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AGILITYKUULUMISIA

Kesän agilityharjoitukset päästiin aloittamaan alkuperäisten suunnitelmien
mukaan viikolla 17. Juhannusviikolta on peruttu torstain ryhmän harjoitukset,
muilla on aivan normaali viikko. Kesätaukoa pidämme viikot 28, 29 ja 30.
Viikolla 31 sitten jatketaan taas uudella innolla.

Jo perinteeksi muodostuneet epäviralliset agilitykisat pidämme tiistaina 3.6. ja
tiistaina 17.6. Kisat aloitetaan klo 18.00, ilmoittautuminen jo klo 17.00. Näinä
päivinä ei siis ole tiistain ryhmällä normaaleja harjoituksia.

Jotta kisat saadaan vedettyä sujuvasti läpi, tarvitaan kisoihin työntekijöitä!
Agilityharrastajia tullaan erikseen vielä sähköpostilla muistuttamaan asiasta,
mutta nyt jo saa ilmoittautua työntekijäksi laittamalla sähköpostia osoitteeseen
paivi.reiman@sci.fi. Työntekijöiden halu kisata oman koiran kanssa
huomioidaan työlistoja tehtäessä, joten työntekijänä olo ei estä omaa
osallistumista!

Mikäli jollakin on suhteita, joiden kautta voisi saada kisoihin hyviä palkintoja,
olkaa niin ikään yhteydessä Päiviin!

Suomen Agilityliiton (SAGI) tiedotuksia:

– Osallistumisoikeus vuoden 2008 arvokisoihin: 
http://www.agilityliitto.fi/liitto/toimikunnat/tiedotus/tiedotteet/SAGI-
arvokisojen_osallistumiskriteerit-2008.html

– 14.-15.6. SM-kisat Varkaudessa, http://agility-sm2008.varps.net/
– 27.-29.6. Agilityleiri Loviisassa, http://www.agilityliitto.fi/liitto/toimikunnat/

tiedotus/tiedotteet/SAGI-leiri-loviisa-2008.html
– 26.-27.7. Maajoukkuekarsinnat Helsingissä
– 26.-28.9. MM-kisat Helsingissä, 

http://voittaja.kennelliitto.fi/FI/agilitymm2008/etusivu.htm
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Haetaan agilityvastaavaa!

Allekirjoittanut luopuu kesän jälkeen agilityvastaavan tehtävistä. 
Nyt haemmekin uutta ja innokasta henkilöä hoitamaan agilityasioita!

Karkeasti ottaen agilityvastaavan tehtäviin kuuluu: 

– harjoitusryhmien muodostaminen ilmoittautumisten perusteella
– palaverit koulutusohjaajien kanssa
– estehankinnat / -korjaukset
– agilityjaoksen taloudesta huolehtiminen (tulot ja menot tasapainoon)
– talviharjoittelupaikan järjestäminen
– yms, yms…

Kiinnostuneet voivat olla yhteydessä allekirjoittaneeseen 31.7.2008
mennessä!

Agilityterveisin,

Päivi Reiman
TuuKK agilityvastaava
paivi.reiman@sci.fi
p. 040 537 1213 (iltaisin 16.00 jälk.)
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TOKOPALSTA

Näin se aika juoksee kovaa
vauhtia kesää kohden. Vappu on
jo takana päin ja kohta koulutkin
sulkevat ovensa kesäloman ajaksi.
Toko-koulutukset ovat täydessä
vauhdissa eikä porottava
aurinkokaan hidasta innokkaita
treenaajia.

Tokolaiset ovat päässeet 
luennoilla tutustumaan jo 
johtajuus-asioihin ja 
koiratanssiakin on kokeiltu.  Ja 
lisää luentoja on tulossa. 

Koulutuksia on hieman sotkenut allekirjoittaneen kurssit. Välillä koulutukset on
jouduttu siirtämään toiseen päivään ja välillä taas perumaan kokonaan.
Pahoittelen häiriöitä vaan kyllä tämä tästä lutviutuu.  Voitte tarkistaa tulevat
koulutukset ja kurssit tässä lehdessä olevasta koulutustaulukosta. Ja
tokolaiset: seuratkaa ahkerasti sähköpostianne.

Näin kesällä on hyvä muistaa muutama asia: auton ikkunat kunnolla auki
vaikka koira jäisi vain hetkeksi autoon. Ja vesipullo ja kyypakkaus aina
mukaan. Aurinkoisia lenkki-hetkiä!

- Helinä

KESÄN TOKO-KOULUTUKSET

Kesäkuu

– 01.06. Koulutus
– 08.06. EI koulutusta
– 13.06. Koulutus
– 15.06. EI koulutusta
– 15.06. Epävirallinen toko-kilpailu

kentällä
– 22.06. EI koulutusta
– 27.06. Koulutus
– 29.06. EI koulutusta 

Heinäkuussa koulutukset normaalisti
jokaisena sunnutaina alkaen klo 16
koulutuskentällä.
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PK-PALSTA

Palveluskoirakoulutukset ovat jatkuneet koko
kevään ajan maanantai-iltaisin Nahkelan
koulutuskentällä. Tottelevaisuutta on opetettu
penturingille, BH-ryhmälle, alokasryhmälle,
kilparyhmälle sekä valmennusringille.
Maastolajeissa olemme keskittyneet kahteen
henkilöhakuryhmään ja kahteen
metsäjälkiryhmään. Tämä kevät on ollut
kiireinen myös useiden järjestettyjen
tapahtumien osalta; huhtikuussa kaksi BH-
koetta, toukokuussa jälkikoe ja hakukoe.
Pikkuhiljaa muutaman vuoden koulutustyö alkaa
kantaa hedelmää, kun useampi oman kerhon
PK-harrastaja on tänä keväänä aloittanut
kilpailemisen koirallaan. Onnittelut kaikille
kokeissa tuloksen saaneille!! Ja uutta tsemppiä
kaikille; ‘Menestys alkaa siitä, mihin useimmat
lopettavat.’

Tottelevaisuuskoulutuksissa pidetään kesä-
heinäkuussa taukoa, mutta kentälle saa silti
mennä yksin tai kavereiden kanssa
harjoittelemaan. Kesätauon jälkeen aloitetaan
taas ryhmäkoulutukset. Mukaan voi ilmoittautua heti ja ilmoittautumisohjeet
löytyy Tuukkin www-sivuilta tapahtumat-linkin alta.

- Reija

Mari & dbn Mimmi
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HALLITUS ESITTÄYTYY

(osa tiimistä esittäytyy seuraavassa numerossa)

Tervehdys kaikille!

Olen Jonna Lindfors, mm. kerhomme sihteeri ja rahastonhoitaja. Kotoamme
löytyy kolme karvaturria, tyttösiä kaikki: suomenlapinkoira Ria 12v., pumi Lilli
10 v. ja lapinporokoira Ranja 4 v. Agilitya on harrastettu koko se 12 vuotta, kun
Ria minulle aikoinaan tuli ja sillä tiellä ollaan edelleen. Rian kanssa kisattiin
kolmosiin asti ja sielläkin pärjättiin ihan mainiosti, parhaita tuloksia mm. yksi
nollavoitto ja piirinmestaruuspronssi. Ria ja Lilli ovat luonnollisestikin jo
eläkkeellä, mutta mielenvirkeyden ylläpitämiseksi ne pääsevät välillä reenien
lomassa muutamia esteitä suorittamaan. Ranjan kanssa sitten tällä hetkellä
reenaillaan ja kisaillaan (kolmosissa) enemmän. Lilli on tullut perheeseen
miehen (Väisäsen Mika) mukana ja lappalaiset ovat sitten enemmän se
"minun juttu".

Ensimmäisen koirani, labradorinnoutaja Jakin, sain vuonna 1991 ja
suunnilleen sieltämain on kerhon kalustoon kuuluttu. Hallitukseen ja näihin
muihin "oheistoimintoihin" minut nakitettiin muistaakseni vuonna 2002, eikä
loppua näy… Kesästä aiomme nauttia reenaillen, kisaillen, lenkkeillen ja ihan
vaan rennosti lööbaillen. Fiilispohjalta!

Aurinkoista ja antoisaa kesää kaikille!

JONNA LINDFORS
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Olen Reija Nieminen, Keravalainen koiraharrastaja ja toimin Tuukkin PK-
vastaavana, jäsenlehden toimittajana sekä hallituksen jäsenenä. Minulla on 5-
vuotias belgianpaimenkoira malinois uros Eloketun Etiäinen ‘Ara’. Koulutan
sitä etsintätehtäviin sekä palvelus- että pelastuskoirakokeisiin. Harrastamme
silloin tällöin myös valjakkohiihtoa, pyörävetoa, canicrossia ja tokoa.

Olen kuulunut Tuusulan kennelkerhoon yhtäjaksoisesti 11 vuotta. Sitä ennen
kuitenkin erillisiä jaksoja; ensimmäinen vieraskirjamerkintä vuosikokouksessa
löytyy vuodelta 1986. Ensimmäinen palveluskoirani tuli 1997 ja siitä lähtien
olen ollut Tuukkin PK-toiminnassa mukana. PK-koulutusohjaajana aloitin
arviolta 2001 ja PK-jaoksen vastaavana noin 2003. Ensimmäinen vuosi
Tuusulan Kennekerhon hallituksessa oli 2007.

Aion nauttia kesästä juoksemalla pitkiä lenkkejä Aran kanssa, pyöräilemällä,
kouluttamalla palveluskoiria leireillä ja valmistautumalla oman koiran kanssa
PK-suomenmestaruus- ja pohjoismaidenmestaruuskisoihin. Terveisiä
seuramme jäsenille: Haluan kiittää positiivisesta, aktiivisesta ja rennosta
ilmapiiristä koulutustoiminnassa. Tällaisen porukan kanssa on hienoa tehdä
töitä harjoittelun ja kilpailemisen eteen!

REIJA NIEMINEN
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Olen keravalaistunut, alun perin hyvinkääläinen kolmikymppinen
koiraharrastaja, jolle vanhemmat ovat antaneet nimeksi Päivi Reiman. Koiriani
ovat 13-vuotias suomenlapinkoirauros (paimensukuinen) Kievraduv'va
Karvajalka eli Kassu sekä 5-vuotias bretoniuros KANS* & FIN & EST MVA
BaltV-06 TK2 Ainstainin Ahmed eli Demo (* vahvistusta vailla). Ensimmäinen
oma koirani, suomenlapinkoiranarttu (paimensukuinen) Risukarhin Fiinu eli
Fiinu lopetettiin 1.6.07 14-vuotiaana. Ennen omia koiria koirakokemusta tuli
kerättyä naapurin kolmesta pointterista ja sitä kautta jääneen seisojankaipuun
tuli täyttämään tuo Demo-eläin vuonna 2003.

Demon kanssa on kisattu agilityssä kolmosiin ja yksi ava-nolla on
kilpailukirjaan merkittynä. Tosin nyt on edellisestä kisastartista jo vuosi ja
kahdeksan kuukautta, joten saapa nähdä tuleeko niitä kahta puuttuvaa nollaa
yritettyä… Tokossa on kisattu koulutustunnuksen TK2 verran ja tällä hetkellä
mietinnässä on, jaksanko hioa liikkeitä siihen malliin mitä voittajaluokassa jo
vaaditaan. KAER-kokeissa (Kanakoirien Erikoiskoe) on kilpailtu AVO1-
tuloksen ja voittajaluokkaan siirron verran (bretoni seisojana valioituu kahdella
KAER-kokeen AVO2-tuloksella tai yhdellä AVO1-tuloksella). Tänä syksynä on
tavoitteena tulos KAER-kokeiden voittajaluokasta, jossa mm. ohjaajan tulee
itse ampua riistatyön yhteydessä. Näyttelyistä on haettu sertit Suomesta sekä
cacibit (seisojat tarvitsevat kaksi + tuon käyttökoetuloksen) Suomesta ja
Virosta. Demon kanssa myös metsästetään eli syksyllä seikkaillaan niin Etelä-
Suomen ja Pohjanmaan pelloilla fasaanipaistia tavoitellen kuin Taivalkosken
metsissä metsäkanalinnuista haaveillen.

Kassun kanssa on harrasteltu aikoinaan paljonkin: tokoa, agilityä, vinttikoirien
maastojuoksuja ja PK-hakua. Kisoihin asti mentiin tokossa (saatiin silloiset
siirtotulokset eli 2 x ALO1) ja agilityssä (kilpailu-ura alkoi nollatuloksella ja 3.
sijoituksella!). Kolmosluokasta Kassu sai parhaimmillaan yhden SM-
osallistumisnollan, sillä vauhti ei edes silloin riittänyt parhaimmiston aikoihin.
Fiinun kanssa yritettiin agilityä, mutta huonolla menestyksellä. Fiinun mielestä
mielekkäitä esteitä oli vain putki, kaikki muut oli muita varten! :

PÄIVI REIMAN
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Liityin Tuusulan Kennelkerhoon, kun muutto Keravalle alkoi tuntua
todennäköiseltä, joten aika tarkka vuosiluku taitaa olla 2000. Harmaita
aivosoluja ja vanhoja kalentereita kaivellen sanoisin että tulin valituksia
hallituksen varajäseneksi vuosikokouksessa 2004 eli 1.1.2005 on alkanut
hallituskausi. Seuraavana vuonna taisin olla jo hallituksen varsinainen jäsen ja
sillä tiellä ollaan. Innokkaampia, nuorempia ja aktiivisempia voisi kyllä tulla jo
valituksi! Luulenpa että tämä kesä menee suhteellisen rennoissa merkeissä.
Eli ollaan ja nautitaan lämmöstä sekä panostetaan Demon kanssa
vesinoutoreeneihin. KAER-kokeen yksi osa on nimittäin vesityö, joka
voittajaluokassa on seuraavanlainen: vesilintu on piilotettu valitun järven/joen/
meren rantakaislikkoon tai (vasta)rannalle. Koira tuodaan ko. vesistön rantaan
ja ohjaajalle annetaan hakualueen rajat. Siitä sitten vain koira käskyllä veteen
ja etsimään lintua. Linnun löydyttyä tulee se tuoda ohjaajalle ja luovuttaa
istuen. Helppoa siis… (ei todellakaan!).

Terveisiä seuramme jäsenille: Kouluttakaa koiranne. Vähintään sille tasolle,
että sen kanssa pystyy nyky-yhteiskunnassa elämään aiheuttamatta
pahennusta koirattomassa väestönosassa. Tällöin yleensä myös oma elo
koiran kanssa helpottuu. Osallistukaa yhdistyksen järjestämään toimintaan.
Mikäli ei ole osallistujia, ei mitään tule järjestettyä ja näin ollen ei ole mitään
mihin osallistua. Oravanpyörä siis. Osallistukaa myös yhdistyksen
pyörittämiseen! Kaikki jaokset tarvitsevat vetäjiä, jotta yhdet ja samat henkilöt
eivät ylirasitu ja pala loppuun. Hallituksen on terveellistä uudistua aika ajoin,
mutta tämä ei toteudu jos vapaaehtoisia ei ole! Huolehditaan kentästä ja
kaikista välineistä! Äiti tai "joku muu" ei käy siellä siivoamassa meidän jälkiä,
meidän pitää tehdä se ihan itse. Hyviä ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi
saa esittää niin hallitukselle kuin jaosten vetäjille! Eikun hihasta kiinni ja hyvä
idea muidenkin tietoon!

Hyvää kesää kaikille!
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Hei vaan kaikille. Olen Helinä Laine ja toimin Tuusulan kennelkerhon toko-
jaoksen vastaavana ja nyt myös hallituksen jäsenenä. Minulla on
australianpaimenkoira Dali ja valkoinenpaimenkoira Sanni. Molemmat koirat
ovat narttuja. Dali on kuusi vuotias ja Sannilla ikää on kaksi vuotta. Dali on
pelastuskoira, tosin tällä hetkellä työtön sellainen. Dalin kanssa on tullut
harrastettua myös kaikenlaista esim tokoa, agilityä ja pk-lajeja. Sannin kanssa
harrastetaan tottelevaisuutta, agilityä ja pk-jälkeä.

Olen ollut Tuusulan kennelkerhon jäsenenä jo monia monia vuosia.
Seuramme kouluttajana aloitin syksyllä 2006. Tämä vuosi on minulle
ensimmäinen hallituksen jäsenenä. Aion nauttia kesästä tiiviisti koirailun
parissa: koulutuksissa, kisoissa ja metsä-lenkeillä auringon lämmöstä
nautttien. Terveisiä seuramme jäsenille: Nauttikaa lämmöstä ja muistakaa:
auton ikkunat kunnolla auki, vaikka koira jäisi autoon vain lyhyeksi aikaa. Ja
paljon raikasta vettä koirillenne. Aurinkoista kesää kaikille!

HELINÄ LAINE
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Hei, olen Sari Helen, hallituksen varajäsen. Asustan Kellokoskella kahden
hovawarttini kanssa. Näiden nykyisten koirieni kanssa harrastan aktiivisesti.
Aikaisemmat, eri rotuiset koirani ovat toimittaneet enimmäkseen
sohvanlämmittäjän ja ovikellon virkaa. TuuKk:n toimintaan päädyin vuosi
sitten hakuryhmän kautta. Hallituksen toimintaan tulin mukaan tällä
hallituskaudella. 

Vanhemman koirani, Freyan (Lumen Freya s.-04) kanssa olemme
harrastaneet PK-lajeista kisatavoitteisesti ensisijaisesti hakua. Myös jälkeä ja
etsintäkoetta varten on jonkin verran treenailtu. Pienimuotoisesti olemme
myös tokoilleet. Varsinaisen kisauran aloittaminen on tällä hetkellä katkolla
Freyan valitettavan silmävamman seurauksena, mutta toiveissa olisi päästä
hakukokeisiin tämän vuoden aikana. Urospentuni Frodon (Lumen Geitir s.- 07)
kanssa olemme aloitelleet myös PK-lajien parissa, tällä hetkellä treenaamme
sekä haku- että jälkialkeita. Lisäksi Frodo treenaa ikäkautensa mukaisia,
omatoimisia aktivitettejä innokkaasti, joten kotielämä tämän vilkkaan pentusen
kanssa ei ole käynyt yksitoikkoiseksi... 

Vapaa-aikani kuluu koiraharrastuksen lisäksi hevostelun parissa. Nämä
harrastukset vievät oikeastaan kaiken vapaa-aikani niin kesät kuin talvetkin.
Siinä välissä yritän ehtiä käydä hieman töissäkin, joten vapaa- ja loma-aikojen
suunnitelmat ovatkin lähes aina valmiiksi tiedossa! :) Jatkossa toiminen jonkin
verran myös koulutusohjaajana tottispuolella, joten kentällä tavataan! 
Terveisin Sari ja mustat rontit :)

SARI HELEN
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Heippa. Olen Mervi Kähönen, Tuusulan Kennelkerhon hallituksen varajäsen,
jäsensihteeri sekä PK-haku- ja -tottiskouluttaja. Minulla on eläkeläinen
kultainennoutaja Ronja (Karvin X-Treme) ja kisakaverina saksanpaimenkoira
Nitro (HK2, BH, TK1, H Konnamuorin Intro). Ronjan kanssa harrastettiin
aikoinaan agilityä. Nitron kanssa harrastetaan tällä hetkellä päälajeina hakua
ja tokoa, siinä sivussa myös etsintäkokeen osa-alueita jälkeä, pienesine-
etsintää ja pudotetun esineen noutoa. Myös suojelutreeneissä ollaan käyty,
muttei tällä hetkellä aktiivisesti. Nitro harrastaa emännän harmiksi
satunnaisesti myös jänisjahtia :) 

Olen kuulunut Tuusulan kennelkerhoon vuodesta 2006. Aloitin Tuusulan
Kennekerhon hallituksessa vuonna 2008. 

Kesä kuluu kivasti koiraharrastusten parissa jotta tavoitteisiin päästään. Ja
mikäpä sen mukavampaa kuin viettää aikaa rakkaiden harrastusten ja kivojen
harrastuskavereiden parissa, auringon lämmössä. Terveisiä seuramme
jäsenille: Pidetään yhdessä seura aktiivisena ja hyvinvoivana. Yhteistyössä on
voimaa. Iloista kesää kaikille jäsenille karvoihin katsomatta!

MERVI KÄHÖNEN
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LUONNETESTI 1.-2.3.2008

Tuusulan kennelkerhon koulutuskentällä
järjestettiin luonnetestit maaliskuun
ensimmäisenä lauantaina ja sunnuntaina. 

Luonnetestiä järjestettäessä hieman
huolestutti ehtiikö kenttä sulaa tarpeeksi
hyvään kuntoon, että testit pystytään edes
järjestämään. Kerrankin ilmasto oli
järjestäjien puolella eikä kentän kunnon
suhteen ilmennyt minkäänlaisia ongelmia.
Liukkauden varalta oli kumminkin monta
säkkiä hiekkaa nurkan takana jemmassa. 

Molemmat testipäivät täyttyivät nopeasti eivätkä kaikki halukkaat suinkaan
mahtuneet mukaan. Luonnetestissä tuomareina toimivat Bengt Söderholm ja
Jorma Lankinen, jotka arvostelivat koirat vuosikymmenten tuomalla
kokemuksella. Itse testit menivät hyvin vaikka kelkka meinasikin aiheuttaa
päänvaivaa järjestäjille: maassa oli sen verran lunta, joka pahmusti kelkan
kolinaa. Pienellä säädöllä kelkasta saatiin kuitenkin säännöt täyttävästi
koliseva ja testit voitiin aloittaa.

Näin ulkopuolisena oli mielenkiintoista nähdä, miten eri koirat suhtautuivat
testin vaiheisiin. Testipäivät sujuivat hyvin ja osallistujatkin vaikuttivat
tyytyväisiltä oman koiransa saamaan arvosteluun.
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VALOKUVAAJA ISKEE

Kaunis auringonpaiste sai valokuvaajamme
heräämään talviuniltaan. Kun kamera oli kaivettu
esiin ja putsattu pölyistä, valokuvaajamme
suunnisti rohkeasti jo tutuksi käyneelle tuukk:n
koulutuskentälle. Tälläkään kertaa
valokuvaajamme ei joutunut pettymään. Kentällä
oli täysi meno päällä ja asiaa selvitettyään kävi ilmi,
että kyseessä oli bullmastiffi- ja mastiffiseuran
toko-kilpailut.

Aurinko porotti kaikella tehollaan vaan se ei
tuntunut kilpailijoita häiritsevän. Tiukasta kilpailu-
tunnelmasta ei ollut tietoakaan vaan ohjaajat
kulkivat hymyssä suin ja koirat liikkuivat hännät
heiluen iloisina. Kaikilla tuntui olevan hauskaa ja
itse kilpailusuorituksetkin onnistuivat todella hyvin. 

Valokuvaajaamme aina ilahduttaa nähdä iloisia
tottelevaisuus-suorituksia. Päivä sujui oikein
lepposasti.
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VUOSIPALKINNOT 2007

VUODEN NÄYTTELYKOIRA 2007

Wave Seeker’s Wheeler Dealer, 
kutsumanimi Rasmus, newfoundlandinkoirauros 5 vuotta.

Vuosi 2007 meni näyttelyitä kiertäessä. Menestystäkin tuli. Paras saavutus
Tuusulan näyttely BIS 1. Rasmus on toinen nöffimme. Rotu on lempeä ja
ystävällinen, mutta itsepäinen. Turkin hoito on aika vaativaa ja aikaa vievää,
varsinkin ennen näyttelyä.

Hyvää ja menestyksellistä näyttelykesää  kerhon jäsenille!

Erkki ja Leila Selin
16 Tuusulan Kennelkerho ry. 2/2008



 

VUODEN TOKOKOIRA 2007

bretoniuros FIN & EST MVA BaltV-06 TK2 Ainstainin Ahmed "Demo"

om. & ohj. Päivi Reiman

Demo on palkittu TuuKK:n vuoden toko-koirana nyt kolmesti; vuosien -05, -06
ja -07 tulosten perusteella. Kilpailu tästä palkinnosta ei ole kyllä ollut kovin
suurta, jostain syystä kerhomme jäsenet eivät ole ilmoitelleet koiriensa
tuloksia kiertopalkintoja varten. Noh, muiden tappio on ollut meidän voitto! :

Demon toko-"ura" näyttää tällä hetkellä tältä:

– 31.10.04  Hollola  ALO1 165,0p. tuomari Markku Mäntynen
– 28.5.05  Porvoo  ALO1 178,5p. tuomari Harri Laisi
– 21.8.05  Hyvinkää  ALO1 177,0p. tuomari Rolf Dahlbom
– 4.5.06  Jokela  AVO2 157,5p. tuomari Rolf Dahlbom
– 5.8.06  Askola  AVO1 169,5p. tuomari Harri Laisi
– 6.8.06  Riihimäki  AVO3 136,0p. tuomari Harri Laisi
– 19.8.06  Hyvinkää  AVO2 151,5p. tuomari Marja Ala-Nikkola
– 7.5.07  Jokela  AVO1 175,5p. tuomari Hannele Pörsti
– 10.5.07  Jokela  AVO1 168,0p. tuomari Rolf Dahlbom
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Demo on kolmas oma koirani ja toinen, jonka kanssa on toko-kisoissa käyty.
Lähtöasenne oli se, että TK1 tuosta koirasta tehdään ja kun tuo tavoite tuli
kokoon kolmella kisakäynnillä ja koira on innokas noutaja, kiristyi tavoite
TK2:en. Sitä varten pitikin sitten käydä useammassakin kokeessa, mm. siitä
syystä että minä en ole treenaajana "pilkun viilaaja", enkä muutenkaan kovin
tavoitteellinen treenaaja… Lisäksi meidän tavoitetta vaikeutti kovastikin se
seikka, että yksissä reeneissä (paikalla makuussa) Demon kimppuun tuli
toinen koira. Pehmeänä koirana Demo muisti tuon tapahtuman - ja miksi ei
olisi muistanut, olihan niskassa muutama reikäkin tuon tapahtuman
seurauksena - ja avoimen luokan paikalla makuu oli siten "kova pala". Kolme
AVO1-tulosta sitten kuitenkin saatiin kuudella koekäynnillä kokoon. Tällä
hetkellä kilpailullinen toko on jäissä, sillä ohjaajalla on ramppikuume
voittajaluokan suhteen :-D. Ehkä me joskus voittajassa startataan - tai sitten
ei. Ei pidä koskaan sanoa ei koskaan.

Jotta tässä kirjoituksessa olisi jotain järkeäkin, kirjattakoon tähän muutamia
sekalaisia ajatuksiani tokosta ja toko-kokeista: Osallistukaa hyvät ihmiset
niihin alempien luokkien toko-kokeisiin. Ne on ihan oikeesti helppoja! Mutta
pitäkää huoli siitä, että koiranne osaa varmasti paikalla makuun! Muissa
liikkeissä pilaatte ainoastaan oman suorituksenne, mutta paikalla makuussa
voitte pilata toisen koirakon kokeen ja huonoimmassa tapauksessa toisen
koiran paikalla makuun lopullisesti!

Rento asenne kokeessakin! Koira lukee ohjaajan jännityksen ja alkaa
rauhoittelemaan ohjaajaa liikkuen mahdollisimman hitaasti ja madellen.
Hymyile, hymyile ja hymyile!

Tuomari ja liikkeenohjaaja ovat kilpailevaa koirakkoa varten. Kysy, jos et ole
varma! Älä vastaa olevasi valmis, jos et sitä ole! Kiire siellä kehässä ei ole. Ei
se tuomari pure vaikka jotkut voivat olla vähän kiukkuisen oloisia ;-)

Sovitaanko myös niin, että kunhan vuosi vaihtuu ja on taas aika kerätä
tulokset vuoden 2008 kisoista, kaikki toko-kisoihin osallistuneet ilmoittavat
tuloksensa? 

T: Päivi ja Demo
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VUODEN AGILITYKOIRA 2007

Lapinporokoiranarttu Hopeaketun Tasa "Ranja"

om. & ohj. Jonna Lindfors

Meidän yhteinen kisaura Ranjan kanssa ei vielä ole kummoinen. Kisaaminen
aloitettiin vuoden 2006 syksyllä Ranjan ollessa parivuotias. Kakkosiin
siirryimme muutaman kisan jälkeen  ja kolmosiin sitten elokuussa 2007.
Kisakokemusta ei siis hirveästi ole vielä kertynyt, mutta ehkä se tästä karttuu.
Ja vuoden agilitykoiraksihan Ranja tuli valituksi kolmen kakkosluokan
siirtonollan ja yhden kolmosluokan nollan turvin. Kilpailu palkinnosta ei ollut
päätä huimaavaa…
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VUODEN PK-TULOKAS 2007

spn HK2 BH TK1 Konnamuorin Intro "Nitro"
synt. 17.8.2005

om&ohj. Mervi Kähönen

– 3.6.2007 hyväksytty BH
– 6.12.2007 HK1 281 p.
– 18.5.2008 HK2 281 p.

Nitro on kolmas oma koirani, ensimmäinen jonka kanssa kilpailen pk -lajeissa.
Pääharrastuksena meillä on henkilöetsintä, eli haku. Sen harrastaminen
aloitettiin Tuukk:n ryhmässä keväällä 2006. Haussa tavoitteena meillä on
käyttövalion arvo ja suomenmestaruuskilpailuihin osallistuminen. Lisäksi
suuntaamme tulevaisuudessa myös etsintäkokeisiin. Harrastamme myös
tokoa.

Nitro on ollut kiitollinen koulutettava valtaisan työmotivaationsa ansiosta. Toki
treeniäkin on paljon takana. Ura palveluskoirakokeiden parissa aloitettiin
tosiaan vuonna 2007, katsotaan mihin asti päästään.
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VUODEN PK-KOIRA 2007

FIN TVA BH HK3 EK3 JK2 RM-07 
Eloketun Etiäinen ‘Ara’

Om./ohj. Reija Nieminen

Vuosi 2007 oli loistava vuosi Aralle:

– Kesäkuussa tottelevaisuusvalion arvo, 
Heinola 300,5 p.

– Heinäkuussa haun rotumestari
– Heinäkuussa EK1 Heinolassa 290 p. 
– Elokuussa haun SM-pronssi
– Elokuussa luonnetesti 250 p.
– Syyskuussa haun NOM-pronssi
– Lokakuussa EK2 Haminassa 291 p.

Vuosi 2008 on alkanut myös lupaavasti:

– Toukokuussa pelastuskoiratottelevaisuus/ketteryyskoe hyväksytty
– Toukokuussa EK3 Helsingissä 276 p.
– Toukokuussa JK1 Hyvinkäällä 269 p.
– Toukokuussa JK2 Raisiossa 276 p.

Vuoden 2008 tavoitteita:

– JK3
– FIN KVA HK3
– SM- ja NOM-kisat
– Rotu- ja piirinmestaruuskisat
– PEHA, PEJÄ, PERA A

Motto: Opettaminen saa aikaan paljon, mutta kannustaminen saa aikaan
kaiken. -Johann Wolfgang Von Goethe
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KOIRATANSSIN MINIKURSSI 20.4.

Allekirjoittanut sai loisto-idean viime talvena,
koiratanssi-kurssi TuuKK:ilaisille! Mutta mistä
vetäjä, semmoinen ihminen joka olisi
kisannut tai kouluttautunut kyseiseen lajiin?
Mutta sitten muistinkin Leena Inkilän, jonka
kanssa vaihdoimme viime syksynä
muutaman sanan Järvenpään epävirallisissa
agilitykisoissa! Siinäpä oiva ihminen
vetämään kurssia, vuoden -07 koiratanssin
SM-voittaja! Otin Leenaan yhteyttä snautseri-
foorumin kautta ja sitten tapasimmekin
eräässä agilitykilpailussa tämän vuoden
alussa ja Leena oli suostuvainen vetäjäksi
vaikka ei ollut aikaisemmin kursseja
vetänytkään. Leena lupasi koota
kurssipaketin, joka käytäisiin yhden päivän
aikana läpi ja päivämääräksi sovittiin 20.4,
jotta olisi jo vähän lämpimämpää. 

Sitten tuli se odotettu kurssipäivä, osanottajia oli ilmottautunut 7 koirakkoa ja
kentällä paistoi aurinko täydeltä laidalta. Helinä keitti kaikille kahvia
alkupalaksi ja sitten aloitimme teorialla. Leena kertoi koiratanssin ideologiaa,
temppujen opettamisesta kilpailusääntöihin, musiikin valinnasta koreografian
toteutukseen. Allekirjoittaneelle tuli yllätyksenä että kilpailuissa karsastetaan
koiraa joka haukkuu esitystä suorittaessaan, eli siitä lähtee pisteitä heti jos
koira haukahtelee "tanssiessaan", joten pitäisikin heti alusta saakka opettaa
temput niin jottei koira haukkuisi.

Sitten pääsimme kokeilemaan omien koiriemme kanssa, ensiksi opetettiin
koiria koskettamaan kättä. Eli käsi koiran eteen, heti kun kuono sitä koskettaa
niin nami ja kehut. Samalla idealla voi opettaa koiran koulutuskeppiin. Sitten
kokeilimme koiran ympäri pyöräyttämistä, mikä olikin jo "vanha" temppu
suurimmalle osalle, mutta siihen yhdistettynä ihmisen liikkuminen, niin se
olikin heti vaikeampaa (esimerkiksi me sovellettiin oman koiran kanssa sitä
niin että Afi pyörähtää, ja samalla minä pyörähdän itseni ympäri). Ja tärkeää
myös että ne käsimerkit (kädellä ohjaus) pitäisi häivyttää liikkeistä pois, niin
että koira toimii pelkästään käskyillä.
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Helinä pisti kasettisoittimesta musiikkia, joka loi heti tunnelmaa
harjoiteltaessa. Sen jälkeen oli vuorossa seuraamista niin, että koira onkin
suoraan ohjaajaansa päin edessä, ja ohjaaja kävelee takaperin ja koira
seuraa siinä edessä. Lyhyitä pätkiä kerrallaan! "Muutama askel aluksi ja sitten
palkka", saatiin me Afin kanssa kommentia Leenan kiertäessä katsomassa
jokaista koirakkoa ja korjaamassa koulutuksiamme. Jotta koirat saivat
hengähtää, niin väliin otimme taas teoriaa, tuommoinen uusien asioiden
oppiminen on koiralle kuin koiralle rankkaa puuhaa!

Teoriatauon jälkeen otimme taas koirat työskentelemään ja harjoittelimme
hyppyä ohjaajan käden yli, ryömimistä, pujottelua jalkojen välissä (siitäkin sai
vaikka kuinka monta erilaista versiota!) ja peruuttamista. Ja koirat hihkuivat
innosta! Sehän tanssissa tärkeintä onkin, että koiran ja ohjaajan yhteinen
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hauskan pito välittyy myös muille! Väsyneet mutta onnelliset koirat pistettiin
taas tauolle ja ohjaajat pohtimaan musiikin valinnoista koreografian
suunnitteluun. Mukaan mahtui myös ryhmätyöskentelytehtävä jossa
jakaannuttiin kahteen ryhmään miettimään Leenan antamia tehtäviä. Toinen
ryhmä mietti miten koiran saisi sujuvasti sivulta eteen ja toinen ryhmä pohti
koiran sujuvasti vasemmalta sivulta oikealle sivulle siirtoa ja eteen lähetystä.
Variaatioita tuli monia, esimerkiksi koira sivulta eteen: koira kiertää ohjaajan
jalkojen takaa peruuttamalla ja peruuttaa itsensä ohjaajan eteen (Unohtamatta
ohjaajan liikkumista myös! Kysehän on tanssiliikkeestä!) tai pyörähtää
etujalkojensa ympäri ohjaajan eteen.

Lopuksi Leena näytti tanssi-esityksen meille Rita-snautserinsa kanssa. Vau!
Kunpa oma koirakin osaisi tuommoisia liikkeitä! Kiitos ja kumarrus Leenalle,
Helinälle ja osanottajille!

Ps. Me saatiin Afin kanssa tästä kunnon kimmoke ja pistinkin mietintämyssyn
päähän jo samana iltana, tuloksena koreografia Mambo nro 5-kappaleeseen
ja lista opetettavista asioista. Kuukauden treenauksen jälkeen osallistuimme
Janakkalan koiratanssi-kilpailun harjoitus-luokkaan ja saimme sieltä
kannustavat arvostelut! Loppukesästä olisi nyt sitten tarkoitus viralliseen
luokkaan kisaamaan! Eli uusi harrastus on meille syntynyt!

Terveisin: Katja Nieminen ja käppänäherra Afi

TAPAHTUMAKALENTERI 2008

SEURAA TAPAHTUMATIETOJA 
http://www.saunalahti.fi/tkennelk/

True Choice Broncco, alias Veka
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