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YDINLUU (39. 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, Raija Joutsenvirta, Mari Lehto, 

Heini Lukkarinen, Elina Mauno, Katja Nieminen, 

Martti Takala ja Maiju Turunen 

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.toko@gmail.com 
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”JOLLEI VIIME TINKAA OLISI, MITÄÄN EI TULISI TEHTYÄ” 

Noin on joku viisas joskus sanonut. Olen aina ollut sellainen, ihan lapsesta saakka. Enkä usko, 

että miksikään tästä enää muutun – onhan tuota elettyä elämää jo riittävän monta vuotta 

takana, että olisi ollut aikaa oppia ns. paremmille tavoille. Niin monet ”viimeiset yöt” tuli 

opiskeluaikaan luettua tentteihin, kaikki tehtävät tuli jätettyä ihan siinä viimeisen takarajan 

kynnyksellä, siinä kuuluisassa viime tingassa – ja saattoipa johonkin tehtävään joutua 

anomaan hieman lisäaikaakin. Matkan varrella jäänyt paljon myös tekemättä, mutta kyllä 

tehtyjenkin sarakkeeseen siis on merkintöjä kiitettävällä tavalla kertynyt. Ja kaikki ne on tehty 

viimeisillä minuuteilla, viimeisen yön pimeinä tunteina – tai ainakin lähes kaikki. Hyvin monta 

kertaa olen itseäni pyrkinyt tästä ”viime hetken paniikki on paras motivaattori ” –mallista ulos 

ajamaan ja kyllä minulta voisi ajankäyttösuunnitelman tekeminen onnistua, mutta sen 

toteuttaminen tuppaa jossakin kohtaa aina jäämään, juhlallisista lupauksista ja aikomuksista 

huolimatta. Jostain kumman syystä pikkutarkkuuteni ja järjestelmällisyyteni ei ole koskaan 

omaan ajankäyttööni asti yltänyt ja jopa työelämässäni olen huomannut hakeutuneeni työhön, 

jota ei voi tehdä liikaa etukäteen, vaan eletään ”koko ajan jonkun määräpäivän kynnyksellä”.  

Hyvänä ja yksinkertaisena esimerkkinä toimintamallistani: olen tiennyt nyt kädessäsi olevan 

Ydinluun ilmestymis- ja aineistoaikataulun jo useamman kuukauden ajan, mutta kuitenkin 

löydän itseni kirjoittamasta omaa osuuttani viimeistä edellisenä yönä kello 0:28. 

Tarkkasilmäisimmät lukijat ajattelevat nyt, että ”ahaa, siinähän on selkeää parannusta, kun ei 

kirjoita sitä viimeisenä yönä”, mutta huolenne tapojeni edes pienestä parantumisesta on turha! 

Huominen ilta ja sitä seuraava ”viimeinen yö” on varattu seuramme ylihuomenna pidettävien 

pikkujoulu-asioiden hoitamiseen. HAH!  

Sitten itse asiaan. Nämä ajatukset toimikoon nyt aasin siltana seuraaville ”työpaikka-

ilmoituksille”. Haemme toistaiseksi voimassa olevaan epäviralliseen puuhastelu-suhteeseen 

kirjanpitäjää ja tarvikevastaavaa. Nämä tehtävät voivat olla yhdellä ja samalla henkilöllä, 

eikä näiden tehtävien hoitaminen edellytä hallituksen jäsenyyttä. Molemmista tehtävistä saa 

lisätietoja allekirjoittaneelta, tässä lyhyesti tehtävien sisältö ja ”pätevyysvaatimukset”. 

Kirjanpitäjältä odotamme seuramme kirjanpitoa lakien ja asetusten vaatimassa laajuudessa. 

Hänen tulee laatia yhteistyössä hallituksen kanssa tilinpäätökseen tarvittavat asiakirjat 

annettujen aikataulujen puitteissa. Tehtävässä onnistuminen edellyttää riittäviä 

kirjanpitotaitoja, pikkutarkkuutta ja huolellisuutta, innostusta ja halukkuutta eurojen ja 

senttien seurantaan. Tehtävää hoidetaan läheisessä yhteistyössä hallituksen, ja erityisesti 

rahastonhoitajan kanssa. 

Tarvikevastaavan tontille kuuluisi erilaisten Tuusulan Kennelkerho ry:n nimikoitujen 

tuotteiden/tarvikkeiden hankinnat ja myynti (esimerkiksi tänä vuonna markkinoille 

ilmestyneiden edustuspukujen markkinointi sekä tilausprosessin hoitaminen alusta loppuun). 

Tarvikevastaava saisi itsenäisesti ehdottaa uusia TuuKK-tuotteita jäsenistöllemme myyntiin 

otettavaksi. Tehtävään valittavalta toivomme hurttia huumoria, idearikkautta, tarkkuutta ja 

myyntihenkisyyttä. Tätäkin tehtävää joutuu hoitamaan läheisessä yhteistyössä hallituksen, 

mutta myös koko jäsenistömme kanssa. 
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Molempia tehtäviä voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella, jonka voi toimittaa 

allekirjoittaneelle sähköpostitse. Hakuaikaa ei sinällään ole, vaan tehtävät täytetään 

välittömästi sopivan henkilön löytyessä – joten pidä kiirettä, parhaat paikat viedään käsistä nyt 

heti. Laita hakemuksesi eteenpäin vielä tänään!!! 

… Ja jotta edes joskus saisin sanoa olleeni hyvissä ajoin liikkeellä – toivotan koko 

jäsenistöllemme 

 

Rauhaisaa joulua sekä onnellisempaa ja 

menestyksekkäämpää tulevaa vuotta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marja 

P.S. Ja ei puheenjohtajan palstaa ilman kiitoksia: hirvittävän isot kiitokset sille innokkaalle 

talkooväelle, joka syystalkoissa pisti hihat heilumaan ja kentän kontteineen sekä 

ympäristöineen kuntoon. Talkooinnokkuutenne ”otti sydämestä” ja yllätti erittäin positiivisesti. 

Kiitos!
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AGILITYA, NÄYTTELYITÄ, HIERONTAA SEKÄ UUSIA KOKEILUJA 

Siinä onkin vapaa-ajan suunnitelmat kiteytettynä, eikä luppoajasta ole harmiksi  

Ojangon hallikausi tarjoaa hyvää talvitreeniä ja onpa yhdet epäviralliset kisatkin takana. 

Kilpailukirja on hommattu ja tammikuun alussa olisi tarkoitus aloittaa oikeat kisat. Siihen asti 

treenataan täydellä höyryllä. Harmi vain, että noita epiksiä on loppuvuodesta niin vähän, olisi 

ollut hyödyllistä päästä hakemaan vielä lisäkokemusta kisatunnelmasta. 

Näyttelysarka polkaistiin äitiysloman jälkeen käyntiin Tarttosta marraskuun alussa. Reissu oli 

kaikin puolin onnistunut ja Nellistä tuli Eestin muotovalio. Ensimmäistä kertaa olin itse 

kehässä, joten voin siis olla todella tyytyväinen reissumme saldoon. Marraskuun lopussa on 

sitten vuorossa Valko-Venäjä, apua! 

Minusta – ja olettaen myös Nellistä – on kiva päästä kokeilemaan uusia lajeja / juttuja. 

Joulukuussa menemme tutustumaan verijälkiharkkoihin muiden cairnien kera ja tammikuussa 

on tarkoitus perehtyä flyballin saloihin. Kerron molemmista kokeiluista sitten seuraavassa 

numerossa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toivotan kaikille lämmintä ja rauhallista joulua sekä onnea vuodelle 2013! 

Seuraava Ydinluu ilmestyy helmikuussa. 

Elina
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PR-TEKEMISTÄ: TUUKK-HAKUILIJAT TAPASIVAT PARTIOLAISIA HAKUKOKEEN 

TUOKSINNASSA! 

 

Seuramme hakukoe pidettiin lauantaina 10.11. Tuusulan varuskunnan metsissä ja samoihin 

maastoihin oli luvan omalle leirilleen saanut Keravan Eräkamujen partioporukka. Jotta 

molempien tekeminen saatiin onnistumaan ilman ylimääräisiä häiriöitä, oli meidän 

koejärjestelijät yhteyksissä partiolaisiin etukäteen sopien tarkemmista aluejaoista jne. Tässä 

yhteydessä partiolaiset olivat esittäneet kiinnostuksensa meidän tekemistä kohtaan ja siitäpä 

sitten hakuratamestari Mervi oli saanut idean buukata kunnon ”esittelytilaisuuden” 

partiolaisten leiriin. 

 

Tämä PR-tehtävä napsahti sitten minulle, kun en ollut ko. kokeessa missään virallisessa 

roolissa. Nappasin mukaani apuriksi toisen koeturistin ja kävimmekin sitten kesken 

hakukokeen Mintun, Wiiman ja Ruskan kanssa moikkaamassa Keravan Eräkamujen 

pikkupartiolaisia ja kerroimme heille hieman palveluskoiraharrastuksesta sekä meidän 

harrastamasta lajista.  

 

Löysimme metsään leiriytyneenä parisenkymmentä innokasta maalimiestä, joista osan 

piilotimme lyhyen ”teoriaosuuden” jälkeen metsään ja kävimme Ruskan ja Wiiman kanssa 

heidät sieltä etsimässä saaden koko lippukunnan retkiseurueen erittäin vaikuttuneiksi 
koiriemme taidoista ja harrastuksemme hyödyllisyydestä!  

 

Me taas Mintun kanssa olimme vaikuttuneita partiolaisten reippaudesta ja sissimeiningistä... 

Olivat nimittäin pitäneet leiriä metsässä perjantaista lähtien, eli myös yöpyneet teltoissaan - 

mihin ei esim. allekirjoittaneesta niillä keleillä enää olisi (oli kamiinat kuumana tai 

eivät). Pienimmät mukana olleet partiolaiset eivät voineet olla paljoakaan viittä vuotta 

vanhempia. 

 

Kiitokseksi vierailustamme saimme kuulla partiolaisten tyyliin "huutokiitokset", mikä meille 

kajahti  "Jos tulee piina ja tuska, niin silloin auttaa Wiima ja Ruska!". Opimme myös, miksi 

partiolaiset kättelevät 

vasemmalla kädellä - tiedätkö 

sinä syyn? 

 

Partioterveisin, 

 

Marja 
 

 

Wiima pisti partiolaiset 

paimenkoiramaiseen tyyliin 

hyvään nippuun ja vartioi 

päältä, että ryhmä säilyy 

muodossaan.  

  

Kuva: Minttu Gröhn 
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HALLITUS TIEDOTTAA  

Jäsenmaksut 2012 

Alkaa olla ne kuuluisat viimeiset hetket suorittaa tämän vuoden jäsenmaksu ja varmistaa 

jäsenyyden saumaton jatkuminen tulevallekin vuodelle. Tarkistathan oman jäsenmaksusi 

tilanteen mahdollisimman pian, sillä ennen vuoden vaihdetta sääntöjemme mukaisesti 

jäsenrekisteristä poistetaan ja yhdistyksestämme erotetaan ne henkilöt, joilta ei ole tullut 

vuoden 2012 jäsenmaksua. Erottamisesta emme lähetä erillistä tiedotetta, mutta huomaat sen 

kyllä viimeistään sitten, kun Ydinluu–lehti jää tulematta. Jäsenmaksun suorittamatta 

jättämisen takia erotetuilla henkilöillä on luonnollisesti mahdollisuus hakea jäsenyyttä 

uudelleen – mutta tästä aiheutuu vain turhaa vaivaa kaikille. Helpompaa on siis suorittaa 

jäsenmaksu ja välttää erotus-uudelleenliittymis -hässäkkä kokonaan  

Kaikkia jäseniä muistutamme myös siitä, että vuoden 2013 jäsenmaksu tullaan 

määrittelemään vasta helmi-maaliskuussa pidettävässä vuosikokouksessa ja vuosikokouksen 

jälkeen maalis-huhtikuussa kaikki jäsenrekisterissämme olevat tulevat saamaan viime 

vuotiseen tapaan jäsenmaksukirjeen. Jos tämän vuoden maksu on suoritettu ajallaan, ei 

tulevan vuoden maksuista tarvitse vielä huolehtia. 

Vuoden koira –kilpailu 2012 

Ja kun nyt on todettu, että tämä vuosi alkaa olla melkein kohta paketissaan, alkaa olla myös 

hyvä aika lähteä tekemään ”tilinpäätöstä” vuoden aikana saavutetuista tuloksista. Kaivelehan 

kilpailukirjat esille ja seuraa nettisivuja: päivitetyt Vuoden koira –kilpailujen säännöt tulevat 

julki marraskuun aikana ja kerromme sääntöjen yhteydessä myös ohjeet, miten tämän vuoden 

kisaan osallistutaan. Onnea ja menestystä myös tähän kilpailuun ihan jokaiselle! 

Yhteisestä omaisuudesta huolehtiminen on meidän kaikkien asia 

Kentällämme olevan PK-hyppyesteen laudat on aina nostettava käytön jälkeen takaisin 

paikalleen (ts. este on koottava). Valitettavan usein laudat lojuvat pitkin ja poikin pihamaata 

kastumassa ja vääntymässä. Mikäli tässä asiassa ei tapahdu selkeää parannusta, joudumme 

pohtimaan säädettävän hyppyesteen poistamista vapaasta käytöstä, mitä emme haluaisi 

tehdä. 

TuuKK 40-vuotis juhlavuosi 2013 

 Ketunajo-piirinmestaruuskokeet tammikuussa (vastuuhenkilöinä Erkki Selin, Anja 

Nikkonen) 

 PK-tuomarikurssi maaliskuussa (vastuuhenkilönä Mirva Hiltunen) 

 Näyttely 29. - 30.6.2013 (vastuuhenkilönä Anja Nikkonen), halukkaita työntekijöitä 

pitäisi löytyä jokaisesta jaoksesta 

 PK-juhlakokeet, ajankohta avoin (vastuu pk-jaos) 

 Mitä muuta haluaisimme/voisimme tehdä? Löytyykö tästä jäsenistöstä halukkaita 

juhlavuosi-toimikuntaan? 

 

TuuKK hallitus
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PELASTUSKOIRAOHJAAJIEN PERUSKURSSI KUOPIOSSA 27.-31.8.2012 

Peo 1:lle (kuten harrastajien keskuudessa lyhennys kuuluu) vaatimuksina tulee ohjaajan 

kuulua hälytysryhmään ja saada hakemusta varten hälytysryhmänsä sekä paikallisen 

pelastusviranomaisen puolto. Koiran tulee olla suorittanut pk-kokeesta alo-luokan tulos tai 

vastaava ja olla hyvin hallinnassa. Hakemukset menevät Palveluskoiraliittoon, josta ne 

lähetetään puollon kera Kuopion Pelastuspistolle, jossa lopullisesti päätetään, ketkä on 

hyväksytty kurssille. Koulutus on ns. varautumiskoulutusta, jolle on varattu määrärahat ja 

kurssin suorittanut on sen jälkeen määrättävissä oman alueensa väestönsuojelutehtäviin. 

Kurssin laajamittaisten harjoitusten, suuren asiamäärän ja ajan rajallisuuden vuoksi kurssi 

toteutetaan niin, että kurssilaiset asuvat koirineen soluasunnoissa, pukeutuvat koko 

kurssiviikon pelastuspalvelun yhtenäisiin haalareihin ja käyttävät pelastusopiston 

vaatevaraston syylinkejä ja saappaita. Lisäksi kurssilaiset jaetaan ryhmiin, jotka liikkuvat 

yhdessä koko viikon ajan. Jokaisella ryhmällä on käytössään Pelastusopiston pitkä VW 

Caravelle, jonka perään on kiinnitetty 7 koiran umpitraileri. Koirat liikkuvat vedettävässä 

trailerissa ja viettävät siellä kaiken aikansa päivittäin, jolleivät ole suorittamassa tehtävää.  

Päivät alkavat kello 8.00 pelastusopiston harjoitusalueella, jonne ryhmät siirtyvät 

ajoneuvoillaan majoituspaikasta niin, että jokainen ryhmäläinen joutuu olemaan yhtenä 

päivänä ajovuorossa pitkällä yhdistelmällä Kuopion halki. Harjoitusalueelta on poistuttava kello 

20. Ryhmillä on koko viikon käytössään viranomaisten Virve-puhelimet, joilla kaikki 

kommunikointi harjoituksissa ja päivien aikana tapahtuu. 

Viime elokuun kurssilla meitä kouluttivat ja opettivat Olavi Savolainen Pelastusopiston 

varautumisopetuksen kouluttaja, vanhempi konstaapeli ja varautumiskouluttaja, 

poliisikoiranohjaaja Jussi  Vaahtoniemi ja Vapepan varautumiskouluttaja, entinen 

pelastuskoiratuomari ja pelastuskoiraohjaaja Pekka Malminen.  

12-tuntiset päivät kuluivat 

suurimmaksi osaksi 

ulkosalla säästä 

riippumatta, joko 

Pelastusopiston 

harjoitusalueella tai 

lähimaastoissa erilaisissa 

harjoituksissa. Jokainen 

ryhmä suunnitteli ja 

toteutti toiselle ryhmälle 

annetun harjoituksen, joka 

käytiin yhteisessä 

purkutilaisuudessa päivän 

päätteeksi läpi. Päiviin 

sisältyi myös teoriaa ja 

luentoja, joiden mielenkiintoisuudesta pätevät ja ammattitaitoiset opettajamme pitivät huolen.  
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Koirat olivat viikon aikana mukana, mutta ne olivat opetuksen sisällössä sillä tavalla 

toissijaisessa asemassa, että harjoituksissa pyrittiin ensisijaisesti kouluttamaan koiranohjaajia 

lukemaan koiria. Osa koirista pääsi useammin viikon aikana suorittamaan tehtäviä, osa 

vähemmän. Eniten kaikki koirat viettivät aikaansa peräkärryn bokseissa.  

Viikon harjoitusten teemoina oli maastoetsintä, taajamaetsintä, rakennusetsintä, raunioetsintä 

ja miten kattava etsintäsuunnitelma toteutetaan. Tärkein anti oli opetella lukemaan koiraa: 

miten se merkkaa mahdollista saamaansa hajua jopa satojen metrien päästä, ja miten tietää, 

että koira on hajulla, vaikka se ei ilmaisisi kuten olemme treeneissä sitä kouluttaneet.  

Eräässä suurharjoituksessa toimimme kuten etsintäryhmä oikeassa hälytyksessä. Yksi meistä 

toimi ryhmänjohtajana joka delegoi alueet ja tehtävät koirakoille ja karttureille. Tehtävään 

saimme gps-radiopannat suorittaville koirille. Samanlaiset radiopannat oli annettu 

maalihenkilöille. Kaikkien liikkeitä seurattiin koko tehtävän ajan poliisin ruudulta ja 

radiopantaliikkeet tallentuivat lahjomattomasti tietokantaan. Harjoitus kesti useita tunteja, 

ihan kuten todellisessa etsinnässä ja loppukeskustelun tunnelmat olivat kaikkea ilon ja 

pettymysten väliltä.  

Kuopion Pelastusopiston harjoitusalue kaikkine satama-altaineen, kerrostaloineen, 

tasoristeysonnettomuus–lavasteineen on kuin Disneyland, vastaavaa ei ole muualla 

Euroopassa. Oli todella hienoa saada harjoitella alueella koko viikon ajan. 

Viikko oli antoisa ja 

saatu oppi painui 

selkäytimeen. Älä 

koskaan jää vaatimaan 

koiraltasi täydellistä 

ilmaisua, kun kyse on 

ihmishenkien 

pelastamisesta. Ole 

ripeä, toimi ja liiku 

reippaasti, älä hosu. 

Lue koiraa. Jälki on 

yhtä tärkeä 

etsintämuoto kuin 

haku. Suunnistustaito 

on tärkeä, ettei 

etsijästä tule 

etsittävää. 

Nina Sarkonen  (Kuvat: Jari Miettinen/ESPY) 

Kirjoittaja on harrastanut pelastuskoiratoimintaa vuodesta 2002. Hän toimii kouluttajana 

raunioilla ja maastossa (pelastushaku, pelastusjälki), hälytyskortilla pelastuskoiraohjaajana 

Vantaalla ja hänet on hyväksytty mukaan FinnRescueFinlandiin lokakuussa 2012. Kirjoittaja on 

suorittanut 2008 Pera-A –kokeen silloin 10,5-vuotiaan koiransa Caddyn (BH Dancing Skies 

Gambler) kanssa, 2011 Pera-A:n ja Pera-B:n sekä  2012 Pejä-A:n, Peha-A:n ja Peha-B:n 

tämänhetkisen pelastuskoiransa Echon (BH TK1 Delta River WhereEaglesDare) kanssa. 

Kirjoittaja toimii Tuusulan Kennelkerhon toisena pekojaoksen vastaavana sekä pelastushaku- 

ja jälkikouluttajana. 
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HEI 

Aglityn kesäkausi kentällä on päättynyt jo aikaa sitten ja talvikausi Ojangon Vuokkoset-

areenalla alkanut.  Ryhmäkokoja on viime vuodesta pienennetty, mutta silti kuulemma kiirettä 

pitää välillä, että kaikki ehtivät tarpeeksi treenata.  Onneksemme meillä on taitavat treenien 

vetäjät, jotka varmasti osaavat suunnitella kaikkia tasapuolisesti hyödyttävät treenit.  Ja sitä 

mukavampi on keväällä palata omalle kentälle treenaamaan, jossa aikaa ja tilaa on 

runsaammin, eikä lompakkokaan rasitu samaan tapaan kuin hallikaudella.   

Agilityjaoksella on suuret suunnitelmat ensi vuodelle.  Tästä syystä jaos etsii lisävoimaa 

riveihinsä, eli uusia innokkaita osallistujia toimikuntaan kaivataan entisten innokkaiden lisäksi.  

Pääsyvaatimuksena ainoastaan innostus olla järjestämässä ja vaikuttamassa.   

Sitten niistä suurista suunnitelmista. Agilitytoimikunta hakee Maran johdolla ensi vuodelle 

oikeutta järjestää viralliset kilpailut.  Nämä tulisivat olemaan ensimmäiset laatuaan, 

epävirallisilla kisoilla on tässä jo monta vuotta harjoiteltu.  Myös viime kesänä niin hyvin 

sujunut TuuKK-Cup, joka koostuu neljästä epävirallisesta kilpailusta, järjestetään uudelleen 

keväällä.  Kaikkeen tähän tarvitaan innokasta ja ahkeraa talkooväkeä.  Talkooväki onkin ollut 

perinteikkäästi aktiivista ilmestymään paikanpäälle ja tarttumaan reippaasti toimeen.  

Erityisesti buffettiin leipojista on ollut 

suorastaan ylitarjontaa – ja hyvä niin.  

Lisää intoa pitäisi vielä löytää 

esivalmisteluihin, kuten palkintojen 

haalimiseen ja mainostamiseen, etteivät ne 

jäisi liian harvojen ihmisten harteille.  

Tämän pidemmittä puheitta toivotan 

kaikille menestyksekästä treeni- ja 

kisatalvea! Ja kai sitä nyt voi jo toivottaa 

rauhallista joulunodotusta, kun 

pikkujoulutkin on jo juhlittu.   

Tia ja Sisu 

KISATULOKSIA 

Ohjaaja Heini Lukkarinen 

Riddu (slapko) medi-3: 

Kuopio 29.6.2012 H3 0/35,71 sij.3/43 

Kuopio 30.6.2012 A3 0/37,49 sij.4./84 

Lieto 21.7.2012 MM-karsinnat 54,8 p. sij.18/99 

Helsinki 2.9.2012 H3 0/38,80 sij.2/18 

Helsinki 2.9.2012 A3 0/41,35 sij.2/16 

Kristianstad, Ruotsi 27. - 29.7.2012 European Open karsinta A3 

0/36,06 sij.49/190 H3 0/39,10 sij. 43./190 

Raid (alamal) maxi-2: 

Helsinki 2.9.2012 A2 

0/46,90 sij.3/19 luva 
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MAAILMAN MESTARIN OPISSA 

 

Iloinen tervehdys pk-jaoksesta! Olen uusi tulokas joukossa ja ajattelin, että pieni esittely 

lienee paikallaan. Nimeni on Petra ja aloittelen jälkiharrastusta pitkäkarvaisen 

saksanpaimenkoirani Uppan kanssa. Perheeseen kuuluu myös valkoinenpaimenkoira Harald, 

mutta hän on nuoresta iästään huolimatta siirtynyt jo sairaseläkkeelle. Touhuaminen keskittyy 

siis Uppaan. 

Liityin viime keväänä jaokseen ja sain tehtäväkseni tottelevaisuusseminaarien järjestämisen. 

Olen tehtävästä innoissani – tässä, jos missä saa oppia paljon koirista ja niiden koulutuksesta. 

Ensimmäinen iso seminaari, jota pääsin järjestämään, oli Mia Skogsterin seminaari viime 

elokuussa ja kerron tässä hieman muistoja tuosta kokemuksesta. 

Mia Skogster on yksi tämän hetken menestyneimpiä palveluskoirien kouluttajia. Hän on 

saavuttanut yhteensä 12 MM-mitalia, joukossa myös se kaikkein kaunein - henkilökohtainen 

kultamitali. Hän on kiertänyt ympäri maailmaa kouluttamassa maailman huippuja vieläkin 

paremmaksi ja elokuussa saimme hänet meille tänne Tuusulaan. Olin syystäkin hyvin 

innoissani.  

Seminaaripäivä 4.8. alkoi pilvisenä, tihkusateisena ja harmaana. Pakkasin mukaani kentälle 

sadevaatteita ja mietin, miten onnistumme järjestämään äänentoiston ja kanttiinin ulos ilman 

”vesivahinkoja”. Mutta kun pääsin kentälle, taivas alkoi seljetä ja päivästä tuli lopulta erittäin 

kaunis ja lämmin. Seminaari oli loppuunmyyty, mutta koska osa joutui kuitenkin perumaan 

tulonsa, meitä oli lopulta nelisenkymmentä kentän laidalla kuuntelemassa, kyselemässä ja 

ihmettelemässä maailmanmestarin otteita. 

Aamupäivällä Skogster näytti meille, kuinka hän itse kouluttaa koiransa pennusta lähtien. 

Esimerkkikoirina hänellä oli mukanaan kolme omaa koiraansa: maailmanmestari Helge, Helgen 

poika Räty (1.5v) ja pieni 3,5-kuukautinen narttupentu Bratz. Katsoin silmät pyöreinä kentän 

laidalta, kuinka jopa tuo pieni pentu toimi kuin ajatus. Miten tuo voi olla mahdollista? Minulla 

oli sama tunne kuin joskus upeassa sirkuksessa tai taidokkaassa taikuri-showssa; en uskoisi 

todeksi, jos en itse näkisi. 

Iltapäivällä yleisö sai mahdollisuuden tulla oman koiransa kanssa kokeilemaan käytännössä 

Skogsterin käyttämiä koulutusmalleja. Esimerkkikoirien rotukirjo oli laaja ja oli innostavaa 

nähdä, kuinka hyvinkin erilaiset koirat saadaan toimimaan hienosti oikeanlaisella ohjauksella. 

Toki todettiin sekin, että jokainen koira on erilainen ja koulutustapa on aina sovitettava koiran 

luonteen mukaan. Vaikka joku tapa on kerrassaan erinomainen jollekin koiralle, se voi olla 

täysin sopimaton jollekin toiselle. 

Maailmanmestari tähtää luonnollisesti koulutuksessaan täydellisen kauniiseen, virheettömään 

suoritukseen. Skogster loikin kuulijoihinsa uskoa siihen, että täydellinen 100 pisteen 

tottelevaisuussuoritus todella on mahdollinen, vaikka se onkin hyvin harvinainen ja vaatii 

hurjasti aikaa ja vaivaa. Samalla hän lohdutti meitä ei-vielä-niin-täydellisiä harrastajia 

muistuttamalla, että tärkeintä on iloinen yhdessä tekeminen. Vaikka täydellinen suoritus 

olisikin mahdollinen jollekin koiralle ja jollekin ohjaajalle, se ei ole sitä kaikille, eikä sen 

tarvitsekaan olla. Tärkeää on muistaa, mihin tähdätään. Jos tavoitteena on 

maailmanmestaruuden sijasta saada koiralle vain koulutustunnuksia tai käyttövalion arvo, on 
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koulutuksessa luvallista tehdä kompromisseja. Nykyään kun myös tuomarit painottavat 

arvostelussaan enemmän iloista tekemistä kuin millintarkkaa suoritusta. 

 

Petra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUUKKIN PK-JAOKSEN VIRALLISIA KOKEITA SYKSYLTÄ 2012 TULOKSINEEN 

Tuusulan Kennelkerho ry:n PK-jaos järjesti vuonna 2012 ennätysmäärän virallisia 

palveluskoirakokeita, kaikkiaan kuusi kappaletta. Suuri kiitos kaikille ahkerille työmyyrille 

kokeiden järjestelyiden takana, ilman teitä emme olisi onnistuneet! 

Etsintäkoe 15.9.2012 

 VOI Tanja Björnström & apkn Shepmate´s Solar Cell - M 74 T 75 149p, ei  tulosta 

 *AVO Titta Järvenpää & hwu Lumen Gapo (TuuKK) - M165 T 80 245p, II-tulos,  EK2* 

 ALO Sari Kärnä & bcu Skogsvallarens Quick - M 168 T 97 265p, II-tulos, EK1 

 ALO Virpi Kaislaharju & ssn Inspe's Easy Embarass - M75 T 51 126p, ei tulosta 

 ALO Maarit Saarto & cpkn Ruffenuff La Dolce Vita (TuuKK) - ohjaaja keskeytti 

 ALO Risto Nikkanen & dn Red Label's Lady Lollipop - ohjaaja keskeytti 
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Jälkikoe 20.10.2012 

 VOI Sanna Sumen & rwn Fexweiler's Angel - M 129 T 88 217p, ei tulosta 

 VOI Miia Heikkinen & spn Wolfrock's Blitz - M 161 T 80 241p II-tulos JK3 

 ALO Pia Pynnä & bru Tosselin Ou-Nou Haisuli - M 174 T 92 266p II-tulos JK1 

 ALO Hannele Pirttimaa & esvn Zorrazo Huelva (TuuKK) - M 145 T 54 199p, ei tulosta 

 ALO Leea Saarela & bcu Tending Overpower - M 200 T 83 283p I-tulos JK1 

 ALO Vilma Vuohelainen & rhu Ikimba Gagarumi - M 14 T 34 48p, ei tulosta 

 

Hakukoe 10.11.2012 

 VOI Tintti Norring & csku Final Fantasy's Boys Don't Cry (TuuKK) - ohjaaja keskeytti 

 VOI Seppo Einola & bpmn Mecberger Elke - ohjaaja keskeytti 

 VOI Tiina Ronkainen & cskn Final Fantasy´s Be All Smiles - ohjaaja keskeytti 

 VOI Suvi Aalto & ben Punasukan Busybody - ohjaaja keskeytti 

 VOI Jari Piiroinen & hwu Tunturikuuran Merlin - ohjaaja keskeytti 

 VOI Elina Ahola- Iivarinen & spn Rakan Akan Ajatar (TuuKK) - ohjaaja keskeytti 

 AVO Heidi Ilmonen & spn Osca V.D Ronden Hoek (TuuKK) - ohjaaja keskeytti 

 ALO Mari Höök & slku Fihtolas Zappa - M 151 T 65 216, ei tulosta 

 *ALO Riitta Haapala & bu Ma Bakers OMG (TuuKK) - M 150 T 78 228 p III-tulos, HK1* 

 ALO Asta Lehtonen & ssu Tintenfass Mohikan - ohjaaja keskeytti 

 

Hakukokeen koetoimitsijan Miia Lemmetyisen terveisiä 

Lauantaina 10.11. oli TuuKKin hakukokeen vuoro. Päivä alkoi kaikkien kokeeseen tulevien 

kannalta katsottuna onneksi poutaisena. Meitä olikin reipas joukko koossa Tuusulan 

takametsissä aamulla hyvissä ajoin. 

Koe alkoi esineruudulla, joka oli valitettavan vaikea koirakoille tällä kertaa. Kyseessä oli jotain 

selittämätöntä, allekirjoittanut ei ainakaan tajunnut,että mistä ne vaikeudet ruudussa johtui. 

Seuraavaksi haettiin ukkoja metsästä ja löytyihän niitä. Valitettavasti harvan koirakon pisteet 

riittivät maaston osuudelta edes tulokseen, joten jouduimme todistamaan keskeytyksiä. 

Tottiskentällä nähtiin yksi pari alokasluokasta. Lopulta päivän saldona oli yksi 3-tulos ja koulari 

 Onnea Riitta & Rokka!  

Kiitos kilpailijoille, tuomarille ja kaikille kokeessa töissä olleille sekä sponsorille (Koirien 

hyvinvointikeskus, Järvenpää). Mukava päivä. 
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PELASTUSKOIRIEN SM-JOUKKUE KATSELMUS 

Olimme pelastuskoirien SM-joukkue katselmuksessa Turussa syyskuun viimeisenä 

viikonloppuna. 

Olimme loistavia, vaikka sijoituimmekin hännän huipuksi 8. sijalle. Meitä oli kaksi koirakkoa: 

"aussit" Jaki ja Echo, ohjaajina minä ja Nina Sarkonen. Ryhmänjohtajana meillä oli Taina 

Juvonen. 

Suurille alueille (7,5 hehtaaria), joita työstimme rajallisen ajan puitteessa, ei jäänyt yhtään 

maalimiestä ja oikeastaan ei edes esinettä. Toisilla oli kolme koirakkoa ja pistelasku oli 

tietenkin meille tappiollista. 

Uusia kokemuksia saimme paljon ja yllätyimme, kuinka hyviä meidän koiramme ovat. 

Viikonloppu oli tosi rankka. Suunnistusta, ensiapurasteja, tehtäviä maastossa ja patikointia eri 

kohteisiin sekä etsintää: etsintää Kakolan kaatosellissä, kellareissa ja erityisselleissä. 

Matkustimme linja-autolla 21 muun koiran kanssa ja Aurajoen ylitys tapahtui lautalla. 

Nukuimme vain tunnin perjantain ja lauantain välisenä yönä. Varpaat kipeänä ja vaatteet 

märkänä. Kännykät takavarikoitiin. Ja pipo pyöri päässä yöllä ympyrää, kun yritti nukkua 

tanssilavan lattialla. Aamun herätys oli kappaleella "Voiko ihanammin päivä enää alkaa". 

Sekunnissa reipas ryhmänjohtajamme Taina Juvonen oli ylhäällä ottamassa vastaan uusia 

ohjeita. Tunne, että olimme mahtavia, pysyy mielessä pitkään. 

Vaikka rankan viikonlopun jälkeen tottis viimeisinä suorittajina oli koirille ehkä se raskain osio, 

niin olen tosi ylpeä koiristamme. Echo suoritti jäävät niin kuin pitää ja Jaki… Jaki pitikin sitten 

hieman omaa showta: hyppäsi esteen lennokkaasti yli, kiersi sen tullessaan takaisin ja hyppäsi 

sivulle onnellisena kapula suussa "Tässä mä äiti nyt oon". Eteenlähetyksessä Jaki meni Echon 

viereen makaamaan ”Hei kamu. Mitä jätkä? Mä tiedän, että tässä pitää maata, sun viekussa". 

Ensi vuonna uudestaan. Ihana ja raskas viikonloppu! 

Mirva & Jaki 

 

Kuvassa Vantaan joukkue/hälyryhmä, jonka 

hymy ei hyytynyt, vaikka oli talsittu koko 

edellinen yö rankassa maastossa, nukuttu vain 

yksi tunti, matkattu bussilla Liedosta Turkuun, 

suoritettu maasto/taajamaetsintä, kävelty viisi 

ja puoli kilsaa sekä oltu koko päivä tähän saakka 

ilman ruokaa. 

Kuva: Mirva Hiltunen 
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