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KAIKKI TUUSULAN KENNELKERHON JÄSENET:
TERVETULOA VUOSIKOKOUKSEEN
TUUSULAAN METSÄPIRTILLE
13.3.2008 KLO 19.00

Tuusulan Kennelkerho ry:n
VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA
Aika: 13.03.2008 klo 19.00
Paikka: Metsäpirtti, Tuusula
1. kokouksen avaus
2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta:
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
sekä kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus
Selvitys kokoonkutsutavasta ja ajankohdasta. Todetaan läsnä olevat
jäsenet nimilistan mukaan.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään
tilinpäätöksen
myöntämisestä

vahvistamisesta

ja

vastuuvapauden

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä kirjaamis- ja
jäsenmaksujen suuruus
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet vuodelle 2007
(puheenjohtajan lisäksi kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä)
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9. Valitaan kuluvalle vuodelle kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
10. Valitaan kerholle toimikunnat ja toimihenkilöt:
a) ajokoira-, pk-, toko-, agility-, näyttely- ja nuorisojaokset
b) kerhoemännät tai -isännät, lehtitoimikunta
11. Muut kokoukselle esitetyt asiat
12. Kokouksen päättäminen
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AGILITYKUULUMISIA...
...uutta:
Kesän agilityharjoitukset aloitetaan sään niin salliessa viikolla 17. Ryhmät on
jo jaettu ja kaikille annettuun aikarajaan mennessä ryhmiin ilmoittautuneille on
oman ryhmän harjoitusajat kerrottu. Ryhmien koostumukset löytyvät myös
TuuKK:n kotisivuilta. Ensimmäisellä harjoituskerralla on jokaisen osoitettava
koulutusohjaajalle, että koiran rokotukset ovat voimassa! Ensimmäisellä
harjoituskerralla on myös annettava koulutusohjaajalle kuitti suoritetusta
kausimaksusta (kevätkausi 10e, TuuKK:n tilille 509212-530554, viestiosioon
"agility, oma nimesi ja harjoituspäiväsi").
Alkeiskurssi alkaa 2.4. klo 19.00 kentällä pidettävällä pääsykokeella.
Pääsykokeeseen ei tarvitse ilmoittautua, kunhan tulee paikalle (koiralla panta
ja tavallinen hihna, mukana myös makupaloja/lelu sekä koiran
rokotustodistus).
Pääsykokeen läpäisseet jatkavat alkeiskurssia 16.4. pidettävällä teorialla ja
23.4. alkaen harjoitukset pidetään klo 18-19.30. Ke 304. ei ole harjoituksia.
Alkeiskurssin hinta on 50e. Pääsykokeen läpäisseille ja kurssille hyväksytyille
ilmoitetaan hyväksymisestä henkilökohtaisesti. Kurssimaksu maksetaan vasta
tämän jälkeen. Kurssimaksu ei sisällä TuuKK:n jäsenyyttä eikä kurssille
osallistuminen velvoita liittymään TuuKK:n. Alkeiskurssin jälkeen TuuKK:n
toiminnassa jatkavien tulee liittyä jäseneksi (jäsenmaksu 10e/vuosi).
Estetalkoot pidetään toukokuun alussa. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan
myöhemmin TuuKK:n nettisivuilla.

...ja vanhaa:
Talvi on treenattu omakustannushintaan Hyvinkäällä Aptus Koirakylpylän
kylmässä agilityhallissa, lisäksi koulutusohjaajilla on ollut kaksi vuoroa
Tuusulassa JAU:n lämpimässä mattopohjaisessa hallissa. Hyvinkäällä on
tarjottu koulutusta harjoittelijoille, Tuusulassa jokainen on touhuillut oman
koiransa kanssa sitä mitä milloinkin on halunnut. Lisäksi koulutusohjaajat ovat
saaneet oppia Maria Aaltoselta Riihimäellä RimA:n uudessa maneesissa.
Suomen Agilityliiton (SAGI) tiedotuksia:
"Uudet tuomarikokelaat tulevat kentille keväällä. Agilitytuomarikurssin
ensimmäinen vaihe järjestettiin Oulussa 17.-20. tammikuuta. Ennen kurssin
toista vaihetta tuomarikokelaat suorittavat virallisissa kisoissa vähintään
yhden harjoittelukerran ratasuunnittelun ja arvostelun osalta.
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Kurssin toinen vaihe järjestetään huhtikuun lopussa Turun seudulla, jonka
jälkeen kokelaat suorittavat virallisissa kisoissa varsinaisia koearvosteluja.
Lisätietoja
Marja Lahikainen, marja.lahikainen [ät] agilityliitto.fi
http://www.agilityliitto.fi/liitto/toimikunnat/tiedotus/tiedotteet/SAGItuomarikokelaat-2008.html
"Suomen Agilityliitto järjestää maksullisen seuratoimijaseminaarin Heurekassa
Vantaalla lauantaina 26.4.2008. Samassa paikassa sunnuntaina 27.4.2008
järjestetään Agilityliiton varsinainen kokous.

Seuratoimijaseminaarin aiheita
"Koiran motivointi ja vietit
agilitykoulutuksessa, puhujana
Peetsa Vilander, Koirakoulu Pevi
Oy
"Agilitykoiran
puhujana Leena
Leena Piira

lihashuolto,
Piira, Tmi

"Kilpailuja
tulospalvelujärjestelmä (KITU),
järjestelmän esittelijänä SAGIn
edustaja
"Paneelikeskustelussa
"Alkeiskurssille pääsyn kriteerit",
alustajana
Anna
Kilpiä,
paneelissa
mm.
Kristiina
Henriksen
(HAU),
Mirka
Heikkinen (HUPU), Anna Kilpiä
(OKK)
Tule
mukaan
keskustelemaan.
"Ajankohtaista asiaa seurojen verotukseen liittyen, puhujana Kaj-Erik Fohlin,
ESLU
"Mistä rahaa seuran kassaan?, puhujana Kaj-Erik Fohlin, ESLU

6

Tuusulan Kennelkerho ry.

1/2008

Kohderyhmä
Seminaari on tarkoitettu agilitykoulutusohjaajille, kilpailujen toimihenkilöille ja
seuran hallinnon toimihenkilöille sekä muille agilitysta ja koiran
kouluttamisesta kiinnostuneille.
Tervetuloa runsain joukoin mukaan kaikista seuroista!
Ilmoittautuminen
Seminaariin ilmoittautuminen avataan tammikuun lopussa.
Lisätiedot
Täsmällisempää tietoa aikataulusta,
tammikuun aikana tällä sivulla.

puhujista

ja

aiheista

julkaistaan

Ennakkotiedustelut:
Anna Kilpiä, SAGIn koulutustoimikunta, anna.kilpia [ät] agilityliitto.fi
http://www.agilityliitto.fi/liitto/toimikunnat/tiedotus/tiedotteet/SAGIseuratoimijaseminaari-2008.html
"Suomen Agilityliitto järjestää kaikille agilitylisenssillisille tarkoitetun agilityleirin
Loviisassa 27.-29.6.2008.
Lisätietoja:
http://www.agilityliitto.fi/liitto/toimikunnat/tiedotus/tiedotteet/SAGI-leiri-loviisa2008.html
Agilityterveisin,
Päivi Reiman
TuuKK agilityvastaava
paivi.reiman(at)sci.fi
p. 040 537 1213 (iltaisin 16.00 jälk.)
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TOKOPALSTA
Hyvää vuotta 2008 kaikille! Toivottavasti tämä
uusi vuosi on alkanut jokaisella hyvin. Meillä
alkoi vuosi vauhdikkaasti: tyttäremme saapui
maailmaan uuden vuoden yönä. Tästä johtuen
olin vielä itse lomalla helmikuuhun, kun muut
tokolaiset aloittivat jo tammikuussa koulutukset.
Tänä vuonna olen saanut uuden apurin
koulutuksiin: Tuija Artimon. Tuija vetää penturyhmää perjantaisin. Koska pentu-koulutukselle
on ollut niin paljon kysyntää, ei Tuija millään ole
pystynyt ottamaan kaikkia pentuja. Tästä
syystä myös minä vedän sunnuntaisin penturyhmän.
Tänä vuonna yritämme uusia ryhmä-jakoja.
Sunnuntain ensimmäinen ryhmä on tavoiteryhmä. Ensimmäisinä tavoitteina meillä on startti tokon alokasluokassa ja
kokeilla syksyyn mennessä bh-koetta. Sunnuntain toinen ryhmä onkin penturyhmä. Tähän ryhmään on niin paljon osallistujia, että kokeilemme pitää kaksi
ryhmää: klo 17 harjoittelevat ihan aloittelijat ja klo 17.30 aloittelijat, jotka
osaavat jo ihan vähän enemmän.
Sunnuntain kaksi viimeistä ryhmää ovat pidemmällä oleville. Näistä ryhmistä
jälkimmäinen on tarkoitettu kisoihin tähtääville ja jo kisaaville. Mikäli
pidemmällä kisaavia tulee enemmän mukaan, otamme heille oman ryhmän.
Kaikkiin ryhmiin voi myös tulla vierailevaksi tähdeksi, jos haluaa harjoitella
vaikka ihan vain häiriöitä.
Elikä tällaisilla ryhmillä olisi tarkoitus tämä vuosi mennä. Pientä alkukankeutta
saattaa esiintyä ennen kuin saan ryhmät kunnolla toimimaan. Pahoittelen
mahdollisia häiriöitä. Eiköhän kaikki kirkastu, kun saamme koulutukset
kunnolla pyörimään. Koulutuksiin mahtuu kaikki kiinnostuneet mukaan myös
tänä vuonna eikä ryhmät koskaan ole täynnä. Pidetään sitten vain enemmän
ryhmiä eikös.
Tänä vuonna on myös tarkoitus järjestää erilaisia kursseja ja luentoja. Tämä ei
kyllä alkanut lupaavasti, sillä jo ensimmäinen luento (luonnetestistä) jouduttiin
siirtämään myöhempään ajan kohtaan luennoitsijasta johtuen. Vaan
älkäämme antako periksi. Tulossa on muita luentoja ja kursseja, Ja
emmeköhän saa tuon luonnetesti-luennonkin onnistumaan. Tarkoitus olisi
myös tänä vuonna tehdä retkiä katsomaan ja tutustumaan eri kokeisiin ja
tapahtumiin.
Tervetuloa kouluttelemaan niin uudet kuin vanhatkin koirakot!
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AUKTORITEETTI & KURINALAISUUS
Heidin ja Vinskin tarina
Tähän alkuun sanottakoon, etten ole mikään virtuoosi koirankouluttaja, ja jos
olisin ollut emme olisi varmasti kokeneet tällaisia haasteita niin kuin nyt
olemme kokeneet.
Mistä kaikki siis alkoi? En lähde kertomaan tarinaa siitä kun Vinski saapui
kotiimme 6,5 viikon ikäisenä, sillä silloinhan kaikki oli auvoisaa ja
pennuntuoksuista.
Taustoista voin sen verran kertoa, että Vinski on ensimmäinen
harrastuskoirani, vietikäs, työ / sekalinjainen saksanpaimenkoira uros.
Treenihistoriamme on tiivistetysti seuraavanlainen:
Aloitimme treenailut Vinskin kanssa
pelastuskoiratreeneillä
Vantaan
Pelastuskoirissa
tehosterokotteen
saannin
jälkeen.
Tosin
emme
treenanneet ensimmäiseen puoleen
vuoteen
mitenkään
älyttömän
aktiivisesti, joskin Vinski pääsi mm.
makkararinkien avulla tutustumaan
erilaisiin ihmisiin ja erilaisiin alustoihin
ja paikkoihin (betoni lohkareet,
metalliputket,
kaivot,
roskikset,
maakuopat..)
Samoihin
aikoihin
kävimme
Koivukylän Koiraharrastajien järjestämässä pentutottiksessa. Pentutottiksissa
kentällä oli toistakymmentä koirakkoa samaan aikaan treenailemassa.
Pentutottiksissa treenasimme perusasioita, istumista, maahanmenoa, toisten
koirien ohitusta jne.
Kävimme myös koirapuistoissa ja kaverikoirien kanssa lenkillä, jotta saimme
koiran sosiaalistettua toisia koiria kohtaan. Matkustimme junissa ja busseissa
jotta koira tottuisi erilaisiin kulkuvälineisiin. Kävimme vilkkaissa paikoissa,
kauppojen edustoilla ja toreilla, jotta koira tottuisi ihmisvilinään.
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Koiran ollessa 1,5 -vuotias aloitimme
aktiivisemmat
hakuharjoitukset
Vantaan Palveluskoirien järjestämällä
hakukurssilla, joka kesti kolme
viikonloppua.
Tämän
jälkeen
kokosimme hakuryhmän kurssille
osallistujista, ryhmä toimi enemmän ja
vähemmän
aktiivisesti.
Samoihin
aikoihin
treenasimme
edelleen
pelastuskoira-asioita, joissa treenisykli
oli joka toinen viikko ketteryystottistreenit ja joka toinen viikko
rauniotreenit.
Vuoden
2007
maaliskuusta
lähtien
pääsimme
mukaan Tuukk:in Reija Niemisen
vetämään hakuryhmään ja oikeastaan tästä hetkestä hakuharjoittelumme
alkoi toden teolla. Tästä on kulunut aikaa noin vuosi.
Edellisen kappaleen luettuasi sinulle saattaa tulla mieleen, että koiran
kanssahan on tehty kaikkea mahdollista mikä on voinut mennä pieleen? Sitä
samaa minäkin mietin toukokuussa 2007, kun olimme ilmoittautuneet BHkokeeseen ja paria päivää ennen koetta, muistui mieleeni ettei koiran kiveksiä
ole kuin kerran aikaisemmin tarkistettu vieraan toimesta ja pyysin sitten
treenikaveria koiran kivekset testaamaan. Koirapa ei tästä pitänyt alkuunkaan
vaan murisi ja näykkäisi kohti treenikaveriani ja koiran hampaat kolahtivat
vasten treenikaverin kättä. Uskomatonta, en olisi missään vaiheessa voinut
kuvitellakkaan, että jotain tämmöistä tulisi eteen! Koira oli yleensä
ensimmäisenä kiehnäämässä ja kerjäämässä rapsutuksia melkein
ventovierailtakin ihmisiltä.
Menimme kuitenkin BH-kokeeseen,
mutta hylsyhän sieltä tuli, ei niinkään
siitä syystä, että koira olisi pullikoinut
luoksepäästävyysasioissa
(koiran
kiveksiä ei tarkistettu tuomarin toimesta),
vaan sen takia, että tottelevaisuutemme
oli kerrassaan surkea. Tuomari sanoi,
että koira on ihan vallaton eikä
alkuunkaan kunnioita minua. Tämä oli jo
toinen herätys, minkä sain vähän ajan
sisään. Kolmas herätys tapahtui parin
viikon kuluttua BH-kokeesta, kun
treenikaverini yritti tulla auttamaan meitä
ketteryysesteillä,
nostaen
Vinskin
jalkoja, eikä koira sietänyt enää
tätäkään, vaan murisi ja yritti näykkäistä.
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Voitte kuvitella, että mieleni ja mielenkiintoni treenaamista kohtaan laski
huomattavasti. Miten tuollaisen raivopään kanssa voisi mennä mihinkään
kokeeseen. Ja mitä hyötyä treenaamisesta olisi, jos emme kuitenkaan pääsisi
läpi edes luoksepäästävyysosiota? Tässäkö oli kiitos niistä lukemattomista
treeneistä ja kursseista, joilla olimme olleet. Tuulessa, tuiskussa, helteessä ja
kosteudessa treenaamisesta paikoissa, joihin ei toisinaan kukaan muu
täysjärkinen edes menisi. Euroista, joita olin kuluttanut treenivälineisiin,
kursseihin ja bensaan. Vapaa-aikaani, joka oli pois muista harrasteista ja
sosiaalisesta elämästäni. Mielessäni oli pitkään vain katkera lause "Kiitti
V***sti Vinski".
Puoli vuotta kuitenkin kului ja jatkoimme treenailua
normaalisti.
Kävimme
erilaisilla
kursseilla
(Maalimies, haku…). Aloitimme tottistreenit
syksyllä 2007 myös SPL Helsingin alaosastossa
siinä toivossa, että saisimme vinkkejä juuri meidän
ongelmiimme. En saanut treeneistä suoranaista
ohjetta siitä, miten koiran kanssa tulisi edetä
luoksepäästävyysasioiden suhteen. Treeneistä
saamani yleinen viesti oli kuitenkin selvä "sinulla ei
ole auktoriteettia koiraasi, teidän suhde on
pielessä".
Mietin pääni puhki, miten niin ei ole auktoriteettia?
Miten sitä auktoriteettia sitten saa, missä se
ilmenee, mistä se tulee? Tuhansia kysymyksiä ja
kysymysmerkkejä risteili päässäni. Omasta
mielestäni meidän suhteessa ei ollut mitään
ongelmaa. Olihan koira villi, malttamaton ja toisinaan jopa tottelematon, mutta
sen olin onnistuneesti laittanut koiran nuoren iän piikkiin. Mielestäni olin ollut
musta-valkoinen, ja kotonamme koirilla oli tietyt käyttäytymissäännöt. Paljon
oli tehty, mutta paljon olennaista oli jäänyt tekemättä, tämän tulin myöhemmin
huomaamaan.
Kävin Vinskin kasvattajan luona pitkästä aikaa lokakuussa 2007, sen jälkeen,
kun Vinski oli pelastuskoiraharjoituksissa hermostunut siitä, kun koiraa kantoi
vieras ihminen sylissään. Kasvattaja sanoi samaa, mitä muutkin olivat
toistaneet, "ei koira ole mitenkään mielenvikainen, se ei vain kunnioita sinua."
Vinski antoi kasvattajan tarkistaa kivekset ilman suurempia mutinoita, mutta
kasvattajallapa onkin koiraan ja koiriin yleensä niin vahva auktoriteetti, ettei
koira edes yrittänyt pullikoida vastaan.
Tämän jälkeen päätin että nyt riitti tämä pelleily, mitä ilmeisimmin en itse tiedä,
mitä koirani kanssa tekisin, joten apua on etsittävä jostain muualta. Otin
yhteyttä Pertti Vilanderiin ja sain varattua hänelle neuvola-ajan.
Koiraneuvolassa Vinskille tehtiin muutamia luonnetestin omaisia testejä, mm.
kelkkatesti. Samoin testattiin, miten koira reagoi luoksetulokutsuun vapaana
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ollessaan. Testin jälkeen Pertti sanoi, että "kyllä tästä koirasta tulee
epäilemättä hyvä pelastuskoira, sillä on hyvät hermot ja toimintakyky, mutta
sinua se ei kunnioita. Kyllä se sinusta pitää, mutta ei kunnioita".
Näin ollen teimme kolmen kerran koulutussopimuksen. Viikko ennen
koulutusta aloitimme koiran totaalisen huomioimattomuuden. Koiraa ei
katsottu, siihen ei koskettu, sitä ei kielletty. Se oli siis pelkkää ilmaa meille.
Ainoat tilanteet, missä koiralle annettiin jotain käskyjä, oli ruokailutilanteet ja
ulos lähdettäessä koira pyydettiin istumaan ennen remmin laittoa ja liikkeelle
lähdettiin minun aloitteestani. Huomioimattomasti kului siis ensimmäinen
viikko, ensimmäisellä lähiopetuskertana lähdimme lenkille, tarkoituksena
opetella EI-sanan merkitystä ja sitä kuinka koiralle annetaan pakotteita, jos se
vetää remmissä.
Toisella viikolla kuljimme siis Ei-kieltojen raikuessa remmilenkeillä. Koiran piti
myös pysähtyä odottamaan, ennen esim. suojatien ylitystä.
Valitettavasti tein toisella viikolla sen virheen, että vein koiran vapaana
juoksemaan ja se loukkasi jalkansa. Näin seuraava käyntimme Vilanderin
luokse siirtyi. No eihän tässä vielä kaikki, koira loukkasi reilun viikon kuluttua
tästä kurkkunsa keppileikissään ja kurkkuun tuli iso paise. Taas siirtyi käynti.
Meille tuli kokonainen kuukauden tauko käynteihin ja koko touhuhan oli
aloitettava alusta!
Niin menimme yhden viikon eteenpäin
remmikäyttäytymistä
opetellen
ja
toisella (laskennallisesti kolmannella)
kerralla harjoituksiimme tuli mukaan
kolinapurkki ja koirien ohitukset.
Tarkoituksena tehdä siten, että jos
koira kahden Ei-kiellon jälkeen
edelleenkin kulkee korvat pystyssä
vaanien kohti vastaan tulevaa koiraa,
heitetään sitä kolinapurkilla. Ja tämä
totisesti auttoi, koira ei uskaltanut
tuumata mitään toisella ohituskerralla.
Sitten oli vuorossa laumasta häätö,
jos koira ei tullut luoksekomennolla
kunnolla luokse ja samoin, jos se meni pihahäkissä olleen koiran luokse,
purkitettiin se ankarasti (häädettiin), kun se viimein tuli luokseni. Tämä oli
erittäin hyvä harjoitus; koira nimittäin meni häkissä olleen koiran luokse ja sille
piti tämän vuoksi tehdä kunnon laumasta häätö. Tämän jälkeen koirasta
huomasi, että se alkoi kiinnittämään minuun ja reaktioihini enemmän
huomiota. Joten tässä tapauksessa oli hyvä, että se teki "kielletyllä" tavalla.
Viikon aikana ennen kolmatta harjoituskertaa, kuljimme lenkillä kolinapurkki
taskussa. Jos koira yritti yhtään vikuroida lähietäisyydellä liikkuneille
12

Tuusulan Kennelkerho ry.

1/2008

koirakoille, kiellettiin sitä tomerasti, ja jos kiellot eivät tuottaneet toivottua
tulosta heitettiin koiraa kolinapurkilla.
Kolmas ja viimeinen kerta oli ns. inssi.
Teimme ohitusharjoituksia toisen
koirakon kanssa siten, että Vinski oli
irti. Ensin menimme pihahäkissä
olleen koiran ohi, Vinski ei edes
yrittänyt mennä pihalle. Sitten tien
laidassa, pellon puolella oli koirakko.
Tarkkailin Vinskin eleitä ja heti kun se
alkoi
kiihdyttämään
vauhtia
ja
kyttäämään
koirakkoa,
toistelin
painokkaasti EI-sanaa, ja helisytin
samalla kolinapurkkia. Ja ihme
tapahtui; Vinski ei mennyt koirakon luokse, vaikka ohitimme koirakon vielä
toisenkin kerran ja he lähtivät kulkemaan meidän perässämme. Totta kai koira
oli kiinnostunut toisesta koirakosta, mutta eniten sitä kiinnosti minun reaktioni.
Pertti Vilander sanoi, että huomattava muutos on tapahtunut neuvolatunnin
ajoista meissä molemmissa, minä olen ehdottoman tiukka ja minulla on
enemmän auktoriteettia koiraan kuin aikaisemmin ja koira on nöyrempi.
Hetken verran olo tuntui kuin lottovoittajalla.
Paluu arkeen kuitenkin tapahtui hyvin pian. Taisi olla jopa seuraava päivä, kun
koira remmilenkillä alkoi rähisemään vastaan tulleelle koirakolle. Eihän tämä
tietenkään sitä tarkoita, että kaikki harjoitukset olisivat olleet turhia tai
merkityksettömiä, mutta rähinä osoitti sen, ettei vielä ole mitään syytä
paukuttaa henkseleitä ja elää kuvitelmissa, että koira olisi niin kuin
taikaiskusta muuttanut kolmessa viikossa käytöstään ja luovuttanut
laumanjohtajan aseman totaalisesti minulle.
Pertti Vilander antoi meille lopuksi kolme teesiä, joita meidän tulee noudattaa
koko koiran loppuiän.
1. Koira ei saa koskaan vetää hihnassa
2. Älä tottele koiraa, vaan koira tottelee sinua
3. Älä mene koiran luokse pitääksesi sitä hyvänä, vaan koira tulee aina sinun
luoksesi, kun haluat pitää sitä hyvänä.
Näiden lisäksi joka ikinen päivä kotonamme vallitsee varsin spartalainen kuri
ja musta-valkoisuus. Tässä omat sääntömme ja huoneen taulumme edellisten
lisäksi:
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1. Koira ei tule herättämään isäntäväkeä tökkimällä ja mölisemällä, ja jos
tulee, niin koira lentää niin kuin leppäkeihäs makuuhuoneesta pihalle.
2. Koiralle ei lässytellä ja puhella liikoja, se ei ymmärrä puhetta.
3. Vieraat otetaan aina rauhallisesti vastaan.
4. Jos koiran kanssa leikitään, alkaa leikki omasta ei koiran aloitteesta.
5. Koiran on aina ansaittava ruokansa, esim. tulemalla sivulle.
6. Koira ei koskaan, missään tilanteessa uhittele toisille koirille, tästä seuraa
purkitus ja massiiviset kiellot.
7. Koira ei koskaan missään tilanteessa uhittele tai murise ihmisille. Tästä
seuraa purkitus ja massiiviset kiellot.
8. Koira ei mölyä toisille koirille autosta käsin.
9. Koira tulee autosta ulos vasta, kun on saanut siihen luvan.
10. Teitä ei ylitetä ennen kuin on odotettu omistajaa ja otettu katsekontakti.
11. Koira ei vaadi mitään isäntäväeltään, mutta isäntäväki vaatii koiralta.
12. Lenkeille ja treeneihin lähdetään aina kolinapurkki taskussa.
13. Ole koiralle oikeudenmukainen; kurinalaisuus ei tarkoita sitä, että koira ei
saisi nauttia elämästään.
14. Älä inhimillistä koiraa, se on eläin, sillä on eläimen vaistot. Se ei ajattele ja
tunne kuten ihminen. Se ei myöskään lue ajatuksia, mieti siis mitä siltä
vaadit ja ymmärtääkö se, mitä siltä vaadit.
Tässä muutamia perussääntöjämme,
joiden perusteena on se, että koiran ei
tarvitse päättää meidän puolestamme
mitään, vaan me teemme päätökset
taloudessamme.
Koira
elää
koiranelämää ja nauttii koirana olosta,
mutta koska se on koira, jolla on
taipumusta ottaa ohjat omiin käsiinsä,
ei sille anneta liikaa "liekaa", sillä se
tulee käyttämään tätä hyväkseen.
Jokainen päivämme on siis täynnä
kurinalaisuutta ja sääntöjä, eikä
tästäkään ole aina hyötyä. Välillä koira on kuin enkeli, välillä itse piru. Olemme
siis vasta alussa taipaleellamme kohti totaalista kurinalaisuutta.
Teksti: Heidi Similä
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OMISTAJAN VELVOLLISUUDET
Koira tuo mukanaan paljon velvollisuuksia, eikä ne suinkaan rajoitu koiraan
itseensä. Koiraa kohtaan meillä on velvollisuus pitää lemmikistämme hyvää
huolta (oikea ruokinta, lenkitykset, terveys). Koiran omistajina meillä on myös
velvollisuuksia muita ihmisiä kohtaan.
Yksi velvollisuuksistamme on pitää koira kytkettynä taajama-alueilla. Tämä on
jopa määrätty laissa ja monet koiraihmiset vastustavat tätä. Koiran omistajina
meidän tulisi kuitenkin muistaa, etteivät kaikki ihmiset pidä koirista. On
olemassa myös ihmisiä, jotka oikeasti pelkäävät kuollakseen koiria. Näille
koirakammoisille ihmisille on aivan samantekevää, onko vastaan tuleva koira
kiltti ja huippukoulutettu vai ei. Koirakammoisille ihmisille ainoa lohtu on se,
että he näkevät koiran olevan kytkettynä omistajaansa.
Välillä, varsinkin pennun kanssa, sattuu vahinko ja koira pääsee karkuun.
Mikäli koira menee vieraan ihmisen luo, tilanteen pelastaa yksinkertainen
anteeksi-pyyntö. "Anteeksi, tämä on vielä pentu, eikä oikein osaa totella vielä"
-lause auttaa vierasta ihmistä ymmärtämään tilanteen sen sijaan, että
kyseisen koiran omistaja leimaantuisi taas yhdeksi väliinpitämättömäksi
hulttioksi. Anteeksi-pyynnöllä estetään tehokkaasti uusien koiria vihaavien
ihmisten syntyminen.
Koskaan ei voi myöskään muistuttaa
liiaksi, että omistajan velvollisuus on
kerätä koirien ulosteet hoidetuilta
alueilta (järjestyssäännös). Kaikki,
myös koiraihmiset itse, inhoavat astua
koiran kakkaan saati pestä haisevaa
ulostetta lapsensa vaatteista!
Omistajan velvollisuus on myös
ilmoittaa, mikäli koiralla on jokin
poikkeavuus. Tällaisia poikkeavuuksia
ovat esimerkiksi tartunta-taudit ja
loiset. Mikäli koiralla on tarttuva tauti
(esim. vatsatauti tai vaikka yskä),
koiran omistajan tulee varoittaa
kaikkia lähestyviä koirakoita. Vain
täten estetään uudet tartunnat ja
tautien leviäminen. Narttujen omistajien tulee ilmoittaa myös narttunsa
juoksuista. Juoksuisen nartun kanssa ei saa myöskään mennä koirapuistoihin.
Kannattaa siis harkita tarkkaan ennen kuin hankkii koiran: oletko sinä valmis
kaikkiin koiran tuomiin velvollisuuksiin?
Helinä Laine
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UIMAAN - TALVELLA???
Katsoin
joulun
jälkeen
koirani
olemusta.
"Hmm...?"
Miten
se
näyttikään jotenkin pullevammalta ja
selkäkin
vaikutti
jotenkin
"löysemmältä", kuin ennen. Omasta
olemuksestani ei niin väliä...
Päätin aloittaa koirallani kuntoilun.
Mutta miten saada koiralle kuntoa ja
lihaksia, kun lumirinteitä ei tänä
tavena liiemmälti ole näkynyt? Pelkkä laiskahko lenkkeilykään liukkailla
jalkakäytävillä tai samoilu metsissä ei näyttänyt juurikaan auttavan.
Ruokahalut vaan kasvoivat meillä molemmilla.
Sitten eräänä päivänä sisareni soitti. Koiraihminen hänkin Keski-Suomesta.
Hän oli kuullut, että Hyvinkäällä on koirakylpylä ja olisi halukas koiransa
kanssa kokeilemaan uimista. Talvella kun ei juuri ole "luonnonaltaisiin"
päässyt ja vesikoirana geenit vetäisi veteen. Haa, hieno idea! Niinpä päätin
ottaa selvää kylpylästä ja varasin sieltä koirillemme ja muutamalle
koirakaverille uintiajan. Näin koiramme kavereineen saivat hienon joululahjan
tänä vuonna, vaikkakin vasta joulun jälkeen, siksi sitäkin hyödyllisempi.
Saavuimme varaanamme aikana kylpylän pihalle Hyvinkäälle ja astuimme
sisään kylpylään. Se loisti puhtauttaan ja siisteyttään. Koiramme suihkutettiin
ensin kaikesta ravasta ja ulkoa hankitusta liasta. Ja eiku altaaseen! Ensi
alkuun koirakaverit hieman jännittivät uutta ja outoa uimapaikkaa. Altaaseen
meno ramppeja pitkin kummastutti ensi alkuun. Mutta ystävällinen "uinti
treenari" näytti ja opasti kärsivällisesti reitin veden varaan. Eikä aikaakaan,
kun uinnit jo alkoivat sujua jokaiselta karvakuonolta oikein mallikkaasti.
Pallojen nouto uimalla oli niistä kaikista hauskinta pitkään aikaan. Vähän tuli
jopa kilpailua siitä, kuka ehti ensin hakemaan palloja vedestä.
Puolen tunnin reippaan uinnin jälkeen koiramme menivät suihkun kautta
kuivattelemaan omiin karsinoihin, jossa oli hyvät föönit ja kasa pyyhkeitä
valmiina kuivaamisia varten. Koirat vaikuttivat väsyneiltä, mutta erittäin
tyytyväisiltä hyvän ja tehokkaan liikunnan jälkeen. Ja puhtailta puuhkeine
turkkeineen. Koko loppupäivän ainakin oma koirani makoili raukeana ja
tyytyväisen väsyneenä melkoisen rankkaan liikuntaan.
"Jep, hieno homma. Jonakin päivänä kuule "hurttani" lähdemme uudestaan!"
Lupasin ihmisen parhaalle ystävälle, joka venytteli vaan etujalkojaan ja ynisi
jotakin tyytyväisenä. Kai se oli "kiitos".
Liikuntavinkin raapusteli : Anita
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HISTORIAA KOIRISTA
Perinnöllisen tutkimuksen mukaan
koira polveutuu sudesta. Nykyään
uskotaan, että ensimmäinen muutos
sudesta koiraksi tapahtui Itä-Aasiassa
noin 15 000-100 000 vuotta sitten.
Tämän jälkeen on jossain vaiheessa
tapahtunut kolme muuta perinnöllistä
muutosta ja näiden pohjalta ovat sitten
nykyiset koirat saaneet alkunsa.
Tarkemmissa DNA-tutkimuksissa on
saatu selville, että kolme neljäsosaa
kaikista koirista polveutuu yhden ja
saman
aasialaisen
suden
kantamuodosta. Jäljelle jäävän yhden
neljäsosan taustalta löytyy kolma
muuta susityyppiä. Tähän mainittakoot, että myös sudet ovat kehittyneet
kantamuodoistaan.
Nykyisin oletetaan, että suden kesyyntyminen alkoi primitiivisten metsästäjäkeräilijäihmisten ruuan tähteiden kärkkymisellä. Tämä on vain oletusta, sillä
tuolloin koirat muistuttivat niin paljon susia, ettei niitä kyetä varmuudella
erottamaan susista. Tosi asiassa susien luita kymmenien tuhansien vuosien
takaa on löydetty samoilta paikoilta kuin ihmistenkin luita, mutta on
mahdotonta sanoa, olivatko sudet ihmisten saaliita vai alkukantaisia
seuralaisia. Varmasti tiedetään, että 14 000 vuotta sitten ihmisillä oli jo
kesykoiria.
Argeologisten löytöjen perusteella tiedetään, että 6 000-7 000 vuotta sitten
Mesopotaniassa oli vinttikoiratyyppisiä kesykoiria, yli 5 000 vuotta sitten
Tiibetissä oli vankkoja molossikoiria (kuten nykyisen bulldogin esivanhempia)
ja samoihin aikoihin oli Kiinassa ja Egyptissä kääpiökoiria sekä PohjoisEuroopassa pystykorvaisia tuuheaturkkisia koiria. Paimentavia koiria on ollut
yli 4 000 vuotta sitten Israelissa ja yli 3 000 vuotta sitten paimenkoirat ovat jo
levittäytyneet Englannin Walesiin asti. Sileäkarvaisia mäyräkoiran näköisiä
koiria on elänyt Italiassa noin 1 700 vuotta sitten.
Nykyajan tekniikalla genetiikot selvittivät 85 eri nykyisen koirarodun taustan.
Kävi ilmi, että kaikki 85 rotua voitiin jakaa neljään eri roturyppääseen ja näistä
kolme rypästä on kehittynyt vasta viimeisen 200-300 vuoden aikana.
Ryhmään 1 kuuluvat alkukantaisimmat rodut (lähimpänä koiran aasialaisia
susi-esivanhempia): chow-chow, shar pei, akita, shiba, basenji, siperianhusky,
ja alaskanmalamuutti. Melkein yhtä vanhoja rotuja ovat: afgaaninvinttikoira,
lhasa apso, kiinanpalatsikoira, saluki, samojedinkoira, shih-tzu ja
tiibetinterrieri.
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Ryhmään 2 kuuluvat vartijakoirat: mastiffi, buulmastiffi, englannin- ja
ranskanbulldoggi,
bokseri,
rottweiler,
newfoundlandinkoira,
berninpaimenkoira,
mallorcandoggi,
kaukasianpaimenkoira
ja
saksanpaimenkoira.
Ryhmästä
3
taas
löytyvät
paimenkoirat:
shetlanninlammaskoira,
belgianpaimenkoira, skotlanninpaimenkoira, bordercollie, bernhardinkoira,
vanhaenglanninlammaskoira, irlanninsusikoira, englanninvinttikoira, whippet
ja venäjänvinttikoira.
Viimeiseen eli ryhmään 4 kuuluvat metsästyskoirat: kultainennoutaja,
labradorinnoutaja, cockerspanieli, suomenajokoira, basset, beagle, pointteri,
irlanninsetteri, cairnterrieri, airedalenterrieri sekä muut noutajat, spanielit,
terrierit ja ajokoirat
Koirien kesyyntymisen syy on selvinnyt, kun on tutkittu ketun kesyyntymistä.
Englannissa kesytettiin kettuja aluksi totuttamalla niitä elämään tiheästi
asutulla seudulla 20 vuotta, jonka aikana kettujen pakoon lähtö -etäisyys
pieneni huomattavasti. Venäläinen Dimitri Beljajev rupesi tietoisesti
jalostamaan ketuista kesyä versiota valitsemalla jalostukseen yksilöt, jotka
hakeutuivat ihmisen seuraan, haukkuivat enemmän ja joilla oli luppakorvat. Jo
kymmenes kettu-sukupolvi oli kesyyntynyt eli kettu pysyi aikuisenakin
pentumaisena. Juuri näin on käynyt myös susien kesyyntymisessä koiriksi:
koirat ovat aikuisia pentuja, jotka ovat uteliaita ja vastaanottavaisia
ihmisvanhempiensa viesteille.
Lähde: Jos koirasi puhuisi, koulutusopas omistajalle
Bruce Fogle, Otava
Helinä Laine
KURSSITARJONTAA KARVAKUONOILLEMME
TASSUNTAIDOT
Puutyöt I
Tutustutaan puuhuonekalujen muotoilun perusteisiin. Oikea työskentelyote, erilaiset
pinnat ja puun kovuudet tulevat tutuksi. Ota oma halko mukaan ensimmäiselle
kerralle!
Puutyöt II Jatkotaso
Puutyöt I käyneille. Syvennytään tarkemmin jokaisen valitsemaan puumateriaaliin.
Esimerkiksi ovenpielet, keittiökalusteet tai kynnykset. Voidaan muotoilla uudelleen
omistajan vasta hankkima kallis designlipasto.
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Puutyöt II-III Erikoistekniikat
Tutustumme mm. rottinkisten huonekalujen uudelleenmuotoiluun sekä käymme läpi
yleisimpiä tapoja repiä kulma auki vanerisista huonekaluista, kuten TV:tasoista,
yöpöydistä yms.
KIELET
Ihmiskielen tehokurssi
Apuja arkielämään ihmisten keskellä! Opit tavallisimmat ihmiskielen sanat sekä
muutamia helppoja keinoja saada viesti perille, kuten ulkona asiointi, nälkä ja
aktivoinnin tarve.
Ihmiskielen jatkokurssi
Tehokurssin käyneille. Syvennymme tarkemmin ihmisen kanssa viestimiseen.
Opettelemme mm. sohvalle pissimisen symboliikkaa, ulvonnan merkitystä ihmiselle
sekä salakavalalla tavalla söpön, mutta kivuliaan vastenhyppimisen jalon taidon!
Ihmiskieltä senioreille
Ihmisten kanssa kauan ymmärrysvaikeuksissa oleville varttuneille aikuisille koirille
tarkoitettu kurssi, jossa käydään hitaasti ja helppotajuisesti läpi ihmisen
ymmärtämisen perusteita.
Kerrostaloääntelyn aktiivikurssi
Opimme luovimmat keinot kommunikoida naapurin rekun kanssa sekä seitsemän
erilaista niksiä huoltomiehen ojentamiseen! Halukkaat voivat kurssin yhteydessä
tutustua myös postiljoonin säikyttämisen perusteisiin.
KOTITALOUS
Ovet auki I-III
Kurssi soveltuu niin aloittelijoille kuin kehittyneemmillekin. Käymme läpi
mahdollisimman kattavasti erilaisia ovia, kahvoja, lukkoja ja esteitä joita
jokapäiväisessä elämässä vastaan tulee. Opimme avaamaan ja murtamaan esteitä
luovasti ja opittua soveltaen. Mukava ja antoisa harrastus!
Roskis tutuksi
Opettele hyödyntämään roskiksen sisältö uudella ja innostavalla tavalla! Kurssi sopii
tylsistyneille yksin kotiin jääville koirille, jotka ovat mahdollisesti käyneet jo Ovet auki
-kurssin. Käymme läpi yleisimmät roskat sekä poisheitettävät talousjätteet.
Mahdollisuus tutustua myös komposteihin.
VIESTINTÄ
Vasen oikee, nosta koipee!
Nuorille uroskoirille tarkoitettu koivennostamiskurssi. Harjoittelemme niin noston
nopeutta kuin suihkun tarkkuuttakin. Jokainen kurssin käynyt pysyy pystyssä koipea
nostaessaan!
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Kusikurssi II

Syvennämme uroskoirien taitoja lorottaa pissa erilaisille materiaaleille, sekä
opettelemme näkemään uusia innovatiivisia kohteita jättää hajumerkki. Myös
pissavanan symboliikkaan paneudumme kurssin loppupuolella.
Feromonit tutuksi
Lyhytkurssi uroskoirille, jonka aikana käymme läpi narttujen yleisimmät
feromonitasot ja niiden merkitykset. Opettelemme nuolemaan pissoja ja
väpisyttämään leukaamme silmät pyörien tarkempiin tuloksiin päästäksemme!
Jokaiselle uroskoiralle hyödyllinen tehokurssi!
Esiintymiskurssi kokeneille
Kurssi soveltuu hyvin esim. remmiräyhäämisen ja muun muille pullistelun merkeissä
kokeneille koirille. Syvennämme ilmaisua ja käymme läpi äänenkäyttöä ja kehon
hallintaa.
KOIRA YHTEISKUNNASSA
Eroahdistus, tukiryhmä
Vertaistukea eroahdistuksesta kärsiville koirille.
Valeraskaus
Aktiivinen ryhmä valeraskauksista
pennunkorvikkeesi!

kärsiville

nartuille.

Tuo

mukana

oma

Pallohullut
Iloinen reipas pallohullut-ryhmä kokoontuu fanittamaan palloja kaksi kertaa viikossa!
Uusia jäseniä (ja palloja) kaivataan!
Vahtiviettiset kekkerit
Istutaan iltaa opistosalissa ja kuunnellaan hipihiljaa käveleekö alakerran pääovien
ohi joku. Räjähdetään korviahuumaavaan vahtihaukkuun aina kun alakerran
pallohullut ryhmän porukka alkaa piipittämään piippipalloja. Samanhenkistä seuraa
kaikille ilmoittaville- ja puolustaville vahdeille!

TAPAHTUMAKALENTERI 2008
SEURAA TAPAHTUMATIETOJA
http://www.saunalahti.fi/tkennelk/
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