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PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA

!
Pennuntuoksuinen tervehdys!!
!
Vuosi 15 on täällä meidän kansamme. Ja tämä
vuosi toi minulle tullessaan uuden
laumanjäsenen. Tämä varsin tuore tapaus on kyllä
vielä emänsä nisällä kasvamassa, mutta ennen
pitkään löydän sen omista nurkistani ja itseni
lätäköitä kuivaamasta..!
Aika kultaa pentuajat, ja tällä hetkellä odotan niin
paljon maaliskuun alkua ettet uskokkaan!!

!

Maaliskuun alku tarkoitta samalla seuramme
vuosikokouksen ajankohtaa. Tiedä sitten,
ilmestynkö pentu kainalossa paikalle :)!

!

Monipuolisemman kuvituksen vuoksi
lanseerasimme kuvakilpailun, jonka voittajille on tiedossa ihan oikeita palkintoja. Toivon
itseni, mutta varmasti myös koko seuran puolesta runsasta osallistujajoukkoa kilpailuun.
Varmasti useamman kuvagalleriasta löytyy upeita koiraharrastuskuvia. Jotenkin tuntuu,
että kuvaaminen ja koiraharrastus kulkevat käsikädessä useasti. Ja kun en ehdi
kameroineni kaikkialle ja ei aina kyllä taitokaan riitä, niin on mahtavaa saada kuvasatoa
teiltä! Lue lisää kilpailusta tästä lehdestä.!

!

Ensi kesän yhteinen Lapin reissu siirtyy vielä tuntemattomaan tulevaisuuteen. Mahdollisia
osallistujia löytyi vain pari, joten ajatus saa jäädä odottamaan parempia aikoja. !

!

Mukavaa ja toivottavasti vähemmän kuraista alkutalvea kaikille. Vuosikokouksessa
nähdään!
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

!

Jahas – se on taas uusi vuosi pyörähtänyt käyntiin… ja
toisaalta toinen vuosi vasta ”vetelee viimeisiään”, jos
siis kerhomme toimintavuotta tarkastellaan
vuosikokouksesta vuosikokoukseen. Minulla työn alla
juuri nyt on kerhomme kirjanpito, tilinpäätösasiakirjat,
toimintakertomus ja –suunnitelma sekä budjetti
tulevalle toimintavuodelle. En minä tietenkään näitä yksin tee tai kirjoita – kunhan yhdistelen
eri jaosten tuotoksia yhteen dokumenttiin ja yritän sinne väliin keksiä jotain omaakin sekä
nakuttelen parisataa tositetta kirjanpito-ohjelmaan, joka sitten ruksuttaa meille viime
tilikauden tuloksen teille esiteltäväksi. Jokusen tunnin näiden parissa saa kuitenkin kulumaan ja
joka vuosi tähän aikaan muu yhdistystekeminen on hieman tahmaista – pyydänkin kaikilta teiltä
kärsivällisyyttä, jos sähköpostinne odottaa vastausta entistäkin pidempään tai asianne TuuKKin
kanssa ei tunnu edistyvän. Jos sinusta tuntuu siltä, että voisit näissä asioissa ojentaa auttavan
kätesi tulevaisuudessa, tulepas vuosikokoukseen ja anna itsesi ilmi – mitä laajemmalle näitä
vastuita / tekemisiä saisi jaettua, sen vähemmän se ketään yksittäistä henkilöä kuormittaisi ja
varmasti koko kerhomme tekemisestä tulisi taas astetta laadukkaampaa ja jäsenistömme
tarpeisiin paremmin vastaavaa. Vuosikokous-kutsu taitaa löytyä perinteiseen tapaan joltakin
tämän lehden sivulta – toivottavasti näen mahdollisimman monet teistä siellä!
…asiasta kolmanteen.
Vuosi sitten tällä palstalla kertoilin perheessämme tapahtuneista isoista muutoksista. About vuosi
takaperin saimme laumaamme siis uuden koiran, joka on nyt jo reilun vuoden ikäinen HURJAN
ENERGINEN varhaisteini (?). Tämä vuosi on mennyt ehkä entistäkin nopeammin ja olen saanut
koiraharrastuksestani taas niin käsittämättömän paljon uutta irti – ja mikä ehkä upeinta, olen
nauranut koirieni kanssa enemmän kuin koskaan tähän asti. Pennun tuleminen ja sen kanssa
touhuaminen on tuonut uutta intoa myös Wiiman (meidän kohta 8-vuotias lapinkoira) kanssa
tekemiseen ja lähes jokailtaiset olohuone-tottikset saa ennen niin nihkeästi tottiksen tekemiseen
suhtautuneen Wiimankin silmät loistamaan. Onhan toki energisen ja aktiivisen pennun kanssa
eläminen ollut myös rankkaa (niin minulle kuin koirahuoneen syödylle sohvallekin), mutta on
pakko sanoa, että tulipa taas tehtyä se yksi elämäni parhaista päätöksistä, kun Pihkan päätin
laumamme kolmanneksi koiraksi vuosi sitten ottaa
(aikaisemmin tekemästäni ”ei ikinä kolmea koiraa
yhtä aikaa” –päätöksestä huolimatta).
Ensimmäisen vuoden aikana olemme Pihkan kanssa
treenanneet lähinnä hakua (tottista, esine-etsintää
ja henkilöetsintää), mutta olemme käyneet
muutamia kertoja herättelemässä Pihkan viettejä
myös maalimiehen ”juttusilla”. Minun mielestä
olemme edenneet Pihkan kanssa ihan kivasti
jokaisella osa-alueella ja Pihkan kanssa
treenaaminen on joka kerta yhtä mukavaa ja
palkitsevaa – Pihka on niin innokas ja valmis
tekemään aina parhaansa, sen motivaatio on aina
korkealla houkuttelematta. Pihkan edistymisestä
huolimatta väitän silti, että suurin kehitys on
tapahtunut siellä hihnan toisessa päässä – eli
minussa! On kivaa huomata, että myös minä ”vanha koira” - opin uusia juttuja ja pystyn
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kehittymään tässä itselleni niin rakkaassa lajissa… ja toivottavasti kehitys jatkuu aina edelleen
(ja ylöspäin). Viime vuonna yksi suurimmista ja eniten minuun vaikuttaneista opettajista oli
kaikista treeniystävistä ja seminaarien pitäjistä huolimatta ystävieni koira, Capo (spu Lexicon
Kenzo), jota sain ohjata palveluskoirien SM-kisoissa ja tätä varten treenasimme Capon kanssa
toukokuusta elokuuhun asti melkoisen säännöllisesti. Capo konkreettisesti näytti minulle, miten
ohjaajan oma mielentila ja reaktiot vaikuttavat koiran suoritukseen ja suoritushalukkuuteen – ja
miten ”positiivisella puuttumisella” saadaan entistäkin paremmat ja varmemmat suoritukset
aikaiseksi. Olinhan minä näitä asioita teoriassa ennenkin lukenut ja varmasti muutamat henkilöt
olivat näistä minulle suullisestikin sanoneet, mutta aikaisemmin se ei ollut näin lujaa minun
tajuntaani kolahtanut. Vaikka emme saaneet tehtyä parasta suoritustamme SM-kentällä
(tottispisteet 70 ja ei mahdollisuutta maastoon), kehityimme matkan aikana koirakkona hurjan
paljon ja minä sain todella arvokasta oppia tulevaisuutta silmällä pitäen. Kiitos siis vielä kerran
Capolle minun kouluttamisesta – minä ja Pihka nautitaan nyt näistä hedelmistä treenikentillä…
toivottavasti mahdollisimman hyvin tuloksin!
Nauttikaa yhteisestä tekemisestänne – pitäkää huoli, että tekemisen ilo säilyy teillä molemmilla,
ihan koko ajan!
Lumista talven jatkoa toivotellen

& lauma
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Avoinna:
Ma, Ti, Ke ja To
klo 9 – 19
Pe sopimuksen mukaan

Tuo koirasi meille!
Koirahieronta
Vesiterapia
Juoksumattoharjoittelu
Käytösneuvonta
Trimmauspalvelut
Hyvinvointituotteet
Nyt uutuutena pentupainit

Osoitteemme on Postikatu 10, 04400 Järvenpää, Apteekin korttelissa
Tiedustelut ja ajanvaraukset: 040 643 2772

Käy tykkäämässä!

www.koirienhyvinvointikeskus.fi
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Pelastuskoirajaoston palsta
Teksti: Nina Sarkonen

!
!
PELASTUSKOIRATOIMINTA: FRF-koiraryhmä ja tasontarkastustesti
Lainaus Kriisinhallintakeskuksen tekstistä:

”FRF = Finn Rescue
FINNRESCUE on Kriisinhallintakeskuksen (CMC Finland) koordinoima etsintään sekä raivaus-,
pelastus-, sammutus- ja lääkinnälliseen pelastustoimintaan kykenevä komennuskunta, joka osallistuu
kiireelliseen avustustoimintaan ulkomailla tapahtuneissa suuronnettomuuksissa ja katastrofeissa.
Komennuskunnan lähettämisestä ulkomaille päättää sisäsiainministeriö YK:n tai EU:n
pelastuspalvelumekanismin avunpyynnön jälkeen.
Pelastuskoirat ohjaajineen ovat yksi FRF-komennuskunnan asiantuntijaryhmistä.”
Pelastuskoirakoksi FRF-koiraryhmään on mahdollista hakea, kun koirakko on kansallisen
viranomaistason hälytyskoirakko ja kokenut kansallisen tason hälytyksissä, oman
hälytysryhmän suositus koiraryhmään, ja koiralla on voimassaoleva ylimmän tason
kansallinen rauniotulos.
FRF-koiraryhmä harjoittelee vuodessa useita kertoja yhdessä. Harjoitukset ja leirit pitävät
sisällään erilaisia raunio- ja rakennusetsintäharjoituksia koirille (mm. pimeän, korkean
paikan, ulkopuolisen häiriön, häiriöhajun, heikon hajun harjoituksia), sekä ihmisten
koulutusta: ensiapua, köysityöskentelyä, alueen turvallisuuskartoitusta, turvallista
työskentelyä, yhteistyötä pelastajien kanssa, evakuointia jne. Leirit voivat olla myös
ulkomailla.
Kerran vuodessa järjestetään tasontarkastus, johon voivat osallistua ryhmän sisältä kriteerit
täyttävät koirakot. Tasontarkastuksen läpäiseminen hyväksytysti johtaa koirakon osalta
kansainväliseen valmiuteen, mikäli lääkärintarkastukset on myös hyväksytty.
Olen koirani Echon (9-vuotias australianpaimenkoirauros) kanssa ollut mukana FRFkoiraryhmässä vuodesta 2012, ja viime syyskuussa osallistuimme tasontarkastukseen.
Tasontarkastuksen idea on rasittaa koirakoita sekä fyysisesti että psyykkisesti viikonlopun
aikana niin, että nähdään ihmisten ja koirien kyky työskennellä äärimmäisen väsymyksen ja
paineensietokyvyn rajoilla. Koirien on kestettävä valtavaa häiriötä työskennellessään, ja
ohjaajien on kyettävä väsyneenäkin toimimaan koiriensa kanssa: ohjaamaan niitä ja
lukemaan ja tulkitsemaan niiden pieniäkin reaktioita. Koko tasontarkastuksen ajan
koirakoiden perässä kulkee tarkkailijoita arvioimassa suorituksia.
Vuoden 2014 tasontarkastus alkoi jo torstain ja perjantain välisenä yönä saadessamme
kännyköihimme CMC:n hälytysviestin, johon piti reagoida. Toinenkin viesti tuli myöhemmin,
ja siihenkin oli vastattava onko valmiudessa tulevaan tehtävään.
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Kokoonnuimme perjantaina kello 13 lähtövalmiuteen Helsingin Laippakujalle, jossa oli FRFvarustevarasto. Ensimmäinen tehtävä oli pakata sekä omat että FRF-varusteet viikonloppua
varten mukaan annettaviin rinkkoihin. Rinkoissa kulkisi sekä viikonlopun pakolliset
varusteet, että omat ja koiran muonat ja käytettävä vesi kuumatermoksineen ja
juomapulloineen, ruokailuvälineineen. Lisäksi mukana kulkivat turvakypärät, otsa- ja
käsivalot, viiltosuojahanskoista ja varavaatteista puhumattakaan, koiralle makuualusta
kylmän sään sattuessa. Rinkoille tuli painoa reilut 10 kiloa, eikä kukaan päässyt
kevyemmällä rinkalla, mukana oli vain pakolliset varusteet. Sen jälkeen nousimme
passeinemme ja kaikkine mukaan vaadittuine kansainvälisine dokumentteinemme
”lentokoneeseen” ja matka kohti ”Pakistanin Muzzaffarabadin maanjäristysaluetta” saattoi
alkaa. Laskeuduimme tunteja myöhemmin ja jouduimme Salon vanhassa tehtaassa suoraan
passintarkastukseen ja maahantulotarkastuksiin. Näiden jälkeen pääsimme ensimmäisille
”saiteille” tehtävien kimppuun: koko viikonloppu koostui tehtävästä toisensa jälkeen eri
raunioradoilla ja rakennuksissa ympäri Uutta-maata. Suoritimme perjantai-iltana kolme
tehtävää, ensimmäinen oli vähähajuinen raunioetsintä, ja toinen niinkutsuttu citybaana,
jossa meistä imettiin fyysisesti kaikki mehut ja testattiin fobioita: pimeää, pölyä, korkeita
paikkoja, ahtaita paikkoja, joissa kuljimme koirat mukana rinkat selässä. Ns. miljööbaanan
lopuksi saimme evakuoitumiskäskyn, johon kuului koirien kantaminen tehtaasta ulos ja
autolle 200m matka, rinkat selässä. Meidät kuljetettiin vielä kolmannelle tehtävälle jälleen
uuteen kohteeseen, jossa suoritimme pimeän etsintää raunioradalla kaksi koiraa
vierekkäisillä kasoilla yhtä aikaa, ja lopuksi eläinlääkäri suoritti koirille tarkastuksen, jossa
testattiin koiria hyväksymään vieraan ihmisen käsittely.
Kolmen tehtävän jälkeen matka jatkui jonnekin Vihtiin, jossa meidät pudotettiin autosta
keskellä yötä ja saimme tehtäväksemme suunnistaa tiettyyn paikkaan Espooseen. Tarvoimme
raskaat rinkat selässä 8 tuntia osittain vaikeakulkuisissakin maastoissa 15 kilometrin matkan,
kaksi ryhmän jäsentä kantoi ryhmän yhteisiä lääkintä- ja gps-laukkuja jotka painoivat nekin
kohtuullisesti. Jossain vaiheessa yksi ryhmämme jäsenistä ”loukkasi” polvensa, ja
jouduimme ensiaputehtävään. Kun polvi saatiin kuntoon, matka jatkui. Pidimme lyhyitä
pissa- ja juomataukoja ja kaksi kertaa taisimme tankata ihan muonallakin, istuen tien
varressa. Aamun valjetessa matka jatkui, kunnes lopulta pääsimme tielle, josta meidät
noudettiin autolla.
Auto vei jälleen uudelle tehtävälle, uudelle ”saitille”, jossa todistajien mukaan oli ollut
juhlat maanjäristyksen sattuessa, ja paljon ihmisiä oli jäänyt loukkuun. Meidän tehtävämme
oli koirinemme kartoittaa mahdolliset elävät uhrit ja antaa varma tieto heidän olemassa
olostaan, ennen kuin puskutraktori tulisi raivaamaan. Sekä fyysinen että psyykkinen väsymys
oli tässä kohdassa jo aika kova, ja kesken työskentelyn tui myös evakuointisignaali, johon oli
reagoitava välittömästi.
Kun raunioalue oli kartoitettu ja puskutraktori aloittanut työnsä, ryhmämme sai jälleen
käskyn siirtyä seuraavaan sortumapaikkaan. Jälleen istuimme autoon (pelastuslaitoksen 9paikkainen pikkubussi, jossa istuimme kaikki tiiviissä tunnelmassa koirat ja ihmiset vieri
vieressä) ja siirryimme uuteen tehtävään. Sortuneella alueella oli joukoittain paikallisia
ihmisiä, osa hätääntyneinä, ja osa odottamassa tilaisuuttaan saada muukalaisilta tavaraa
itselleen. Hälinä oli kova, ja jouduimme suoraan väkijoukon keskelle koiriemme kanssa.
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Rinkkojamme revittiin, ja koiriamme yritettiin silitellä ja niille tarjottiin makupaloja, jotain
lihanpalasia pitkissä puutikuissa. Ryhmänjohtajamme joutui tekemään ratkaisun, että emme
aloita etsintää alueella, jos sitä ei saada rauhoitettua, ja kaikkia asiaan kuulumattomia
poistettua. Sotilaat lupasivat järjestää asian, ja pian pääsimme kaksi kerrallaan etsimään
lähekkäisiä rauniokasoja. Se kuitenkin keskeytyi yhtä nopeasti kun olimme aloittaneet, koska
alueella avattiin tuli, ja jouduimme jälleen evakuoitumaan nopeasti koirien kanssa pois
sortumakasoilta. Tehtävän keskeytymistä seurasi tiukka neuvottelu alueen turvallisuudesta
vastaavien viranomaisten kanssa, ja lopulta pääsimme jatkamaan tehtävät loppuun.
Jälleen nousimme autoon ja meidän vietiin taas kohti uutta tehtävää. Osasimme jo
ummistaa silmämme saman tien penkkeihin istuessamme, niin kuin koiratkin tekivät, ja
imimme itseemme unta edes sen lyhyen hetken minkä pystyimme.
Uusi tehtävä oli pitkä ja sokkeloinen tunneli, jossa oli kartoitettava koiran reaktioiden
perusteella löytyykö tunnelistosta eläviä ihmisiä vai ei. Vastauksen tuli tehtävän jälkeen olla
aina täsmällinen ja määrätietoinen: Oliko eläviä ihmisiä vai ei. Tulkinnan varaa ei saanut
jättää.
Jälleen matka jatkui, mutta yhtäkkiä turbaanipäinen kuskimme pysäytti auton ja heitti
meidät tavaroinemme ulos, keskelle Itäkeskuksen Stoan vilinää. Matkan äkillistä katkeamista
pohtiessamme pidimme vessatauon ja valmistimme lounaan, koirat makasivat jaloissa aika
väsyneinä ja istuimme turvakypärät ja FinnRescuen vaatteet päällämme kauhomassa
retkiruokaa suoraan pusseista. Herätimme ansaittua huomiota. Jouduimme vielä pohtimaan
miten saamme kuljetuksen, kunnes muistimme saaneemme maahan saapuessamme eräältä
taksikuskilta käyntikortin, ja soitimme numeroon. Pian kyyti saapuikin, ja seuraavat tehtävät
olivat aika jännittävässä rakennuksessa. Meistä jokainen joutui rakennukseen yksin koiransa
kanssa (pääasiallisesti kaikki tehtävät suoritettiinkin yksin lukuun ottamatta ryhmämarssia,
ja tehtäviä joilla katsottiin koirien kykyä työskennellä vierekkäin toisen koiran kanssa), joten
jouduimme myös jokainen odottamaan monta tuntia vuorollamme, joko ennen tehtäviä tai
niiden jälkeen.
Ensimmäinen tehtävä oli turvallisuuskartoituksen tekeminen ja rakennuksen hahmottaminen
niin, että sieltä osasi tulla samaa reittiä ulos kuin meidät oli viety sisään. Sisään vietiin
pimeään rakennukseen, jossa oli useita tiloja peräkkäin, yhtäkkiä vanha suuri juhlava
portaikko, jota lähdettiin kiipeämään ylös, ainakin 4 kerrosta. Tämän jälkeen kuljettiin
kokonaan toisenlaiseen tilaan, jossa oli ritiläkierreportaita ylös ja alas, ja jokaisessa
kerroksessa usean metrin kokoisia pyöreitä pudotusaukkoja (alempiin kerroksiin) lattioissa.
Joka paikassa oli kasoittain linnun ja jyrsijöiden ulostetta, lumppua ja roskaa.
Kierreportaikosta ei saanut ottaa askeltakaan kerroksien lattiapinnoille. Kierreportaat
kulkivat 7 samanlaisen kerroksen väliä, ja näistä annettiin tehtäväksi tehdä
turvallisuuskartoitus: kirjata kaikki vaarat ja tosivaarat tarkasti ja tehdä kartta. Tämän
jälkeen jokainen joutui viemään tarkkailijat ulos samaa reittiä jota rakennuksessa oli
kuljettu.
Toinen tehtävä oli sitten jälleen henkilöetsintää. Palasimme samaan rakennukseen mutta
hieman eri huoneiden kautta avautui jälleen erikoinen reitti pitäen sisällään pudotuksia
(aukkoja lattioissa, oli pidettävä itse huolta, että koira on hyvin hallinnassa eikä putoa),
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epämääräisiä portaita, sokkeloita, romua ja tavaraa, huonekaupalla lumppua kattoon
saakka, ja paikkoja joihin itse ei päässyt, vain koiran sai lähettää etsimään. Jälleen oli
tarkasti määritettävä kuinka monta löytöä koira oli tehnyt ja mistä.
Kaikkien suoritettua tehtävät aikaa oli kulunut useita tunteja, joista siis myös tuntikaupalla
pelkkään odottamiseen, joko suljetussa autossa, tai tehtävien suorittamisen jälkeen
rakennuksen ulkopuolella lastauslaiturilla.
Kunnes meidän jälleen käskettiin siirtyä autoon kuljetusta varten, ja matka jatkui jälleen
sortumasaitille. Toinen kansainvälinen ryhmä tarvitsi apuamme, ja tehtävänämme oli etsiä
alue, jonka vieressä virolainen etsintäryhmä suoritti omaa kohde-etsintää. Jokainen meistä
joutui tarkistamaan annetun alueen koiransa kanssa yksinään. Tasontarkastuksen päätyttyä
saimme kuulla, että tuo rasti oli niin kutsuttu raatorasti, jossa ihmisuhrit olivat peittyneet
mädäntyneeseen kalman hajuun. Rasti oli rakennettu niin, että kaksi henkilöä oli
tunnelistossa maan alla, peitettynä mädäntyneellä, kärpäsen toukkia kuhisevalla
hirvenraadolla. Meistä testattavista koiranohjaajista kukaan ei haistanut tällä tehtävällä
takana olevan fyysisen rasituksen ja hereillä olon keston vuoksi yhtään mitään, järjestäjien
ja tarkkailijoiden pidätellessä oksennusta ja silmien kirvellessä.
Raatorastin jälkeen saimme jälleen tehtävän: pystyttää leiri. Mukanamme oli teltta ja
makuualustat ja –pussit. Samoilla silmillä ja jaloilla, perjantaiaamusta seitsemästä saakka
hereillä lauantai-iltaan kello 23:een kaikki fyysinen rasitus ja tehtävät takanamme, aloimme
pystyttää leiriä. Kun teltta oli pystyssä, koiratkin ruokittiin, ensimmäistä kertaa koko aikana,
lepoa varten. Syötyään nekin nukkuivat samassa asennossa sisällä teltassa kanssamme, viisi
koiraa ja viisi ihmistä.
Herätys taisi olla sunnuntaiaamuna heti kuuden jälkeen. Leirin purku ja tavarat valmiuteen,
ja valmistautuminen kuljetukseen. Aamupalan saimme nopeasti kauhottua naamaamme:
retkipuuroon kiehuva vesi, muutama sekoitus, ja maitoa sisältävä energiapitoinen
kaurapuuro syöntiin.
Auto vei meidät nyt Ämmässuon kaatopaikalle. Siellä oli kolme tehtävää, jotka jälleen
suoritimme yksitellen. Yksi tehtävistä oli Ruduksen turvapuistossa. Siellä sattui myös ns.
räjähdeainetehtaan onnettomuus, josta yksi joukkueemme jäsen ei tullutkaan takaisin. Muut
joutuivat selvittämään yllättävän tilanteen,selvitettävä paikallisten kanssa missä tiimikaveri
on viimeksi nähty ja suunnistettava sinne, kytkeä hänen hätääntynyt koiransa, ja aloittaa
nopeasti ensiapu loukkaantuneelle ja tajuttomalle kaverille.
Pääsimme kiipeilemään biojätekaatopaikan kasoihin, mätänevän biojätteen päälle ja
korkeiksi paaleiksi pinotun jätteen keskelle tarkistamaan koirien reaktioita. Koirilla oli
oltava suojatossut jalassaan, me kiipeilimme turvajalkineissa. Meidän mielestämme
kaatopaikan haju ei ollut mitenkään erikoinen, mutta autonkuljettaja oli tukehtua kun
hyppäsimme jälleen kyytiin.
Viikonlopun viimeinen tehtävä oli purkaa ja pestä varusteet ja palauttaa ne varastolla
oikeisiin kuljetuslaatikoihin, sekä siirtää kuljetuslaatikot CMC:n varastolle Kuopioon lähtevän
kuljetuksen kyytiin.
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Saimme testistä testaajien suullisen arvion, koiranohjaajana, FRF-ryhmän henkilöjäsenenä
sekä koiran osalta. Yksi ryhmän koirakoista läpäisi koko testin ja nousi kansainväliseen
valmiuteen. Testin vaativuudesta kertoo varmasti jotain sekin, että valmiuteen noussut
koirakko oli osallistunut testiin jo aiemmin.
Koirien hyvin vähäisten reaktioiden lukeminen ei ole helppoa fyysisesti erittäin väsyneenä,
vahvan henkisen paineen alaisena. Koirat eivät nekään väsyneenä toimi niin kuin ne on
koulutettu, ne eivät ehkä ilmaise opetetulla tavalla, vaan ohjaajan on kyettävä lukemaan
koiraa ja oltava erittäin varma sen reaktioista, jotta raivauskalustokaan ei tule turhaan
etsimään elossa olevaa, jos kasassa ei olekaan elävää uhria. Kalustoa tarvitaan siellä missä
uhreja on ja on mahdollista vielä pelastaa jonkun henki.
Oma toimintakyky ei saa herpaantua väsyneenäkään: on kyettävä ajattelemaan tarpeeksi
järkevästi ja toimimaan tarpeeksi järkevästi. On myös kyettävä pitämään taukoa jos koira
sitä tarvitsee, ja osattava nähdä jos koira ei jaksa, ja se pitää myös kyetä sanomaan ääneen:
koirani on väsynyt tai liian kuormittunut eikä jaksa työskennellä, pyydän toisen koiran
alueelle.
FRF-koiraryhmä työskentelee tiiminä. Jokaisen on tultava joka hetki hyvin toimeen toisten
kanssaja puhallettava yhteen hiileen, otettava muut huomioon. Ketään ei saa jättää yksin ja
tiimikavereiden selustaa on vahdittava. Koiria ei saa pitää ilman hihnaa: joku voi varastaa ne
vaikka ruuakseen. Aina on liikuttava vähintään pareittain. On osattava käyttäytyä
kohdealueen kulttuuriin sopivasti ja hallittava alueen turvallisuusriskit, ettei aiheuta omalle
ryhmälleen turhan päiten vaaraa.
Suomesta FRF-pelastusjoukot ovat olleet mukana Haitilla, koiraryhmä ei ollut mukana.
Koiraryhmän toimintaa voi kurkata www.frfk9.org –nettisivuilla.

!
!

!
!

KUVA: FRTK9.ORG SIVUSTOLTA!

!
!
!
!

!
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AGILITYJAOKSEN PALSTA	

Talvinen tervehdys!!

!
!

Vuosi vaihtui ihan huomaamatta ja nyt eletään sitten jo seuraavaa. Treenit pyörii rasvatun lailla ja
tuurausvuorot ovat kiven alla. Isoja hymynaamoja kaikille treeni-innosta!
Tammikuun lopussa järjestimme epäviralliset kisat KAT-tilassa. Tuomarina hääri KAT:in puheenjohtaja
Leena Rantamäki. Kisaajia oli mukavasti paikalla ja järjestelyt sujuivat moitteetta. Siitä iso kiitos kaikille
talkoilijoille – ilman teitä ei näitä tapahtumia järjestettäisi! TuuKKilaiset menestyivät hienosti myös
radalla, sillä mini-mölleissä kakkossijan pokkasivat Saara Krook ja Matu (vasen yläkuva), medi-mölleissä
kolmanneksi liitelivät Noora Lagerstedt ja Lili (oikea yläkuva), mini-kisaavissa kolmannen sijan ottivat
Carita Mäkinen ja Pyry (vasen alakuva) ja maxi-kisaavissa kakkospallin valloittivat Tia Hirvonen ja Sisu
(oikea alakuva). Onnittelut kaikille!

Keväällä saadaan kaksi virallisen pätevyyden
hankkinutta kouluttajaa lisää, kun Carita Mäkinen ja Elina Mauno saavat koulutusohjaajakortit plakkariin.
Näin ollen myös koulutuspaikkojakin on toivon mukaan enemmän tarjolla.

!

Moni on kysellyt kevään/kesän treeneistä ja tiedoksi kaikille nyt saatettakoon, että tätä kirjoitettaessa
tilanne on vielä auki. Kenttähän on joka tapauksessa käytössämme, mutta haluaisimme tietenkin jatkaa
myös ensi talvena KAT:in kaverina hallissa ja siitä johtuen odotamme heiltä tietoja myös koskien kesää.
Agilitytoimikunta tiedottaa asiasta heti, kun jotain tiedotettavaa on.

!

Huhtikuussa on luvassa puuhapäivä ahkerille agilisteille – tästä tulossa lisätietoa pian. Laittakaa kuitenkin
jo korvamerkintä kalentereihin 19. päivän kohdalle. Muistakaa myös seuramme vuosikokous maanantaina
2. maaliskuuta.

!
!

Agilitytoimikunnassa olisi yksi paikka haussa. Mikäli olet kiinnostunut toiminnasta, laita viestiä
agility@tuukk.fi .
Antoisia treenejä ja terveyttä!
Agilitytoimikunta
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KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN
Tuusulan Kennelkerho ry:n sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
pidetään
maanantaina 2.3.2015 klo 19:00
Metsäpirtillä, Tuusulassa.
(Turaniementie 61, 04370 Rusutjärvi)
Toivotamme kaikki seuramme jäsenet lämpimästi
tervetulleeksi vuosikokoukseen!
TuuKK hallitus

Tuusulan Kennelkerho ry:n vuosikokouksen esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus
Selvitys kokoonkutsutavasta ja ajankohdasta. Todetaan läsnä olevat jäsenet
nimilistan mukaan.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä kirjaamis- ja
jäsenmaksujen suuruus
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet vuodelle 2015
Puheenjohtajan lisäksi kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä
9. Valitaan kuluvalle vuodelle kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
10. Valitaan kerholle toimikunnat ja toimihenkilöt
a) ajokoira-, pk-, toko-, agility-, peko-, näyttely- ja nuorisojaokset
b) päätetään uuden rally-toko-jaoksen perustamisesta ja sen toimihenkilöistä
c) kerhoemännät tai –isännät, lehtitoimikunta, kenttävastaava, jäsensihteeri
11. Muut kokoukselle esitetyt asiat
12. Kokouksen päättäminen
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TUUKKin pentunurkka	


!

Tästä alkaa uusi, toivottavasti pitkä
perinne. Sarjan tarkoituksena on vuoden
verran seurata yhden seuralalaisemme
kehittyvän koiravauvan eloa.

!
!
!

Hei ja tervetuloa tutustumaan pikku Norjan
alkutaipaleisiin!

!

Norja on 11.1.2015 syntynyt bordercollie narttu.
Se on vielä kovin pieni ja asuu sisarustensa
kanssa Mäntsälässä. Norja on Kennel Maple
Yardin kasvatti. Kennelissä emännöi Tiina
Hasu. Norja itse muuttaa muutaman viikon
päästä Saara Krookin katon alle, jossa siitä
muovataan agilityyn harrastuskoira.

!

Norja on tulevalle ohjaajalleen kauan
odotettu ja pitkään etsitty. Syvällisten
rotupohdintojen jälkeen bordercollie tuntuu
oikealta vaihtoehdolta ohjaajan ketterille
jaloille ja positiiviselle asenteelle. Vaikkakin
kanssa agilistien korvaan se voi vaikuttaa
tylsältä vaihtoehdolta. :)

!

Vielä toki ei ole varmaa, kuka neljästä
syntyneestä nartusta tulee olemaan Norja,
joten tässä vaiheessa nurkan kuvistus on
monesta yksilöstä. Norjalla on siskojen lisäksi
kaksi veljeä. Toinen veljistä on muuttamassa
muutaman kilometrin eteäisyydelle, joten
varmat pentutreﬃt ovat tiedossa.

!

Seuraavassa Ydinluun numerossa kerromme
enemmän yhteisen elomme koukeroista,
kunhan se ensin pääsee kunnolla
starttaamaan. Siihen saakka moips!
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Toko jaoksen palsta

Terveisiä TOKO- jaokselta

!!
!!

!TOKO-ryhmiin on viime vuonna ollut paljon tulijoita, kiitos
kaikille innostuksesta. Tälle vuodelle ryhmiä voidaankin
järjestää enemmän uusien kouluttajien (Marja ja Sari)
tullessa mukaan toimintaan. Tervetuloa mukaan! Kevään
kenttäkoulutukset alkavat maaliskuun puolessa välissä.
Tarkempaa tietoa koulutuksista tulee helmikuussa seuran
netti-sivuille. TOKO-jaoksella on ollut myös oma hallivuoro
kerran viikossa, jossa on treenattu koko talven ja treenit
jatkuvat huhtikuun loppuun asti.
Uusina TOKO-kouluttajina (Sari ja Marja) aloittivat syksyn
koulutuksissa apukouluttajina. Syksyn aikana he suorittivat
ylituomari Riikka Pulliaisen TOKOn koulutusohjaajakurssin,
jonka tuloksena pätevöityivät kouluttajiksi. Marjan ja Sarin
sanoin ”näillä opeilla osaamme kouluttaa ohjaajat vuorostaan
kouluttamaan koiransa TOKOn perusteisiin. Kurssilla opimme
vuorovaikutustaidot ja mikä on RNS sekä paljon muuta”.
Tässä pienet esittelyt uusista kouluttajista:

!

Marja Laakso
Minulla on kaksi englanninspringerspanielia Lyyli & Mimmi.
Niiden metsästysvaistoja pidämme yllä metsälenkeillä ja
aivojumppaa tulee tokoilusta. Yllätykseksemme Mimmi
osoittautui innokkaaksi harrastuskoiraksi ja lajiksi valikoitui
TOKO. Mimmin kanssa tavoitteena on päästä kisaamaan VOIluokassa ensi kesänä. Lyylin kanssa harrastamme TOKOa
koiran ja ohjaajan iloksi ilman kisatavoitteita sekä käymme
satunnaisesti näyttelyissä.

!Sari Ignatius

Vuosia olen seurannut tyttärieni koira-harrastusta
kouluttamalla ja kisakenttien laidalta, joista saaliina
3*nuorten TOKO SM-voitto ja yksi pronssi ALO ja AVO-luokista
koirina beauceron ja x-rotuinen. Oma kisaamiseni on
pienimuotoista beauceronilla TOKOssa ja VEPEssä AVO-luokissa
ja PK-haussa 1-luokassa, jota haittaa huomattavasti ankara
kisajännittäminen. Tähän asti päälaji kouluttajana on ollut
vetourheilulajeissa ja etenkin nuorten kanssa työskentely nyt
siis innolla mukana TOKOssa.

!

Kiinnostus kisaamista kohtaan on ollut myös positiivista ja monia luokkanousijoita on vuoden
varrella nähty. Onnittelut heille! Laittakaa kuvia webmasterille, niin saadaan aineistoa seuran
nettisivuille TOKO-jaoksen kilpaileviin koirakoihin. TOKOn kilpailusäännöthän tulevat
muuttumaan 1.8.2015. Uudet säännöt löytyvät Kennelliiton sivuilta http://www.kennelliitto.fi/
uutiset/tokon-uudet-suoritus-ja-arvosteluohjeet.
TOKOssa kaiken alku ja juuri on motivaatio, kontakti ja perusasento, jotka osaamalla ollaan jo
puolivälissä matkaa. Anna koirallesi onnistuneet TOKO-treenit …
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Kilpailusäännöt: Lähetä kuva 1.4.2015 mennessä sähköpostitse osoitteeseen ydinluu@tuukk.fi. Kuvan tulee
olla jpg-muotoinen. Lähettämällä kuvan annat TUUKKille oikeuden julkaista sen kerholehdessä ja
nettisivuilla.
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Talviset terveiset
palveluskoirapoppoolta!

!

Vaikka välillä on pakkanen paukkunut
kovemminkin ja välillä taas niin kenttä kuin
lenkkipolutkin muistuttaneet enemmän
luistinrataa, on silti ollut ilahduttavan vilkasta
liikehdintää kentällä maanantaisin. Välillä toki
hiljaisempaa, mutta koskaan ei ole tarvinnut
yksin treenata. Pilkkihaalarit ja nastakengät takaavat viihtymisen kentällä talvellakin, ja toki
koiralla lämmin takki, kunnon veryttely ja vähemmän jäisen treenikohdan valinta. Kupponen
kahviakin kontissa lämmittää kivasti. Joskus on hyvä myös tehdä vakavan treenaamisen sijaan
jotain ihan muuta, piti kaivaa arkistojen kätköistä yksi parin vuoden takainen talvinen kenttäkuva :)

!

Allekirjoittanut veti arkitottiskurssin talven ratoksi pk-koirakoille, sielläkin osanotto oli ihailtavan
sinnikästä vaikka välillä satoi räntää vaakasuoraan ja välillä pakkanen paukkui. Lähes joka kerta oli
täysi ryhmä paikalla.
Olemme pyrkineet mahdollisimma tehokkaaseen ja yksilölliseen koulutukseen pienentämällä
ryhmäkokoja. Tämä on ollut hyvä järjestely, sen ainut miinuspuoli on, että kursseille on löydettävä
osallistujat jotka pystyvät mahdollisimman hyvin sitoutumaan olemaan paikalla. Kaikilla meillä
toki on muukin elämä ja poissaoloja tulee aina, vähimmäistoive onkin että niistä ehdottomasti
ilmoitetaan kouluttajalle. Osa kouluttajistamme ajaa pitkänkin matkan päästä vapaaehtoistyöhön
toisia kouluttamaan, ja on kurjaa jos joskus kentälle tultuaan huomaa ettei ryhmästä ole kukaan
paikalla. Koitetaan siis muistaa ilmoitella poissaoloista aina jos niitä tulee. Motivoituneet
ryhmäläiset ovat myös kouluttajan paras kannustin tarjota koulutusta muille jatkossakin!

!

Vaikka nyt vietetään vähän hiljaisempaa aikaa, uudelle vuodelle on taas suunnitelmia paljon;
kokeita, kursseja ja leirejä. Seuraa ilmoittelua kevään mittaan osoitteessa
www.tuusulankennelkerho.fi.

!
!

Mervi Kähönen	

Tuukk PK-jaos

!
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!
!
!
!
!
!

!
!
!

!

Tässä sarjassa esitellään yksi aivan satunaisesti valittu seuralaisemme. Tällä kertaa uhriksi joutui
agilitykentillä useasti nähty ja ahkera talkootyöläinen Turusen Maiju.

!
Nimi: Maiju Turunen
!

Laji / Lajit: Santun kanssa Rally-toko ja toko.
Sallin kanssa agility ja näyttelyt

!

Koirat: Suomen Lapinkoira uros Santtu 8 v.
viralliselta nimeltään Klomppen Valvatti sekä
Santun tytär Salli 6. viralliselta nimeltään
Klomppen Alsikeapila

!

Koiramainen kohokohta:
Yksi kohokohta on varmaan ollut Hausjärven
näyttely keväällä 2011 kun Salli oli näyttelyn
toiseksi kaunein (BIS2). Koskaan aiemmin Salli
ei ole edes ollut rotunsa paras ja tuolloin
saimme kerralla koko potin. Toinen kohokohta
on ollut myös se kun noustiin Sallin kanssa agilityssä 2-luokkaan.

!

Tulevaisuuden haaveita:
Toiveena on että koirat pysyvät
terveinä ja että saamme jatkaa
koiramaisia harrastuksia vielä useita
vuosia Santun kanssa rally-tokon
parissa ja Sallin kanssa agilityssä.
Santun kanssa tavoitteena on kisata
lisää rally-toko kisoja (olemme vasta
yhdet kisat käyneet) toivottavasti
hyvällä menestyksellä ja kenties päästä
nousemaan ylempiin luokkiin. Sallin
kanssa haaveillaan niistä 2-luokan
nolla radoista ja luvista ja ehkä joskus
jopa noususta 3-luokkaan. Haaveena
on myös saada Sallille se viimeinen sert näyttelystä.
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