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Tuusulan
kaikkien
rotujen
kansallinen näyttely 30.6.2007
BEST IN SHOW -koira, Rasmus, on
oman kerhomme edustaja!

sitten vuorostaan ja tilalle tuli
Uudenmaan Kanakoiraharrastajat,
jotka
ovat
edelleen
mukana.
Keravan
lopettaessa
näyttelytoimikunnassa
pyysimme
mukaan Koirakerho Heiluhännät.
Näyttely alkoi suuren koiramäärän
vuoksi jo klo 9 ja loppui Bis-kehään
noin klo. 17.00
Näyttelyyn osallistui miltei 2500
koiraa, joka on tosiaan paljon
kansallisessa näyttelyssä.
BIS-kehä
muodostui
ryhmävoittajista, joista neljä parasta
valitsi Raiko Rotner.
BIS 1 newfoundlandinkoira Wave
Seekers´ Wheeler Dealer

Kuva 1.1. BIS 1 newfoundlandinkoira Wave Seekers´
Wheeler Dealer “Rasmus”, omistaja Outi Lius

Näyttely oli tämän kesän suurin
yksipäiväinen kansallinen näyttely,
joka
pidettiin
Tuusulan
urheilukeskuksen harjoittelukentällä.

Bis 2 Keeshond Ikurin Nota Bene
Bis 3 Afgaanin vinttikoira Khafka´s El
Tocayo
Bis 4 Irlanninsetteri punavalkoinen
Corranroo Celtic Vision

Näyttelyn järjestäminen on ollut
perinne miltei kerhon alusta lähtien;
näyttely ollaan järjestetty joka toinen
vuosi. Alussa oli useasti parin
ryhmän näyttelyjä, jotka sitten
vuosien saatossa ovat paisuneet
todella isoiksi kaikkien rotujen
näyttelyiksi.
Alkuaikoina oli kennelpiirin rajat
hieman toiset, jolloin järjestettiin
näyttelyt
yhdessä
Hyvinkään
kerhojen kanssa.
Rajamuutosten
myötä
tuli
kumpanneiksi
Keravan
Koiraharrastajat sekä Järvenpään
Koirakerho.
Järvenpää
jättäytyi
2/2007

Kuva 1.2. BIS Rasmus ja näyttelyn tuomareita
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Näyttelyssä oli tälläkertaa, paikasta
johtuen paljonkin erilaisia vaikeuksia.
Tilapäisessä sähkökeskuksessa ei
riittänyt meille tarpeeksi tehoa, josta
johtuen kahvinkeittimet toimivat liian
hitaasti, sekä kylmäcoolerit juomille.
Kentältä piti hakea kiireesti omat
kuulutuslaitteet apuun, kun ei saatu
luvattuja laitteita.

Tuloksia
Belgianpaimenkoira malinois
FIN TVA, HK3 RM1-07 SM3-07, EK1,
BH Eloketun Etiäinen “Ara”
FIN22760/03
synt. 22.1.2003
Om./ohj. Reija Nieminen, Kerava

Meitä TuuKK:laisia oli kiitettävästi
mukana erilaisissa hommissa. Kiitos
heille kaikille. Homma toimi niin hyvin
kuin
niissä
olosuhteissa
oli
mahdollista.
Kaikki kerhot osallistuivat hienosti
panoksellaan järjestelyihin, joten en
mainitse tässä kuin Heiluhäntien
siivouspartion. Kävimme sunnuntai
aamuna tarkastamassa paikat, eikä
tällä kertaa löytynyt roskan roskaa
alueelta. Oli todella puhdas kenttä.
Kävijät lähinnä moittivat tilan ahtautta,
mikä oli myös ennakoitavissa. Jotkut
rutisivat palkinnoista, niinkuin joka
näyttelyssä yleensä. Koskaan ne ei
miellytä kaikkia.
Positiivista palautetta taasen tuli
ystävällisestä
ja
avuliaasta
henkilökunnasta, joka jaksoi myös
hymyillä.
Lopuksi haluan kiittää KAIKKIA
näyttelyn onnistumiseen vaikuttaneita
henkilöitä. Hienosti meni!

Kuva 1.3. Reija ja Ara

RM PAHA 3, HK3, VOI1, 1. sija
Hämeenkyrö 15.7.2007 pist. 284
Belgianpaimenkoirien rotumestari
SM PAHA 3, HK3, VOI1, 3. sija
Oulu 17-19.8.2007 pist. 275
Suomenmestaruuspronssi

Terveisin Anja Nikkonen

Kuva 1.4. Henkilöhaun SM-mitalistit 2007
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Luonnetesti Pöytyä 26.8.2007
+ 250 p.
(+2, +3, +3, +3, +2, +3, +3, +3, +++)
Tuomari: Bengt Söderholm ja Jorma
Piironen
1. Kerro lyhyesti itsestäsi ja koirastasi
sekä yhteisestä taustastanne.
Olen tekninen toimittaja, asun
Keravalla ja harrastan salibandya,
juoksemista ja kuntosaliharjoittelua
koiraurheilun ohessa. Koirani on Mari
Hyytiäisen Eloketun kennelistä 4,5
vuotias "Ara"-kettu. Ara tuli luokseni
8-kuisena syyskuussa 2003. Se asui
pentuajan Pohjois-Suomessa ja joutui
palaamaan Etelä-Suomeen, kun
porojen ajaminen kiinnosti liikaa.
Ensimmäinen yhteinen vuosi oli hyvin
vaikea mm. hallinta-, eroahdistus- ja
laumanjohtajuusongelmien
vuoksi.
Aloitimme heti hallinta-, naksutin- ja
hakuharjoitukset.
2. Miksi koirasi on juuri hyvä haku-,
jälki-, etsintä- tai viestikoira?
Ara on perusterve, rehellinen ja omaa
hyvää kestävyyttä. Kaikki koetut
epäonnistumiset
on
todettu
aiheutuneen koulutusvirheestä tai
ohimenevästä sairaudesta. Ara tekee
työtä varsinkin ohjaajan vuoksi.
3. Miten ja kuinka usein harjoittelette
kutakin osa-aluetta?
Harjoittelemme joka osa-aluetta 0-2
kertaa viikossa tai muutaman päivän
kuureina.
Pidän
harjoituksista
päiväkirjaa (mikä oli harjoituksen
tavoite, miten tehtiin, mikä meni
hyvin, mikä meni huonosti ja mitä
muistettava seuraavalla kerralla).
Päiväkirjasta näen heti, mitä on taas
treenattava. Jos en itse osaa ratkaista
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jotain ongelmaa, käännyn kokeneiden
kilpailijoiden puoleen nopeasti.
Esineruutu
oli
alussa
suuri
murheenkryyni (koirasta oli paljon
hauskempaa juosta kuin tuoda) ja sitä
harjoiteltiin viime vuonna mm.
päivittäin kahtena kuukauden kuurina.
Harjoittelemme aina 50 x 50 m
alueella. Koiralle on opetettu, että
löytö on aina suoraan edessä ja
alussa opetus tehtiin yksi esine
kerrallaan. Nyt lisäämme motivaatiota
mielikuvaharjoituksilla,
tarkkuutta
lähiesineharjoituksilla,
teemme
vaikeassa
maastossa
helppoja
esineitä ja helpossa maastossa
vaikeita esineitä, sekä vieraalla
tallauksella vieraita esineitä. Esineitä
on usein neljä.
Haussa harjoittelemme usein pitkiä
ratoja (300-400 m), suoraa pistoa
erilaisissa
maastoissa,
oikeaan
suuntaan risteilemistä, luoksetuloja,
hallintaa, kuljetuksia, erilaisia avo- ja
umpipiiloja sekä tyhjien umpipiilojen
ohituksia. Teemme sokkotreenejä,
joissa ohjaaja ei tiedä löytöjen
sijaintia
radalla,
harjoittelemme
löytöjä, joista ei tule palkkaa, käymme
vierailemassa
vieraissa
hakuryhmissä, teemme radan, jossa
tulee löytö esim. vasta 200 metrin
kohdalla.
Tottelevaisuudessa
harjoittelemme
liikkeiden jotain pieniä osia, koko
liikkeitä, useita liikkeitä peräkkäin
ilman palkkaa, vierailla kentillä tai
erilaisten
häiriöiden
alaisena.
Aloitamme
lähes
aina
paikallaololiikkeellä ja lopetamme
harjoituksen eteenlähetysliikkeeseen.
Ara ei ole ahne, eikä leluhullukaan,
joten hyvän vireen saamiseksi
haukutan koiraa ja annan sen
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komentaa itseäni, tai teen harjoituksia
korkealla vahvistetiheydellä.
Kuntoa
hankimme
tunnin
aamulenkeillä joko hölkäten tai
sauvakävellen koira vapaana tai
vetovaljaissa vetäen.
4. Mitkä ovat seuraavat tavoitteenne?
Ehjä
suoritus
NOM-kisoissa
syyskuussa
Tukholmassa.
Tulevaisuuden tavoitteita olisi mm.
haku-, jälki- ja etsintävalion arvot,
sekä belgien TOKO-MM kilpailut.
5. Millaisia vinkkejä antaisitte muille
omalla tiellään eteenpäin pyrkiville
harrastajille?
Eräs menestynyt TOKO-kilpailija
kertoi, että jos koira tekee virheen, se
johtuu aina ja vain kouluttajasta, joka
ei ole huolehtinut joko motivaatiosta,
ei ole vahvistanut vähään aikaan
oikeata toimintaa tai on kouluttanut
asian koiralle väärin.
Koira ei näytä keskisormea, kun
ohjaajan auktoriteetti on kunnossa.
Koiralle ei siis koskaan kannata
hermostua, vaan vika löytyy aina
katsomalla peiliin. Jos koiralle
hermostuu, se saattaa yhdistää
hermostumisen eri asiaan kuin
kouluttaja. Tämä taas hidastaa
oppimista ja aiheuttaa epävarmuutta.
Koiralla tulisi olla koulutettaessa
hauskaa. Eli opetetaan tekninen
suoritus
kaikissa
osa-alueissa
positiivisesti
mahdollisimman
valmiiksi. Aktivoivia ja virettä laskevia
pakotteita käytetään vain tarvittaessa
ja kuureina, eikä niitäkään saa
käyttää, jollei niitä ole kunnolla
ehdollistettu ja jollei kouluttaja ole
niitä oikein ymmärtänyt, tai kykene
motorisesti niitä oikein toteuttamaan.
6

6. Mikä motivoi sinua ja koiraasi
parhaiten? Miten motivoit koiraasi
jaksamaan
koepäivän
kaikki
osasuoritukset?
Uusien positiivisten koulutustapojen, metodien ja -välineiden oppiminen
motivoi minua. Mm. ruoka, leikki,
huomion saaminen ja haukkumislupa
motivoi koiraani.
Koira
tottuu
tekemään
kaikki
koepäivän
suoritukset
jo
harjoituksissa, kun tehdään silloin
tällöin useaa lajia samana päivänä.
2-3 päivää ennen koetta alkaa koiran
lepääminen.
Ruoka
puolitetaan.
Huomiota ei enää anneta. Lenkit
tehdään hihnassa, rauhallisesti ja
lyhyesti.
Päivää
ennen
ruoka
puolitetaan
toisen
kerran.
Koeaamuna koirasta näkee, että se
on levännyt ja virtaa täynnä. Hyvä
puoli on se, että koira jaksaa kaikki
koepäivän osasuoritukset. Huono
puoli on se, että ensimmäisessä
osasuorituksessa saattaa olla virettä
liikaa ja huolellisuus kärsii. Koepäivän
osasuoritusten jälkeen koira saa
kahden
päivän
ruuat
sopivina
annoksina.

Kuva 1.5. Rotumestari Ara (oik.) ja tuore jälkivaliosisko
Lempi

Terveisin Reija Nieminen
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Valokuvaaja iskee
Aurinko paistoi ja ilma oli kuin luotu
uudelle
tutkimusmatkalle.
Valokuvaajamme nappasi kameran
kainaloonsa
ja
suunnisti
koulutuskentälle katsomaan mitä
kivaa siellä tällä kertaa tapahtuisi.
Kuten kuvaaja oli arvellutkin, kentällä
oli tohinaa. Siellä oli menossa
agilityharjoitukset.
Ahkerat treenaajat olivat pystyttäneet
radan, joka oli u-kirjaimen muotoinen.
Sivuilla oli hyppyesteet ja mutka
muodostui putkesta. Tarkoitus oli,
että putkesta ulos tultaessa koira
jatkaisi matkaansa suoraan edessä
oleville esteille. Valokuvaajamme
pystyi vain ihastelemaan kuinka hyvin
kaikki tehtävästä suoriutuivat. Ja
vaikka välillä tulikin pieniä virheitä,
niin ohjaajilla kuin koirillakin oli
selvästi todella hauskaa.
Yhden ollessa radalla, muut odottivat
nätisti vuoroaan. Kuvaajamme päätti
käyttää tilaisuutta hyväkseen ja
haastatteli kahta omaa vuoroaan
odottavaa koirakkoa. Ensimmäisenä
olivat Janna ja Jesper.
Keitä olette?
Olen Janna ja koirani on Jesper.
Jesper on hyvin seurallinen kolme
vuotias
saksanpaimenkoiran
ja
bordercollien risteytys.

Kuva 1.6. Janna ja Jesper

Harrastukset?
Olemme kilpailleet tokossa. Lisäksi
harrastuksiimme kuuluvat agility ja
pelastuskoirien haku.
Tavoitteet?
Keväällä saavutimme ensimmäisen
tavoitteemme
eli
saimme
koulutustunnuksen
tokon
erikoisvoittajaluokasta.
Haussa
keskitymme
tällä
hetkellä
maalimiesten ilmaisun parantamiseen
ja sitä kautta sieltäkin tulee
toivottavasti tuloksia. Mitä taas
agilityyn tulee niin mennään niin
pitkälle kuin vain pääsemme.
Jannan ja Jesperin harjoitusvuoron
koittaessa
kuvaajamme
siirtyi
haastattelemaan Paulaa ja Kelmiä.

2/2007
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Keitä olette?
Nimeni on Paula Ruotsalainen ja
tässä
on
kolmen
vanha
islanninlammaskoirani
Kelmi.
Olemme
vasta
tutustumassa
Tuusulan kennelkerhon toimintaan ja
aiomme kyllä liittyä seuraanne.

Kun koira saa ruumiillista ja älyllistä
työtä, se pysyy rauhallisena ja
onnellisena. Kehottaisin myös kaikkia
ihmisiä opiskelemaan enemmän
koirien kieltä: varsinkin rauhoittavia
signaaleja. Mielestäni turhan usein
saa nähdä, kuinka ihmiset tulkitsevat
koiriaan väärin ja tästä johtuen
toimivat myöskin väärin.
TOKO-palsta
Kesä muuttuu pikku hiljaa syksyksi ja
ilmat viilenevät. Viime sunnuntaina
kirpeä
syyssade
yllätti
meidät
tokolaiset ja eiköhän juuri tällä
kerralla allekirjoittanut ollut unohtanut
sadevaatteet kotiinsa. Vaikka sainkin
lainaan
sadetakin,
syksyn
ensimmäinen
flunssa
pääsi
iskemään. Onneksi nämä flunssat
menevät aikanaan ohi. Myöskin
kesälomat alkavat olla takana päin,
ikävä kyllä.

Kuva 1.7. Paula ja Kelmi

Harrastukset?
Kelmi on kisannut tyttäreni kanssa
agilityssä kolmannella tasolla. Nyt
tytär opiskelee, joten minä aloin
harjoittelemaan koiran ohjaamista
esteille.
Tokossa
olemme
saavuttaneet
koulutustunnukset
alokas ja avoimesta luokasta. Nyt
kilpailemme
voittajaluokassa
ja
tavoitteena
olisi
saavuttaa
tottelevaisuusvalion arvo. BH-koekin
ollaan läpäisty.
Terveisiä muille?
Pyrin itse aina noudattamaan ideaa
"väsynyt koira on onnellinen koira" eli
touhutkaa paljon koirienne kanssa.
8

Tokolaiset ovat harjoitelleet ahkerasti
läpi
kesän
ja
järjestimmepä
epäviralliset kisatkin. Kisoissa oli
kolme luokkaa ja kaikissa luokissa
suoritettiin
tokon
virallisen
alokasluokan liikkeet. Helpoimmassa
luokassa olivat kaikki keinot sallittuja,
seuraavassa luokassa sallittua oli
vain kaksoiskäskyt ja vaikein luokka
arvosteltiinkin sitten ihan virallisten
sääntöjen mukaan. Tuomarina toimi
Tiltu Antikainen.
Yllättävän
harva
helpoimpaan
luokkaan
osallistujista
turvautui
lisäapuihin. Itse olisin mielelläni
nähnyt pientä liikkeiden onnistumisien
varmistelua,
kun
se
kerran
säännöissä sallittiin. Onhan se aina
parempi tehdä asiat varman päälle
kuin ottaa riskillä ja saada virheitä. Ja
kun
harjoittelee
ja
varmistaa
leikkimielisissä kisoissa liikkeiden
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onnistumiset,
niin
koira
oppii
suorittamaan liikkeet oikeaoppisesti
myös virallisissa kilpailuissa. Koirat
huomaavat
nopeasti
ohjaajansa
jännityksen ja käyttävät sitä surutta
hyväkseen: ainahan voi lintsata,
jättää liikkeitä tekemättä tai vaikka
keksiä jotain mielenkiintoisempaa
tekemistä (kuten hajujen tutkiminen
tai kaverin tervehtiminen), kun kerta
emäntä tai isäntä on jännityksestä
kankea.

Luokka NAKKI

Jokaisen
suorituksen
jälkeen
tuomarimme
antoi
osallistujalle
vinkkejä koulutukseen. Tästä johtuen
kilpailumme aikataulu venyi, mutta
ainakin jokainen pääsi kysymään ja
keskustelemaan
omasta
suorituksestaan. Pahoittelen, mikäli
tämä aikataulun venyminen kävi
hermoille. Toisaalta: eikös se ole
parempi,
että
saa
oikeasti
ulkopuolisen
osaavan
ihmisen
kommentteja kuin että sanotaan
"ihan kiva" ja sysätään syrjään toisen
tieltä?

6. Anita Riekki ja Emir 175,5 pst

Kaiken kaikkiaan kisat menivät hyvin
ja
saimme
nähdä
loistavia
suorituksia.
Kaikki
osallistujat
palkittiin herkkuja sisältävällä pussilla,
toiseksi tulleet saivat lisäksi lelut ja
voittajat lahjakortit eläinkauppaan.
Osa
osallistujista
joutuivat
poistumaan ennen palkintojen jakoa,
joten heidän pisteensä jäi laskematta
ja näin ollen lopullisissa tuloksissa
huomioimatta.
Nämä
osallistujat
voivat itse tarkistaa tulostaulukosta,
mihin olisivat sijoittuneet.

1. Tia Hirvonen ja Hilla 195 pst
2. Katja Nieminen ja Afi 194 pst
3. Timo Laine ja Dali 191,5 pst
4. Minni Salminoja ja Iines 189 pst
5. Sanna-Mari Saukkonen ja Roope
183,5 pst

7. Sylva Eloranta ja Luna 165 pst
8. Carita Mäkelä ja Onni 163,5 pst
9. Kirsi Miettunen ja Winston 154 pst
Luokka HÖPINÄ
1. Tuula Rasilainen ja Älli 188 pst
Luokka TOSIKOT
1. Anita Riekki ja Enna 169,5 pst
2. Katri Soini ja Pirre 169 pst
3. Svea Vilen ja Rauha 157 pst

Onneksi olkoon voittajille ja suurkiitos
kaikille onnistuneista kisoista!

2/2007
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Tuusula 03.06.07
Tuusulan Kennelkerho
KÄYTTÄYTYMISKOE:

Koulutusoppia leirillä

Spn Konnamuorin Intro 44092/05,
Mervi Kähönen, Vantaa HYV BH
Ssu Gigabit Black Bodyguard 43163/
01, Janne Keronen & Elina Mattila,
Tuusula HYV BH
Spn Muikkusen Darma 24095/04, B
Lindholm & M Hakala, Östersundom
HYV BH

Tuusulan Kennelkerhon koulutusleiri
järjestettiin
tällä
kertaa
viikon
mittaisena heinäkuun puolivälissä.
Leiri
järjestettiin
Hiidenhelmen
leirikeskuksessa
Punkalaitumella.
Paikka
osoittautui
mainioksi,
majoitustilat olivat hyvät ja ruoka
maistui.
Lisäpisteitä
saunamahdollisuudesta joka toinen
päivä, ja lämpimästä palvelusta.
Puitteet olivat hyvät eri lajien
harrastamiselle ja miljöö oli kaunis.

Spn Amtegs Isolde 31283/05, Teemu
Ammunet, Vantaa HYV BH
Bpmn Etulinjan Antarctica 17719/04,
Susanne Nieminen, Tuusula HYV BH
Spu Jopan Maradona 38921/05,
Heidi Parant, Vantaa HYV BH
Bcn Solvallarens Aida 33732/05,
Elina Mälkiä, Vantaa HYV BH
Kokeesta
vast.
tuomari
Kuronen. Os 7 koiraa.
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Juha

Kuva 1.8. Hiidenhelmen maisemia

Lisäjännitystä koiran kanssa ulkoiluun
leirin aikana toi Hiidenhelmen kesy
lemmikkipossu Vilho, joka kuljeskeli
alueella vapaana ja saattoi tupsahtaa
kulman takaa kesken lenkin. Vilho
osoittautui oikein kiltiksi ja mukavaksi,
ja sai nopeasti kaikkien leiriläisten
sympatiat puolelleen. Koirat tosin
suhtautuivat isoon tuhisijaan hieman
epäilevämmin :)

Tuusulan Kennelkerho ry.
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Mari piti myös kaikille leiriläisille
keskiviikkona
tottelevaisuuskoulutusluennon josta
varmasti jokainen sai jotain irti oman
koiransa
koulutukseen.
Oppeja
testattiin
Marin
ohjauksessa
käytännössä vielä samana päivänä.

Kuva 1.9. Vilho minipossu 10-vuotta

Meitä leiriläisiä oli kaikkiaan 11
koirakkoa. Jäljestämisen saloihin oli
perehtymässä kuusi koirakkoa: Anja
ja hwu Tito, Riikka ja hwu Riku,
Hannele ja esvn Elli, Päivi ja rhu Niilo,
Kaisa ja spu Horna, sekä Minna ja
rwn Lyyli. Jälkiryhmä treenaili sekä
metsässä, että pelloilla ohi ajavien
autojen ihmeteltävänä. Ryhmää veti
Katja Taponen. Katja huolehti myös
ryhmäläistensä
esineruutuja
tottiskoulutuksesta leiriviikon aikana.
Hakuryhmässä
meitä
oli
viisi,
allekirjoittanut ja spn Nitro, Reija ja
bpmu Ara, Noona ja bcn Roosa,
Miska ja bpmu Masi, sekä Ina ja rhn
Walla. Hakuryhmää oli tiistaina
kouluttamassa Mari Hyytiäinen.

Kuva 1.10.Reija ja Ara henkilöitä etsimässä

2/2007

Kuva 1.11.Elli ja Hannele Marin koulutuksessa

Torstaista lauantaihin hakuryhmässä
oltiin taas tiiviisti metsässä, tällä
kertaa Sari Kärnän koulutettavana.
Kolme
viidestä
ryhmäläisestä,
allekirjoittanut mukaan luettuna, taisi
treenata flunssalääkkeiden voimalla.
Todennäköisesti me kolme tuimme
paikallista apteekkia koko kesän
edestä tuon viikon aikana. On muuten
käsittämättömän hankalaa yrittää olla
piilossa hiljaa kun nenä vuotaa ja
yskittää… Sari opasti meitä myös
etsintäkoetta varten, parina iltana
ehdittiin harjoitella siihen kuuluvaa
pudotetun
esineen
noutoa
ja
pienesine-etsintää.
Sunnuntaiaamuna hakuryhmällä ei
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ollut enää kouluttajaa, mutta onneksi
Katja suostui ottamaan meidät
mukaan jälkipellolle. Oli hienoa
päästä kokeilemaan myös jäljestystä.
Kevennysohjelmana
oli
keskiviikkoiltana
koirien
nopeuskilpailu,
TOTO
-juoksu.
Kisassa nähtiin huimia nopeuksia ja
omintakeisia tyylejä, kaikilla oli
hauskaa.
Juoksukilpailun
mitalikolmikko oli Miska ja Masi, Mari
ja Selma ja Kaisa ja Horna. Ilman
loukkaantumisia ei tästä lajista
selvitty, mutta toisaalta Miskan
tyylipuhdas puolivoltti tuotti kyllä
kanssakilpailijoille huvia. Terkkuja
vaan! :)
Säät suosivat leiriviikon aikana, ei
ollut liian kuuma, ja pahimmat
sateetkin ajoittautuivat öihin. Huima
määrä treeniä ja oppia tuli viikon
aikana, laskeskelin leirin jälkeen
saldoksi omalta osaltani 6 x
hakutreeni, 5 x tottis-/tokotreeni, 2 x
pudotetun
esineen
noutoa
ja
pienesine-etsintää, yksi peltojälki ja
yksi esineruutu. Koirat jaksoivat
kuitenkin
hienosti,
yhdessäkään
hakuryhmän koirassa ei näkynyt
väsymyksen merkkejä. Ohjaajat sitä
vastoin
taisivat
lähteä
kotiin
enemmän kaikkensa antaneena,
väsyneinä mutta onnellisina (ja
flunssaisina).

12

Kuva 1.12.Mervi ja Nitro henkilöitä etsimässä

Suuret
kiitokset
Tuukk:lle
leirijärjestelyistä,
Hiidenhelmelle
ylläpidosta, leirikouluttajille antoisasta
viikosta ja tietysti kaikille muille
leiriläisille
loistavasta
seurasta.
Toivottavasti
seuraavalla
leirillä
nähdään!
T: Mervi ja saksanpaimentaja Nitro
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Tule oppimaan
KOIRAN HIERONTAA

Syvennä taitojasi:
KOIRAN HIERONTA 2

Sunnuntai 4.11.2007 klo 12-15

Sunnuntai 4.11.2007 klo 16-18

Kurssilla käydään läpi koiran hieronta
ensiksi teoriassa. Tämän jälkeen
kurssin
vetäjä
näyttää
omalla
koirallaan ja lopuksi kurssilaiset
pääsevät
harjoittelemaan
omilla
koirillaan. Kurssilta saa mukaansa
kansion, joka sisältää kurssilla käydyt
asiat.

Kurssilla kerrataan koiran hieronnan
perusteet, syvennytään kurssilaisten
omien
koirien
hierontaan
ja
mahdollisiin ongelmiin. Kurssi on
tarkoitettu
koiran
hieronnan
peruskurssin käyneille.

Vetäjänä koiranomi Kirsti Pitkänen

Vetäjänä koiranomi Kirsti Pitkänen

Osallistumismaksu 30 euroa

Osallistumismaksu: 20 euroa

Ilmoittautumiset
30.10.2007
mennessä
Helinä
Laineelle:
hriekki@yahoo.com
tai
koulutuskentälle sunnuntaisin klo 1620. Maksut 30.10.2007 mennessä
tilille Nordea 225920-78899 ja
viestiksi Koiran hieronta + osallistujan
nimi.

Ilmoittautumiset
30.10.2007
mennessä
Helinä
Laineelle:
hriekki@yahoo.com
tai
koulutuskentälle sunnuntaisin klo 1620. Maksut 30.10.2007 mennessä
tilille Nordea 225920-78899 ja
viestiksi Koiran hieronta 2 +
osallistujan nimi.
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Luento :
KOIRAN RUOKINTA

TOKO-koulutus

Lauantaina 22.9.2007 kello 12
koulutuskentällä
Luennoitsija koiranomi Kirsti Pitkänen
Luento sisältää seuraavat asiat:
– Koiran yleiskunto
– Rakenne ja lihakset
– Liikkeet ja asennot
– Ravitsemus
– Ruokintavaihtoehdot
– Ruoka-aineet ja niiden vaikutus
– Liikunta ja ruoka
– Allergiat
Osallistumismaksu
– 15 euroa/seuran jäsen
– 25 euroa/ei jäsen
Ilmoittautumiset 21.9.2007 mennessä
Helinä Laineelle: hriekki@yahoo.com
tai sunnuntaisin koulutuskentällä klo
16 -20. Maksu 21.9.2007 mennessä
tilille Nordea 225920-78899, viestiksi
koiran ruokinta + osallistujan nimi.
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Tavoite: Perustottelevaisuus, TOKOkilpailuliikkeiden harjoittelu
Kenelle:
Kaikille
roduille,
kaikenikäisille koirille
Aika: Sunnuntaisin klo 16-21
Paikka:
Tuusulan
Kennelkerhon
koulutuskenttä, Nahkela
Kesto: Ympäri vuoden
Hinta: 10 euroa/koira/vuosi
Ilmoittautuminen:
hriekki(at)yahoo.com
Rajoitus: Ei rajoitusta.
Ohjaajat: Helinä Laine

BH-kurssi
Tavoite:
Kokeen
esittely,
koeliikkeiden
harjoittelu
ja
harjoituskoe
Kenelle: palveluskoirarotuisille, jotka
tähtäävät käyttäytymiskokeeseen
Aika:
maanantaisin
18:30-19:15
viikoilla 37-41
Paikka:
Tuusulan
Kennelkerhon
koulutuskenttä, Nahkela
Kesto: 5 harjoituskertaa
Hinta: 20 euroa/koira
Maksun saaja: Tuusulan Kennelkerho
Tili: Keski-Uudenmaan OP
509212-530554
Viite: osallistujan oma nimi ja kurssin
nimi
Eräpäivä: vk 35
Ilmoittautuminen: 040-5419703/Reija
tai reija.nieminen@gmail.com
Rajoitus: 10 koiraa
Ohjaajat: Mari ja Minna
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Jatkoryhmä

Valmennusrinki

Tavoite:
palveluskoirakokeiden
koeliikkeiden harjoittelu
Kenelle:
BH:n
suorittaneet,
palveluskoirarotuisille
Aika:
maanantaisin
18:30-19:15
viikoilla 32-39
Paikka:
Tuusulan
Kennelkerhon
koulutuskenttä, Nahkela
Kesto: 8 harjoituskertaa
Hinta: 20 euroa/koira
Maksun saaja: Tuusulan Kennelkerho
Tili: Keski-Uudenmaan OP
509212-530554
Viite: osallistujan oma nimi ja kurssin
nimi
Eräpäivä: vk 30
Ilmoittautuminen: 040-5419703/Reija
tai reija.nieminen@gmail.com
Rajoitus: 6 koiraa
Ohjaajat: Reija

Tavoite: kilpailutottelevaisuus
Kenelle: palveluskoirakoulutuksissa
ryhmien
vetäjinä
toimiville
koulutusohjaajille
Aika: maanantaisin heti kurssiryhmien
jälkeen
elo-marraskuu,
helmitoukokuu
Paikka:
Tuusulan
Kennelkerhon
koulutuskenttä, Nahkela
Kesto: 8 kuukautta vuodessa
Hinta: 0 euroa/koira
Ilmoittautuminen: 040-5419703/Reija
tai reija.nieminen@gmail.com
Rajoitus: 8 koiraa
Ohjaajat: Reija

Kotikoirakoulu
Tavoite: perustottelevaisuus ja hyvät
käytöstavat
Kenelle: palveluskoirarotuisille
Aika:
maanantaisin
18:30-19:00
viikoilla 37-41
Paikka:
Tuusulan
Kennelkerhon
koulutuskenttä, Nahkela
Kesto: 5 harjoituskertaa
Hinta: 15 euroa/koira
Maksun saaja: Tuusulan Kennelkerho
Tili: Keski-Uudenmaan OP
509212-530554
Viite: osallistujan oma nimi ja kurssin
nimi
Eräpäivä: vk 30
Ilmoittautuminen: 040-5419703/Reija
tai reija.nieminen@gmail.com
Rajoitus: 6 koiraa
Ohjaajat: Nina
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Hakukurssi
Tavoite: Palveluskoirakokeiden
henkilöetsintä (kilpailuhaku)
Kenelle: Palveluskoirien
hakukokeisiin aikoville, sekä
aloittelijat että kilpailevat
Aika: Teoria: 21.10. klo 10, maastot:
21.10. klo 12, 3.11. klo 10, 11.11. klo
10, 18.11. klo 10
Paikka:
Tuusulan
Kennelkerhon
koulutuskenttä, Nahkela (maastot
sovitaan teoriakerralla)
Kesto: 5 kertaa
Hinta: 30 euroa/koira (Tuukk jäsen),
50 euroa/koira (ei-jäsen), 10 euroa/
kuunteluoppilas (Tuukk jäsen), 30
euroa/kuunteluoppilas (ei-jäsen)
Maksun saaja: Tuusulan Kennelkerho
Tili: Keski-Uudenmaan OP
509212-530554
Viite: osallistujan oma nimi ja kurssin
nimi
Eräpäivä: vk 30
Ilmoittautuminen: 040-5419703/
Reija tai reija.nieminen@gmail.com
Rajoitus:6 koiraa,6 kuunteluoppilasta
Ohjaajat: Reija
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Jäsenmaksu
Kenelle: kaikille koiraharrastuksesta kiinnostuneille
Paikka: Tuusulan Kennelkerhon koulutuskenttä, Nahkela
Kesto: Ympäri vuoden
Hinta: 10 euroa/jäsen/vuosi (lisäksi 5 euron kirjautumismaksu uudelta
jäseneltä)
Maksun saaja: Tuusulan Kennelkerho
Tili: Keski-Uudenmaan OP 509212-530554
Viite: Jäsenmaksu/oma nimi
Eräpäivä: Heti
Ilmoittautuminen: Jäsenhakemuslomake Tuusulan Kennelkerhon kotisivuilta
Edut: Ilmainen itsenäinen agility- ja tottelevaisuusharjoittelu Tuukk ry:n
kentällä, jäsenlehti, alennuksia Petpost-myymälässä ja erilaisissa
tapahtumissa.

PELATAANKO....PLIIS?
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