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Päätoimittäjän pälstä
Uusi vuosi, uusi kuosi.
Olen saanut kunnian toimia uutena Ydinluu – lehden
päätoimittajana. Odotan tehtävän tuomia mahdollisuuksia
innolla. Luonteeltani olen aika utelias ja kaikesta
kiinnostunut. Toivon pääseväni kurkkimaan seuramme
lajien harjoituksia, kilpailuja ja näyttelyitä toimittajan
roolissa ja sitä kautta oppimaan uusia asioita koiran kanssa
tekemisestä.
TUUKKilainen olen ollut vasta puolisen vuotta. Jäseneksi
liityin loppukesästä 2013. Lajini on agility, jota harrastan
koirani Madeleinen kanssa. Olemme täysin hurahtaneet
lajiin, eikä pari vuotta kestänyt innostus ainakaan
tyyntymässä ole.
Vuoden 2014 ensimmäinen Ydinluu kulkee teemalla Uusi
vuosi, uudet kujeet. Luvassa tuttuun tapaan lajijaostojen
kuulumiset, mielenkiintoinen artikkeli osteopatiasta ja
aivan uutena palstana ”Kvarttaali TUUKKilainen”, eli
kvarttis. Kvarttiksessa esitellään joku meidän seuralainen.
Koska olen vielä tuntematon kasvo monille, tein
ensimmäisen kvarttiksen itsestäni.
Lopuksi vielä kiitokset Elinalle upeasta työstäsi
päätoimittajana, tästä on hyvä jatkaa!

©Saara Hirvonen
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Puheenjohtäjän pälstä
UUSI VUOSI JA UUDET KUJEET…
kirjaimellisesti.
Harvoin on meidän perheen uusi vuosi
lähtenyt näin vauhdilla käyntiin – tänä
vuonna kahden ensimmäisen viikon
aikana perheemme kaksilahkeiset jäsenet
vierailivat kukin tahoillaan itäisissä
Aasian maissa (minä Kiinassa ja isäntä
Thaimaassa) JA kaiken kukkuraksi
sunnuntaina 12.1. talossamme asuvien
otusten lukumäärä kasvoi neljästä viiteen,
kun perheemme uusin jäsen,
lyhytkarvainen hollanninpaimenkoiranarttu Pihka (Kare-Saran Ai’ka Pommi)
muutti iloksemme ja uudeksi
harrastuskaverikseni kotiimme. Näin ollen
vuoden ensimmäinen kuukausi on ollut
täynnä huisketta, vierailuja vierailla
mailla, aikaero-väsymystä, touhua ja
tohinaa, uuden elämän opettelua,
pentuhepuleita ja kaikkea sitä, mitä
kolmen koiran taloudessa normaalistikin.
© Marja Uusitalo
Kiinan vierailulla pääsin näkemään
uskomattomia maailman ihmeitä;
vierailimme Xi’anin kaupungissa ja
kävimme moikkaamassa huikeaa Terrakotta
armeijaa, joka on Kiinan ensimmäisen keisarin Qin Shi Huangdin hautaa vartioimaan rakennettu lähes 8 000
yksilöllisen sotilaspatsaan ja satojen hevosten armeija (melko mykistävä paikka) sekä pyörähdimme totta kai
myös Pekingin seudulla sijaitsevalla Kiinan muurilla, jota ei mitenkään pysty valokuvin tai sanoin
kuvaamaan – se on jokaisen koettava ihan itse. Kiinalaisen tarun mukaan minusta on nyt tullut sankari, koska
olen omin jaloin Kiinan muurilla tallustellut… ettäs tiedätte \o/
Mutta vaikka matkalla olikin hauskaa ja näkemistä ja kokemista olisi riittänyt useammaksikin viikoksi, niin
mieli paloi kyllä kovasti jo kotiinkin, sillä Pihkan kotiutuminen oli sovittu kasvattajan kanssa heti paluutani
seuraavalle päivälle. Näinpä sunnuntaiaamuna yllättävän hyvin nukutun yön jälkeen lähdimme kuskikseni
palkkaamani kaverin kanssa pentureissulle kohti Kangasalaa ja tältä matkalta mukaan tarttui pieni ja
pippurinen Pikku-Piru-Pihka, johon pääsette varmaankin tulevaisuudessa tutustumaan niin kentällä kuin
näiden lehtien palstoillakin.
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Pihkan tulon jälkeen koiraharrastukseni sai taas uutta tuulta purjeisiin – vaikka toki nämä ensimmäiset viikot
ja kuukaudet opetellaan lähinnä arkielämää, tutustutaan maailmaan ja toisiimme sekä yritetään aloitella
yhteisen kielen opettelua. Pihkasta on tarkoitus tehdä hakukoira (kuten nämä muutkin perheemme koirat
ovat), ja ensimmäiset makkararingit on jo käyty metsässä tekemässä, vaikka pakkanen on kovin ikävästi
paukkunut juuri pennun ensimmäisten viikkojen aikana. Mutta kevättä kohti onneksi ollaan jo menossa, joten
harrastaminen ja pennun kanssa pihalla oleminen helpottuu koko ajan.
Yhdistystoimintaa olen ajatellut kuitenkin myös kaiken tämän oman harrastamisen (pennun koulutus,
hakutuomari-harjoittelut ja tuomariksi pätevöityminen) lisäksi jatkaa – mikäli jäsenistömme sen vain sallii.
Seuraava isompi vaikuttamisen paikka kaikille jäsenillemme on maaliskuun alussa pidettävä vuosikokous
(kutsu toisaalla tässä lehdessä), ja toivotankin vuosikokoukseen kaikki jäsenet lämpimästi tervetulleeksi –
siellä esitellään seuramme virallinen toimintakertomus viime vuodelta ja ennen kaikkea lyödään lukkoon
virallinen ohjenuora tälle nyt alkaneelle vuodelle toimintasuunnitelman muodossa. Tekemistä ei toki hakata
kiveen ja suunnitelmien ohitsekin saa toimintaa olla, mutta parhaiten isoihin asioihin pääsee vaikuttamaan
tulemalla mukaan vuosikokoukseen ja kertomalla siellä ajatuksiaan kaikkien läsnä olevien kesken. Muistutan
myös, että kaikki henkilövalinnat tapahtuvat vuosikokouksessa, joten mikäli olet miettinyt seuramme
tekemiseen mukaan tulemista, ilmesty paikalle ja nappaa sinulle sopiva rooli kaikista tarjolla olevista –
tekijöistä emme varmasti kieltäydy.

Kaikkea ihanaa uudelle alkaneelle vuodelle toivotellen

Marja laumoineen

© Reija Nieminen
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Agilitypälstä
Teksti: Elina Mauno

Uusi vuosi – uudet kujeet
… kuten uusi päätoimittajamme osuvasti antoi teemaksi tälle lehdelle. Tosin agilityn saralla ei
hirveästi uudistuksia ole luvassa – mutta sitäkin enemmän toimintaa.
Pakkaset paukkuu ja luntakin on saatu, mikäs sen mukavampaa. Paitsi ehkä se, ettei enää voi
treenailla ulkona  Onneksi on hallit keksitty ja toimiva tuurausvuorosysteemi, joten treenaamaan
pääsee, vaikkei sitä vakkarivuoroa olisikaan.
TuuKKilaisittain vuosi on alkanut hienosti. Vaikka kaikilta ei niitä tuloksia tänne toimitukseen asti
herukaan, tässä muutama itseurkittu poiminta kisavuoden alkajaisiksi:
Nina ja cocspa Milo (medi2)
18.1.2014 hyppyrata Vantaa Martti Salonen -2,95 SERT  3-lk
Sarianna ja pvirse Hero (maxi1)
4.1.2014 hyppyrata Vantaa Johanna Wütrich -12,96 4 SERT –> 2-lk
Maiju ja slapko Salli (medi1)
15.12.2013 agilityrata Hyvinkää Henri Luomala -0,15 2 LUVA
allekirjoittanut ja caiter Nelli (mini1)
4.1.2013 agilityrata Vantaa Johanna Wütrich -4,39 3
4.1.2013 agilityrata Vantaa Johanna Wütrich -2,42
2 LUVA
Isot onnittelut kaikille!
Agilitytoimikunta kokoontuu seuraavan kerran
helmi-maaliskuussa aiheinaan kevään tulevat
epikset (3. ja 17.5.) ja loppukesän viralliset kisat
(23. ja 24.8.) sekä muut asiat, kuten ensi talven
hallivuorot. Samalla ollaan yhteydessä kouluttajiin,
jotta saadaan kevään treeniryhmät kuntoon ja
päätettyä mahdollisesta alkeiskurssista. Saatte siis
pian sähköpostia kevään treenikauteen liittyen.
Ohessa kuva viime viikon treeneistä, jossa vuoroaan
odottelevat Nelli ja Elsa 
Aurinkoisia pakkaspäiviä ja kevättä kohden,

Elina
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Alla poimintoja www.tuusulankennelkerho.fi sivustolta:
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Tein luennolla muistiinpanoja, joihin tämä kirjoitus perustuu. Mikäli kirjoituksesta löytyy asiavirheitä, eivät ne ole lainkaan luennoitsijaan liittyviä
vaan kirjoittajan tekemiä.
Teksti: Elina Mauno, Kuvat: Irina Linjala-Hyökki.

Osteopaatti Maaria Kaiperlan luento 30.11.2013

Kymen setterit ja pointterit ry järjesti marraskuun lopulla osteopaatti Maaria Kaiperlan luennon Tuusulassa. Koska
osteopatia oli itselleni täysin vieras asia, päätin lähteä mukaan itseäni sivistämään. Luento kesti parisen tuntia ja
mukana setteri-ihmisten keskellä meitä oli myös muutama cairnisti. Luento oli oikein mielenkiintoinen ja antoi myös
ajattelemisen aihetta oikeastaan ihan kaikkeen koiran omistamiseen ja –harrastamiseen liittyen. Itse tietenkin ajattelin
asiaa lähinnä harrastamisen (agilityn) kannalta, mutta olen varma, että luennosta hyötyivät myös erityisesti kasvattajat.
Mitä osteopatia on – periaatteita
”Osteopatia on hoitotiede, jonka lääketieteen Tri
A.T.Still loi Yhdysvalloissa 1900-luvun alussa. Still
kehitti menetelmän, joka vahvistaa elimistön omia
puolustusmekanismeja. Samalla menetelmä auttaa
elimistöä parantamaan itse itseään. PohjoisAmerikasta hoitomenetelmä rantautui Isoon
Britanniaan, jota pidetään nykyisin yleisesti
osteopatian emomaana.
Osteopatia ei ole hierontaa, ”niksauttelua” tai
fysioterapiaa, vaan kokonaisvaltainen hoitomuoto.
Sen avulla pureudutaan ongelmien syihin ja
alkuperään, eikä pelkkiin seurauksiin.
Perusajatuksena on, että vain esteetön selkärangan
toiminta mahdollistaa elimistön terveen nestekierron
ja hermoviestinnän. Jos näissä toiminnoissa on
häiriöitä, häiriintyy koko elimistö tai sen osa-alueita
aiheuttaen erilaisia oireita tai sairauksia.
Menetelmänä osteopatia on pehmeä, mutta tehokas. Mitään ei tehdä väkisin, vaan kehon ehdoilla ja sitä kuunnellen.
Osteopaatin tärkeimmät työkalut ovat herkät kädet yhdistettynä vankkaan ja kokonaisvaltaiseen anatomian
tuntemukseen.
Ammattitaitoinen osteopaatti toimii yhteistyössä perinteisen eläinlääketieteen kanssa. Koulutettu osteopaatti tunnistaa
myös tilanteet, joissa eläin tarvitsee eläinlääkärin hoitoa.
Joskus osteopaatti on se ”viimeinen oljenkorsi”, kun eläintä ei ole pystytty hoitamaan tai sen vaivojen aiheuttajaa ei
ole kyetty diagnosoimaan. Osteopatia on näissä tapauksissa myös oikein annettuna usein auttanut, kun muut keinot on
jo tuloksettomina käyty läpi.
(jatkuu seuraavalla sivulla)
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Osteopaatin koulutus, kokemus ja ammattitaito ratkaisevat aina sen, miten vakaviin vaivoihin ja ongelmiin sitä voidaan
hoitomuotona soveltaa.
Akuuttien ongelmien lisäksi osteopatiaa voidaan käyttää kehon terveyttä ylläpitävänä hoitona.
Thinking, feeling, seeing hands”
(lainattu luennoitsijan kotisivuilta http://www.elainosteopatia.fi/index.php/fi/osteopatia/mitae-se-on)

Epigenetiikka
Epigenetiikka lyhyesti tarkoittaa oppia, jonka mukaan ympäristö
vaikuttaa perimään. Hyväkin perimä voidaan pilata huonolla
ympäristöllä. Tähän liittyy viisi peruspilaria:
 aktiviteetit
 sosiaaliset suhteet
 lauman dynamiikka
 ravinto
 terveydenhoito

”Hyväkin perimä voidaan pilata
huonolla ympäristöllä”

Luennolla käytiin läpi ehkä enemmänkin epigenetiikan merkitystä ihan ”pilkkeestä silmäkulmassa” aina vanhuusikään
asti. Itse käsitin asian niin, että osteopatialla voidaan hoitaa nimenomaan epigenetiikkaan liittyviä ongelmia.
Jalotusnarttu
Kaikki alkaa siitä, kun narttua päätetään käyttää jalostukseen. Tällöin on hyvä muistaa, että nartulta tulisi minimoida
kaikki mahdollinen stressi pois (ei rankkoja treenejä eikä kisoja). Nartulle tulisi tarjota hyvää, monipuolista ja
ravinteikasta ruokaa. Luonnonmukainen astutus on aina paras vaihtoehto. Tiineysaikana liikunta ja aktiviteetit
näyttelevät omaa osaansa, samoin säännöllinen osteopatia. Epigenetiikan viisi peruspilaria on hvyä tunnistaa.
Pentuiän merkitys
Syntymällä on suuri merkitys. Vaikea ja pitkittynyt syntymä voi aiheuttaa vaurioita kalloon ja lantioon sekä ongelmia
keskushermostoon (cranial nerves). Kaikki mahdolliset syntymään liittyvät poikkeamat ja onnettomuudet voivat olla
taustalla myöhemmin ilmaantuviin ongelmiin, lievemmät traumat saattavat siis ilmetä vasta myöhemmällä iällä.

”…Pitkiä lenkkejä tulisi tehdä
pennun ehdoilla ja vapaana (ei
hihnassa).”

Ravinnolla on tietenkin suuri paino pentuiässä, samoin liikunnan ja levon
suhteella: pitkiä lenkkejä tulisi tehdä pennun ehdoilla ja vapaana (ei
hihnassa). Liikunnan laatu taasen vaikuttaa luuston kehitykseen ja
koordinaatioon.

Oman osansa tuo myös psyykkinen stressi ja stressittömyys: ns.
”normaalia” stressiä on hyvä olla, jotta pentu saa esimakua oikeasta
elämästä, mutta liika on tässäkin liikaa, samoin stressin laadun tulee olla
pennulle sopivaa (ei saa asettaa pentua liian vaikeisiin tilanteisiin eikä vaatia liikaa liian nuorena).

Kasvuiän tavallisimmat ongelmat
Voimakas kasvu voi aiheuttaa luustohäiriöitä. Ongelmia saattaa esiintyä myös liittyen purentaan ja ryhtiin (selän vaivat)
sekä kasvukipuihin (panosteiitti, kts. alla). Kasvuiässä saattaa ilmetä kasvu- ja kehityshäiriöitä tärkeimmissä raajojen
nivelissä (kyynärpäät, polvet ja lonkat).
Syitä kasvuiän häiriöihin voivat olla perimän lisäksi ravinto (kalsium/fosfori (CaP) –tasapaino ja proteiinien määrä)
sekä siihen liittyen energiankulutus ja suoliston terveys.
Panosteiitti on voimakas kipuilu pitkien luiden alueella ja/tai verenkierron häiriö luuytimen alueella. Syynä voi
esimerkiksi olla liiallinen proteiinin määrä. Panosteiittia hoidetaan tulehduskipulääkkeillä, mutta niiden sijaan
monipuolinen liikunta, oikea ravinto ja osteopatia voivat myös auttaa.
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Miten terve koira liikkuu
Selkäranka on kaiken keskus. Liike koostuu takaosan/lonkan, selän ja etuosan yhdistelmästä. Takaosan tulee olla
kunnossa, jotta liike on hyvää. Paras keino vahvistaa takaosaa on kävely.
Syitä selän ongelmiin voivat olla onnettomuudet, stressi, jatkuvat, yksipuoliset hypyt, liikunnan ja levon epätasapaino,
rajut leikit, ohjaaja-koira –suhde, ravinnon koostumus ja -määrä sekä kaulaimen aiheuttamat vammat.
Kaularanka on helposti vaurioituva ja siitä syystä kannattaa käyttää leveitä pantoja sekä opettaa koira kulkemaan
hihnassa vetämättä.
Kallo – kehon keskusyksikkö
Pään alueen ongelmia ovat purentaviat, tasapainohäiriöt, epilepsia, selittämättömät kipukohtaukset, käytösmuutokset ja
hormonaaliset häiriöt.

Avointa keskustelua ja omat loppusanat
Pohdimme luennolla, miten onnettomuuksilta voi välttyä ja miten kipu näkyy koirassa. Maaria korosti, että kivun syy
tulisi aina selvittää, sen sijaan että koiraa vain lääkittäisiin. Lisäksi keskustelimme raakaruuasta, D-vitamiineista ja
öljyistä sekä säilöntäaineista.
Koin luennon siis hyödylliseksi ja avartavaksi. Sain varattua Nellille ajan Maarian vastaanotolle helmikuussa, joten
sitten näen ihan livenä, mitä osteopaatti tekee ja onko sillä minkälainen vaikutus Nelliin. Jään myös tutkimaan ja
pohtimaan raakaruuan etuja. Lisäksi Maaria vinkkasi lehdestä nimeltä Whole Dog Journal – kannattaa vilkaista. Myös
herrat Dr. Still ja Dr. Sutherland avaavat osteopatian verhoja.
Lopuksi vielä haastattelin Maaria Kaiperlan vastaanotolla käynyttä Anne Tammiruusua, joka harrastaa cairnterrieriensä
– Sohvin ja Poppiksen – kanssa mm. agilitya ja jäljestämistä.
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Milloin ja kenen osteopaatin luona olet käynyt? Minkä koiran kanssa ja miksi?
Olen pyrkinyt totuttamaan molemmat koirani jo nuoresta hierojan ja fysioterapeutin käsittelyihin. Osteopatiaan
tutustuimme keväällä 2013 ja olemme siitä asti käyneet Maaria Kaiperlalla (Osteo on Flow) suhteellisen säännöllisesti.
Maare hoitaa pääasisassa agilityssä kisaavaa koiraani Sohvia, mutta läpikäy usein nuorimmaisenkin koiran nopeasti,
jotta koira tottuisi käsittelyyn ja mahdolliset vammat ja jumit havaittaisiin varhaisessa vaiheessa.
Molemmat koirani harrastavat paljon ja haluan pitää työkaveristani hyvää huolta. Säännöllisillä koiran kehon
läpikäynneillä ja hoidolla haluan tietää koiran tilasta, ennaltaehkäistä vammoja ja puuttua mahdollisiin löydöksiin
nopeasti. Maare itse kutsuu näitä käyntejä koiran määräaikaishuolloiksi.
Sohvilla halusin lisäksi alkujaan tarkastella koiran tilaa pentujen saannin jälkeen. Mielestäni koira liikkui takaosiltaan
hieman eri tavalla pentusten jäljiltä. Maare hoitikin alussa tiiviimmin koiran lantionseutua ja liikkuminen parani
huomattavasti. Alussa koira myös reagoi lantionseudun hoitoihin voimakkaasti, mutta nykyisin ei enää regoi, kun alue
läpikäydään.
Kaiperlaa pidetään alansa pioneerinä Suomessa ja agiryhmämme muutama muu cairnikko kävi hänen vastaanotollaan
ja suositteli tutustumaan. Vaikka Kaiperla omaa tunnetusti vahvat mielipiteet eikä arastele niitä ilmaista, niin itseeni on
tehnyt suurimman vaikutuksen paitsi oman alansa asiantuntijuus niin erityisesti hänen tapansa käsitellä koiriani.
Erityisesti Sohvilla ja Maarella on hauska kontakti. Sohvi parkkeeraa usein oman hoitonsa jälkeen lähelle lattialla
Poppista hoitavaa Maarea ja alkaa pää kallellaan kuuntelemaan Maaren juttelua.
Mitä osteopaatti käytännössä teki ja kauanko hoitokerta kesti? Omakohtainen mielipiteesi käynnistä ja
hoidosta?
Osteopatiassa hoito on lempeää ja silmin aika huomaamatonta, ainakin verrattuna hierontaan ja fysioterapiaan.
Lisäksi koiran pään ja kallon käsittely poikkeaa muista seuraamistani hoitomuodoista. Toisaalta koira reagoi
silminnähden johonkin hoitotoimenpiteeseen voimakkaammin.
Hoitokerran kesto riippuu onko koira osteopaatille jo tuttu ja mitä koirasta hoidetaan. Alkuun Sohvin
perusteellisempaan läpikäyntiin meni noin 40 minuuttia. Nykyisin koira on ollut aika hyvässä kunnossa ja hoidot ovat
kestäneen 20-30 minuuttia. Poppiksen Maare läpikäy kirsusta hännänpäähän noin vartissa.
Pentujen jälkeen ero koiran liikkumisessa ennen ja jälkeen hoidon oli selvin. Nykyisellään koirasta ei huomaa isoja
eroja. Toisaalta koira on ollut terve, liike on pysynyt puhtaana ja hyppytekniikka kohtuullisena, joten toivon hoitojen
ylläpitävän nykyistä tilaa. Sohvia ei tyypillisesti väsytä osteopatian jäljiltä, melkeinpä päinvastoin. Mutta olen kuullut
osan koirista voivan olla hyvinkin väsyneitä hoidon jälkeen.
Antoiko osteopaatti "kotiläksyjä"? Kävittekö uudelleen vastaanotolla?
Maare haluaa kuulla ennen hoitojen aloittamista koirasta kaiken. Ensimmäinen kysymys kuuluukin, että millainen
syntymä koiralla aikoinaan oli. Koiran koko elo, ruokinta, aktiviteetit ja liikkuminen sekä sosiaaliset suhteet ja
laumadynamiikka käydään vastaanotolla tarkasti läpi.
Kotiläksyjä saa koiran kunnosta riippuen. Meillä kiinnitettiin muun muassa huomiota koirien uittamistapaan. Yleisestä
höntsäilystä hallilla on tullut vähän systemaattisempaa kuntouintia.
Seuraavan kerran varaan Maaren täydestä kalenterista jo edellisen käynnin aikana. Hoitojen väli riippuu koiran
kunnosta, nykyisellään ylläpitohoidot ovat olleet noin 2-3 kk välein.

Tuusulan Kennelkerho ry | Ydinluu 01 / 2014

Teksti ja kuvat: Saara Hirvonen

Lehden teeman mukaisissa tunnelmissa lähdin
selvittämään koiratarvike uutuuksia vuodelle 2014.
Asiantuntijaksi valikoitui Tuusulalainen lemmikkiliike
TuusPet ja heidän reipas myyjä.
Koira maailmaa mullistavia keksintöjä ei ollut päätynyt
valikoimaan ainakaan näin alkuvuodesta, mutta käynti
oli kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen.
Kävi ilmi, että noutokapuloille on löytynyt aivan uusi
ostajakunta; eroahdistuksesta kärsivien lemmikkien
omistajat! Kuulemma listat, ovenkarmit ja huonekalut
jäävät rauhaan niin pitkäksi aikaa kuin puisesta
noutokapulassa on puuta jäljellä. Toimittajaa hieman
huolettaa mahdolliset tikut, mutta toisaalta kyllä niitä
tikkuja voi saada ovenkarmistakin.

TOP tuotteet 2014

1. Hotkimista estävät
ruokakupit (Green)
2. Mokkanahasta
valmistettu lelu
3. Lisäravinteet
(vitamiinit)

Tiedustelin, näkyykö lähiruokabuumi jo
koiranruokamarkkinoilla. Kehityksen kerrottiin olevan
vastakkainen. Jatkuvasti pienet paikalliset teurastamot ja
paahtimot lopettavat ja lihatuotanto siirtyy suurille
taloille kuten Atria. Minulle kerrottiin ruuan olevan
enemmän ja enemmän ”made in eu”, eli valmistajamaa
on yhä harvemmin kauppiaan tai kuluttajan tiedossa.
Lemminkin omistajat ovat kuitenkin heränneet
lemmikkien vitamiinien tarpeeseen. Lisäravinteiden ja
vitamiinien kysyntä on ollut kasvussa.
”Hittituotteita ovat tällä hetkellä mokkanahkasta
valmistetut treenipatukat”, TuusPet myyjä sanoo ja
jatkaa ”Virkakoirien koulutuksessa ei käytetä melkein
kuin näitä nahkaisia, ne kestävät kovemmissakin
hampaissa”.
Toim huom. amatöörivirhe on päässyt juttuun; toimittaja
unohti kysyä myyjän nimen.
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Pälveluskoiräjäoksen pälstä
Teksti: Petra Niemi

Talviset terveiset palveluskoirajaoksesta!
Poikkeuksellisen myöhäinen lumentulo soi jälkiharrastajille erityistä iloa. Kun treenikausi on usein
loppunut jo marraskuussa, niin nyt metsään pääsi hyvin vielä loppiaisena. Suurin osa koirista nauttii
tällaisista leudon talven treeneistä, ilma on sopivan viileää ja kostea ilma nostaa maasta kaikenlaisia
mielenkiintoisia hajuja. Hyttysistä, kärpäsistä ja paarmoista ei ole huolta, kyyt ovat jo
horroksessaan, eivätkä marjastajat ja sienestäjätkään ole metsissä tallattuja jälkiä sotkemassa. Toki
päivän lyhyys tuo omat ongelmansa, mutta extremeharrastaja voi ainakin tutumpiin maastoihin
lähteä vaikka pimeällä - otsalamppu päähän ja kompassi käteen!
Uusi vuosi, uudet kujeet, kuuluu tämän lehden teema. Palveluskoirajaoksessa tämä vuosi toi
tullessaan uudenlaisen tottelevaisuuskurssien järjestelyrytmin. Kun aiempina vuosina koulutukset
on pidetty keskitetysti syksyllä ja keväällä, niin nyt on kursseja pidetty myös pimeimpään
talviaikaan. Tämä on ollut nyt mahdollista, kun kentän uudet valot valaisevat hienosti myös kentän
takalaidan - SUURI KIITOS KAIKILLE ASIAN ETEEN TÖITÄ TEHNEILLE! Maanantai-iltaisin
onkin ollut nyt kentällä suorastaan kuhinaa. Kun vielä luntakaan ei ole liiemmin ollut, niin jopa
esteitä on päässyt harjoittelemaan. Uusi kurssien järjestely on ainakin tähän mennessä näyttänyt
tuovan mukanaan paljon hyvää. Syksyn ruuhka-aika saatiin purettua, ja talven hiljainen kausi
aktivoitua. Ja vaikka ei itse talven kurssilla olisikaan, on kentälle mukava lähteä, kun tietää, että
siellä on varmuudella muitakin.
Lumi kuitenkin lopulta tuli, ja tätä kirjoittaessani sitä tupruttaa taivaan täydeltä lisää. Hiihtokelit
alkavat olla parhaimmillaan. Pelloilla ja järven jäillä pääsee vaivatta kulkemaan koiran kanssa.
Kovien pakkasten ansiosta Tuusulan järvikin on erinomaisessa kunnossa. Auringonpaisteessa
kimaltava hanki ja ulkoilun riemu, onko mitään sen hienompaa tapaa odottaa kevättä ja uutta
treenikautta?
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KVARTTIS*
Eli kvarttaali TUUKKilainen. Tässä sarjassa esitellään yksi sattumanvaraisesti valittu seuralaisemme.

Nimi: Saara Hirvonen
Laji: Agility, pentukurssille mentiin helmikuussa 2012 ja
ollaan edelleen sillä kurssilla. Tosin taso on muuttunut
pentukurssista valmennusryhmään.
Koira(t):
Sekarotuiset sisarukset Madeleine (Matu) ja Ludvig (Letku).
Ikää heille kertynyt jo 2,5 vuotta.
Koiramainen kohokohta:
Harrastus mielessä se hetki, kun Matun kanssa voitettiin koko
TehisCup möllisarjassa viime syksynä. Kotipuolesta se hetki,
kun Ludvig oppi nostamaan jalkaa. Hänellä kesti kovin pitkään
aikuistua edes siihen pisteeseen.
Tulevaisuuden haaveita:
Toivon, että päästään aloittamaan vielä tämän vuoden puolella
kisaaminen Matun kanssa ykkösissä. Meillä on vielä aika
paljon tekemistä keinun kanssa, hän kun on vähän arempi
koira. Mutta pelot on tehty voitettavaksi.
Letkun kanssa kova tavoite on aloittaa toko.
Henkilökohtaisesti haaveilen eläinlääkärin ammatista. Niinä
hetkinä kun en ole päivätöissä tai harrastuskentillä käytän
vapaa aikani pitkää fysiikkaa, kemiaa ja biologiaa päntäten.
Aikoinaan lukiossa fokus ei ollut näissä aineissa, nyt otan sen
oppimäärän kiinni verkko-opintoina.
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Toko pälstä
Teksti: Tarja Immonen

Toko-koulutukset ovat tällä hetkellä talvitauolla, joten koulutusten osalta
ei ole toimintaa.
voi/evl-ryhmä treenailee itsenäisesti sunnuntaisin.
Toko-koulutukset alkavat maaliskuussa ja ryhmäjaot ovat entiset.
Lisätietoa koulutuksista tulee seuran nettisivuille helmikuun aikana.
Keväisin terveisin

Tarja

©Saara Hirvonen
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Pelästuskoiräjäoksen pälstä
Vuosi 2014 on lähtenyt mukavasti käyntiin. Pakkasista huolimatta tottelevaisuutta on
treenattu Tuukk:n kentällä perjantai-iltaisin.
Sunnuntaisin olemme tehneet partiointia S-marketin pihalla ja hakua metsässä.
Vapepan 50-vuotis juhlavuosi on käynnissä ja ryhmämme jäsenet ovat aktiivisesti
hakeutuneet kevään Vapepan koulutuksiin.
Koulutuksia on moneen lähtöön, on suunnistusta, etsintää, ensihuoltoa ja viestintää.
Kaikki tämä edesauttavat ryhmäläisten pääsyä hälytysryhmiin.
Ryhmässämme on paljon valmistuvia koirakoita. Nähtäväksi jää, kuinka helposti
pääsevät Virta-testiin.
Tänä vuonna käymme yhdessä Keski-Uudenmaan rasteilla ja järjestämme
pelastushakukokeen. Aloittelijoille pidämme "maalimies"-kurssin. Maalimies on se,
joka koiran valmistaa. Ohjaaja on vain taksikuski.
Kevään aurinkoa odottaen

Mirva
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