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Tuusulan Kennelkerho ry:n jäsenlehti,
ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Levikki n. 160 kpl. 34. vuosikerta.
Toimittaja
Reija Nieminen
reija.nieminen@gmail.com

Hallituksen varajäsenet
Anita Riekki
anita.riekki@luukku.com

joka

Lauri Närhi
Lauri.narhi@mbnet.fi

040-5419703

Kerhoemännät/-isännät
Anita ja Veli Riekki
Airi Mynttinen

Kansi ja piirrokset
Marja Niemi
Lehden ilmestymisajat ja teemat
1 vk 06 aineistopv. 27.1. koiran luonne
2 vk 18 aineistopv. 21.4. koiran terveys
3 vk 39 aineistopv. 15.9. pennusta kotikoiraksi
4 vk 44 aineistopv. 20.10. koulutus

Rahastonhoitaja
Jonna Lindfors
jonna.lindfors@pp.inet.fi

Tuusulan Kennelkerhon www-sivut
www.saunalahti.fi/tkennelk.
Lauri Närhi
040-7610750

Hallitus 2006

040-5850086

Varapuheenjohtaja/ Ajokoirajaos
Erkki Selin
040-8334445
Sihteeri/
rahastonhoitaja/
yhdistyksen
postiosoite/ nuorisojaos
Jonna Lindfors
040-5944007
jonna.lindfors@pp.inet.fi
Lehtimäentie 2 as 6
05510 Hyvinkää
Muut hallituksen jäsenet
Reija Nieminen
040-5419703
reija.nieminen@gmail.com
Päivi Reiman
paivi.reiman@sci.fi

040-5371213

Rami Anttila
rami.anttila@saunalahti.fi

040-7429227

040-7610750

040-5273600
09- 2425377

040-5944007

Jäsensihteeri
Hanna Kuusisto

040-7007211

Ajokoirajaos
Erkki Selin

040-8334445

Agility-jaos
Kirsi Miettunen
050-3702313
Annika Falck
Maria Tuppuri (kilpailuvastaava)
maria.tuppuri@suomi24.fi
Susanne Nieminen (kilpailuvastaava)
susannee22@jippii.fi

Tuusulan Kennelkerhon sähköpostiosoite
tuusulan.kennelkerho@saunalahti.fi

Puheenjohtaja
Anja Nikkonen
anja.nikkonen@elisanet.fi

040-5273600

PK-jaos
Reija Nieminen
reija.nieminen@gmail.com

040-5419703

Näyttelyjaos
Riikka Karinen
riikka.karinen@pp.inet.fi

045-6332594

Nuorisojaos
Anni Järveläinen
tolleri2@luukku.com
Heini Lukkarinen
tassuttaja90@luukku.com
Toko-jaos
Helinä Riekki
(klo 17 jälkeen)

Yhdistyksen tili:
Keski-Uudenmaan OP
509212-530554

Tarja Pyrhönen
040-7151816
tarja.pyrhonen@kolumbus.fi
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HIIDENHELMI LEIRI 2007
Viikko 29
maanantaista klo 10:00 sunnuntaihin klo 16:00
Tule mukaan Tuusulan Kennelkerhon koiraleirille!
Leiri on avoin sekä jäsenille että ei-jäsenille!
Hinta: 180 €/jäsen/viikko, 205 €/ei-jäsen/viikko
Leiriohjelmassa on valinnanvaraa!!
• henkilöhakua
• pelto- ja metsäjälkeä
• tottelevaisuuskoulutusta
• esineruutua
• tokoa
• agilitya
• luentoja
• canicrossia
• pyörävetoa
• nopeuskilpailu
• illanviettoa nuotiolla
• sauna tiistai-, torstai- ja lauantai-iltana sis. hintaan
• aamupala, lounas ja iltapala sis. hintaan
Ilmoittautuminen Reija Niemiselle viim. vk 25/2007.
Puh. 040-5419703, reija.nieminen@gmail.com
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d)
lähetys vasta kolmen liikkeen
jälkeen (esim. tasamaa-, hyppy- ja
estenouto)

Eteenlähetys ja maahanmeno
Palveluskoirakoeliikkeen kouluttaminen
1.
vaihe:
YHDESSÄ VIEMINEN
Lelu viedään yhdessä koiran kanssa
kentän reunaan.
Huom1: Näkyvä lelu (esim. futispallo tai
frisbee)
viedään
AINA
KENTÄN
REUNAAN. Lelu asetetaan koiran
kuonon korkeudelle (esim. puun oksalle),
jotta koira näkee sen alusta asti ja
juoksulinjasta
tulee
mahdollisimman
suora. Koira ei saa oppia kiemurtelemalla
ja hajuaistin avulla etsimään lelua. Niin
pian, kun koira osoittaa suurta varmuutta
suorassa eteenpäin juoksemissa, aletaan
lelua laittamaan sellaiselle korkeudelle ja
sellaiseen asentoon, että se näkyy
vähitellen lyhyemmän matkan päähän,
jolloin koira näkee lelun vasta lähempänä
sitä (esim. vasta 10 m:n päässä kentän
reunasta).
Huom2: Lähetysrituaali tehdään aina
jokaisen toiston alussa.
Huom3: Koiralle annetaan AINA tarkka
eteenlähetyssuunta tekemällä samassa
harjoituksessa pitkä seuraaminen, jokin
jäävä liike, luoksetulo ja/tai tasamaanouto
täsmälleen samaan suuntaan kuin
eteenlähetys tullaan tekemään. Näin
tehdään myös kokeissa.

2.
vaihe:
PAIKALLAOLO TAI APUOHJAAJA
Koira
jätetään
paikallaoloon
(tai
apuohjaajalle) lelun viennin ajaksi niin,
että koira näkee lelun viemisen koko ajan
kentän reunaan.
Huom1, huom2 ja huom3 kuten
vaiheessa 1.
Harjoituksia:
a)
lähetys heti viennin jälkeen
b)
lähetys vasta yhden liikkeen
jälkeen
(esim.
tehdään
välissä
kahdeksikkoseuraamista, luoksetulo tai
nouto)
c)
lähetys vasta kahden liikkeen
jälkeen
(esim.
istumisliike
ja
maahanmeno-luoksetuloliike)
d)
lähetys vasta kolmen liikkeen
jälkeen (esim. tasamaa-, hyppy- ja
estenouto)

Harjoituksia:
a)
lähetys heti viennin jälkeen
b)
lähetys vasta yhden liikkeen
jälkeen
(esim.
tehdään
välissä
kahdeksikkoseuraamista, luoksetulo tai
nouto)
c)
lähetys vasta kahden liikkeen
jälkeen
(esim.
istumisliike
ja
maahanmeno-luoksetuloliike)

5

TUUSULAN KENNELKERHO RY.

Ydinluu 3 / 2006

koira huudetaan maahan ja palkkioksi
sille heitetään toinen pallo)
b)
eteenlähetyksessä
ohjaaja
juoksee koiran perään ja huutaa koiran
maahan joko ennen kun koira on
saavuttanut lelun tai sen jälkeen. Perään
juostessa ohjaaja pystyy nopeammin
vaatimaan
maahanmenon
omalla
toiminnallaan.
c)
liina-avulla

3.
vaihe:
KOIRA AUTOSSA
Koira on autossa lelun viennin ajan niin,
että koira näkee, kun ohjaaja lähtee
viemään lelua kentän reunaan.
Huom1, huom2 ja huom3 kuten
vaiheessa 1.
Harjoituksia:
a)
lähetys heti viennin jälkeen
b)
lähetys vasta yhden liikkeen
jälkeen
(esim.
tehdään
välissä
kahdeksikkoseuraamista, luoksetulo tai
nouto)
c)
lähetys vasta kahden liikkeen
jälkeen
(esim.
istumisliike
ja
maahanmeno-luoksetuloliike)
d)
lähetys vasta kolmen liikkeen
jälkeen (esim. tasamaa-, hyppy- ja
estenouto)

5.
vaihe:
VALMISTELEVA OSUUS
Valmisteleva osuus eli seuraaminen
liitetään eteenlähetyksen alkuun esim.
niin, että koiran odotusarvo palkkion
saamiseksi on yhtä suuri ohjaajalta
kesken
seuraamisen
kuin
metsän
reunastakin eteenlähetyksen jälkeen.
Seuraamisen ja lähetyksen väliin koira on
hyvä istuttaa syvään tai seurauttaa
muutama askel peruuttaen, jotta koira
oppisi mieluummin ennakoimaan tätä
välivaihetta hieman taaksepäin kuin
ennakoimaan eteenlähetystä edistäen
seuraamisessa.
Huom1, huom2 ja huom3 kuten
vaiheessa 1.
Harjoitusvaihtoehdot:
a)
Aina, kun metsänreunassa
on oikeasti lelu, lähetetään koira ilman
seuraamista. Eli tehdään lähetysrituaali,
hetsataan
ja
lähetetään.
Kaikki
harjoitukset olisi hyvä päättää tällaiseen
eteenlähetykseen.
b)
Aina, kun metsänreunassa ei
ole
lelua,
tehdään
lähetysrituaali,
valmisteleva osuus (eli seuraaminen),
eteenlähetys, sekä maahanmeno. Kun
koira on maassa, sama eteen-lelu
tuleekin ohjaajalta välittömästi. Tätä
harjoitusta tehdään vain satunnaisesti
(esim. 1 kerta 10:stä eteenlähetyksestä).

4.
vaihe:
MAAHANMENO
Koira opetetaan menemään maahan eri
etäisyyksillä ohjaajasta.
Harjoituksia:
a)
kahdella lelulla (esim. kun
koira on saanut kiinni ekan pallon heiton,
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täytyy odottaa useampaan kertaan, esim.
eteenlähetyksessä neljä kertaa. TOKOkokeessa
liikkeet
suoritetaan
sääntökirjassa
annettujen
ohjeiden
mukaan sekä liikkeenohjaajan antaman
käskytyksen tahdissa.
Koeliikkeiden pääasiallinen ero on se,
että TOKOssa on paljon kaukaa
ohjattavia liikkeitä ja PK:ssa paljon läheltä
ohjattavia.

PK-tottelevaisuuskoulutuksen
TOKO-koulutuksen erot
© Reija Nieminen 14.11.2006

ja

KOELIIKKEIDEN
SAMANKALTAISUUDET JA EROT
Palveluskoirakokeiden
tottelevaisuusliikkeet
löytyvät
lähes
kokonaan
TOKO-liikkeistä.
Samoja
liikkeitä
ovat
paikallaolo
maaten,
seuraaminen, jäävät liikkeet (liikkeestä
istuminen, maahanmeno ja seisominen),
luoksetulo, tasamaanouto, hyppynouto ja
eteenpäin
lähettäminen.
PK-kokeen
tottelevaisuusliikkeistä vain laukaukset,
henkilöryhmä ja A-estenouto eivät kuulu
TOKO-liikkeisiin. PK-kokeisiin kuuluu
tottelevaisuusosion lisäksi maasto-osuus,
kun taas TOKO-kokeissa on vain
tottelevaisuusosio.

KOULUTUKSEN
SAMANKALTAISUUDET JA EROT
Liikkeiden opettaminen
Sekä PK- että TOKO-liikkeet opetetaan
pienissä osissa matalassa viettivireessä
ja yleisesti makupalojen avulla. Kun koira
hallitsee esim. noutoliikkeestä kaksi
pientä osaa, ne yhdistetään (esim.
kapulan
aktiivinen
ottaminen
ja
rauhallinen otekäyttäytyminen). Kun koira
osaa kaksi eri liikettä ne voidaan yhdistää
(esim. tehdään sekä luoksetulo ja
tasamaanouto ennen palkkaa). Ennen
kilpailuja yhdistellään liikkeiden osia tai
liikkeitä niin, että koira oppii tekemään
pidempää suoritusta ennen kuin palkka
tulee. Kilpailujen jälkeen liikkeet puretaan
taas pieniin osiin ja viilataan puutteita
kuntoon.

PK-kokeissa kaikki liikkeet suoritetaan
sääntökirjassa
annettujen
ohjeiden
mukaan niin, että koiranohjaaja muistaa
liikkeet ulkoa ja suorittaa ne itsenäisesti
tuomarin
luvalla.
Seuraaminen
suoritetaan aina saman kaavion mukaan.
Tuomari antaa luvan aloittaa liikkeen ja
muita ohjeistuksia ei liikkeiden aikana
tule. On liikkeitä, joissa tuomarin lupaa
7
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TOKO-liikkeitä voidaan koirasta riippuen
hioa useampia toistoja ja harjoituksen
kesto voi olla jopa tunnin mittainen.
Matalaviettinen koira ei ehkä jaksa pitää
korkeata virettä pitkää aikaa, jolloin pitkät
harjoitukset saattavat laskea koiran
yleistä harjoitusvirettä (”kenttäasenne”
kärsii).
Esteet
PK:ssa on paljon vaativammat esteet.
PK-kokeiden hyppyeste on kaikille koirille
sama metrin korkuinen kiinteä este.
TOKO-kokeissa hyppyesteen korkeus
määräytyy
koiran
säkäkorkeuden
mukaan. PK:ssa koiran tulee olla
fyysisesti
hyvässä
kunnossa
suoriutuakseen esteistä. PK-kokeissa
noutokapuloiden koko on kaikille koirille
samat (650 g – 2 kg luokasta riippuen).
TOKO-kokeissa ohjaaja saa yleensä
valita, käyttääkö isoa vai pientä
noutokapulaa.

PK-koulutuksissa pyritään siihen, että kun
koira otetaan autosta kentälle, sen
viettivire
nostetaan
samantien
mahdollisimman ylös (esim. tehdään
virettä nostattava liike kuten luoksetulo,
haukuttaminen tms.), sitten parannetaan
ongelma-aluetta (vire vähän laskee) ja
lopuksi
taas
nostetaan
vire
mahdollisimman ylös ja koira viedään
siitä suoraan autoon. Koiralle jää
harjoituksesta aktiivinen mielikuva ja se
haluaa jatkossa yhä kiihkeämmin tulla
kentälle harjoittelemaan (”kenttäasenne”).
TOKO-koulutuksissa koirat saattavat olla
pitkän aikaa kentällä, jossa ne ovat välillä
töissä ja välillä ns. vapaalla. Koirille
voidaan opettaa rauhoittumiskäsky, josta
ne tietävät, ovatko töissä vai vapaalla.
Esim. "tauko"-käskystä koiran täytyy
levätä maaten ja rauhoittua.
Harjoituksen kesto
PK-liikkeitä tehdään yleisesti yksi tai
kaksi onnistunutta toistoa ja harjoituksen
kesto on muutamasta minuutista 10
minuuttiin.
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Paikallaolo
PK-kokeissa koiran on pysyttävä maaten
yksinään paikoillaan toisen koiran
tehdessä liikkeitä (n. 10-15 min).
Paikallamakuun aikana laukaistaan kaksi
kertaa 6 mm:n starttipistooli. TOKOkokeissa
paikallamakuu
tehdään
ryhmässä kahdesta neljään minuutin ajan
riippuen
luokasta.
Toisille
koirille
paikallamakuu on yksinään helpompaa
kuin ryhmässä (ja toisille päinvastoin).
Koiran tulee olla valppaana ja hyvässä
vireessä koko ajan.

TOKO:ssa koira viretilaa tarvitsee säätää
enemmän ylös ja alas, mikä tekee
TOKO:sta
haastavaa.
Eli
noudon
korkeasta vietistä koiran vireen pitää
laskea alas tunnistusnoutoa varten.
TOKO:ssa on enemmän hienosäätöä
vaativia liikkeitä. Tokossa ei arvostella
varsinaisesti viettivirettä, vaan arvostelun
paino on teknisessä osaamisessa ja
kokonaisvaikutuksessa.
Jälkiharjoituksissa
Teksti Päivi Lindroos
Olemme Rhodesiankoira Niilon kanssa
saaneet tutustua jälkiharjoituksiin koko
kuluneen kesän ja syksyn ajan. Olemme
innokkaita
metsässä
kulkijoita
ja
jälkiharrastus tuo mukavaa vaihtelua
normaaleihin metsälenkkeihin.
”Jälkiharjoituksissa Hyvinkäällä:
Aamuvarhaisella tuulessa ja tuiskussa
suuntasimme
Niilon
kanssa
kohti
Hyvinkään suuria, tuntemattomia metsiä.
Annettujen
koordinaattien
mukaan
suuntasimme
harjoittelumaastoon
Riihimäen
kupeeseen.
Harjoituksiin
saapuivat innokkaina Raijis ja Veera,
Anja ja Tito, Miia ja Maru, Irma ja Baila,
Minna ja Lyyli, Hannele ja Elli, Riikka ja
Ekku, Kaisa ja Horna sekä Päivi ja Niilo.
Pukeuduimme lämpimästi ja hyinen ilma
saatteli
meidät
Raijiksen
johdolla
metsään tekemään jälkiä koirillemme.
Jokaiselle löytyi sopiva maasto, oli
sammalpeitteistä kangasmetsää sekä
haasteellista risukkoa, rinnettä ja tasaista,
ja kaikkea siltä väiltä kunkin koirakon
tason mukaan. Tunnin aherruksen
jälkeen jäljet olivat valmiina ja odottivat
löytymistään. Siihen tietysti apuna koirat,
jotka vielä malttamattomina odottelivat
autoissa.” Päivi

Viettivire
PK:ssa koiran viettivire saa näkyä
enemmän kuin TOKO:ssa. Kuitenkaan
kummassakaan
ei
sallita
vietin
"aiheuttamaa" huolimattomuutta. PK:ssa
viettivire myös arvostellaan. Vietitön
suoritus
saattaa
vähentää
kokonaispistemäärästä jopa 10 pistettä,
vaikka kaikki liikkeet olisivat suoritettu
teknisesti puhtaasti. Vietittömästi (eli
”laiskasti”) suorittava koira on yleensä
myös häiriöille altis (esim. ohjaajan
jännittäminen, vieras ympäristö) ja tämä
heikentää suoritustasoa. PK:ssa liikkeet
tulee
suorittaa
mahdollisimman
korkeassa viettivireessä, mutta teknisesti
puhtaasti.
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liian tuore jälki vai jäljen lopussa liian
herkulliset eväät.
Jälkitreenit ovat useimmiten onnistuneet
kaikilta koirakoilta hyvin ja harjoituksista
on jäänyt hyvä mieli. Joskus koiran
ollessa välinpitämätön jälkeä kohtaan
muiden kiinnostavampien hajujen tai
lähistöllä liikkuneen riistan vuoksi olemme
saaneet tehdä uuden ns. korjausjäljen,
lyhyemmän ja helpomman, jotta harjoitus
saataisiin
suoritettua
onnistuneesti
silläkin kertaa. Useammin korjausjälkeen
on kuitenkin jouduttu turvautumaan
ohjaajan virheen vuoksi; ohjaaja on
koettanut kenties ohjata koiraa liikaa tai
on muuten puuttunut aiheettomasti koiran
työskentelyyn jäljellä. Eikä siinä sitten
muu ole auttanut, kuin ohjaajan
tunnustaa tekemänsä ja laittautua
uudelleen jäljen tekoon. Koira tietysti on
ollut ihmeissään
kun oli mielestään
tekemässä hyvää suoritusta … Aina on
kuitenkin koiran ohjaajakin saanut hyvää,
ansiokasta ja kannustavaa palautetta
muilta harjoitukseen osallistuneilta ja
tietenkin ottanut opikseen.

Raija-Riitta Ahola eli Raijis
Osa koirista on vielä aloittelijoita, joille
teimme jäljen lihapullilla tai muilla
soveltuvilla herkuilla. Konkareille luvassa
taas
oli
jännittävää
keppijälkeä.
Vuorotellen ajoimme jälkeä koirillamme.
Koira edellä ja me kaikki muut perässä.
Olemme,
uudetkin
jälkiharrastuksen
aloittaneet, kesän kuluessa oppineet
kulkemaan jälkeä työstävän koiran
perässä varoen häiritsemästä koiran
työskentelyä. Annamme sen rauhassa
työstää jälkeä ja tehdä omia päätelmiään
ohjaajan vain silloin tällöin asiaan
puuttuen, nimittäin jos näyttää siltä, että
koira on ”ihan metsässä”.
Konkarikoirat aloittavat jäljen etsimisen
janalta kohti jälkeä, mutta me aloittelijat
osoitamme koirallemme jäljen alkupään,
josta koira sitten lähtee ajamaan jälkeä.
Olemme
oppineet,
että
koiran
työskentelyn pitäisi olla rauhallista
eteenpäin menoa jäljellä heti jäljen alusta
alkaen. Joskus on kyllä saanut innokasta
koiraa toppuutella menemästä liian
kovalla vauhdilla, lieneekö silloin ollut

Miia ja Maru
Kesän ja syksyn aikana olemme olleet
lukuisia
kertoja
eri
metsissä
harjoittelemassa
niin
jälkeä
kuin
10
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esineruutuakin. Raijiksen kannustava
ohjaus
ja
innostus
on
ollut
mukaansatempaavaa
ja
tehnyt
harrastuksen
entistä
mielenkiintoisemmaksi. Jälkiharjoituksen
jälkeen on ollut mukava yhdessä käydä
läpi harjoituksen onnistumista ja saada
vielä hyviä neuvoja harjoitteluun sekä
nauttia syyskylmillä keleillä eväsrepun
antimista;
lämpimistä
juomista
ja
maukkaista leivistä. Ja mikä ilo onkaan
ollut kokea koirien onnistuminen jäljellä!

2. Mitä ryhmä tekee
Ryhmän tarkoituksena on kokoontua
viikottain metsään treenaamaan hakua
yhdessä. Reija toimii ryhmän vetäjänä ja
toimimme
tasapuolisesti
myös
maalimiehinä toinen toisillemme. Kukin
koira treenataan erikseen ja usein
pohditaan
yhdessä
ratkaisuideoita
ongelmiin. Porukassa on voimaa!

Henkilöhakuharjoitukset 2006
Teksti Mervi Kähönen

Jonkin verran on pidetty myös yhteisiä
ilmaisutreenejä
koulutuskentällä.
Ryhmässä on eri vaiheessa olevia sekä
haukkuvia-, että rullalla ilmaisevia koiria.

1. Ketkä ryhmässä

3. Kauanko harjoiteltu tänä vuonna

Tuukk:on hakuryhmän kokoonpanoon
ovat kuuluneet tänä vuonna Reija ja
bpmu Ara, Janna ja x-rotu Jesper, Sari ja
akn Carmen, Pia ja dalmaatiankoira Ninja
joka vaihtui syksyllä du Recoksi, Rami ja
rwu Juuso, ja allekirjoittanut eli Mervi ja
spn Nitro. Kesällä mukana oli myös Nina
vpu Neron kanssa, mutta he vaihtoivat
lajia ja siirtyivät jälkiporukan puolelle
syksyllä. Uusia tulokkaita syksyllä tuli
kaksin kappalein, ryhmää vahvistaa nyt
kaksi komeaa riiseniurosta; Janne ja
Pate, sekä Päivi ja Pete.

Tänä
vuonna
treenit
alkoivat
jo
maaliskuussa ja siitä lähtien on pyritty
treenamaan kerran viikossa. Kesällä
pidettiin parin kuukauden tauko ja
syksyllä taas jatkettiin hommia. Lisäksi
osa ryhmästä osallistui syksyllä Tuukk:in
leirille kahden päivän tehohakuiluun ja
marraskuussa pidettyyn Ismo Tabellin
vetämään hakupäivään. Nyt olisi tarkoitus
pikkuhiljaa
vetäytyä
talvilevolle
muutamaksi kuukaudeksi.
4. Missä harjoiteltu
Pyrimme
harjoittelemaan
mahdollisimman monipuolisesti erilaisissa
maastoissa, joten treenipaikka vaihtelee
viikottain. Useinmiten meidät kuitenkin
löytää Tuusulan, Vantaan tai Keravan
metsistä.
5. Mihin tähdätään
Tavoitteet
ryhmässä
vaihtelevat
koirakoittain, mutta uskoisin kaikkien
treenaavan kuitenkin kisat mielessään.
Henkilökohtaisesti minulla ainakin Nitron
kanssa siintää silmissä kisakausi 2008,
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josko silloin
kuluttamaan ☺

päästäisiin
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Ydinluu 3 / 2006

kisakenttiä

7. Mitä saavutuksia

Tuloksien tekeminen on ollut vielä tällä
kaudella Reijan ja Aran hommia, HK1 ja
HK2 tuli suoritettua syksyn aikana.
Onnea siitä! Me muut tullaan kyllä
perässä.
8. Mitkä suunnitelmat ensi vuonna
Ensi vuonna on tarkoitus jatkaa
harrastusta ja treenata ahkerasti samaan
tapaan kuin tänäkin vuonna. Useimmilla
meistä ryhmäläisistä varmaankin ensi
kesän tavoitteet liittyvät ilmaisuun, sen
rakentamiseen
ja
ilmaisuvarmuuden
saavuttamiseen.
Iloista talven odotusta kaikkien lajien
harrastajille tasapuolisesti!

6. Miksi harjoitellaan
Haku on moniulotteinen laji, jossa ei ole
oikotietä
onneen.
Suoritusvarmuus
aikaansaadaan ainoastaan toistoilla ja
pyrkimällä luomaan mahdollisimman
vaihtelevia treenejä. Vain harjoitus tekee
mestarin tässäkin lajissa.

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ
ILMOITA vuoden 2006 kilpailutuloksesi Anja Nikkoselle tammikuun 2007 loppuun
mennessä. Parhaimmat tulokset palkitaan! anja.nikkonen@elisanet.fi
VUOSIKOKOUS
Tuusulan Kennelkerhon koulutuskentällä keskiviikkona 14.3.07 klo 19.00.
Kaikki ovat tervetulleita!
NÄYTTELY
Kesällä Tuusulassa suuri koiranäyttely 30.6.07.
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