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KOHTI KESÄÄ
Kevät tuntuu aina olevan täynnä toimintaa ja työt häiritsevät vapaa-aikaa pahasti  Hitaasti,
mutta varmasti aurinko alkaa lämmittää ja päivät pitenevät. Kesän treenikausikin on polkaistu
käyntiin ja ilmassa kuuluu innostuneita haukahduksia.
Omat treenaukseni alkavat vasta syyspuolella, sillä Nelli synnytti huhtikuun lopussa kuusi
potraa pentua – neljä urosta ja kaksi narttua. Kaikki meni todella hienosti, ottaen huomioon,
että olimme molemmat ensikertalaisia. Nyt kaikki liikenevä aika meneekin pentulaatikon
tohinoita katsellessa – ja syyskauden treenejä miettiessä.
Pentujen luovutuksen jälkeen suunnitelmissa on mökkeilyä, peruskuntotreeniä, uintia,
virikeluolastoa ja
tietenkin
agilitytreeniä.
Yritämme käydä
syksyllä vähän
näyttelyissä sekä
kisailemassa, jotta
saamme tuntumaa
takaisin ja
kokemusta
kartutettua. Mutta
siihen asti
keskitymme
pentuihin.
Pennut kasvavat ihan
uskomatonta
vauhtia. Osalla on jo
silmät auenneet – voi
sitä ihmetyksen
määrää! Olen täysin pentujen pauloissa ja voisin tosiaan päivystää paikalla yötä päivää.
Tahtoisin vielä muistuttaa kaikkia siitä, että lehteen tulevaa materiaalia (tarinoita, kuvia,
juttuideoita) voi lähettää minulle sähköpostilla milloin vain. Ne ilmestyvät sitten seuraavassa
mahdollisessa numerossa. Haastankin siis teidät kaikki seuramme jäsenet jatkuviin
materiaalitalkoisiin!

Toivotan kaikille aktiivista ja aurinkoista kesää! Seuraava Ydinluu ilmestyy elo-syyskuussa.

Elina
Ydinluu 02/2012
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HEI KAIKILLE
Lämmin kiitos jäsenistölle ja vuosikokous-edustajille luottamuksesta! Toinen toimikauteni
seuramme puheenjohtajana alkoi 19.3. pidetyssä vuosikokouksessa. Hallitukseen valittiin
seurakseni hyvä sekoitus kokemusta sekä uutta verta. Juuri alkaneen toimikauden
hallituksessa istuvat lisäkseni Anja Nikkonen, Jonna Lindfors (sihteeri/rahastonhoitaja), Martti
Takala (vpj), Tarja Immonen, Mirva Hiltunen, Mervi Kähönen sekä varajäsenet Katja Nieminen
ja Mari Lehto. Edustaja on siis mukana jokaisesta toimivasta jaoksesta, mikä onkin mielestäni
edellytys jokaisen jaoksen aktiiviselle toiminnalle. Kun jaoksilla on ”oma valtaväylä”
hallitukseen, käytännön asioiden viestiminen puolin ja toisin onnistuu varmasti paremmin.

Vuosikokouksessamme oli tänä vuonna läsnä 26 jäsentä ja kokous kulki loppuun saakka hyvin
yksimielisellä linjalla. Esityslistan mukaiset asiat päätettiin ja jälleen todettiin seuramme
olevan hyvinkin vakavarainen. Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan ja niistä onkin postia
tulossa – tai kenties jo tullut, eli toista vuotta käytössä oleva jäsenmaksulappujen postitus on
tätä kirjoittaessa jo edennyt lappujen postitusvaiheeseen. Mikäli sinulle ei ole vielä omaa
kirjettä tullut, otathan yhteyttä jäsensihteeriimme (tuukk.jasenet@gmail.com).

Tuusulan Kennelkerhon pelastuskoirajaos näki
vuosikokouksessa päivänvalon. Viime syksynä pkjaoksen alaisena toimintaansa aloittanut
pelastuskoirakoulutus virallistettiin omaksi jaoksekseen
– kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen.
Toivotamme aktiiviset pelastuskoira-harrastajat
seuraamme tervetulleeksi! Uuden jaoksen yhteystiedot
löydät mm. nettisivuiltamme, mikäli kyseinen toiminta
kiinnostaa. Tämän jaoksen perustaminen mielestäni
vain vahvistaa seuramme toimintaperiaatetta – eli
haluamme olla monipuolista koulutusta ja
koiraharrastusta edistävä kaikille avoin koirakerho.

Kesä kolkuttelee jo kovasti ainakin takaovella ja useat
lajit ovatkin päässeet kömpimään talvihorroksestaan.
Tämä luonnollisesti lisää koulutuskenttämme
käyttöastetta ja aikaisemmilta vuosilta tutut
vakiovuorot ovat entisellään. Kevättalkoot tulevat
tänäkin vuonna olemaan ohjelmassa, jotta saadaan koulutuskenttämme siistittyä talven jäljiltä
taas edustuskuntoon. Talkoista laitamme kutsuja nettiin ja kentän ilmoitustauluille sekä
jaosten kautta. Uutuutena kentällämme on uusi, luonnetesti-käyttöön hankittu kontti, mutta se
ei varmasti kenenkään harrastamista estä – sen verran tilaa kentällämme edelleenkin on.
Tämän vuoden tavoitteena on selvittää, millaisella urakalla ja millä hinnalla saisimme
koulutuskenttämme valaistusta parannettua siten, että - tällä hetkellä ah niin kaukaisten Ydinluu 02/2012
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syysiltojenkin tultua jokainen neliö olisi käytettävissä. Isokin tila pienenee kummasti, kun valot
eivät ihan kaikkialle nykyisellään yllä. Mutta tästä enemmän, kun projekti lähtee etenemään.
Kaikilta koulutuskenttämme käyttäjiltä toivoisin lupsakkaa rinnakkaiseloa ja toisten huomioon
ottamista yli lajirajojen. Kenttämme on aina avoin kaikille jäsenillemme, mutta vakiovuorojen
ja ohjattujen koulutusten tai muiden tapahtumien aikana on kohteliasta tarkistaa toimintaa
vetävältä, voiko oman treenin suorittaa jossakin sivussa samaan aikaan, vai onko meneillään
jotain sellaista, ettei ulkopuolista häiriötä tarvita. Muistattehan myös, että vuokraamme
koulutuskenttämme esteitä ja tiloja myös seuramme ulkopuolisille tahoille ja tällöin heillä on
lupa käyttää kenttää ”kuin omaansa”. Varatut päivät löydät nettisivuiltamme (Yhdistys –
Koulutuskenttä). Pidetään yhdessä paikat kunnossa ja siistinä, jotta meillä kaikilla on
mukavampi harrastaa.

Tästä se taas lähtee – uusi kausi ja uudet kujeet. Ihania harrastushetkiä toivotellen sekä
aurinkoisia kesäpäiviä odotellen,

Marja

Ydinluu 02/2012
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TUUKK CUP - NELJÄN EPIKSEN TURNAUS
Tuusulan Kennelkerho ylpeänä esittää ensimmäisen TuuKK-Cupin! TuuKK-Cup pitää sisällään
neljä epävirallista agilitykisaa ja kisoista eniten pisteitä kerännyt voittaa cupin.
1 .kisa torstaina 31.5. tuomarina Markku Lauren (ennakkoilm. viim. ti 29.5.)
2. kisa torstaina 7.6. tuomarina Iida Vakkuri (ennakkoilm. viim. ti 5.6.)
3. kisa tiistaina 12.6. tuomarina Heini Lukkarinen (ennakkoilm. viim. su 10.6.)
4. kisa tiistaina 19.6. tuomarina Anna Orenius (ennakkoilm. viim. su 17.6.)
Luokkina möllit (mini-medi-maxi) ja kilpailevat (mini-medi-maxi). Möllien radalla ei ole
pujottelua, keinua eikä rengasta, eikä mölliradalla hylätä (20 virhepistettä). Mölliluokkaan
voivat osallistua koirakot, jotka eivät ole startanneet virallisissa kilpailuissa.
Rokotustodistus mukaan! Alaikäraja 12 kk. Pieni buffetti.
Ilmoittautuminen alkaa kello 17.30, kisat alkavat kello 18.00. Jokainen voi ottaa halutessaan
kaksi starttia, ensimmäisen startin tulos jää voimaan.
Hinta: ennakkoilmoittautuminen 5 eur / startti ja paikan päällä 8 eur / startti.
Ennakkoilmoittautumiset osoitteeseen tuukagiilmoittautumiset@gmail.com. Kerro
ilmoittautuessasi mihin luokkaan osallistut, mikä kokoluokka on kyseessä, koiran nimi,
ohjaajan nimi sekä starttien määrä (max 2 kpl/koirakko).
Jokaisessa neljässä osakilpailussa 10 parasta sijoittunutta joka luokasta kerää cup-pisteitä:
1.
2.
3.
4.
5.

sija
sija
sija
sija
sija

=
=
=
=
=

10p.
9p.
8p.
7p.
6p.

6. sija = 5p.
7. sija = 4p.
8. sija = 3p.
9. sija = 2p.
10. sija = 1p.

TERVETULOA!

Kaikki agilistit huomio! Tarvitsemme vapaaehtoisia talkootyöläisiä, jotta kisat sujuvat.
Muistattehan, että jokainen treenipaikan hyväksynyt on sitoutunut osallistumaan kerhon
varainhankintaan. Apujoukkoina toimiminen ei tietenkään estä oman koiran kanssa kisaamista.
Hommaa riittää joka kisassa: kentän/radan tekeminen, buffan pito, ilmoittaumisten
vastaanotto, tulospalvelun ylläpito, jne. Ilmoittaudu mukaan Katja Niemiselle sähköpostilla
mcigorsklan@kolumbus.fi ja kerro, mitä voit kisojen eteen tehdä (leipoa buffaan, osallistua
palkintojen hankkimiseen, osallistua kisajärjestelyihin paikan päällä, jne.).

Ydinluu 02/2012
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VUODEN KOIRA 2011 –KISAN TULOKSET (voittajien esittelyt sivulla 12 alkaen)
Agility-tulokas

länsigöötanmaanpystykorva uros Tulikäpälän Pieni Pyromaani –
ohjaaja/omistaja Carita Mäkinen
pisteet 50 (FI18070/09)

Agility-koira

1. kääpiösnautseri uros Esslex Dexter Mcigor
ohjaaja/omistaja Katja Nieminen
pisteet 160 (FIN33125/08)
2. kääpiösnautseri uros Chistoso A Fire Inside
ohjaaja/omistaja Katja Nieminen
pisteet 156 (FIN33524/06)
3. suomenlapinkoira narttu Taivaannastan Diidasátni
ohjaaja/omistaja Heini Lukkarinen
pisteet 150 (FIN14562/04)

Näyttely-tulokas

beauceron uros Moisionmäen Fiilis
omistajat Mari ja Tero Kurenmaa, pisteet 35

Näyttely-koira

1. bordercollie uros Pikkupaimenen Go For It
omistaja Mirja Leinikka, pisteet 80
2. beauceron uros Moisionmäen Fiilis
omistajat Mari ja Tero Kurenmaa, pisteet 35
3. belgianpaimenkoira groenendael narttu Abiogenesis Aurora
Borealis
omistaja Maarianna Takapuro, pisteet 12

Pk-tulokas

saksanpaimenkoira narttu Rakan Akan Ajatar
ohjaaja/omistaja Elina Ahola-Iivarinen, pisteet 278 (HK1)

Pk-koira

1. saksanpaimenkoira narttu Konnamuorin Intro
ohjaaja/omistaja Mervi Kähönen, pisteet 479,4
2. suursnautseri narttu Silsiles On The Rocks
ohjaaja/omistaja Päivi Räikkönen, pisteet 457,3
3. belgianpaimenkoira malinois uros Eloketun Etiäinen
ohjaaja/omistaja Reija Nieminen, pisteet 455,6

Toko-tulokas

walesinspringerspanieli narttu Doniol Your Loyal Welsh –
ohjaaja/omistaja Elina Kautto, Tuusula pisteet 35

Toko-koira

1. walesinspringerspanieli narttu Doniol Quite Perfect –
ohjaaja/omistaja Elina Kautto, Tuusula, pisteet 48
2. walesinspringerspanieli narttu Doniol Your Loyal Welsh –
ohjaaja/omistaja Elina Kautto, Tuusula, pisteet 35
3. bordercollie narttu Lapintähti Unitra
ohjaaja/omistaja Sanna Jääskeläinen, Tuusula, pisteet 29
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VUOSIKOKOUS-TERVEISIÄ
Seuramme sääntömääräinen vuosikokous pidettiin maanantaina 19.3.2012 Vanhassa Unkassa
ja paikalla oli 26 aktiivista seuramme jäsentä. Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntöjen
määräämät asiat ja mm. valittiin toimihenkilöt seuraavalle toimikaudelle.
Muistion vuosikokouksen päätöksistä löydät keskustelupalstaltamme
http://www.tuusulankennelkerho.com/phpBB3/  Yleinen keskustelu  Yhdistyksen
tiedotuksia.
KOIRANKAKKA EI KATUKUVAA KAUNISTA
Jokakeväisen koirankakkakeskustelun jälleen käynnistyessä haluamme muistuttaa kaikkia
koiranomistajia jätösten keräämisen tärkeydestä. Järjestyslain mukaan koirien jätökset on
kerättävä taajamien hoidetuilla alueilla.
Vaikka järjestyslaissa mainitaan vain taajamien hoidetut alueet, vastuuntuntoinen ja
huomaavainen koiranomistaja vie koiransa jätökset roska-astiaan myös muualla. Ulkoilu on
miellyttävämpää kaikille, kun ei tarvitse keskittyä väistelemään jätöskasoja. Näin vältytään
myös monilta ristiriidoilta koiranomistajien ja koirattomien välillä.
Koiranomistajien on syytä muistaa, että keräämättömät jätökset voivat aiheuttaa
terveysongelmia myös koirille. Koirat saattavat saada jätöksistä suolinkaisia ja muita sisäloisia.
Jätökset häiritsevät myös maan ravinnetasapainoa eivätkä sovi sellaisenaan lannoitteeksi
kasveille. (Lähde: Kennelliitto)
KEVÄTAURINKO HERÄTTELEE KÄÄRMEET
Yliopistollisen pieneläinsairaalan eläinlääkäri Juhana Honkavaara ei suosittele kyytabletteja
kyynpuremaan. Sen sijaan hän neuvoo viemään kaikki kyynpurematapaukset päivystävälle
eläinlääkärille. Ilmojen lämmettyä myös kyyt ovat heränneet. Mikäli koira saa välittömästi
hoitoa kyynpuremaansa, on sillä käytännössä sataprosenttinen mahdollisuus selvitä. Sen
sijaan mikäli koiraa ei viedä heti lääkäriin ja myrkky pääsee leviämään elimistöön, voi koira
pahimmassa tapauksessa menehtyä. Kyytabletteja Honkavaara ei suosittele, koska niiden
tehoa kyynpuremaan ei ole pystytty todistamaan. Lisäksi on vaarana, että koiranomistaja
tuudittautuu ajatukseen tabletin olevan riittävä hoito, eikä vie koiraa tarvittavan nopeasti
eläinlääkäriin. (Lähde: Koirat.com)
VAPPU ALATALON LUENTO 1.2.2012
Vappu Alatalo on niittänyt mainetta Suomessa psyykkisen valmennuksen kuin myös
hyppytekniikka spesialistina. USA:sta tietoja kahminut Alatalo on myös hyvä luennon pitäjä ja
suosittelen lämpimästi kaiken tasoisille harrastajille. Tässä on teille hieman luennon anteja.
Keskittyminen
Ennen radalle menoa muistele sitä loistavaa suoritusta, jolloin koirasi on toiminut loistavasti.
Keskity hakemaan se hyvä ja varma olo, niin huomaat jännittäväsi vähemmän ja
itsevarmuutesi paranee. Kuinka monta koirakkoa ennen ryhdyt taas ajattelemaan tulevaa
rataa? Tämä on yksilöllistä ja toiset tarvitsevat enemmän aikaa kuin toiset. Tärkeintä on löytää
aika, jonka itse siihen tarvitset.
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Oikeat ajatukset, toimenpiteet, reaktiot, oikeassa paikassa oikeaan aikaan
Kisoissa ja harjoituksissa on aina häiriöitä, eikä kaikkea voi ennakoida. Ohjaajien tulisikin
kasvattaa resistenssiään häiriölle. Herkkyys reagoida asioihin tulisikin suunnata, niihin joihin
tulee reagoida. Tämä vaatii harjoittelua, mutta ei onnistu väkisin. Keinoja tähän ovat
suunnittelu, rutiinit, liikkuminen, mielikuvat, suggestiot ja korvalappustereot. Oikea
keskittyminen nimittäin alkaa jo ilmoittautumisesta, ellei jopa aiemmin.
Suoritus sujuu kuin itsestään = flow
Tylsille radoille oma tavoite: Kovempaa kuin ennen?
Flow’n houkuttimet:
1. valitse haasteet taitojesi mukaan
2. toimi tässä ja nyt
3. keskity tiettyyn, riittävän pieneen tavoitteeseen
4. keskity asioihin, joihin voit vaikuttaa
5. suunnittele tekemisesi huolellisesti
6. suorituksen aikana et saa arvostella
7. nauti suorituksen tuntumasta ja rytmistä
8. pidä hauskaa
Keskity olennaiseen. Tuloksia ei voi tehdä ennen suorituksia. Häiriö kannattaa lyödä lyttyyn jo
kotona, ettei se tule vasten kasvoja (esimerkkinä: et pysty vaikuttamaan siihen keitä muita on
kisaamassa, etkä myöskään siihen miten he radalla onnistuvat). Keskity siis tekemään itse
parhaasi, äläkä tuhlaa energiaasi asiaan, johon et voi vaikuttaa. Käy etukäteen läpi demonisi,
pahimmat skenaariot, jo ennen kisapäivää. Silloin tiedät miten toimia, kun tapahtuu jotain
odottamatonta. Ratkaisut tulee miettiä etukäteen, eikä koskaan ei ole pakko startata
(esimerkiksi jos myöhästyt rataan tutustumisesta tai koira ei ole vireessä, rata menee
todennäköisesti huonosti). Tällöin voisit jättäytyä pois ja rauhassa keskittyä tulevaan starttiin.
Kisarutiinit kunniaan
Pavlovin koirien metodi toimii myös ihmisillä. Onko joku tietty kappale/biisi, joka saa sinut aina
hyvälle tuulelle? Liikkuminen on myös hyvä keino rentouttaa mieltä ja hakea oikeaa fiilistä.
Keskittyminen fyysisentehtävän läpi parantaa keskittymistä. Tästäkin syystä lämmittely rutiinit
ovat kultaakin kalliimpia. Suggestio on kehote, sanoja alitajuntaan, ja se ohjaa toimintaa ja
ajattelua tulevaan koitokseen tai kohottaa mielentilaa. Valitse itsellesi sopivia sanoja, joihin
uskot (esimerkkina: me menemme tänään kovaa, me olemme hyviä).
Mihin hyvä keskittyminen perustuu?
Kun ohjaaja on sopivassa vireystilassa ja luottaa itseensä, on hyvän suorituksen perusta luotu.
Tärkein yksittäinen haittatekijä onkin ahdistus. Ahdistusta lievittävät kokemus ja lajiosaamisen
taito, tunne osaamisesta. Kokeneella ohjaajalla perustekniikat ovat automatisoituneet ja hän
tunnistaa mitkä asiat oleellisia onnistumiselle.
Valikoiva tarkkuus
Ihmisen prosessointi kyky on rajallinen, eikä näin ollen pysty keskittymään kaikkeen
ympärillä olevaan. Huomio tuleekin suunnata oleellisimpaan eli suoritukseen. Tehtävämme
on opetella suodattamaan epäoleellinen ja vaihtaa joustavasti focusta.
Mutku ne häiriöt…
Mikä tahansa henkilön ulkopuolinen, sisäinen tai suorituksessa ilmenevä asia, ärsyke, tai
tapahtuma, joka saa huomion siirtymään pois suorituksen tekemisestä sen arvioimiseen,
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voidaan pitää häiriönä. Jo itse suoritusympäristö ja kisaolosuhteet luovat paineita.
Sosiaaliset häiriöt ja omat ajatukset; odotukset, myös huolet, pelot, kasaavat suurimman
paineen ohjaajalle jo ennen radalle astumista. Virheet sekä onnistumiset ja yllätykset
suorituksessa voivat saada aikaan vielä seuraavallakin radalla keskittymisvaikeuksia.
Kannattaa myös miettiä: Ketä oikeasti haluat nähdä kisoissa? Minkälaisia fiiliksiä erilaiset
ihmiset välittävät?
Jännittäminen vrt. suoritukselle otollinen vireystila
Haitallinen jännitys vie vireystilan liian ylös tai alas. Ohjaajalle voi tulla fyysisesti hutera
olo. Keskittyminen hajoaa ja kaikki ne väärät ajatukset tulevat pintaan. Epämiellyttävät
tunteet vellovat sisällä. Seurauksena näistä, suoritus ei onnistu halutulla tavalla.
 Itsetuntemus + työ = hallinta
Autonominen hermosto
 Sympaattinen osa -> virittää
 Parasympaattinen osa -> rentouttaa
Jännittää niin että ahdistaa!
 Oireita voi esiintyä monella tasolla niin fyysisenä, kognitiivisena, tunnetiloina tai
toimintana, sekä useampana yhtä aikaa. Intensiteetti vaihtelee tilanteen mukaan.
Tyypilliset huolenaiheet ennen kisaa ovat tehtävä, oma osaaminen/päivän kunto ja
suorituksen seurannaisvaatimukset. Esimerkiksi ohjaaja saattaa odottaa seuraavaa
nousunollaa. Ahdistus vaikuttaa suoritukseen
Haittaava jännitys hallintaan
 Ohjaajan tulisi opetella tunnistamaan omat jännittämisen merkkinsä jo varhaisessa
vaiheessa
 Fysiologia – rentoutuminen tai vireen nosto
 Keskity siihen mitä olet tekemässä. Mikä on suorituksessa tärkeää tehdä juuri nyt?
Tekemisen ohjausketjut -> ei jää aikaa jännittää
 Mielikuvaharjoitukset, oikeat ajatukset, suggestiot
 Vahvista omaa itseluottamusta, ja hanki kokemusta. Kisa-analyysien seuranta tulisi
olla rutiinia. Muutos jännittämisessä ei tapahdu hetkessä, ja siihen tulisikin varata
aikaa

Yhtä monta asiaa kun löytyy korjattavaa -> yhtä monta positiivista puolta! Nämä seikat
kerrotaan myös kaverille. Kesän kisoissa kannattaa myös muistaa, että nestehukka vaikuttaa
muistamiseen ja tekemiseen. (Teksti: Heini Lukkarinen)
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MITEN LÖYTÄÄ KOIRAN KANSSA UUSIA LENKKEILYMAASTOJA?
Kuinka leipäännyttävää voikaan olla samojen lenkkien kiertäminen vuodesta toiseen. Vain
vuodenajan vaihtelut antavat erilaisuutta lenkkimaastoihin. Uusia maastojakaan ei viitsi lähteä
tutkimaan, siellähän saattaa pian eksyä. Eikä koiraa ole vieläkään opetettu etsimään tietä
kotiin.
Itselle se on kovinkin tuttua. Aina tulee kierrettyä niitä tuttuja reittejä, joista tietää ettei
ketään tule vastaan kovinkaan suurella todennäköisyydellä. Töiden ja koiratreenien jälkeen se
on vain paljon helpompaa. Eikä eksymisestä ole pelkoa.
Ongelmaan löytyi eräänlainen ratkaisu, kun kaverini ehdotti geokätköjen etsimistä. Olin kuullut
harrastuksesta, jossa etsitään muiden ihmisten maastoon piilottamia kätköjä. Innostuin
asiasta kovasti! Joten tuumasta toimeen ja nettiä selaamaan, miten homma toimii.
www.geocaching.com -osoitteesta löytyy kartta, josta katsotaan koordinaatit (vaatii
rekisteröitymisen):
hämmästy miten paljon piiloja on ihan kotisi lähettyvillä
valitse sopivalta kuulostava kätkö
syötä koordinaatit gps-laitteeseen tai puhelinsovellukseen  ja eikun metsään
pyörimään!
kätkön löydyttyä kirjoita siellä olevalle paperille ”geocaching.com” ja käyttäjätunnuksesi
sekä päivämäärä
kotiin päästyäsi merkiste löytämäsi kätköt löytyneiksi geocaching.com-sivustolle
MUISTA VAROA JÄSTEJÄ!
Valittiin kaverin kanssa metsässä olevia kätköjä, jotta koiratkin pääsevät mukaan ja lähdettiin
etsimään. Koirat saivat juoksennella vapaana, kun ihmiset kuljeskelivat metsässä ristiin rastiin
puhelimiin tuijotellen. Kun kätkö löytyi, niin koirat puihin kiinni, jotteivät häiritse sen esiin
kaivamista ja ”loggaamista”. Sitten vaan uudet koordinaatit puhelimeen ja matka jatkui.
Haettiin myös kaupunkikätkö ja sekin onnistui koiran kanssa hyvin, kun koira jaksoi kiltisti
kulkea mukana ja odottaa tolpassa kiinni, kun ihmiset etsivät kuumeisesti jotain piilotettua.
Näin saivat sekä koirat, että ihmiset liikuntaa uudessa metsässä ihan uusissa merkeissä.
Mielestäni oli paljon mielekkäämpää, kun sai selkeästi mennä jonnekin kohteeseen ja tulla
pois, eikä yrittää kiertää jotain lenkkejä ja miettiä mikä polku kannattaa valita, ettei olisi liian
lyhyt ympyrä. Eikä eksymisestä ollut pelkoa, olihan satelliittipaikannus kokoajan päällä.
Suosittelen, jos alkaa tutut ympyrät kyllästyttää ja haluaa jotain muutakin sisältöä lenkkeilyyn!
(Teksti: Minttu Gröhn)
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ERKKI SELIN
Erkki Selin on ollut TuuKKin jäsenenä vuodesta 1975. Hän on vaikuttanut yhdistyksemme
toimintaan aktiivisesti yli 30 vuoden ajan, sekä hallituksen jäsenenä että ajokoirajaoksen
vetäjänä. Kun TuuKK vuokrasi kunnalta Nahkelan koulutuskentän, kenttä oli koivikon
valloittama. Erkki oli auttamassa koivikon raivauksessa ja kentän kuntoon saattamisessa.
Erkillä on ollut ajokoiria vuodesta 1977. Niiden kanssa on käyty metsällä jänis- ja
kettujahdissa. Parhaimmillaan Erkki koirineen on kisannut SM-tasolla. Suurempaa menestystä
ei tullut, mutta kokemusta ja maastotuntemusta
sitäkin enemmän.
Erkki oli ajokoirajaoksen vetäjänä pitkään ja mietti
myös tuomariksi kouluttautumista.
Piirimestaruuskisoja järjestettiin aktiivisesti aina
vuoteen 2007 asti yhteistyössä toisten yhdistysten
kanssa. Yhteistyö oli erittäin tärkeää, sillä
oikeanlaisten maastojen löytäminen ei ollut helppoa.
Erkillä on tällä hetkellä kotona kolme koiraa. Rasmus
on 9-vuotias newfoundlandinkoira, joka on
menestynyt hienosti näyttelyissä: plakkarissa on yli
kaksikymmentä ROP-veteraani titteliä vuonna 2011.
Näyttelyissä käydään myös toisen nöffin kanssa:
Mikki on 1½-vuotias ja ehtinyt saavuttaa BISvoittajan tittelit sekä Vaasassa että Turussa.
Metsästystä Erkki harrastaa Rommin kanssa. Rommi
on 4-vuotias suomenpystykorva.
Ajokoirajaos on ollut osa Tuusulan Kennelkerhon
toimintaa alusta asti. Jaos perustettiin samaan
aikaan kuin yhdistyksemmekin. Ajokoirajaos on
nykyään – toistaiseksi – yhdistyksemme hallituksen
hoivissa, mutta heti uusien ja innokkaiden
kiinnostuneiden ilmaantuessa, herätetään
ajokoirajaos ”horroksestaan” ja toimintaa jatketaan.
Yhdistyksemme 40-vuotis juhlavuoden kunniaksi ajokoirajaos kuitenkin järjestää
piirimestaruuskisat tammikuussa 2013. Erkki on mukana järjestelyissä, mutta kisamaan hän ei
kuitenkaan aio.
Kiitämme Erkkiä haastattelusta sekä tietenkin hienosta ja aktiivisesta urasta
ajokoirajaoksessa. Toivotamme myös menestystä piirimestaruuskisojen järjestelyihin sekä
aurinkoista kesää!
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Näyttelytulokas 2011 Ukko
Ohjaaja

Mari Kurenmaa

TuuKK-tausta

TuuKKin jäsen vuodesta 2009

Omistaja(t)

Mari & Tero Kurenmaa

Koiran nimi ja ikä

Moisionmäen Fiilis, kavereiden
kesken "Ukko", s. 9.5.2010 (sama
päivä kuin emännällään)

Koiran rotu

beauceron / beaucenpaimenkoira
uros

Saavutukset ja
tavoitteet

Ukko sijoittui Vuoden Näyttelykoira 2011 kisassa toiseksi. Harrastuksiin
kuuluu tottis, pk-viesti, peltojälki sekä satunnaisesti näyttelyt.
Ensimmäisessä näyttelyssä Ukko kävi noin vuoden ikäisenä.
Kesällä 2012 koiruus suuntaa näyttelymatkoille Saksaan ja Estonian
Winneriin Tallinnaan. Kesällä on myös suunnitelmissa BH-koe.
Tavoitteena tehdä Ukosta sekä muoto- että käyttövalio.

Muuta kivaa

Ukon laumaan kuuluu myös kohta 3-vuotias tyttöbeussi, Avataran
Brittany "Bree", joka treenaa hakua, tottista ja agilityä. Myös pk-viesti ja
toko kuuluvat Breen harrastuksiin ja tokossa haukku onkin menossa
voittajaluokkaan.

Näyttelykoira 2011 Nero
Ohjaaja/omistaja

Mirja Leinikka

TuuKK-tausta

TuuKKin jäsen vuodesta 2007

Koiran nimi ja ikä

Pikkupaimenen go for it,
kohta 7 v.

Koiran rotu

bordercollie uros

Saavutukset ja
tavoitteet

Nero on harrastanut "vähän kaikkea" pk-jäljestä tokoon,
paimennuksesta agilityyn, joista jälkimmäisessä Nero kisaa
kolmosluokassa. Kaiken tämän lisäksi Nero on käynyt näyttelyissä, joissa
se on pärjännyt hyvin nuoresta pitäen. Itse olen harrastanut näyttelyitä
oikeastaan aina, ensin äidin kasvattamien Una Nuna's
alaskanmalamuuttien kanssa ja myöhemmin omilla koirillani. Sekä Nero
että Niilo ovat useamman maan muotovalioita ja Nero yhtä cacibia vaille
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kansainvälinen näyttelyvalioViime vuosi oli Nerolla näyttelyissä varsin
huima, se sai yhteensä viisi cacibia kolmesta eri maasta, saavutti Viron
muotovalion arvon sekä kaksi titteliä, eli nimen edessä komeilee nyt
edellisten saavutusten lisäksi Pohjoismaiden Voittaja sekä Helsinki
Winner 2011. Tämän vuoden tavoitteista sen verran, että tarkoitus olisi
Neron kanssa
suunnata mahdollisesti pelastusjäljen puolelle ja siellä A-kokeeseen ja
tietysti koittaa saada tälle komistukselle näyttelyistä viimeinen C.I.E.tittelistä puuttuva cacib.
Muuta kivaa

Nero asustaa kotona Tuusulan Jokelassa yhdessä 1-vuotiaan
bordercollienarttu Iineksen ja 8,5 vuotiaan bichon frise uros Niilon
kanssa. Neron emä on voittanut muutama vuosi takaperin Cruftsin oman
rotunsa osalta ja sisaruksetkin ovat menestyneet sekä näyttö- että
käyttöpuolella, eli kauneus on tässä tapauksessa periytyvä ominaisuus :)

Agilitytulokas 2011 Pyry
Ohjaajaomistaja

Carita Mäkinen

TuuKK-tausta

TuuKKin jäsen vuoden verran

Koiran nimi ja ikä

Tulikäpälän Pieni Pyromaani
”Pyry”,
3 v.

Koiran rotu

länsigöötanmaanpystykorva eli
göötti

Saavutukset ja
tavoitteet

Agilitya harrastettu parisen vuotta. Tulevaisuudessa olisi tarkoitus
päästä kisaamaan kolmosiin.

Muuta kivaa

Pyryn lisäksi on Onni-seropi, jonka kanssa on tokoiltu monta vuotta.

Agility-koira 2011 DeeDee
Ohjaaja/omistaja

Katja Nieminen

TuuKK-tausta

TuuKKin jäsen 6 vuotta

Koiran nimi ja ikä

Esslex Dexter Mcigors ”DeeDee”,
4 v.
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Koiran rotu

kääpiösnautseri

Saavutukset ja
tavoitteet

DeeDeen kanssa harrastettu agilitya kolmisen vuotta, ohjaajana
kokemusta viisi vuotta.

PK-tulokas 2011 Inka
Ohjaaja/omistaja

Elina Ahola-Iivarinen

TuuKK-tausta

TuuKKin jäsen vuodesta 2009

Koiran nimi ja ikä

Rakan Akan Ajatar ”Inka” 3,5 v.

Koiran rotu

saksanpaimenkoira (sitä on
erinäisistä syistä välillä vaikea
uskoa) narttu (Kuva: Titta
Järvenpää)

Saavutukset ja
tavoitteet

Pääasiassa keskitymme pk-hakuun, mutta tarkoituksenamme on päästä
kokeisiin asti myös ek-puolella ja sitä myöten ehkä myös pk-jäljellä.
Toko on myös ollut mukava kuvioissa piristävänä vaihteluna ja meillä
onkin kilpailuoikeus voittajaluokassa, joka on tarkoitus korkata piakkoin.
Inkalle toko lajina olisi varmasti omiaan, mutta emännälle ylempien
luokkien liikkeiden suoristustarkkuuden opettaminen tuottaa henkistä
tuskaa - pilkunviilaus pk-tottiksessa ilmeisesti riittää? Inka sai HK1tuloksen lokakuussa 2011 ja tuolloin ilmaisumuotona oli vielä haukku,
mutta pitkään mielessä pyörinyt ilmaisumuodon vaihto sai tuolloin
sinettinsä eli siitä lähtien olen opettanut koiraa rullailmaisuun, ja Inka
onkin vaikuttanut oikein tyytyväiseltä saadessaan olla hiljaa piilolla. ;)

Muuta kivaa

Inka on toinen koirani ja otin sen jatkamaan harrastuskoiran taipaleelta
sairaseläköityneen Casperin (myös saksanpaimenkoira, 7 vuotta)
jalanjälkiä. Casperin kanssa ehdin päästä mukavasti kuvioihin
pelastuskoiratoimintaan, hakuun ja tokoon, josta saavutimme TK2koulutustunnuksen. Nämä kaksi koiraa ovat samasta rodusta huolimatta
aika eri puusta veistettyjä niin ulkomuodon kuin luonteenkin osalta,
joskin se täytyy todeta, että tällä hetkellä molemmat ovat itselleen
paremmin soveltuvissa rooleissa; Inka virkaintoisempana pääsee
treeneihin ja Casper kodin ylimpänä puolustajana saa toimittaa mm.
halkohommien ylimmän valvojan virkaa. Pikkuhiljaa tie on vienyt
mukaan erilaisiin tehtäviin yhdistyksen riveissä ja näistä isointa roolia
edustaa varmaankin tottelevaisuuskursseilla kouluttajana toimiminen,
mikä laajentaa kivasti omaakin näkemystä koirien kouluttamisen
suhteen - toivottavasti onnistun siinä myös koulutettavien kohdalla.
Toivotan kaikille hyvää kesän odotusta ja onnistumisia
koiraharrastusrintamalla!
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PK-koira 2011 Nitro
Ohjaaja/omistaja

Mervi Kähönen

TuuKK-tausta

TuuKKin jäsen vuodesta 2006

Koiran nimi ja ikä

Konnamuorin Intro, s. 17.8.2005

Koiran rotu

saksanpaimenkoira narttu
(Kuva: Titta Järvenpää)

Saavutukset ja
tavoitteet

Haku aloitettu tämän koiran kanssa 2006. Edellisen kanssa lajin
perustiedot tulleet tutuiksi. Muut lajit tulleet vuosien varrella mukaan
kuvaan. Tämän koiran kanssa osallistuminen etsintäkokeeseen SMkisoissa, ehkä joskus eläkepäivillä TVA. Loput tavoitteet taitavat siirtyä
jo nuoremmalle polvelle.

Muuta kivaa

Lajeina monipuolisesti haku (henkilöetsintä), etsintäkoe, jälki, toko.
Koiraharrastus aloitettu agilityn parissa vuonna 2000.

Toko-tulokas 2011 Fanny ja toko-koira 2011 Täplä
Ohjaaja/omistaha

Elina Kautto

TuuKK-tausta

TuuKKin jäsen vuodesta 2007

Koiran nimi ja ikä

Doniol Your Loyal Welsh ”Fanny”,
s. 2009 TK1
Doniol Quite Perfect ”Täplä” FIN &
LV MVA TK1 TK2 TK3 BH

Koiran rotu

walesinspringerspanieli

Esittelyt

Täplästä ei pitänyt tulla toko-koiraa. Ei siitä pitänyt tulla
näyttelykoiraakaan, eikä mejä, agilitystä puhumattakaan. Koiran
hankinnassa meillä oli se tavallinen tarina: lapset halusivat koiran.
Pitkällisten keskustelujen jälkeen meille sitten hankittiin terhakka
punavalkoinen luppakorva, joka jo pentulaatikossa pisti sisaruksiaan
kuus-nolla. Kun määrätietoinen nuori neiti koetteli varsin kokematonta
kotiväkeään, päädyimme tottelevaisuustreeneihin harjoittelemaan
koirakansalaistaitoja. Alkuaikoina tosin harrastimme pikemminkin
tottelevaisuustreeneissä käyntiä - kotiläksyt kun tahtoivat jäädä
tekemättä. Pikkuhiljaa taidot kaikesta huolimatta karttuivat. Kasvattaja
Mirka Saarentauksen kannustamana ilmoitin Täplän Springerspanielien
toko-kokeeseen Lahteen syksyllä 2007. Harvoin olen ollut niin kauhusta
kankeana kun ajaessani Lahtea kohden tuona marraskuisena aamuna.
Kisakärpänen puraisi kuitenkin kunnolla ja olemme tahkonneet siitä
lähtien tuloksia kutakuinkin luokka per kesä.
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Täplä on voittanut Springerspanielien TOKOmestaruuden vuonna 2010 ja ollut vuoden
TOKO-springeri vuosina 2010 ja 2011. Lisäksi
se voitti vuonna 2011 Spanielien TOKOmestaruuden. Vuoden 2011 aikana keräsimme
yhteensä neljä EVL2-tulosta ja kolme EVL3tulosta.
Walesinspringerspanielin kanssa kisaaminen
kysyy huumorintajua: Kerran alokasluokassa
kisatessamme Täplä hauskuutti yleisöä
tekemällä vauhdikkaan estehypyn,
nappaamalla kehän laidalta oranssin kartion
suuhunsa ja juoksemalla onnellisena pitkin
poikin kehää kartio suussa. Avoimessa
luokassa kävimme ensimmäisen ja viimeisen
kerran kokeissa hevosmaneesissa, sillä
luoksetulon kutsut kaikuivat kuuroille korville, kun koira katseli
keskittyneesti katonrajassa visertäviä pikkulintuja. Ja vielä
voittajaluokan kokeessakin Täplä pisti tuulemaan rynnäten
tunnistusnoutoon tuhatta ja sataa niin että kapuloita lenteli.
Koiraharrastuskärpäsen purtua oikein kunnolla piti perheeseen hankkia
toinenkin koira. Loppusyksystä 2009 meille
muutti pieni walesivauva Fanny, joka on saanut
osansa emäntänsä harrastusintoilusta jo heti
pienestä pitäen. Eteiskäytävää on tahkottu
kerran jos toisenkin seuraamisharjoitusten
parissa ja noutokapulat kolisivat seiniin heti kun
hauvavauva oli asettunut taloksi. Ensimmäiset
MEJÄ-treenitkin pieni walesinalku ehti tehdä
ennen lumentuloja samana syksynä. Myös
agilityn ihanuuksiin pieni pääsi tutustumaan heti
kun rokotukset oli saatu kuntoon – tosin siinä
vaiheessa vain yleisönä Täplän treeneissä. Fanny aloitti tokon
kisauransa keväällä 2011. Kevään ja kesän aikana se osallistui tokon
SM-kisoihin, keräsi kolme ALO1-tulosta ja siten TK1-koulutustunnuksen,
sekä aloitteli myös avoimen luokan kisaamista. AVO2-tulos ehdittiin
saavuttaa, mutta paikallamakuu muodostui yhtäkkiä
ylitsepääsemättömäksi. Ei Fannya emännän piiloon meno sinällään
haitannut, mutta rivissä olo muiden koirien kanssa olikin yhtäkkiä tosi
jännää. Fanny oli myös sitä mieltä, että avoimessa luokassakin kuuluu
tehdä luoksepäästävyys: ensimmäisten AVO-kisojen paikallamakuun
maahanmenossa se ampaisi täysiä eteenpäin ja hyppäsi häntää kiivaasti
heiluttaen tuomaria vasten – ihan luoksepäästävä se tuomari oli .
(Kuvat: Anna Mannermaa)
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TERVEHDYS
Kevät on vihdoin päässyt vauhtiin ja ehkä kesäkin jo kohta kolkuttelee ovella. Koulutuskenttä
on sula reunuksien lumikinoksia lukuun ottamatta ja kevätkauden treenit on aloitettu omalla
kentällä. Ryhmät on jaoteltu syksystä uudelleen ja alkutalven kurssin käyneet uudet
kouluttajat pääsevät vetämään treenejä.
Päätimmekin aloittaa suuren kenttämme paremman hyödyntämisen: joissakin ryhmissä on
useampi kouluttaja ja enemmän koirakoita, joten kentälle on tehty kaksi rataa ja ryhmä jaettu
kahtia. Näin koirakoille tulee enemmän treeniaikaa ja kouluttajat voivat antaa paremmin
palautetta ja yksityiskohtaisia vinkkejä. Treenaaminen on ylipäätään tehokkaampaa
pienemmässä ryhmässä.
Agilitytoimikunta kokoontui jälleen Vanhassa
Unkassa 23. huhtikuuta. Aiheina oli
epävirallisten agilitykilpailujen järjestäminen
(TuuKK-Cup) ja ryhmäjaot. Toimikunnan
kokousmuistio on luettavissa nettisivuiltamme,
mutta alla on kerrottu lyhyesti sen sisältö.
TuuKK-Cup pitää sisällään neljät kilpailut. Ne
pidetään 31. toukokuuta, 7. kesäkuuta, 12.
kesäkuuta ja 19. kesäkuuta. Järjestelyt ovat
siis jo ajankohtien, tuomarien ja
ilmoitusten/mainosten osalta kunnossa, mutta
hommaa riittää vielä palkintojen
hankkimisessa sekä tietysti itse
kilpailupäivänä ratojen rakentamisessa,
ilmoittautumisten vastaanottamisessa, tulospalvelussa ja buffetin pitämisessä.
Agilitytoimikunta on luottavainen, että jäsenet osallistuvat kisapäivinä aktiivisesti
järjestelyihin, jotta saamme pidettyä hienot epikset. Lisätietoa kisoista lehden alkupuolella.
Ryhmäjakoihin tehtiin pieniä muutoksia ja ne on päivitetty nettiin. Lisäksi todettiin, että keinu
on ehdottomasti pinnoitettava uudelleen ennen kisoja. Konttiin laitetaan pieni sääntötaulu,
jossa muistutetaan muun muassa alkulämmittelyn ja loppujäähdyttelyn tärkeydestä.
Toimikunta kokoontuu seuraavan kerran sunnuntaina 20.5.2012 klo 18.
Toivotan hyviä treenejä ja ennen kaikkea aurinkoista kesän odotusta kaikille! Muistattehan
ilmoitella kisatuloksianne agitulokset@gmail.com, jotta saamme niitä päivitettyä sekä nettiin
että lehteen.

Terkuin,

Annina Aula & ”agipuudeli” Peppi
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ENSIMMÄISTÄ KERTAA KOKEESEEN
Ensimmäiseen kokeeseen meneminen saattaa olla monelle koiraharrastajalle suuri kynnys. Jos
mielessä käykin kisoihin ilmoittautuminen, niin mieleen tulee heti ne kaikkein huonoimmin
menneet treenit. Eikä ilmoittautumisesta tule mitään. Minä päätin syksyllä, että keväällä
mennään lähes 2-vuotiaan koirani kanssa hakukokeisiin. Valittiin oman seuran kisat, jotka
olivat heti kauden alussa. Ajatuksena, että ehtii sitten kesän treenailla ja katsoa syksyllä
uudemman kerran. Näkee ainakin missä ollaan menossa. Jännitys oli suuri ja moneen kertaan
ehdin miettiä, että olisihan sitä voinut järkätä vaan jotkut harjoituskisat.
Metsään päästiin ensimmäisen kerran talvikauden jälkeen kaksi viikkoa ennen kisoja.
Näppärästi ensimmäisenä treeninä kisanomainen suoritus (ensimmäistä kertaa ikinä) ja
palkkaamattomat maalimiehet (ensimmäistä kertaa ikinä). Treeni meni ihan kivasti
ensimmäiseksi kerraksi. Sitten tehtiinkin vain yksi kiva nostattava treeni vierailla
maalimiehillä. Esineitä käytiin kerran katsastamassa, että vieläkö on talven jäljiltä muistissa
kuinka homma toimii. Tottis tuntui noutoja lukuun ottamatta vahvalta. Tehtiin noutoja niin
paljon kuin lumitilanteelta pystyi ja päätin, että ne joko menee metsään tai sitten ei.
Jännitys oli kova. Itsellä ei ollut mitään käsitystä miten kannattaisi valmistautua ja treenata
viimeisellä viikolla ja viimeisinä päivinä. Olisin toivonut kovasti lumien sulamista hieman
nopeammin, jotta paketti olisi ollut paremmin kasassa. Näillä oli kuitenkin mentävä, kun ei
kehdannut enää peruakaan osallistumistaan. Viimeinen päivä ennen kokeita löhöiltiin vain
koiran kanssa ja ladattiin akkuja. Pakkailtiin myös yhdessä tavarat kasaan seuraavan päivän
koitosta varten.
Koepäivänä jännitti todella paljon ja koko ajan. Tottisosuus meni hilkulla läpi, 70 pistettä. Ne
osiot, mitkä koira teki hyvin, se teki ne erittäin hyvin. Hyppynouto ja estenouto menivät
todella huonosti. Eli ne palikat, joita oli vähiten treenattu, murenivat sitten paineen alla.
Yhteistyöstä ja koiran ilmeestä tuli kyllä erinomaista palautetta.
Sitten metsään. Alla juuri ja juuri koulutustunnukseen riittävät pisteet tottiksesta. Päätin, että
nyt mennään ihan treeniasenteella, ei paineita mistään. Koirahan toimi kuin unelma. Se näytti
osaavansa homman! 166/170 pistettä etsintäosuudesta, 4 puuttuvaa pistettä meni täysin
ohjaajan piikkiin, joka ei hermostuksissaan ymmärtänyt tuomarin ohjeita ensimmäisellä
piilolla.
Esine-etsintään mennessä jännitys oli kadonnut, jo ansaittujen pisteiden perusteella meillä oli
koulari takataskussa. Mentiin esineisiin ihan puhtaasti treenimeiningillä. Esine löytyi ja puhtaat
30 pistettä, voiko mennä paremmin!
Kiitokset loistavasta maaston onnistumisesta hakutreeni porukalle, jotka aina jaksavat koiran
kanssa innostuneesti leikkiä, säässä kuin säässä. Ja erityiskiitos kouluttajille, jotka ovat
jaksaneet rautalangasta vääntää moneen otteeseen, miten homman kuuluu mennä.
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KAVERIKOIRATOIMINTA
Kaverikoiratoiminta on pyyteetöntä vapaaehtoistoimintaa, jolla pyritään koiran avulla tuomaan
iloa ja elämyksiä ihmisille, joilla ei ole mahdollisuutta oman koiran pitoon.
Kaverikoiratoiminnassa koiranomistajat vierailevat koiriensa kanssa eri kohderyhmien kuten
lasten, kehitysvammaisten ja vanhusten luona esimerkiksi laitoksissa, kouluissa, päiväkodeissa
ja päiväkeskuksissa. Toiminnan tavoitteena on ihmisten ilahduttaminen ja piristäminen.
Kaverikoirat koulutetaan Kennelliiton kurssilla, jossa muodostetaan myös alueellisia
toimintaryhmiä. Jokainen kaverikoirakko osallistuu oman ryhmänsä järjestämiin tapaamisiin ja
vierailukäynteihin. Kokeneemmat kaverikoirat saattavat lisäksi käydä tapaamaassa yksittäistä
asiakasta ohjaajansa kanssa esimerkiksi yhteisen kävelylenkin tai juttutuokion merkeissä.
Toimintaryhmät etsivät itse uusia vierailukohteita ja sopivat vierailukutsuja esittäneiden
paikkojen kanssa vierailuiden aikatauluista ja tiheydestä. Koirien osalta ollaan kuitenkin
tarkkoja siitä, ettei liian tiheillä käynneillä tuoteta koiralle stressiä. Koirakon käyntitiheys onkin
maksimissaan 1 käynti viikossa.
Toiminta on vapaaehtoista ja palkatonta. Kurssi materiaaleineen ja ruokailuineen on koirakolle
maksuton ja kaverikoirien käynnit ovat maksuttomia. Koirakoille ei makseta kulukorvauksia
toimintaan osallistumisesta.
Kennelliiton kaverikoirat tunnistaa työasustaan eli oranssista huivista ja koiranomistajan
nimikyltistä. Ansioituneille kaverikoirille myönnetään numeroitu kaverikoiramitali
kunniakirjoineen. Palkitsemistilaisuudet järjestetään yleensä alueen suurimman vuosittaisen
koiratapahtuman yhteydessä.
Kaverikoiria on koulutettu jo yli kymmenellä kurssilla ja toimivia koiria on yli 500. Toiminta on
levinnyt eri puolille maata Oulusta Haminaan ja Siilinjärveltä Turun saaristoon. Kurssitusta
jatketaan niin kauan, että kaikki kiinnostuneet paikkakunnat on saatu kurssitettua.
Mikäli kiinnostuit toiminnasta, kaverikoiratoimintaa ja -kursseja järjestetään ainakin
Hyvinkäällä, Vantaalla ja Itä-Helsingissä. Lue lisää Kennelliiton sivuilta. (Lähde: Kennelliitto)
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