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Esittelyssä Sisällysluettelo 
  
TuuKK:n AGILITY-harrastajat ovat 
harjoitelleet sisähallissa tänäkin talvena. 
Järvenpään ALU-halli on erittäin siisti ja 
hyvä harjoittelupaikka, jossa on käynyt 
lukuisia harrastajia alkeiskurssilaisista 
aina kilpailutasoisiin harrastajiimme. 

Tuloksia ..................................................3 
Esittelyssä...............................................3 
Haastattelussa Kikka Vesanto ................4 
Lemmikki hoitoon?..................................6 
SPKL:n Koiranohjaaja-kurssi ..................8 
Kiertopalkitut ...........................................9 

Arja-Leena 11 kk:n ikäisen Englannin 
Spingerspanielinsa Kessun kanssa on 
yksi harrastajista. Kessu oli hallilla toista 
kertaa ja hyvin näkyi hypyt jo sujuvan. 

Koiralle raakaravintoa ...........................10 
Tapahtumakalenteri 2005 .....................14 
 
 

  
 

 

 
 
Tuloksia 
 
Valkoinen paimenkoira, Enna of White 
Heroes "Enna" 
Om. Anita Riekki, Tuusula 
ToKo ALO; Lahti 23.01.05; I-tulos 
Harviala 29.01.05; I-tulos 
BH: Lahti 4.4.05; Hyväksytty 
 
 

 

Arja-Leena ja Kessu agi-esteellä. 
 

 
Anita Riekki ja Enna seuraa. 
 

Päivi Reiman, Kassu ja Demo.  
Päivi on hallituksen varajäsen.  
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Haastattelussa Kikka Vesanto 
Reportterina Anita Riekki 
 
Haastatateltavani on tällä kertaa Kikka 
Vesanto, jolta ajattelin kysellä hieman 
matkailusta koiran kanssa. 
 
1. Hei Kikka. 
Olen kuullut, että olet matkailut koiran 
kanssa usein?  
Matkailua olen harrastanut koko ikäni, eli 
kauan, ja viimeiset 5 vuotta koiran/koirien 
kanssa. Koirat ovat tuoneet reissaamisen 
uudenlaisen ulottuvuuden ja mielestäni 
vain positiivisia kokemuksia. 
 
2. Mitä koiria sinulla on? 
Meillä on kaksi Belgianpaimenkoiraa ja 
muunnos on tervueren. Workaholic Da-
Do-Ron-Ron (Roni) 5 vuotta ja 
Workaholic Tra-La-Laa (Taika) on ensi 
toukokuun lopulla 2 vuotta. 
 
3. Missä kaikkialla olet käynyt? 
Olemme kiertäneet Eurooppaa ristiin 
rastiin useamman kerran sekä tietysti 
kotomaakin on tullut tutuksi. Ronilla on 
enemmän Euroopan maita käytynä kuin 
Taikalla, mutta meillä itsellämme, ennen 
koiria, ei taida olla kuin pari käymätöntä 
maata. 
 
4. Onko matkailusi ollut näyttelyreissuja, 
vai ihan lomamatkoja? 
Ennen koiria tehtiin lomamatkoja ja 
matkan pituus vaihteli neljästä viikosta 
kuuteen viikkoon ja ne olivat maiden 
kulttuuriin ja elämyksiin tutustumista sekä 
haettiin kokemuksia. Roni oli neljä 
kuukautta, kun ensimmäisen kerran lähti 
Euroopan kierrokselle ja silloin käytiin 11 
maassa ja viivyttiin 3,5 kuukautta. Siellä 
Roni oppi sosiaalisuuden vaikka 
koulutukseen muuten ei panostettu. 
Taika, kun tuli taloon niin nykyään 
lomamatkaan otetaan myös muutama 
näyttely mukaan. Viime kesänä 

tutustuimme pintaa syvemmälle Liettuaan 
ja Latviaan, kun ennen olemme vain 
ajaneet läpi. Näihin kumpaankin maahan 
otettiin myös yhdet näyttelyt Taikalle 
mukaan. 
 
5. Kenties myös ulkomailla? 
No, pääsääntöisesti me siis panostetaan 
ulkomaan matkailuun. 
 
6. Missä kaikkialla? 
Amerikassa ja Kanadassa olemme 
käyneet lentäen, ilman koiria. Muuten on 
Eurooppa aika monipuolisesti autolla 
kierretty. 
 
7. Mitä pitää ottaa huomioon, jos aikoo 
koiran/koirien kanssa ulkomaille? 
Nykyään on helppo matkustaa ulkomaille 
koirien kanssa, kun EU on levittäytynyt 
niin kattavaksi. Samat asiat pitää 
huomioida, kuin täällä kotomaassakin 
matkaillessa autolla. Tarpeeksi vettä, 
liikuntaa eli ei liian pitkiä siirtymiä 
paikasta toiseen. Sitten on olemassa 
joitakin maiden säännöksiä eri roduille. 
Joku rotu tarvitsee yleisellä paikalla 
kuonokopan jne. Ne kaikki löytyvät 
helposti, kun nettiä vähän aikaa pyörittää. 
 
8. Millainen paperisota esim. on? 
Nykyään ei paljon paperisotaa tarvitse 
käydä. Katsoo vain, että koiralla on EU-
passi, rokotukset kunnossa ja Suomeen 
tullessa heisimadotus ajallaan otettuna. 
Ruotsi ja Norja tekevät vähän poikkeusta 
vasta-aineittensa kanssa. 
 
9. Entä majoitusmahdollisuudet, ovatko 
lemmikit tervetulleita hotelleihin, vai onko 
joitain erityisiä majoittumispaikkoja? 
Majoitusmahdollisuuksiin olemme 
tutustuneet reissuillamme vain camping-
alueisiin, mutta tiedän että on hotelleja 
jotka ottavat koiria ja toiset taasen ei. 
Aivan niin kuin meillä täällä 
kotomaassakin. Niihin vain täytyy 
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tutustua etukäteen ja on myös camping-
alueita, jotka eivät ota koiria sisään. 
Leirintäalueoppaasta löytyy kyllä aivan 
tarpeeksi alueita, jotka hyväksyvät koiran 
ja me käytetään vallan niitä. 

 

Joissakin Viron, Latvian ja Liettuan 
hotelleissa olen ollut koiran kanssa ja 
aivan loistavasti suhtautuvat. Ne, 
leirintäalueet jotka ottavat koiria ovat 
myös koiraystävällisiä ja kaikki on mennyt 
todella hyvin. Saksaan mennessä 
rahtilaivoilla on lemmikkieläinhytit 
erikseen ja matkahan on suht’ pitkä ja 
mukava siellä on koiran kanssa olla. 
Keittiöstä saa koiralle oman 
ruokalautasenkin vietäväksi hyttiin sekä 
pissatuspaikat on järjestetty kannelle. Kikka ja Taika vuoristossa. 
  
10. Reissaatko aina omalla autolla? 12. Onko sinulle sattunut joskus jotain, 

mihin et osannut varautua, ehkäpä 
hauskoja sattumia? 

Me reissaamme pääsääntöisesti omalla 
autolla ja matkailuvaunulla eli meillä on 
oma koti mukana. Ihan muutaman 
reissun olen tehnyt näyttelybussin 
mukana hotellimajoituksineen ja nekin 
ovat olleen aivan loistavasti järjestettyjä. 

Yleensä olen aika tarkka ja yritän 
varautua kaikkeen mahdolliseen. 
Ensimmäisillä reissuilla koirien kanssa 
olin varautunut ihmisten suhtautumiseen 
eläimiin, niin kuin meillä täällä kotona. 
Iloisesti sain yllättyä kuinka mahtavasti 
etelässä ihmiset ottavat eläimet vastaan. 
Olemme istuskelleen ravintolassa 
syömässä koirien kanssa ja koirille 
tarjoilija tuo aina oman vesikupin. 
Olemme myös jättäneet koiran ravintolan 
ikkunan alle kiinni, mistä olemme voineet 
sitä vartioida silmä tarkkana, mutta 
tarjoilija tuli sanomaan: ottakaa koira 
tänne sisään mukaanne, ja taasen tuli 
oma vesikuppi koiralle. Tämän ihmisten 
suhtautumisen takia koirien kanssa on 
niin mukava matkustaa rajojen 
ulkopuolella. 

 
11. Onko ollut ongelmia esim. 
Euroopassa tai muualla ulkomailla, entä 
kotimaassa? 
Mitään suurimpia ongelmia en ole 
tavannut, kun olen hoitanut täydellisen 
rokotusohjelman koirille. Meidän 
eläinlääkärit kyllä tietävät hyvin mitä ns. 
ylimääräisiä rokotuksia kannattaa ottaa, 
kun esim. lähtee etelä-Eurooppaan (esim. 
Kreikka, Espanja, Portugali). Portugali oli 
sellainen, missä on paljon kulkukoiria, 
niin siellä käytin Ronilla useasti 
ulkoillessa kuonokoppaa. Oman 
mielenrauhani vuoksi tämän siis tein, ettei 
päässyt haistelemaan rokottamattomien 
koirien jätöksiä. 

 
13. Miten eläimet ovat reissuilla 
pärjäilleet?  
Roni ja Taika matkustavat mielellään ja 
pärjäävät hyvin. Takakontin luukun, kun 
nostaa niin koirat tietävät oman häkkinsä 
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 ja häntä heiluen sisään. Joko mennään, 
mennään jo! Lemmikki hoitoon?  
 
14. Seuraava matkasi, kenties jo ensi 
kesänä ja minne päin maailmaa? 

Reportterina Anita Riekki 
 
Joskus voi tulla eteen tilanne, ettei koiraa/ 
kissaa voikaan ottaa loma- tai työmatkalle 
mukaan. Silloin tulee ajatelleeksi 
koirahoitolaa.  

Aivan seuraava pidempi matka on 
bussireissu Moskovan näyttelyyn 
helmikuussa. Tietenkin ennen kesää 
reissataan toisessa ”kotimaassamme” 
Virossa useammankin kerran sekä tietysti 
Liettua ja Latvia ovat ohjelmassa. Ronille 
muutamat agikisat näissä maissa ja 
Taikalle näyttelyt. 

 
Vierailin Juppsguardin koira- ja 
kissahoitolassa, jonka omistajia ovat 
Anne ja Eero Juppi. Alun perin 
Juppsguard on ollut heidän 
kennelnimenään vuodesta -95. 
Hoitolatoiminnan he ovat aloittaneet 
vuonna -97 ostettuaan nykyiset toimitilat. 
Juppsguard sijaitsee Tuusulassa Vanhan 
Lahdentien ja Keravan ja Järvenpään 
välissä, Ketunkorvessa, jonne on hyvät 
yhteydet joka puolelta Uuttamaata. 
Hoitola sijaitsee rauhallisella 
metsäalueella keskellä luontoa. 
Nykyisellään toiminta on pääasiassa 
hoitolatoimintaa, kennelkasvatuksen 
ollessa harrastus. Jupit kasvattavat 
suurikokoisia Maremmano-Abruzzeseja, 
joita heillä on kotonaan viisi. 

Ensi kesänä lähdemme taasen autolla ja 
matkailuvaunulla ja kohteena on Balticaa 
pitkin alaspäin. Slovenia, Slovakia, 
Tsekki, Puola, Unkari ja ehkä Kroatia, 
näissä maissa olemme viimeksi käyneet 
joitakin vuosia sitten, joten nyt olisi aika 
uuteen reissuun. Matkalle on katsottuna 
3-5 näyttelyä, mihin ajattelin koiran 
ilmoittaa – katsotaan mitä kesä tuo 
tullessaan. 
 
15. KIITOS Kikka ja oikein hyvää kesän 
odotusta 
Oikein hyvää talvea ja kesän odotusta 
kaikille. Mielelläni annan vinkkejä, jos 
joku on lähdössä koiran kanssa 
reissaamaan. Se on todella mukavaa ja 
antoisaa, minä tykkään kovasti ja sen 
takia kait me tätä teemmekin. 

 

 

 

 

Kennel & Koirahoitola Juppsguard. 
 
Hoitopaikkoja on koirille 32 ja kissoille on 
6 paikkaa. Juppsguard ottaa vastaan 
myös löytökoiria.  
Hoitopaikka lemmikille kannattaa varata 
hyvissä ajoin, jopa puoli vuotta ennen 

Kikka ja Taika markkinoilla. 
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loman alkua, sillä sesonkiaikoina voi olla 
vaikeata saada enää paikkaa. Näin 
hiihtolomien ja juhannuslomien aikaan on 
eniten kysyntää hoitopaikasta. Samoin 
juhlaviikonloppuina, esim. lakkiaisten ajat 
ovat usein varattu täyteen. 
Vakioasiakkaat varaavat seuraavan 
hoitoajan jo kun hakevat lemmikkiään 
palattuaan edelliseltä lomalta, vuottakin 
ennen. 

 

 
Hoito on hyvin yksilöllistä. Ruokinta ja 
muut hoitotarpeet, esim. lääkinnälliset 
hoidot otetaan huomioon. Ruoassa on 
valinnanvaraa: Kymmenkunta erilaista 
merkkiä. Hoitolaan voi tuoda myös 
lemmikin omat eväät, leluja ja 
makuualustan. 

 
Vastoin monen omistajan luuloa, koirat 
eivät juurikaan ikävöi omistajiaan. Joskus 
lievää eroahdistusta esiintyy vähän aikaa 
ja syöminenkin voi olla nihkeätä, mutta 
tilanne menee pian ohi, kun lemmikkiä 
vähän hellitään ja huomioidaan 
enemmän. Jos omistaja jättää 
lemmikkinsä vain reippaasti ja normaalisti 
tekemättä sen suurempaa numeroa koko 
asiasta, ei koirakaan reagoi jättämiseen 
sen kummemmin, kuin omistaja lähtisi 
pistäytymään kaupassa, kertoi Eero 
Juppi.  

Turkkia hoidetaan normaalisti, jos koira 
on esim. pitkäkarvainen ja vaatii usein 
harjausta tms. jos koira antaa vieraan 
itseään käsitellä. Pääsääntönä 
Juppsguardissa on, että koira on 
haettaessa samassa kunnossa kuin sinne 
jätettäessä. Joskus omistajan toiveena on 
ollut pieni laihdutus lemmikille, sekin 
huomioidaan ja lemmikki saa 
laihdutuskuurin. 
Hoidokkeja ulkoilutetaan juoksutarhojen 
lisäksi myös hihnassa lenkittäen. Tai 
sitten, jos hoidokkia voi, sitä ulkoilutetaan 
myös vapaana isolla aidatulla piha-
alueella hoitajien valvonnassa. 

 
Löytökoiria tuodaan Juppsguardiin 
vuosittain 20-30. Useimmat koirista ovat 
jotenkin päässeet harhautumaan 
omistajistaan ja joku kanssaihminen 
toimittaa lemmikin talteen hoitolaan, josta 
onnekas omistaja voi lemmikkinsä hakea. 
Kannatta siis aina soittaa esim. juuri 
Juppsguardiin, jos ?haukku? on lähtenyt 
seikkailemaan.  

 
Hoitoajan pituudella ei periaatteessa ole 
ylärajaa. Pisimmällään hoidossa on ollut 
jopa 9 kk, mutta silloin hoidosta sovitaan 
tapauskohtaisesti, sillä niin pitkä 
hoitosuhde vaatii jo erilaista 
paneutumista hoitajilta ja hoidokilta. Niin 
pitkä hoitoaika ei sovi kaikille koirille, 
jotka ovat ehkä tottuneet läheisempään 
omistaja suhteeseen. Normaalisti 
hoitoajat ovat viikosta kahteen. Hinta on 
pieniltä koirilta 16 ja isoilta 18 euroa/vrk. 

Kaikki eivät löydä oikeita omistajiaan, 
vaan odottavat uutta kotia. Löytökoiria 
pidetään hoidossa 15 vrk. Onneksi 
melkein kaikki kodittomat saavat uuden 
omistajan ja kodin. Juppsguardissa on 
käytössä kortisto, jossa on koiraa etsivien 
yhteystiedot ja toiveet lemmikin suhteen. 
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Näin useimmiten koditon koira ja 
lemmikkiä kaipaava löytävät toisensa. 
Kortistoon kerätään halukkaita esim. 
eläinsuojeluyhdistysten kautta.  

 

 
Viimeiselle matkalle löytökoiria lähtee 5-6 
vuosittain. Ne ovat usein jo vanhoja 
yksilöitä, joille ikiuni on armeliainta. Koirat 
ovat hylättyjä ja heitteille jätettyjä ehkä 
omistajien huonon elämäntilanteen takia. 
Ongelmaisen elämän keskelle ei koira 
enää mahdu, eikä siitä jakseta huolehtia, 
vaan se hylätään.  Eero Juppi, ajanvaraus. 

  
   Vierailuni hoitolassa oli hyvin 

mielenkiintoinen ja mukava. Erityisesti 
minua ilahdutti hoitolan erinomainen 
siisteys ja hyvät lämpimät sisätilat. 
Jokaisella koiralla oli käytössään oma 
piha ja sen lisäksi vielä juoksutarhat. Tuli 
sellainen tunne, että jos omistajilla on 
lomaa, on sitä samalla heidän 
koirillaankin! 

SPKL:n Koiranohjaaja-kurssi  
12.-13.2.2005 
reportterina Päivi Tähtinen 25.2.2005 
 
Tuusulan Kennelkerhon pk-aktiivit Reija 
Nieminen, Kaisa Juonolainen ja Päivi 
Tähtinen osallistuivat helmikuussa 
Suomen Palveluskoirayhdistyksen 
järjestämälle Koiranohjaaja-kurssille. 
Kurssin järjesti SPKL:n jäsenyhdistys 
Helsingin Vetokoirakerho, ja sen piti Lea 
Yli-Suvanto. TuuKK kustansi tyttöjen 
osallistumisen kurssille, sillä heillä on 
tarkoituksena suorittaa myös 
koulutusohjaajakurssi. 
Koulutusohjaajakurssia varten pitää olla 
tulos palveluskoirakokeesta, joten Reija 
voisi palata koulunpenkille vaikka saman 
tien, mutta Kaisan ja Päivin pitää vielä 
vähän ahkeroida tuloksen eteen. 

 

 

 
Kurssin tarkoituksena on antaa 
koiranomistajille ja ohjaajille perustiedot 
koiran pitämisestä sekä valmiuden koiran 
kouluttamiseen ja ohjaamiseen. Kurssi 
sisältää koiranohjaajille tarpeellista tietoa 
palvelus- ja pelastuskoirakoetoiminnasta 
sekä yleisestä kenneltoiminnasta. 

 
Koirahoitola Kennel Juppsguard: 
www.kenneljuppsguard@kolumbus.fi p. 
040 528 2999 tai 09 242 5026  
  

Kaksipäiväisellä kurssilla käytiin läpi 
koiran anatomiaa, luonnetta ja viettejä ja 
käyttäytymistä. Koulutusosiossa 
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perehdyttiin oppimisteorioihin ja siihen, 
miksi koiraa kannattaa kouluttaa, ja 
tutustuttiin tarkemmin 
palveluskoirakokeiden 
tottelevaisuusosioon. Kurssilla käytiin läpi 
myös lajivalintaa ja tarkemmin eri 
maastolajit sekä perusasioita 
palveluskoirakokeisiin osallistumisesta. 
Kurssilla käytiin läpi paljon oli tuttua 
perusasiaa, uutta opimme lähinnä 
pelastuskoirakokeista. 

Kiertopalkitut 
 
Tuusulan Kennelkerho ry:n 
VUOSIKOKOUKSESSA  3.3. 2005,  
hallitukselle määräaikaan mennessä 
lähetettyjen  tulosten perusteella jaetut 
kiertopalkinnot: 
 
HAU-POKAALI vaihtoi nimensä samalla 
kun pokaali uusittiin. Uusi nimi on AGI - 
TR pokaali. 

 Se annetaan vuodeksi kerrallaan Agility-
kilpailuissa parhaiten menestyneelle 
kerhon jäsenelle.  

Suosittelen kurssia niille, jotka hankkivat 
ensimmäisen koiran ja tarvitsevat 
perustietoa koirista ja niiden 
kouluttamisesta. Varsinkin 
palveluskoirarotuisten omistajille kurssi 
tarjoaa paljon tietoa eri 
harrastusmahdollisuuksista, ja 
pelastuskoirapuolihan on avoinna myös 
muun rotuisille ja sekarotuisille koirille. 
Myös jotkut rotuyhdistykset ja niiden 
alaosastot, esimerkiksi Suomen 
Rottweileryhdistys, järjestävät 
omistajakursseja joiden sisältö on 
räätälöity tietyn rodun tarpeita 
vastaavaksi. 

Tällä kertaa sen voitti haltuunsa 
Australian kelpie ,Fin MVA  Skiltorps 
Ada,om. Mirjami ja Heli Järnefelt, ohj. Heli 
Järnefelt. 
 
KERAVA KUPIN ( Paras ToKo-tulokas) 
sai haltuunsa vuodeksi Australian 
paimenkoira  
BH Aussian Real Rumba,  pist. 180. 
Om/ohj. Riikka Karinen  
Toiseksi tuli Keskikokoinen Villakoira 
Madehef`s Lucky Lionheart ? Simba? 
pist. 173. Om./ohj. Jaana Jäppinen  

  
Lisää tietoa Suomen Palveluskoiraliiton 
toiminnasta osoitteessa 
www.palveluskoiraliitto.fi 

JULIN POKAALIN  ja VUODEN ToKo-
koirapokaalin sai Australian Kelpie Fin 
MVA Skiltorps Ada om. Mirjami ja Heli 
Järnefelt, ohj. Heli Järnefelt.  
 

 

PIROS ja DEVIL-PYSTI ( Kerhossa 
aktiivisesti toimineelle jäsenelle) annettiin  
Heli Järnefeltille. 
 
VUODEN PK-KILPAILIJA ja SATY-PYSTI 
(paras PK-tulokas)  voitti pelaskoira-
koetuloksilla  Australian paimenkoira BH 
Aussian Real Rumba, om/ohj. Riikka 
Karinen 
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JOKELA MALJA ( Agility-tulokas) 
annettiin  Australian paimenkoira BH 
Namikiss Ever Magic   om/ ohj. Riikka 
Karinen 
      
ÅKE POKAALIN (Kerhon omissa ToKo-
kokeessa parhaalle) sai  Keskikokoinen 
Villakoira Madehef`s Lucky Lionheart 
om/ohj. Jaana Jäppinen 
 
VUODEN  NÄYTTELY- ja VUODEN 
KOIRA POKAALIT voitti Sileäkarvainen 
kettuterrieri Fin+ Esp  MVA,  EUV-04  
Vielfrass Anastasia om. Riikka Karinen . 
 
Vuoden näyttelykoira pokaalista oli jopa 
kilpailuakin, sillä kovilla tuloksilla toiseksi 
sijoittui Keskikokoinen villakoira 
Madehef`s Lucky Lionheart,  om. Jaana 
Jäppinen ja kolmanneksi  
Portugalinvesikoira Tay`Madoran Titania, 
om. Eeva-Liisa Ilkka  
 
ONNITTELUT HYVIN MENESTYNEILLE 
HARRASTAJILLEMME !! 
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 Koiralle raakaravintoa 
Raa'at luut sulavat tottuneen koiran 
ruoansulatuselimistössä hyvin. 
Ihanteellisinta ravintoa ovat kokonaiset 
broilerin siivet, joissa on puolet lihaa ja 
puolet luuta. Lihaisat luut ovat turvallisia 
niin kauan, kun ne ovat tuoreita ja 
raakoja. Kypsennettyitä tai kuivuneina 
luista tulee vaarallisia koiran suolistolle.  

 
Kotikoiramme ovat syöneet teollisia 
koiranruokia noin 60 vuoden ajan. Tänä 
aikana monet koirat ovat alkaneet kärsiä 
ihon kutinasta, vuotavista silmistä, 
hammaskivestä ja tukkeutuneista 
anaalirauhasista. Oireilla saattaa olla 
yhteys teollisiin koirien kuivaruokiin.  

  
Liian hygieeninen ruoka johtaa 
allergioiden yleistymiseen. Normaaliin 
bakteerikantaan tottunut koira kestää 
bakteereja paremmin kuin ihmiset. Koiran 
ruuansulatuselimistö on lyhyt ja ruoka 
kulkee sen läpi niin nopeasti, että 
haitalliset bakteerit (esim. salmonella) 
eivät yleensä ehdi vaikuttaa. Koirat voivat 
haudata kesällä luita pihalle ja popsia ne 
hyvällä ruokahalulla viikon tai parin 
päästä sairastumatta. Koirat voivat myös 
syödä hevosen kakkaroita tai kanin 
pipanoita, joista saa muun muassa 
ruuansulatusta edistäviä bakteereita 
(kaikki bakteerit eivät ole pahaksi), 
kasvikuituja ja proteiinia. 

Kuivaruuissa epäillään olevan terveydelle 
haitallisia säilöntäaineita. Laki ei vaadi 
valmistajaa listaamaan näitä 
säilöntäaineita tarkasti tuotteen 
pakkauksessa. Laki ei myöskään vaadi 
valmistajaa yksilöimään raaka-aineita 
tuotteen pakkauksessa, joten tuote 
saattaa sisältää esimerkiksi kanan 
höyheniä, jotka ovat ravintoarvoltaan 
hyödyttömiä koirille. Viljan suuri määrä 
kuivaruuissa altistaa koirat 
viljayliherkkyyteen. Kuivaruuan suurin 
puute on se, etteivät ne sisällä 
luonnonmukaisia ravinteita, entsyymejä ja 
bakteereita siinä määrin kuin koirille olisi 
tarpeellista.  

  
Raakaruokinta Ennen raakaruokintaan siirtymistä koiran 

omistajan kannattaa opiskella aiheesta 
lisää internetistä, keskustelupalstoilta, 
postituslistoilta tai ostamalla 
raakaruokinnasta kertovan kirjan.  

 
Teollisia koiranruokia 
luonnonmukaisempi vaihtoehto on 
raakaruokinta, jonka keksivät koirat itse 
susi-, villikoiralaumojen ja luolamiesten 
aikakausina. Raakaruokinnassa kaikki 
koiran ruoka annetaan raakana; niitä ei 
kypsennetä mitenkään, jolloin kaikki 
ravinteet, entsyymit ja bakteerit säilyvät.  

 
Raakaruokavalio koostuu 

• Lihaisista raa’oista luista 
• Lihoista ja kaloista 
• Sisäelimistä ja naudan mahasta 

 • Rasvoista ja öljyistä 
Raakaruokinnan peruspilareita ovat 
lihaisat luut. Raakoja lihaisia luita syövä 
koira saa niistä melkein kaikki 
tarvitsemansa ravintoaineet. Luiden 
jyrsiminen kehittää koiran niska- ja 
leukalihaksia, ja hampaat puhdistuvat. 
Luut kovettavat kakkaa ja näin 
anaalirauhaset tyhjenevät luonnollisella 
tavalla.  

• Kasviksista, hedelmistä, marjoista, 
vihanneksista, valkosipulista 

• Kananmunista 
• Rustoista 
• Hapanmaitotuotteista 
• Vitamiineista ja muista lisistä 

koirayksilön mukaan 
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Raakaruokinnan edut:  • Kolmannesta viikosta lähtien lisää 
ruokavalioon yhtä ruoka-ainetta 
viikkoa kohden, esim. siipien 
lisäksi raa’at lihaisat possunluut. 

 
- Ruuansulatus maksimoituu 
- Hampaat puhdistuu 
- Ikenet puhdistuu • Herkkämahaisille kannattaa antaa 

Tehobakt-maitohappobakteereita 
siirtymävaiheen ajan. 

- Anaalirauhaset toimii 
- Henkinen hyvinvointi paranee 
- Ajanvietettä syömisestä • Raakaruokinnassa ei anneta 

kaikkia tarvittavia ruoka-aineita 
joka aterialla vaan 2-3 viikon 
sisällä (kuten ihmisilläkin). 

- Ruuan sisältö tiedossa 
- Raa'assa ruuassa ravinteet, 
entsyymit ja bakteerit tallella 
- Yksikin luu tai lihanpala saattaa olla 
avain koirasi onneen 

• Raakaruokinnan esimerkkimalli: 
Joka toisena päivänä vain lihaisia 
luita. Joka toisena päivänä toinen 
ateria on lihainen luu ja toinen 
ateria koostuu kasvissoseesta 
sekä lihasta, kalasta, naudan 
mahasta tai sisäelimistä. Koiran 
tarpeen mukaan lisätään 
vitamiineja ja eläinrasvoja.  

- Pennut kasvavat hitaammin ja 
tasaisemmin 
- Ruoka maistuu hyvin, jopa 
esimerkiksi tiineyden loppuvaiheessa 
- Parempi lihas- ja yleiskunto 
- Nirsoille koirille tulee parempi 
ruokahalu 
- Koirasta tulee tasapainoisen ja 
lihaksikkaan näköinen 

• Kannattaa opetella perusasiat 
siitä, miten koostetaan pennun, 
aktiivikoiran tai seniorin ruokavalio.  

Huom!  
• Jotkut koirat eivät raakaruokinnan 

jälkeen kykene sulattamaan enää 
kuivaruokaa. Jos koira oksentaa 
kuivaruuat pois, siirry kokonaan 
raakaruokaan. Ruokavalion 
jatkuva vaihtelu tällaiselle koiralle 
saattaa johtaa 
suolistotulehdukseen. 

Kirjoittanut 25.4.2005 Reija Nieminen 
  

 

• Toisille koirille sekaruokinta (kuiva- 
ja raakaruoka samassa 
ruokavaliossa) sopii hyvin. 

• Siirtyminen raakaruokintaan 
kannattaa tehdä kertaheitolla, 
mutta kuitenkin varovasti, 
esimerkiksi näin:  

• Aloita ensimmäinen viikko broilerin 
siivillä antamalla ¼-1 siipeä 2-4 
tunnin välein (koiran koosta 
riippuen). 

• Siirry toisella viikolla kahteen 
ruokintakertaan päivässä ja anna 
koiralle sopivat siipimäärät (esim. 
7-8 siipeä/pv/20 kg:n koira) 
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……………………………………………………………………………………………………….. 
Huhtikuu 

30.4. TOKO-möllikisat TuuKK-jäsenille 
Nahkelan koulutuskenttä 
ALO, AVO, VOI, EVL 
Ilm. ennakkoon 040-541 9703/Reija Nieminen 
Alokasluokka alkaa klo 10:00 
Tuomari: Meri Kajander 
Liikkeenohjaaja: Jaana Kuivalainen 

……………………………………………………………………………………………………….. 
Toukokuu 5.-8.5. Kevätleiri Taavetin Lintukodossa  

Järjestäjä: Keravan Koiraharrastajat 
Lajit: Toko, Jälki, Haku, Viesti. 
Hinnat: 30 €/vrk. Koko leiri 90 €. 
Hakuun kouluttajaksi on tulossa Johanna Kumpulainen ja muut 
kouluttajat ovat vielä työn alla eli ilmoitetaan myöhemmin. 
Ilmoittaudu viimeistään 5.4.2005 Ulla Meriläiselle puh. 040-
5755194. KKH perii 25 € panttirahan ilmoittautumisen yhteydessä 
ja jos peruu osallistumisen ennen 15.4.05 saa rahan takaisin. 
Muussa tapauksessa raha jää kerholle. Panttiraha vähennetään 
leirimaksusta. 

 
 7.5.   Viralliset agilitykilpailut Nahkelan koulutuskentällä. 

Yhteyshenkilö: Mona Valo, puh. 044-5737384 
 

10.5. Metsäjäljen alkeiskurssi palveluskoiraroduille 
Kokoontuminen 4 kertaa tiistaisin viikoilla 19-22 
Hinta: 5 euroa/kerhon jäsen, 7 euroa muilta. Kurssipantti 20 €. 
Ilm. ennakkoon Päivi Tähtinen (paivi_tahtinen@luukku.com)  
040-7782937. Ekalla kerralla teoriaa ja Nahkelan koulutuskentältä 
lähtö maastoon. 

 
 22.5. HAKUKOE 1 2 3  

9.00 Järj: TuuKK & KKH 
Kokeesta vastaava tuomari: avoin. Ilmoittautumiset 9.5. 
mennessä Riitta Nordgren, 040-764 4872.  
Osall. maksu 22,- 509212-530554, viitenro 2205052.  
Raj. 10 koiraa/luokka. 
Kaivataan talkooporukkaa ja henkilöitä maalimiehiksi, kanttiiniin, 
liikenteenohjaajiksi, tuomareiden avustajiksi jne. Tule mukaan!! 
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24.5. Luento koiran ensiavusta sekä pennun ja vanhan koiran hoidosta. 

Luennoitsijoina Laura Kortelainen ja Outi Lius Eläinlääkäriasema 
Järvetistä. Hyrylän Koulukeskuksen auditorio klo 18-21. Hinta 5 
euroa/hlö. Ilm ennakkoon 040-5419703/Reija Nieminen 

………………………………………………………………………….. 
Kesäkuu 12.6. PK-tottisvalmennuspäivä (ryhmä täynnä) 
  Nahkelan koulutuskenttä klo 10-16. 

Kouluttaja: Leea Jalava 
………………………………………………………………………….. 
Heinäkuu 2.7. Kaikkien rotujen kansallinen näyttely 
  Tuusulan Urheilukeskus 
  Yhteyshenkilö: Riikka Karinen, 045-633 2594 
 
 1.-31.7. Palveluskoirilla koulutustauko 
………………………………………………………………………….. 
Elokuu 19.8. Ydinluu nro 3 aineistopäivä 
………………………………………………………………………….. 
Syyskuu 5.9. Penturinki palveluskoiraroduille iältään 3-11 kk 
  Kokoontuminen 7 kertaa maanantaisin klo 17.45-18.15 
  Tuusulan Nahkelan koulutuskentällä 
  Rinki sisältää kahden päivän koiranohjaajakurssin 1.2-10. 
  la-su klo 9-15, kurssilla kouluttaa palveluskoiraliiton ylituomari  

Hannele Pörsti. Kurssille voi ilmoittautua myös erikseen ne 
henkilöt, jotka vasta suunnittelevat pennun hankintaa. 
Raj. 10 pentua rinkiin. Rokotukset oltava kunnossa. 

  Hinta 5 euroa/kerhon jäsen, 10 euroa muilta. Rinkipantti 20 €. 
  Ilm. ennakkoon 040-541 9703/Reija Nieminen 

Ringin sisältö: pennun käsittely, hampaiden ja 
tunnistusmerkkinnän tarkastus, koulutusvälineiden käyttö, 
motivointivälineiden valinta ja käyttö, kontaktiharjoitukset, 
laumajärjestys, tapakasvatus, käskysanat ja äänenkäyttö, 
luoksetulon opetus, seuraaminen, istuminen, maahanmeno, 
yksinjättäminen kytkettynä, eteen istuminen, koiran 
ulkoiluttaminen. 

 
23.-25.9. Esine- ja henkilöetsintäleiri PK-koulutusohjaajille 

  Rottishovi, Tammela 
Kouluttaja: avoin 
Ilm. ennakkoon 040-5419703/Reija Nieminen 

………………………………………………………………………….. 
Lokakuu 28.10.   Ydinluu nro 4 aineistopäivä 
………………………………………………………………………….. 
Marraskuu 
………………………………………………………………………….. 
Joulukuu 1.-31.12. Palveluskoirilla koulutustauko 
………………………………………………………………………….. 
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     ELÄINRUOKAKAUPPA PETPOST OY 
 
TUUSULA Mahlamäentie 64  p.   09-230 2120 
KERAVA  Santaniitynkatu 9     p.   09-294 0136 
JÄRVENPÄÄ   Vanha Yhdystie 3  p.   09-230 2280 
HYVINKÄÄ Sillankorvankatu 15  p.   019-422 201 
www.petpost.fi 
info@petpost.fi 
 

Yhteistyössä:    

Käytä kerho-etu hyödyksesi ja kerrytä varoja kerholle! 
 
Toimi näin: 

• Kun ostat mistä tahansa myymälästämme Eagle koiranruokaa, kerro että kuulut Tuusulan 
kennelkerhoon. Ostosi merkitään (Tuusulan myymälän) seinällä olevaan listaan ja saat ostamastasi 
Eagle tuotteesta  – 10% alennuksen. Hyvitämme joka 13. säkin hinnan kerhon tilille, kun lista on täysi. 

 
• Huom: tähän etuun ei voi yhdistää muita alennuksia eikä henkilökohtaista Eagle-bonusleimakorttia. 

 
• Kerhoalennuksesi ruuista (muut kuin Eagle) on -5% ja tarvikkeista -10% ja ne koskevat 

normaalihintaisia tuotteita (ei tarjouksia). Samat alennukset saa myös kanta-asiakaskortillamme, näitä 
alennuksia ei voi luonnollisesti yhdistää toisiinsa tai muihin alennuksiin. 

 
leikkaa talteen: 

 
 

ETUSETELI -15% 
TÄLLÄ KUPONGILLA SAAT -15 % ALENNUKSEN YHDESTÄ (1)  NORMAALIHINTAISESTA TUOTTEESTA  
 
ei koske : ruokia/rehuja, kissanhiekkoja, kuivikepaaleja 
ei voi yhdistää muihin alennuksiin 
 
voimassa 28.6.2005 asti  (myyjä täyttää)    myymälä:____________________________________ 
                    ostettu tuote:_____________________________________________ 
 
lähde: Tuusulan Kennelkerho/Ydinluu-lehti 
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