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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 (toko-jaos) 

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 

Mari Kurenmaa 

mari.kurenmaa@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, Henna 

Puputti, Martti Takala ja Maiju Turunen 

tuukk.agility@gmail.com 

Ajokoira-jaos 

tuukk.hallitus@gmail.com 

Nuoriso-jaos 

Mari Lehto mari.lehto@elisanet.fi 

Minna Kallio 

Näyttely-jaos 

Anja Nikkonen anja.nikkonen@elisanet.fi 

Elise Takala 

Peko-jaos 

Mirva Hiltunen ja Nina Sarkonen 

mirva.hiltunen@plusterveys.fi 

PK-jaos 

Minttu Gröhn, Mervi Kähönen, Riikka Mäkinen , 

Petra Niemi, Tintti Norring ja Tanja Ruokolainen 

tuukk.pk@gmail.com 

TOKO-jaos 

Tarja Immonen, Arja-Leena Aho, Mari Lehto ja 

Leene Torri 

tuukk.toko123@gmail.com 

Kannen kuva: Mari Lehto 

Kuvassa: Ninja 3kk & Cici 15kk
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VOIHAN ELÄMÄN KEVÄT JA KOVAA VAUHTIA JUOKSEVA AIKA 

Tuntuu, että vasta eilen pähkäilin edellisen kirjoitukseni kanssa ja nyt olen taas jumissa oman 

pääni sisällä… ja yllättäen annetuista aikatauluista myöhässä. Täytyykin siis pistää 

”suodattimet pois päältä”, suoltaa tekstiä silmät kiinni ja lukea kaikkien muiden mukana, mitä 

kaikkea sieltä pään sisältä ulos tulikaan. Mutta ennen kuin päästän ajatukseni toden teolla 

valloilleen, pitänee ryhdistäytyä ja hoitaa ns. viralliset asiat pois alta.  

Kiitos 

 

Ensinnäkin on pakko palata kesän alkupuolelle ja Tuusula Summer Show 2013 –viikonloppuun. 

Haluan vielä kerran esittää lämpimät kiitokset kaikille näyttelyn järjestelyissä mukana olleille – 

teitte tapahtumasta upean ja onnistuneen: näyttelytoimikunnalle kuulemma sataa kiitoksia 

ympäri maailman, niin tuomareilta kuin muiltakin kehissä työskennelleiltä ja näyttelyssä 

käyneiltä. Kiitos minulta myös koko kolmen seuran yhteiselle näyttelytoimikunnalle – tuollaisen 

show’n pyörittäminen vaatii paljon uhrattuja tunteja, organisointikykyä sekä ihan taatusti 

hurttia huumoriakin välillä. Te siellä näyttelytoimikunnnassa paiskitte varmasti tällä hetkellä jo 

seuraavan, kahden vuoden päästä pidettävän näyttelyn alkujärjestelyiden parissa, mutta me 

talkoolaiset, jotka ilmestymme koloistamme näyttelyn aattona ja puurramme pari päivää 

monelle meistä hyvin vieraan maailman parissa, olemme varmasti huojentuneita, kun saamme 

huokaista hetkeksi ja todeta, että tämä urakka on taas pariksi vuodeksi onnellisesti ohitse. 

Tämän vuoden näyttely oli siis kaikin puolin onnistunut ja iloksemme kehissä menestyivät 

myös ”meikäläiset” näyttelyn BIS-2 newfoundlandinkoira Wave Seeker’s Fly Me To The Moonin 

johdolla (om. Selin Erkki ja Leila sekä Lius Outi). Onnitteluni kaikille menestyneille vielä 

kerran! Kuvia näyttelykehissä menestyneistä TuuKK-koirista olisi kiva saada kootusti 

nettisivuillemme – herättelenkin tässä kaikkia TuuKKilaisia näyttelyharrastajia kaivelemaan 

kuva-arkistojanne ja toimittamaan parhaimmat otokset koiran tietojen ja saavutusten kera 

meidän muidenkin ihasteltavaksi. Kukas muu sen koiran kuvan nettiin toimittaa, kuin omistaja 

itse  

On juhlan aika 

 

Toisekseen muistuttelen kaikkia jäseniämme meneillään olevasta juhlavuodestamme. Eri 

jaoksissamme juhlavuotta vietetään mm. järjestämällä virallisia kokeita sekä tietysti 

pyörittämällä normaalia toimintaa koulutuskentällämme – kaikkien lajien koulutukset ovatkin 

tainneet jo alkaa kesätauon jälkeen. Koulutuskenttämme kunnostustöitä on jo aloitettu ja niitä 

jatketaan pikkuhiljaa syksyn mittaan – pidetäänhän yhdessä huoli siitä, että kunnostetut 

paikat ja välineet pysyvät ehjinä ja käyttökelpoisina. Pyrimme myös parantamaan vihdoin ja 

viimein kenttämme valaistusta, jotta syyspimeiden iskiessä toden teolla kenttämme olisi 

käytettävissä reunasta reunaan. 

Kaikille jäsenillemme avoin TuuKKin synttäri-juhla pidetään lauantaina 19.10. 

koulutuskentällämme 

Ohjelmassa on jaostemme toiminnan esittelyä, mukavaa yhdessäoloa ja pientä koiramaista 

puuhastelua sekä tietysti tarjoamme kakkukahvit 40-vuotisen seuramme kunniaksi. 

Toivotamme kaikki jäsenet tervetulleiksi! Tämän kaikille avoimen synttäri-tilaisuuden lisäksi 

järjestämme 40-vuotisjuhlaillallisen Gustavelundissa lokakuussa ja tänne tulemme kutsumaan 

eri liittojen edustajia, seuramme toimihenkilöt ja kaikki seuramme vapaajäsenet (yli 20 vuotta 
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yhtäjaksoisesti jäsenenä olleet) sekä yhteistyökumppaneitamme. Valitettavasti emme pysty 

tarjoamaan illallista ihan jokaiselle jäsenellemme (vaikka kaikki sen ihan varmasti 

ansaitsisivat), mutta mikäli haluat osallistua illalliselle omakustanteisesti, pistä viestiä 

allekirjoittaneelle syyskuun loppuun mennessä, niin saat tilaisuudesta lisätietoa (kirj. huom. 

yksityiskohtien hiominen on vielä lehden painoon mennessä kesken, mistä syystä tästä 

iltatilaisuudesta en pysty nyt ihan kaikkea infoa tässä antamaan - pahoittelut). Illalliskutsut 

kutsuvieraille postitamme syyskuun aikana.   

Lopun phiilistelyt 

Neljänkymmenen 

toimintavuotensa aikana 

Tuusulan Kennelkerhossa on 

ehditty nähdä yhtä sun toista 

koiraharrastukseen liittyen. 

Toiminta on muuttanut 

muotoaan alkuajoista 

varmasti paljon – ja muutosta 

tapahtuu ihan joka päivä, niin 

fyysisissä olosuhteissa kuin 

toimintamalleissakin. Minusta 

on hienoa olla mukana juuri 

tässä yhdistyksessä, juuri 

teidän kaikkien kanssa 

jatkamassa hyvin tehtyä työtä 

– työtä, joka on alkanut yli 40 

vuotta sitten ja joka ei 

varmasti lopu koskaan (?). 

Nostetaan tänä vuonna 

hankittu Tuukkin oma lippu 

entistä korkeammalle, 

tehdään siitä entistä 

kirkkaampi ja liehutetaan sitä 

entistä useammin yhteisen 

tekemisen voimalla. 

(Kuva: Marja Uusitalo) 

Syyssateiden herkistämin 

terveisin, 

 

Marja 
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KESÄLLÄ SATTUI JA TAPAHTUI 

Kesä alkoi vähän ikävissä merkeissä, kun Nelliltä jouduttiin leikkaamaan kroonisen  

tulehduksen aiheuttama märkivä patti pois kuonosta. Tämä tiesi Nellille parin viikon 

sairaslomaa ja kauluria.  

Sitten kohtasikin jo ilo: kesäkuun alussa Pikku-Elsa kotiutui. Nelli otti uuden tulokkaan 

(kaulurista huolimatta) mitä mainioimmin vastaan ja hellästi leikitti pientä. Kun sitten vihdoin 

saatiin kauluri pois, pääsi tosipainit alkamaan – voi sitä kähinää, ähellystä, murinaa ja purinaa! 

En voi olla kuin supertyytyväinen, että kaverukset ovat kuin majakka ja perävaunu. Nellin 

mielestä Elsa on ehkä liikaakin perävaunu  

Nellin sairasloman jälkeen jatkettiin 

taas treenaamista ja kisaamista. 

(Näyttelykehiin päästään vasta 

syyskuun lopussa, koska kuonon karvat 

näyttävät kasvavan takaisin hitaamman 

laisesti. Käytiin sentään 

harjoittelemassa Tuusulan mätsärissä, 

josta saatiin sinisten neljäs sija 

plakkariin.) 

Agistartteja on nyt takana 26 ja 

edelleen se yksi luva on paras 

saavutuksemme. Kaksi kertaa ollaan 

oltu myös palkintopallilla, mutta niitä ei 

lasketa, kun ei ole ollut nollatulos. 

Elsa aloitti pentukoulun elokuun puolivälissä ja plikka on edistynyt hyvin. Irti, tule, maahan ja 

paikka ovat tuttua kauraa (ainakin silloin kun Elsaa kiinnostaa). Elsa on myös vieraillut 

ahkerasti Nellin mukana agitreeneissä ja sieltä onkin saatu lukuisia uusia kavereita sekä luotu 

sosiaalista verkostoa. Lisäksi Elsa oli ensimmäistä kertaa Hyvinkää koirauimalassa mukana ja 

mitä teki tirppa? – Ui kuin vanha tekijä ja jätti Nellin taakseen!  

Nauttikaa syksystä! 

Elina 
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TOKO-KISAT 15.9.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tervetuloa kannustamaan kisaajia ja juhlistamaan 40-vuotista taivaltamme!  
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JÄSENMAKSUT 2013 

Vuoden 2013 jäsenmaksujen maksamiseen alkaa olla taas ne kuuluisat viimeiset hetket. 

Tarkista nyt tämän käsissäsi olevan lehden takasivun osoitekenttä ja toimi seuraavasti: 

Jos näet nimesi yhteydessä X –merkin, ota pikimmiten yhteyttä jäsensihteeriimme (sähköposti 

tuukk.jasenet@gmail.com). Tämä merkintä nimittäin tarkoittaa sitä, että joko emme ole 

jäsenmaksusuoritustasi saaneet (eli et ole sitä maksanut tai maksusi ei ole perille asti tullut), 

emme ole jäsenmaksusuoritustasi tiliotteilta huomanneet (eli kirjanpitäjän silmät ovat 

hypänneet juuri sinun maksurivin yli) tai emme ole jäsenmaksusuoritustasi osanneet kohdistaa 

juuri sinun kohdalle. Kaikissa näissä tapauksissa sinut katsotaan eronneeksi yhdistyksestämme 

– käsittelemme nämä jäsenmaksun laiminlyönnit hallituksessa lokakuun aikana, eikä Ydinluu –

lehden numeroa 4 enää postiteta näille henkilöille. Joten jos X –merkintä kohdaltasi löytyy, 

toimi ripeästi – kiitos. 

Jos taas nimesi yhteydessä ei ole mitään ylimääräistä, on kaikki tämän osalta kunnossa ja voit 

huoletta odotella tulevaa vuotta ja uutta jäsenmaksulappua maaliskuussa. 

Terveisin, 

TuuKK hallitus ja jäsensihteeri 

 

mailto:tuukk.jasenet@gmail.com
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YDINLUU ETSII UUTTA PÄÄTOIMITTAJAA 

Nykyisen päätoimittajan luopuessa pestistään vuoden vaihteessa, etsimme Ydinluu-lehdellemme uutta 

päätoimittajaa. 

Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja päätoimittajan tehtävänä on kasata saatu materiaali lehden 

muotoon. Vakiopalstoja ovat puheenjohtajan-, agility-, toko-, pk- ja peko-palstat. Lisäksi lehdessä 

julkaistaan juttuja kisa- ja koulutusreissuista sekä näyttely- ja kisatuloksia ja kilpailu- ja 

koulutusilmoituksia –  ihan mitä vain jaostot ja jäsenet ovat halunneet lehteen laittaa. 

Päätoimittajalta toivotaan innokkuutta, oma-aloitteisuutta sekä esim. MS Office Wordin hallintaa, jonka 

avulla lehden saa kasaan. Toki muitakin ohjelmia (esim. Adobe) voi käyttää. Päätoimittajalla on vapaus 

tehdä lehdestä oman näköisensä eli muuta sääntöjä kuin koko (A5) ei ole. Lehti ilmestyy aina 

mustavalkoisena (paitsi sähköisen lehden tilaajat saavat pdf-version värillisenä). 

Mikäli koet pestin omanasi, ota yhteyttä tuukk.hallitus@gmail.com (tai 16.9. jälkeen alla olevan 

mukaisesti). 

 

 

NETTISIVUT UUDISTUVAT JA SÄHKÖPOSTIOSOITTEET MUUTTUVAT 

Kuten olettekin huomanneet, olemme kohdanneet toistuvia ongelmia nettisivutoimittajamme 

kanssa viimeisen vuoden aikana. Pahoittelemme asiaa suuresti – ovathan nettisivumme yksi 

tärkeimmistä tiedotuskanavistamme. Onneksi kerhomme sivut Facebookissa ovat saaneet ison 

joukon seuraajia ja Facebookin kautta olemmekin saaneet tiedotteitamme jäsentemme 

tietoisuuteen perinteisemmän sähköpostitiedottamisen lisäksi – mutta tämä ei poista sitä 

tosiasiaa, että nettisivumme tulee olla toiminnassa ja aktiivisessa päivityksessä tästä 

eteenpäinkin.  

Näinpä hallitus on kokouksessaan päättänyt vaihtaa nettisivujen toimittajaa ja tässä samassa 

yhteydessä uudistaa nettisivujen ilmettä. Sivusto uusitaan kokonaisuudessaan ja se tulee 

myös löytymään jatkossa uudesta osoitteesta: www.tuusulankennelkerho.fi. Samassa 

yhteydessä kaikki yhdistyksemme viralliset sähköpostiosoitteet vaihtuvat (lista ohessa). Uudet 

sivut ja sähköpostiosoitteet ovat käytössä viimeistään 16.9. alkaen – päivitä sivusuosikkisi ja 

sähköpostiosoitteistosi ajan tasalle viimeistään tuolloin.  

Hallitus hallitus@tuukk.fi  

Jäsenasiat jasenet@tuukk.fi  

Sihteeri sihteeri@tuukk.fi  

Nettisivut webmaster@tuukk.fi  

Ydinluu ydinluu@tuukk.fi  

Agility agility@tuukk.fi  

Palveluskoirat palveluskoirat@tuukk.fi  

Pelastuskoirat pelastuskoirat@tuukk.fi  

Toko toko@tuukk.fi  

Kenttävastaava koulutuskentta@tuukk.fi  

mailto:tuukk.hallitus@gmail.com
mailto:hallitus@tuukk.fi
mailto:jasenet@tuukk.fi
mailto:sihteeri@tuukk.fi
mailto:webmaster@tuukk.fi
mailto:ydinluu@tuukk.fi
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mailto:toko@tuukk.fi
mailto:koulutuskentta@tuukk.fi
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FI AVA – UUSI AGILITYVALIO 

Kääpiöpinseri Maraca Ysl Babydoll (Kuva: Sonja Löfgren) 

 "Hertta" (s. 8.9.08)  

Omistaja/ohjaaja Pia Ritaluoma 

3.6.12 Helsinki 

tuomari Allan Mattson 

 sij. 3/51  SERT 

31.3.13 Hyvinkää 

tuomari Tuija Kokkonen 

sij. 2/29  SERT 

3.7.13 Porvoo 

tuomari Anne Savioja 

sij. 2/32  SERT  FI AVA 

Onnea Hertta ja Pia! 

 

 

TOKO-TULOS 

No-How Xcellent Joy "Sanni" 

Ohjaaja Tarja Immonen 

31.8.2013 Tuusula 

ALO 179 p. 1.tulos, 1.sija, kp, TK1 

Onnea Sanni ja Tarja!
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Teksti ja kuva: Ilona Laine 

 

ENSIMMÄINEN KOIRA 

Kaikki harrastukset tuntuvat nykyaikana olevan erittäin kilpailuhenkisiä – ole hyvä, ole 

parempi, ole paras. Aina on pakko tähdätä edistykseen ja kilpailuihin. Onko asian pakko olla 

näin? 

Olen itse aloittanut agilityn koirani Remun kanssa kolme vuotta sitten. Treenaamme vain 

keväisin ja syksyisin kenttätreeneissä, koska koira ei arkuuden vuoksi viihdy kaikuvassa 

sisähallissa. Luonteeltaan herramme ei ehkä ole helpoin tapaus: uroskoirat (kuten myös isot 

miehet) ovat pelottavia, hihnassa on innokkuutta HIUKAN turhankin paljon, miellyttämisen 

halusta ei ole kuultukaan ja hajut... Niiden perään lähdetään aina kun mahdollista! Noh, ehkä 

tätä voisi kutsua ”vallattomuudeksi”.  

Näiden kolmen vuoden aikana olen treenannut agilitya eri ohjaajien ja eri ryhmien kanssa, ja 

jokainen on voinut antaa harrastukseeni jotain lisää. Ehkä vuodet ovat rauhoittaneet koiraa, 

ehkä olemme jotain yhdessä oppineet, mutta kaiken kaikkiaan kaikki tuntuu nykyään olevan 

paljon helpompaa! 

Olen luonteeltani kilpailuhenkinen, joten kisaamatta oleminen on vaikeaa. Kun koira osaa asiat 

treeneissä, saa se kilpailuvietinkin heräämään. Jos sitä kuitenkin kävisi kokeilemassa… Olen 

kuitenkin kantapään kautta oppinut, että oikotietä onneen ei ole. 

Ensimmäinen koira on aina ensimmäinen koira. Toista samanlaista – yhtä kauheaa ja yhtä 

ihanaa – ei koskaan tule. Nauttikaamme siis täysin rinnoin! Katsotaan sitä kisaamista sitten 

sen seuraavan kanssa. 

Terveisin, 

Ilona ja Remu  
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PK SM-KISARAPORTTI 

”Jihaa, kolmas tulos voittajaluokan hakukokeesta! Voimme ilmoittautua tämän vuoden 

palveluskoirien suomenmestaruuskilpailuihin. Mahtavaa!”  

Tämä tapahtui kesäkuun alkupuolella, ja siitä alkoi valmistautuminen tämän koirakon 

suurimpaan koitokseen, palveluskoirien suomenmestaruuskilpailuihin.  

Kilpailut järjestettiin 9.-11.8. Tampereella Kaupin Urheilupuistossa sekä Tamperetta 

ympäröivässä maastossa. Järjestämisestä vastasivat Pirkanmaan Käyttökoirayhdistys ja 

Nokian Palveluskoiraharrastajat. Koirakkoja osallistui kaiken kaikkiaan 114, joista eniten 

hakukokeeseen 30 kpl. Palveluskoiralajejahan on yhteensä kuusi: haku-, jälki-, etsintä-, viesti- 

ja suojelukoe sekä opaskoirien opastuskoe. 

PERJANTAI 

Perjantaina tuli ilmoittautua ja tarkastuttaa koira kilpailukeskuksessa, jonka jälkeen oli 

avajaismarssi. Avajaismarssissa TuuKKin lipunkantajana toimi oikeutetusti ja paikkansa 

ansainneena Reija Nieminen. Lippujen jälkeen tulivat koirakot lajeittain järjestäytyneinä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

Kuva: Marja Uusitalo 

Viestillä seuraa edustamassa oli Mari ja Tero Kurenmaa ja Bree (Avataran Brittany) sekä Anita 

ja Janica Nurminen ja Alma (Alma), etsintäkokeessa Mervi Kähönen ja Nitro (Konnamuorin 

Intro) sekä hakukokeessa allekirjoittanut ja Capo (Lexicon Kenzo). Avajaistilaisuus oli juhlava 

ja koiratkin osasivat käyttäytyä mallikkaasti, vaikka se vähän etukäteen jännitti. Avajaisten 
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jälkeen oli kansallistenlajien tottelevaisuuskenttiin tutustuminen ja kävi ilmi, että nurmi oli 

hieman liukas tottumattoman koiran tassujen alla. Capo ei ollut ainoa koira, joka teki komean 

voltin esteellä. Pahemmilta haavereilta kuitenkin säästyttiin, ja kaikki seuran koirakot 

vetäytyivät omiin mökkeihinsä valmistautumaan seuraavaan päivään. 

                  Capo (Kuva: Hannele Enqvist) 

LAUANTAI 

Lauantaina hakukoirilla oli 

ohjelmassa 

tottelevaisuus, jonka 

perusteella 20 parasta 

pääsisi maastoon. Olimme 

Capon kanssa nro. 8 eli 

neljännessä parissa. 

Jännitti todella paljon, 

mutta olin päättänyt 

hoitaa oman osuuteni 

mahdollisimman hyvin, 

niin koirakin sai keskittyä 

tekemään parhaansa. 

Pieniä kauneusvirheitä 

suoritus sisälsi, mutta 

kokonaisuus tuntui 

hyvältä ja jälkikäteen  

näyttikin siltä. Saimme 87,5 pistettä, jotka riittivät mainiosti jatkoon. Urakkamme jatkuisi 

iltapäivällä esineiden merkeissä. Maastoarvonnassa saimme numeron yksi.  

Jälkeenpäin ajatellen olisi ollut viisasta viedä koira majapaikkaan huilaamaan. Esineiden alussa 

en meinannut saada Capoa keskittymään mihinkään ja se näkyi ruudussa. Capo löysi 

ensimmäisen esineen melko nopeasti, mutta toista esinettä se tarkensi ja tarkensi todella 

kauan eikä vain löytänyt. Kolmas esine oli sellaisessa paikassa, missä koira ei koskaan ehtinyt 

käydä.  Saaliina 10 pistettä.  Kokonaisuutena koirat nostivat tasaisesti 1-3 esinettä, eikä 

yksikään jäänyt pisteittä.  

Viestikoirakot suorittivat lauantaina puolilta päiväin tottelevaisuudet, jossa kaikki koirakot 

saavuttivat yli 70 pistettä ja näin ollen jatkoivat maastoon, joka suoritettaisiin 

kokonaisuudessaan seuraavana päivänä. Etsintäkoirakot suorittivat lauantaina aamulla jäljen 

ja pudotetun esineen, joista Mervi ja Nitro saivat molemmista täydet pisteet. Iltapäivällä he 

suorittivat tottelevaisuusosuuden.  

SUNNUNTAI 

Sunnuntaiaamu alkoi meidän osaltamme aikaisin, sillä kyyditys radan alkuun lähti klo 6.50. 

Ilma oli mitä loistavin, kevyt tuulenvire ja ilma täynnään vesihiukkasia (ei sadetta vaan jotain 

sumun tapaista), jotka sitoivat hajuja hyvin. Kilpailupaikka oli mainio. Siellä oli iso katettu 

ruokailutila, WC, mökki ja ilmainen kanttiini. Muutoinkin järjestelyt olivat mainiot paikan päällä 

ja ihmiset olivat mukavia. 
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Radasta ja maastosta minulla ei ole juuri enempää muistikuvia, kuin että siellä oli puita, 

sammalta, isoja ja pieniä kiviä, keskilinja oli hyvin merkitty ja jossain kohtaa vasemmalla 

puolella meni suurempi polku. Saattoi hieman jännittää ja keskittyminen meni koiran 

tarkkailuun, missä se on, mistä se tulee ja missä se on käynyt. Koira työskenteli hyvin 

eteenpäin ja oli liiankin itsenäinen. Kaikki kolme maalimiestä nousi lähes 100 m etäisyydeltä 

keskilinjalta katsottuna ja se näkyi pisteissä. Ilmaisut menivät hyvin. Henkilöetsintä pisteitä 

tuli 158.  

Mari ja Bree (Kuva: Hannele Enqvist)  Janica ja Alma (Kuva: Hannele Enqvist) 

Viestikoirakot suorittivat sunnuntaina viestin, jonka juoksi loppuun asti vain neljä koiraa. Bree 

ja Alma valitettavasti keskeyttivät juoksun, joten kisa oli heidän osaltaan ohi.  

Etsintäkoirat jatkoivat sunnuntaina omaa uurastustaan haun, tarkkuus- ja esineruudun 

merkeissä. Viisi ensimmäistä koirakkoa olivat 8 pisteen sisällä toisistaan ja mitalit jaettiin 

pisteen eroilla. Tiukille meni, mutta niin vaan Mervi 

ja Nitro pokkasivat itselleen pronssimitalit! 

MAHTAVAA! 

Itse olin kyllä helpottunut, kun oma osuus oli 

vihdoin ohi! Sen jälkeen vain odottelimme miten 

muilla tulisi sujumaan. Lopullinen sijoituksemme oli 

12. ja kakkostulos. Tästä on hyvä aloittaa! Ensi 

vuonna uudelleen, josko jännittäisikin 

vähemmän... 

Kaikki tulokset lajeittain: 

http://dogs.addfour.com/events/results/pk-sm-2013/192 

Terkuin, 

Minttu Gröhn 

 

 

           Mervi ja Nitro (Kuva: Titta Järvenpää) 
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AGIROTU 2013 YLÖJÄRVI 5. – 7.7. 

Kesän kohokohta agilityharrastajille oli Ylöjärvellä järjestetty Agirotu – Lupa hyllyttää 

(toimituksen huomautus: enemmän ammattilaisille se kohokohta oli varmaan SM-kisat)  

”Kisaviikonloppu jätti joidenkin käsiin Oscar-pystejä parhaasta ohjauksesta ja jotkut käyttivät 

hyllytyslupaansa tehokkaasti.” – Agirotu 2013 

Agirotu starttasi jo perjantaina neljällä kisalla: A KV-kilpailu 3 lk, B agilityrata 1-2 lk, C 

hyppyrata 1-3 lk ja D agilityrata 1-3 lk. Tuolloin mukana ei ollut TuuKKin edustajia. 

Lauantaina kisoja oli kolme + Open SM: E-kisa Agilityrata 1-3 lk, F-kisa:  Agilityrata 1-3 lk, 

Finnish Open karsintarata ja sokerina pohjalla huippujännittävä E2-kisa: Finnish Open Finaali 

(epävirallinen kilpailu). 

Otimme Nellin kanssa lauantaina nuo kaksi 

virallista starttia – edelleen ykkösluokassa. 

Molemmat radat suoritimme alle ihanneajan, 

mutta molemmissa tuli 5 ratavirhepistettä 

pujottelusta. Joka tapauksessa olen oikein 

tyytyväinen suorituksiimme. Samoissa starteissa 

TuuKKia edusti myös Jaana Salonen Keelon ja 

Lucan kanssa. 

E-radalla Keelo oli hienosti sijalla 5 (tulos -12,32 

ja LUVA) ja Luca sijalla 6 (10,06 ja LUVA). Onnea Jaana, Keelo & Luca! Nelli oli sijalla 14.  

F-radalla Keelo oli upealla nollatuloksella sijalla 3 (-9,76 ja SERT  nousu 2 lk), Nelli sijalla 8 

ja Luca sijalla 14 (26,49). Onnittelut jälleen 

Jaanalle ja Keelolle hienosta suorituksesta! Jaana 

pääsi myös molempien koirien kanssa mukaan 

Finnish Open Finaaliin, mutta niissä valitettavasti 

sekä Keelolle että Lucalle tuli merkinnäksi hylätty. 

Muita TuuKKilaisia ei lauantaina ollut mukana. 

Sunnuntai oli ns. Se Pääpäivä. Kisoja oli viisi: G-

kisa Agilityrata (tasoituskilpailu, FAO Open Class, 

epävirallinen kilpailu), H-kisa Agilityrata Finnish 

Open (Juniorit, Nuoret, Seniorit, epävirallinen 

kilpailu), I-kisa Agilityrata (para-agility) sekä 

Agirotu Agilityrata (joukkuekilpailu, epävirallinen 

kilpailu). 

Aloitimme FAO Open Class radalla (yläkuvassa Nelli ja 

viereinen kuva joukkuekisasta, kuvat Yasmin Eklund), jota siis oli 

saanut jo etukäteen harjoitella. Tuloksena Nellille 

hylätty  Muita TuuKKilasia ei tällä radalla nähty.  

Joukkuekisa oli huisin fantsu – kuuma tuli ja 

hauskaa oli! Joukkueemme teemana oli Ihmemaa 

Oz ja joukkueen nimi oli ”The Merry Land of Oz”. 

Olin pukeutunut leijonaksi ja siinä puvussa myös 
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juoksin joukkuestartinkin. Nelli ei ollut puvustani moksiskaan vaan pisteli menemään tehden 

joukkueemme parhaan suorituksen – joskaan ei puhtaan. Joukkueemme sijoitus oli tuloslistan 

häntäpäässä.  

Joukkuekisassa TuuKKilaisista olivat mukana 

myös lägpys Pyry ja Carita Mäkinen (Kilp Mini) 

sekä walspa Fanny ja Elina Kautto (Kilp Medi). 

Pyryn & Caritan joukkue ”Täällä Tulikäpälien 

Alla” oli sijalla 18 ja Fannyn & Elinan joukkue 

”Lintubongarit” sijalla 20. (Viereisessä kuvassa Pyry ja 

Carita tositoimissa, alla joukkueposeeraus) 

Päivä huipentui pukukulkueeseen, jonka voitti 

borderterrierijoukkue Border Control 

poliisiteemallansa. 

Kisajärjestelyt olivat hyvät ja keli 

pääsääntöisesti huippu. Muutama 

sadekuuro nähtiin, mutta ei sellaista 

vesishowta kuin perjantaina, jolloin 

emme siis vielä olleet paikalla. 

Paikkana Teivon ravirata oli tilava, 

kisa-alusta (nurmi) hyvä ja 

ulkoilumahdollisuudet super. Olisin 

kaivannut omaa lämmittelyaluetta ja 

–esteitä, nyt tarjolla oli vain 

muutama hyppyeste nurmikon 

reunalla. Kuulutukset eivät oikein 

kuuluneet (paitsi ravikeskuksen 

sisätiloissa) ja kahvilan myöhäinen 

aukeaminen oli hieman pettymys (Nim. Tarvitsen aamukahvini). 

Kisaseurana minulla oli mieheni, jonka sain houkuteltua mukaan teemalla ”Romanttinen 

viikonloppu Ylöjärvellä”. No, ihan sellaista ei tullut, mutta sainpahan hänetkin innostumaan 

agilitysta  Ja tietenkin meillä oli mukana myös kisaturisti – Pikku-Elsa, joka silmät 

ymmyrkäisenä ihmetteli Agirodun menoa! 

Kuva: Yasmin Eklund
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HISTORIAN LEHTIEN HAVINAA, OSA 2 – YDINLUUSSA N. 40 VUOTTA SITTEN 
Tällä kertaa otin luettavakseni vuoden 1974 loput lehdet, osat 2 – 4. Alusta asti Ydinluu–lehti 

on näköjään ilmestynyt neljä kertaa vuodessa, kuten nykyisinkin.  

Vuoden 1974 toisessa numerossa onniteltiin jo vuoden ikään ehtinyttä seuraamme. 

Koulutuksissa kävi runsaasti koiria ja seuran tapahtumia oli ollut paljoni. Myös virallisia kokeita 

oli suunnitteilla ja ensimmäinen kerhomme järjestämä koulutusohjaajakurssikin pidettiin jo 

tuolloin. Jo tässä numerossa on todettu, että kerhomme tulevaisuus näyttää hyvin valoisalta, 

mistä esimerkkinä on ollut runsas ja monipuolinen toiminta jäsenistömme keskuudessa – ja 

nythän me voimmekin todeta tämän pitäneen paikkansa ja olevan edelleen totta myös tänä 

päivänä.  

Ydinluu 2/1974 –lehdestä saatiin lukea vinkkejä koiran kesälomailuun (kirjoittanut 

eläinlääket.lis. Erkki Köntti), tutustuttiin Metsänreunan kenneliin, muistutettiin koiranpitoon 

liittyvistä lakipykälistä ja mietittiin perusteita, miksi minun koiralla tulisi teettää pennut. 

Rotuesittelyssä oli sekä dobermann että berninpaimenkoira ja keskiaukeaman kuvaan oli 

päässyt valkoinen länsi-ylämaanterrieri. Hauskimmaksi jutuksi äänestin kuitenkin itsevaltiaan 

tavoin (ja ainoana äänestäjänä) koirien horoskoopin, joka oli vuonna 1974 laadittu 

seuraavasti: 

Rapu (22.6. – 22.7.) 

Rakastaa kotiaan niin paljon, että tuo sinne aina rakkaussurunsa! Harrastaa vieraiden 

esineiden keräilyä, ja tuo esineet myös kotiinsa – uskollinen kun on kodilleen! 

Jalopeura (23.7. – 23.8.) 

Temperamenttinen ja hermostunut koira. Ei tiedä, purisiko postinkantajaa vai mitä sille tekisi. 

Koira, joka ulkoilee mielellään. Nälkä on ainoa, joka tuo koiran kotiin. Muulloin vaeltelee 

”kylillä” toisten koirien kanssa isäntänsä harmiksi. 

Neitsyt (24.8. – 23.9.) 

Koira, joka pitää kissoista! Neitsyellä on runsaasti epäonnistuneita rakkausasioita. Todella kiltti 

ja nöyrä koira. On intohimo – kukkapenkit (naapurin). 

Vaaka (24.9. – 23.10.) 

Nukkuu sängyssä emännän ja isännän kanssa. Sateella menee ulos vain sadetakki päällä. 

Tasapainoinen koira. Koiramaailman parantaja, ainakin omasta mielestään. 

Skorpioni (24.10. – 22.11.) 

Halveksii kerjäämistä ja varastamista. Luonteeltaan luja. Kun koira on matkalla nojatuolin tai 

sohvan alle, soita heti poliisille, sillä silloin on varkaita lähistöllä. Rouvakoirat ovat erittäin 

seksikkäitä koiria! 

Jousimies (23.11. – 21.12.) 

Halveksii muita koiria (kuten isäntänsäkin). Määräilevä koira. Tuntee olevansa isännän kanssa 

saman arvoinen, jollei hieman yläpuolellakin isäntäänsä. Rakkauselämässä on kovin 

huikentelevainen – useampia kertoja päivässä kihlautuu tilaisuuden tullen. 
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Kauris (22.12. – 20.1.) 

Seksielämä tekee ystäväsi hermostuneeksi. Hän viihtyy vain ”piireissä”, kaivaa luita ainoastaan 

hienoihin puistoihin, pihoihin ja puutarhoihin. Kauriin merkkien alla syntynyt koira on todella 

koiramaailman hienostelija. 

Vesimies (21.1. – 19.2.) 

On kaikille ystävällinen – varkaillekin! On oikea kotikoira. Ei harrasta ”yöjuoksuja”. 

Kala (20.2. – 20.3.) 

Rakastaa vettä yli kaiken! Puhdistaa aina turkin sisällä vedestä, sillä kukapa nyt vettä ulos 

jättäisi, kun kerran sen samalla voi sisällekin tuoda! Tappelussa aina aloittajapuolella, mutta 

pakenee, ennen kuin on kunnolla alkuun päässyt. Alakuloinen koira. 

Oinas (21.3. – 20.4.) 

Kilpailee aina isäntänsä kanssa johtajan paikasta, siitä kumpi on herra talossa. On oikea 

hurmurikoira. Rakkauselämän kokee hyvin voimakkaasti. 

Härkä (21.4. – 21.5.) 

Rakastaa ylellisyyttä ja mukavuutta! Vaatii hyvää palvelua emännältään. Syö vain kunnon 

lihaa. Jätteet joutavat härän merkeissä syntyneen koiran mielestä kompostiin. Liian uskollinen 

emännälleen ja isännälleen. Oma rakkauselämä on retuperällä. 

Kaksoset (22.5. – 21.6.) 

Ikuinen lapsi ”kehdosta hautaan”. Omistaa kaikki kodin esineet sanomalehdistä aamutossuihin. 

Rakastaa vaihtelua. Pitää useimmiten toisen rotuisista koirista enemmän kuin ”omistaan”. On 

koira, jota on vaikea kasvattaa. 
Lähde: Ydinluu 1-1974 sivut 36-37 ja 2-1974, sivut 33 – 34, kirjoittaja tuntematon 

Kolmannessa lehdessä esittelyvuoron saivat airedalenterrieri ja cockerspanieli. 

Keskiaukeamalla patsasteli kiinanpalatsikoira. Eläinlääket.lis. Erkki Köntti jatkoi juttusarjaansa 

kirjoittamalla tällä kertaa elämän jatkumisesta eli nartun kiimasta eri vaiheineen. Seuramme 

ensimmäisen koulutusleirin antia puitiin niin sanallisesti kuin kuvallisestikin ja koiranomistajan 

vastuuta sekä koirastaan että sen kouluttamisesta käsiteltiin parissakin artikkelissa.  

Suomen Kennelliitto vetosi koiranomistajiin seuraavasti: 

Koiraa hankittaessa tulisi muistaa se vastuu, joka tulee erilaisten lakien, asetusten ja 

järjestyssääntöjen muodossa jokaisen koiranomistajan harteille, vastuu yhteiskuntaa ja koiraa 

kohtaan. Yhteiskuntamyönteisten koirien kasvattaminen tulisi olla jokaisen koiranomistajan, ei 

yksin velvollisuus, vaan kunnia-asia. Kuriton koira on rotunsa, lajinsa ja omistajansa 

häpeäpilkku. Koiran suhtautuminen ympäristöönsä paljastaa usein myös sen, miten 

koiranomistaja on koulutustyössään onnistunut.  

Mikäli koira osoittaa epäsosiaalisuutta, olisi koiranomistajan ryhdyttävä mitä pikimmin 

kriittisesti tutkimaan syitä siihen ja pyrittävä korjaamaan tilanne. Mikäli hän ei onnistu tässä, 

tulisi hänen tuskattomasti lopettaa koira ja mahdollisesti uuden koiran hankittuaan ottaa 

virheistä opiksi. Suomen Kennelliitto korostaa koiran sosiaalista ja mielenterveydellistä 
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merkitystä, lasten kasvatuksessa, nuorison ja vanhusten ongelmissa koira on monesti 

myönteisesti mukana. Reippailu koiran kanssa tuo vaihtelua kaupunkilaistuvalle ihmiselle.  

Koiran koulutus vaatii omistajaltaan aikaa ja vaivaa ja erikoisesti paneutumista koiransa 

yksilöllisyyteen. Se maksaa kuitenkin vaivan syventäen samalla miellyttävää harrastusta, 

jonka monipuolisuutta tuskin kukaan voi kiistää. 
Lähde: Ydinluu 3-1974, s. 39, kirjoittaja tuntematon 

Vuoden 1974 viimeisen lehden pääpaino oli lähestyvässä joulussa, mutta tutuksi tulleet 

rotuesittelyt (snautseri ja mäyräkoira) sekä keskiaukeama-kuva (whippet) olivat myös 

mukana. Lisäksi lehdessä kerrottiin todella mielenkiintoisin sanankääntein syyskuussa 

pidetyistä ensimmäisistä virallisista palveluskoirakokeista – mitäpä sanot, voisiko tämä teksti 

kuvata tämän päivän kokeita? 

”Sattumia 29.9.1974” 

Kerhomme tilasi oikein päivien päivän säänhaltijalta, kun ei satanut, muttei paistanutkaan, 

vaan oli juuri oikea kisailma palveluskoirille ja heidän ystävilleen. Aamun vielä sarastaessa 

”Paukku-Pavena” toiminut Veikko raahasi ”rattaille” valtavan epämääräisen teltta-, tuoli-, 

pöytä ym. yhdistelmän, sekä kuivaajassa istuneen Soinnun kilpailupaikalle emännän tehtäviä 

hoitamaan. Muut vielä nukkuivat, kun Sointu ahtaan paikan kammoa tuntien huojui jo sinne 

sun tänne teltan tukipilarien kera. Mutta teltta se vain tuli hienosti pystyyn, ja ehtivät he 

”taloksikin” päästä, kun muut vasta tulivat kentälle. 

Hyvin Sointu kahvia keitteli ja sämpylöitä ym. syötteli Maisan, Kaisun ja Tuijan kera, sillä 

kanttiinin musiikkina oli rahakirstun mukavaa helinää. Pirkko oli samaa maata kuin Sointukin, 

sillä ”Roope-Ankkamme” hoiteli varmaan tapaan ”pörssiä”. Kiitoksilla ei rajaa tainnut olla, kun 

”mania” tytöt kotiinpäin toivat. 

Annikki johti myös laumaansa hienosti, sillä pankkiirin taidolla Riitta ynnäsi, Brita, Irja ja 

Terttu tarvittaessa ahkerasti kynää käyttelivät, ja tulokset olivatkin sitten hetkessä valmiina. 

Lauri taasen toimi tuomarin tehtävissä, joten häntä ei silmäni paljon ehtineet nähdä. Jari 

puolestaan kirvesvartta etsi, ja etsimänsä myös löysi, ja ehtipä hän vielä olla linjamiehenkin 

tehtävissä maastossa. 

Kari tahollansa hienosti kaikki ”junaili”, ja tyytyväisiä kilpailijoita sekä uusia ystäviä varmasti 

sai, sillä niin hän oli kaikki kohdalleen järjestänyt. Megafoniakin palokunnalta lainasi, kun sitä 

tarvitsi. Jorma taasen jälkiä juoksi, ja taisipa hän linjamiehenäkin toimia. Naapuriseuran Penaa 

ei myöskään saa unohtaa, sillä tuomarina ja maalimiehenä hän oli verraton, ja muutenkin 

paljon hän hyväksemme teki. Eino Kuosmanen Helsingistä hoiti ammattimaisella taidolla 

ylituomarin tehtävät, joten asiat tulivat tarkasti hoidettua. Hanna-rouva – meille entuudestaan 

tuttu jo kerhoillasta, oli taitavana tuomarina koiria arvostelemassa. Monet, monet muutkin 

ahersivat ahkerasti, mutta en vain kaikki oikein tainnut saada silmä- ja korvaetäisyydelle, 

vaikka valppaana yritinkin olla.  

Sattuihan kisoissa yhtä sun toista, ja sitä toista varsinkin. Rikokin meni aivan ”out”, kun upean 

vaaleaverikön kohtasi. Koirarouva kun nykytyylin mukaisesti steppasi ja steppasi, joten kyllä 

siinä yhden jos toisenkin hormoonit olisivat jyllänneet, jos eteen olisi tullut. Kerran ainakin 

luulin näkeväni raketin, mutta asiaa tarkemmin tutkittuani totesin raketin Tertuksi. No miksi 

moinen erehdys?? Kahvia juodessani ”rakettini” tuli hurjaa vauhtia kanttiinia kohti iloisesti 

hihkuen. Samassa huomasin Kaisankin hihkuvan ja tasajalkaa hyppivän, ja oli siellä Sointukin, 

sekä lopulta taisi olla puoli kylää. Kun vihdoin pääsin asiasta ”jyvälle”, niin Gidi & Sven olivat 
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saavuttaneet 75 pistettä, toisin sanoen Gidi oli tuonut verovapauspisteet kotiin!! Tyhmänä 

tyttönä kysyin, keitä he olivat, mutta sain sellaisia katseita, että olisin halunnut vaipua maan 

alle, sillä tietämättömyyteni hävetti. Niin iloisia kaikki olivat Gidin puolesta, että juhlat olisivat 

varmasti olleet pystyssä, jos vain shampanjaa olisi ollut tarjolla. No joo, Kaisa kävi melkein 

shampanjasta, kun hän iloisena nousi ”Fiiuunsa” ja Svenille soittamaan lähti (aprilliäkin taisi 

jutella, kun ei malttanut odottaa lopullisia tuloksia).  

Harvoin näkee niin aitoa iloa toisen onnistumisen johdosta, kun nyt näin, että ihan täytyy 

vieläkin ihmetellä! Päätin siinä paikassa, että teen tikusta asiaa, ja menen huomenna 

maanantaina koulutuskentälle tutustumaan Gidiin ja hänen isäntäänsä, jottei toiste tarvitse 

hävetä tietämättömyyttään.  

Näin ja kuulin paljon muutakin. Haukansilmäni sattuivat kesken suojelukokeen katsahtamaan 

kanttiiniin päin, ja mitäpä näinkään – pari reipasta naista sai ”korkean tason” halaukset. 

Melkein kateeksi kävi, mutta en silti päästänyt kateuttani irti, sillä kyllä he olivat halaukset 

ansainneetkin! Taisi oikein sanomalehti-ihmisiäkin olla paikalla kilpailuja seuraamassa, sillä 

sellaista olin kuulevinani. Eivät nämä mitkään pienet ”bileet” olleetkaan. 

Yleisöä oli myös yllättävän runsaasti kilpailuja seuraamassa – tarkkaavaisesti ja 

kiinnostuneena he kisoja katsoivat. Toivottavasti minäkin voin olla ensi vuonna koirineni 

kilpailemassa, sillä niin hyvä sysäys tämä oli tällaiselle passiiviselle ja aina valmista odottavalle 

jäsenelle. 
Lähde: Ydinluu 4-1974, s. 35 – 36, kirj. ”mikkihiiri” 

 

Näiden sanojen aiheuttamiin mielikuviin ja –tunnelmiin,  

 

Marja 
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JÄLLEEN SYKSY SAAPUU 

Haittaakse? – Ei todellakaan! Loman aikana kerätty energia odottaa purkautumistaan ja onkin 

hyvä taas päästä tositoimiin.  

Ulkotreenikausi alkoi jo elokuussa, eikä hallikauden alkuunkaan (lokakuu) ole enää kauaa. On 

mukava todeta, että kaikki kolme Ojangon hallivuoroa saatiin täyteen, vaikka treeniajankohta 

onkin aikainen. Mikäli olet kiinnostunut irtovuoroista, kerro se agitoimikunnalle. Näin nimesi 

lisätään postituslistaan, jolla irtovuorojen myynneistä ilmoitetaan. 

Tämän lehden ilmestyessä on seuramme 40-vuotisjuhlakisat jo kisattu. Startteja on 

ilmoittautumisten perusteella kaikkiaan 136 – hienosti saatiin kisaajia mukaan, vaikka 

Helsingin Kennelpiirin mestaruuskisat ovat samaan aikaan. Kisajärjestelyt ovat loppusuoralla ja 

talkooväkeä on ilmoittautunut todella runsaasti, kiitos siitä! 

 

Kuvassa 

Elvis 

kevään 

epiksissä 
(kuva Päivi 

Reiman). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuten tässä lehdessä onkin jo todettu, seuramme saa uudet ja hienot nettisivut syksyn aikana. 

Sitä varten kaikki agilistit voisivatkin aktivoitua ja ilmoitella, mikäli ovat kisaamisen 

aloittaneet. Nettisivuille lisäämme kaikkien kisaavien koirakoidemme tiedot. Ja niitä 

kisatuloksia saa myös ilmoitella – etenkin, jos on tullut nollatuloksia ja/tai luokkanousuja. 

Emmekä pane pahaksemme vaikka mukaan olisi kuvakin liitetty   

Syysterkuin,  

Elina 
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TERVEISIÄ PALVELUSKOIRAJAOKSELTA! 

Syksy alkaa kolkutella ovella ja illat lyhentyä uhkaavasti. Mennyt kesä on taas ollut Tuusulan 

Kennelkerhon palveluskoirajaokselle tulosrikasta aikaa, ja lisää on syksyn mittaan toivottavasti 

luvassa. TuuKKin joukkue menestyi upeasti palveluskoirien SM-kilpailussa Tampereella elokuun 

alussa, sijoittuen seitsemänneksi joukkuekisassa. Myös mitalikannassa pysyttiin edelleen 

kiinni, tällä kertaa mitalisija saavutettiin etsintäkokeessa. Kisaraporttia myös tarjolla tässä 

lehdessä.  

Elokuun puolivälissä kokeiltiin ensimmäistä kertaa ulkopuolisen kokeen järjestämistä maksua 

vastaan kun lippumme alla kisattiin hollanninpaimenkoirien ja beaucenpaimenkoirien 

rotumestaruuskamppailu. Oli hienoa nähdä kuinka arvokisojen järjestäminenkin kokeneelta 

talkooporukalta jo sujuu, ja kiitosta sateli järjestelyistä kisaajilta ja tuomareilta. Tahdon tässä 

yhteydessä vielä kerran kiittää pk-jaoksen puolesta kaikkia työpanoksensa kokeeseen 

antaneita upeasta työstä! Ja mikäpä olisikaan ollut hienompi kruunu tälle puristukselle, kuin 

saada molempien rotujen rotumestarit omasta seurasta, omista maastoryhmistä! Onnea 

mitaleista Tuukk beussiedustus Mari ja Bree (Avataran Brittany) ja TuuKK holskuedustus Päivi 

ja Leia (Kare-saran Åi'Prinsessa) ja Suski ja Aava (Kare-saran Åi'Mustikka)! 

Muistakaahan tuossa kokeessa ja muuallakin tuloksia tehneet lähettää tietonne myös 

nettisivujen ”Kilpailevat koirakot” osioon! 

On ollut mukava nähdä miten paljon koirakoita on käynyt tottelevaisuuskentällä läpi kesän, 

tänä vuonna edes heinäkuun ydinviikot eivät tyhjentäneet kenttää maanantaitreenaajista. 

Syyskuun alussa käynnistyvät taas tottiskurssit maanantaisin ja keskiviikkoisin. Ryhmät 

täyttyivät jälleen nopeasti ja kokeilussa on uusia kursseja ja kurssiajankohtia myös talven 

ratoksi.  

Tulevia tapahtumia syyskaudella           Kuvassa Zealbeats Zot Zot Too Hot (kuva: Mervi Kähönen) 

 Syys-lokakuussa tottiskurssit 

kentällä 

 14.9.2013 TuuKK-jälkikoe 

 4.-6.10.2013 TuuKKin pk-leiri 

Räyskälässä 

 20.10.2013 – TuuKKin hakukoe 

 marraskuussa 

tottelevaisuusseminaari kentällä 

 

Nautitaan vielä lämpimistä päivistä ja illoista, kentällä nähdään! 

Terkuin, 

Mervi 



 

Ydinluu 03/2013  Tuusulan Kennelkerho ry   22 

 

 

PELASTUSKOIRAKON VAATIMUKSET? 

SPKL ja SPeKL tekevät tällä hetkellä paljon yhteistyötä viranomaisten kanssa. Tarkoituksena 

on saada yhtenäiset linjat pelastuskoirakon pääsyvaatimuksille. Nyt vaatimuksena on koiralla 

tulos HK3/JK3/PERA-B/PEHA-B/PEJÄ-B. Yksi ns. voittoluokantulos riittää. Ohjaajalta vaaditaan 

Vapepan etsintä- ja EA1-kurssi. Tämän jälkeen hälytysryhmä päättää koirakon valmiudesta. 

Sitä mitataan sisäisellä testillä, joka kestää 

yhdistyksestä riippuen 2-4 tuntia. 

Hälytysryhmän ryhmänjohtaja kantaa vastuun 

koirakon toiminnasta. Tästä syystä vaaditaan 

koirakolta yleensä kaksi lajia ja ryhmän pitää 

tuntea koirakon heikkoudet ja vahvuudet. 

Ensivuonna tulee lisäksi viranomaisten 

käyttöönottotarkastus, joka kestää 2-4 tuntia. 

Ohjaaja tekee etsintäsuunnitelman ja toteuttaa 

sen. Kartturi toimii ohjaajan ohjeiden mukaan. 

Ohjaajan pitää osata suunnistaa. Testi sisältää 

jälkeä ja hakua. Ryhmänjohtaja päättää, koska 

koirakko on valmis testiin.  

Mitä pelastuskoirakolta vaaditaan 

tosietsinnässä? 

Tosietsinnässä koirakko saa kartturin 

avukseen. Tiimin pitää ennen etsintään lähtöä 

keskustella koiran ja omat heikkoudet sekä 

vahvuudet. Koiran ohjaaja tekee 

etsintäsuunnitelman. Itse käytän tähän 

kartturia apuna eli teemme sen yhdessä. 

Ohjaaja kuitenkin kantaa vastuun. 

     Kuva: Mirva Hiltunen 

Etsinnässä ei saa sooloilla. Johdon ohjeita noudatetaan ja annetulla alueella pysytään. Jos 

koira reagoi kielletylle alueelle, siitä ilmoitetaan johtoon. Oman etsintäalueen haravointiin 

menee monesti aikaa 2-5 tuntia. Varustus pitää olla sen mukainen. Etsinnät ovat useasti 

pimeässä ja huonossa säässä. 

Ohjaajalta vaaditaan hyvää kuntoa, suunnistus- ja ensiaputaitoja. Hänen täytyy osata lukea 

myös koiraa ja tietää, milloin se on hajulla tai milloin se ei tee töitä. Myös koiran kuntoa täytyy 

etsinnässä tarkkailla. Ohjaajan täytyy olla sosiaalinen ja yhteistyökykyinen. Myös viestintä 

johtoon täytyy olla asianmukaista. Sääntöjä on noudatettava. Vaitiolovelvollisuus on suuri. 

Tässä työssä ei rinta rottingilla edetä. 

Koiralta vaaditaan hyvää kuntoa, motivaatiota etsintään ja hallintaa. Koira ei saa käyttäytyä 

agressiivisesti ihmisiä tai muita koiria kohtaan. Koiran täytyy osata työskennellä häiriön 

alaisena (esim. mopot, mönkkärit, helikopteri, yms.).  (jatkuu seuraavalla sivulla) 
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Pelastuskoirakoksi tuleminen on pitkäjänteistä työtä. Treenattavaa riittää niin ohjaajalla kuin 

koiralla. Tie on pitkä, mutta myös antoisa. Tässäkään koiraharrastuslajissa ei pelastuskoirakko 

ole koskaan valmis. Aina riittää treenattavaa. Syksyn kunniaksi toivotan turvallisia 

metsäreissuja teille kaikille. 

Terveisin, 

Mirva Hiltunen 

 

 

 

TOKO-JAOKSEN SYKSY ON LÄHTENYT LIIKKEELLE 

Koulutukset aloitettiin elokuussa ja ne jatkuvat marraskuun loppuun. Koulutusryhmiä on nyt 

neljä eri tasoa: pennut, arkitottelevaisuus, toko-alkeet ja kilpailijat. Ryhmät (5 ryhmää) 

täyttyivät melkein heti ja tulijoita olisi ollut enemmänkin. Valitettavasti rajallisten resurssien 

takia emme voineet enempää ottaa mukaan.  

Kouluttajina toimivat Leene Torri (kilpailijat), Tarja Immonen (toko-alkeet ja 

arkitottelevaisuus) ja Arja-Leena Aho (arkitottelevaisuus ja pennut). Mielellään otamme 

mukaan uusia kouluttajia, joten jos vain jotakuta kiinnostaa, niin yhteys toko-toimikuntaan. 

Koulutuksiin on tullut paljon uusia kasvoja ja mukava nähdä, miten innokkaasti he treenaavat 

koiriensa kanssa. Toko-alkeet ryhmällä on selvästi kysyntää. Ryhmässä käydään alokas-luokan 

liikkeet läpi ja toivottavasti tämä innostaa myös osallistumaan virallisiin kokeisiin. 

Syksyn tärkein tapahtuma on seuran 40-vuotisjuhla TOKO-koe 15.9.2013. Järjestelyitä 

tehdään yhdessä Springerspaniel-yhdistyksen kanssa. Koepäivänä apuvoimia kokeen 

järjestämiseen tarvitaan, joten kaikki kiinnostuneet, ottakaa yhteyttä toko-toimikuntaan. 

Aikaisempaa työkokemusta kokeista ei tarvitse olla, sillä tehtäviä löytyy kaikille kehän 

rakentamisesta ja purkamisesta kahvin keittoon. Ja tietysti kaikki ovat tervetulleita 

seuraamaan koetta ja kannustamaan kilpailijoita. 

 

Syysterveisin, 

Toko-toimikunta 

 

 

 

 

Kuva: Hannele Enqvist
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