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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 

Martti Takala (agility-jaos) 

p. 040 869 0952 

lilli.mara@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 

 

Mirva Hiltunen (peko-jaos) 

p. 050 374 7907 

mirva.hiltunen@plusterveys.fi 

Anja Nikkonen (näyttely-jaos) 

p. 040 585 0086 

anja.nikkonen@elisanet.fi 

Varajäsenet 

Mari Lehto p. 050 911 2266 

mari.lehto@elisanet.fi 

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 

Agility-jaos 

Reetta Haataja, Raija Joutsenvirta, Mari Lehto, 

Heini Lukkarinen, Elina Mauno, Katja Nieminen, 

Martti Takala ja Maiju Turunen 

tuukk.agility@gmail.com 

Ajokoira-jaos 

tuukk.hallitus@gmail.com 

Nuoriso-jaos 

Mari Lehto mari.lehto@elisanet.fi 

Heini Lukkarinen K9unit@windowslive.com 

Näyttely-jaos 

Anja Nikkonen p. 040 585 0086 

anja.nikkonen@elisanet.fi 

Peko-jaos 

Mirva Hiltunen ja Nina Sarkonen 

mirva.hiltunen@plusterveys.fi 

PK-jaos 

Minttu Gröhn, Mervi Kähönen, Riikka Mäkinen , 

Petra Niemi, Reija Nieminen ja Tintti Norring 

tuukk.pk@gmail.com 

TOKO-jaos 

tuukk.toko@gmail.com 
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VOI IHANUUS – SYKSY TULEE! 

Syksy on ehdottomasti oma lempivuodenaikani. Syksy on muutakin kuin sadetta.  

Pimenevät illat kutsuvat sytyttämään kynttilöitä ja antavat syyn käpertyä huovan alle sohvan 

nurkkaan oma karvakuono kainalossa. Etenkin, jos se sade on päässyt iltalenkillä yllättämään. 

Syksyiset metsälenkit ovat todellista luksusta. Metsän tuoksu, innosta puhkuva lenkkikaveri ja 

hiljaisuus saavat mielen rauhoittumaan, vaikka olisi minkämoinen stressi. Eikä haittaa, vaikka 

vähän sataisikin – eipä ole tungosta poluilla. Bonuksena saa nauttia luomumustikoista ja –

puolukoista. Mustikat näyttävät maistuvan myös nelijalkaiselle ystävälleni  

Syksyn saapuessa treenikausikin saadaan kunnolla käyntiin ja pääsee suunnittelemaan tulevia 

kisoja, virallisia tai epävirallisia. Meidän on tarkoitus treenailla tehokkaasti ja aktiivisesti koko 

syksy, sillä kilpailu-uran 

aloitus häämöttää vuoden 

vaihteessa. Toistaiseksi 

näyttää hyvältä ja 

motivaatio on molemmilla 

huipussaan. Jostain se 

kisailu on joka 

tapauksessa aloitettava. 

Onneksi talvellakin pääsee 

treenaamaan, kiitos 

hallivuoron. 

Sitä terävintä motivaatiota 

haetaan viimeisen 

kesälomaviikon myötä 

Pyhätunturilta. Tarkoitus 

on nauttia ruskan 

alkusävelistä patikoinnin, 

kalastuksen ja 

marjastuksen merkeissä 

sekä ottaa rennosti – ja 

haukkua muutama poro  

Vielä muistutuksena edellisen numeron tapaan: lehteen tulevaa materiaalia (tarinoita, kuvia, 

juttuideoita) voi lähettää minulle sähköpostilla milloin vain. Ne ilmestyvät sitten seuraavassa 

mahdollisessa numerossa. Haastan edelleen teidät kaikki seuramme jäsenet jatkuviin 

materiaalitalkoisiin! 

Toivotan kaikille aktiivista syksyä! Seuraava Ydinluu ilmestyy marraskuun lopulla. 

Elina
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HEI KAIKILLE 

Syksy ja syksyn sateet ovat taas täällä – mutta mitäs siitä, kun tuukkilaisittain upea kesä on 

takana! Olen saanut kuulla upeita tulosuutisia lähes lajista kuin lajista, on tullut Suomen 

Mestaruus –mitaleita, Maailman Voittaja –titteleitä sekä lukematon määrä hyviä tuloksia 

alemmilta tasoilta. Onnea ihan jokaiselle oman tuloksensa saavuttaneelle, oli se sitten 

mestaruustasolta tai siltä ihan omalta tasolta! Toivoisin, että jokainen omassa lajissaan 

jonkinlaisen mestaruusmitalin (tai vastaavan sijoituksen) saavuttaneet valitsisivat omista 

arkistoistaan mahdollisimman edustavan kuvan ja laittaisi kuvan tietojen kera nettisivujemme 

päivittäjälle osoitteeseen tuukk.nettisivut@gmail.com – lähdetään keräämään sivuillemme ”Hei 

me menestytään” –osiota ja näin saadaan seuralaistemme saavutukset taltioitua historian 

kirjoihin. Minulle voi myös laittaa vinkkejä, ketä kannattaisi lähestyä – eli kenet haluaisit ko. 

kunniaseinällä nähdä =) 

Näitä upeita tuloksia on jatkossa hyvä lähteä hakemaan esimerkiksi TuuKKin väreihin 

sonnustautuneena. Olemme tehneet TuuKK –edustusasun (ulkoilupuvun + t-paidan), jota 

myydään kaikille seuramme jäsenille. Toistaiseksi emme ole asiaa isosti mainostaneet, sillä 

olemme halunneet ”opiskella” pukujen tilausprosessin mahdollisimman jouhevaksi ennen 

isojen tilausmäärien tuloa – mutta nyt voisimme taas uusia tilauksia sisään ottaa. Pukujen 

mallikappaleet löytyvät koulutuskenttämme sinisestä kontista ja ne pitää ehdottomasti siellä 

myös pitää – eli sovittaminen tulee hoitaa kontissa. Kun oikea koko on löytynyt, voi tilauksen 

jättää pukujen luota löytyvään vihkoon ja jäädä odottelemaan omaa TuuKK-pukua. Hinnat ja 

muut infot löytyvät myös tilausvihkosta. HUOM! Jos teet tilauksen, olet sitoutunut maksamaan 

sen – pukusi saat sitten maksukuittia vastaan. Kiitos Heinille suuresta panoksestasi 

edustuspuvun toteutumiseen! 

Iloinen uutinen tälle syksylle upeiden tulosten lisäksi on myös uudelleen alkanut toko-toiminta. 

Toivottavasti kaikki olette jo mainokset nähneet ja saaneet tiedon sunnuntai-koulutusten 

alkamisesta – kiitos asian haltuunsa ottaneille jo nyt ja hyviä toko-treenejä kaikille!  

Samoin kiitän myös muita aktiivisia seuramme eteen puurtavia eri jaoksissa ahkerasta 

toiminnasta ja tsemppiä jokaiselle jatkoon.  

Kiittäen ja vielä kerran upeita tuloksia tehneitä onnitellen, 

 

 

Marja 

mailto:tuukk.nettisivut@gmail.com
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ONNEA SISU! 

 

Kansainvälinen muotovalio, C.I.B. 

Belgianpaimenkoira, groenendael uros 

BH VK1 TK1 TK2 

Acmen Daret "Sisu" 

s.8.4.2008 

i. VK BH Diesel von der Simmeringer Haide 

e. FIN KVA FIN MVA M-08 JV-04 VK3 JK2 BH Acmen Chacia-Glen 

Kasv. Riitta Laakso, om. Seija Markkanen ja Harri Paukkonen 

18.9.2011 VK1 Imatra, 279 p 

20.3.2010 Tampere NUK, PU1,VSP, SERT, CACIB 

5.11.2011 Tarto AVO, PU1, VSP, SERT, CACIB 

6.11.2011 Tarto AVO, PU2, SERT, CACIB 

  
Kuva: Juhani Kilpiö 

 

 

 

ONNEA ANJA JA KASVATIT! 

 

Olin kasvattamieni pinsereiden kanssa Itävallassa Salzburgin Maailman Voittaja 2012 -

näyttelyssä toukokuun lopulla. Kaksi kasvattiani lähti autolla Baltian kautta ja kaksi tuli 

Englannista autolla. Minä lensin yhden koiran omistajan kera pari päivää aikaisemmin, että 

ehdimme olla myös kunnon turisteja. Ilma siellä oli kesäisen kuuma ja halli tukala. 

 

Pinsereitä oli 56 kappaletta ja yllätys, yllätys molemmat Englannissa asuvat kasvattini voittivat 

Maailman Voittaja 2012 –tittelit  (kuva seuraavalla sivulla). Uros oli edellisenä vuonna 

junioriluokassa Pariisissa ja voitti silloin Maailman Juniori Voittaja 2011 -tittelin. Nyt 

aikuistuttua oli menestys jälleen loistava. Täältä lähteneen veteraani nartun kohdalla 

ihmettelimme suuresti tuomarin lausumaa ”Liian hyväkuntoinen veteraaniksi”, joten hän pisti 

huonomman koiran voittamaan veteraanit. Perustelu oli, että koira olisi voittanut 

valioluokassa. Saa nähdä, onko tämä veteraani (siis minä) vielä riittävässä kunnossa, että 

jaksaa lähteä taas ensivuonna MV-näyttelyyn Budabestiin! 

 

Anja 
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Kuvassa pinseriuros MV-2012 Ceriinan Quiero to Aritaur sekä pinerinarttu MV-2012 Ceriinan 

Pandora to Aritaur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONNEA ERKKI JA MICKEY! 

 

Wave Seeker's Fly Me to the Moon on tehnyt suomalaisnöffien historiaa voittaen arvostetun 

Gold Cupin Tanskassa! Gold Cup on joka vuosi järjestettävä nelipäiväinen erikoisnäyttely, 

Euroopan suurin nöffitapahtuma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tänä vuonna osallistujien joukossa oli huippukoiria 18 eri maasta, molemmissa näyttelyissä 

yhteensä n. 170 koiraa. Gold Cupissa sunnuntain finaaliin pääsee aiempina päivinä valitut 4 
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parasta urosta ja narttua (torstaina ja lauantaina arvostellaan urokset, perjantaina ja 

sunnuntaina nartut), joten finaalissa voi olla maksimissaan 16 koiraa. 

 

Tänä vuonna finaalissa oli 10 koiraa, sillä muutama koira, esimerkiksi Mickey, nappasi finaaliin 

oikeuttavan sijoituksen molempina mahdollisina päivinä. Mickey oli ainoa finaaliin päässyt 

nuori koira, kaikki muut olivat valioita! Mickey sai myös Tanskan sertin. Mickeyn omistaa Outi 

Lius yhdessä Erkki ja Leila Selinin kanssa. 

 

Gold Cupissa on myös finaali pikkupennuille. Baby Gold Cupin BIS oli viisikuinen Norjassa 

asuva Wave Seeker's I'm Every Woman. Pennun omistaa Kari Rosberg Kvam yhdessä Outi 

Liuksen kanssa. (Teksti ja kuva: Outi Lius) 

 

 

 

SUURET ONNITTELUT SUOMEN PELASTUSKOIRAJOUKKUEELLE MM-KULLASTA! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

toivottaa Tuusulan Kennelkerho 

(Kuvat: Majka Borgström) 

 

 

 

 

 

TOKO-TOIMIKUNTA TIEDOTTAA 

 

Syksyn tottelevaisuuskoulutukset alkavat sunnuntaina 9.9.2012. Koulutusta on joka toinen 

sunnuntai. Viimeinen kerta on 2.12.2012. 

 

Koulutus tapahtuu kahdessa ryhmässä: 

 pennut 5-8 kk klo 18.00-18.30 

 perustottelevaisuus 8 kk > klo 18.30-19.15 

  

Ilmoittautumiset sähköpostilla immonentarja@gmail.com . Koulutukseen osallistuminen 

edellyttää seuran jäsenyyttä. 

 

 

mailto:immonentarja@gmail.com
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EUROPEAN OPEN 2012 KRISTIANSTAD, RUOTSI 

 

Agilityn EO2012 pidettiin Kristianstadissa Ruotsissa ja sinne osallistui noin 700 koirakkoa 

yhteensä 28 eri maasta. 

Meidän matkamme alkoi jo torstaina, kun lähdimme Riddun kanssa kohti Turkua, josta matka 

jatkuisi laivalla Tukholmaan. Onneksi isäni lähti mukaan, koska autolla ajelua oli paljon. 

Laivamatka sujui hyvin, mikäs siinä syödessä ja nukkuessa. Tukholmasta meillä oli vielä yli 6 

tunnin automatka itse kisapaikalle. 

Perjantain ohjelmassa oli eläinlääkärintarkastukset, avausseremonia sekä harjoittelu. 

Pääsimme testaamaan paikan alustaa ja esteitä, mitkä olivat vähän erilaiset kun kotimaassa 

totutut. Harjoittelu pidettiin keinonurmella eli maksien rata-alueella. Vaikkei aikaa varsinaiseen 

treenaamiseen ollut, oli mukavaa ottaa vähän tuntumaa alustaan ja esteisiin. Sitä paitsi kuka 

ajaa Ruotsiin asti treenaamaan, kyllä nyt oli aika näyttää, mitä on opittu. Avausseremonia 

alkoi Lilla Torge'lta kulkueena kisapaikalle. Perillä olivat paikalliset järjestäneet omat 

esityksensä ja myös esiteltiin viikonlopun tuomarit. Yhteisruokailuille osallistuimme tietysti, 

koska mitä kunnon reissu olisikaan ilman yhdessä oloa. Oma hotellimme oli hieman 

kauempana (noin 30 min), mutta huoneemme oli tilava ja siisti. Lisäksi aikataulumme osui 

sopivasti niin, että 

ehdimme 

aamupalalle, 

molempina päivinä. 

Lauantaina alkoi 

sitten kisaaminen 

yksilöradoilla. 

Medit kisasivat 

aidolla nurmella ja 

maksit 

keinonurmella. 

Medit aloittivat 

agilityradalla, joka 

oli aika sujuva 

ratapohjaltaan ja 

muodin mukaisesti 

sisälsi koko kentän 

halki menevän 

loppusuoran. Riddu kulki radalla ihan hyvää vauhtia kuumuudesta huolimatta. A:n alastulo ei 

ollut kaunis, mutta siitä huolimatta teimme 0-radan etenemällä 4,18 m/s ja sijoituimme 

49/190. Seuraava rata, hypäri, olikin sitten todella tekninen. Rii kulki hyvällä temmolla 

väännöstä ja lämpötilasta välittämättä. Viimeisen päällejuoksun meinasi lukea väärin, mutta 

korjasi sen itse oikein. Kaiken kaikkiaan teimme tästäkin hyvän 0-radan etenemällä 4,34 m/s 

sijoittuen 43/190. Näillä tuloksilla ei finaalipaikkaa saatu, mutta olen tyytyväinen tuloksiimme. 

Nöyrinä jatkamme, mutta ei meidän tarvitse kumarrella ketään. 
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Finaalit olivat hienot ja jännittävät ihan penkkiurheilunakin. Mitaleita eivät suomalaiset 

yksilöosuuksilta valitettavasti saaneet, mutta minien 5. sija sekä medien ja maksien neljännet 

sijat antavat aihetta juhlaan. Finaalit venyivät yöhön, mutta pakkohan ne oli katsoa loppuun.  

Sunnuntaina oli meillä vuorossa kotimatka ja kisaavilla sitten joukkueradat, joista kotimaahan 

tuli kolme kultaa ja yksi pronssi. Kotimatkamme kulki tietysti kisapaikan kautta. Pitihän sitä 

viimeiset shoppailut tehdä ja toivottaa menestystä kavereille. Kotimatka sujui hyvin ja saimme 

hankittua tarvittavat tuliaiset koiranhoitajille (kotiin kun kummaltakin jäi vielä kolme 

nelijalkaista). Reissu oli erittäin onnistunut ja antoisa. Kiitos kaikille kanssa kisaajille ja muille 

matkustajille! 

Heini Lukkarinen 

 

SUOMEN MESTARUUTTA TAVOITTELEMASSA - LAJINA VIESTI 

Tuusulan Kennelkerhon SM-edustajat viestillä tänä vuonna Janica ja Anitta Nurminen. 

Kisakokemusta Anittalla löytyy jo 90-luvulta, kun he ex-miehensä kanssa aloittivat viestillä 

kisaamisen. Janica tuli myöhemmin kuvioihin mukaan, vuosina 2008 ja 2009 SM-kilpailuissa 

apuohjaajana ja vuosina 2011 ja 2012 pääohjaajana omalla koiralla. 

Kisakoirana on tällä hetkellä 4½-vuotias belgianpaimenkoira tervueren narttu FI KVA VK3 JK1 

AD BH Alma, jonka kanssa alkuun kaikki ei mennyt ihan nappiin. Vuonna 2011 ilmeisesti koira 

ja ohjaaja kasvoivat sen verran, että yhteistyö alkoi sujua ja tuloksiakin rupesi tulemaan.  

SM-kilpailut 

Perjantai sujui odotusten mukaisesti: koira ensin tarkastuksesta läpi, minkä jälkeen muutama 

tunti odottelua ennen avajaismarssia. Kenttään 

tutustuminen jäi hyvin lyhyeksi, kun tapamme mukaan 

olimme hiukan myöhässä. Suunnitellussa aikataulussa 

pysyttiin suht’ hyvin ja noin seitsemän aikoihin 

pääsimme kotiutumaan ja laittamaan lauantain 

kamppeet valmiiksi. 

Lauantaiaamuna aikainen herätys ja klo 8 Hyvinkäällä. 

Päivä alkoi esineruudulla, josta tänä vuonna yleisesti 

ottaen nousi paremmin esineitä kun viime vuonna. Kaksi 

koiraa nosti kolme esinettä, seitsemän nosti kaksi ja 

yksi vain yhden. Alma kuului tähän kahden esineen 

porukkaan, pisteitä saimme 22.  

Esineruudun jälkeen lähdimme käyttämään muita koiria 

metsään, kun odottelua ennen tottista olisi useampi 

tunti. Päästyämme kisakeskukseen oli odottelua jäljellä 

reilu tunnin verran.  

Lopultakin alkoi viestikoirien tottikset ja 

valmistautuminen. Vähän sivummassa otin pikkuisen 

seuraamista ja jättöliikkeitä.  
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Suoritukseemme olin tyytyväinen, vire oli kohdallaan ja intoa riitti. Ainoa liikevirhe, mikä sattui 

oli kun liikkeestä istuminen meni puutteelliseksi koiran jäätyä seisomaan. Pienempiä virheitä 

olivat sitten mm.  kapulan pureskelu ja pieni osuma esteeseen hypyssä. Tuomarin sanoin, 

koiran olisi myös pitänyt noutaa kapula voimakkaammin ja mennä eteenmenossa vieläkin 

nopeammin maahan. Pisteitä tuli yhteensä 81.  

Sunnuntaina pitikin olla vieläkin aikaisemmin liikkeessä, kun kokoontuminen oli klo 7 

viestirataa lähimpänä olevalla huoltoasemalla. Almalle oli jo lauantaina arvottu 

juoksunumeroksi 4. 

Päivä ei monen koirakon osalta alkanut hyvin, kun jo ensimmäisellä pätkällä kaksi koiraa 

keskeyttivät (palasivat takaisin B-pisteelle). Toisella pätkällä keskeytti yksi koira, nelospätkällä 

taas yksi. Jäljellä oli enää 6 koiraa 10:stä ja lopulta sitten nämä kuusi koiraa juoksivat kaikki 

pätkät. Siinä vaiheessa alkoikin jännittäminen, riittäisikö pisteet tällä kertaa palkintopallille, 

saatika sitten riittäisivätkö pisteet siihen haluttuun ykköstulokseen? Saimme muutaman 

onnittelusoiton jo ennen kuin pääsimme kisakeskukseen varmistamaan asian. 

Ja kyllähän ne pisteet sitten riittivät, yhteensä 272, SM3 ja "kauan" haaveiltu FI KVA-arvo oli 

saavutettu. Kaiken kaikkiaan erittäin hieno viikonloppu! P.S. PK-palstalla on kerrottu yleistä 

asiaa viestistä lajina. 

Janica, Anitta ja Alma 

Kuvat: Roosa Tanhuanpää 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANGON BENGTSÅRIN LEIRISAARI HÄLYHARJOITUS 18.08.2012 

Ensimmäinen osio alkoi automatkasta. Kimppakyytiin tuli Uudenmaan Pelastuskoirista Kirsti, 

Päivi ja Päivin uros Lapinkoira Myry. Jaki 5 v. aussipoika oli takakontissa ja Myry takapenkillä 

meidän autossa... Meni tosi hyvin :) Toinen vaikea tehtävä oli lauttamatka. Tämä oli 

ensimmäinen venematka. Aluksi Jaki hieman arkaili. Naksutin ja makupalat ja homma hoituu. 

Laivakoira :) 

Bengtsårin leirisaaressa saimme tehtäväksi tarkistaa pikkusaari. Harjoitustehtävässä nuoria 

leiriläisiä oli karkumatkalla. Heitä oli kymmenen ja osa ylivilkkaita tai sulkeutuneita. Kartturiksi 

sain kokemattoman ensikertalaisen ja ruotsinkielisen Maileen. 
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Saareen menimme moottoriveneellä. Jaki hengaili eli partioi. Löysimme paljon esineitä ja 

opastin Maileeta, kuinka toimia. Jaki kävi monta kertaa uimassa. Kun olimme tehtävän 

suorittaneet, odottelimme venettä. Jaki turhautui ja rupesi haukkumaan. Harjoittelimme 

rauhoittumista. 

Saimme uudeksi tehtäväksi mennä moottoriveneellä isomman saaren ympäri ja tarkistaa, onko 

soutuvene rannassa. Kuljettajamme kertoi tehneensä havainnon, että laiturilla on aikaisemmin 

ollut pieni vene. Ilmoitimme siitä viestintään ja saimme tehtäväksi tarkistaa saari. 

Ensimmäinen havainto oli paistettua makkaraa ja kalaa pitkin grillipaikkaa. Jaki rupesi 

kiihkeästi mussuttamaan. Grilli oli kuuma. Havainnot ilmoitimme jälleen viestintään, joka 

ilmoittaa ne johtoon. Aloitimme partioinnin. Jaki työskenteli upeasti. Minun koirani osaa 

hengailla. Meillä on ollut aina ongelmana liian kauas irtoava koira :) Aina, kun tulimme lähelle 

grillipaikkaa, niin Jaki kävi evästämässä. Saaressa oli myös jänis, joka sai kolmen minuutin 

lenkityksen. Jaki kävi välillä uimassa ja taisi juoda myös merivettä. 

Kun olimme tarkistannet kolmanneksen saaresta, niin tarkkasilmäinen Mailee huomasi 

kadonneen. Annoimme kuitenkin Jakin löytää hänet. Jaki meni nätisti jalkojen ääreen 

haukkumaan ja haukku oli kuuluva. Tehtävä suoritettu. Aikaa meillä meni yhteensä etsintöihin 

3,5 tuntia. Odottelimme venettä ja voiko 

parempaa palkkaa paimenkoiralle olla kuin 

että veimme yhdessä kadonneen 

pääsaarelle. :) 

Ja nyt sitten totuus: Meidät laitettiin 

pienelle saarelle ensin, koska isommalla 

saarella oli odottamattomia vieraita 

majoittautuneena sinne viikoksi. 

Rajavartiosto selvitti tilanteen. Nämä 

vieraat sen grillipaikan sotkivat. Me 

jouduimme tarkistamaan näkyykö venettä, 

koska johdon piti olla varma, että tilanne on 

ohi. (Kuva: Henna Ahola) 

Oma arvio suorituksesta: Olen tyytyväinen, että kaksi aloittelijaa laitettiin yhteen. Nyt en 

voinut turvautua kehenkään. Tein työt oppien mukaan ja se toimi. Minulla oli gepsi mukana, 

jopa koiralla. Harjoittelin myös sen käyttöä. Viestinnässä meillä oli ongelmia. Radiopuhelin 

lopetti toimintansa. Saimme uuden kuljettajalta. 

Pääsaarella Jaki onneksi oksensi kaiken syömänsä ja juomansa. Annoin Jakille lihalientä ja 

puhdasta vettä. Jaki odotteli puuhun sidottuna, kun emäntä nautti HePeKon tarjoamasta 

iltapalasta. Matka kotiin sujui hyvin. Väsyneet koirat autossa ja rentomeininki. Olin puoli kaksi 

aamulla kotona. 

Aivan ihana kokemus. HePeKo on täynnä satutätejä. Tilanne eli ja he sen mukana. Meidän alue 

oli hyvänkokoinen. Muilla oli liian suuret, karttureita vähän ja kaksi koirakkoparia joutuivat 

työskentelemään yhdessä. Porukkaa oli kuitenkin runsaasti, vaikka ne koostuivatkin 

pääasiallisesti vain koirakoista.  

Uutta harjoitusta odotellen, 

Mirva ja Jaki 
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HEI 

Anniinan muuttaessa opiskelemaan muille maille saatte taas nauttia kaikesta tuiki tärkeästä, 

mitä keksin tänne kirjoitella.   

Tehdään ensiksi tilannekatsaus viime kesänä pitämäämme TuuKK-

Cupiin. 

TuuKK-Cup koostui neljästä epävirallisesta agilitykilpailusta viime 

touko-kesäkuussa tiistain ja torstain treenivuorojen aikaan. 

Jokaisessa kisassa oli erikseen kilpailevien rata ja möllirata, jolla 

sellaiset harrastajat, jotka eivät vielä olleet kisanneet virallisesti 

voivat harjoitella kisaamista aidossa kilpailuilmapiirissä. Tuomareina 

nähtiin Markku Lauren, Iida Vakkuri, Anna Orenius sekä oman 

seuramme Heini Lukkarinen. Tuomareiden suhteen kisojen 

onnistumista ei siis ainakaan tarvinnut jännittää.  Pulaa ei ollut 

myöskään innokkaista toimihenkilöistä, buffettiin leipojista eikä 

myöskään kisaajista. Ihanaa nähdä, että talkoohenkeä 

löytyy ja yhdessä voidaan saada hyvä tapahtuma aikaan.  

Palkintoja oli kisoihin saatu ruinattua kunnioitettava 

määrä (vaikka kaikki meni mitä tuli), kiitos erityisesti 

Katjalle ja tietysti kaikille muille palkintojen haalimisessa 

auttaneille.  Kisaajien kuulin kehuvan palkintoja, olisi 

pitänyt pärjätä vähän paremmin, että olisin niitä itse 

päässyt näkemään… 

Kaiken kaikkiaan TuuKK-Cup oli suuri menestys, joka varmasti tullaan järjestämään ensi 

vuonna uudelleen.  Tällä ja seuraavalla sivulla vielä Päivä Reimanin kuvasatoa kisoista sekä 

tulokset. 

Hauskaa syksyä, 

Tia 

Ylimmässä kuvassa Sisu, joka mielellään olisi 

osallistunut, mutta ikä ei vielä riitä. Seuraavassa 

viilettää Hilla ja viereisessä kuvassa Yodan 

tyylinäyte. 

   

P.S. Muistattehan ilmoitella kisatuloksianne 

agitulokset@gmail.com, jotta saamme niitä 

päivitettyä sekä nettiin että lehteen. 
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TUUKK-CUP TULOKSET 

1. Anja Lintunen ja Zorro (medi-kisaava) 36 pistettä 

 

2. Kirsi Miettunen ja Winston (mini-kisaava) 33 pistettä 

 

3. Maria Alanen ja Selma (mini-mölli) 30 pistettä 
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4. Maiju Turunen ja Salli (medi-mölli) 30 pistettä 

 

5. Marjo Lähdemäki-Kempas ja Frida (mini-mölli) 28 pistettä 

 

 

Yhteistyössä 
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PK-VIESTI 

Lajina jännittävä, koiralta kuntoa ja luonnetta vaativa  

Viestikoirat toimivat aikoinaan molemmissa maailmansodissa välittäen viestejä eri 

rintamalinjojen ja yksiköiden välillä, silloin kun muunlainen tiedon välitys syystä tai toisesta oli 

mahdotonta. Palveluskoirien viestikoe noudattelee edelleen tätä sotakoirien toimintamallia. 

Kokeessa koira juoksee ennalta määrättyä rataa 2-5 kertaa edestakaisin ohjaajan ja 

apuohjaajan välillä. Kokonaismatka juostaan alokkaassa kahdessa matkassa (B>A-A>C), 

avoimessa kolmessa matkassa (B>A-A>C-C>A) ja voittajassa viidessä matkassa. (B>A-A>C-

C>A-A>D-D>A). Radan kakkososuuteen (A>C) sisältyy myös 300 metrin pituinen jälkiosuus, 

ja kolmososuuteen (A>D) 500 metrin jälkiosuus. Juostava matka on luokasta riippuen 2300 m, 

3600 m ja 7200 m. 

Koira työskentelee täysin itsenäisesti lähtökäskyn saatuaan, 

sen tulee lähteä vauhdikkaasti ja määrätietoisesti sekä 

muistaa koko matkan ajan mitä se lähetetty tekemään. 

Hyväksytyn lopputuloksen saamiseksi koiran on juostava 

kaikki pätkät. Arvosteluun vaikuttavat koiran käyttäytyminen 

koko suorituksen ajan, sekä juoksemiseen käytetty aika - 

luokkansa nopein koira saa parhaimmat pisteet, ja mitä 

hitaampi koira, sitä enemmän pisteitä lähtee.  

Millainen on hyvä viestikoira? Taistelutahtoinen, itsenäinen, 

sinnikäs, rohkea, temperamenttinen, sosiaalinen ja 

keskittymiskykyinen koira, jonka hermorakenne on kunnossa. 

Ja lienee sanomattakin selvää, että viestikoiralta vaaditaan 

myös hyvää fyysistä kuntoa.  Hyvä viestikoira ei häiriinny 

muista koirista, metsäneläimistä, marjastajista/sienestäjistä 

tai muusta häiriöstä, mitä se saattaa matkan varrella 

kohdata,  eikä missään tapauksessa aiheuta häiriöitä muille 

kilpaileville. (Kuva: Roosa Tanhuanpää) 

Jo pelkkä viestiosuus kestää yleensä noin kahdesta viiteen tuntiin, riippuen luokasta ja 

koiramäärästä - tuohon aikaan kun lisätään vielä tottelevaisuus ja esineruutu, voi päivästä 

tulla todella pitkä ja vaativa. Vaatimukset saattavat tuntua kovilta, mutta kun koiralla on 

motivaatio kohdallaan ja hyvä kunto, niin yleensä tulokset ovat hyviä. 

Laji sopii erinomaisesti saman perheen jäsenille yhteiseksi harrastukseksi, mutta myös 

esimerkiksi hyville ystäville, vaatien ehkä enemmän treenaamista ja kärsivällisyyttä. Toki 

koiran täytyy myös pitää molemmista ohjaajista. Viestin treenaamisen voi aloittaa ilman 

varsinaista ryhmää, mutta häiriöihin koira kannattaa totuttaa mahdollisimman pian, mikäli 

kilpailuihin aiotaan mennä. Parhaimpiin tuloksiin pääsee kun ohjaajat pysyvät samoina ja 

oppivat tuntemaan koiransa. 

Parhaimmillaan viesti on erittäin mielenkiintoinen ja jännittävä, jossa ohjaajat saavat varmasti 

kilpailuviettinsä tyydytettyä. Lajin harrastajien keskuudessa henki on hyvä, joten uudet koirat 

ohjaajineen ovat enemmän kuin tervetulleita lajin pariin! 

Anitta ja Janica 
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UUSI JAOS – PEKO 

Vuoden alusta käynnistyi Tuusulan Kennelkerhossa uusi, pelastuskoirien jaos. 

Tavoitteena meillä on saada hälytyskoirakkoja viranomaisten avuksi. Tänä vuonna meillä on 

kaksi uutta hälykoirakkoa ja kolmas on valmistumassa (yhtä koetta vailla). 

Uusia innokkaita tulijoita on yllättävän paljon. Mietimme yhdessä, mitkä lajit sopivat uudelle 

koirakolle. Ohjaamme heidät lajiensa piiriin. Pääasiallisesti olemme hakuilleet. Talvisin meillä 

on taajamaetsintää ja rakennusetsintää. 

Perjantaisin meillä on TuuKKin kentällä tottelevaisuus- ja ketteryysharjoitukset. Viime aikoina 

meitä on ollut siellä iso joukko harjoittelemassa agility- ja tokoharrastajien joukossa. 

Pelastuskoiran pitää tulla toimeen muiden ihmisten ja koirien kanssa. Tämä on hyvää 

siedätystä koiralle. Järjestämme myös pelastuskokeita. Seuraava PeHa A ja B koe on 

14.10.2012. 

Jo edenneet koirakot ovat päässeet tutustumaan oikean hälyryhmän harjoituksiin. Edennyt 

koirakko tarkoittaa, että ohjaaja on suorittanut Ensiapu 1- ja Etsintä 1 -kurssit. 

Suunnistustaito on myös tärkeää. 

Olen erittäin iloinen ja onnellinen PeKo-jaoksesta. Mukaan on tullut mukavia ja motivoituneita 

ohjaajia koirineen. On mukavaa jakaa tietoa hälytoiminnasta ja ihan oikeasti tehdä niitä 

hälykoirakoita. Tuusulan Kennelkerho on yhdistys, jossa on kiva vaikuttaa ja toteuttaa itseään. 

Mirva & Jaki 

PS. Nina & Echo ovat Kuopion pelastusopistossa parhaillaan. Heistä kuulemme lisää varmaan 

jo ensi lehdessä. 


