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AGILITYPALSTA

Agilityharjoitukset on siirretty halliin niiden osalta, jotka halliharjoituksiin
ilmoittautuivat. Muiden osalta harjoitukset ovat talvitauolla, joten
agilitykuulumisien osalta on hiljaista.

Edellisen lehden ilmoitus ei tuottanut tulosta, joten uusitaan se tässä: 

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…

Vähänkin asiasta kiinnostuneiden kannattaa ilmiantaa itsensä nyt, sillä
allekirjoittaneen aktiivisuus on hiipunut koko kesän ajan ja hiipuu varmasti
talvenkin ajan. Eli mikäli keväällä halutaan agilityä taas harrastaa, tarvitaan
tähän hommaan joku muu kuin allekirjoittanut.

Agilityterveisin,

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

Hyvää syksyä koirailijat! Mikään ei piristä niin
paljoa kuin ainainen harmaa ilma, jatkuva
vesisade ja kuraiset tassun jäljet olohuoneen
matolla. 

Tokolaiset ovat koulutelleet koiriaan taas
ahkerasti läpi kesän. Syksyn tullen
jakaannuimme kahteen eri porukkaan: halli-
treenaajiin ja kenttä-treenaajiin. Hallilaiset
treenaavat sunnuntaisin klo 16-21.

Allekirjoittaneella on ollut lieviä (!) vaikeuksia
löytää sopiva päivä kenttä-treeneille. Näin
aluksi pidetään kenttä-koulutukset tiistaisin
klo 17 ja klo 18. Tuo päivä ei ole
varmastikaan kaikkein paras, mutta tilanteeni
tällä hetkellä vain on sellainen, ettei muut
päivät sovi. Aloitamme kahdella ryhmällä ja
tarvittaessa jakaudumme kolmeen. Aika
näyttää, kuinka paljon meitä oikeasti
lumisateessa on ja sen mukaan ryhmät,
eikös.

Pari muistutusta näin lopuksi tokolaisille: 

1. Yhteydenotot joko tekstiviestillä tai sähköpostilla. Älkää soittako, kiitos.
Teillä menee vain hermot, koska pystyn vastaamaan puhelimeen todella
harvoin.

2. Ilmoittakaa poissaolosta viimeistään edellisenä päivänä. On huomattavasti
helpompaa suunnitella treenit, kun tietää tuleeko ryhmään kaksi vai
kaksikymmentä.   

Pukekaa lämpimästi päälle ja muistakaa heijastimet! Jos ette itse pidä, niin
laittakaa edes koiralle. Nähdään viimeistään seuran pikkujouluissa!

-Helinä Laine
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PK-PALSTA

Hyvää syksyä myös PK-jaoksen puolesta!

Aloitimme PK-koulutukset elokuun alusta järjestämällä tutuiksi tulleita
kursseja, kuten

• tottelevaisuusryhmä avoin
• penturinki
• alokasryhmä
• BH-kurssi
• kilparyhmä
• valmennusrinki
• koulutusohjaajakurssi

Johtuiko liian aikaisesta aloitusajankohdasta vai mistä, mutta osallistujia oli
huomattavasti vähemmän kuin aiempina vuosina. Kiitos kuitenkin kaikille
koulutusohjaajillemme, aktiivisille apuohjaajille ja PK-harrastajille sekä
kurssilaisille! Olen ollut erittäin tyytyväinen kerhomme PK-toimintaan myös
tänä vuonna! 

Vuosi 2009 tuo uusia tuulia tullessaan, sillä olemme miettineet monia
muutoksia PK-toimintaan. PK-vastaaviksi olen alustavasti saanut puhuttua
ehdolle itseni lisäksi Marja Uusitalon ja Mervi Kähösen. Yhdessä toimisimme
PK-työryhmänä.

Tottelevaisuuskoulutukset on alustavasti suunniteltu järjestettävän
pienryhmissä yksittäiskoulutuksina 3 kuukauden jaksoissa. Koulutusohjaaja
vetää koko 3 kk:n ajan omaa koulutusryhmäänsä ja jos hän estyy tulemasta
joku maanantai paikalle, niin hän voi soittaa ‘varamiespalveluun’ ja kysyä
itselleen tuuraajan kyseiseksi kerraksi.

Hakuryhmä jatkaa ensi vuonna normaaliin tapaan, mutta yhtenä ryhmänä.
Suunnitelmissa on järjestää aloitteleville hakuharrastajille oma kurssi, jotta he
pääsevät lajiin sisälle ja harrastuksen alkuun.

Jälkiryhmän toiminta jatkuu myös samaan tapaan. Tosin oli puheissa myös
sellainen periaate kuin ‘Tulos tai ulos’ -jotta ryhmäkoko saataisiin pidettyä
aisoissa. Mutta muitakin vaihtoehtoja on vielä pohdittava.

Palveluskoirien haku- ja jälkileiri Hiidenhelmessä järjestetään myös ensi
vuonna ja paikka on alustavasti varattu 16-18.10.2009. Suunnitelmissa on
myös uudet tottelevaisuusseminaarit sekä möllikokeet. Kaikenlaiset uudet
ideat ja ajatukset, periaatteet ja vanhan toiminnan kehittäminen ovat
tervetulleita ja pääsevät varmasti uuden työryhmän käsittelyyn.

Nähdään kentällä maanantaisin klo 18-20! Tervetuloa!
Terveisin Reija Nieminen
3/2008 Tuusulan Kennelkerho ry. 5



 

HALLITUS ESITTÄYTYY

Heissan!

Olen Tarja Pyrhönen, hallituksen jäsen vuodesta 1995.  Tuusulan
kennelkerhoon liityin vuonna 1991. Silloin omistin kultaisennoutajan Cindyn,
jonka kanssa treenailimme tokoa ja kävimme muutamissa näyttelyissä.
Seuraavaksi laumaamme liittyi sekarotuinen Hansu (partacollie-collie), jonka
kanssa kisasimme agilityssa kolmosissa ja tokossa pääsimme
voittajaluokkaan. Lisäksi harrastimme mätsäreitä hyvällä menestyksellä
(paras sijoitus BIS-4).

Nykyiset koiramme ovat australianpaimenkoira Molla  ja valkoinenpaimenkoira
Seita.

Mollan kanssa olemme käyneet agilityalkeiskurssin sekä jälkialkeet, Seitan
kanssa treenailemme ainakin aluksi tottelevaisuutta.

Kerhossa olen toiminut toko-ohjaajana, agilitytoimihenkilönä sekä osana
työporukkaa kerhon erilaisissa tapahtumissa, näyttelyt, PK-kisat yms.

Terveisiä kaikille koiraharrastajille ja mukavia hetkiä koirienne parissa!

TARJA PYRHÖNEN, HALLITUKSEN JÄSEN
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Hei. Olen Erkki Selin

Minulla on suomenajokoira,suomenpystykorva ja newfoundlandinkoira.

Harrastan metsästystä.

Olen kuulunut Tuusulan kennelkerhoon n. 33 vuotta.

Aloitin Tuusulan Kennekerhon hallituksessa v. 1977.

Nautin syksystä lenkkeillen koirien kanssa ja odotellen metästyskautta.

Menestyksekästä näyttely- ja kilpailukautta kerhon jäsenille!

Erkki

ERKKI SELIN, VARAPUHEENJOHTAJA
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Hei! Olen Anja Nikkonen, Tuusulan kennelkerhon puheenjohtaja. Ikävuosiltani
lähestyn uhkaavasti eläkeikää.

Minulla on ollut pinsereitä vuodesta 1978. Kotona on vain yksi Usa:sta tullut
black & tan narttu, joka lähestyy jo kunnioitettavaa 13 vuoden ikää.
Sijoituksessa minulla on muutama narttu ja pari urosta. Alkuaikoina meillä oli
kotona yht´aikaa neljäkin koiraa, pari urosta ja narttua. Tosi vanhat kerholaiset
varmaankin muistavat meidän ekan pinserin, Hoffen.

Alkuaikoina kävimme innokkaasti koulutuksissa molempien urosten kanssa.
Heistä tulikin erittäin tottelevaisia. Ensimmäisen pentueeni kasvatin 1985.
Tähän mennessä pentueita on kertynyt aika monta. Nykyään en harrasta
koirieni kanssa muuta kuin lenkkeilyä, sekä näyttelyitä useimpana
viikonloppuna.

Liityin kerhoon heti ensimmäisen koirani myötä, elikkä 1979, joten
tammikuussa tulee 30 vuotta täyteen. Alusta asti olen ollut mukana kerhon
toiminnassa, erilaisissa tehtävissä. Lähinnä kerhoiltojen kahvittajana sekä
lehtitoimikunnassa. Lehteä tehtiin siihen aikaan leikkaa liimaa tekniikalla.

Vuosilukua en edes muista koska aloitin hallituksessa, mutta veikkaan että
noin 15 vuotta sitten. Puheenjohtajana aloitin varmaankin 10 vuotta sitten.
Nämä on asioita, jotka pitäisi tarkastaa vanhoista pöytäkirjoista. 

Puheenjohtaja lähinnä vetää kokoukset. Toki voisi paljon nykyistä enemmän
ideoida uusia juttuja, mutta meillä on onneksi erittäin hyvät ja aktiiviset

ANJA NIKKONEN, PUHEENJOHTAJA
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jaostojen vetäjät. Varmaankin suurin tehtäväni on joka toinen vuosi
kaikkienrotujen näyttelyn organisointi.

Mieluisin muistoni seuramme parista - en nyt osaa nimetä oikein mitään
erityistä tapahtumaa. Niitä on ollut niin monia hauskoja hetkiä. Erilaiset
kerhoillat, näyttelymatkat bussilla, saunaillat,loppiaishipat sekä marssiminen
sirkuskulkueessa, joitakin manitessani.  

Ehkä lähinnä harmittaa, kun pääsen nykyisin niin harvoin käymään kentällä.
Jäsenistöä tapaa tosi harvoin, paitsi jaosten vetäjiä kokouksissa.

Koettakaamme yhdessä kehittää seuraa edelleen ja osallistukaa yhteisiin
tilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan!

Oikein hyvää syksyä teille kaikille!

Anja
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SYYSLEIRILLÄ 19-21.9.2008

Koska viime vuonna Tuukin kesäleiri oli osanottajamäärältään valitettavan
vähäinen, kypsyi syksyllä 2007 ajatus pitää yhteinen leiri Tuusulan
Kennelkerhon ja kennel Veshukan kasvattien kanssa.

Ajatus osoittautuikin hedelmälliseksi ja näin saimme kokoon n.30 osallistujaa
tämänkertaiselle syysleirillemme. Leiri pidettiin Hiidenhelmessä
Punkalaitumella, joka onkin jo monelle tuttu leiripaikka.

Leirillä harjoitelttiin jälkeä, hakua ja tottiksia. Myös muutama jaksoi vielä
iltaisin miettiä ja ratkoa yhdessä koiransa kanssa koirien aktivointipelejä, jotka
olen itse ristinyt koirien "älypeleiksi".

Hakukouluttajina toimivat Mari Hyytiäinen ja Mervi Kähönen. Hakutreeneistä
kirjoittaa enemmän hakuryhmäläinen Marja Uusitalo toisaalla lehdessämme.

Jälkeä ohjaili metsässä Kaisa Juonolainen ja pellolla Anita Riekki.

Tottiksia ohjaili Helinä Laine ja Anita Riekki, Kaisa Juonolaisen antaessa
samaan aikaan vinkkejä pudotetun esineen noutoon.

Lauantaiaamu oli hieman sateinen tämän kesän tyylin mukaisesti. Koiran
omistajia ei kostea sää kyllä yhtään hidastanut, niinpä lähdimme reippaina
pellolle ja metsään jäljestystä harjoittelemaan. Iltapäivällä harjoittelimme vielä
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tottiksia, vaikka koirat alkoivatkin jo olla sitä mieltä, että eiköhän jo tehty
tarpeeksi hommia yhden päivän osalle...

Lauantai-ilta sujuikin sitten rentoutuen saunassa ja rupatellessa huumorin
säestyksellä niitä näitä. Vieläkin on poskilihaksissa rasitusvammaa...

Sunnuntaina säiden haltija armahti ja palkitsi meitä ruhtinaallisesti lauantain
sitkeydestä ja saimme treenata upeassa, aurinkoisessa syyssäässä.

Varsinkin peltojälkitreenissä saimme kokea mahtavia luontoelämyksiä, kun
laulujoutsenperhe uiskenteli peltoamme ohittavassa purossa.

Jälkikoiria oli mukana viisi kummassakin ryhmässä. Rotukirjo oli
mielenkiintoinen lagotosta faaraokoiraan....myös valkoisiapaimenkoiria,
heelereitä, suusrsnautsereita oli tasavertaisesti mukana. Kaikilla nenät
toimivat niinkuin pitääkin ja treenit olivat onnistuneita ohjaajien keksittyessä
kiitettävästi harjoituksiin. Saimme varmasti paljon eväitä tuleviin harjoituksiin
kotimaastoihin.

Leirillä tunnelma oli hyvin rentoutunut ja avoin. Sääli, ettei aikaa ollut tutustua
paremmin toisiimme, erityisesti haun harrastajiin, kun harjoitusmaastommekin
olivat etäällä toisistaan..ja viikonloppu on sentään aivan liian lyhyt aika.

Toivottavasti jaksatte harrastaa koirinenne koko vuoden ja näemme taas ensi
vuonna samoissa merkeissä. Kiitos mukavalle leiriporukalle erittäin
rentouttavasta leiristä!

T: Anita Riekki, kennel Veshukan
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ENSIKERTALAISENA HIIDENHELMESSÄ

Tuusulan Kennelkerhon ja Veshukan kennelin yhteisellä haku- ja jälkileirillä
19. - 21.9.2008.

Perjantai

Kauan odotettu hetki koitti ja pakkauksen jälkeen sai lähteä ajelemaan kohti
Punkalaidunta ja Hiidenhelmeä. Mukana kyydissä Ruska, 6 -vuotias
hollanninpaimenkoira, joka oli kotiutunut luokseni vain 4 viikkoa aikaisemmin.
Jännitystä ilmassa - ohjaaja kokematon, koira jo lähes kaiken nähnyt.

Ensimmäisenä parkkipaikalla vastassa oli "Anitan sisko", jonka tunnistin
mukana olevan koiran rodusta. Hänellä kun oli ainoa lagotto joukossamme,
helposti tunnistettavissa siis. Opin myös, että siskolla on omakin nimi,
Marketta.

Talon emäntä Ellu hurmasi minut välittömästi avoimuudellaan ja
ystävällisyydellään. Puhetta tuli paljon, joukossa hyödyllisiä neuvoja koskien
mm. koirien ulkoilutusta, vältettäviä paikkoja, "mukavia naapureita",
huoneiden sijaintia ja kaikkea muuta käytännön ohjetta. Suurin osa unohtui
varmasti saman tien, mutta kaikesta selvittiin hyvin maalaisjärjen ja kysyvän
suun avulla.

Pikkuhiljaa muutkin alkoivat valumaan paikalle, toiset tuttuja, toiset uusia
tuttavuuksia. Illan mittaan valkkareiden määrä lisääntyi siinä määrin, että "maa
oli valkoisenaan", vaikka ensilumesta ei vielä ollut kyse. Menossa mukana
pyörivät myös sydänten murskaajat, pari 8-viikkoista jääkarhua uusimmasta
Veshukan pentueesta sekä tuleva topakka koiranohjaaja, Anni 8 kk (Helinän
ja Timon tytär).

Iltapalalle kävi kutsu kahdeksalta ja pöytä olikin katettu koreaksi kotoisin
herkuin. Suurin osa porukasta oli paikalla ja jälkijengi aloittikin jo virallisen
osuuden palaverilla, missä joukko jaettiin kahteen osaan - toiset peltojäljelle ja
toiset metsään. Me hakulaiset odottelimme vielä toista ohjaajaamme, jonka oli
määrä saapua lauantai-aamuna. 

Illan pimetessä kukin alkoi vetäytyä koloihinsa (=upeat huoneet) ja varmasti
monessa sängyssä mietittiin tulevaa päivää ja odoteltiin into piukeana tosi
toimiin pääsyä. Itse odottelin vielä "matti myöhäisiä" ja kunhan heidätkin
saatiin oikeaan huoneeseen, painuimme Ruskan kanssa unten maille. Ruska
olisi varmaan ollut valmis jo töihinkin, mutta hyvin se malttoi paneutua
nukkumaan, vaikka oudossa paikassa oltiinkin ja muista huoneista välillä
kuului koirien ääniä.
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Lauantai

Ennakko-odotuksista huolimatta en
ollut herännyt yön aikana
kertaakaan, vaikka tuskin ihan
äänetön yö oli. Ruskakin vaikutti
levänneeltä ja innokkaalta
lähtemään metsään…mitä ennen
vielä tavattiin muut aamiaisella ja
huomattiin joukon kasvaneen
lopulliseen mittaansa - eli yhteensä
30 leiriläistä ja hieman enemmän
koiria. Valkoisia paimenkoiria oli
paljon, saksanpaimenkoiria
jokunen, muutama suursnautseri,
pari faaraokoiraa, 2 hiileriä, 2
lyhytkarvaista collieta, 2
australianpaimenkoiraa sekä
yksittäiset kappaleet ainakin
seuraavia: hollanninpaimenkoira,
lagotto, rhodesiankoira, howavart,
lapinporokoira (iik, miten ihana) ja
belgianpaimenkoira. Pahoittelut leirillä mukana olijoille, jos juuri sinun rotusi on
listalta jäänyt pois…mutta jo tästä listasta huomaa, miten laaja rotukirjo
mukana oli. Kaikki leiriläiset olivat sen verran "virkeitä", että yhteiskuvaa
emme missään vaiheessa edes yrittäneet - muutenkin kamera oli enemmän
vain mukava lisävaruste, eikä siihen ennättänyt oikein missään vaiheessa
tarttua…keskityttiin toden teolla työn tekoon ja koiriimme.

Metsään lähdimme suurin piirtein yhdeksältä ja siellä jakaannuttiin kahteen
ryhmään. Minä ja Ruska aloitimme treenit Hyytiäisen Marin johdolla, osa lähti
kuuntelemaan Kähösen Mervin opastusta. Ensimmäiset opit tulivat jo radan
tallauksen kohdalla ja saimme "kuulla kunniamme" ensimmäisen (ja itse
asiassa ainoan) kerran, kun emme osanneet pitää paikkaamme. Toista kertaa
ei kuitenkaan Marin tarvinnut tähän asiaan puuttua - mehän olimme hyviä
oppilaita ja otimme opiksemme yhdestä sanomisesta! Kun tallaus oli saatu
tehdyksi, alkoi kova työ. Kukin vuorollaan "pääsi esittelemään taitojaan" ja sai
taatusti suoraa ja rehellistä palautetta koiran sekä ohjaajan toiminnasta. Mari
keskittyi ihailtavan perusteellisesti kulloinkin vuorossa olevan koiran
tekemiseen ja kiinnitti huomiotaan asioihin, joita itse aloittelevana
hakuharrastajana ja koiran ohjaajana en osannut edes katsoa. Toista koiraa ei
saanut lannistaa, jotain piti hieman rauhoitella, vauhtia löytyi lähes jokaisen
kohdalla, mutta onneksi vaaralliset tilanteet jäivät uupumaan. Erityisen
vaikuttunut olin vakiryhmäläisemme Mirvan ja Jakin toiminnasta - näkee, että
koiran kanssa on tehty hyvää työtä. Eivät muutkaan huonosti töitä tehneet ja
mekin Ruskan kanssa saimme positiivista palautetta…mutta myös paljon
eväitä tulevaisuuden treeneihin - hyvä niin, sitähän leiriltä lähdettiinkin
hakemaan.
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Pitkän päivän jälkeen majapaikassa odotti lämmin sauna, jonne oli ihanaa
vetäytyä lämmittelemään päivän aikana kastuneita jalkoja. Siideri maittoi,
mutta pitkä päivä oli vaatinut veronsa ja uni tuli melkoisen pian - ainakin
suurimmalle osalle väestä. Me sitkeät sissit, joihin lukeutuivat allekirjoittaneen
lisäksi Mervi, Titta ja Miia, jatkoimme jutustelua seuraavan vuorokauden
puolelle…viihdyttäjänä toimi Mervin Nitro, jonka puuhastelua koirien älypelien
parissa seurasimme naurua pidätellen. Nitron mielestä tuntuivat pelit toimivan
enemmän raa'an voiman kuin tekniikan avulla!

Sunnuntai

Herätyskello soitteli seitsemän
aikoihin ja taas yhdeksään mennessä
suuntasimme kohti metsää. Mari
ihmetteli ryhmän virkeyttä ja
hyväntuulisuutta - epäili olleensa liian
lepsu edellisenä päivänä, kun niin
hilpeinä metsään astelimme. Tällä
kertaa aloitimme Ruskan kanssa
päivän treenit ja jälleen saimme uusia
juttuja kotiin harjoiteltavaksi.
Positiivista oli kuulla, ettemme ole
mitenkään toivoton tapaus…tosin
meillä molemmilla on vielä paljon
opeteltavaa, eikä kaikista vähiten
yhteistyön saralla. Tämä tosin ei
minua paljon yllättänyt, onhan
"yhteinen historiamme" vasta noin
kuukauden mittainen. 

Jokaisella koiralla tuntui olevan
erilaiset ajatukset mielessä, mitä
lauantaina nähtiin - ehkäpä yö oli ollut helpompi ja rauhallisempi, kun paikka
oli jo hieman tutumpi. Ryhmässämme oli melkoisen paljon erilaisia ja eri
tyylillä toimivia koiria, mikä tietysti oli hyvä asia…saimmehan paljon
konkreettisia esimerkkejä ja ohjeita, miten erilaisten koirien kanssa kannattaisi
toimia.

Treenasimme taas kaikki koirat, kävimme välissä syömässä ja "luovuttamassa
huoneet" ja ennen kuin huomasimmekaan, oli jo loppupalaverin paikka.
Saimme päivän aikana paljon ohjeita ja neuvoja - kaikki eivät varmastikaan
liittyneet edes koko hakuharjoitteluun. Nyt tuntuu siltä, että melkoisen iso osa
sanotusta on jo unohtunut, mutta uskoisin silti, että niistä on jokunen siemen
jäänyt aivojen perukoille itämään, ja kenties antaa itsestään merkkejä joskus
tulevaisuudessa. Innostuimme keskustelemaan treenien jälkeen niin pitkään,
että toinen ryhmä oli jo poistunut paikalta oman leirinsä päättäneenä. Kun
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Marillakaan ei tuntunut olevan kiire mihinkään, niin utelimme ja imimme
hänestä vielä mahdollisimman paljon tietoa, kun tämä mahdollisuus nyt oli
annettu.

Sitten edessä olikin enää
kotimatka, jonka matkasimme
Ruskan kanssa melkoisen
väsyneenä - niin fyysisesti kuin
henkisestikin. Tai ehkäpä Ruska
oli ihan hyvissä sielun ja ruumiin
voimissa…minä taisin se
väsyneempi osapuoli olla. Leiri
oli kuitenkin äärimmäisen
antoisa ja jokaisen maksetun
euron arvoinen - heti
seuraavana päivänä tuli
mieleen, että olisihan se voinut
pidempäänkin kestää!
Suosittelen vastaanvanlaisia
tilaisuuksia kaikille - kuten
viikonloppuna opimme, kukaan
ei ole koskaan täysin
valmis…emme me ohjaajat,
eikä meidän koirat. 

Kiitokset vielä kerran Riekin Anitalle ja Veshukan kennelille sekä Niemisen
Reijalle ja Tuusulan Kennelkerholle tämän leirin järjestelyistä. Toivottavasti
tämä perinne jatkuu ja pääsemme ensi vuonnakin opiskelemaan
Hiidenhelmen maisemiin - siellä vastassa on ihana isäntäväki ja upeat
puitteet! Isot kiitokset lähtee myös Hyytiäisen Marille loistavasta opastuksesta
ja kärsivällisestä kysymyksiin vastaamisesta.

Mutta mutta, ehkäpä isoimmat kiitokset
minulta lähtee kaikille muille leiriläisille
koirineen - ja erityisesti omalle
hakuryhmälle - teidän ansiostanne leiri oli
juuri tuollainen, onnistunut ja paljon tietoa
antava! Oli kiva tutustua uusiin ihmisiin ja
koiriin - toivottavasti törmäillään taas
treenien, vapaamuotoisten tapaamisten tai
vaikkapa joskus tulevaisuudessa
kisojenkin merkeissä.

Iloisia syyspäiviä ja treenihetkiä
toivotellen,

Marja ja Ruska
3/2008 Tuusulan Kennelkerho ry. 15



 

TERVEISIÄ ÄÄNEKOSKELTA JA NORJASTA

Tänä vuonna palveluskoirien SM-kilpailut käytiin 15-17.8. Äänekoskella ja
NOM-kilpailut (pohjoismaiden mestaruuskilpailu) 19-21.9. 
Gudbrandsdalenissa, Norjassa. Tässä lyhyesti kisaraporttimme kilpailuista.

Osallistuimme molempiin kilpailuihin henkilöhakuun, jonka lajiin kuuluu siis
tottelevaisuus, henkilö- ja esine-etsintä. SM-kisoihin valmistelut jäivät
viimeisen kuukauden varaan, sillä sitä ennen jouduin yllättäen kuukauden
sairaslomalle. Tämä aiheutti suurta stressiä ja paljon epäonnistumisia. Koirani
nimittäin nosti itsensä pomoksi laumassamme, kun se totesi minut sairaaksi ja
kyvyttömäksi hommaan. Ja kaikista oireista huolimatta huomasin tämän vasta
SM-kilpailujen jälkeen! Ensimmäiset oireet pomo-ongelmasta olivat, kun koira
ei suostunut enää kunnolla leikkimään kanssani. Totteleminen oli halutonta ja
hidasta. Sitten tulivat mukaan koiratappelut, jos lenkillä kohtasimme
kytkemättömiä tai kytkettyjä koiria. Tästä kaikesta johtuen en pystynyt
rakentamaan meille valmista SM-kisatottelevaisuutta leluilla leikkien (kuten
tähän asti oli onnistunut) vaan ruualla ja makupaloilla. Tämä näkyi matalana
viettinä ja liian ‘pikkusievänä’ suorituksena. SM-kilpailuissa sitten heti
ensimmäinen liike, paikallaolo, meni pieleen, kun koira heti jäi haistelemaan
maata, nousi istumaan ja lopulta juoksi minua vastaan. Loput liikkeet meni
hitaasti ja vastahakoisesti ja noutokapuoilla leikkien. Ennenkuulumatonta
meillä!

Henkilöetsintä meni kaikesta huolimatta kuin oppikirjasta - kunnes... 
Kaikki maalimiehet löytyivät nopeasti ja helposti, ja viimeisen ilmaisurullan
tuonnin jälkeen huokasin helpotuksesta hieman liian aikaisin ja läksin
juoksemaan viimeiselle löydölle kuin ‘päätön kana’ (tuomarin lause). Ja tietysti
koira juoksi taittuneen puunrangan alta ja minä yritin päältä ja kaaduin. Koira
eksyi reitiltä ja palasimme takaisin keskilinjalle. Sieltä jatkoimme n. 200 m
kohdalta uudestaan, mutta omat aivot olivat jo jumissa ja jäin pommittamaan
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koiraa samasta kohdasta yhä uudelleen ja uudelleen. Lopulta koira ymmärsi
yskän ja toi rullan viimeiseltä löydöltä 300 metristä uudestaan ja pääsimme
myös perille. Mutta päätön juokseminen, kaatuminen, eksyminen ja
pommittaminen maksoi meille melkein 20 pistettä. Ihan voi katsoa itseään
peiliin. Ilman säätämistä tulos olisi ollut erinomainen.

Esine-etsinnässä koira toi heti ekalla pistolla takaa keskeltä esineen. Mutta se
ei jostain syystä haistanut reuna-alueen lähiesinettä kertaakaan. Ja taas
omasta tökeröstä ohjaajatyöskentelystä johtuen pommitin koiraa keskialueelle
liian monta kertaa, jolloin koira turhaantui ja jumittui haistelemaan maata ja
aika loppui. Tuloksena yksi esine. Tästä opin kyllä tärkeän läksyn itse;
ohjaajatyöstentely ratkaisee arvokisoissa - ei enää koiran. Varsinkin, kun (jos)
koiran peruskoulutus ja koevalmennus on tehty huolella.

Loppusijoituksemme SM-kilpailuissa oli siis 8. Henkilöhakuun oli ilmoittautunut
n. 30 koiraa.

SM-kilpailujen jälkeen sattui taas ikävä koiratappelutapaus aamulenkillä ja
silloin minulle vasta välähti, mistä tässä kaikessa on kysymys; koirani on
pomo! Aloitin välittömästi toimenpiteet asian korjaamiseksi kikkailemalla
lähinnä arkitottelevaisuudella, ruokinnalla ja huomion säännöstelyllä. Parin
päivän päästä tuli jo selviä tuloksia. Koira alkoi leikkimään kanssani kuin
hyvinä vanhoina aikoina.

NOM-kilpailuissa henkilöhakuun
osallistui 3 koirakkoa sekä Suomesta,
Ruotsista, Norjasta että Tanskasta. Eli
yhteensä 12 koirakkoa. Aloitimme
tottelevaisuussuorituksella, johon olen
äärimmäisen tyytyväinen. Toki koira
voisi olla nopeampi ja
temperamenttisempi, mutta se teki niin
täsmälliset ja kauniit suoritukset kuin
kesän harjoituslaadulla oli mahdollista.
Tottelevaisuuspisteemme olivat
3:nneksi parhaimmat.

Henkilöhaku 400 metrin radalla tehdään
NOM-kilpailuissa kahtena päivänä.
Radat olivat avoimessa
kangasmaastossa, jossa haasteita
toivat erittäin jyrkkä rinne ja vasemman
ratapuoliskon vastatuuli. Molempina
päivinä koira oli jostain syystä erittäin
motivoitunut ja hieman jopa ylivireessä;
se aloitti radan haukahtamalla iloisesti
rynnätessään jyrkkää rinnettä ylös kohti
etukulmaa. Tuomari muisti sanoa meille ennen aloitusta, että radalla muuten
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työskentelee kauhakuormaaja, jolle he eivät voi mitään. Mutta he eivät
muistaneet sanoa, että he eivät tule mukaan löydöille, vaan katselevat
maalimiesten nostot keskilinjalta käsin. Jatkoimme siis rataa. Lähetin koiraa n.
50 metrin kohdalla taas oikealla ylös tosi jyrkkää rinnettä ja silloin
kauhakuormaaja jyrähteli ja nosteli kiviä kauhealla metelillä juuri siellä rinteen
päällä, minne koiran lähetin. Pelästyin, että nyt koira jää kuormaajan alle ja
huusin paniikissa sitä takaisin. Samassa koira tulikin takaisin RULLA SUUSSA
ja tajusin, että voi ei - koira ilmaisee sen kauhakuormaajan kuljettajan! Lähdin
näytölle normaaliin tapaan ja konttasin pikavauhtia rinnettä ylös ja luojan kiitos
- koira ilmaisi ihan oikean maalimiehen n. 10-15 metriä ennen
kauhakuormaajaa! Huh huh!

Jatkoimme keskilinjaa pitkin jyrkkää rinnettä vinosti ylös, jolloin koira risteili
suoraan ja hienosti ylös rinteeseen, mutta erittäin etupainotteisesti vinoon ja
vajaasti alarinteeseen, josta tuli vahva vastatuuli. Koira haistoi jo tuulesta, ettei
siellä ole maalimiehiä ja teki omasta mielestään viisaasti kaartamalla
eteenpäin tuulen alle. Siitä sakotettiin pisteitä. Loput maalimiehet nousivat
ilman ongelmia. Loppupisteet kahdelta tuomarilta 8 ja 8 (max. 10 pistettä/
tuomari).

Sunnuntaiaamuna aloitimme
ensimmäisenä koirakkona
henkilöhakuradan, joka oli puoliksi
sama kuin edellisenä päivänä ja puoliksi
uutta rataa 90 asteen kulmalla
varustettuna. Koira oli edelleen erittäin
motivoitunut ja lähti radalle iloisena,
vaikka tallasin erätukkusaappaallani
sen tassun samalla, kun lähetin.
Olimme risteilleet aluetta
moitteettomasti n. 70 metriä, kun koira
löysi radan vasemmalla puoliskolla
kävelevän, eksyneen maalimiehen, joka
etsi piiloaan. Tuomarit vihelsivät pelin
poikki ja pyysivät minua siirtymään
radan alkuun siksi aikaa, kun he
laittavat maalimiehen piiloonsa.
Tanskalaistuomari sanoi, että voin
jatkaa rataa mistä kohdasta haluan.
Olin tunnollisena kilpailijana kääntänyt
selän, kun maalimiestä piilotettiin, enkä
siis tiennyt missä kohtaa piilo oli. Aloitin

radan n. 7 metrin kohdalta ja lähetin koiran. VIRHE! Olisi pitänyt aloittaa ihan
etulinjasta ja alusta! Koira juoksi hitusen piilon ohi oikealta ja tuulen
yläpuolelta, eikä saanut hajua maalimiehestä. Sinne jäi maalimies metsään.
Itsehän kerjäsi - kerta! Pakko jossitella; piilo oli helppo ja aivan etukulman
tuntumassa ja koira olisi sen satavarmasti nostanut, jos maalmies olisi heti
alussa ollut paikallaan. Etukulmia - by the way - ei oltu merkattu. 
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Loppurata sujui erinomaisesti ja kaksi maalimiestä nousi ilman ongelmia. Yksi
pisto taisi olla taaksepäin heti 90 asteen kulman jälkeen. Tanskalaistuomari
tarjosi 0 pistettä ja suomalaistuomari, Päivi Nietosvaara, 6.5 pistettä. Pienen
oma-aloitteisen keskustelun jälkeen sain tanskalaistuomarin antaamaan
meille 5 pistettä, koska koira työskenteli hyvin, jos ei lasketa yhtä jäänyttä
maalimiestä ja yhtä taaksepäin tehtyä pistoa. Olin erittäin tyytyväinen koiran
suoritukseen ja työtarmoon. Omasta ohjaajatyöskentelystä totesin taas, että
olisi pitänyt aloittaa maalimiehen piilotuksen jälkeen aivan radan alusta. Huoh.

Esine-etsintäsuorituksemme oli täysi fiasko. Koira oli aivan ylivireinen ja
holtiton ja esinemotivaatio lähestulkoon pakkasella. Koira juoksi ~15 tyhjää
pistoa ja ~6 kertaa ulos etsintäalueelta ja sillä oli ihan liian kivaa. Neljästä
esineestä se toi kuitenkin kaiken tohinan aikana kolme nätisti
etuperusasentoon. Tuomarit eivät tykänneet lainkaan ja antoivat pisteet 6 ja 6.
Tämän jälkeen minulta pääsi kyllä itku. 1000 työtuntia esine-etsinnän eteen ei
ollut tuottanut mitään tulosta... 

Loppusijoituksemme NOM-kilpailuissa oli siis 10., mutta mieli oli rauhallinen ja
monia kokemuksia rikkaampi. Maisemat Norjassa oli sadunomaiset ja
hotellimajoitus ja -ruuat olivat luksusluokkaa. Niiden ansiosta ei reissu jäänyt
lainkaan harmittamaan. Suomen joukkue, joukkueenjohtaja ja muut
matkaseuralaiset olivat täydellisen kannustavia ja yhteishenki mitä parhain.
Tavoitteemme on nyt rakentaa uudenlainen tyylikäs, äänetön ja eleetön
hakutyöskentely ja -ohjaus, sekä kehittää esine-etsintään sellainen
harjoitusmuoto, joka tuottaisi tulostakin! Uusia haasteita kohden taas.

Terveisin Reija Nieminen & bpmu Eloketun Etiäinen
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LUONNETESTIT

Tuusulan Kennelkerhon luonnetestit pidettiin Nahkelan kentällä 16 ja 17.8.
Testiin osallistui molempina päivinä 10 koirakkoa. Tuomareina toimivat meille
jo tutuksi tullut Bengt Söderholm ja luonnetestituomarina tuoreempi, mutta ei
kokematon Tarja Matsuoi. Koetoimitsijana Anita riekki, koesihteerinä Nina
Mättö ja muina aktiivisia kerholaisiamme, joille kaikille taas kerran suurkiitos
käyttämästänne vapaa-ajasta kerhon toiminnan hyväksi. 

Ensimmäinen testipäivä, 16.8. lauantai, oli epävakaa ja saisimmekin välillä
taivaan täydeltä "kosteutta" päällemme. Onneksi se ei testin kulkua haitannut,
eikä koiraihmisiä tietenkään moinen sää paljoa haittaa. Toinen testipäivä,
17.8. sunnuntai oli jo hieman kuivempi, vaikka epävakainen sää jatkuikin,
niinkuin tämän kesän tapana on ollut. Jokatapauksessa testipäivät sujuivat
hienosti ja jo rutiinilla. Yhdenkään koiran testiä ei tarvinnut keskeyttää, mistä
olimme iloisia. Molempina päivinä kaikki koirat saivat ns. "hyväksytyn"-
tuloksen.

Tuomarin kommentti loppupalaverissa oli, että koe oli hyvin järjestetty ja kaikki
toimi moitteettomasti. Testattava "koira-aines" oli hyvää, eikä mitään
arveluttavia piirteitä tai taipumuksia yhdessäkään koirassa ollut havaittavissa.

Onnistuneen testin ja tuomareiden rohkaisemina päätimme anoa uudet testit
touko-kesäkuun ja elo-syyskuun vaihteeseen vuodelle 2009. Testituomareiksi
lupautui jo valmiiksi jälleen Bengt ja Tarja, kiitokset heille!

Kiitos teille kaikille, jotka edesautoitte testimme onnistumiseksi!

- Anita Riekki

TAPAHTUMAKALENTERI 2008

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