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YDINLUU (40. VUOSIKERTA) 

Tuusulan Kennelkerho ry:n jäsenlehti ilmestyy 

neljä kertaa vuodessa ja sen levikki on noin 200 

kpl.  

Aineistopäivät 2013 

Ydinluu nro 1/2013 1.2.2013 

Ydinluu nro 2/2013 26.4.2013 

Ydinluu nro 3/2013 30.8.2013 

Ydinluu nro 4/2013 15.11.2013 

Päätoimittaja 

Elina Mauno p. 040 306 2480 

elina.mauno@elisanet.fi 

 

HALLITUS 

Puheenjohtaja 

Marja Uusitalo  

p. 040 767 6076 

marja1.uusitalo@pp.inet.fi 

Varapuheenjohtaja 

Martti Takala (agility-jaos) 

p. 040 869 0952 

lilli.mara@saunalahti.fi 

Sihteeri ja rahastonhoitaja 

Jonna Lindfors 

p. 040 594 4007 

jonna.lindfors@pp.inet.fi 

Jäsenet 

Tarja Immonen 

p. 050 336 5454 

immonentarja@gmail.com 

Mervi Kähönen (pk-jaos) 

p. 050 412 3895 

mervi.kahonen@gmail.com 

 

Mirva Hiltunen (peko-jaos) 

p. 050 374 7907 

mirva.hiltunen@plusterveys.fi 

Anja Nikkonen (näyttely-jaos) 

p. 040 585 0086 

anja.nikkonen@elisanet.fi 

Varajäsenet 

Mari Lehto p. 050 911 2266 

mari.lehto@elisanet.fi 

Katja Nieminen p. 040 563 5997 

mcigorsklan@kolumbus.fi 

Tuusulan Kennelkerhon yhteystiedot 

Tuusulan Kennelkerho ry 

c/o Jonna Lindfors 

Lehtimäentie 2 as 6 

05510 Hyvinkää 

tuukk.hallitus@gmail.com 

www-sivut 

www.tuusulankennelkerho.com 

tuukk.nettisivut@gmail.com 

Tilitiedot 

Keski-Uudenmaan Osuuspankki 

FI32 50921250030554 

BIC OKOYFIHH 

Jäsensihteeri 

tuukk.jasenet@gmail.com 

Kerhoemäntä ja kenttävastaava 

Anita Riekki p. 040 527 3600 

anita.riekki@gmail.com  

JAOKSET 

Agility-jaos 

Reetta Haataja, Marianne Häkkinen, Manja 

Hämäläinen, Mari Lehto, Elina Mauno, Martti 

Takala, Maiju Turunen ja Tanja Vallius 

tuukk.agility@gmail.com 

Ajokoira-jaos 

tuukk.hallitus@gmail.com 

Nuoriso-jaos 

Mari Lehto mari.lehto@elisanet.fi 

Heini Lukkarinen K9unit@windowslive.com 

Näyttely-jaos 

Anja Nikkonen p. 040 585 0086 

anja.nikkonen@elisanet.fi 

Peko-jaos 

Mirva Hiltunen ja Nina Sarkonen 

mirva.hiltunen@plusterveys.fi 

PK-jaos 

Minttu Gröhn, Mervi Kähönen, Riikka Mäkinen , 

Petra Niemi, Reija Nieminen ja Tintti Norring 

tuukk.pk@gmail.com 

TOKO-jaos 

tuukk.toko123@gmail.com 
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TUUSULAN KENNELKERHO RY TÄYTTÄÄ 40 VUOTTA – LÄMPIMÄT ONNITTELUT 

MEILLE KAIKILLE! 

Yhdistyksemme perustamispaperit allekirjoitettiin torstaina 15.3.1973 – tai mistäpä minä 

tiedän, pistettiinkö puumerkit papereihin juuri tuona perustamispäiväksemme merkittynä 

päivänä vai jo aikaisemmin, en sattuneesta syystä ollut paikalla… En ollut tuolloin edes vielä 

pilkkeenä isäni silmäkulmassa. Mutta oli miten oli, tuosta päivästä lähtien yhdistyksemme on 

”työskennellyt kenneltoiminnan tunnetuksi tekemiseksi ja tehostamiseksi sekä opastanut 

kaikkien rotujen jalostusta, kasvatusta ja koulutusta” – kuten säännöissämme yhdistyksemme 

tarkoitus ja toiminta ytimekkäästi ilmaistaan.  

Toiminta on varmasti muuttanut muotoaan kuluneiden 40 vuoden aikana. Itse olen ollut 

mukana vasta noin kuuden vuoden ajan, joten minun tietämykseni yhdistyksemme tekemisistä 

kattaa vain pienen pintaraapaisun verran. Joukossamme on onneksi vielä useita henkilöitä, 

jotka olette olleet yhdistyksemme toiminnassa mukana ”aikojemme alusta” asti – olisipa kiva 

kuulla teidän suusta juttuja ja tarinoita, millainen Tuusulan Kennelkerho silloin oli. Ja jos 

arkistojenne kätköistä löytyy yhdistykseemme ja sen historiaan liittyvää kuvamateriaalia, 

otamme sitä kaikkea erittäin mielellämme vastaan – haluaisin kerätä yhdistyksemme historiaa 

mahdollisimman paljon kirjojen ja kansien väliin. 

Haastankin itse asiassa ihan kaikki jäsenemme osallistumaan historiamme talteen ottamiseen 

– kirjoittakaa muistojanne Tuusulan Kennelkerhosta paperille, etsikää varastojen nurkista 

vanhat Ydinluu-lehdet ja toimittakaa ne arkistoomme, käykää läpi valokuvakansiot ja antakaa 

kuvakopiot tarinoiden kuvitukseksi yms. Pidetään yhdessä huoli siitä, että yhdistyksemme 40-

vuotinen historia ei häviä vuosien vieriessä! 

Vaikka toiminta on varmasti muuttanut muotoaan, yhdistyksemme on taatusti ollut aina 

aktiivijäsenistönsä näköinen – ja sitä se tulee olemaan tänäkin vuonna. Yhdistyksemme 

”kasvojenkohotus-aika” on maanantaina 4.3.2013, kun kokoonnumme Metsäpirtille pitämään 

sääntöjemme määräämän vuosikokouksen ja mm. valitsemaan alkaneen vuoden toimihenkilöt 

puheenjohtajaa ja hallitusta myöten. Tarkemman kokouskutsun löydät tämän lehden sivuilta – 

varaa ajankohta kalenteriisi ja ilmesty paikalle vaikuttamaan!  

Juhlavuosi-terveisin 

Marja 

P.S. Yhdistyksemme historiaa voi toimittaa allekirjoittaneelle usealla eri tavalla: sähköpostitse, 

perinteisellä postilla (Matinkuja 10 as 1, 04420 JÄRVENPÄÄ), kentän konttiin aineistoa 

viemällä, tilaamalla minut hakemaan aineistot kotoasi jne. En minä näistä mitään historiikkia 

osaa kasata tai kirjoittaa, mutta ainakin yhteen paikkaan kaikki säilytettävät pystyn 

kokoamaan =) 
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VUODEN VAIHDE TULI JA MENI – VIHDOINKIN KOHTI KEVÄTTÄ! 

Voi, kyllä sitä kevättä taas odotetaan innolla! On se vaan etuoikeus, kun pääsee nauttimaan 

vuodenaikojen vaihteluista, vaikka helmikuussa sitä kiroaa koko talven ja syyskuussa odottaa 

lumentuloa jo innolla  

Meidän näyttelyura jatkaa verkkaista, mutta nousujohteista suuntaa: marraskuun lopulla Nelli 

käväisi Valko-Venäjällä ja saavutti BY CH –arvon. Tänä vuonna on tarkoitus saavuttaa sekä 

Suomen että kansainvälisen muotovalion arvot – helpommin sanottu kuin tehty. Olemme 

kuitenkin kutkuttavan lähellä yksi serti ja yksi cacib ja 

voilá!  

Tammikuun 5. päivä oli meille historiallinen, sillä 

meillä oli ensimmäiset viralliset agilitykisat. Voi 

hyssykät, että oli hauskaa. Ja voi hyssykät, että tuli 

selväksi, missä kipeimmin treeniä kaipaamme. Mutta 

saavutimme tavoitteemme, saatiin yhdeltä radalta 

tulos (+26,59) ja oltiin sijalla 11. Helmikuun alussa 

oli tokat kisamme ja tulos +11,00 oikeutti sijalle 10.  

Tammikuussa kävimme tutustumassa flyballin 

saloihin. Eräs koirakoulu Tuusulassa järjesti Tutustu 

Flyballiin –viikonloppukurssin ja menimme ottamaan 

selvää, miten pallohullun koiran käy. Olin ällikällä 

lyöty, kun Nelliä kiinnosti palloa enemmän 

pallokoneen lataaja  Ensimmäinen päivä meni siis 

vähän ihmetellessä. Toisena päivänä päästiin jutun 

juureen ja homma alkoi edes vähän sujua. Melkeinpä 

kaikki koirakot onnistuivat todella hienosti ja oli hauskaa seurata koirien oppimista. Kurssin 

ohjaaja oli innostava ja kannustava sekä antoi hyvät ohjeet flyball-kärpäsen puraisemille 

oppilaille. Me Nellin kanssa jäämme vielä kotiin treenailemaan ja kokeilemme joskus 

myöhemmin uudelleen. Lyhyt flyball-lajiesittely on luettavissa lehden viimeiseltä sivulta. 

Kevään suunnitelmissa on kisata ja käydä näyttelyissä. Seuraava näyttelyreissu suuntautuu 

Liettuaan maaliskuun alussa. Peukut pystyyn, josko sieltä se cacib saataisiin! Lumien sulettua 

pääsemme myös kokeilemaan muiden cairnien kanssa verijälkeä – on mielenkiintoista nähdä, 

kuinka Nellin käy. Lisäksi säännölliset hieronnat ja uimareissut Hyvinkäälle täyttävät 

kalenteria. 

Ja lopuksi ihana ”salaisuus”: mikäli kaikki menee suunnitelmien mukaan, saamme uuden 

perheenjäsenen kesäkuun alussa. Olen niin innoissani! Pientä cairn-vauvaa odotellessa siis 

menee tämä kevät  

Elina 

P.S. Muistattehan seurata nettisivujamme, sinne päivitetään uusimpia uutisia ja tietoja 

tapahtumista ja kursseista/koulutuksista. TuuKK on myös Facebookissa, käy tutustumassa!
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KEVÄTKAUSI STARTTAA, LUVASSA EPIKSET SEKÄ VIRALLISET KISAT 

Agilityn kevätkausi starttaa viikolla 16 ja ryhmiin tulee ilmoittautua viimeistään 22. 

helmikuuta. Kaikki agilistit ovatkin jo saaneet sähköpostia asiasta. Ryhmäjaot tehdään viikolla 

10 ja ne julkaistaan netissä. 

Järjestämme toukokuussa kahdet epäviralliset kisat, niistä tulee tarkempaa tietoa pian. 

Vuoden kohokohta on viralliset kisat 8. syyskuuta – niistäkin luvassa tietoiskua myöhemmin. 

Agilitytoimikunta on saanut uusia jäseniä ja toimikuntalaiset on esitelty nettisivuiltamme. 

Vierailkaa siis ahkerasti TuuKKin nettisivujen Agility-osiossa ja seuratkaa sähköpostianne. 

Itse vietän hiljaista talvitreenikautta, sillä kumpikaan koirani ole kisakelpoinen (toinen vetää 

doping-aineita ja toinen on liian nuori). Päätinkin muistella menneitä harrastuksen alkuajoista 

nykypäivään (sitähän puheenjohtajammekin tuossa alussa toivoi). 

Hilla ja minä aloitimme agilityn Hillan ollessa 2-vuotias. Ketterä ja nopea koira oppi nopeasti, 

hieman kömpelömpi ohjaaja hämäläiseen tapaansa vähän hitaammin. Mutta edetä täytyi 

nopeasti: ensin esteet joten kuten haltuun, sitten ohjauskuvioita. Koiralla ei ollut 

hyppytekniikasta tietoakaan, kontaktit olivat ja pysyivät epävarmoina vuosikausia ja rimat 

lentelivät, kun intoa oli enemmän kuin taitoa, kummallakin. Kisaamaankin ryhdyimme jossain 

vaiheessa kanssatreenaajien rohkaisun jälkeen. 

Kuva: Päivi Reiman 

 

Yllättäen kisat nostivat itseluottamustani hurjan paljon. Ei siksi, että olisimme olleet niin hyviä, 

vaan siksi, että kisoissa näki suorituksia, joissa koiraa ei kiinnostanut pätkääkään – sellaisia, 

joissa koira karkasi kentän viereiseen metsään heti irti päästessään ja sitä jahdattiin tuomaria 

myöten, kunnes kisat jatkuivat. Nähtiin myös sellaisia tapauksia, että ohjaajat törmäilivät 

esteisiin, unohtivat radan, juoksivat päin koiraansa tai muuten vain törttöilivät radalla. Ja 
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poikkeuksetta kaikille oltiin ystävällisiä, myötätuntoisia ja kannustavia. Ehkä on epäkorrektia, 

mutta ajatus ”kyllä me ainakin parempia ollaan kuin noi” rohkaisi kummasti. Onneksi 

ykkösluokassa oli niin hauskaa ja leppoisaa, kiersimme toista kymmentä kisaa ennen kuin 

saimme ensimmäisen LUVA-tuloksen ja siitäkin meni vielä jokunen tovi ennen kakkosluokkaan 

nousua.  

Hilla oli nopea, riman pudotukset olivat ne, joita aina pelkäsin, silloin kuitenkin osaamatta 

puuttua niihin asian vaatimalla tavalla. Aina, kun saimme nollatuloksen olimme palkinnoilla, 

usein voitimme. Kerran voitimme 5-tuloksellakin, kun muillakaan ei mennyt ihan putkeen.  

Kakkosluokan tulokset saimme kasaan vähän nopeammin ja vuoden kestäneen kisatauon 

(elämä muuttui liian kiireiseksi, kun kotiäidin piti palata töihin) jälkeen kisasimme muutamat 

kisat kolmosluokassa. Siellä kisojen taso alkoi olla sellainen, että nollatuloksella emme 

olleetkaan kärkisijoilla. Muutenkin aloin ihmetellä ihanneajassa pysymisen vaikeutta ja sitä, 

että ehdin ohjauksiin paremmin kuin ennen. Pikkuruinen maksikoirani oli kuitenkin hyvin 

innokas ja hypyt näyttivät videoltakin katsottuina puhtailta ja hyviltä. 

Ja sitten eräänä päivänä Hilla ei halunnut enää kävellä portaita. Hieroja sanoi, että kyseessä 

on lihasjumi, ei mitään hätää. Myöhemmin eläinlääkäri sanoi, että kyseessä on välilevyn 

pullistuma, kyllä tästä selvitään. Pari viikkoa sitten – kuukausien levon ja akupunktiohoitojen 

jälkeen – vein Hillan eläinlääkärin pyynnöstä hyppimään matalia esteitä ja oli ihanaa nähdä, 

kuinka hauskaa sillä oli. Seuraavana päivänä Hillan selkä oli jäykkä ja takajalat liikkuivat 

huonosti. Siihen loppui Hillan agilityura ja alkoi sairaseläke. Ehkä sen seuraava laji on sitten 

jotain eläkeläisille sopivaa, kuten uinti.  

Sisu tulee alkukesästä kisaikään. Silloin alkaakin 

paras kisakausi, kun kisoja on joka seuralla – 

meidänkin seurallamme – ulkona ja sisällä, 

hiekalla ja nurmikolla. 

Sisu on treenannut kohta vuoden. Viereisessä 

kuvassa jo odottelee, koska pääsee tositoimiin  

Hyppytekniikkaa, harjoituksia kontaktien 

opettamista varten, hyppyjä edestä, takaa, 

kiertäen ja leikaten – kaikkea on treenattu. 

Hyvin eri metodeilla kuin Hilla aikanaan. En 

tiedä mitä tästä tulee, kovin on erilainen 

ohjattava tämä aussipoika kuin oli tuo 

tollerineiti, mutta yrittänyttä ei laiteta. Innolla 

odotan taas pääsyä ykkösluokan kisoihin, vaikka 

niissä tovi vierähtäisikin.  

Hauskaa lopputalvea kaikille ja tarkkuutta 

treeneihin,  

Tia, Hilla ja Sisu 

 

Kuva: Päivi 

Reiman
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VUODEN PK-KOIRA JA VUODEN PK-TULOKAS  –KISA AMATÖÖRIANALYSOINNISSA 

 

Vuoden pk-koira ja pk-tulokas 2012 -kisan tulokset  ovat  viime vuoden osalta julkaisemista 

vaille valmiit. Vielä ei puhuta nimillä, mutta vähän tuloksia voidaan varmasti jo analysoida. 

Näin toista kautta tuloksia laskeskelevana, ajattelin kaivella jo hieman tilastojakin näiden 

kahden vuoden osalta.  

Vuonna 2011 Vuoden pk-koira -kisaan osallistui viisi koirakkoa. Osallistuneet koirat olivat 

kaikki erirotuisia keskenään. Tästä joukosta löytyi pinserisnautserien edustaja, molossi ja 

useampikin paimen. Viime vuonna näyttävät paimenet olleen aktiivisempia ainakin kisatulosten 

perusteella. Muiden roturyhmien edustajia ei tällä kertaa vuoden pk-kisassa ollut. 

Tulokkaiden osalta on nähtävissä suurta aktiivisuuden nousua. Vuonna 2011 vain yksi koirakko 

osallistui Vuoden tulokas -kisaan, ihan komealla tuloksella. Viime vuonna jo useampi uusi 

koirakko uskalsi ottaa askeleen kohti Suomen mestaruutta. Tässä joukossa olikin sitten taas jo 

suurempi määrä eri rotujen edustajia pinserisnautsereista paimeniin, jopa niihin vähän 

harvinaisempiin. Sama ilmiö on nähtävissä omalla kentällämme maanantai-keskiviikkoisissa 

pk-treeneissä. Rotukirjo on melkoinen ja se on todella hienoa! Vuoden pk-tuloksia katsellessa 

voi hyvin jo todeta, etteivät ne tulokset rodusta kiinni ole. Eli jos joskus tuntuu, että kyllä 

mekin, jos meillä olisi sen ja sen rotuinen sieltä ja sieltä kennelistä, niin... Myös tasokkaalla 

treenaamisella ja oppien soveltamisella se omakin koira on kohta kisaamassa pk-tulokas-

tittelistä ja seuraavana vuonna jo vuoden pk-koirana. Tai voihan olla, että tulokkaasta tuleekin 

saman tien se Vuoden pk-koira, kun oikein innostutaan. Vaikka toki sille kasvattajalle tulikin 

sanottua, että siellä kentällä ihan vaan sitten niitä kotitarpeita opetellaan. 

Vuonna 2011 kisoihin otettiin osaa yhteensä yhdellä etsintäkoetuloksella, neljällä jälkikoe- ja 

viidellä hakukoetuloksella. Viime vuonna kisatuloksia ilmoitettiin eniten hakukokeesta, kuusi 

kappaletta. Viestikoetuloksia ilmoitettiin neljä ja etsintäkoetuloksia kaksi. Jälkikoetuloksia ei 

ilmoitettu ollenkaan.  

Vuoden pk-koira 2012-sääntöjä tarkistettiin ennen viime vuoden tulosten laskua, joten tuloksia 

ei voi suoraan verrata keskenään. Jos nyt jotain ihan vaan tulospisteisiin katsomalla uskaltaa 

sanoa, niin viime vuonna on pidetty aika lailla samaa tulostasoa kuin vuonna 2011. Ja mikä 

ilahduttavaa, kisaan on ilmoittautunut kymmenen eri koirakkoa parin viime vuoden aikana. Eli 

laajalla rintamalla mennään, minkä ovat ilolla huomanneet myös järjestämiemme kisojen 

tuomarit.  Vuonna 2011 ilmoitetuissa koirissa suhde oli 4/2 urosten hyväksi, viime vuoden 

tuloksissa uroksia ja narttuja oli molempia kolme. Yksi koirakko ja yksi ohjaaja osallistuivat 

sekä tulokas- että vuoden pk-koira-kisaan vuodelle 2012. 

Jotta tämä tilastonäpertely saisi jatkoa, lähtevät kaikki haastamaan tilastoja! Ensi vuonna 

sitten kirjoitetaan uusista rotuvaltauksista ja kaikki lajitkin on taas saatu mukaan laskentaan, 

huimista tulospisteistä ja saavutuksista puhumattakaan!  

Positiivisesti Mullistavaa Tilastovuotta 2013 Kaikille!  

Riikka 
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Ohessa Minna Tuusan kuvakavalkadia hakuryhmän partiointitreeneistä 6.1.2013 
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TERVEISET PELASTUSKOIRILTA 

Pelastuskoirajaoksen vuosi on lähtenyt käyntiin treenien merkeissä. Olemme tehneet taajama- 

ja rakennusetsintää. Olemme treenanneet myös ns. mökkikylää.  

Mökkikylä (kuva alla vasemmalla) tehdään umpipiiloista ja pressuista. Lumilapiolla kaivamme 

lumeen piiloja ja kuoppia. Laitamme jopa sadetakkeja kuusien päälle koirille hämäykseksi. 

Ihminen menee johonkin umpipiiloon (kuva alla oikealla, piilossa Merja) ja otetaan koirakko 

töihin. Kuvat: Mirva Hiltunen 

 

On mielenkiintoista katsoa koiran reagointia. Katsoa, kuinka tuuli kuljettaa hajua. Helppo piilo 

saattaakin olla yllättävän vaikeaa ja meidän mielestä vaikea piilo on taas yllättävän helppo. 

Vanhat konkaritkin saattavat kiihdyksissään ilmaista sadetakki 'kuusta'.  

Taajamaetsinnässä koira etsii pitkän liinan päässä kadonnutta esim. koulun tai kirjaston 

alueelta. Koirakko löytää esineitä ja lopuksi kadonneen. Totta kai koira merkkaa nenällään 

kaikki ihmiset, portit ja ulko-ovet. Ohjaaja kehuu ja päättää, kuka löytyneistä on se oikea. 

Näin tapahtuu myös todellisessa etsinnässä. 

Rakennusetsintä on mielenkiintoinen hajujen risteilypaikka. Koira etsii kadonnutta tyhjästä 

isosta talosta. Saadessaan hajun kadonneesta on sen paikallistaminen yllättävän vaikeaa. Haju 

kulkeutuu yleensä vastakkaiselle puolelle. 

Näillä pikkuharjoituksilla valmistelemme koiriamme kohti kevään hakuharjoituksia. Toki 

harjoittelemme myös ilmaisuja ja tottelevaisuutta. 

  

Lumen sulamisia odotellen 

Mervi 
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FLYBALL 

Flyball on USA:ssa alunperin näytöslajiksi kehitetty vauhdikas joukkuelaji, jossa parhaiten 

pärjäävät itsenäiset, nopeat, sosiaaliset koirat, jotka rakastavat palloleikkejä ja juoksemista. 

Laji on avoin kaikille koirille rodusta riippumatta. Useimmat koirat oppivat flyballin muutamalla 

koulutuskerralla. Kun tekniikka on selvillä ja tiedetään miten eri osa-alueita harjoitellaan ja 

yhdistellään, voi harjoittelua jatkaa yksinkin. 

Harrastuksena Flyball on loistavaa aktivointia ja monet koirat hullaantuvat lajiin sydänjuuriaan 

myöten! Flyballissa kaksi joukkuetta kilpailee toisiaan vastaan ja nopeimman hyväksytyn 

suorituksen tehnyt joukkue pääsee jatkoon. Joukkue koostuu neljästä koiran ja ihmisen 

muodostamasta kilpailuparista. Joukkueeseen voi kuulua myös kaksi varalla olevaa 

kilpailuparia. Samassa joukkueessa voi olla sekä mini- että maksikokoisia koiria. Jokaisessa 

joukkueessa on myös laatikon lataaja, jonka tehtävänä on ladata laatikko tennispallolla 

seuraavaa koiraa varten. 

Lajin kulku 

Koira lähtee ohjaajansa luota lähtölinjalta. Koira hyppää neljän esteen yli, minkä jälkeen se 

painaa tassullaan flyball-laatikkoa. Tassun painallus laukaisee tennispallon ulos laatikosta. 

Ainoastaan tennispallot ovat hyväksyttyjä. Koira ottaa pallosta kopin ja palaa hyppyjen kautta 

ohjaajansa luokse. Kun koira on ylittänyt viimeisen esteen, saa joukkueen seuraava koira 

luvan lähteä. 

Kilpailussa on rinnakkain kaksi rataa eli kaksi joukkuetta kilpailee toisiaan vastaan ja 

nopeimman hyväksytyn suorituksen tehnyt joukkue pääsee jatkoon. Ratojen etäisyys 

toisistaan on vähintään 3 metriä ja enintään 6 metriä. Lähtö- ja maalilinjan etäisyys 

ensimmäisestä esteestä on 1,8 metriä. Esteiden välit ovat 3 metriä ja viimeisen esteen 

etäisyys flyball-laatikosta on 4,5 metriä eli koko radan pituudeksi tulee 15,3 metriä. 

Hyppyesteiden korkeus on 20–40 cm, riippuen joukkueen matalimman koiran 

säkäkorkeudesta. 

Laji Suomessa 

Laji ei ole saavuttanut suurta suosiota, mutta uskollisia/innokkaita harrastajia kyllä löytyy 

edelleen. Flyball on ollut mukana Messukeskuksen näyttelyiden näytöslajina – näin on yritetty 

saada lajin pariin lisää harrastajia sekä kertoa lajista lisää suurelle yleisölle. Monet koirakoulut 

sekä –yhdistykset järjestävät flyball-kursseja. (Teksti: Elina Mauno Lähteet: HSKH ja Wikipedia) 

*************************************************************************** 

Ensi numerossa alkaa seuran juhlavuoden innoittama Historian havinaa –palsta. 

Tarkoitus on kertoa tarinoita 40-vuotisen matkan varrelta, julkaista juttuja vanhoista Ydinluu-

lehdistä sekä – hartaasti toivoen – lukea seuramme jäsenten muistelmia ja kertomuksia 

menneiltä vuosilta. Laita siis oma tarinasi Elinalle (yhteystiedot sivulla 2), jotta pääsemme 

kaikki nauttimaan historian havinasta. 


