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YDINLUU 
 
Tuusulan Kennelkerho ry:n jäsenlehti, joka 
ilmestyy neljä kertaa vuodessa.  
Levikki n. 160 kpl. 35. vuosikerta. 
 
Toimittaja  040-5419703 
Reija Nieminen 
reija.nieminen @ luukku.com 
 
Kansi ja piirrokset 
Marja Niemi 
 
Lehden ilmestymisajat ja teemat 
1  vk 06   aineistopv.  27.1.   koiran luonne 
2  vk 18   aineistopv.  21.4.   koiran terveys  
3  vk 39   aineistopv.  15.9.   koiraharrastukset 
4  vk 44   aineistopv.  20.10. pennusta kotikoiraksi  

 
 
Tuusulan Kennelkerhon www-sivut 
www.saunalahti.fi/tkennelk. 
Lauri Närhi  040-7610750 
 
Tuusulan Kennelkerhon sähköpostiosoite 
tuusulan.kennelkerho@saunalahti.fi 

 
 
Hallitus 2005   
 
Puheenjohtaja 
Anja Nikkonen 040-5850086 
anja.nikkonen@elisanet.fi 
 
Varapuheenjohtaja/ Ajokoirajaos 
Erkki Selin   040-8334445 
 
Sihteeri/ rahastonhoitaja/ yhdistyksen 
postiosoite/ nuorisojaos 

Hallituksen varajäsenet 
Anita Riekki  040-5273600 
anita.riekki@luukku.com 
 
Lauri Närhi  040-7610750 
Lauri.narhi@mbnet.fi 
 

 
 
Kerhoemännät/-isännät 
Anita ja Veli Riekki 040-5273600 
Airi Mynttinen 09- 2425377 
 
Rahastonhoitaja  
Jonna Lindfors 040-5944007 
jonna.lindfors@pp.inet.fi 
 
Jäsensihteeri 
Hanna Kuusisto 040-7007211 
 
Ajokoirajaos 
Erkki Selin  040-8334445 
 
Agility-jaos 
Kirsi Miettunen 050-3702313 
Annika Falck   
Maria Tuppuri (kilpailuvastaava) 
maria.tuppuri@suomi24.fi 
Susanne Nieminen (kilpailuvastaava) 
susannee22@jippii.fi 
 
PK-jaos   
Reija Nieminen 040-5419703 
reija.nieminen @ luukku.com 
 
Näyttelyjaos 
Riikka Karinen  045-6332594 
riikka.karinen@pp.inet.fi 
 

Jonna Lindfors 040-5944007 Nuorisojaos 
Anni Järveläinen  jonna.lindfors@pp.inet.fi 
tolleri2@luukku.com Lehtimäentie 2 as 6 
Heini Lukkarinen 050-3422204 05510 Hyvinkää 
tassuttaja90@luukku.com  
 Muut hallituksen jäsenet 
Toko-jaos (kaipaa koulutusohjaajaa) Reija Nieminen 040-5419703 

reija.nieminen@luukku.com  
  
Päivi Reiman  040-5371213 Yhdistyksen tili:  

Keski-Uudenmaan OP paivi.reiman@sci.fi 
509212-530554   
 Rami Anttila  040-7429227 
 rami.anttila@saunalahti.fi 
  
 Tarja Pyrhönen 040-7151816 
 tarja.pyrhonen@kolumbus.fi 



TUUSULAN KENNELKERHO RY.  Ydinluu 2 / 2006 

   
 

Sisällysluettelo 
Sisällysluettelo ........................................3 
Tuloksia ..................................................3 
Koiran lihashuollosta - verryttely & 
venyttely .................................................3 
Pentuja pentuja.......................................5 
TK1 Ainstainin Ahmed "Demo" ...............7 
Keväinen tervehdys eläinlääkäri-
koiranomistajalta!....................................7 
Eloketun Etiäinen kehityksen tiellä..........9 
Tapahtumakalenteri 2006 .....................11 
 
 
Tuloksia 
Suursnautseriuros 
Gigabit Black Bear ”Perttu”  
Om. Kaisa Juonolainen  
Tuusulan Kennelkerho ry:n kiertopalkinto; 
Vuoden paras PK-koira parhaiten PK-
kokeissa menestyneelle koiralle. 
Onnittelut!!! 
 
Koiran lihashuollosta - verryttely & 
venyttely 
© Heli Järnefelt 
 
Ei ole yhdentekevää, mikä on koirasi 
lihaskunto. Koirasi lihaskunto vaikuttaa 
ratkaisevasti yhteiseen 
harrastustoimintaanne. Terveen, 
hyväkuntoisen, iloisesti ja vapautuneesti 
liikkuvan koiran kanssa eläminen ja 
harrastaminen on antoisaa.  
 
Viimeistään harrastustoiminnan alettua 
on syytä aloittaa myös koiran lihashuolto. 
Lihashuollon merkitys kasvaa sitä 
suuremmaksi, mitä enemmän koiran 
kanssa harrastetaan. Koiran lihashuolto 
onkin aina mietittävä koirakohtaisesti. 
Yhtä pätevää neuvoa ei ole kaikille 
koirille. 
   
Lihashuolto kuuluu kaikille, niin koirille 
kuin ihmisillekin. Huollon määrä ja tavat 
voivat vaihdella kotikoiran ja aktiivisen 
harrastus/kilpakoiran välillä suuresti. 

 
Mitä kaikkea lihashuollolla tarkoitetaan?  
Se ei ole pelkkää ulkopuolisen tekemää 
hierontakäsittelyä, vaan se sisältää 
kaiken terveen elämän osa-alueet. 
Vaikuttavia tekijöitä ovat esim. koiran 
rakenne, luonne, ravinto, lepo, koiran 
käyttö, liikunta ja ympäristön olosuhteet. 
 
Koiran lihashuollon osa-alueista 
käsittelen ainoastaan verryttelyn ja 
venyttelyn. Ne ovat niitä toimenpiteitä, 
joita jokainen koiran omistaja voi tehdä 
koiralleen kotona, kunhan opettelee 
oikean tavan tehdä niitä.  
 

 
FIN & LTU MVA TK1 Mimosan Heavenly 
Yours "Trine", om. Kati ja Miku 
Kangasniemi. Kilpailee VOI. 
 
Verryttelyt 
 
Verryttelyn tärkeyttä ei voida koskaan 
korostaa liikaa. 
 
Alkuverryttelyllä tarkoitetaan 
valmistelevaa osuutta ennen 
harjoitetta/lenkkiä, jolla varmistetaan 
koiran lihaksiston ja aineenvaihdunnan 
riittävä valmius suoritukseen. On siis 
turvallisinta aloittaa aina ulkoilutuskin 
hallitusti. Kun koiran lihaksisto on 
lämminnyt, niin tapaturman riskitkin 
pienenevät huomattavasti. Erityisen 
tärkeää alkuverryttely on vaativissa 
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lajeissa kuten valjakkohiihto, agility, 
ratajuoksu, viesti, suojelu ja haku. Myös 
metsästyskoirien ajoon lähtö tulisi 
valmistella hyvin. 
 
Loppuverryttely on lenkin /harjoitteen 
jälkeen tapahtuva aineenvaihduntaa 
tasaava jäähdyttelyvaihe. 
Loppuverryttelyn merkitys on aivan yhtä 
tärkeä koiran palautumisen kannalta kuin 
alkuverryttelynkin. Näin voidaan estää 
kuona-aine kertymien syntymistä.  
 
Verryttelynä parasta mahdollista on 
rauhallinen ravijuoksu. Ravissa koira 
käyttää tasaisesti kaikkia lihasryhmiä ja 
myös selän lihakset tulevat hyvin 
käyttöön. 
 
Verryttelyn määrään ja tapaan vaikuttaa 
paljon laji mitä harrastaa ja harjoitteen 
vaativuus. Mitä vaativampi laji, sitä 
huolellisemmin on alku- ja 
loppuverryttelyt suunniteltava ja 
hoidettava. 
 
Venyttelyt 
 
Lihasten venyttelyt parantavat fyysistä 
terveyttä/suorituskykyä, lihasten 
liikkuvuutta ja elastisuutta. 
  
Venyttelyllä voidaan vaikuttaa hyvään 
hermo-lihastoimintaan, koordinaatioon, 
joka nopeiden ja voimakkaiden liikkeiden 
aikana suojaa lihaksia, jänteitä ja niveliä 
vaurioilta. 
 
Kun lihas toimii normaalisti: 
- verenkierto ja hermotus 
toimivat hyvin 
- lihasten rentoutuminen ja 
supistuminen on kivutonta 
� nämä yhdessä sallivat täyden 
ja kivuttoman liikelaajuuden, voiman ja 
elastisuuden. 
 

Yleisin syy lihaskireyteen on yksipuolinen 
liikekaavasto, joka saa aikaan 
epätasapainon lihasten ja lihasryhmien 
välillä. Esim. tokokoiran aina vasemmalla 
puolella seuraaminen. 
 
Noidankehä voi alkaa virheellisestä 
liikekaavastosta, josta aiheutuu lihasten 
kiristymistä ja jännittymistä jopa 
nivelkipua, joka taas lisää lihaskireyttä.  
Kierteen voi saada aikaan myös 
tapaturma (kipu), josta alkaa vähitellen 
liikekaavaston muutos. 
 
Perusvenytykset voi jokainen omistaja 
opetella koirallaan. 
Turvallisinta olisi aloittaa venytykset 
koiralle esim. koulutetun koirahierojan 
opastuksella. Hieroja tarkistaa koiran 
lihaksiston, tekee koiralle venytykset ja 
tarkistaa koiran liikelaajuudet. Lopuksi 
hieroja opastaa omistajaa turvallisiin 
venytyksiin kädestä pitäen. 
 
Venytyksissä on otettava huomioon: 
- kylmää lihasta ei saa 
venytellä – parasta on suorittaa venyttely 
n. ½-1h lenkin/harjoitteen jälkeen. Tällöin 
aineenvaihdunta on tasaantunut, mutta 
lihas on vielä lämmin. 
- niveliin ei saa aiheuttaa 
mitään kiertoliikettä. 
- niveliin ei saa aiheuttaa vetoa 
(ylivenymisen vaara) 
- venytystä ei saa tehdä 
väkisin 
- nivelrikkoista koiraa ei saa 
venytellä jos se tuottaa kipua 
- kasvavaa pentua ei saa 
venytellä (alle 1v.) 
 
Mitä etua venytyksistä saamme: 
- nivelten, jänteiden ja lihasten 
vahingoittumisriski pienenee 
- lihaskivut vähenevät tai niitä 
voidaan estää 
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- lihasjäykkyys vähenee; 
aineenvaihdunta paranee 
� venytyksillä saamme aikaan 
koiran suorituskyvyn paranemista. 
 
Venyttely on luottamuskoulu, jolla koira 
oppii luottamaan niin omistajaansa kuin 
muihinkin ihmisiin.  
Olennaisena osana lihashuoltoon liittyy 
myös riittävä lepo. 
 

 
Pentuja pentuja 
© Ulla Meriläinen 
  
Kesällä 2005 vahvistui ajatus Elli-koiran 
pennuttamisesta. Rottisten 
erikoisnäyttelyssä heinäkuussa sain 
minäkin nähdä valitun 'sulhon'. Eikun 
odottelemaan seuraavia juoksuja. No 
vihdoin kauniina joulukuisena päivänä 
näytti, että juoksut olivat siinä vaiheessa, 
että h-hetki alkoi olla hyvin lähellä. Ei kun 
soitto kasvattajalle tilanteesta ja 
kasvattaja ottikin yhteyttä jo hyväksi 
katsomalleen uroksen omistajalle. 
Astutus piti nimittäin tapahtua sinä 
viikonloppuna, nyt elettiin siis lauantaita. 
Sitten selvisikin, että tämä kyseinen uros 
ei ollut tällä hetkellä käytettävissä, joten 
kasvattaja joutui tekemään vähän 
salapoliisityötä selvittääkseen erään 
toisen hyvän urosehdokkaan omistajan 
sekä puhelinnumeron. Kuin ihmeen 
kaupalla uroksen omistaja saatiin kiinni ja 

hän pääsi vieläpä tulemaan samana 
päivänä kasvattajalle käymään. Näin 
saatiin järkättyä koirille 'treffit' lyhyellä 
varoitusajalla. 
  
Koska oli kylmä ilma ja luntakin ulkona 
niin luonnollinen valinta treffipaikalle oli 
lämmitetty iso autotalli. Eipä ainakaan 
Aslania ja Elliä tuntunut tämä paikka 
häiritsevän ja ne taisivatkin ihastua 
toisiinsa ensi silmäyksillä! Pari kertaa 
uros joutui 'jäähylle' vähän 
hengähtämään, oli se sen verran rankkaa 
touhua kuitenkin, käy kyllä ihan 
urheilusta. Siltä se ainakin näytti. Jotta 
saataisiin todennäköisemmin homma 
onnistumaan, niin koirilla oli treffit 
samaisessa paikassa myös seuraavana 
päivänä, ja hommelit sujuivatkin 
edellispäivän malliin. 
  
Sitten vaan masua tuijottamaan, että 
milloin se kasvaa, vai kasvaako 
ollenkaan. Parin kolmen viikon päästä 
alkoi hienoista pulleutta näkymään, 
varsinkin kun koira makasi lattialla 
kyljellään. Lelut tulivat nyt entistä 
tärkeimmiksi, ainakin niistä piti murista, 
jos joku sattui läheltä kävelemään. Tuntui 
myös, että reviirin vahtiminen lisääntyi 
entisestään, askeleet ulkona ja 
epämääräiset kolinat/äänet piti ilmaista 
heti puhinalla ja murinalla.  
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Lenkit sujuivat entiseen malliin, metsässä 
pallon perässä juokseminen on ollut Ellin 
lempipuuhaa ja sitä se jaksoi jatkaa 
edelleen. Onhan se hyvä, että emo pysyy 
hyvässä kunnossa, synnytyksessä sitä 
kuntoa kuitenkin tarvitaan, tuumin minä. 
Joskus tammikuun puolen välin tienoilla 
tuntui, että vatsalinja laski, ja epäilyt 
vauvoista kasvoivat. Emonhan voi ultrata 
siinä 5-6 viikolla, pennut ovat silloin noin 
kahden cm pituisia, ja ne pystyy ehkä 
laskemaankin. Nyt Elli ei enää niin paljoa 
riehu ulkona, tai ainakin se väsyy 
nopeammin ja sisälläkin sillä tuntuu 
olevan kuuma aina välillä, kun se 
läähättää. Pesää se käy tekemässä 
makuuhuoneen ikkunan alle seinän ja 
sängyn väliin. Siellä on kohta 
muovimatossa reikä, sen verran se on 
sitä raapinut aina samasta kohtaa.   
 
Niin, ja ruokahaluhan on Ellillä ollut viime 
viikkojen aikana hirmuinen. Illan 
päätehtävä on kytätä 'namikaapin' ovea 
tai jääkaappia, josko sieltä tulisi jotain 
pikkupurtavaa 'riutuvalle' koiralle. 

Annoksien määrää on lisätty aluksi 10-
15% verran ja sitten kun viikkoja on tullut 
lisää niin sitä mukaa on annokset 
edelleen kasvaneet.. Tuntuu vain ettei 
mikään ruuan määrä riitä. 
  
Ennen synnytystä Elli menee kasvattajan 
hoiviin, siellä se myös hoitaa pennut. Se 
on onneksi tuttu paikka Ellille. Lauantaina 
4.2. olisi 60 päivää täynnä ja niillä nurkilla 
vauvojen pitäis sitten tulla maailmaan. 
Tässä vaiheessa ajatuksissa on vain, että 
kaikki menisi niin kuin pitää ja 
synnytyksen jälkeen emo sekä pennut 
voisivat hyvin! 
 

 
Rwn Ellin pennut ruokailemassa 
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TK1 Ainstainin Ahmed "Demo"  
om. & ohj. Päivi Reiman 
 

 
 
Demo nousi agilityn 3-luokkaan 16.4.06 
Purina-areenalla. Anne Saviojan  
agility- ja hyppyrata sopivat meille just 
eikä melkein ja sijoituimme  
molemmilla radoilla nollalla kolmanneksi 
:-). Näitä kahta rataa edeltänyt startti oli 
suoritettu Janakkalassa 11.9.05 ja sieltä 
oli yksi nolla jo taskussa (tuomarina Tuija 
Kokkonen). Kaiken kaikkiaan  
starttasimme kakkosissa kuusi kertaa. 
 
Toimituksen pyynnöstä myös muutama 
sananen tuosta toko-puolesta. Demohan  
voitti v.05 toko-tulosten perusteella 
TuuKK:n kiertopalkinnot "Julin Pokaali" ja 
"Vuoden tokokoira". Kilpailu ei kyllä ollut 
kovaa, Demolla oli vain kaksi alo-luokan 
ykköstulosta. Harjoittelumme on ollut 
todella rentoa ja niinpä liikkeetkin ovat 
'vähän sinnepäin', mutta alossa ne vielä 
riittivät ykkösiin. Tämän lehden 
ilmestyttyä olemme korkanneet avo-
luokankin. Sieltä tulos ei liene kovin 
kummoinen, kun muutama liike on 
kovinkin vaiheessa... :-) 

 
Keväinen tervehdys eläinlääkäri-
koiranomistajalta! 
© Eläinlääkäri Sirkka Pyhälä 
 
Pyynnöstä laitoin teille joitakin 
ajankohtaisia asioita koirien kevät-
terveydestä. Toivon mukaan 
karvakuonon kunto on korkealla, 
pesemistä nyt ainakin riittää 
kuratassuissa! 
 
Kennelyskä 
Ainakin täällä Pirkanmaalla on ollut 
liikkeellä koirien tarttuvaa 
hengitystietulehdusta, jonka hieman 
epätieteellinen kutsumanimi on 
kennelyskä. Kuiva, hakkaava yskä on 
taudin alulle tunnusomaista.  Apeutta, 
ruokahaluttomuutta ja kakomista voi 
esiintyä myös. Kennelyskän 
aiheuttajavirusta ja Bordetella 
bronchiseptica -bakteeria vastaan on 
nykyään saatavilla tehokas, suoraan 
nenän limakalvolle suihkutettava rokote, 
jota voisi suositella esim. ennen isompia 
näyttelyitä.  Kennelyskän poteminen 
kestää yleensä viikon verran, siihen 
pätee sama kuin ihmisten flunssaankin eli 
virustautia podetaan aikansa.  Jos kuume 
pitkittyy tai muuten selvästi viruksen 
lisäksi kyseessä on bakteerin aiheuttama 
lääkekuuri, on lyhyehkö antibioottikuuri 
paikallaan.  Hengenvaarallinen tauti on 
lähinnä vain hyvin lyhytkuonoisille 
pikkupennuille. 
 
Parvo ja muut ripulit 
Keväällä lumen alta paljastuu kaikkea 
kivaa ja ehkä vähän pilaantunuttakin 
herkkua koirien saataville. Lieviä 
oksentelu-ripulitapauksia seuraa näistä 
herkutteluista.  Kotihoito ja 
nesteytyksestä huolehtiminen riittävät alle 
kaksi vuorokautta kestävissä 
mahataudeissa. Ruoka jätetään pois 
kunnes tila rauhoittuu, aletaan varovasti 
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keitetyllä riisillä.  Pikkupentujen kanssa 
täytyy olla varovaisempi eli jos yleiskunto 
alkaa kärsiä, on tippana ja injektioina 
annettu lääkitys paras valinta.  Pariakin 
hyvää, vatsaa rauhoittavaa vapaan 
kaupan tabletti- tai kapselilääkettä on 
apteekin hyllyillä saatavana (Attapekt, 
Canikur).  Vanha kunnon lääkehiilikin 
puoltaa joskus paikkaansa.  Jos 
pääoireena koiralla on voimakas 
oksentelu, voi olla syytä jättää suun 
kautta lääkityskin antamatta, oire voi 
viitata vierasesineen aiheuttamaan 
tukokseen ja joka tapauksessa 
eläinlääkärin apu on tarpeen.   
 
Parvoripulille tunnusomaista on verinen, 
pahanhajuinen ripuli, nykyään onneksi 
rokotukset ovat tehneet taudista 
harvinaisemman.  Yleensäkin, jos verta 
näkyy ripulissa, neuvotelkaa ainakin 
puhelimitse mahdollisesta 
antibioottilääkityksestä eläinlääkärin 
kanssa. 
 
Myös alkueläimet, lähinnä kokkidit 
pennuille ja giardia aikuisille koirille voivat 
aiheuttaa sitkeää ripulia.  Giardia on 
yleisin lähdettäessä Suomesta etelään tai 
itään koiran kanssa, mutta jokunen 
tartunta on maassammekin levinnyt.  
Alkueläimet tunnistetaan ulosteen tai 
suolensisällön mikroskooppitutkimuksella.  
 
Madotukset 
Yleisesti uskotaan, että koira saa matoja 
jäniksen- tai hevosenpapanoista tms. 
kasvissyöjien jätöksistä.  Näin ei 
kuitenkaan ole. Edelleen yleisesti 
maassamme löytyy vain koiran omaa 
suolinkaista ja harvinaisena hakamatoa 
tai (kalansyönnin seurauksena) leveää 
heisimatoa.  Keväin syksyin voi toki 
rutiininomaisesti madottaa koiransa joka 
tapauksessa.  Suurimmassa madotuksen 
tarpeessa ovat aina nuoret pennut, joiden 
ensimmäinen käsittely tulee tehdä 3-4 

viikon iässä, ja emä luonnollisesti 
käsitellään samalla.  Vain ulkomailta 
tuotavat koirat saattavat tarvita 
piiskamato- tai muita erikoisempia 
matohäätökäsittelyjä. Ei ole tarpeen 
vaihdella usein matolääkettä, ja kerta-
annoksella annettavat 
kapeakirjoisemmatkin ”vanhat kunnon” 
lääkkeet toimivat rutiinimadotuksissa 
oikein hyvin. 
 
Ulkoloisista 
Lehden ilmestymisen aikaan kirppuja 
alkaa taas ilmestyä koiriin ja kissoihin, 
mistä seuraa puhelutulva eläinlääkäreille.  
Luonnosta tulevat lintu-, orava-, siilin- ym. 
kirput ovat lähinnä esteettinen haitta, 
eivätkä lisäänny koirassa.  Torjuntaan voi 
käyttää iholle pipetoitavia tai 
suihkutettavia loishäätövalmisteita, joista 
osa on reseptilääkkeitä, osa vapaan 
kaupan valmisteita. 
 
Pistoksena annettava ivermektiini on 
myrkyllinen colliesukuisille koirille, myös 
valkoinen paimenkoira ilmeisesti voi 
reagoida myrkytysoirein em. 
”loishäätöpistokseen”. 
 

 
Mimosan Karen Wildrose "Vieno” 
om. Anne Hämäläinen 
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Eloketun Etiäinen kehityksen tiellä
© Reija Nieminen 
 

 
Bpmu Eloketun Etiäinen ”Ara”  seuraa 
 
Koska tämä Ydinluu-lehti jäi yhtä sivua 
vajaaksi, kirjoitin tähän jutun Arasta. 
Sehän on päässyt jo muutenkin 
linssiluteeksi, kun Keski-Uusimaa-
lehdessä on ollut siitä juttua pari kertaa. 
Ekalla kerralla Aran emon omistaja sai 
melkein sydärin, kun lehden otsikko oli 
”Ara silpoi kulkukoiran”. Juttua lukiessa 
selvisi, että ”kulkukoira” olikin kirjaston 
kirja. Tokalla lehtijuttukerralla juhlistimme 
Järvenpään kaupungilta saatua 
valjakkohiihdon latuvuoroa ensi talvelle. 
 
Ara on ollut minulla nyt 2003 syyskuusta 
lähtien, kun se tuli minulle noin 8 
kuukauden ikäisenä. Siitä alkoi meidän 
suhteemme rakennusaika, mikä kesti 
lähemmäs vuoden ajan. Koulutus 
keskittyi muutamaan perusasiaan, eli 
leikkimisen opettamiseen 
(motivointipatukka, narupallo, jne.), sekä 
luoksetulon ja odottamaan pysähtymisen 
opettamiseen kaikissa mahdollisissa 
ympäristöissä. Alkutilanteessa Ara ei 
suostunut leikkimään kanssani lainkaan, 
vaan sain hakea kaikki heittämäni pallot 
itse ja riekuin patukoiden ja rättien 
kanssa itseni hikeen. Ara vain katseli tai 

haisteli maata. Jatkoin leikkiharjoittelua 
joka päivä muutamia minuutteja 
kerrallaan muutamia kertoja päivässä. 
Ratkaisevin hetki oli se, kun Ara ymmärsi, 
ettei tuosta heiluvasta naisesta pääse 
rauhaan ennen kuin sen heiluttamaa 
rättiä on vähän saalistanut tai purrut. 
Alkuharjoituksissa Araa selvästi otti 
heiluminen päähän ja se reagoi hieman 
aggressiivisesti rättiä kohtaan. Tästä Ara 
sai minulta kehuja. Harjoittelun myötä 
löytyi myös ilo siihen rätin saalistamiseen 
ja puremiseen. Yli vuosi meni kaiken 
kaikkiaan leikkimisen opettamiseen. 
 
Palveluskoiralajeissa arvostellaan 
erikseen koiran viettivire. Tämä on se 
perimmäinen syy, miksi halusin koirani 
osaavan leikkiä. Tällainen saalis- ja 
taisteluleikeillä palkattava harrastuskoira 
ilmentää yleensä parempaa viettivirettä 
kuin pelkällä ruokapalkalla palkattava. 
Tuossa kuvassa Aralla on jo ihan hyvä 
vire ja kontakti pysyy seuraamisessa 
riittävän hyvin. 
 
Nyt 2,5 vuoden harjoittelun jälkeen 
olemme päässeet vaiheeseen, että 
ensimmäinen palveluskoirakokeemme 
(henkilöhaku) on nyt toukokuussa. 
Maaliskuussa kävimme tokon 
voittajaluokan kokeissa, mutta siellä 
paikallaolossa naapurikoira terminoi 
suorituksemme hyökkäämällä Aran 
päälle. Siihen loppui minun hyvä vireeni 
ja loppukoe suoriutui vähemmän 
keskittyneesti. Toukokuussa on uusi ”voi 
voi” –luokan yritys. Huhtikuussa 
kokeilimme taitojamme agilityn 1-
luokassa tuloksena hyppyradalta hylätty 
ja agiradalta 15 virhepistettä. Kivaa oli! 
Ara meni noin 1,5 kertaa lujempaa kuin 
ikinä harjoituksissa ja meinasin pudota 
”kärryiltä”. Tämän vuoden tavoitteet 
tokossa on nousu EVL-luokkaan ja 
hakukokeissa  nousu voittajaluokkaan. 
Arasta on tullut loistava harrastuskoira! 
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JÄSENMAKSULAPPU (LEIKKAA TALTEEN!) 
 

TUUSULAN KENNELKERHO RY 
JÄSENMAKSU 2006 

 
Maksun saaja: Tuusulan Kennelkerho ry 
    
Tilille: Keski-Uudenmaan OP 509212-530554  
 
Maksut: 
 
Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu   EUR  10  
Perhejäsenen jäsenmaksu    EUR    3  
Kunniajäsenet ja vähintään  
20 vuotta jäsenenä olleet    EUR    0  
Uuden jäsenen kirjaamismaksu    EUR    5 
 
Viesti: kirjoita tähän jäsenen / jäsenten nimet      
Viite: Viitettä ei käytetä  
 
Eräpäivä: 31.5.2006
  
Maksua maksaessanne muistakaa merkitä viestikohtaan 
jäsenen nimi. Jos maksat pelkän perhejäsenmaksun, niin 
merkitse kenen perheenjäsenestä on kyse.  
 
Erillisiä jäsenmaksulaskuja ja pankkisiirtolomakkeita ei 
enää postiteta! 
 
Maksamalla jäsenmaksusi saat jatkossakin Ydinluun! 
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HUHTI 

3.-24.4. BH-kurssi maanantaisin, Nahkelan Koulutuskenttä, 20 €, 
ilm. 040-5419703/Reija 

 
TOUKO TUUKK-CUP Epävirallinen agilitykilpailusarja  

perjantaisin 5.5., 19.5. ja 2.6.2006 
 
TUUKK r.y. järjestää keväällä kolmena perjantaina perinteiset 
epäviralliset agilitykisat. Luokkina möllit ja kilpailevat, möllien radalla ei 
ole pujottelua, keinua eikä pussia. 
 
Aika : Ilmoittautuminen alkaa kello 17.30, kisa alkaa mölliluokalla kello 
18.00, jonka jälkeen kilpailevien luokka alkaa aikaisintaan 19.00 
 
Paikka: TUUKK:n hiekkapohjainen kenttä Tuusulan Nahkelassa.  
 
Hinta : 5 euroa/startti, TUUKK:n jäsenet 3 euroa/startti 
 
Jokainen osakilpailu on oma kisansa, jossa palkitaan kolme parasta 
koirakkoa kustakin taso- ja säkäryhmästä. Lisäksi palkitaan kaikkien 
osakilpailujen yhteistulosten perusteella Cup’in voittajat. 
 
Tervetuloa kisaamaan! 
 
13.5. BH-koe klo 9:00, Nahkelan Koulutuskenttä, 20 €. 
Ilm. 26.4. klo 18-20 Anne Ahokas p. (09) 2756095.  
 
8.-29.5 PK-tottiskurssi maanantaisin, Nahkelan Koulutuskenttä, 20 €, 
ilm. 040-5419703/Reija 
 
8.5.-5.6. Penturinki maanantaisin, Nahkelan Koulutuskenttä, 25 €, 
ilm. 040-5419703/Reija 
 
21.5. Valtakunnallinen agilitypäivä 
 
21.5. TOKO-koulutuspäivä Nahkelan kentällä, alokas- ja avoin luokka 
Kuunteluoppilaita mahtuu vielä mukaan! Ilm. Reija p. 040-5419703 
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 ELO 1-2.8. PAHA 1 2 (suunnitteilla) Tuusula 
 
SYYS 9.9. Luonnetesti klo 9:00, Nahkelan Koulutuskenttä, 25 €. 

Ilm. 25.8. klo 18-20 Nina Mättö p. 0400-712 272. 
 
16.9.  6-seuraottelu klo 9:00. Lisätiedot: 040-5419703/Reija. 
 
4.9.-2.10. Penturinki maanantaisin, Nahkelan Koulutuskenttä, 25 €, 
ilm. 040-5419703/Reija 
 
4.-25.9. PK-tottiskurssi maanantaisin, Nahkelan Koulutuskenttä, 20 €, 
ilm. 040-5419703/Reija 
 
29.9. klo 18 - 1.10. klo 15 Henkilöhaku- ja metsäjälkileiri,  
Vaherman Leirikeskus, 80 €, ilm. 040-5419703/Reija 

 
 
LOKA 

2.-23.10. BH-kurssi maanantaisin, Nahkelan Koulutuskenttä, 20 €, 
ilm. 040-5419703/Reija 
 
7-8.10. Koirankouluttajakurssi (Koulutusohjaajakurssi osa-1) 
penturinkiläisille 0 €, muut 25 €, ilm. 040-5419703/Reija 
 

 

 
BH Final Fantasy's Arcturus "Stara", om. Kati ja Miku Kangasniemi. Kilpailee VOI. 
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