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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Nyt voinee lopullisesti vilkuttaa kesälle hyvästit ja toivotella syksyn värikkäine
lehtineen ja "ah aina niin ihanine" syyssateineen tervetulleeksi. Koiraharrastushan ei toki lopu syksyn tullen ja mukavasti onkin kentällä ja varmasti myös
muualla pidetyissä treeneissä porukkaa eri harrastusryhmissä riittänyt, vaikka
valo vähenee ja kelit kostuvat. Toivottavasti tuleva talvi ei tule olemaan ihan
niin hurja, mitä tässä viime päivinä olemme lehdistä saaneet lukea - vaikka samassa uutisessa kerrottu ensilumen tulo-ennuste paikkansa pitäisikin.
Jäämme jännityksellä seuraamaan, millaisissa keleissä tulevan talven
saamme harrastaa, mutta se on jo varmaa, että koulutuskenttämme käyttö on
mahdollista läpi talven. Hallituksen päätöksellä uusimme viime vuotisen auraussopimuksen, joten kentällä treenausta ei tule ainakaan lumihanget haittaamaan.
Kesän kuluessa Tuusulan Kennelkerho ry:n jäsenet ovat kunnostautuneet
monellakin eri saralla. Korviini on kantautunut tulosuutisia niin tokokehistä ja
pk-kokeista kuin myös agilitykentiltä ja näyttelyistäkin. On ollut hienoa huomata, että eri lajien harrastajamme ovat lähteneet entistäkin suuremmalla joukolla
näyttämään osaamistaan myös virallisiin kisoihin - uskon, että mm. sitä kautta
seuramme maine kasvaa entisestään ja saamme taas uusia ja uusia harrastajia joukkoomme. Uusien harrastajien saaminen on mielestäni yksi perusedellytys seuran kehittymiselle ja toiminnan jatkumisen turvaamiselle, joten
toivottavasti tämä trendi jatkuu myös tulevina kausina. Onnittelut tässä kaikille
hyviä tuloksia tehneille sekä omia tavoitteitaan saavuttaneille koirakoille! Erikseen täytyy kuitenkin mainita PK SM -kisat Lahdessa, jonne ensimmäistä kertaa historiassaan (ainakin minun tietojen / saamani tiedon mukaan) Tuusulan
Kennelkerho ry. sai joukkueen kasatuksi ja joukkueemme saavutti joukkuekisassa 8. sijan Reija Niemisen ja Aran (Eloketun Etiäinen) saavuttaessa
henkilökohtaisen haku-pronssin. Onnea joukkueelle vielä kerran!
Heinäkuussa oli myös joka toinen vuosi järjestettävän Tuusulan koiranäyttelyn
(Tuusula Summer Show 2011) vuoro, ja tässä näyttelyssä seuramme on yksi
kolmesta järjestävästä seurasta. Jälleen kerran talkoohenki näytti voimansa ja
yli 2.000 koiran näyttely saatiin viedyksi upealla tavalla läpi yli 30 lämpöasteen
helteestä huolimatta - voittajia palkittujen koirien lisäksi olivat ainakin lähikaupat, kun roudasimme helteessä kärvisteleville näyttelykävijöille kylmää juotavaa autolla lähes taukoamatta. Lämmin kiitos kaikille järjestelyissä mukana
olleille ja onnea kehien sisäpuolella menestyneille!
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Virallisten kokeiden, kisojen ja näyttelyiden ohella seuramme aktiiviset jäsenet
ovat tänäkin vuonna järjestäneet useita erilaisia tapahtumia: kentällämme on
pidetty erilaisia koulutusseminaareja ja ainakin yksi koiratanssikurssi, jatkuvasti pyöriviä koulutuksia unohtamatta. Näissä tapahtumissa on ollut vaihtelevasti
osallistujia -toisissa on jouduttu myymään "ei oota" ja toisiin osallistujia on joutunut hakemaan melkein kissojen ja koirien kanssa. Toivoisimme saavamme
jäseniltämme enemmän palautetta siitä, millaista toimintaa seuramme
halutaan järjestävän, jotta se palvelisi mahdollisimman monen jäsenemme
toiveita. Näitä ajatuksia voi edelleen postittaa sähköpostitse osoitteeseen
tuukk.hallitus@gmail.com, tai tulla henkilökohtaisesti kertomaan aina tavatessamme.
Tämä vuosi ei ole vielä tapahtumienkaan osalta ohitse - niistä enemmän lehden muilla sivuilla. Otathan päivämäärät jo nyt talteen ja tule mukaan tutustumaan seuramme toimintaan sekä muihin harrastajiin.
Syksyisin terveisin,
Marja
P.S. Jäsenmaksupostitukset saatiin
kuin saatiinkin hoidetuksi - olethan jo
omasi saanut ja
jäsenmaksun hoitanut? Jos asia on
päässyt unohtumaan tai postin mukana ei syyskuun
alussa mitään
viestiä seuraltamme tullut,
olethan yhteydessä jäsensihteeriimme
(sanna.misukka@gmail.com).
Tämän lehden postituslistalta emme
ole vielä siivonneet
ketään pois.
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Pikkujoulut
Vanhassa Unkassa perjantaina 2.12.2011 klo 18.30.
Tarjolla jouluista ruokaa, monipuolista juomaa, loistavaa seuraa ja
mukavaa menoa!
Voit tuoda mukanasi pikkuisen lahjan (n. 5 €) ja jokainen lahjan tuonut
saa joulupukin säkistä lähtiessään lahjan itselleen.
Maksut:
Aikuiset: 5€
Lapset alle 12 vuotta: ilmaiseksi
Ilmoittautumiset 17.11.2011 mennessä Tarja Immoselle:
Email: immonentarja@gmail.com
Puh: 050-3365454 (tekstiviesti)
Maksut seuran tilille ja kuitti mukaan.
Saaja: Tuusulan Kennelkerho
Tili: Keski-Uudenmaan Op 509212-530554
Viite: 1203
Viesti: Nimet, keitä maksu sisältää
(mikäli pankkiohjelmasi ei hyväksy sekä
viitenumeroa että viestiä, kirjoita viestiin
"pikkujoulu + osallistujien nimet" ja jätä
viitenumero tyhjäksi).
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TUUSULAN KENNELKERHO RY:N AVOIMET OVET
SUNNUNTAINA 6.11.2011 KLO 12 -15
Kaikki koiraharrastuksesta ja ylipäätään koirista kiinnostuneet ovat lämpimästi
tervetulleita tutustumaan Tuusulan Kennelkerho ry:n toimintaan sunnuntaina
6.11.2011 klo 12 - 15, kun järjestämme koulutuskentällämme "avoimet ovet".
Mikäli et ole aikaisemmin kentällämme vieraillut, löydät kenttämme
karttaohjelmista osoitteella Koivumäentie 14, Tuusula.
Tapahtumassa esitellään seuramme eri jaoksia ja niiden toimintaa käytännön
kautta, eli ohjelmassa on agility-, toko- ja pk-tottis näytöksiä ja tarjolla on mm.
grillimakkaraa ja kahvia. Eri lajien harrastajat näyttävät koiriensa kanssa, mitä
kukin laji pitää sisällään ja kertovat mielellään lajin vaatimuksista, ja
koiraharrastuksesta yleensä. Täällä on myös hyvä tilaisuus tutustua
erirotuisiin koiriin, mikäli koiraharrastus on vasta koiran hankinta-asteella.
Tapahtumasta tullaan ilmoittamaan sekä paikallislehdissä, että mm.
lähikauppojen ilmoitustauluilla. Mikäli haluat olla mukana joko
a) tapahtuman järjestelyissä tai
b) oman koirasi kanssa näytöksissä,
otathan yhteyttä oman jaoksesi yhteyshenkilöihin, niin saat lisätietoja kunkin
jaoksen suunnitelmista ko. päivän varalle. Päivän aikana on myös hyvä
tilaisuus eri lajien harrastajille tutustua seuramme muihin lajeihin ja niiden
harrastajiin.
Toivottavasti kenttämme kävijäennätys rikkoontuu komeasti - tulethan sinäkin
paikalle!
TERVETULOA!
TuuKK hallitus
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AGILITYPALSTA

Agilitypuolen syyskausi on sujunut tasaisen hyvin kaikkien ryhmien osalta ja
kentän jako perjantaina pelastuskoiraporukan kanssa on toiminut sujuvasti ja
kenttää tehokkaasti hyödyntäen. Olen oikein iloinen että yhteistyö eri jaosten
välillä toimii ja agilityharrastajat ovat saaneet tietoa ja kutsuja PK-jaoksen
järjestämiin tapahtumiin.
Seuramme järjestämän agilityn koulutusohjaajakurssin ensimmäinen osio on
suoritettu ja kurssi olikin varsin suosittu myös muiden seurojen tulevien kouluttajien keskuudessa, onneksi viisi innokasta TuuKKilaistakin oli mukana oppia
ammentamassa. Koska varaamamme talvihallin valmistuminen viivästyy ainakin vuodenvaihteeseen, pidetään alkutalvi lomaa TuuKKin treeneistä. Tämä
tuo lisähaastetta ohjaajakokelaiden treenienvetoharjoitteluun, joten saapa nähdä ehtiikö jokainen kurssilainen vetää viidet treenit ennen marraskuun loppua.
Syyskausi on nyt ohi ja kiitos kaikille aktiivisille treenaajille, kouluttajille ja muille
toimintaan osallistuneille.
Ilmoittelen sähköpostilla myöhemmin mahdollisista lisätreeneistä ja talvihalliin
ilmoittautuneille hallin valmistumistilanteesta. Koska harrastajamme tunnetusti
ovat kyvykästä ja oma-aloitteista väkeä, on mahdollista että joku porukka innostuisi itse varaamaan vaikkapa irtovuoroja lähialueen halleilta. Mikäli näin innostutte tekemään, voi ohajaaja-apua kysellä tuukkagility@gmail.com, jolloin
allekirjoittautunut vastaa pääseekö itse ohjaamaan ja kyselee samaa muilta
seuramme ohjaajilta.
Lisäksi olemme päättäneet pitää 6.11 TuuKKin avoimien ovien päivän yhteydessä (ennen tai jälkeen "virallisen" ohjelman) agijaoksen kokoontumistuokion,
jolloin kaikki jaokseen kuuluvat ovat tervetulleita paikalle sopimaan tulevista
tapahtumista, antamaan ehdotuksia ja palautetta ja tietysti ilmoittautumaan innolla mukaan jaoksen touhuihin. Myös toimikunnassa on tilaa aktiivisille osallistujille.
Syysterveisin,
Agilitytoimikunnan puolesta,
Tia Hirvonen
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PK-PALSTA
Värikästä syksyä palveluskoirajaokselta!
Vuoden kokeet ja kurssit alkavat olla loppusuoralla ja talvi häämöttää jo
edessäpäin. Toivottavasti lumitilanne on tänä vuonna hieman maltillisempi kuin
viime vuosina, jotta maastolajien metsätreenejä ei tarvitse kokonaan laittaa
tauolle. Kilpailevat pk-koirakkomme ovat tänäkin vuonna menestyneet hienosti
kokeissa, palveluskoirien suomenmestaruuskilpailuissa oli ensimmäistä kertaa
seuran historiassa jopa Tuusulan Kennelkerhon joukkue. Joukkueessa oli kaksi hakukoiraa (Reija Nieminen ja bpmu Eloketun Etiäinen ja Mervi Kähönen ja
spn Konnamuorin Intro) ja kaksi viestikoiraa (Mari Kurenmaa, Roosa Tanhuanpää ja bpgn Acmelie di Terra Luna sekä Janica ja Anitta Nurminen ja bptn
Alma). Joukkuesijoitus oli hienosti 8./20. Ja parhaat yksilötulokset olivat Reijan
ja Aran haun pronssimitali ja Anittan, Janican ja Alman 5. sija viestillä. Toivottavasti hyvin alkanut perinne jatkuu ja tulevinakin vuosina saadaan kannustaa
seuran joukkuetta SM-tasolla!
Lisäksi Pohjoismaiden mestaruuskisoissa Ruotsissa oli edellisvuoden tulosten
perusteella Suomen edustusjoukkueessa seuralta kaksi koirakkoa. Sieltä tuliaisina 6. sija henkilöetsinnässä (Reija ja Ara). Tässä lehdessä reissusta lisää
tarinaa.
Lokakuun alussa järjestettiin Tuusulan Kennelkerhossa viralliset jälki- ja
hakukokeet. Molemmissa kokeissa oli käytössä reaaliaikainen tulospalvelu internetissä.
Jälkikokeen tulokset: http://dogsportresults.com/tuukk-jalki/
Hakukokeen tulokset: http://dogsportresults.com/tuukk-haku/
Omien koirakoiden onnistumisia poimintoina näistä kokeista:
Tintti Norring ja clku Final Fantasy's Boys Don't Cry 273 pistettä, HK2
Elina Ahola-Iivarinen ja spn Rakan Akan Ajatar 275 pistettä, HK1
Titta Järvenpää ja hwu Lumen Gapo 254 pistettä, HK1
Mervi Kähönen ja spn Konnamuorin Intro 258 pistettä, JK1
Isot onnittelut onnistuneille!
Vuorossa tälle vuodelle vielä BH-koe 5.11.
Jaksetaan vielä pinnistää loppusyksyn treenit ja kokeet, ja sitten ladataan hetki
akkuja talvella pahimpien lumien ja pakkasten aikaan!
Syksyisin terveisin,
Tuukk pk-jaos
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OPERAATIO "pelastakaa Paavo"
…alkoi eräänä keskiviikkoiltana tottiskentällämme, kun osa porukasta oli jo
tekemässä lähtöään osan jäädessä vielä puimaan treenitapahtumia - ja ehkä
vähän muitakin asioita - kentälle. Lähtijät olivat autolle mennessään kuulleet
kissan naukuvan kenttämme reunapusikoissa sellaisella äänensävyllä, etteivät
kaikki asiat olleet menneet ihan katin mielen mukaisesti. Kun vesisade toi
vähemmän mukavan lisänsä tilanteeseen, päätti Riikka neuvokkaasti etsiä katin käsiinsä ja sieltähän itseään isosti ilmaiseva kissaeläin löytyikin… ja jopa
antautui kiinni. Tästä käytöksestä päätellen kyseessä ei ollut mikään ulkoelämään tottunut, villiintynyt kulkija, ja kun kissa saatiin lähempään tarkasteluun, asiantuntevat silmät kertoivat, että käsissämme oli hyvin hoidettu, selvästi
jonkun lemmikki - ja vieläpä hyvin nuori sellainen.
Riikan ja yllättävän vieraan ilmestyminen kentän siniseen konttiin ohjasi
keskustelun nopeasti uuteen suuntaan, kun lähdimme joukolla miettimään,
mitä kissalle tulisi tehdä ja mitä sen kotiin toimittamiseksi voisimme tehdä. Ensimmäisenä otimme yhteyttä alueen löytöeläinten "hoitokotiin" Kennel Juppsguardiin, mutta kun kello oli jo yli 22, emme tavoittaneet muuta kuin
puhelinvastaajan, mikä ei luonnollisesti auttanut ongelmassamme kovinkaan
paljon. Tämän jälkeen pohdimme erilaisia vaihtoehtoja, ja taisimme käyttää yhden oljenkorrenkin kilauttamalla kissa-asioihin erikoistuneelle kaverille, kunnes
Tintti antoi ratkaisun avaimet käsiimme ilmoittamalla, että vieras kaveri voi tulla
omistajan etsinnän ajaksi heidän laumaansa, kahden kotona jo olevan kissan
seuraksi. Eipä siinä sitten muuta, kuin sopivaa kuljetuslaatikkoa etsimään - ja
kyllähän koiraharrastajien autoista erinäköisiä laatikoita löytyy - ja näin Tintti
lähti kotiinsa vieraan kissan kera. Koira häneltä jäi samalla allekirjoittaneen luokse hoitoon, ja nauroimmekin jälkeenpäin, että harvoin sitä kentällä nähdään
koiran muuttuminen kissaksi… mutta nytpä on sellainenkin "ihme" koettu.
Ennen lähtöä teimme työnjaon ja suunnitelman, miten löytökissan omistajaa
lähdetään jäljittämään. Riikka lupasi hoitaa nettitiedottamisen, eli ilmoituksen
www.karkurit.fi sivulle, Tintti ja minä kerroimme löydöstä Facebookin Kadonneet ja löytyneet eläimet -sivulla kuvan kera. Lisäksi päädyimme yhdessä
tuumin tehdä myös "perinteistä suoramainontaa", eli laputtaa koulutuskenttämme lähiseutujen puhelinpylväät sekä läheisten talojen postilaatikot. Muusta
tekemisestä johtuen pääsin lappujen kanssa liikkeelle vasta perjantaina, jolloin
siis vein ilmoituksia löydetystä kissasta sekä Nahkelantien että Koivumäentien
varsilla oleviin postilaatikkoihin (kenttäämme lähinnä oleviin). Tämä jakelu sattuikin sitten kohdistumaan juuri oikeaan paikkaan, sillä pian lappujen jaon jälkeen Tintti sai puhelinsoiton kissan omistajaksi esittäytyneeltä henkilöltä - ja
kuulimme keskiviikkoillan tapahtumista omistajan näkökulmasta.
Hän kertoi, että kissa tuntee nimen Paavo ja ikää sillä oli meidänkin arvioiman
3/2011

Tuusulan Kennelkerho ry.

9

mukaiset 6 kk. Paavo asustaa läheisellä tallilla, on kotonaan tottunut koiriin ja
oli kyseisenä keskiviikkona lähtenyt seuraamaan emäntäänsä ja perheen koiria
iltalenkille - ja sitä tietään myös jäänyt matkasta ja eksynyt. Paavo ei siis ollut
ehtinyt kotoaan kovinkaan pitkälle, mutta emme saa koskaan tietää, olisiko
Paavo selviytynyt itsenäisesti myös takaisin kotiin. Kotona Paavon seurana
elelee koirien sekä hevosten lisäksi myös toinen kissanpentu, muistaakseni
Paavon velipoika. Tintti ja helpottunut omistaja sopivat Paavon palautuksesta
ja sunnuntaina, 4 päivää seikkailun alkamisesta Paavo oli taas takaisin kotonaan omien ihmisten ja laumansa tykönä. Paavon päätä ei kuitenkaan tainnut
paljon huimata Helsingin reissulla - sen verran "kotonaan" se tuntui Tintin luona
asustelevan, ottaen huomioon tosiseikan, että se oli täysin vieraassa paikassa
ja vielä kahden täysin vieraan kissan reviirillä. Voisipa jopa sanoa, että Paavo
otti tilan haltuun totaalisesti ja estottomasti =)

Kuvassa Paavo on hätämajoitettuna Tintillä - ja kuten näkyy, hätää ei suuremmin Paavolla
ollut.

Loppu hyvin kaikki hyvin - tarinan onnellisesta lopusta jäi varmasti hyvä mieli
niin Paavon kotiporukalle, kuin meillekin, koko Paavon pelastajajengille, johon
kuuluivat ainakin Tintti, Riikka, Raijis, Jukka, Mervi, Kirsi ja allekirjoittanut. Ja
ainakin omaan mieleen Paavo seikkailuineen jätti lähtemättömän muistijäljen tottiskentällämme todella sattuu ja tapahtuu, varsinkin, kun pitää silmät ja korvat auki.
Pelastusraportti: Marja Uusitalo, Kuva: Tintti Norring
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NOM 2011 ÖREBRO matkaraportti
NOM eli NORDISKA MÄSTERSKAPEN I BRUKS & IPO 2011 kilpailtiin tänä
vuonna Ruotsin Örebrossa kauniissa kansallispuiston maisemissa. Meitä oli
Suomea edustamassa kolme hakukoirakkoa, joista kaksi historiallisesti
TUUSULAN KENNELKERHOSTA: Mervi Kähönen ja minä.

Vasemmalta: Pirjo Lastikka ja rwn Nirhankankaan Whatamazingemma (Emma), Reija Nieminen ja
bpmu Eloketun Etiäinen (Ara) ja Mervi Kähönen ja Konnamuorin Intro (Nitro).

Torstai 15.09.11: Laiva lähti Turusta Tukholmaan 21:00. Osa Suomen
joukkueesta meni heti syömään ravintolaan, osa baariin ja osa Tax-freeostoksille. Istuin Kähösen Mervin kanssa baarissa ja saimme tuomareita
seuraksemme. Mielenkiintoiset keskustelut virisi heti; kynä sauhusi paperille,
kun piirtelimme tuulen vaikutuksia haku- ja jälkikoiran työskentelyyn. Kiistely
on mukavaa, kun ollaan loppupeleissä samaa mieltä asiasta. Nitro ja Ara
pitivät hytissä seuraa toisilleen. Väsy painoi kuitenkin silmiä ja lähdin
nukkumaan. Yöllä en sitten kuitenkaan saanut unta, mutta niin kävi
muutamalle muullekin suomen joukkueesta ja aamulla olikin kovin pirteän
näköistä porukkaa.
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Pe 16.09.11: Menimme aamulla autokannelle Tukholman aikaa klo 06:15.
Odotimme, että kaikkien kannella olleiden autojen kuskit saapuivat ja laiva
rantautui satamaan. Ajoimme kisakeskukseen muutaman tunnin ajan, ja
saavuimme Kilsbergen Konferens & Lodge majapaikkaan klo 11. Siellä
odottelimme vielä 1,5 tuntia, että mökit lopulta oli meitä varten siivottu.
Haimme kaupasta eväitä ja tein yllättäen nostalgisen suklaalöydön: Mums
Mums -suklaapaketin. Olen syönyt Mums Mumsia viimeksi alle 10-vuotiaana
ja saman makuista oli edelleen, suklaat vaan tuntui kovin paljon pienemmiltä
kuin silloin ennen.
Kamratfest oli perjantai-iltana klo 19. Sitä ennen sain nukuttua tunnin
päiväunet. Aamu- ja iltapäiväsämpylän jälkeen illallinen oli erittäin tervetullut.
Seuraavana aamuna oli luvassa tositoimet. Ilmoitimme Suomen joukkueen
koirat kisaan mukaan. Eläinlääkäri tutki pöydän päälle kävelytetyt koirat.
Harjoittelimme tottelevaisuutta kentällä. Pidimme Team Finland palaverin ja
osallistuimme avajaisiin. Avajaiset olivat kulkueen jälkeen mukavan lyhyet ja
ytimekkäät.
La 17.09.11: Lauantaina hakurata oli jylhässä kansallispuistomaisemassa
harjun rinteessä, jossa oli todella jyrkkää nousua lähes koko oikea puoli. Piilot
olivat tavallisia umpipiilolaatikoita ja yksi avopiilo. Kuntoa ja taitoa vaativa rata,
mihin perussuoritus olisi kyllä riittänyt ihan hyvin. On kuitenkin muistettava,
että perustyöskentelyssä koiran tulee tehdä aina riittävän syvä suora pisto,
aina työskennellä eteenpäin ja aina tultava ohjaajan luokse itsenäisesti tai
kutsusta suorinta reittiä. Koira ei saa karata eteenpäin rataa maalimiehen
luokse liian aikaisin. Jos näissä kohdissa tulee virheitä, ei auta, vaikka koira
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löytää kaikki maalimiehet, sillä pisteitä lähtee työskentelystä paljon. Koira, joka
työskentelee hienosti, mutta löytää vain 2 maalimiestä, voi saada näin
paremmat pisteet kuin koira, joka löytää 3 maalimiestä, mutta karkaa liian
kauaksi eteen. Voittaja on tietenkin se, joka löytää kaikki ja työskentelee myös
hienosti.
Radan oikea etukulma oli noin 25 metrin päässä. Mitä korkeammaksi rinne
oikealla puolella rataa muuttui, sitä syvemmälle oikea takalinja hävisi. Näytti
olevan yli 50 metrin päässä pahimmillaan. Virallinen radanmittaus olisi ollut
ihan kiva.
Tulimme klo 15:20 hakuradalta. Oli erittäin rankka rata, jossa oli alussa
korkeaa aluskasvillisuutta, ekan sadan metrin jälkeen oikealla todella jyrkkää
nousua ja vasemmalla laskua. Ensimmäinen löytö oli n. 70 metrin kohdalla
vasemmalla, toinen löytö n. 200 metrin kohdalla vasemmalla, ja kolmas löytö
n. 350 metrin kohdalla vasemmalla. Ara teki vajaita ja leveitä pistoja ns.
virransäästötilassa. Se nosti kaksi maalimiestä liian aikaisin, eli karkasi liian
paljon eteenpäin radalla. Pisteet 5,5 ja 6 (maksimi on 10 pistettä).
Mielestäni koiralla ja ohjaajalla täytyy oikeasti olla 400 metrin hakuradalla
todella hyvä kunto, erityisesti noin äärimmäisen haastavassa maastossa.
Myös alkulämpö pitää olla hyvä. Jatkossa kannattaa harjoitella jyrkillä
laskettelurinteillä risteilyä ennen kuin lähtee nommeihin kisoihin.
Tottelevaisuudessa koiralla oli jokin mentaalijumi; se ei mennyt sivulla
maahan, eikä noussut maasta sivulle, kuin kahdella käskyllä. Seuratessa se
osuu polveen. Täytyy harjoitella ensi kertaa varten tarkemmin tekniset
puhtaudet. Itseä harmitti vain kisojen aikataulujen venyminen, minkä johdosta
myöhästyimme illalliselta vähän toista tuntia.
Ennen illallista kävimme tekemässä lyhyet hakuharjoitukset Nitrolle ja
Emmalle. Illalla oli kamratfest illallinen ja lähdin sieltä melko nopeasti
nukkumaan. Sunnuntaikisojen aikataulu ahdisti, kun suomen joukkueen
laivalle lähtö piti tehdä viimeistään 16:30. Hakusuoritusta varten psyykkailin
itseäni mökillä niin, että uskaltaisin sunnuntain hakuradalla vaatia koiralta heti
alkuun syvät ja suorat pistot, mikä olisi pitänyt tehdä jo lauantain radalla, mutta
unohdin siinä kisajännityksessä ja hyväksyin huonotkin pistot.
Su 18.09.11: Sunnuntaina oli helpompi rinnemaasto avoimemmassa
sammalmetsässä. Kaikki kolme piiloa oli kaivettu maan sisään ja kannen
päällä oli samanlaista sammalta kuin muukin metsä, eli niitä ei silmin pystynyt
havaitsemaan. Pieni hengitysputki näkyi vaan kannen alta. Ara löysi kaikki
maalimiehet. Se aloitti radan oikein hyvin ja jossain vaiheessa kokeili, josko
taas voisi siirtyä virransäästötilaan ja tehdä vajaita ja eteenpäin leveitä pistoja.
Silloin otin rauhallisesti koiran takaisin ja lähetin uudestaan. Vaadin suorat ja
syvät pistot. Hyvä työ tuli ja pisteet 8 ja 8,5. Parannettavaakin kyllä jäi.
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Kisojen loppuseremoniassa Suomen joukkue oli jo kentällä asennossa ja
valmiina, mutta muut maat eivät tulleet mukaan. Kilpailukirjojen
allekirjoittaminen ja muut viimeistelyt veivät aikaa. Klo 16:30 poistuimme
kentältä ilman loppuseremonioita, otimme kilpailukirjat mukaan ja lähdimme
ajamaan Tukholman satamaan.
Kello 18:55 odotimme autojen kanssa jonossa
laivaan. Esa Tapio ja Kerttu voittivat IPO:ssa
pronssia. Muita mitaleja ei nyt Suomelle tullut.
Mervin ja Nitron sijoitus oli 12. Meidän sijoitus
Aran kanssa oli kuudes. Esine-etsintä meni
meillä kokonaan nollaksi yhdellä esineellä.
Ara kyllä skannasi kaksi kertaa koko ruudun
läpi, mutta se juoksi ilmeisesti nenä kiinni,
eikä reagoinut esineisiin. Harjoitteluvirhe,
väärä mielentila, mentaalijumi, nenäpunkki,
liikaa kaavoihin treenatut esineiden paikat,
tms. Mikä lie oli ongelma. Täytyy harjoitella
vaan lisää.
Teksti: Reija Nieminen
Kuvat © Jani Heinilä
Esa Tapio ja Kerttu

Suomen NOM-joukkue 2011
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Näin tehdään remmirähjiä - opas aloitteleville koiranomistajille
Onneksi olkoon, sinulla on pentu! Olet varmaan jo huomannut, että remmirähjäys on netin koira-aiheisilla palstoilla yksi yleisimmistä puheenaiheista.
Näillä yksinkertaisilla ohjeilla saat takuuvarmasti omasta koirastasikin remmirähjän, ja voit liittyä asiaa nettipalstoilla voivottelevien sankkaan joukkoon!
– Ihan ensimmäiseksi kannattaa ajatella, että on hirmuisen söpöä, kun
pieni pentu koettaa haukahdella lenkillä vieraille koirille ja ihmisille. Onpa
se innokas! Kyllä haukahtelu varmasti loppuu sitten isompana itsekseen,
eikös juu?
– Ota pentu varmuuden vuoksi syliin, jos lenkillä tulee toinen koira
vastaan.
– Anna pennun vetää ja kulkea lenkillä aina ensin. Näin koira törmää sinua
ennen esimerkiksi kulman takaa yllättäen ilmestyviin toisiin koiriin, ja saa
itse päättää, miten niihin kannattaa reagoida.
– Käy säännöllisesti koirapuistossa nuoren koiran kanssa, koska pentuja
täytyy
sosiaalistaa.
Koirapuistot
ovat
pennuille
eräänlaisia
vapaapainikehiä, joissa voi opetella ottamaan turpiinsa ventovierailta ja
joista ei pääse karkuun. Narttukoirat oppivat, että jokainen lähestyvä
uros on potentiaalinen seksuaalirikollinen.
– Usko niitä, jotka sanovat, että koirista tulee vihaisia tai arkoja, jos ne
eivät pääse hihnassa tutustumaan vieraisiin koiriin. Anna kaikkien
vastaantulevien koirien tervehtiä omaasi, koska pentujahan täytyy
sosiaalistaa!
– Käytä fleksiä, että koirasi varmasti pääsee moikkaamaan sellaisiakin
koiria, joiden omistajat jostakin syystä haluavat välttää remmirähjäyksen
ja koettavat kiertää teidät mahdollisimman kaukaa. Sosiaalistetaan toki
heidänkin koiransa!
– Anna koirasi jäädä tuijottamaan lähestyviä ja ohi kulkevia koiria.
– Edellisen tehokkaampi muunnelma on teeskennellä, että koirasi painaa
ainakin tonnin etkä jaksa kiskoa sitä hihnasta eteenpäin. Anna koirasi
käydä maahan makaamaan keskelle tietä, josta se voi kätevästi
syöksähtää ohi kulkevan koirakon jalkoihin. Näin saat kätevästi tehtyä
naapurinkin koirasta remmirähjän!
– Tee jokaisesta ohitustilanteesta iso show. Koiralle pitää koko ajan puhua
rauhoittavalla äänellä: "Noh Musti, ei mitään hätää Musti, mennäänpäs
nyt ohi Musti." Näin koira oppii, että ohitustilanteissa on jotakin erityisen
huolestuttavaa, kun omistajakin ne noteeraa. Kannattaa samaten
pidätellä hengitystä, kiristää hihnaa, naksutella klikkerillä, heilutella lelua
ja sylkeä hampaista koiralle nameja.
– Voit myös pyytää koiran ojanpenkalle istumaan ja koettaa seisoa sen
edessä, ettei se näe ohi kulkevaa koiraa. Ideana on tehdä toisten koirien
ohittamisesta mahdollisimman iso ohjelmanumero.
– Hommaa remmirähjälle koiralle kaveriksi toinen koira, ja pian sinulla on
tuplamäärä remmirähjiä!
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– Älä koskaan anna koiran leikkiä muiden koirien kanssa ilman hihnaa,
paitsi tietysti koirapuistossa.
– Hankkiudu tilanteisiin, joissa pentusi joutuu tekemisiin teille molemmille
ennestään tuntemattomien koirien kanssa, kunnes pentu saa pari kertaa
niiltä turpiinsa. Sitten saat oikeuden käyttää remmirähjien omistajien
yleisintä tekosyytä koiran käytökselle: "sen kimppuun kävi pentuna
isompi koira, ja nyt se pelkää".
– Ja luonnollisesti: anna koiran rähistä hihnassa, koske sen kimppuun kävi
pentuna isompi koira ja nyt sitä pelottaa, eikä tilanteelle
luonnollisestikaan voi enää koskaan tehdä mitään.
Helppoa kuin heinänteko, remmirähjien tekeminen. Ellei sinulla vielä ole koiraa,
voit myös huvitella pelaamalla remmirähjäbingoa, jossa saat raksin ruutuun jokaisesta listan kohdasta, jota vastaantulevat koirakot toteuttavat. Suora bingorivi on lähes taattu. Suomen remmirähjäpopulaatio on siis
tulevaisuudessakin turvattu.
Lähde: http://rantahiekkaa.wordpress.com/2011/03/13/remmirahjays-opa/#comment-119
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