduttava. Muistutettakoon tässä yhteydessä kaikkia seuramme jäseniä, että kotipihalla 

olevat kinokset eivät ole esteenä koiran kouluttamiselle, sillä koulutuskenttämme Nahkelassa 

on luvattu pitää aurattuna läpi talven eli tilaa löytyy kaikelle koiramaiselle tekemiselle. 

Näin vuoden ensimmäisessä lehdessä lienee hyvä paikka kirjoitella ajatuksia seurastamme ja 

sen toiminnasta. Toimintaamme jaksottaa koulutusten ja luonnon olosuhteiden lisäksi vahvasti 

sääntömääräinen vuosikokous, joka tänä vuonna pidetään 19. maaliskuuta. Katso kokouskutsu 

tämän lehden Ajankohtaista-sivulta ja varaa päivä kalenteristasi. Toivomme aktiivista 

osallistumista, jotta saamme uuden toimintakauden käyntiin isolla joukolla. Kokouksessa 

käsitellään sääntöjemme määräämät asiat sekä valitaan seuramme toimihenkilöt tulevalle 

kaudelle. Siellä on hyvä mahdollisuus vaikuttaa siihen, ketkä jatkossa seuraamme ja 

toimintaamme vievät eteenpäin. Tervetuloa mukaan sankoin joukoin! 

Seuramme toiminta on aina pohjautunut ja tulee varmasti aina pohjautumaan innokkaiden 

koiraharrastajiemme talkootyöhön, paino sanalla TALKOO. Vaikka emme pysty tehdyistä 

työtunneista maksamaan kenellekään euroissa, toivon seuramme toiminnan ja tekemisten 

olevan muulla tavoin palkitsevaa. Näin uuden toimintakauden kynnyksellä haluaisinkin 

muistuttaa kaikkia jäseniämme siitä, että seuramme toiminta on juuri sellaista, millaista te 

siitä teette. Vaikka seuraamme valitaan vuosittain puheenjohtaja, hallitus, erilaiset jaokset ja 

toimihenkilöt, ei tekeminen voi jäädä pelkästään näiden henkilöiden vastuulle, se ei vaan 

käytännössä ole mahdollista. Kukaan ei työskentele Tuusulan Kennelkerhon palveluksessa 

täysipäiväisesti ja kaikilla on se kuuluisa omakin elämä seuramme ulkopuolella, eikä kaikki 

tekeminen voi siis kaatua pienen porukan niskaan. Tälle vuodelle toivomme entistä enemmän 

uusia, aktiivisia jäseniä tekemään töitä yhteisen seuramme ja rakkaan harrastuksen eteen. 

Kun vastuut jakautuvat isommalle porukalle, saamme paljon enemmän aikaan ketään liikaa 

rasittamatta.  

Lisäksi haluan vielä muistuttaa, että vuosikokouksessa valitun hallituksen, eri jaosten sekä 

kaikkien toimihenkilöiden tehtävä on järjestää seurassamme sellaista toimintaa, mitä 

jäsenemme tarvitsevat ja haluavat. Emme kuitenkaan ole ajatusten lukijoita, joten mikäli 

seuramme toiminta ei vastaa toiveitasi, älä jää ihmettelemään, vaan ota reippaasti yhteyttä. 

On kuitenkin muistettava, että näinkin ison jäsenmäärän ja monimuotoisen lajivalikoiman 

ollessa kyseessä, kaikkien toiveita ei ehkä pystytä ihan juuri sillä silmänräpäyksellä 

toteuttamaan ja kompromisseja joudutaan varmasti tekemään. Mutta muutoksia ei taatusti 

tapahdu, mikäli toiveita ja ideoita ei missään kerrota. Kukaan ei myöskään pistä pahakseen 

valmiiden ratkaisuehdotusten esittämistä ja/tai tekijäksi tarjoutumista =) 

Yhteydenottokanavia ideoiden esittämiseen löytyy lukuisia, esimerkiksi tämän lehden 

etukannen sisäpuolelta löydät tämänhetkisten vastuuhenkilöiden yhteystiedot. Vuoden päässä 

häämöttää seuramme 40-vuotis juhlavuosi, jota varten haluaisin seuramme virittäytyvän 

huippukuntoon kaikilla tavoin! 

Talvisin terveisin, 

Marja
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TUUKK:N KEVÄTLEIRI 2012    

    

Tapahtuma 

 paikka: Västankvarn Gård 

 Västankvarnvägen 413, 10230 Ingå st. 

 aika: 19.-20.5.2012, PE klo 18 – su klo 16 

 järjestäjä: Tuusulan Kennelkerho ry. 

Kouluttajat 

Haku:  Antti Konttinen 

Jälki:  Niko Saari 

Leiripaikka, majoitusolosuhteet ja sijainti:  

 http://www.vastankvarn.fi/fi/vilan.asp 

 koirasi saa yöpyä sisällä, mikäli se tulee huonekaverin koiran kanssa toimeen 

Ilmoittautuminen 

 8.5.2012 mennessä Reija Nieminen, puh. 046-5680622, reija.nieminen@gmail.com  

 Ilmoittautuessasi esitä seuraavat tiedot:  

o Nimesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi 

o Koiramäärä 

o Harrastuslaji leirillä: haku vai jälki 

o Erikoisruokavaliosi 

o 50 € varausmaksusta kuittikopio 

(varausmaksua ei palauteta peruutuksen sattuessa) 

 

 Maksun saaja: Tuusulan Kennelkerho ry.   

 Tilinumero: Keski-Uudenmaan OP 509212-530554 

 Viitenumero: 4093 

 Osallistumismaksu:  

sis. aamupalat ja lounaat, koulutukset, majoituksen, saunavuorot 

1) TuuKK jäsen 110 €/hlö 

2) Ei TuuKK jäsen 130 €/hlö 

3) Toinen koulutettava koira samalla ohjaajalla, koirilla vuoropäivät tai 

vuoroharjoituskerrat 0 € 

4) Toinen koulutettava koira samalla ohjaajalla, molemmilla oma ryhmäpaikka 100 

€ 

5) Henkilö ilman koiraa 70 €/hlö (jäsenet + ei-jäsenet) 

 Eräpäivä: 11.5.2012 (koko summa), varausmaksu vähennetään loppusummasta 

 Lähetä loppumaksusta myös kuittikopio osoitteeseen reija.nieminen@gmail.com 

 

 

...jatkuu seuraavalla sivulla… 

 

 

mailto:reija.nieminen@gmail.com
mailto:reija.nieminen@gmail.com
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Leirin alustava aikataulu lauantaina 

Klo 08-09 Aamupala 

Klo 09-13 Koulutus  

Klo 13-14 Lounas 

Klo 14-19 Koulutus  

Klo 19-20 Iltapala 

Klo 20-23 Sauna 

 

Sunnuntaina 

Klo 08-09  Aamupala 

Klo 09-14 Koulutus 

Klo 14-15  Lounas 

Klo 15-16  Siivous 

Muistathan pakata leirireppuusi ainakin  

 liinavaatteet (huoneissa sängyt on suojattava lakanalla, pelkkä makuupussi ei riitä,  

tyyny ja peitto on talon puolesta) 

 pyyhe (myös koirallesi) 

 koiran ruoat, treenivarusteet, palkat (namit, lelut) 

 kakkapusseja koiralle (pidä piha-alue ja pellot siistinä) 

 jos sinulla on koirallesi häkki, se kannattaa ottaa mukaan (varsinkin, jos epäilet, että 

yöpyminen toisen koiran kanssa ei välttämättä suju rauhallisesti) 

Ajo-ohje 

http://www.vastankvarn.fi/fi/ajoohje.asp 

 

 

Kevätleiriterveisin, 

 

Reija Nieminen  

Tuusulan Kennelkerho 
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HHYYPPPPYY--SSEEMMIINNAAAARRII  

  

SU 29.4.2012 KLO 10-15 / IIDA VAKKURI 
Sopii vasta-alkajille ja jatkajille! 

 

Tuusulan Kennelkerhon koulutuskenttä 

Max 6 koiraa, etusija on TuuKK:n koulutusohjaajilla, 

joiden ilmoittautuminen 10.4. mennessä. 

 

Osallistumismaksu 
Koirakko 30 €, kuunteluoppilas 5 € 

 

Maksutiedot 
Saaja: Tuusulan Kennelkerho ry. 

Tili: 509212-530554 

Viite: 4048 
 

Ilmoittautuminen 
Reija Nieminen, p. 046- 56 80 622, Reija.nieminen@gmail.com 

 
KUITTI MUKAAN! Huom! Ei vesipistettä. Kanttiini. Ulko-wc. 

 

TERVETULOA! 

 

 

mailto:Reija.nieminen@gmail.com


 

Ydinluu 01/2012  Tuusulan Kennelkerho ry   9 

 

 

Tervehdys! 

Taas on uusi vuosi lähtenyt liikkeelle ja oikea talvikin tuli vihdoin! Talvi on agilityharrastajille 

hiukan hajaannuttavaa aikaa: ahkerimmat treenaajat haalivat treenivuoroja monestakin eri 

hallista, joillakin on viikoittainen hallivuoro, jotkut käyttävät ns. irtovuoroja ja jotkut pitävät 

ihan treenitaukoa. 

TuuKKin agilityharrastajat saivat tänä 

vuonna kahden kentän hallivuoron 

upouudesta Vuokkoset Areenalta, joka 

valmistui vuodenvaihteessa ja treenaus 

aloitettiin melkein saman tien. Halli on yksi 

Suomen suurimmista: siellä on viisi kenttää 

siirrettävillä väliaidoilla, joten siellä voidaan 

järjestää kahden kentän virallisia kilpailuja. 

Hallin viralliset avajaiset pidettiin 20. – 

21.1.2012, jolloin paikalla olivat mm. 

presidenttiehdokas Pekka Haavisto, Vantaan 

kaupunginhallituksen puheenjohtaja, 

Suomen Agilityliiton, Border Agility Teamin ja 

Hakunilan Seudun Koiraharrastajien 

puheenjohtajat sekä hallissa treenaavien 

muiden seurojen edustajia. Puheiden lisäksi 

pidettiin hallin ensimmäiset viralliset 

agilitykilpailut eli melko mittavasta 

tilaisuudesta oli kyse. 

TuuKK siis aloitti myös viikoittaisen 

treenauksen uudessa "kotihallissamme" heti 

vuodenvaihteen jälkeen. Ilahduttavaa on, että toisella kentällä on täysi miehitys ei-niin-

vakavalla mielellä treenaavia koirakoita. Näin saamme yleisen kiinnostuksen ja innostuksen 

lajiin säilymään vuodesta toiseen sekä jokaiselle mahdollisuuden kehittyä! Toisella kentällä 

treenaavat kisaavat koirakot ja jotkut ovatkin aloittaneet jo kisakauden. Vuokkoset Areenalla 

tullaan pitämään useita virallisia kilpailuja ja toivottavasti näemme myös omia jäseniämme 

kisaamassa ja edustamassa seuraa. Lopputalvi taitaakin mennä treenatessa ja kisatessa, 

kevään ja kesän tapahtumien sekä treenijärjestelyjen tarkempaan suunnitteluun on vielä hetki 

aikaa! 

Talviset terveiset kaikille koiraharrastajille koko agilitytoimikunnan puolesta! 

Toivottelee  

Annina Aula 

Kohta se kesä jo lähenee ;) P.S. Muistakaahan lähettää kisatuloksia osoitteeseen 

maiju.turunen@gmail.com, päivitämme ne nettiin. Sieltä on sitten kiva seurailla omaa ja 

muiden kisamenestystä. 

mailto:maiju.turunen@gmail.com
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Talvitottista, pk-versio 

Varustus: 

Pilkkihaalari, karvahattu, villakerrasto(t), kahdet villasukat, talvikumpparit, hanskat (jotka 

lämmittää) ja hanskat (jotka kädessä voi palkata koiran), koiran normimantteli, fleecemantteli, 

tassutöppöset sekä lämmin alusta autoon. Ainakin. Niin ja taskulamppu, todennäköisesti 

hämärtyy joka tapauksessa ihan yht’äkkiä. 

Toiminta: 

Puetaan koiralle manttelit päälle, hurttaparka näyttää siltä kuin päätä leikattaisiin. Toivotaan, 

ettei koira jäädy autoon. Leikitään ”pidetään autoa hetken päällä ja hetken pois” -leikkiä. 

Otetaan koira autosta, riisutaan se ja treenataan ihan pieni hetki. Toivotaan, ettei koira jäädy 

kentälle. Omat sormet paleltuu, leikkiä kun ei voi tumput käsissä eikä oikeastaan ilmankaan. 

Koira jäätyy kentälle, sen pallit on huurussa ja se ontuu kolmea jalkaa yhtä aikaa. Puetaan 

koiralle manttelit päälle, hurttaparka näyttää edelleen siltä kuin päätä leikattaisiin. Toistetaan 

tätä niin kauan kuin huvittaa treenata. Eli ei pitkään. Odotetaan kevättä. 

Terveisiä siis pk-jaokselta pakkasen keskeltä! Onneksi Sinisessä Kontissa on kivan lämmintä 

juoda kahvia ja suunnitella ensi vuotta – tiedossa on kokeita, tottis-koulutuksia, seminaareja 

sekä leirejä jäsenistön iloksi, opiksi ja hyödyksi. Treeniryhmät sekä jäljestä että hausta ovat 

talvitauolla metsätreeneistä, hakuporukat treenaavat tarpeen mukaan ilmaisuja ja partiointia, 

tottista voi tehdä vuodenajasta riippumatta (ainakin ihan vähän). Niinä hetkinä, kun pakkasta 

on kaksikymmentä astetta ja lunta tupruttaa 90 asteen kulmassa kaakosta, treenitauko tuntuu 

loistavalta ajatukselta, kun taas lauhoina maanantai-iltoina mikään ei ole tunnelmallisempaa 

kuin treenikentän valot ja hyvin menneet harjoitukset loistavassa treeniseurassa.  

Ennen metsien sulamista palveluskoirakäyttöön on tiedossa vielä vuosikokous maanantaina 

19.3.2012, tervetuloa! 

Pk-toimikunnan terveisin, 

Tintti Norring 

 

 

 



 

Ydinluu 01/2012  Tuusulan Kennelkerho ry   11 

Kisaturistina agilityn MM-kisoissa 

2011 (Lievin, Ranska) 

 

Iso urheilupyhättö Pohjois-Ranskassa,  Lievin-nimisessä  pikkukaupungissa,  sai 

perjantaiaamuna kokea uudenlaisen aamuruuhkan.  Siinä oli äidit ja isät ihmeissään lapsiaan 

kouluun kyyditessään, kun liikenne ei sujunut mihinkään suuntaan. Innokas, toiset sanoisivat 

yli-innokas ja vähemmän (tai ei lainkaan) ranskaa osaava agilitykansa eri puolilta maailmaa 

valui massoittain kohti MM-kisa-areenaa. Taksifirmat suhasivat hotellien ja kisapaikan väliä 

tauotta ja tekivät varmasti hyvän tilin - jopa niin hyvän, että jollain oli varaa jättää ei-ranskaa-

osaava ottamatta kyytiin! Kisaajat lenkittivät koiria pienillä kaduilla aamun koleudessa ja 

ilmassa oli suuren urheilujuhlan tuntua. Toivottavasti ne jalkakäytävien lukuisat läjät, joita 

iltapäivällä aina väistelimme, olivat paikkakuntalaisten jälkeensä jättämiä. Yäks! 

Osallistuimme Harri Huittisen järjestämään epäviralliseen fanimatkaan (kokeiluluontoinen ja 

harjoittelua tulevaisuutta varten). Etelä-Afrikka viinitiloineen siinteli jo Huittisen silmissä… 

Meitä olikin hyvin hauska porukka kasassa eri puolilta Suomea, kun Helsinki-Vantaalla 

tavattiin. Lensimme Brysseliin, josta jatkoimme bussilla Ranskan puolelle Lieviniin. Matkaa 

kisapaikalle hotellistamme oli noin 7 km eli varsin lähellä, mutta kuitenkin kaukana. 

Hotellimme, kuten varmasti kaikki muutkin lähiseudun hotellit, oli täynnä agikisayleisöä.  

Ohjelmasta olimme jo kotona päätelleet, että päivistä tulisi pitkiä ja ennakko-odotukset eivät 

tuottaneet pettymystä tässäkään asiassa.  Aamiainen klo 6-7, taksilla kisapaikalle ja takaisin 

klo 21-22. Joka aamu varmistimme hotellista, että saisimme ruokaa vielä tultuamme, hotellin 

ravintola kun suljettiin jo klo 21. Katsomo oli jaettu maittain ja meidän kohtalomme oli istua 

viikonloppu ruotsalaisten ja norjalaisten välissä. Mitkään huippupaikat meillä ei 

kaarrekatsomossa ollut, mutta sieltä näki kuitenkin aivan loistavasti. Toisaalta asiaa helpotti 

kummasti se, että ei ruotsalaisillakaan paljoa paremmat asemat olleet. Yhtenäisyyttä 

katsomoon toi Kaisa Eskolan piirtämät fanipaidat ja ne lukuisat Suomen liput, joita me kaikki 

olimme mukanamme raahanneet.  Rekvisiitan määrässä hävisimme ruotsalaisille: heillä oli sitä 

valtavasti ja selvä ohjelmatirehtööri, joka mm. jakoi vihkosen laulunsanoja 

ruotsalaiskatsomoon. Ruotsalaisia kannatuslauluja koko viikonloppu! Kyllähän se Oreniuksen 

nuorempi poika siinä yritti olla sovittelijana, sillä kun oli intressejä kumpaankin katsomoon. 

Kisojen loppua kohden pohjoismainen yhteistyö nosti päätään, halusimme ja myös voitimme 

kannustuksessa ranskalaiset.  No, ainakin melkein.  

Mitä itse kisoista jäi mieleen?  Liukas alusta. Olisi voinut kuvitella, että tämän kokoluokan 

tapahtumaan olisi löytynyt parempiakin vaihtoehtoja. Toki alusta oli kaikille sama, mutta 

koirien ja ohjaajien liukastelun katsominen perjantaina oli hurjaa. Kärjistäen ajatellen kävi 

mielessä mahdollisuus, ettei sunnuntain radoille tervettä koirakkoa löydy enää starttaamaan.  

Nähtiin kaikenlaista sutimista, kyljelleen kaatumisia ja hypyiltä nenälleen laskeutumisia. Tero 

Mesiranta kirjoittikin osuvasti ”kuin bambit liukkailla jäillä”. On lihashuollosta vastaavalla 

porukalla ollut kovasti töitä. Tilanne koheni kuitenkin viikonlopun edetessä. Koirat oppivat, 

mutta alusta myös hieman käytön myötä parani.  

Radat olivat haasteellisia, kuten kuuluukin, mutta myös aivan suoritettavissa. Ihanneajan 

määrittely ei aina onnistunut aivan nappiin, sillä minien finaaliradalla ei nähty yhtään nollaa 

(toki puhtaita ratasuorituksia, mutta kaikille yliaikaa). Tämä myös tavallaan mitätöi 

hyppyradan nollaratojen aikojen merkityksen, sillä nyt sijat jaettiin sen mukaan, ken teki 

agiradalta vähiten yliaikaa. Rataprofiileissa huomiota kiinnitti keppien sijoittelu radalla.  
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Keppien loppu oli useilla radoilla vasten jotain estettä: pussin kehystä, A:n harjaa tai sitten 

vaikka kehäaitaa. Koirat eivät tehneet keppejä loppuun normaalisti vaan ohjaajan yllätykseksi 

tulivat pois esim. toiseksi viimeisestä välistä, toiset jopa useita kertoja suoritusta korjatessa.   

Mieleen jäivät myös ”ympyrät” eli koira pyöräytetään täydet 360 astetta (yleensä 

takaakiertona hyppyesteellä, jonne tullaan vauhdilla ja ansaeste on lähellä). Tätä oli harjoiteltu 

ja uskomattoman hyvin liukkaalla matolla näistä koirakot selvisivät.  Mielenkiintoista oli myös 

seurata maittain esiintyviä piirteitä ohjauksissa.  Venäläiset juoksevat olkavarret ja kyynärpäät 

kiinni vartalossa ja kyynärvarret ja kädet ranteista rentoina viuhtovat kovasti. Tämä näyttää 

varsin hosuvalta, koirat ovat siihen selvästi tottuneet. Kanadalaiset eivät koskaan kääntäneet 

koiralle selkäänsä ja näin ollen ohjaavat paljon takaa. Japanilaisten jalat kävivät kuin neula 

Singerin ompelukoneessa, sillä he pyrkivät pysymään koiran rinnalla ja he myös onnistuivat 

siinä valtavan hyvin. Miltähän oma ohjaus näyttää, jos joku sitä analysoisi kolme päivää… 

Kisat eivät ehkä menneet suomalaisittain totutulla tavalla, mutta jännitystä riitti loppuun asti. 

Tulospalvelu ei toiminut järjestäjien toimesta lainkaan, mutta onneksi suomalaiskatsomossa 

oltiin ajan tasalla. On hienoa seurata kisoja, kun tietää tasan tarkkaan, minkä ajan alle nolla 

tarvitaan, että koirakko siirtyy johtoon. Tästä loistavasta palvelusta vastasi pari penkkiriviä 

ylempänä istunut Ari Honkanen. Ihan huippua! Jos jotain voisi toivoa Tsekin kisoja silmällä 

pitäen, niin aivan näin jännittävää ei tarvitsisi olla. Siinä oli nitrot tarpeen ja kynnet syötynä 

moneen kertaan, kun iloita ei voinut toisten epäonnistumisesta ja silti toivoi Tuulian jatkavan 

nousua lopputuloksissa. Niin Tuulia ja Punssi nousivat sijalta 21. hopealle, sija kerrallaan, 

koirakko kerrallaan… Onnea Tuulia ja Punssi, te teitte sen ja meidän tehtävänä oli kestää 

tilanteen aiheuttama jännitys! Päästiin hopeatuuletuksiin mekin, juostiin kenttää ympäri ja 

huudettiin kuin vähäjärkiset.  Suomen liput heiluen kohti seuraavia MM-kisoja, Liberec ja 

Tsekki, täältä tullaan! 

 

Terveisin, 

Heini Lukkarinen 

 


