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ON VUODEN VIIMEISEN PJ-PALSTAN AIKA 

Tässä lienee hyvä paikka tehdä niin sanottu välitilinpäätös tekemisistämme ja tekemättä 

jättämisistämme. Virallisestihan nämä asiat lyödään mustaa valkoiselle tilinpäätöksen 

yhteydessä vuosikokoukseen mennessä, mutta mikäs näitä on muistellessa jo tässä vaiheessa 

– vaikka toki vuotta on vielä pitkät pätkät jäljellä. 

Tähän vuoteen lähdettiin suurin suunnitelmin, sillä täyttihän Tuusulan Kennelkerho tänä 

vuonna tasan 40 vuotta. Ilokseni voin todeta, että juhlavuotemme näkyi ja kuului joka jaoksen 

tekemisessä ja saimme myös palstatilaa paikallislehtemme Keski-Uusimaan sivuilla. Lähes 

kaikki toimintasuunnitelmaamme tälle vuodelle kirjatut asiat toteutuivat eli toimintamme oli 

tänäkin vuonna erittäin aktiivista joka rintamalla ja kehitystä tapahtui – viimeinkin – silmin 

nähden myös koulutuskentällämme. Jaoksemme järjestivät virallisia kokeita useammassa 

lajissa ja leivoimme epävirallisia seuramestareita ainakin agilityssä, tokossa ja pk-haussa. 

Onnittelut kaikille sekä omilla että vierailla koe- ja näyttelykentillä menestyneille jäsenillemme 

– muistattehan lähettää tuloksenne Vuoden Koirat –kilpailuihin pian julkaistavien ohjeiden 

mukaisesti. 

Virallisempia syntymäpäiväjuhlia vietimme kahdessa erässä. Lauantaina 19.11. kokoonnuimme 

uudistuneelle koulutuskentällemme kakkukahvien merkeissä kaikille jäsenillemme avoimeen 

tilaisuuteen, ja tästäpä muodostuikin todella mukavahenkinen tapahtuma, varsinkin kun 

aurinkokin kunnioitti tilaisuuttamme paisteellaan. Paikalla oli useita kymmeniä kaksi- ja 

nelijalkaisia jäseniämme tutustumassa eri jaostemme toimintaan – kuvia nähtävillä toisaalla 

tässä lehdessä. Viikko tämän tapahtuman jälkeen jätimme koirat kotiin, pukeuduimme ”ei 

treenivaatteisiin” ja illastimme n. 40 kutsuvieraan kesken Gustavelundissa tutustuen 

seuramme historiaan kuvakoosteen, Ydinluu-lehtien ja paikalle tuodun rekvisiitan avulla – 

erityinen kiitos vielä Arja ja Erkki Jylhälle, joiden kaapeista löytyi menneisyyden henkeä 

hehkuvia treenihaalareita, edustuspukuja ja valokuvien lisäksi myös kaitafilmejä, jotka 

odottavat digitalisointia ja sitä kautta ”uudelleen julkaisua”. Tilaisuutta kunnioitti läsnäolollaan 

myös ystäväseurojemme sekä Palveluskoiraliiton edustajat. Juhlissa pitämäni puhe on myös 

näiden lehtien sivuilla luettavissa ja tilaisuudessa nostimme esiin muutaman pitkän linjan 

kerholaisen. Palkinnon ansaitsevia jäseniä seurassamme on varmasti lukemattomia, mutta 

tällä kertaa lämpöisen kiitoksen (viltti) kotiinsa veivät entiset puheenjohtajat Anja ja Seppo 

Nikkonen, pitkän linjan kerholaiset Riitta Olkinuora, Tarja Pyrhönen, Elise Takala ja Anita 

Riekki sekä viime vuoden kestomenestyjät ja upean uran tehneet koirakot Eloketun Etiäinen 

”Ara” ja Reija Nieminen sekä Konnamuorin Intro ”Nitro” ja Mervi Kähönen. Minua itseäni 

jännitti tilaisuuden onnistuminen niin kovin, etten tajunnut puuhata paikalle virallista 

valokuvaajaa, jotenka jos jollakin teistä on ko. tilaisuudessa räpsittyjä kuvia, oletko 

ystävällinen ja laitat niitä minulle hallituksen sähköpostiin julkaisuluvan kera, kiitos. 

Juhlinnan ja normaalin toiminnan ohessa olemme viimein edistyneet myös koulutuskenttämme 

kunnostustöissä. Jokainen voi omin silmin käydä toteamassa työmme tulokset, joten en lähde 

tässä niitä tämän enempää kuvailemaan. Toteanpa vain, että iso kiitos konttiemme uudesta 

ilmeestä Pekka Halosen akatemian opiskelijoille Annele Lahdelle, Jaana Tikkaselle, Noora 

Haapalalle ja Helinä Kuosmaselle sekä heidän ohjaavalle opettajalleen Timo Partaselle – teitte 

todella upeaa työtä! Syyssateiden ja kylmien kelien vuoksi konttien maalaukset eivät ihan 

täysin valmistuneet, mutta olemme jo alustavasti puhuneet näiden tekijöiden kanssa töiden 

jatkamisesta keväällä, kunhan säät taas ulkomaalaukset sallii. Annamme siis ideoiden muhia 
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talven yli ja viimeistelemme kontit heti keväällä / alkukesästä. Toinen näkyvä muutos kentällä 

on valaistuksen lisääntyminen, mikä mahdollistaa kenttämme vieläkin tehokkaamman käytön 

ympäri vuoden – kunhan vain muistetaan pitää yhdessä huoli siitä, että kenttämme valot eivät 

turhaan sähköjä kuluta – se kuka valot kentälle sytyttää, huolehtii myös niiden 

sammuttamisesta – joko itse tai sitten jonkun siihen tehtävään vastuuttaen. Olosuhteet 

kentällämme ovat siis kaikin puolin parantuneet, mutta vieläkin siellä tekemistä riittää. 

Olemme hallituksessa jo keskustelleet mm. kentän pinnoituksen parantamisesta, mutta se nyt 

jää väkisinkin seuraavalle vuodelle. 

Kiitos vielä kerran kaikille jäsenillemme tästä kuluneesta juhlavuodesta. Juhlavuoden jälkeinen 

”krapula-vuosi” alkaa sitten taas aikanaan perinteisesti vuosikokouksella, minne tullaan kaikki 

jäsenet kutsumaan virallisella Ydinluu-lehdessä ilmestyvällä kokouskutsulla. Tämän 

edellytyksenä on tietysti se, että Ydinluulle löytyy se päätoimittaja, joka huolehtii lehden 

kokoamisesta ja julkaisusta ykkösnumerosta alkaen – ei ole tunkua ollut ainakaan minun 

tietääkseni tälle pallille. Muutakin tekemistä olisi tarjolla, joten jos yhdistystoiminta missään 

muodossa kiinnostaa, ota reippaasti yhteyttä ja ilmoittaudu tekijäksi – saat tehdä juuri niin 

paljon kuin haluat, eikä mitään elinikäistä sitoutumista tekemisiin vaadita!  

Perinteisesti tässä vuoden viimeisessä Ydinluu-lehdessä on ollut jouluisia kuvia / 

joulutervehdyksiä, mutta tällä kertaa en yksinkertaisesti ehtinyt rakentaa jouluista 

kuvalavastusta. Näin ollen tyydyn kirjallisesti toivottamaan jokaiselle jäsenellemme OIKEIN 

IHANAA JA RAUHALLISTA JOULUN AIKAA sekä riemukasta ja menestyksellistä uutta vuotta. 

Jouluun ja vuodenvaihteeseen ei ole enää kovinkaan pitkä aika ja muistammehan kaikki, että 

jokaiselle nelijalkaiselle ystävällemme nämä ajat eivät ole kovin nautinnollisia. Esimerkiksi 

meillä asustaa kaksi ilotulituksia todella kovasti pelkäävää koiraa, mistä syystä meidän uuden 

vuoden juhlinta on hyvin laimeaa – minä ja koirat nukumme pahimman paukkeen ylitse (tai 

ainakin minä nukun, kun 

toinen koirista tärisee 

sängyn alla ja toinen tykkää 

tunkeutua viereeni saman 

peiton alle). Tänä vuonna 

kokeilemme uutta keinoa 

selvitä, sillä saimme 

ääniarkojen koirien 

paineliivi-tutkimukseen 

osallistumisen tiimoilta 

Wiimalle tehdyt paineliivit 

kotiin mahdollisesti 

paukkuarkuutta 

helpottamaan. Onkin jännä 

nähdä, onko liivillä mitään 

vaikutusta tositilanteessa – 

muuhun kuin ulkonäköön 

=) 

Näihin kuviin ja tunnelmiin,  Kuva: Marja Uusitalo 

Marja laumoineen 
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KIITOS JA KUMARRUS 

Kuten Marja tuossa jo totesikin, Ydinluu etsii uutta päätoimittajaa, sillä ajan puutteen vuoksi 

joudun pestistä luopumaan. Lehden tekeminen on ollut hauskaa, haastavaa ja antoisaa. 

Erityisesti tässä on päässyt (edes jollakin asteella) tutustumaan muiden jaostojen 

puuhamiehiin sekä lajeihin itsessään. Toivon todella, että Ydinluulle löytyy innostunut tekijä.  

Ajan puutteeseen liittyen syksy onkin ollut aikas hurlumheitä  On ollut kisaa treenin perään, 

treeniä kisan perään ja näyttelyitäkin useampi. Ihan ihmettelen, miten sitä on ehtinyt töissä 

käydä ja kotona olla… No, joulua kohden tilanne taas rauhoittuu ja voi kerätä voimia uutta 

vuotta varten. Enkä siis valita, sillä koiraharrastus on antanut minulle niin paljon – tietoa, 

taitoa ja uusia ystäviä! 

Nellin kanssa edelleen siellä agilityn ykkösluokassa sahataan  Mahdetaanko tehdä uusi 

ennätys? Ei vainenkaan, ykkösluokan kisat ovat tosi leppoisia ja hauskoja, kisakokemusta 

ollaan kerätty ihan urakalla. Harmittavan  lähelle jo mentiin lokakuun lopussa: 0,18 sekuntia 

erotti meidät luvasta. 

Elsakin on ollut ensimmäisissä virallisissa treeneissä. Harjoiteltiin putkea ja hyppyjä (ilman 

rimoja). Kyllä se napero osaa hauskaa pitää ja vaikuttaa varsin innostuneelta lajista. 

Näyttelyrintamallakin on 

mennyt kivasti. Elsa on 

ollut kaikissa neljässä 

näyttelyssään paras 

narttupentu (kuva 

Tuuloksesta) ja Nepakin 

pääsi jo lähelle viimeistä 

sertiä Lahdessa. Tarkoitus 

on tehdä tammikuun lopulla 

isku Liettuaan ja helmi-

maaliskuussa käydä 

muutamassa kotimaan 

näyttelyssä. Eli 

suunnitelmia piisaa! 

Omasta puolestani toivotan 

myös kaikille lämpöistä 

joulua ja rauhallista uutta 

vuotta! 

 

Lunta odotellessa, 

Elina 
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Tuusulan Kennelkerho ry lämpimästi onnittelee seuramme ensimmäistä (?) esikoiskirjailijaa - 

Reija Niemisen kirja Haamuja tuulessa on nyt tilattavissa. Toimi nopeasti ja tilaa omasi heti. 

Yritämme järjestää kirjailijatapaamisen koulutuskentällemme omistuskirjoitusten ja 

nimmareiden hakua varten vielä tämän vuoden puolella. 
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AVOIMET OVET 19.10.2013 

TuuKKin 40-vuotissyntymäpäiviä juhlittiin kakkukahveilla lauantaina 19.10.2013. Kuten 

kuvista näkyy, ilma oli kaunis kuin juhannusmorsian ja paikalle saapuikin päivän mittaan 

kivasti väkeä – niin aktiiviharrastajia kuin alkuaikojen konkareitakin. Jaoksemme esittelivät 

toimintaansa selostettujen esimerkkien avulla ja eri lajien  harrastajat pääsivät kokeilemaan 

koirineen itselleen vähän vieraampia lajeja ristiin rastiin eri jaosten puuhapisteissä. 

Aurinko paistoi, kakku maistui ja puhe sorisi – kiitos kaikille vieraille, esimerkkikoirakoille, 

jaosten toimihenkilöille ja tapahtuman puuhamiehille ja -naisille. 

 

 (Kuvat: Marja Uusitalo) 

Aurinko paistoi heti aamusta, kun juhlien puuhanaiset ja -miehet saapuivat kentälle 

järjestelemään juhlapaikkoja kuntoon. Lippu nostettiin ensimmäisenä salkoon, missä se 

liehuikin ylpeänä koko päivän 40-vuotisen seuramme kunniaksi. Kahvipöytä viriteltiin vieraita 

vastaanottamaan… 
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…ja vieraita saapuikin kuka 

milläkin kulkuneuvolla. (Kuva: 

Anita Korhola) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nykyaika ja menneisyys sulassa 

sovussa rinta rinnan. (Kuva: Anita 

Korhola) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niin kaksi- kuin 

nelijalkaisia vieraita 

oli paikalla 

mukavasti… (Kuva: 

Marja Uusitalo) 
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..ja rotujen kirjo oli laaja. (Kuva: Marja Uusitalo) 

 

Kaikki katsoivat tarkasti, kun jaokset esittelivät toimintaansa. Alimmaisessa kuvassa pk-hakukoira 

etsintätyössä (Nitro ja Mervi). (Kuvat: Anita Korhola) 
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Maalimies on löydetty ja se 

ilmaistaan ohjaajalle (Wiima 

ja Marja). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toko-rivistö valmiina toimintaan (Maiju ja Santtu, Tintti ja Remu, Elina ja Inka). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tokon yksittäisliikkeitä 

demonstroi Tintti ja Remu. 

(Tämän sivun kuvat: Anita Korhola) 

 

 



 

Ydinluu 04/2013  Tuusulan Kennelkerho ry   11 

Pelastuskoirien näytöksessä ei ollut varusteista puutetta 

(Mirva ja Jaki, Heidi ja Astra). 

Näytösten jälkeen ja välissä piti hakea pientä purtavaa… 

(Yläkuvat: Anita Korhola, alakuvat: Marja Uusitalo) 

 

… ja kakku kyllä maistui! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiitos kaikille kävijöille ja tervetuloa uudelleen! 
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JUHLAPUHE 40-VUOTIAAN TUUSULAN KENNELKERHON KUNNIAKSI 

(pidetty juhlaillallisella 26.11.2013) 

Arvoisat Tuusulan Kennelkerhon jäsenet, liittojen ja lähiseurojen edustajat. Hyvät 

koiraharrastus-ystävät. 

Tuusulan Kennelkerhon perustamisesta on tänä vuonna kulunut jo 40 vuotta. Virallisesti 

tasalukemat täyttyivät jo maaliskuun 15. päivä – kun kerhomme perustamispaperit 

allekirjoitettiin vuonna 1973. Ydinluun ensimmäisessä numerossa kerrotaan kerhomme 

alkuvaiheista seuraavasti: kaksi vuotta aikaisemmin pidetyssä Pelastuskoira-näytöksessä olleet 

hyvin koulutetut helsinkiläiskoirat herättivät ajatuksen koirien kouluttamisesta ”omalla kylällä”. 

Lauri Kiviniemi lähti tutkimaan asiaa ja parin vuoden perehtymisen sekä keskustelujen jälkeen 

päädyttiin tutkimaan seuran perustamista julkisella kokoontumisella, jonne saapui 

joulukiireidenkin keskellä salin täydeltä väkeä. Tilaisuuden tuloksena oli, että kaikkien rotujen 

yhdistys on paikallaan. Kun valittu toimikunta oli saanut tehtävänsä eli yhdistyksen sääntöjen 

laatimisen valmiiksi, oli perustamiskokouksen aika ja näin Tuusulan Kennelkerho näki 

päivänvalon. Uuden kerhon rattaat pyörivät nopeasti eteenpäin ja jo saman vuoden elokuussa 

kerhomme hyväksyttiin Suomen Kennelliittoon sekä Suomen Palveluskoiraliittoon. Näiden 

liittojen jäseniä olemmekin edelleen – rinnalle on vain tullut lajivalikoiman laajentuessa myös 

Suomen Agilityliitto. 

Ydinluu-lehdistä kerhomme historiaa viime aikoina selanneena ja lukeneena olen oppinut, että 

kerhomme toiminta on ollut hyvin aktiivista alusta alkaen. Alussa toimintaamme ohjasi neljä 

jaosta: vinttikoirat, metsästyskoirat, seurakoirat ja palveluskoirat. Eri lajeissa on ollut vuosien 

saatossa omat ylä- ja alamäkensä, jotka on helposti tunnistettavissa pelkästään Ydinluu-

lehtien sivuilta. On kuitenkin ihana nähdä, että eri lajit ovat säilyneet repertuaarissamme 

suvantovaiheista huolimatta ja tänä päivänä tekemisemme jakaantuu kuuden jaoksen 

alaisuuteen: agility, ajokoirat, näyttely, palveluskoirat, pelastuskoirat ja toko. Toiminta on toki 

muuttunut ajan myötä, mutta siinä on myös säilynyt paljon samoja elementtejä 70-luvulta 

aina tähän päivään asti.  

Kerhomme on tullut alusta alkaen tutuksi erilaisten kurssien, seminaarien, koulutusten, leirien 

ja virallisten kokeiden järjestäjänä. Ensimmäisiä virallisia kokeita järjestimmekin jo 1970-

luvulla – palveluskoirakokeet 1974, kaikkien rotujen näyttely 1975, suomenajokoirien 

ajokokeet 1976 – vain muutamia mainitakseni. Ensimmäisissä agility-kisoissa kisattiin TuuKKin 

nimissä vuonna 1988. Tänäkin vuonna olemme järjestäneet viralliset kokeet lähes jokaisessa 

lajissa – ainoastaan talvelle anomamme ketunajokokeet harmiksemme jouduimme 

lumiolosuhteiden takia perumaan. Kokeiden lisäksi tänä vuonna ohjelmassa oli myös Tuusula 

Summer Show, eli joka toinen vuosi kolmen seuran yhteistyönä järjestettävä kaikkien rotujen 

näyttely, mikä tänä vuonna oli aikaisempiin poiketen kaksipäiväinen.  

Kerhomme jäsenistöön on aina kuulunut hyvin monipuolista ja erilaista koiraharrastajaa. 

Yhteistä heille kaikille on se, että he tekevät työtä kerhomme eteen pitkäjänteisesti ja 

intohimoisesti. Tästä kertoo mielestäni muun muassa se tosiasia, että pitkän, 40-vuotisen 

historian aikana kerhollamme on ollut vain 7 puheenjohtajaa, minä mukaan lukien (tai 

ainakaan minä en Ydinluu-lehtien toimihenkilöluetteloista useampia nimiä löytänyt) ja 

toiminnassamme näkyy mukana edelleen jo 70-luvulla seuraan tulleita jäseniä. Olemme aina 

olleet ja tulemme toivottavasti aina olemaan ns. yleisseura, jonka katon alle mahtuu 

mahdollisimman laaja lajivalikoima sekä rotukirjo - ja sikin sokin sekaisin mukaan sopii myös 

enemmän tai vähemmän tavoitteellisia koiraharrastajia. Ensimmäisen kokouksen 33 henkilöstä 

jäsenmäärämme on noussut tämän päivän 358 jäseneen – ja lisää aktiivista puuhastelijaa sopii 
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mukaan koko ajan. Tämä 40-vuotinen historia ei olisi totta, eikä se jatkuisi yhtä loistokkaana 

tästä eteenpäin ilman teitä, asiastaan innostuneita koiraharrastajia – on ilo olla joukossa 

mukana ja rakentaa yhdessä historiaamme päivä kerrallaan kenties jopa seuraavat 40 vuotta. 

Me yhdessä olemme sitä joukkoa, joka tekemisellään määrittelemme Tuusulan Kennelkerhon 

tulevaisuutta.  

Nykyisten TuuKKilaisten puolesta minä kiitän kaikkia vuosien varrella seuramme eteen 

työskennelleitä ja seuramme olemassa olon mahdollistaneita henkilöitä. Kiitos, että olette 

pitäneet huolta siitä, että meillä kaikilla on paikka, missä voimme harrastaa oman koiramme 

kanssa kukin omia tavoitteitaan kohti. Minä toivon, että kerhomme tulevaisuus on täynnä 

mukavaa koiramaista puuhastelua, paljon tekemisestään innostuvia koiria ja intohimoisia 

koiraharrastajia, yhteistyötä yli laji- ja seurarajojen, menestystä ja omien tavoitteiden 

saavuttamista, naurua ja hurttia huumoria. 

Onnea 40-vuotias Tuusulan Kennelkerho – onnea kaikki me! 

 

KOIRAFRISBEE-KURSSI 6.10.2013 

(Teksti: Katri Metsomäki, kuvat: Mia Laurila) 

Minusta tuli koirineni TuuKKilainen syksyn aikana. Toiveena oli mahdollisuus päästä mukaan 

erilaisiin harrastustoimintoihin. 

 

Perheeseemme muutti pääsiäisenä karvakorvaisia jäseniä vahvistamaan paimenmixi Nova. 

Neiti on varsin vauhdikas ja tuntuu, ettei tuota tyttöä voi koskaan väsyttää. Koska 

aikaresurssit ovat rajalliset, ajauduimme jossain vaiheessa kesää huomaamaan, että etenkin 

frisbeen noutaminen on Novasta super-hauskaa. Nuori neito hyppii ja loikkii, kiitää ja syöksyy, 

heittää kuperkeikkoja ja tuo frisbeen ruohoineen ja multineen intona seuraava heittoa 

odottaen. Pelkkä kiekon näkeminen saa Novan käymään kierroksilla. 

 

Tämä ei kuitenkaan ollut mielestäni kovinkaan turvallisen näköistä, joten sain idean kysäistä 

TuuKKista, josko olisi mahdollista järjestää kurssia koirafrisbeestä. Seuran 40-vuotisjuhlat 

teettivät kovasti töitä hallituksen jäsenistölle, joten sain valtuudet järjestää kurssin. Tuumasta 

toimeen! Muutama sähköpostikierros ja löytyi niin kouluttajat, kenttä kuin ajankohtakin 

kurssille. 

 

Suomen Frisbeekoirat ry on vasta vajaan kahden vuoden ikäinen seura, mutta selkeästi 

tarpeeseen syntynyt. Kurssin 

kouluttajiksi lupautuivat 

ihanat Satu ja Sauli Soini 

koiransa Alman kanssa. 

Tuusulan kunnalta sain 

vuokrattua sopivan 

nurmikentän, mikä on paras 

alusta lajiin. Loppujen lopuksi 

ilmoittautuneita löytyi se 

enimmäismäärä 10, joista 

tapahtumapäivänä paikalle 

pääsi kahdeksan. 

Kuunteluoppilaita oli lisäksi 

kourallinen. 

 

Sää suosi! Aurinko paistoi 

eikä tuuli ollut kovinkaan 

kova. Porukka oli 
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innostunutta. Satu ja Sauli kertoivat todella 

kivasti aloitteleville perusasioita. Oli jännä 

huomata, kuinka pienillä kikoilla kiekon sai 

lentämään tällainenkin, joka on heitellyt 

lähinnä pesäpalloa peruskoulussa. Koirien 

erilaiset luonteet ja mieltymykset otettiin 

huomioon niin harjoitteluvinkeissä kuin 

kiekkovalinnoissa. Alman mallisuorituksen 

valaisivat loistavasti, miten koira lajissa toimii.  

 

Opimme heittämään joitakin perusheittoja, 

joista on hyvä lähteä treenaamaan lajia. 

 

 

Yksi tärkeimmistä kurssin 

anneista oli varmasti jokaiselle 

se, miten heitetään turvallisesti. 

Laji on hauskaa ja antaa 

mahdollisuudet harrastaa vaikka 

koko perhe yhdessä perheen 

koiran kanssa kukin eri tavoin. 

Voi heittää pituusheittoja, voi 

kikkailla freestylen tapaan, voi 

heitellä huvikseen lenkillä joitakin 

motivointiheittoja, voi lähteä 

kisaamaan tosimielellä. 

Vaihtoehtoja piisaa! Koiran 

kannalta tärkeää oli tieto 

kiekkojen monipuolisuudesta. 

Kiekkoja löytyy hyvin 

monenlaisia, eikä pelkästään 

heittäjän käteen sopivia, vaan 

koiran ominaisuuden ovat tärkein valintakriteeri. Ei siis riitä, että on kiekko vaan sen on oltava 

ihan ihka oikea koirafrisbeekiekko, josta koira saa hyvän otteen ja joka kestää kyseistä koiraa, 

oli koira sitten kova- tai pehmeäsuinen. 

 

Jokainen kurssilainen lähti iloisin mielin ja uskon, että jokainen jatkaa heittelemistä 

varmemmin mielin. Talven tullen on lumi mahtava alusta (hiekka ei ole hyvä alusta, etenkään 

koiran hampaille) ja viimeistään kevään tullessa olisi loistavaa koota pieni treeniporukka. 

Kenties joku löytyy ensi kesänä vaikka jopa kisaamastakin!  

 

Koirafrisbeestä saa lisätietoja Suomen Frisbeekoirat ry:n nettisivuilta 

http://www.frisbeekoirat.com/home tai Facebookista. 

 

Katri & Nova

http://www.frisbeekoirat.com/home
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Viimeiseen juhlavuoden Historian havinaa –osioon valittiin tällä kertaa materiaalia vähän 

uudemmista Ydinluista. 

Nyt pannut kuumaksi ja kokeilemaan koiran herkkuruokaohjeita (Ydinluu 01/2005)! Tosin 

nykyään ei taida enää suositella koirille annettavaksi valkosipulia. Ydinluu 03/2005 taasen 

tarjosi metsäharjoitusohjeita ja Ydinluu 01/2006 kertoo hyvän koiranomistajan teesit. 

 

 

Herkkupelti 

 400-500 g jauhelihaa tai jauhettua maksaa 

 maksaa 

 3 dl ohrajauhoa 

 3 kpl kananmunia 

 3 kpl puristettuja valkosipulinkynsiä 

 2-3 dl vettä 

Sekoita aineet keskenään ja levitä uunipellille. Laita pelti uuniin 200°C 20 minuutiksi. Leikkaa 

herkku neljään osaan ja käännä osat ylösalaisin. Anna paistua lisää 15 minuuttia. Anna herkun 

jäähtyä. Leikkaa se puolikkaan sokeripalan kokoisiksi paloiksi. Pussita palat, pakasta ne tai ota 

heti käyttöön. Terveellinen (suolaton, suht’ rasvaton) naksutteluun tai koulutukseen sopiva 

makupalaherkku. 

Yrjölän puuro 

1 dl tumma riisi 

1 dl hirssisuurimoita 

1 dl tattarisuurimoita tai rouhittua tattaria 

1 dl ohrasuurimoita 

Mausteeksi nokare jauhelihaa 

2,5-3 l vettä 

Huuhtele viljaseosta siivilässä vuoroin kylmässä ja kuumassa vedessä. Lisää noin 2,5 litraa 

vettä ja paista 200 asteen lämpötilassa vähintään 2 tuntia. Anna jäähtyä ja annostele koiralle. 

Koulutusmakupalat 

 1-2 possun sydäntä 

 1 naudan maksa 

 (1-2 possun munuainen) 
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 1-3 valkosipulin kynttä viipaleina 

Laita sisäelimet kattilaan ja täytä kattila vedellä. Lisää valkosipulit. Keitä 30 minuuttia. Anna 

jäähtyä. Käytä keitinvesi koirien ruuan kastikkeena tai sellaisenaan herkkujuomana. Paloittele 

sisäelimet, pussita ja käytä (tai pakasta myöhempää käyttöä varten). 

Eero Loukimon maksapalat 

Pala maksaa kaupasta, viipaloidaan 1 cm leveiksi siivuiksi. Siivut keitetään 30 min vedessä, 

jossa lihalientä ja valkosipulia. Jäähdytetään ja leikataan sormenpäätä pienemmiksi kuutioiksi. 

Kuutiot leivinpaperille n. 100°C uuniin yön yli (korkeampi lämpötila polttaa maksan). Palat 

pieniin muovipusseihin (Minigrip tms.) ja pakkaseen. Sieltä käyttöön tarpeen mukaan. 

 

 

 

Hauskoja metsäharjoituksia kahdelle koiralle 

Harjoitukset on tehty kahdelle koiralle. Tee metsälenkki aamuisin, kun ilma on vielä raikas eikä 

työpäivä paina - "aamuretki kullan kallis". Ota koirien ruuat laukkuun mukaan yhtenä tai 

useampana annoksena. Tee yksi tai useampi harjoitus retken aikana. 

(1) Maanantai: Nuoremman koulutus 

Anna vanhemmalle koiralle ruoka, jonka jälkeen pyydä nuorempaa koiraa ensin istumaan, 

maahan, sivulle tms. ennen kuin annat sillekin ruuan. Motivoitunut nuori. 

(2) Tiistai: Lännen nopein 

Pyydä molemmat koirat yhtä aikaa istumaan, maahan tai tulemaan luokse; 

nopeampi koira ruuan ensin. 

(3) Keskiviikko: Paikallaolo 

Jätä molemmat koirat paikallaoloon ja käy kääntymässä 70 metrin päässä. 

Tule takaisin koirien luokse ja anna vanhemmalle koiralle ensin ruoka, sitten nuoremmalle. 

(4) Torstai: Luoksetulo 

Jätä molemmat koira paikallaoloon ja mene 70 m päähän seisomaan. 

Kutsu koirat. Anna nopeammalle koiralle ruoka ensin. 

(5) Perjantai: Lähetys 

Jätä koirien ruuat vierekkäin (väli 5-10 m) ja vie koirat 70 metrin päähän. 

Lähetä vanhempi koira ensin syömään. Sitten nuorempi. 
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(6) Lauantai: Pallottelu 

Heitä koirille pallo. Kutsu hitaampi koira takaisin ja heitä sille toinen pallo. 

Odota, että nopeampi koira tuo pallon takaisin ja heitä sille kolmas pallo. 

Odota aina, että jompikumpi tuo pallon käteen ja palkaksi heitä uusi tilalle. 

(7) Sunnuntai: Humputtelua eläkeläisjälkikoiralle 

Kävele koirien näkemättä 100 metriä metsässä tiputellen silloin tällöin askeleille ruokapaloja. 

Jätä loppuun ruuat (väli 5-10 m). Kierrä hakemaan koirat toista reittiä ja päästä ne vapaiksi 

jäljestämään ruualle. 

 

 

 

Hyvän koiranomistajan huoneentaulu 

(Tiede 1/2006) 

- Koira suhtautuu ihmisperheeseensä suunnilleen samoin kuin sudenpentu laumansa 

vanhempiin susiin. Siksi koirasta kasvaa sitä yhteistyöhaluisempi, mitä enemmän se saa 

ihmisiltä samaa kuin sudenpentu laumaltaan: myönteistä opastusta ja turvallisuuden tunnetta. 

- Tee aloitteita koiraa kiinnostavaan toimintaan - niin sudetkin tekevät nuoremmilleen. Piilota 

makupaloja etsittäväksi tai lähde koirasi kanssa metsälenkille. Näin se tottuu muutenkin 

kiinnostumaan siitä, mitä haluat ja aiot. 

- Huolehti turvallisuudentunteesta. Jos koirasi rähisee ulkona toiselle koiralle, kierrä vieras 

kaukaa ja asetu sen ja oman koirasi väliin "suojaksi", kuten susiemo tai -isä tekisi. Tämä lisää 

koiran luottamusta sinuun. 

- Kun opetat koiraa, houkuttele se tilanteeseen, jossa se tulee tehneeksi toivomasi asian, ja 

palkitse se siitä. Tämä on nopein ja tehokkain tapa niin koirien kuin muidenkin eläinten 

opettamiseen. Ratkaisevinta on ajoitus. Jotta palkinto tehoaa, sen on tultava kirjaimellisesti 

samana sekuntina, kun koira tekee toivomasi liikkeen. 

- Vältä fyysisiä pakotteita, kuten koiran painamista alas opettaaksesi istumista tai 

maahanmenoa. Pakotteet hidastavat oppimista, koska ne saavat koiran yhdistämään 

opeteltavan asian epämiellyttävään tuntemukseen. 

- Älä rankaise koiraa ruumiillisesti, jottet heikennä koiran luottamusta sinuun. Pelon takia 

totteleva koira on onneton koira. Taitavat ammattikouluttajat eivät käytä ruumiillisia 

rangaistuksia koskaan, eikä susien ole havaittu luonnossa aiheuttavan tahallaan kipua oman 

laumansa jäsenille. 
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KOSKA TULEE TALVI? 

Tätä menoa ei ihan heti – ikävä kyllä. Kaipaan todella jo kirpsakoita pakkasaamuja, kuivia 

kelejä ja lumen tuomaa valoa. Ans’ kattoo, koska niistä päästään nauttimaan. 

Ulkotreenikausi saatiin virallisesti päätökseen viikolla 41, mutta tunnollisimmat ovat käyneet 

treenaamassa vielä tuonkin jälkeen. Hallikausi starttasi lokakuun alussa. Mikäli olet 

kiinnostunut irtovuoroista, kerro se agilitytoimikunnalle. Näin nimesi lisätään postituslistaan, 

jolla irtovuorojen myynneistä ilmoitetaan. 

Agilitytoimikunta summasi lokakuun lopun kokouksessaan kuluvan vuoden toiminnan ja teki 

suunnitelman ensi vuodelle. Ohessa poimintoja menneistä ja tulevista tapahtumista: 

 Keväällä järjestettiin kahdet epäviralliset kisat, tulokset löytyvät nettisivuiltamme. 

 Agilityn 40-vuotisjuhlakisat syyskuussa saatiin onnistuneesti läpi ja tulokset ovat 

luettavissa nettisivuiltamme, tässä vielä tuukkilaisten palkintopallitulokset: 

Mini 1 A-rata 3. sija Henna Puputti ja parson Elvis tuloksella 5 

 B-rata 2. sija Jaana Salonen ja papill Luca tuloksella -2,84 (luva) 

3. sija Henna Puputti ja parson Elvis tuloksella 5 

Medi 1 A-rata 2. sija Maiju Turunen ja slapko Salli tuloksella 11,62 

Maxi 1 A-rata 3. sija Anne Tolonen ja lagrom Aatu tuloksella 6,17 

 B-rata 2. sija Jonna Pietiläinen ja auspai Yava tuloksella 5 

Medi 2 B-rata 1. sija Nina Salo ja cocspa Milo tuloksella -3,44 (luva)  kuvassa 

 

 Pyrimme järjestämään 

alkeiskurssin keväällä 2014. 

 Toukokuussa 2014 on tarkoitus 

järjestää kahdet epäviralliset kisat 

(3. ja 17.5.  lisää jo kalenteriisi) 

sekä mölliluokalle että kisaaville. 

 Elokuun lopussa 2014 on tarkoitus 

järjestää viralliset kisat, yhdet 1- 

ja 2-luokille ja yhdet 3-luokalle 

(laita kalenteriisi ylös päivämäärät 

23. ja 24.8.). 

Kevään treenivuoroja koskevaa tietoa tulee nettisivuille vuoden vaihteen jälkeen. Tarkoitus on 

tehdä ryhmäjaot helmi-maaliskuussa ja jaossa huomioidaan treeni- ja talkooaktiivisuus. 

Tulis-jo-lunta-terkuin,  

Elina 
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40-VEE JUHLAHAKUKOE – VIRALLINEN KISARAPORTTI 

Palveluskoirakoe, 3-luokka, 20.10.2013 (kuva: Elina Ahola-Iivarinen) 

Olipa kerran kisapäivä, joka valkeni tavallisen rapsakkana ja aurinkoisena. Lassiekoira ja 

lassiekoiran ohjaaja olivat päättäneet, että kisasta tulee onnistunut ja iloinen (oikeastaan 

lassiekoira ei ollut päättänyt mitään, mutta vanhalla kisakokemuksella ohjaaja tiesi koiransa 

olevan yhtämielinen, joten ohjaajan päätös oli riittävä). Samainen ohjaaja oli myös päättänyt 

jättää vanhan ystävänsä Herra Kisajännityksen kotiin. Ko. ystävä oli ollut vähän turhan läsnä 

joissain aiemmissa tottelevaisuussuorituksissa, mikä oli aiheuttanut harmillista hermoprakailua 

ohjaajalle kesken suorituksen, mihin taas koiraparka oli reagoinut verhoutumalla laamaviittaan 

(toim. huom. laamaviitta 

lamauttaa koiran hidastamalla sen 

nopeuden puoleen: tämä 

toimenpide ehkäisee 

kansanperinteen mukaan taivasta 

oikeasti tippumasta pienen koiran 

niskaan vaikka ohjaaja käyttäytyisi 

kuinka jäykästi / oudosti / 

epäilyttävästi). Koe alkoi 

kenttäosuudella ja arvontakoneisto 

muisti parivaljakkoamme 

viimeisellä sijanumerolla. 

Lassiekoirahan ei ole kedon kiivain 

kukkanen tottistellessaan, mutta 

hyvänä päivänä se on varma ja 

siisti suorittaja. Ehkä laamaviitan 

puuttuminen ehkäisi 

epävarmuusliikevirheitä ja tänään 

koira näytti sen mitä se oikeasti 

osaa tehdä, eli kävellä (välillä 

juosta tai luvan kanssa hidastella) 

ohjaajan vierellä tai välittömässä 

läheisyydessä ja kuunnella 

ohjeita? Tähtien asennosta 

riippumatta, liikevirheet olivat 

minimaaliset ja vaikka sitä 

kuuluisaa voimaa aina kuulemma 

kaivattaisiin lisää, tuomaritäti oli 

kokonaisuuteen tyytyväinen. Arvio 

91/100, kuurainen maa ja kivaa 

oli. 

Kenttätottelevaisuuden jälkeen tulee vääjäämättä maastotottelevaisuus, joka 

parivaljakollamme alkoi esineruudulla. Lassiekoira viritettiin ruutuun huolellisesti ja viiden 

minuutin huolettoman juoksemisen jälkeen ruudusta saa vain tuomarilta lämmintä kättä, ilman 
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pisteitä. Syitä: syksy, aurinko paistoi tai ei paistanut, ilma, viritys, yliviritys, väärä viritys, 

pelkkä viritys, tekosyy 1, tekosyy 2, huonot esineet, ”ei siellä kuitenkaan edes ollut esineitä”, 

liian pienet esineet tai tekosyy 3. Ei voi tietää, mutta vika ei ainakaan ollut lassiekoirassa tai 

ohjaajassa, herranpieksut, koska ei se kotonakaan osaa. Eikun, niin. Huokaus.  

Henkilöetsintä oli tällä välin sujunut edeltäviltä seitsemältä koirakolta tuloksettomasti, 

kolmesta maalihenkilöstä kukin koira oli halunnut kertoa vain kahden sijainnin. Ystävällinen 

maastohenkilöstö oli kuitenkin tehnyt radan kivaan puumetsään, laittanut tuulen tulemaan 

vasemmalta ja vähän oikealta, tilannut pientä kylmyyttä ja auringonpaistetta ja houkutellut 

tuomarinkin paikalle, joten lassiekoira ja lassiekoiran ohjaaja kokivat kamalan epäreiluna 

moisen täysin kisaorganisaatiota ajattelemattoman toiminnan muiden kisaajien taholta. Aika 

epäkohteliasta jättää ukkelit tuolleen metsään! Viimeisin mutta vähäisin pari kävi siis 

poimimassa kaikki kolme, tuomarisedän saatesanoilla ”eihän tuo haukku mihinkään kuulu, 

mutta sehän riittää että ohjaaja sen kuulee”, hakupisteet 167/170. 

Saavutukset tältä päivältä: epävirallinen seuramestaruus, hyvä mieli ja kokeen ainoa tulos. 

Todisteena tästä kuva lassiekoirasta arvostelua kuuntelemassa, kyljellään. Olihan se niin 

Rankkaa, piti Totella ja Kaikkee! 

Terkuin, 

Tintti & Remu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Lähde: kavelylla.vuodatus.net)
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MAKE JA MÄ 

Muutama vuosi sitten olin tilanteessa, liki kymmenen vuotta koiratta olleena, että aloin taas 

miettiä nelijalkaista seuralaista. Halusin aikuisen koiran, se sopi elämäntilanteeseeni parhaiten 

ja olihan minulla aiemminkin sellainen ollut, ilman mitään hankaluuksia. Muutamasta 

aikuisesta koirasta oli puhetta, kuviakin sain, mutta sitten eräänä päivänä ajelin Saloon ”vain 

katsomaan” dobberipoikaa. Kas kummaa, kotiin palatessa minulla oli kyydissä Make, reipas 

vuotias pojannassikka. Olimme 

molemmat varmaan yhtä äimänä 

kaikesta muutoksesta, mutta minä 

päätin, että homma sujuu. Sehän 

on jokaisen koiranomistajan 

velvollisuus!  

Alkuun sujuikin. Sitten alkoi 

juttuja, niin hyvässä kuin 

pahassakin, tulla esiin. Hyvät asiat 

otin nautintona vastaan, mutta 

huonot… ne olivat välillä pelkoa, 

inhoa ja kammoa herättäviä 

tunteita. Ilon tunteet olivat sitä, 

että huomasin Maken käyttävän 

nenäänsä, ihan kuin jäljestäisi. Seuraavana päivänä kun normi remmilenkki meni 

kirjaimellisesti perseelleen ja polveni sai kipeää, ajattelin, että jäljestäminenkin oli vaan 

edellisen huippukoirani jälkivaljaiden tuomaa siunausta. 

Jaksoin yrittää ja päätin, että Make saa hyvän elämän. Eräänä lauantaiaamuna lähdin 

työpaikan koirakerhon kanssa tutustumaan minulle täysin vieraaseen toimintaan ja tuolloin 

tapasin ”pelastukseni”. Mirva Hiltunen oli kertomassa meille pelastuskoiratoiminnasta. Minä 

taisin olla ensimmäisenä paikalla, enkä edes ajatellut pitää suutani kiinni ja niin vaan avauduin 

hänelle koirani tavoista ja samalla omasta epävarmuudestani.    

Tuli seuraava lauantai ja menin taas samaiselle raunioradalle, samalla porukalla. Nyt olin jo 

luottavaisempi, en ehkä koiraan, mutta itseeni ja aloin kysellä pelastuskoiratoiminnasta lisää. 

Kuulin, että pelastuskoira tekee kaikkea metsässä (minun rakkain paikkani!). Jälki oli 

”ennestään” minulle tuttua, mutta että saa olla metsässä ja auttaa?!?!? Jäljen, minulle ainoa 

entuudestaan ”tuttu” laji, lisäksi vilisi niin haku, rauniot, ketteryys……… Eniten kuitenkin jäi 

mieleeni etsintä ja pelastustoiminta. Niinpä avasin taas suuni; tahdon mukaan! Onko mitään 

mahdollisuuksia?!? 

Arvatkaas miten kävi? Suunavauksesta viikko ja olin Nahkelan kentällä Maken kanssa opissa. 

Vastaanotto oli ihana; meidät otettiin juuri sellaisina kuin olimme. Ensin vähän varovainen 

vastaanotto minua kohtaan, ihan vaan huumorintajuani tarkkaillen ja sitten ”täys rähinä” 

päälle. Make oli heti kaikkien suosiossa, enemmän tai vähemmän. Vähemmän nelijalkaisten, 

mutta kaksijalkaiset tekivät kyllä Makesta entistäkin sosiaalisemman ja jaksoivat kannustaa.   
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Eikä se siihen loppunut. Painelin 

ensiapukurssille ja Vapepan 

etsintäkurssille. Kävin suunnistamassa 

ohjatusti ja kerran yksinkin. Pian sain 

kutsun tulla tutustumaan hälytysryhmän 

-koira sellaisen, harjoituksiin ja äkkiä 

huomasin, että olinkin päässyt asian 

ytimeen; olin hälytysryhmäläinen! Make 

seurasi mukana kaikessa, paitsi ei 

varsinaisissa hälytyksissä, siihen 

tarvitaan koetuloksia jotka Makealta 

(meiltä) puuttuu. 

  

Mutta TuuKKin treeneissä opin eniten. Opin miten koiria voidaan ohjata toimimaan oikein. 

Tekemään työtä josta koira nauttii. Jälki muuttui meillä pelastusjäljeksi ja pelastushaku tuli 

tutuksi. Teimme taajamaetsintää, jossa Make ei ollut moksiskaan häiriöistä; kaveri oli töissä   

Se, että oma koirani oppii tavoille ja huomaan, että siitä on ainesta vaikka mihin, ei ole syy 

tähän pelastuskoiratoimintaan. Parasta on hyvä ryhmähenki porukassamme (se on avoin 

kaikille uusillekin tulokkaille!!!) ja mahdollisuus osallistua hyvään toimintaan.  Siitä saa iloa 

elämään! 

Terkuin, 

Reeta ja Make 

Kuvat: Kaisa Sirkko
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TOKO-TERVEISET 

Talvi on tulossa ja toko-koulutukset ovat jääneet tauolle. Viimeinen koulutuskerta oli 

17.11.2013 ja se pidettiin pikkujoulujen merkeissä. Ohjelmassa oli mm. rallytokoa ja tietysti 

nautittiin glögiä sekä pipareita. 

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

yhdessä Springerspaniel-yhdistyksen kanssa. Koejärjestelyt onnistuivat hienosti ja apuvoimia 

oli myös muista jaoksista. Kiitos kaikille järjestelyissä mukana oleille! 

Kokeeseen osallistui myös TuuKKin omia koirakoita ja nettisivujemme tulospörssistä voi katsoa 

tuloksia. Mm. voittaja-luokan sijat 1–3 tulivat TuuKKin koirakoille. Onnea heille ja myös muille 

kokeessa pärjänneille! 

Sileäkarvainen collie Final Fantasy’s Boys Don’t Cry 

ja Tintti Norring (kuvassa) tekivät tuukkilaisittain 

parhaimman tuloksen (EVL) ja pokkasivat 40-

vuotisjuhlakokeen epävirallisen TuuKK-mestaruuden.  

Oma ryhmä voi/evl-koirakoille on myös perustettu. 

Kiitokset tästä Tintille! Ryhmä treenaa joka 

sunnuntai. 

Tokossa kilpailevat koirakot, lähettäkää tietonne 

(nimi, koiran nimi, luokka missä kilpailette ja kuva) 

osoitteeseen toko@tuukk.fi, niin lisätään teidät toko-

jaoksen nettisivuille kilpailevat koirakot osioon. 

 

Syysterveisin, 

Toko-toimikunta 

 

 

 



 

Ydinluu 04/2013  Tuusulan Kennelkerho ry   24 

 

 

 

 

 

Toivotamme kaikille jäsenillemme 

Rauhallista Joulua 

& 

Onnea Vuodelle 2014! 

 
 

 

 

 


