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TUUKK KIERTOPALKINNOT
TUUKK:N VUODEN KOIRA JA
PARAS NÄYTTELYKOIRA

Lhasa apso
Nice Choice Somethin Flashy “Fido”
om. Tanja Vallius

Perttu
Fido (kuva: Matti Huutoniemi)
PARAS PK-KOIRA

Suursnautseri
HK3 JK3 EK3 Gigabit Black Bear
“Perttu”
om./ohj. Kaisa Juonolainen
PAEK EK3, VOI1 pist.273
PADASJOKI 27.5.2006
tuomari:PUOLAKKA REIJA
PAHA HK3, VOI2 pist.265
PADASJOKI 9.9.2006
tuom.PACKALÉN MARITA

PK-TULOKAS

Belgianpaimenkoira malinois
TVA HK3 Eloketun Etiäinen “Ara”
synt. 22.1.2003
Om./ohj. Reija Nieminen, Kerava
PAHA 2, HK2, AVO1
Kotka 19.11.2006 pist. 289
PAHA 3, HK3, VOI2
Hamina 17.5.2007 pist. 266 p.
TOKO EVL1, TK4, KP, TVA
Heinola 3.6.2007 pist. 300,5

PAHA HK3, VOI1 pist.270
KANGASALA 17.6.2006
tuom.NUUTINEN REIMA
PAJÄ JK3, VOI3 pist.223
RAUMA 23.9.2006
tuom.LAINE MAURI
Ara
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Hei karvakuonolaiset!

PARAS AGILITY KOIRA JA
VUODEN TOKOKOIRA

Bretoni
TK 1 BaltV-06 Ainstainin Ahmed
“Demo”
om./ohj. Päivi Reiman

Valitamme , että Ydinluun ensimmäinen numero ilmestyy näin myöhään.
Toimituksella on ollut kiireinen kevät
koiraharrastuksen parissa, eikä juttuja
ole saatu kerättyä tarpeeksi lehteä
varten. Hallitus on miettinyt yhtenä
vaihtoehtona, että ensi vuoden puolella kaikki uutiset ja kerhomme asiat tulee olemaan Tuusulan Kennelkerhon
nettisivuilla. Tämä siksi, että Reija
Nieminen on lopettamassa ajan puutteen vuoksi lehtemme kokoamista ja
Helinä Laine vasta tutustuu lehden toimittamiseen. Olemme Reijan kanssa
luvanneet koota Ydinluun vuoden loppuun asti, joten voitte lähettää juttuja
ja kuvia edelleen Reija Niemiselle ja
Anita Riekille.

Demo

Demo
NÄYTTELYPALAVERI
19.6. klo 19.00 Tuusulan kentällä.
Kaikki 30.6. Tuusulan kaikkien
rotujen
näyttelyyn
hommiin
mukaan tulevat, TERVETULOA!
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Ihan ensimmäiseksi:
ONNEKSI olkoon Reija ja Ara
TVA:sta!

Tätä kirjoittaessa kerhomme tämän
vuoden suurin voimanponnistus yhdessä Heiluhäntien ja Kanakoirakerhon kanssa lähestyy ... nimittäin
Tuusulan kaikkien rotujen näyttely
30.6. Tuusulan Urheilukeskuksessa.
Kaikki halukkaat ovat tervetulleita
hommin tuona päivänä, sillä näyttelyyn on ilmoittautunut n. 2500 koiraa,
joten hommia riittää ihan jokaiselle,
vaikkei aiempaa kokemusta näyttelyhommista olisikaan.
Joten, jos et ole vielä ilmoittaunut
töihin näyttelyyn, voit toki sen vielä
tehdä ilmoittaumalla Anja Nikkoselle.
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Kentällämme on koulutuksia miltei
joka päivä.
Koulutusvuorot:
Maanantaisin: Palveluskoirat.
Tiistai, keskiviikko, torstai: Agility
Perjantai ja lauantai: Vapaata
harjoitteluaikaa kilpaileville koirakoille
ja kerhon omille jäsenille.
Sunnuntai: Satunnaisesti vierailevat
valkoiset paimenkoirat ja klo 16.,
17.00
jälkeen
toko/
käyttäytymiskoulutusta
Koulutusvuoroista
voi
kysyä
tarkemmin sihteeriltämme Jonna
Lindforsilta. Hänelle myös ilmoitukset
koulutusvuorojen muutoksista.

Aidatulla alueella olevilla Agilityesteillä saa vapaasti harjoitella,
kunhan olet varovainen ja muistat
edetä esteillä koirasi kehitystason
mukaan, ettei vahinkoja sattuisi. Alue
ei ole koirien ulkoiluttamisalue, sillä
jätökset
ja
pissahajut
esteillä
haittaavat muita treenaajia.
Lehden toimitus toivottaa kaikille
erittäin
antoisaa
kesää
karvakuonoisten kavereidenne kera!
Menestystä harjoituksiin ja kisoihin
niille jotka kisaatte! Muistakaa varoa
nestehukkaa ja auringonpistoksia,
sekä punkkeja ja kaikkia ötököitä.
Anita
anita.riekki@gmail.com
Reija
reija.nieminen@gmail.com

Muistathan, kun tulet treenaamaan
kentällemme koirasi kanssa, ettet
pysäköi autoa kenttämme vastapäätä
olevalle hiekkatielle. Se on YKSITYISTIE, eikä sinne saa parkeerata.
Autot on pysäköitävä kentällemme tai
jos ketju on kiinni, samalle puolen
tietä kentän jälkeen oikealla olevalle
levikkeelle.
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HIIDENHELMI LEIRI 2007

TULE
Tuusulan Kennelkerhoon
koulutusohjaajaksi !!

Viikko 29

maanantaista klo 10:00
sunnuntaihin klo 16:00
Tule mukaan Tuusulan Kennelkerhon
koiraleirille!
Leiri on avoin sekä jäsenille että eijäsenille!
Hinta: 180 €/jäsen/viikko, 205 €/ei-jäsen/viikko
Leiriohjelmassa on valinnanvaraa!!
– Henkilöhaku/EK-ryhmä
– Metsäjälkiryhmä
– Tottelevaisuuskoulutusta
– Esineruutua
– Canicrossia
– Pyörävetoa
– Nopeuskilpailu
– Illanviettoa nuotiolla
– Sauna
tiistai-,
torstaija
lauantai-iltana sis. hintaan
– Aamupala, lounas ja iltapala sis.
hintaan
Ilmoittautuminen Reija Niemiselle
p. 040-5419703
reija.nieminen@gmail.com

Olet oikea henkilö,
– jos omaat kokemusta koirien
kouluttamisesta tai
– olet toiminut erilaisten koirien
kanssa tai
– olet
ehkä
jo
saavuttanut
koetuloksiakin tai
– olet
ehkä
käynyt
jonkun
koulutusohjaajakurssin tms tai
– näitä kaikkia yhdessä tai
erikseen.
Olet myös valmis toimimaan vastuuntuntoisesti kouluttajana sovittuina
aikoina. Koulutusajat ja -kerrat saat
itse suunnitella.
Tuusulan Kennelkerhossa saat toimia
hyvällä kentällä koulutusryhmäsi
kanssa. Saat esim. kilometrikorvaukset. Yhdistys kustantaa sinulle jatkokoulutusta tai -kursseja haluamillesi
(1-2) normaalihintaisille kursseille
(SKL:n ja SPKL:n järjestämät) toimiessasi vuoden kerhon kouluttajana.
Saat myös mukavan ja hyvähenkisen
seuramme yhdessätekemisen ilon,
sekä täyden tuen koulutuksiisi!
Ilmoittaudu siis mukaan!
pj. Anja Nikkonen p. 040-5850086
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Hieronta-kurssi 20.01.2007
Tammikuussa pidimme koiran hieronta -kurssin, jonka tuli vetämään koiranomi Kirsti Pitkänen. Kurssille
osallistui reilut kymmenen koirakkoa.

Teoria-osuuden jälkeen jokainen
kurssilainen sai hakea oman koiransa
ja tästä alkoikin se vaativampi osuus:
oman koiran hierominen. Koirat olisivat kovin mielellään tutkineet paikkaa
ja muita osallistujia ja kenties hieman
leikkineetkin, mutta mälsät omistajat
eivät tätä suoneet. Pikku hiljaa alkuintous meni ohi ja itse hieronta voitiin
aloittaa. Oli hienoa katsella miten
äsken innokkaasti hyörineet hauvelit
makoilivat
silmät
puoliummessa
nauttien omistajiensa hieronnasta.

Kurssi alkoi teoria-osuudella, jossa
käytiin läpi koko koiran yleiskunto
ruokinnasta lihaksistoon. Opimme,
että hieronnasta on muutakin hyötyä
kuin vain lihasten vetreyttäminen.
Hieronta on helppo tapa ehkäistä
etukäteen monia koiran vanhuusiän
ongelmia. Pelkän puhumisen lisäksi
Kirstillä oli videotykki-esitys ja tietysti
hänen oma koiransa Roxi, joka sai
toimia mallikappaleena.

Lopuksi jokainen sai mukaansa kansion, jossa oli kaikki kurssilla käydyt
asiat. Koska kurssi sai paljon positiivista palautetta, järjestämme sen
uudestaan syksyllä. Jo kurssin käyn1/2007
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neille on tuolloin luvassa jatkokurssi.
Mutta niistä enemmän sitten lähempänä.

HYVÄ Tuusulankennelkerhon
JÄSEN!
Oheisena jäsenmaksun muistutus.
Jos olet jo suorittanut jäsenmaksusi
vuodelta 2007, asia on osaltasi
kunnossa.
Jäsenyytesi on voimassa, kun olet
maksanut jäsenmaksusi heti (tai viim.
eräpäivään mennessä 30.6.2007).
Maksun saaja:
Tuusulan Kennelkerho ry
Maksut:
Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu
EUR 10
Perhejäsenen jäsenmaksu EUR 3
Kunniajäsenet ja vähintään 20 vuotta
jäsenenä olleet EUR 0
Tilille:
Keski-Uudenmaan OP
509212-530554
Viesti:
Kirjoita tähän jäsenen/jäsenten nimet
Viite: Viitettä ei käytetä
Eräpäivä: Heti
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TOKOPALSTA

Hei vaan kaikille! Kesä alkaa olla
täydessä vauhdissa ja aurinko
lämmittää
ihanasti.
Tokolaisille
toukokuu on ollut lomakuukausi,
johtuen allekirjoittaneen häistä ja
häämatkasta.
Niille, jotka eivät vielä minua tunne:
nimeni oli Helinä Riekki ja nykyään
olen siis Helinä Laine. Olen syntynyt
Helsingissä ja monen mutkan kautta
päädyin tänne Vantaalle asumaan.
Koirat ovat aina kuuluneet elämääni
ja sydämeeni. Liekö koiruus ihan
geeneissäni asti: monet varmaankin
tuntevat äitini Anita Riekin.
Tuusulan
Kennelkerhoon
olen
kuulunut jo vuosia. Pitkään olin vain
tarvittaessa apuun kutsuttava jäsen.
Koulutin aikaisemmin Espoossa sekä
tottelevaisuutta
että
raunioita
pelastuspuolella.
Ajomatka
alkoi
rasittamaan ja kuulin kouluttajapulasta Tuusulassa, joten viime
vuoden kesällä siirryin pitämään
tottelevaisuus koulutuksia Tuukk:n
kentälle.

Ryhmässäni ihmiset itse kouluttavat
koiransa ja minä autan parhaani
mukaan. Ryhmäläiset itse pääsevät
vaikuttamaan koulutusten sisältöön
niin paljon kuin tahtovat. Kaikesta
kiinnostavasta pyrin järjestämään
ainakin teoriat ja niinpä meillä onkin
ollut muunmuassa koiran hierontakurssi, koiran ensiapua ja esittely pk:n
eri lajeista (kiitos Kaisa!). Tulevia
tapahtumia
ovat
Tuusulan
näyttelyissä
avustaminen,
leikkimieliset
toko-kisat,
koiran
hierontakurssi jatkokursseineen ja
teoria koiran ruokinnasta.
Nauttikaa auringosta ja pitäkää
koiristanne hyvää huolta. Joku viisas
joskus sanoi: vasta sitten tietää mitä
on omistanut, kun on sen menettänyt.
Hyvää alkanutta kesää!
Helinä Laine

Minulla on australianpaimenkoira
narttu Dali. Harrastuksiimme kuuluvat
tottelevaisuuden lisäksi agility ja pklajit. Varsinaisesti olemme työtön
pelastuskoirakko: sopivaa treeniporukkaa ei Vantaalta ole vielä
löytynyt ja Espoon treeneissä on
töiden takia hankala käydä.
Koulutusteni suhteen haluan tarjota
mahdollisimman
monelle
paikan
koulutella koiriaan. Mielestäni liian
usein saa kuulla ettei ryhmissä ole
tilaa, vaikka halukkuutta koulutteluun
omistajalla olisikin. Minun ryhmääni
mahtuu kaikki.
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VUOSIKOKOUS PÖYTÄKIRJA

Aika: 14.03.2007 klo 19.00
Paikka: Nahkelan koulutuskenttä,
Tuusula
1. Kerhon puheenjohtaja
Nikkonen avasi kokouksen
19.07.

Anja
kello

2.
Kokouksen
puheenjohtajaksi
valittiin Anja Nikkonen ja sihteeriksi
Jonna
Lindfors.
Pöytäkirjan
tarkastajiksi
ja
ääntenlaskijoiksi
valittiin Mervi Kähönen ja Janne
Keronen.
3. Todettiin kokouskutsun olleen
kaikille jäsenille postitetussa Ydinluu
4/2006 sekä internetissä kerhon
sivuilla Todettiin myös läsnä olevat
jäsenet nimilistan mukaan (liitteenä).
4. Hyväksyttiin esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.
5. Esitettiin yhdistyksen tilinpäätös ja
vuosikertomus vuodelta 2006 sekä
luettiin tilintarkastajien lausunto.
6.
Vahvistettiin
myönnettiin
tilivelvollisille.

tilinpäätös
ja
vastuuvapaus

Selin,
Reija
Nieminen,
Tarja
Pyrhönen, Jonna Lindfors, Päivi
Reiman ja Anita Riekki. Hallituksen
varajäseniksi valittiin Kirsi Miettunen
ja Anja Huovinen.
9. Tilintarkastajiksi valittiin Mona Valo
ja
Hellevi
Wikström.
Varatilintarkastajiksi valittiin ArjaLeena Aho ja Tarja Immonen.
10. Toimikuntien ja toimihenkilöiden
valinnat:
Ajokoirajaos: Erkki Selin
PK-jaos: Reija Nieminen
Toko-jaos: Helinä Riekki
Agilityjaos: Kirsi Miettunen ja
Annika Falk
Näyttelyjaos: Anja Nikkonen
Nuorisojaos: Heini Lukkarinen ja
Anni Järveläinen
Kerhoemännät/-isännät:
Anita ja Veli Riekki
Lehtitoimikunta: Helinä Riekki
Jäsenrekisterin hoitaja:
Mervi Kähönen
Internet-sivujen hoitaja:
Tuula Rasilainen
11. Muita asioita ei tullut ilmi.
12. Puheenjohtaja päätti kokouksen
kello 19.54.

7. Vahvistettiin toimintasuunnitelma
sekä meno- ja tuloarvio vuodelle
2007.
Päätettiin
jäsenmaksujen
pysymisestä ennallaan eli varsinaisen
jäsenen jäsenmaksu 10 € sekä
perhejäsenen jäsenmaksu 3 €.
Lisäksi päätettiin pitää ennallaan
kirjaamismaksu 5 € uusien jäsenien
liittymisestä.
8. Yhdistyksen puheenjohtajaksi
valittiin Anja Nikkonen. Hallituksen
varsinaisiksi jäseniksi valittiin Erkki
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ToKo-treenit sunnuntaina
10.6.2007
"Paparatzimme"
iski
alkukesän
sunnuntaina
Tuusulan
kentälle
kesken ToKo-treenien. Päivä oli hyvin
helteinen ja olo painostavan kuuma.
Mutta silti kentälle oli saapunut useita
erilaisia koiria reippaine omistajineen
harjoittelemaan
tottelevaisuuden
alkeita.
"Paparatzia"
ilahdutti
eritasoisten ja ikäisten koirien ja
ohjaajien
positiivinen
toiminta
hyvässä yhteishengessä.

Ensimmäinen haastateltava on yksi
nuorempien harrastajien edustajia
Jenni Sundqvist:

Tässä
muutaman
aktiivisen
harjoittelijan haastattelut ja muidenkin
kentällä touhunneen koirakon kuvia.
Kysymykset olivat :
1.Kuka olet?
2.Koirasi on?
3. Mitä harrastat koirasi kanssa?
4. Aiotko kilpailla joskus tai oletko jo
kilpaillut?

1. Olen Jenni Sundqvist.
2 Koirani on pk.collie Tessu.
3. Harrastan Tokoa, ehkä n. 3kk nyt.
Joskus myös Agilityä...
4.
Saatan
näyttelyyn...
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Seuraavana "paparazi" iski silmänsä
toiseen nuoreen harrastajaan:

1. Olen Katja Nieminen.
2.Kääpiösnautseri Afi.
3.ToKoa ja Agilityä..alussa
kummatkin lajit.

4. Nyt olen menossa kummassakin
lajissa ensimmäisiin epävirallisiin
kisoihin.

1.Olen Iina Nykänen.
2. Toyvillakoira Unna.
3.
Harrastan
ToKoa,
Agilityä,
näyttelyissä junior handleriä ja
lenkkeilyä.
4.Aiomme kilpailla agilityssä, sekä
käydä näyttelyissä.

Sitten "paparazi" huomasi jo vähän
pitemmällä
olevan
harrastajan
touhuavan jotakin esteillä pienehkön
pirteän koiransa kanssa...
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vielä

"Paparazista" kyllä näytti, että koirien
kanssa
oltiin
touhuttu
erittäin
ahkerasti, sillä niin hienosti ne
toimivat kaikki... Ehkäpä oli harjoiteltu
salaa..!
Tokotreeneissä
pyöri
sellaisiakin koirarotuja, mitä ei niin
usein tokokentällä näe. Hienoa!
Pois
mennessään
"Paparatzi"
päättikin, että olisi jatkossa paljon
ahkerammin seuraamassa Tuukkin
kentän tapahtumia, sillä siellä
todellakin näytti olevan aikamoista
vilskettä! Huhu kertoi myös tulossa
olevista epävirallisista leikkiToKokisoista ja epävirallisista Agilitykisoista ja mitähän kaikkea vielä,
mistä ei ollut tiennyt mitään.
Todellakin; täytyykin olla tarkempi
jatkossa, hän päätti.
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