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Tuloksia
Suursnautseriuros

Gigabit Black Bear ”Perttu”
Om. Kaisa Juonolainen

Bretoniuros

Ainstainin Ahmed "Demo"
FIN13963/03C
om. & ohj. Päivi Reiman

TOKO
6.3.05 Pornainen TOKO ALO 1 163p.
PALVELUSKOIRAKOKEET
• 22.05.05
Tuusula
HK1, 274p, 1-tulos, 1.sija
• 19.06.05
Kotka
JK1, 231p, 3-tulos, 2.sija
• 16.07.05
Lahti
EK1, 253p, 2-tulos, 3.sija
• 24.09.05
Porvoo
JK2, 284p, 1-tulos, 2.sija
• 01.10.05
Raisio
EK2, 257p, 2-tulos, 1.sija
• 22.10.05
Lahti
HK2, 222p, 3-tulos, 3.sija

SERTIT
19.6.04 Kotka KV, Tamás Jakkel
28.8.04 Kouvola, Maudie Burke
2.7.05 Tuusula, John Thirwell
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koulutusvastaavana
ja
varapuheenjohtajana sekä käytännössä
vedän pääasiassa haku- ja tottistreenejä.
Lisäksi
olen
mukana
avustajakoiratoiminnassa
mm.
ns.
peesarina – osallistun käyttäjän kanssa
hänen
apuvälineensä,
koiran,
käyttökelpoisuuden hiomisessa. Koirien
kanssa
olen
touhuillut
jokseenkin
natiaisesta. Elämääni ovat kuuluneet mm.
jo edesmenneet Rento- ja Nallepystykorvat, Poku- ja Pai-ajokoirat, TVA
Teri-kromfohrländer, KVA, TVA Iituriiseni, Eetu-riiseni ja tätä nykyä Aaturiiseni, jonka nimesimme mitä valtaisinta
mielikuvitusta
osoittaen…
Etenkin
pystykorvien ja erittäin riistaviettisen
ajokoiran koulutus on ollut enemmän kuin
opettavaista ja mielenkiintoista eikä
varsin terävän kromfohrländerinikään
koulutus ollut sieltä tylsimmästä päästä! ;)
Nyttemmin olen sitten hurahtanut PKhommeleihin kokolailla täysin – ja
risuparta (suursnautseri) on rotuna
kolahtanut varsin syvälle otsaluuhun – ja
sydämeen.

TOKO
31.10.04 Hollola, Markku Mäntynen
ALO1 165p.
28.5.05 Porvoo, Harri Laisi
ALO1 178,5p. sij. 4
21.8.05 Hyvinkää, Rolf Dahlbom
ALO1 177p. KP sij.1 TK1
AGILITY
maxi1
21.5.05 Riihimäki, Risse Koponen
(hyppyrata) tulos 0, sij. 1
21.5.05 Riihimäki, Risse Koponen
(agilityrata) tulos 0, sij. 4
20.8.05
Hakunila,
Martti
Salonen
(agilityrata) tulos 0, sij. 5 SERT ->
siirtyy maxi2
maxi2
11.9.05 Janakkala, Tuija Kokkonen
(agilityrata) tulos 0, sij. 2
KAER (kanakoirien erikoiskoe)
16.10.05 Tammisaari, Pekka Heikkinen
AVO3 44p.

Mitä kaikkea harrastat koiriesi kanssa?
Tällä hetkellä taloudessa siis vain yksi
koira, 6-kuinen Aatu-riiseni, jonka kanssa
treenaillaan jälkeä (metsä ja pelto) ja
haun alkeita (ilmavainu & mm-käytös)
sekä tietty tottiksen ihan ensi aakkosia.
PK-touhun rinnalla olen tokoillut – ja
mikäli vauhti-Aatu vaan tokokehään
mahtuu, niin eiköhän se Aatunkin kanssa
sivuaineeksi oteta!

Haastettelu

Teet myös ns. pentutestejä, kertoisitko
mitä tuollainen testi oikein on?

Kerrotko kuka olet ja mitä koiria sinulla on
ollut ja on?

Pentutestejä on moneen lähtöön –
menetelmän
valintaan
vaikuttaa
ensisijaisesti se, millaiseen käyttöön
pentua haetaan tai mihin testitietoja
tarvitaan. Usein tarkoitus on yrittää

Olen
Anne-Mari
Achrén
harrastushommissa vapaa-ajalla tottelen
tosin paremmin nimeä Ani. Toimin
palveluskoiraklubi
EPK:n
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Mitä se pitää sisällään?

selvittää,
millainen
pentu
on
ominaisuuksiltaan sitä silmällä pitäen,
mikä käyttötarkoitus mielessä koiraa
valitaan. Kasvattajalle taas testaus tuo
oivan tietolisän siitä, millaisia rotunsa
edustajia
hän
on
jalostustyöllään
aikaansaanut. Korrelaatio sitten esim.
aikuisena
tehtyyn
luonnetestiin
ei
välttämättä suuren suuri ole – koiran
kasvuympäristö ja elämänkokemukset
kun
kuitenkin
sitten
ovat
ne
merkittävimmät luonteen muokkaajat.
Tosin osa ominaisuuksista on sellaisia,
mihin ei vaikuttaa voi ja niiden osalta
testitulokset ovat toki pitäviä, mikäli kaikki
testaustilanteessa on osunut nappiin.
Haasteita tietysti tuo pikku pennun
lyhytkestoinen
viretilakin
–
voisi
lyhykäisesti todeta, että pieni pentu on
hyvin herkkä kaikenlaisille häiriöille, mitkä
sitten vääristävät testitulosta. Nämä pitää
vaan siis testiä tulkitessa ottaa huomioon
– ja kasvattajan sekä rodun että kyseisen
yhdistelmän tuntemus on ensiarvoisen
tärkeää testituloksia tulkittaessa.

Ks. yllä – testin kulku on riippuvainen
siitä, mitä varten se tehdään. Onko
tarkoitus
saada
lähinnä
tietoa
kasvattajalle
vai
haetaanko
koiria
johonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen,
esim.
virkakoiriksi,
avustajakoiriksi,
pelastuskoiriksi tms. Perusrunkona testiin
kuuluu osioita, joissa tutkaillaan pennun
sosiaalisuutta ja avoimuutta, halua tehdä
ihmisen kanssa yhteistyötä, rohkeutta,
dominanssin sietoa (tosin dominanssi
sellaisena kuin se valtaosin ymmärretään
on ominaisuus, joka kehittyy vasta
myöhemmin), saalisviettiä yms.
Miksi pentutestejä tehdään?
Tätä jo tulinkin sivunneeksi aiemmissa –
testillä haetaan tietoa kasvattajalle sekä
tukea pennunvalinnan tekoon sitä silmällä
pitäen, millaiseen tarkoitukseen ja
olosuhteisiin koiraa ollaan hankkimassa.
Tämä jälkimmäinen toki on myös
kasvattajan etu – pennulle pyritään siis
löytämään juuri oikeanlainen koti.

Minkä ikäiselle pennulle testi voidaan
tehdä?

Onko testi luotettava ajatellen pennun
ominaisuuksia ja luonnetta?

Testi voidaan tehdä siinä vaiheessa kun
esim.
pennun
vaaranväistämiskäyttäytyminen
on
kehittynyt – usein aikaisintaan 5-viikon
iässä, mieluiten ehkä siinä 7. viikolla.
Kehittymisnopeuteen vaikuttaa paitsi rotu
myös olosuhteet, joissa pentue kasvaa.

Itse olen ollut tekemässä ensimmäisiä
testejä 1980-luvulla ja nähdäkseni tietyllä
tavalla toteutettu testi on luotettava. Mutta
luonnollisesti suurempi painoarvo on aina
sillä, millaisiin käsiin koira päätyy.
Parhaassa tapauksessa testin antama
tieto
voidaan
hyödyntää
koiraa
kasvatettaessa ja koulutettaessa –
osataan kiinnittää tiettyihin asioihin
ajoissa huomiota, jolloin esim. jotain
ongelmakäyttäytymistä
ilmentävästä
pennusta voi – sen ominaisuuksien
antamissa
raameissa
–
kasvaa
tasapainoinen koira. Samaten se hihnan
toinen pää voi luonnollisesti tärvellä
alkujaan lupaavan pennun. Mitään
5
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Noin yleismutuarviona voisin todeta
pelokkuuden
ja
arkuuden
olevan
ominaisuuksia, jotka ovat tuntuneet
lisääntyvän viime aikoina, rodulla kuin
rodulla. Arkuus tuntuu myös olevan
vahvasti perityvä ominaisuus eli arkoja
koiria ei soisi jalostukseen käytettävän,
olivat ne rakenteeltaan miten kauniita ja
terveitä tahansa.

aukotonta järjestelmää ei tällaiset testit
meille valitettavasti kuitenkaan tuo –
tilanteessa
on
aina
paljon
epävarmuustekijöitä
alkaen
tosiaan
pennun viretilasta, joka pienellä pennulla
vaihtelee hyvin nopeasti sekä itse
testitilanteesta. Näihin seikkoihin tuleekin
kiinnittää erityistä huomiota ja pyrkiä
äärimmäiseen huolellisuuteen – aikaa ja
vaivaa säästämättä.
Millaisia koiria olet testaillut?

Erinomaisen koiramaisia (= erinomaisia)
tuokioita harrastajillenne toivottaen
Ani

Itselläni on tätä nykyä eniten kokemusta
PK-rotuisista
koirista,
mutta
olen
testannut
myös
metsästyskoiria,
seurakoiria ja jopa sekarotuisia.

Kiitos paljon vastauksistasi ja oikein
hyvää ja menestyksellistä jatkoa sinulle
koirinesi!

Voitko tekemiesi testien perusteella
päätellä jotain perimästä, ajatellen koko
koirakantaamme, mihin suuntaan noin
yleisesti olemme menossa?

Terv:
Anita Riekki
http://www.riekki.net/valkoiset

Pitkälle
menevien
johtopäätösten
tekeminen ei tällaisesta materiaalista ole
mahdollista, koska testit on pyritty
räätälöimään tapauskohtaisesti. Olisikin
hienoa,
jos
saisimme
aikaiseksi
testijärjestelmän
tai
mieluummin
eräänlaisen kuvantamisjärjestelmän, joka
tuottaisi materiaalia juuri tällaisten
johtopäätösten tekemiseen. Meillähän
sinänsä dataa jo aikuisten koirien
luonnetesteistä olisikin, mutta aineistot
tulisi analysoida kunnolla saadaksemme
jotain konkreettista tietoa siitä, minne
luonteen
osalta
ollaan
menossa.
Muutama tutkimussuunnitelma tällaisesta
jo tekeillä tietääkseni onkin – jäädään siis
mielenkiinnolla odottamaan! Useiden
rotujen kapeat geenipohjat, joista on
kovasti ollutkin keskustelua viime aikoina,
saattavat
tuottaa
ongelmia
jo
lähitulevaisuudessa ja tästä syystä
olisikin ensiarvoisen tärkeää käyttää
useampia yksilöitä jalostukseen.

Pakotteiden käyttö
tottelevaisuuskoulutuksessa
Kirjoittanut 29.10.2005 Tuukka Nikola

Miksi käytetään pakotteita?
Pakotteita käytetään tottelevaisuuden
kouluttamisessa, jotta saadaan koira
suoriutumaan
tehtävistään
koulutustasonsa mukaisesti olosuhteista
riippumatta. Usein, mikäli koulutus
perustuu
pelkkään
motivaatioon
positiivisen
vahvistamisen
kautta,
ympäristön aiheuttama kuormitus (esim.
ohjaajan jännittäminen koetilanteessa)
laskee koiran suoritustasoa koe- ja
kilpailutilanteissa.
Näyttävä,
viettivoimainen
tottelevaisuussuoritus perustuu osittain
paineeseen, joka saadaan aikaan
motivoinnin lisäksi vaatimalla. Paine on
stressitila, joka johtuu nimenomaan
pakosta.
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Terävä pakote
Todella alhaisen viettivireen omaavilla
koirilla joudutaan usein käyttämään
huomattavasti
enemmän
pakotteita
koulutuksessa,
koska
niiden
kouluttamiseen pelkkä palkitseminen ei
riitä koiran alhaisen vireen takia.
Vaatiminen aiheuttaa koiralle stressitilan,
jonka johdosta viettivire nousee ja koira
nauttii enemmän palkinnostaan esim.
lelun puremisesta. Tämän tyyppisille
koirille ”junnaavat” harjoitukset eivät sovi.

Käyttötarkoitus on vaatia viettivireen
nousu ja ylläpitämään sekä liikkeiden
nopeus
että
täsmällisyys.
Terävät
pakotteet annetaan lähinnä laiskuudesta
tai virheistä.
= terävä pakote

Koiran toiminta-alue

Voimakasviettiset
koirat
ovat
jo
luonnostaan
aktiivisempia,
joten
positiivista vahvistamista voidaan käyttää
tehokkaammin hyväksi. Tämän tyyppisille
koirille voidaan tehdä huomattavasti
kaavamaisempia harjoituksia.
Mitä ovat pakotteet
perustuvat?

ja

mihin

Matala vire

ne

Vireen optimitaso

Tylppä pakote
Pakotteet
perustuvat
koiran
kuormittamiseen
joko
ohjaajan
tai
apuohjaajan toimesta, mikä aiheuttaa
väistämiskäyttäytymisen joko aktiiviseen
tai passiiviseen väistämiseen. Teho
perustuu siihen, että väistäminen on
puolustusvietin alainen toiminto, joka on
aina aktivoitavissa.

Viettivirettä laskeva pakote. Esim. jos
koiran viettivire nousee yli ns. toimintaalueen
ja
sen
käytöksessä
on
epätoivottuja piirteitä (esim. koira vinkuu
ja haukkuu seuraamisessa), käytetään
tylppää pakotetta palauttamaan koira
takaisin toiminta-alueelle.

Pakote voi olla esim. hihnasta nyppäisy
tai vastaava fyysinen vaatiminen. Pakote
voi olla myös äänellä annettu.

= tylppä pakote

Vaarana pakotteiden käyttämisessä on,
että
koira
väistää
kuormitusta
passiivisuuteen ja lopettaa kokonaan
toiminnan
(esim.
heittäytymällä
selälleen), jotta kuormitus loppuisi ja koira
pääsisi rauhaan.

Koiran toiminta-alue

Pakotteet jaetaan aktivoiviin (teräviin) ja
passivoiviin (tylppiin) pakotteisiin.

Matala vire
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Esimerkkinä
todella
voimakkaassa
viettivireessä
oleva
koira,
joka
seuraamisen aikana näykkii ohjaajaa.
Aktivoiva
pakote
kaulapannassa
todennäköisesti lisäisi tätä toimintaa,
mutta
voimakas
kieltosana,
jota
välittömästi
seuraa
ohjaajan
pysähtyminen ja uhkaava kumartuminen
koiraa kohti, vaikuttaa virettä laskevasti.
Tämän jälkeen ohjaaja antaa uudelleen
käskyn seuraamiseen ja koira on
todennäköisesti
palautunut
toimintaalueelle ja seuraa korrektisti.

-

Tämän tyyppiset esimerkit toimivat, mikäli
pennulla on riittävästi viettivirettä ja se
todella haluaa syödä ruokaa tai purra
rättiä. Jos koira ruokakipolta vedettäessä
esim. lopettaa syömisen kokonaan, on
ärsyke ollut liian kova viettivireeseen
nähden. Tai jos koira ei rättileikissä
pienen tuuppauksen jälkeen uskalla purra
tai kokee muuten itsensä liian heikoksi,
jolloin tämä alentaa viettivirettä.

Pakotteisiin
oikein
suhtautuminen
kannattaa opettaa koiralle jo varsin
aikaisessa vaiheessa. Erityisesti tylppiin
pakotteisiin. Usein tehdään virhe siinä,
että annetaan pennun kasvaa ”pellossa”
ja vahvistetaan kaikissa tilanteissa sen
halua taistella. Ääriesimerkkinä koiran
repiessä jotain kiellettyä (esim. verhoja),
vaihdetaan se johonkin puruleluun.
Tylppä pakote lopettaa epätoivotun
toiminnan. Kun koiraan sitten aikuisiällä
yritetään vaikuttaa auktoriteetillä, tulee
ohjaaja – koira –välinen konflikti, kun
koira ei ymmärrä, mitä siltä vaaditaan.
Tämä sen vuoksi, ettei ohjaajan
auktoriteettiä toiminnan lopettamiseen ole
opetettu tarpeeksi nuorena, milloin se on
vielä helppoa. Virhe tapahtuu silloin, kun
ohjaaja antaa oman aggressiivisen
tunnetilansa vaikuttaa tapahtumaan siten,
että se mikä olisi riittänyt koiralle
pakotteena, ei riittänytkään ohjaajalle.

Nyrkkisääntönä voitaneen pitää, että
varsinainen opettaminen pitäisi pyrkiä
tekemään
mahdollisimman
paineettomasti mahdollisimman pitkälle
(esim. koulutus makupalojen avulla). Toki
on tilanteita varsinkin matalan viettivireen
omaavilla koirilla, jolloin jo asian
opettamiseen tarvitaan pakotteita, mutta
tähän sisältyy aina riskejä.
Pakote – palkka
Kun seuraamiskoulutuksessa käytetään
aktivoivia pakotteita, pitää koiran osata
suhtautua näihin pakotteisiin oikein.
Usein näkee, että ohjaajan antaessa
mielestään aktivoivan pakotteen, laskee
koiran vire voimakkaan kuormituksen
johdosta. Ohjaajat usein odottavat vielä
hetken
pakotteen
annettuaan
ja
palkkaavat koiran. Mitä on tapahtunut?
Koira saa pakotteen, mikä LASKI sen
viettivirettä. Tämän jälkeen ohjaaja antoi
koiran seurata matalassa viettivireessä
hetken
ja
vahvisti
tämän
viretilakäyttäytymisen
antamalla
sille
palkan.

Aktivoiviin pakotteisiin suhtautuminen
voidaan myös aloittaa nuorella iällä,
mutta tässä tapahtuu todella helposti
virheitä, koska pennun / nuoren koiran
viettivire ei ole kovin korkea. Esimerkkejä
miten ideaa voi opettaa esim. pennulle:
-

samalla innostaen ja päästetään
se heti syömään
leikitään rätillä pennun kanssa –
tönäistään pentua hieman samalla
tehden rätillä saalisliikkeitä ja heti
tönäisyn jälkeen annetaan pennun
purra rättiä

pentu syö halukkaasti ruokaa
kipolla – vedetään pentua pois
8
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Kun
koiralla
opetetaan
aktivoivan
pakotteen merkitystä, sille pitää antaa
palkka
VÄLITTÖMÄSTI
pakotteen
jälkeen. Silloin sen viettivire ei ehdi
laskea ja pakotteeseen yhdistyy vietti.
Esimerkki ohjauksesta:
Koira seuraa ohjaajaa katsekontaktilla.
Katsekontakti häviää, kun koira alkaa
vilkuilla muualle viettivireen sekä paineen
laskemisen johdosta. Tähän ohjaaja
reagoi siten, että ohjaaja ottaa oikealla
jalalla askeleen oikealle samalla antaen
voimakkaan pakotteen kaulapannasta
itseään kohti, antaa äänimerkki (esim.
”JES!”), joka on koiralle opetettu
saalispalkan merkiksi ja palkkaa koiran
heti äänimerkin annettuaan purulelulla.
Pakotteen
voi
myös
vahvistaa
voimakkaasti
kehumalla
ja
koiraa
innostaen. Kehumisen aikana koira saa
olla
hieman
vapaampi,
eikä
korrektisuuteen
tottelevaisuudessa
kiinnitetä huomiota. Kehuminen kestää
todella lyhyen aikaa, jonka jälkeen
annetaan uusi käsky seuraamiseen.
Huomattavaa on, että palkan pitää olla
suhteessa koiralle suurempi kuin pakote.
Mikäli koira kokee pakotteen liian
voimakkaana palkkaan verrattuna, laskee
koiran viettivire.

Viettivireen nostaminen
Kokeissa ja kilpailuissa näkee paljon
käytettävän menetelmää, jossa koiraa
kiihotetaan leluilla ennen kentälle menoa.
Tarkoituksena on luonnollisesti viretilan
nostaminen ja ohjaaja toivoo sen
kestävän kenttäliikkeissä. Koen tämän
aivan turhaksi vaiheeksi, mikä omalta
osaltaan saattaa jopa vaikeuttaa vireen
nostoa kentällä. Yksi syy siihen on, että
vireen noston jälkeen ohjaaja ei voi enää
puuttua koiran tekemisiin. Tässä välissä
voi
joutua
odottelemaan
varsinkin
arvokilpailutasolla. Arvonnassa ohjaajan
yksi suurimpia jännityksen aiheita on,
joutuuko oma koira ensin paikallaan olo –
liikkeeseen vai kävisikö tuuri ja pääsisi
ensimmäisenä suoritusvuoroon.

Vasta, kun koulutustaso on niin pitkällä,
että koiran viretila ei laske pakotteesta,
vaan se lisää yrittämistä, voidaan pelkällä
pakotteella vaatia aktiivisuus.

Itse olen toteuttanut vireen noston siten,
että opetan koiralle signaalin (esim. ”nyt
mennään töihin”), joka tarkoittaa
viettivireen nostamista koiralle. Asia
opetetaan koiralle antamalla treeneissä
aina ensin signaali ja heti perään otetaan
purulelu esiin ja nostetaan koiran
viettivire kiihottamalla sitä ja purutetaan
leluun.
Tulevaisuudessa, kun koiralle on opetettu
perusasento, toteutetaan sama
perusasennosta. Sivulla istuvalle koiralle
9
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annetaan signaali (joka on aina sama) ja
se palkataan lelulla. Jos koira ei reagoi
tässä vaiheessa signaaliin, noudatetaan
samaa pakote – palkka –tekniikkaa kuin
aiemmin mainittiin. Askel oikealle, pakote,
äänimerkki ja palkka. Muista AINA, kun
palkkaat koiran, antaa äänimerkki (esim.
”JES!”), jonka tulee olla aina
samanlainen. Äänimerkki on koiralle lupa
saalistaa ja/tai purra lelua.

Pikavisiitti Unkariin
Kirjoittanut Kikka Vesanto

Keväällä oli haastatteluni lehdessä ja
siinä kerroin, että lähdemme kesällä
reissuun ja nyt tuo reissu sitten on tehty.
Päämäärämme oli piipahtaa Unkarissa ja
näin
pakkasimme
motorisoidun
kisahäkkimme (matkailuauto) kuntoon ja
menoksi. Oma vanhempi koiramme Roni
jäi
Suomeen
kilpailemaan
harrastamassaan
lajissa,
agility,
ohjaajansa kanssa ja otimme lainakoiran
mukaamme kasvattajalta. Max tuli
koiratyttömme Taikan seuraksi. Kaikki
koirat ovat Workaholic kennelistä ja ovat
sukua
toisilleen.
Unkariin
piipahtamisemme yksi syy on Taikan
muutama näyttely, jotka on ympätty
reittimme varrelle ja toinen syy on se, että
olemme ihastuneet yleensä Unkariin.
Tämä on nyt yhdeksäs kerta, kun
käymme ko. maassa.

Tällä tavalla on aivan sama, onko koira
suoritusvuorossa ensimmäinen vai
toinen. Ohjaaja hallitsee viretilaa
kouluttamallaan tavalla ja nostaa sen
silloin, kun haluaa.
Viettivireen ylläpitäminen
Viretilan ylläpitäminen vaatii myös
koulutusta. Koiran viettikestävyyttä
harjoitetaan siten, että kun koira jo osaa
seurata, aiheutetaan koiralle tilanteita,
joissa se todennäköisesti tekee virheen.
Esim. pitkittämällä seuraamista
kauemmin ilman palkkaa kuin normaalisti;
jos intensiteetti kärsii, puututaan siihen
pakotteella ja palkkaamalla. Myös
erilaisten häiriötilanteiden lisääminen vie
koulutusta eteenpäin.

Matka alkoi tietysti Helsingistä Tallinnaan
ja sieltä Viron keskelle Paideen, jossa on
kesämökkimme. Mökillä meni juhannus ja
arkipäivänä hoidin Maxille EU-passin ja
sitten päästiin matkaan.
Lähtö Paidesta tiistaiaamusta - päivän
aikana teimme matkaa reilut 750 km läpi
Baltican. Illan suussa noin klo 19.30
saavuimme
tutulle
Augustow’in
leirintäalueelle,
jossa
yövyimme.
Belkkarimme
sai
heti
seuraa
naapurivaunusta eli oli samaa rotua oleva
matkalainen mukana.

Tärkeää on muistaa, että koulutustason
ylläpito EI tarkoita saman toistamista
vaan lisäkoulutusta (esim. häiriötekijät,
virheiden provosointi).
Koiran aktiivisuus pitäisi ennen
ensimmäistäkään koetta saada sille
tasolle, että viettivireen aktivointiin ei
missään vaiheessa tarvita pakotteita.

Keskiviikkoaamu valkeni pilvisenä, siis
mitä ihanin sää ajoon. Aurinko tosin
ilmestyi pilvien takaa pian ja pilvet
väistyivät, joten päivästä tuli taas lämmin
ja aurinkoinen.
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rajaa syntymätodistuksensa kanssa ja
muut takana odottavat - niin mekin nyt.
Aikanaan kuitenkin rajan yli pääsimme.
Jostain
syystä
mielemme
ovat
muuttuneet EU:n myötä kärsimättömiksi,
todellisuudessa rajan ylitykseen kului
aikaa vaivaiset 15 minuuttia, mutta
odottavan aika on pitkä. Slovakian 15
päivän moottoritietarran sai ostettua
tullista ja maksoi 5 euroa sekä
maksuvälineeksi kävi myös eurot.

Keskiviikkona
lähes
läpi
Puolan
(Augustow – Białystok – Lublin –
Rzeszów). Illan jo hämärtyessä, ei niin
ajan vaan pilvisyyden lisääntymisen
myötä,
löysimme
kartanon,
jonka
nurmelle saimme automme paikoitettua ja
siinä kartanon puistossa vietimme
rauhallisen sekä lämpimän yön. Kartano
uima-altaineen ja palmuineen antoi meille
miljöön, että ollaanko me Puolassa vai
eksyttiinkö peräti aivan etelään. Kävin
omistajan opastuksella tutustumassa
kartanon kerroksiin ja olipa upea.
Kartanoa käytettään nykyään myös
hotellina ja kyllä niissä huoneissa
hotellivieraat tuntevat sitä entisajan
loistoa.

Päivän aikana ylitimme Tatran ja
iltapäivän aikana saavuimme jälleen
rajalle. Nyt saivat muut odottaa meidän
tarkistustamme, sillä ensimmäisen kerran
koko matkan aikana, halusi Unkarin
rajaviranomaiset nähdä koiriemme passit.
Koirat tulevat ikkunaan heti, kun
pysähdytään tullivirkailijan luo ja iloinen
haukahdustervehdys kuuluu takaa. On
mukava seurata tullimiesten ilmeitä, kun
kaksi
ruskeaa
silmäparia
tuijottaa
ikkunasta ja koirista melkeinpä, joka kerta
kehkeytyy jotain jutunjuurta.
Valuutan vaihdon jälkeen matkamme
jatkui jo ennestään tuntemaamme
leirintäalueeseen Ózdissä.

Matkustusasento koirilla

Alue on tasainen nurmikenttä, jota
varjostaa pienet puut. Alueella on myös
maauimala, joka on alueen asukkaiden
kuin myös paikallisten asukkaiden
käytössä. Oletan, että altaan vesi tulee
jostain
maanalaisesta
lämpöisestä
lähteestä, sillä se on aamuvarhaisellakin
miellyttävän
lämmin
ja
kuitenkin
virkistävää. Reitti kulki seuraavien
kaupunkien läpi: (Rzeszów – Svidnik –
Prešov – Košice – Rožňava – Ózd.)

Aamulla matkaa oli taas jatkettava, tällä
kertaa suuntana oli Slovakia. Ennen
puoltapäivää saavuimme Puolan ja
Slovakian väliselle rajalle. Kuten niin
usein joku edessämme yrittää ylittää

Alueella vietimme pari päivää ja illalla oli
musiikkija
kansantanssiesityksiä.
Hyvästä unkarilaisesta musiikista saimme
nauttia sekä tutustuen lähiympäristöön
koirien kanssa lenkkeillen.
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se hyvä olla tällä koirien kisahäkillä
liikkeellä. Sen verran jälleen oli kapeaa ja
pientä tietä sekä kylää vieri vieressä.
Kyllä
meillä
vaan
on
mukavat
matkakumppanit seurana, ei niin mitään
marinaa eikä valitusta vaan ovat
tyytyväisiä siihen mitä on. Kyllä koirien
kanssa on sitten mukava reissata ja
tehdä taivalta sekä niistä on myös niin
paljon iloa.

Lauantaiaamu valkeni pilvisenä ja meillä
edessä lyhyt siirtymä (Ózd – Tarnalelesz
–
Salgótarján
–
Magyargéc
–
Bálassagyarmat).
Täällä
ei
ole
leirintäaluetta, mutta TIR-paikka on hyvä
ja tänne on parkkeerattava sillä
näyttelypaikka on tämä rajakaupunki. Ei
yhtään hullumpi kylä ja vilskettä riitti
lauantaille ihan riittämiin.
Sunnuntaipäivän näyttely meni hienosti
Taika-tytöltä eli saimme mitä lähdimme
tavoittelemaankin
ja
rodussa
oli
kohtalaisesti osallistujia. Päivä oli kaunis
ja aurinkoinen sekä mikäs oli ollessa
hyvin nukutun yön jäljiltä sekä näyttelyn
järjestelyt sujuivat suht’ hyvin, kun ensin
taasen sai sisäistettyä Unkarin näyttelyn
kiemurat. Kehiä oli parikymmentä ja aivan
mielivaltaisessa järjestyksessä pitkin
metsäistä puistoa. Kehien nauhoihin
kiinnitetyistä lapuista vain piti etsiä oman
rodun kehä ja katsoa myös missä
järjestyksessä lapussa rodut olivat.
Numero, jonka koiralle saimme, oli vain
numero ja numerojärjestyksessä kehään
ei menty. Onneksi meidän rotu oli heti
alkupäässä ja näin odotusaika ei tullut
kovin pitkäksi. Unkarissa oli, että näyttely
ilmoitetaan alkavaksi vaikka klo 10 niin
kaikki
saapuvat
siihen
mennessä
paikalle, oli sitten rodun kehä vaikka
myöhään iltapäivällä. Nyt sitten avattiin
se sertiputki Unkarissa ja saas nähdä
saadaanko koskaan kaikkia sertejä
kasaan, kun niitä täytyy olla useampiakin.
Tutustuimme pariin belkkarin omistajaan
ja oli mukava keskustella erilaisista
harrastuksista.

Egeristä löysimme erään kämppärin, joka
on aika lähellä kaupunkia sekä vieressä
on parit kujat täynnä viinikellareita. Näistä
saa ostaa viinejä muovikanistereihin
vaunulle vietäväksi sekä ravintoloita on
erilaisia, mistä voi valita ja tilata
mieleisensä aterian. Kämppäri oli hyvin
ahdas ja silmiin pistää nykyään, että
hollantilaisia on erittäin paljon ja niitä
riittää joka notkoon ja notkelmaan. Ennen
taas saksalaiset olivat joka notkossa, ei
sen puoleen, kyllä niitäkin on, mutta
vähemmän.
Viinikellareiden
tutkiskelun
jälkeen
seuraavana päivänä otimme jälleen
pienen etapin ohjelmaan. (Eger –
Füzesabbny – Tiszafüred). Käväisimme
moottoritiellä
ostamassa
tulomatkaa
varten
jo
moottoritietarran
sillä
tulomatkalla meillä on aikataulu tosi
tiukka. Poistuttaessa moottoritieltä, niin
tarran voimassaolo kyllä näköjään
tarkastetaan ja tarkkaan.
Tiszafüred-kylässä
on
useampi
leirintäalue eli on mistä valita, voi
hakeutua isompaan tai pienenpään eli
omakotitalon pihaan. Löysimme meille
sopivan ja muutamaksi päiväksi tähän
jäimme. Päivän kuumuuden viilentyessä
iltaa kohti, niin kävelimme kylälle (2,5
km/sivu) ja se oli ihan viehättävä ja
ohjelmaesityksiinkin osuimme sopivasti.
Iltasella oli myös mukava tutustua Tiszajoen rantoihin koirien kanssa eli mukavat

Iltapäivän aikana pääsimme lähtemään
kohti
Eger’iä.
(Bálassagyarmat
–
Magyargéc – Alsótold – Pásztó –
Gyöngyös – Parád – Sirok – Eger.)
Löysimme oikein kippuraisen ja mäkisen
tien ja monta kertaa tuli mieleen, että on
12
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luoksemme sanomaan; hei, puhutteko
suomea. Tyttö puhui kohtalaisen hyvää
suomen kieltä ja ei kuulemma ollut
käyttänyt kieltä pitkään aikaan, kun ei ole
ketään
jonka
kanssa
puhuisi.
Keskustelussa selvisi, että hän on ollut
vapaaehtoistyössä Piippolassa vuoden
verran. Hän ei ollut halunnut lähteä
Keski-Eurooppaan vaan oli valinnut
Pohjoisen Suomen. Hyvin oli kieli
tarttunut ja mukava oli jutella sekä
hänellä oli todella mukavat kokemuksen
Suomesta ja suomalaisista.

lenkkimaastot. Hellettä on piisannut eli on
ollut tukahduttavan kuumaa, mutta auto
on onneksi viileämpi kuin ulkoilma.
Koiratkin ovat pärjänneet yllättävän hyvin,
mitä nyt muutaman kerran päivässä
kastelukannulla kaadetaan vettä päälle –
ei
ne
kyllä
sitä
pyydä,
oman
mielenrauhan vuoksi tämä tehdään.
Koiratkin ovat todella lomalla, ne saavat
vain olla eli mitään treenejä eikä
koulutusta tehdä. Heilläkin on sanan
varsinaisessa merkityksessä – loma.

Taasen meitä kutsui aivan itäinen Unkari
(Tokaj – Nyiregyháza – Mátészalka),
tästä olisi ollut noin 50 km Ukrainan
rajalle, mutta eipä meillä ollut viisumia
joten
jätimme
väliin.
Muutamien
tiedustelujen
jälkeen
löysimme
näyttelyalueen ja siellä erittäin ystävälliset
ihmiset näyttivät meille paikan missä
voimme
yöpyä.
Olisivat
vetäneet
sähkönkin meille, mutta emme sitä
tarvinneet. Yöllisen ukonilman jälkeen
päivä valkeni pilvipoutaisena ja oikein
mukavan lämpöisenä. Koirallisia ihmisiä
tuli paikalle ja sunnuntainen näyttelypäivä
voi alkaa paikallisella maamme laululla.
Osaltamme
”missikisat”
sujuivat
kohtalaisen
hyvin.
Ohjelmaa
näyttelyalueelle oli järjestetty myös
agilityn merkeissä. Esiteltiin agilityä
yleisölle ja kerrottiin sekä näytettiin miten
ko. lajia opetetaan. Meitäkin tultiin
pyytämään esitykseen mukaan, sillä
edellisestä näyttelypaikasta oli tullut
muutama belgi-ihminen paikalle ja
kertonut, että mekin harrastamme ko.
lajia. Oveen kuului koputus ja haluttiin
tutustua koiriin ja kysyttiin, josko
osallistuisimme näytökseen. En tällä
kertaa halunnut Taikan kanssa mennä
sillä olemme niin alussa tässä sivulajissa,
että ei vielä. Jos Roni olisi ollut mukana,
niin varmasti olisin minäkin lähtenyt
esitykseen mukaan. Katselin esityksen ja

Taika ja Max huilitauolla kartanon pihassa
Puolassa

Keskiviikkoaamu valkeni raikkaana sillä
yöllä tuli vettä aika reippaastikin. Jälleen
tavarat kasaan sillä tämä kylä on jo
koluttu ja pieni siirtymä edessäpäin.
(Tiszafüred – Debrecen – Nyiregyháza –
Tokaj) Tokaj’ssa on muutama leirintäalue
ihan sillan kupeessa ja me valitsimme
sitten summassa toisen. Tähän parkkiin
ja aivan lyhyt kävelymatka kylässä, joka
on
taasen
tyypillinen
unkarilainen
pikkukylä. Viinikellareita on useita ja
niistä sitten taasen voi valita maistelun
jälkeen mieleistään viiniä ostettavaksi.
Kylä on oikein viehättävä, joten taasen
tutkittavaa riittää päiväksi ehkä pariksikin.
Täällä tapasimme unkarilaisen tytön, joka
kuuli
meidän
puhuvan
suomea
keskenämme ja hämmästyneenä tuli
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ollenkaan. Tatran röykytys oli hukannut
hihnan. Auto työn alle ja tunnin kuluttua
kaikki taasen OK sekä maksu oli 100
zlotya.
Kiittelyiden
jälkeen
taasen
eteenpäin ja viestiä tuli puhelimeen, että
ystäväperheemmekin on porukoineen
saapunut Puolaan ja olemme samaa tietä
ajamassa, vain eri suuntiin. Tapaaminen
sovittiin Radom’in tietämiin ja siinä jätskiä
syöden vaihdoimme kuulumisia. Heitä
lähti neljä yksikköä alaspäin ja me taasen
ylöspäin. Kyllähän ne Puolan tiet aika
kuoppaisia ovat ja kahden viikon aikana
ovat tietyöt sen kuin lisääntyneet.
Sutjakkaasti eteneminen kuitenkin meni,
mutta noin 100 km ennen Augustów’a
kuului
vain
kolahdus
ja
yksi
”höpinäpönttö” jäi tielle. Saihan automme
oikein abartit. Ei sen puoleen, oli se
pakoputki jo parhaat päivänsä nähnyt ja
se olisi pitänyt uusia jo ennen lähtöä, ei
vain tullut tehtyä.

hauskasti agi tuotiin esiin, oli aivan
nuoria/alkavia koiria, kokeneita ja sitten
myös miten veteraaneillakin voi harrastaa
vielä ko. lajia. Rimat vain ihan alas tai
sitten maata vasten ja niin vanhat vetskut
menivät
silmät
loistaen.
Sitten
yleisöstäkin tehtiin ”keppirivi” ja koirat
pujottelivat ihmiskeppisarjaa ja taputuksia
riitti. Unkarissa agilityä harrastetaan
kuulemma enimmillään belgeillä (mali ja
tervu) ja niitä esityksessä olikin
useampia, vaikka rotukirjo oli kyllä aika
laaja.
Kello 15 pääsimme vihdoin kotimatkalle,
sillä nyt kehänauhassa oli meidän
rotumme vasta toiseksi viimeisenä. Tämä
tietää pitkiä ajopäiviä sillä meillä on
vähän kiire, kun Minsk’in keikka painaa
päälle. (Mátészalka – Nyiregyháza –
Budapest – Vác – Sahy – Banská
Bystrica – Dolný Kubín – Chyźné) Tähän
rajalle nukkumaan huoltiksen pihalle sillä
tavoitteena oli päästä sunnuntaipäivän
aikana Puolan rajalle ja se onnistui, kello
oli 23.50. Tatralla ajeltaessa syttyi
punainen latausvalo ja silloin pisti vähän
huolestuttamaan, mutta ajaa posoteltiin ja
katsotaan maanantaina mitä tehdään.

Taas meidän tavoite oli tämän päivän
aikana olla Puolan pohjoisen rajalla. No,
ei ihan saavutettu päämäärää sillä
olimme Suwałki’n jälkeen olevalla tutulla
TIR-alueella klo 00.20. Vartija tuli
kopistaan ja neuvoi meidät heti koppinsa
lähelle nurmikkoalueen viereen sekä
maksu oli 5 zlotya. Siinä oli koirien hyvä
juoksennella ja iloitella sekä vetristää
vähän lihaksiaan vielä yömyöhällä.

Hyvän ja rauhallisen yön jälkeen, kyllä se
vaan antaa rauhallisen tunteen kun on
nuo kaksi koiraa matkassa. Vertaan tätä
tunnetta siihen aikaan, kun reissattiin
ennen koiria, niin kyllä sitä vähän
rauhattomana kävi vastaaviin paikkoihin
yöksi. Aamulla ihme kyllä auto vielä
starttasi ihan kiltisti ja ei kun jatkamaan
matkaa sekä hakemaan jotain isompaa
kylää missä vois joku vilkaista konepellin
alle. (Chyźné – Krakow – Radom –
Warszawa – Białystok – Suwałki)
Krakow’han sieltä vastaan ensimmäisenä
tuli ja löysimme autokorjaamon yhden
kysymisen jälkeen. Oikein ystävällinen
”paja” olikin ja poika katsoi pellin alle ja
mikä kumma – ei laturin hihnaa

Aamulla kävimme nauttimassa hyvän
aamiaisen alueen ravintolassa ja senkin
voimalla kovaääninen automme starttasi
matkantekoon joskus klo 10. (Suwałki –
Liettua – Latvia – Paide) Olimme kotona
Paidessa siinä kello 20 ja kauppareissut
käytynä. Sauna lämpiämään ja grilli
kuumaksi sekä kesän luontoäänen
sihahdus kuistilla.

14

TUUSULAN KENNELKERHO RY.

Ydinluu 3 / 2005

Meidän takaisintulon kiireen syy siis oli
matka Minskiin. Kaksi yötä ja päivä
kotona Paidessa ja sitten taasen tavarat
kasaan ja Tallinnaan, josta nousen Taikatytön kanssa bussiin ja reissu Minskiin voi
alkaa. Minskissä on kaksi näyttelyä ja
aivan ihana sekä upea kaupunki.
Bussimatka sujui hyvin ja meillä oli
mukava porukka sattunut mukaan sekä
tunnelmaa ja puheensorinaa riitti pitkälle
yöhön. Tullimuodollisuudet menivät suht’
hyvin ja aika joutuisastikin, mutta en kyllä
heti lähtisi omalla autolla ko. maahan.
Kuski paikalla - koska lähdetään

Näyttelyt sujuivat osaltamme hyvin ja
valioarvon toimme tuomisina kotiin.
Porukalla kannustimme toisiamme ja
Suomen lippu oli teltassamme kiinni sekä
kokonaisuudessaan bussilaisten koirilla
meni näyttelyt loistavasti. Ryhmä- ja BISkehissä kannustimme tietysti omiamme
sekä myös muita ja tästä tultiin myös
meitä kiittämään.

Reissu meni hyvin ja oikeastaan niin kuin
olimme
sen
suunnitelleetkin.
Suunnitelmissa ei tienkään ollut paria
auton osan katoamista. Kilometrejä kertyi
siinä reilu 5000 ja tämän tiesimme jo
lähtiessämme, että joudumme jonkun
verran ajamaan pitkää päivää.
Ensimmäisen kerran minä lähdin ilman
passia rajojemme ulkopuolelle ja tämä
vähän kyllä huoletti. Harrilla oli passi ja
minulla siis henkilökortti. Minun passini oli
Valkovenäjän suurlähetystössä viisumia
varten sillä hyppään bussiin Tallinnasta
parin päivän päästä ja matkan pää on
Minsk.

Seuraavat reissut on jo varattu eli
Romania ja uudelleen Unkari sekä Minsk.
Vielä mieleni tekisi mennä Moldovaan ja
Ukrainaan sillä nämä ovat sellaisia
paikkoja missä en ole vielä käynyt – ehkä
kohtapuoliin pääsen.
Kikka ja miehensä Harri sekä koirat Taika
ja Max

Kaikki meni henkilökortilla yllättävän
hyvin eli ei niin mitään ongelmaa missään
tullissa. Tulihan tämäkin koettua ja
nähtyä, että se toimii.

PS. Loman jälkeen sitten laumamme
lisääntyi pysyvästi tällä Max-vanhuksella
(8½ vuotta) eli saimme ”sohvaperunan”.
Kyllä vanhemmassa koirassa näkee sen
viisauden, joka tulee ajan kanssa.

Puheluita ja tekstiviestejä matkan aikana
tuli ohjaaja-Tiinalta, miten Ronilla oli
agilitykilpailuissa mennyt. Oli hyviä
tuloksia ja huonoja, niin kuin agissa
yleensä on. Sieltä kerättiin SM-0:lliakin
varastoon, josko pääsisivät vaikka
karsintoihin mukaan. Heidän Suomen
kesälomareissu kilpailuineen oli myös
antanut paljon ja ennen kaikkea
kokemusta kertyi.
15
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Luennoitsija: Reija Nieminen
Hinta: 3 euroa/hlö ovella. Ilm. Ennakkoon to 12.1. menn.:
reija.nieminen@ge.com, 040-5419703/Reija

…………………………………………………………………………..

Lämmintä Joulumieltä koko
kennelkerhon porukalle!

Erityiskiitokset kuluneena vuonna erilaisissa
tehtävissä ahkeroinneille!
Toivoo Kerhon hallitus
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