
Vuoden Koirat 2012 

Tuusulan Kennelkerho ry:n Vuoden Koira 2012 -palkinnot ja kunniakirjat jaettiin vuosikokouksessa 4.3.2013 

kerhomme nettisivuilla olevien sääntöjen mukaisesti. Vuosikokoukseen oli paikalle saapunut ilahduttava 

määrä palkittavia, mutta pari palkintoa lähti sijaisvastaanottajan mukana kohti varsinaista kotia - toivottavasti 

löytävät nekin perille. 

Tänä vuonna uutena palkintokategoriana oli uusin jaoksemme Pelastuskoirat, missä muista jaoksista 

poiketen palkittiin ansioituneita harrastajia jaoksen tekemän esityksen mukaisesti - ei puhtaan pistelaskun 

perusteella. Tämä päätös tehtiin hallituksessa pelastuskoirajaoksen toiminnan luonteen vuoksi. 

Lämpimät onnittelut kaikille palkituille sekä kiitos kaikille tuloksiaan ilmoittaneille - tsemppiä taas kuluvalle 

vuodelle! 

TuuKK hallitus 

 

VUODEN AGILITY-TULOKAS 

kääpiösnautseri uros Hott’ n Tott Da Ufo son of Afi (FI15649/10) - ohjaaja/omistaja Katja Nieminen, pisteet 

150 

VUODEN AGILITY-KOIRA 

1. kääpiösnautseri uros Chistoso A Fire Inside (FIN33524/06) – - ohjaaja/omistaja Katja Nieminen, 

pisteet 160 

2. kääpiöpinseri narttu Maraca YSL Babydoll (FIN49843/08) - ohjaaja/omistaja Pia Ritaluoma, pisteet 157 

3. kääpiösnautseri uros Esslex Dexter Mcigors (FIN33125/08) – - ohjaaja/omistaja Katja Nieminen, pisteet 

156 

VUODEN NÄYTTELY-TULOKAS 

partacollie narttu Lawnlake Angel Dust (FI15484/11) –  omistaja Marianne Häkkinen pisteet 22 

VUODEN NÄYTTELY-KOIRA 

1. newfoundlandinkoira uros Wave Seeker’ s Fly Me To The Moon (FI12751/11)–  omistaja Erkki ja 

Leila Selin, pisteet 160 

2. beauceron uros Moisionmäen Fiilis –  omistajat Mari ja Tero Kurenmaa, pisteet 70 

3. partacollie narttu Lawnlake Angel Dust (FI15484/11) –  omistaja Marianne Häkkinen, pisteet 38 

 

 



VUODEN PK-TULOKAS 

saksanpaimenkoira uros Sonorian Falke (FIN15510/08) –  ohjaaja/omistaja Mervi Kähönen, pisteet 273 

(HK1) 

VUODEN PK-KOIRA 

1. belgianpaimenkoria tervueren narttu Alma (FIN39357/08) –  ohjaajat/omistajat Anitta ja Janica 

Nurminen pisteet 862,2 

2. saksanpaimenkoira narttu Konnamuorin Intro (FIN44092/05) –  ohjaaja/omistaja Mervi Kähönen, pisteet 

516 

3. saksanpaimenkoira uros Lexicon Kenzo (FI36929/10) –  ohjaaja/omistaja Minttu Gröhn, pisteet 442,3 

VUODEN PELASTUSKOIRAKKO-TULOKAS 

dobermanni uros Lady’ s Trick Juryman (FI56335/10) –  ohjaaja/omistaja Reeta Hämäläinen 

perusteet: Reeta aloitti pelastushaun kauden puolessa välissä. Hän on erittäin aktiivinen harrastaja, joka 

osallistuu kaikkeen toimintaan –  kokeiden järjestämisestä apukouluttajaksi. Hän on tämän puolen vuoden 

aikana suorittanut Etsintä- ja EA1-kurssit. Hän on ollut tutustumassa hälytysryhmän toimintaan ja toimii nyt 

apuohjaajana Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytysryhmässä. Koirakkona Reeta ja Make ovat edistyneet 

roimasti vuoden 2012 aikana. Reeta on antanut kotia vaihtaneelle Makelle hienosti uuden suunnan elämään. 

Reeta on koiranohjaajana se, joka ensimmäisenä muuttaa omaa käytöstään ohjeiden mukaan. 

VUODEN PELASTUSKOIRAKKO 

1. australiankelpie uros Kelmi Pyörremyrsky (FI20758/09) –  ohjaaja/omistaja Merja Järveläinen 

perusteet: Merja on aktiivinen harrastaja, joka osallistuu kokeiden järjestelyihin. Hän on käynyt Etsintä 1-

kurssin ja on ensiaputaitoinen. Hän on suorittanut vuoden 2012 aikana koiransa Onnin kanssa 

viranomaisvaatimusten mukaiset kokeet PERA-A ja PEHA-B. Hän toimii Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 

hälytysryhmässä pelastuskoiraohjaajana. 

2. bokseri narttu Cochice Xmas Joy (FIN16058/08) –  ohjaaja/omistaja Henna Ahola 

perusteet: Henna on aktiivinen harrastaja, jonka tavoitteena on tulla pelastuskoiraohjaajaksi hälytystehtäviin. 

Hän on sinnikkäästi käynyt useissa kokeissa aloittaen BH-kokeesta. Hänestä voimme ottaa mallia ja 

rohkaista mielemme mennä kokeisiin. Elli on temperamenttinen ja lempeä bokseri, joka löytää nopeasti ja 

motivoidusti kadonneet maalimiehet. Toivomme, että tämä pieni tunnustuspalkinto auttaa Hennaa pysymään 

tavoitteessaan ja osallistumaan viranomaistasolle vaadittaviin kokeisiin. 

3. australiankelpie narttu Kengurukolon Creme Caramel (FI20436/10) –  ohjaaja/omistaja Sakari Bergen 

perusteet: Sakke on aktiivinen harrastaja, joka osallistuu kokeiden järjestelyihin. Hän on toiminut 

ratamestarina, joka on vaativa rooli pelastuskoirakokeissa. Sakke teki loistavat maastokartat Tuukkin 

ensimmäiseen pelastushakukokeeseen, alueet selkeästi rajattuna. Hän toimi myös kartturina kokeessa ja sai 



tuomarilta suuret kiitokset. Hän on ollut tutustumassa hälyryhmän harjoituksiin. Sakke tulee treeniin 

innokkaana säässä kuin säässä pitkästä matkasta huolimatta. 

VUODEN TOKO-TULOKAS 

kääpiösnautseri uros Chistoso A Fire Inside (FIN33524/06) –  ohjaaja/omistaja Katja Nieminen pisteet 

41 

VUODEN TOKO – KOIRA 

1. walesinspringerspanieli narttu Doniol Quite Perfect (FIN21129/05) –  ohjaaja/omistaja Elina Kautto, 

pisteet 71 

2. kääpiösnautseri uros Chistoso A Fire Inside (FIN33524/06) –  ohjaaja/omistaja Katja Nieminen, pisteet 41 

3. beauceron narttu Avataran Brittany (FI41408/09) –  ohjaaja/omistaja Mari Kurenmaa, pisteet 34 

 


