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PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA
Hei KESÄ ja tervetuloa pimeän talven jälkeen!
Valoa on odotettu ja nyt siitä aion nauttia runsaan
ulkona liikkumisen muodossa.
Sain luottamuksenne nauttia vielä seuraavan
hallituskauden Ydinluun päätoimittajan tehtävästä,
kiitos siitä!
Pennun taloon muuton myötä tuntuu, että aika
nykyään hurahtaa. Ja sitä kun miettii jälkikäteen
mitä on tehnyt viime aikoina, ei ainakaan
koiramaailman ulkopuolinen elämä ole ollut liian
vilkasta. Näin minulle onkin varoiteltu, sitä kun
antaa yhden sormen koiraharrastukselle pian huomaa olevansa päälakea myöten
harrastuksessa kiinni.
Koiranomistajan elämään kuuluu kumpparit ja rönttövaatteet joiden taskusta aina löytyy
pari namipalaa ja kakkapusseja. Havahduin ajattelemaan mukavaa ja käytännöllistä
lenkkipukeutumistani vasta, kun olin vappuaatona lähdössä isolle kylälle. Ennen lenkkiä
laitoin tukan ja naamaan juhlakuntoon. Sitten lenkille niissä röntöissä joissa joka päivän
kuljen. Seurauksena nopean peilistä vilkaisun fleecekollareiden ja huolitellun silmämeikin
yhdistelmää sain lenkille seurakseni pienen häpeänpoikasen.
Koirailu on kyllä rehellistä puuhaa, eikä siihen liiallinen pintamaali kuulu. :)
Ihanaa kesää!
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Hei taas!

KUVA: ELINA AHOLA-IIVARINEN

Toukokuu on jo hyvässä vauhdissa, kuten myös kaikkien
jaosten toimintakin. Toimintavuoden käynnistävä
vuosikokous pidettiin maaliskuun alussa ja tässä
lehdessä saatte lukea kokouksessa viimeistellyt dokumentit – mm. toimintakertomuksen vuodelta
2014 ja toimintasuunnitelman vuodelle 2015. Käykäähän lukaisemassa ne läpi ja pistäkää viestiä,
mikäli havaitsette niissä jotain virheellistä tai muuten outouksia.
Samaisessa kokouksessa tehtiin jälleen
henkilövalinnat alkaneelle toimintavuodelle.
Saimme hallitukseen uutta verta ja päätimme
myös perustaa uuden rally-toko-jaoksen,
jonka myötä aktiivisten toimihenkilöiden
joukkoon napsahti kerralla useampia uusia
harrastajia. Henkilövalinnat on jo päivitetty
nettisivuillemme sekä tämän lehden
sisäkannelle – käyhän tarkistamassa, jotta
tiedät, keneen tarvittaessa olet yhteyksissä.
Kiitän taas äänestäjiäni luottamuksesta –
tiukan äänestyksen jälkeen kannan
puheenjohtajan viittaa ainakin tämän vuoden
ajan. Tervetuloa kaikki uudet aktiivit
toimintaamme mukaan – tämän vuoden
suunnitelmia katsellessa ei kyllä pistä yhtään
pahitteeksi, että uusia käsipareja ja
vastuunkantajia on löytynyt.

Varmasti suurin alkaneen toimintavuoden
juttu tulee olemaan oma treenihalli, jonka
vuokrausta suunnittelemme 1.10.2015 alkaen.
Hallituksemme varapuheenjohtaja Jonna
Pietiläinen vetää tätä projektia, joten häneltä
saa aiheesta lisätietoja ja hän myös hoitaa
hallin vuorovarauksia. Itse olen hyvin
innoissani tästä mahdollisuudesta ja uskon,
että tulen käyttämään hallia treenipaikkana
melkoisen paljon – ei nimittäin nuo suunnitellut hinnat niin kamalalta kuulosta… ja jos viime
talven treenasin kerran viikossa ”hiekkaa syöden” kylmässä maneesissa, niin sanoisin, että
odotan jo innolla tulevan talven treenejä. Hallin vuokraaminen ei missään nimessä tarkoita sitä,
että pitäisimme vähemmän huolta ulkokentästä – koulutuskenttämme tulee olemaan
toimintamme keskus tästäkin eteenpäin ja siellä ylläpidetään treenimahdollisuutta ihan samalla
tavalla kuin tähänkin asti ympäri vuoden.
Mutta ennen kuin pääsemme hallitreeneihin, pitää tämä kesä elää alta pois – ja toivottavasti se
tarjoaa kaikille harrastajille mahdollisimman monia ilon ja onnistumisen hetkiä niin kisoissa kuin
treeneissäkin. Meidän kaikkien yhteinen ponnistus – Tuusula Summer Show – järjestetään taas
heinäkuun alussa, ja talkoolaisia odotellaan jokaisesta seuramme jaoksesta. Olethan yhteydessä
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oman jaoksen toimihenkilöihin ja ilmoittaudu sitä kautta mukaan näyttelytalkoisiin hyvissä ajoin
– mitä enemmän vapaaehtoisia tulee töitä tekemään, sen lyhemmät työvuorot kukin saa ja sitä
helpommalla pääsee. Vaikka oma koira olisi kehässä, voi hyvin käydä pari tuntia ”yhteiseen
kassaan työskentelemässä”.
Omassa koiraharrastuselämässä on myös tapahtunut – minun vuonna 2012 aloittama
hakutuomarikoulutus on nyt ohitse ja olen suorittanut kaikki vaadittavat kurssit,
harjoitusarvostelut sekä tuomarikollegiot hyväksytysti. Tällä hetkellä tuomarioikeuteni on
Palveluskoiraliiton käsittelyssä ja sieltä se etenee Kennelliittoon, joka sitten myöntää minulle
ylituomarioikeudet ja lähettää minulle virallisen tuomarikortin. Kiitos kaikille tämän matkan
aikana minua auttaneille, kiitos lukemattomille harjoituskoirakoille, joita olen saanut käydä
kyttäämässä treenikentillä ja virallisissa harjoituksissa, kiitos Tuusulan Kennelkerholle tämän
mahdollistamisesta – ilman apuja en olisi tätä matkaa maaliin asti saanut.
Ihanaa kesän odotusta toivotellen

& lauma
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AGILITYJAOKSEN PALSTA
Kevät on ehtinyt jo pitkälle ja talvikausi hallitreenien osalta päättynyt. Osa treenaajista on
siirtynyt taas ulkokentälle treenailemaan ja osa jatkaa vielä kesäkaudenkin Kat-tilassa.
Syksyllähän sitten puhaltaa tämänkin osalta uudet tuulet.
Hallikausi oli oikein onnistunut. Tyytyväisiä treenaajia palkittiin vielä agilityjaoksen
puuhapäivällä hallilla 19.4. Päivän aikana sai kokeilla doboa, rally-tokoa ja temppuilua. Päivän
aikana oli myös mahdollisuus käyttää koiraa hieronnassa ja mahtuipa päivään vielä koiran
hieronta-aiheinen luentokin. Kaikki päivään osallistuneet olivat hyvin tyytyväisiä. Kiitokset
järjestelyissä mukana olleille!
Kevään aikana monet ovat onnistuneet
agilitykisoissa huikean hienosti. Tia
Hirvonen ja Sisu nousivat upeasti yhden
kisan kolmella startilla kakkosista
saman tien kolmosluokkaan. Onnea Tia
ja Sisu! Paljon onnea muillekin kisoissa
onnistuneille. Muutama koirakko lähtee
agilityn SM-kisoihin Ouluun. Menestystä
kaikille kisaamaan lähteville!
Treeni-intoa kaikille treenaajille!
Menestystä kaikille kisaajille!
Ihanaa kesää!

Reetta

Australianpaimenkoira Sisu
Sertiruusukkeineen. Onnea!
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TUUKKin pentunurkka
Tästä alkaa uusi, toivottavasti pitkä
perinne. Sarjan tarkoituksena on vuoden
verran seurata yhden seuralalaisemme
kehittyvän koiravauvan eloa. Osa 2.

Sen nimeksi tuli Norja. Sen virallinen nimi on
Maple Yard No Doubt. Ja se on ihana.
Kevät on ollut kyllä täyttä pennun pyöritystä.
Aikaa on hädin tuskin jäänyt mihinkään
muuhun, kuin pennun tarpeiden
täyttämiseen palkkatyön ohella.
Norja on osoittautunut täydeksi hikariksi. Se
tekee kaiken täysiä ja keskittyneesti, ilman
ylimääräisiä häröilyjä. Olimme Niina
Mannereen toko-kurssilla, kun Norja oli 10 16 viikkoinen. Ikinä en ole tajunnut tokon
hienouksia, mutta Norja näytti minulle miltä
tuntuu kun koira seuraa tiukasti ja
keskittyneesti. Kyllä pienoinen toko-kärpäs
puraisi.
Olimme myös lampaisiin tutustumassa pari
viikkoa sitten. Aluksi ajattelin, että eihän tästä
mitään tule. Norjaa kiinnosti enempi lampaan
lanta kuin eläimet itse. Mutta sitten se lauma
lähti liikkeelle ja Norjalla tuntui syttyvän
sisäinen vietti. Hän täysin haukkumatta ja
hyökimättä juoksutti lampaita. Olin todella
ylpeä tytöstäni, ja ehdottomasti otan
paimennuksen sivulajiksemme.
Jotta tämä nurkka ei olisi pelkkää hyvien
ominaisuuksien hehkutusta, täytyy mainita
lopuksi etten ole eläissäni ollut näin väsynyt.
Norja on pitänyt yllä tiukkaa päivärytmiä;
viimeistään 6 on noustava ylös oli sitten arki
tai viikonloppu. Ja kun neidin kanssa tekee,
on itsekkin oltava 110 % mukana juuri siinä
hetkessä. Mutta tykkään! Kyllä sitä lomalla
ehtii sitten nukkua. :)
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HALLIPROJEKTI 2015
Syksystä 2015 TUUKK tulee vuokraamaan hallin ympärivuoden kestoista harjoittelua
varten.
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TUUKK-hallin varauskalenteri on täyttynyt hyvää vauhtia. Vapaita prime time-tunteja vielä
muutama jäljellä (vihreät) ja muu aika tunteja vielä paljon (keltaiset). Hallikyselyt
jonna.pietilainen(at)gmail.com

Seurallamme on ja edelleen tulee olemaan käytössä Nahkelan koulutuskenttä.
Vakiovuorot ulkokentällä ovat tällä hetkellä seuraavanlaiset:
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Toko jaoksen palsta

Kevään koulutuksiin saimme kaksi uutta koulutusohjaajaa Marja Laakso ja Sari Ignatius. Tässä
Sarin mietteitä koulutusohjaajan alkutaipaleelta.

Vuosi on vierähtänyt tuosta aluksi heitoksi tarkoitetusta ajatuksesta.
Vietettiin TOKO-kauden päättäjäisiä möllikisojen muodossa ja istuin pöydässä Tarjan ja
muutaman muun kanssa katselemassa mm. tyttäreni kisasuoritusta. Keskustelu soljui tulevien
koulutusten järjestämiseen ja siihen, kuinka TuuKKn tarvittaisiin kipeästi uusia kouluttajia. Minä
– Sari Ignatius ja Marja Laakso oltiin valmiita ajatukseen lähteä kouluttamaan lajista
kiinnostuneita ja alkutaipaleella olevia harrastajia.
Ehdin jo unohtaa kyseisen keskustelun ja ajattelin, ettei heittoani otettu edes todesta, kun
Tarjalta tupsahti kutsu TOKOn koulutusten suunnittelukokoukseen. Olo oli hölmistynyt ja
innostunut, mitä minulla vuosia kentän laidalla notkuneella teiniemolla oli annettavaa TOKOsta
kiinnostuneille? Jäätävän kisajännityksen omaavana ihmisenä en ole itse kisannut kuin
satunnaisesti, mutta sitäkin enemmän kouluttanut niin omia koiria, kuin kriittisenä seurannut ja
ohjeistanut omia tyttäriäni.
Tilanne eteni syksyn aikana siten, että sain olla Tarjan apuohjaajana. Toimintamalli toimi
mielestäni loistavasti, kun sitä kautta sai käsitystä, miten ’aikatauluttaa’ opetusta ihan ’kädestä
pitäen’, ettei koulutuksesta tule puuduttavaa yksinpuhelua. Seuraavaksi huomasin olevani
virallisessa TOKO- koulutusohjaaja koulutuksessa, joka sitoi kokonaisuudeksi syksyn aikana
opittuja käytännön asioita ja koulutusmalleja.
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Koulutuksessa paikalla oli useita pitkään ja korkealle kisanneita ihmisiä, mutta huomasin
ilokseni, että aloittelevat TOKO-harrastajat tarvitsevat myös meitä ’maalikko kieltä’ puhuvia
kouluttajia. Aloittelevalle harrastajalle ei välttämättä avaudu pitkään harrastaneiden puheissa
pyörivät imutukset, sheippaukset ja muut hienoudet.
Kurssin aikana kiittelin itsekseni Tarjalta saamaani käytännön aikataulutus opastusta ja ajatus
avautui, miksi koulutus kannattaa pitää yksinkertaisena, lyhytkestoisena pakettina. Paljon tuli
koulutusideoita korkealle kisanneilta ja kouluttajanamme toimineelta Riikalta sai aimo annoksen
käsitystä, miten suuressa merkityksessä on ymmärtää sitä ihmistä, joka koiraansa kouluttaa.
Ajatukset olivat hyvin kirjavia siitä, miten koiran koulutusta tulisi lähteä rakentamaan. Paljon
ratkaisee se, mihin tähtää. Toinen iso osa-alue oli, miten opetus rakentuu – tunnin pituus,
opetettavien määrä, opetuksen sisältö.
Keväällä jouduttiin sitten tulikasteeseen Marjan kanssa ja vedettävänä oli ihan omat ryhmät.
Ryhmäni olivat alkeiskursseja, joissa oli koiruuksia pienestä perhoskoirasta isoon dopperiin,
mutta kaikki etenivät omilla tahoillaan – mielenkiintoinen porukka.
Jännitti aluksi, mutta huomasin nopeasti nauttivani olla tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa ja
yrittää löytää ratkaisuja opettaa monenlaisia koiria. Siinä missä yhdelle pelkkä luoksepäästävyys
oli haasteellinen seuraamisen ollessa todella kaunista ja toisella pelkkä koiran huomion saaminen
ohjaajaan oli yksi haasteellisimpia asioita. Haasteellisimmaksi koin ajan jakamisen kaikille
tasapuolisesti ja ohjelmassa olevien asioiden läpikäymiseksi, mutta tämä kehittynee ajan
saatossa. Eniten harmitti oman aikatauluni ontuminen myöhästymisten muodossa, josta suur
kiitos oppilailleni kärsivällisyydestä.
Omat perusajatukseni TOKOn opettamisessa on kontakti - jos sitä ei ole, on vaikea opettaa
koiralle mitään, ohjaajan kiinnostavuus luo kontaktia – tämän oivaltaminen on parantanut myös
oman koirani ohjaamista. Nauttikaa ja pitäkää hauskaa koiranne kanssa, niin kontaktikin tulee
luonnostaa – hyvää kesää kaikille.
Terveisin Sari
P.S. Kehittyäksemme kouluttajina toivoisimme palautetta. Tulemme lähettämään palautekyselyn
kevään koulutuksissa olleille.
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Ole valmis, kesä tulee ja voi
tuoda mukanaan tapaturmat
Teksti ja kuvat: Saara Krook

Koirien Hyvinvointikeskuksessa järjestettiin toukokuun lopussa koirien ensiapuluento
Tuusulan Kennelkerhon jäsenille. Luennoimassa oli kokenut klinikkaeläinhoitaja ja
koirahieroja Hanna Juntunen.
Nämä vinkit kirjoitan omien muistiinpanojen pohjalta, joten mahdollisia tulkintavirheitä on
voinut tulla. Suosittelen siis luentoa kaikille, se sisälsi paljon hyvää asiaa! 2,5 tuntia hurahti
nopeasti.

Hanna Juntunen näyttämässä oikeaoppista tassusiteen tekoa
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Haavojen ja nirhaumien kotihoito
•
•
•
•
•

Ajele karvat haavan ympäristöstä vähintään 1cm säteellä
Puhdista ja desinfioi haava. Jatka puhdistusta 2 krt / päivä desifiointiaineella
Laita ohut kerros hoitavaa voidetta haavan päälle (esim. Vetramil)
Estä koiraa nuolemasta / raapimasta haavan aluetta
Suojaa haava koiran ulkoilessa

Mikäli haava on niin iso/syvä, että epäilet sen vaativan tikkausta hakeudu eläinlääkäriin 12
tunnin sisällä tapaturmasta. Jos haava on puremahaava, jonka toinen koira on
aiheuttanut, on sillä suuri tulehdusriski. Tarkkaile siis haavaa ja mene eläinlääkäriin mikäli
se antaa tulehduksen merkkejä. Tulehduksen merkkejä ovat turvotusta, kuumotusta,
märkimistä, paha haju jne.

Hyönteispistot
Mikäli koiraasi pistää hyönteinen, kuten ampiainen, sen oire voi olla turvotus ja paikallinen
punotus. Hoitona pistokseen auttaa:
• Kyypakkaus
• Kylmää pistoalueelle
• Mahdolliseen kutinaan kortisoni voidetta
Yleensä pistokset eivät vaadi eläinlääkärin hoitoa.
Jotkut koirat voivat olla hengenvaarallisesti allergisia ampiaisen pistoille, samalla tavalla
kuin ihmiset. Näissä tapauksissa ei auta kuin kiidättää koira nopeasti eläinlääkäriasemalle.

Kyyn purema
Kyyn pureman oireina ovat pistojäljet, voimakas turvotus ja kipu. Yleensä puremat tulevat
koiran päähän tai raajoihin.
Jos koiraasi on kyy purrut, tulee koira pitää mahdollisimman liikkumattomana. Jos vain
mahdollista koon puolesta, koira tulee nostaa autoon ja pitää paikallaan koko matkan ajan.
Näin myrkky ei pääse leviämään niin suurelle alueelle. Kyyn puremaan EI anneta
ensiapuna kyypakkausta, vaan koira kiidätetään nopeasti päivystävälle eläinlääkärille.
Pureman hoito vaatii ensisijaisesti suonensisäistä nesteytystä ja opioidikipulääkkeitä.
Kyyn purema voi aiheuttaa munuais- ja maksavaurioita. Eläinlääkärissä otetaankin
ensimmäisenä munuais- ja maksa-arvot. Kotiutuksen jälkeen yleensä seuraa
kontrollikäyntejä, joissa tarkaillaan näitä arvoja.
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Viesti
Monelle palveluskoiraharrastajalle viesti on
melko vieras laji, siksi päätimme järjestää
viestiin tutustumispäivän. Todella
mielenkiintoisen ja antoisan päivän
kouluttajina toimivat Mari ja Tero Kurenmaa.
Aikoinaan viestikoirilla oli vaativa tehtävä armeijassa. Ne kuljettivat viestejä eri yksiköihin, joihin
ei muuten olisi saatu pidettyä yhteyttä. Siksi koirien täytyi olla henkisiltä ja fyysisiltä
ominaisuuksiltaan riittävän vahvoja. Rakenteeltaan liian raskaat ja isot koirat eivät soveltuneet
viestille.
Viestissä tarvitaan kaksi ohjaajaa. Parasta olisi, että henkilöt olisivat lähes samanarvoisia koiran
mielestä. Laji sopiikin erinomaisesti perheen yhteiseksi harrastukseksi. Juoksumatka kokonaisuudessaan on 1-luokassa 2300 m, 2-luokassa 3600 m ja
3-luokassa 7200 m. Luokasta riippuen matka jaetaan
useampaan osuuteen ja siinä on myös
jäljestämisosuus. Koirat lähetetään juoksemaan 3
minuutin välein. Viestipannassa olevaan lappuun
merkataan matkaan käytetty aika ja seuraavan
osuuden lähtöaika. Nopeimman ajan juossut koira
saa eniten pisteitä. Myös sen käyttäytyminen
lähtöpisteessä vaikuttaa tulokseen. Koska kaikkien
luokkien koirakot tulevat metsään viestiradalle
samaan aikaan ja ovat siellä kaikkien suoritusten
ajan, niin kisapäivät voivat venähtää pitkiksi. Laji
on aika haasteellinen, koska koira voi yksin
edetessään törmätä esim. toiseen kisakoiraan,
muihin eläimiin, marjastajiin ym. Ja on koiria myös
eksynyt.
Kuva: Anita Korhola
Viestipäivässä kaikki koirat olivat aloittelijoita.
Aluksi ne juoksivat näkyvillä olevien ohjaajien väliä (lähetyspisteet A ja B). Sitten toinen ohjaajista
(B) liikkui kauemmaksi ja lopulta niin ettei koira nähnyt häntä. Kaikille koirille oli helppoa juosta
näkyvillä olevan ohjaajan luokse, mutta selvästi etenemiseen tuli haastetta, kun ohjaajaa ei enää
näkynytkään. Ensimmäinen kierros treenattiin tiellä ja toinen tehtiin metsässä. Pelto on myös hyvä
treenipaikka aloittelevalle koiralle. Koiraa palkatessa on tärkeää, että molemmilla ohjaajilla on yhtä
hyvät palkat. Näin ohjaajat pysyvät koiralle tasa-arvoisina. Laji tuntui olevan kaikkien koirien
mieleen. Kaikki koirat lämpenivät toistensa suorituksista ja kovasti tuntuivat ”kommentoivan”
jokainen omalla tyylillään. Vaikka kaikki eivät kokeisiin tähtäisikään, niin viesti vaikutti mukavalle
lajille kasvattaa koiran kuntoa ja puuhastella yhdessä perheen tai kaverin kanssa vaikka lenkin
yhteydessä.
Kiitos kaikille viestipäivään osallistuneille ja erityiskiitos Marille ja Terolle!
Hyvää treenikesää kaikille toivottelee Tarja
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VUODEN KOIRA 2014
Tuusulan Kennelkerho ry:n Vuoden Koira 2014 –palkinnot ja kunniakirjat jaettiin vuosikokouksessa
2.3.2015 kerhomme nettisivuilla olevien sääntöjen mukaisesti. Pahoittelemme tulosten
laskennassa ilmennyttä virhettä (Vuoden Toko-koira kategoriassa), jonka perusteella
vuosikokouksessa julistimme väärän koiran Vuoden Toko –koira 2014 tittelin voittajaksi. Tässä nyt
tarkistetut ja lopulliset tulokset.
Lämpimät onnittelut tästäkin huolimatta kaikille palkituille sekä kiitos kaikille tuloksiaan
ilmoittaneille – tsemppiä taas juuri alkaneelle vuodelle!

VUODEN KOIRA 2014 -PALKITUT
VUODEN AGILITY-TULOKAS
shetlanninlammaskoira narttu Looney Toonie’s Eye Of The Tiger (FI53040/11)
ohjaaja/omistaja Mari Heinonen, pisteet 115

VUODEN AGILITY-KOIRA
1. kääpiöpinseri narttu Maraca YSL Babydoll (FIN49843/08)
ohjaaja/omistaja Pia Ritaluoma, pisteet 156
2. cockerspanieli narttu Ladysplit’s Elanor (FI57998/10)
ohjaaja/omistaja Anja Lintunen, pisteet 153 (tulosten ka -12,87)
3. kromfohrländer uros Raasillan Arcus (FI51586/10)
ohjaaja Martti Takala, om. Elise ja Martti Takala, pisteet 153 (tulosten ka -7,452)

VUODEN NÄYTTELY-TULOKAS
rhodesiankoira uros Tarujen Apollo (FI43300/13)
omistaja Miia Lemmetyinen, pisteet 44
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VUODEN NÄYTTELY-KOIRA
1. beauceron uros Moisionmäen Fiilis (FI38741/10)
omistajat Mari ja Tero Kurenmaa, pisteet 82
2. punavalkoinen irlanninsetteri uros Redwhitesilk Joy’s First Flash (FI16446/13)
omistaja Sarianna Kujanen, pisteet 62
3. rhodesiankoira uros Tarujen Apollo (FI43300/13)
omistaja Miia Lemmetyinen, pisteet 50
VUODEN PK-TULOKAS
bordercollie uros Despina Garm (FI16523/11)
ohjaaja/omistaja Satu Klimschin, pisteet 292 (HK1)

VUODEN PK-KOIRA
1. belgianpaimenkoira tervueren narttu Alma (FIN39357/08)
ohjaajat Janica Nurminen ja Anitta Nurminen, om. Anitta Nurminen, pisteet 297 (PAVI
SM3.)
2. saksanpaimenkoira narttu Rakan Akan Ajatar (FI11667/09)
ohjaaja/omistaja Elina Ahola-Iivarinen, pisteet 840,70
3. beauceron narttu Avataran Brittany (FI41408/09)
ohjaaja Mari Kurenmaa, om. Mari ja Tero Kurenmaa, pisteet 805,00

VUODEN PELASTUSKOIRAKOT
pitkäkarvainen collie uros Twilight Moon Magnificent Man (FI43859/11)
ohjaaja/omistaja Heidi Kemppainen

australiankelpie uros Kelmi Pyörremyrsky (FI20758/09)
ohjaaja/omistaja Merja Järveläinen
Perusteet: Vuoden Pelastuskoirakot –titteli jaettiin tänä vuonna kahdelle koirakolle.
Molemmat koirakot ovat olleet vahvasti Tuukkin toiminnassa mukana ja molemmat
saavuttivat hyväksyttyjä tuloksia vuonna 2014. Merja & Onni PEHA-B (hälykelpoisuus
jatkuu kahdella vuodella) sekä Heidi & Prontto BH ja PEHA-A. Lisäksi Heidi on liittynyt
apuohjaajaharjoittelijaksi hälytysryhmään.
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VUODEN TOKO-TULOKAS
englanninspringerspanieli narttu Tamaskin Gabriella (FI28392/11)
ohjaaja Marja Laakso, om. Marja ja Arttu Laakso, pisteet 41

VUODEN TOKO –KOIRA
1. australiankelpie narttu Nallikallion Ahomansikka (ER35863/06)
ohjaaja/omistaja Hannele Rontu, pisteet 71
2. walesinspringerspanieli narttu Doniol Quite Perfect (FIN21129/05)
ohjaaja/omistaja Elina Kautto, pisteet 58
3. bordercollie narttu Despina Gróa (ER16526/11)
ohjaaja/omistaja Tarja Ruokolainen, pisteet 47

Miltä nyt tuntuu?
Onnea agilitykoirakolle Pia Ritaluomalle ja kääpiöpinserille Hertalle.
1. Kuinka ja kuinka usein harjoittelet agilityä?
Hertan kanssa treenaamme kerran viikossa, joskus kaksi + käydään kisaamassa
keskimäärin kerran kuussa.
2. Miltä Vuoden koira titteli tuntuu? Oliko se yksi kauden tavoitteista?
Hertta on kahtena aikaisempana vuonna ollut toisella sijalla, joten olihan se mukava
päästä tällä kertaa ykköseksi :)
3. Kuinka vuoden 2015 kilpailukausi on lähtenyt käyntiin?
Kuluvan vuoden kilpailukausi on lähtenyt
ehkä vähän nihkeästi käyntiin kun ollaan
käyty normaalia vähemmän kisoissa. SM-kisoihin
Ouluun olemme lähdössä
kesäkuun
puolivälissä ja osallistumme yksilökisaan sekä
joukkuekisaan. (TUUKK:lle
ei valitettavasti
tullut minijoukkuetta, joten edustamme toista
yhdistystä.) SM-kisoihin meno on tavallaan se
kauden päätavoite, koska on niin mahtavaa ihan
vaan päästä osallistumaan arvokisojen
tunnelmaan oman koiran kanssa sekä päästä
näkemään viikonlopun aikana paljon upeita
suorituksia.
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Onnea myös vuoden toko tulokkaalle Marja Laaksolle ja englanninspringerspanieli
Mimmille
1. Kuinka ja kuinka usein harjoittelet tokoa?
Käymme harjoittelemassa ohjatusti kerran viikossa ja
itseohjautuvissa hallitreeneissä (talvikaudella) kerran
viikossa. Päivittäin teemme muutamia pieniä
harjoituksia kotona.
2. Miltä Vuoden toko tulokas titteli tuntuu? Oliko se yksi
kauden tavoitteista?
Kunniamaininta tuli aivan yllätyksenä ja on tietenkin
kannustava juttu.
3. Kuinka vuoden 2015 koekausi on lähtenyt käyntiin?
Vappuna kilpailukausi alkoi ja yksi ykköstulos on voiluokasta saatu. Oikein kivasti siis!

Heidi Kemppainen ja pitkäkarvainen collie Brontto, onnea pelastuskoira tittelistä!
1. Kuinka ja kuinka usein harjoittelet pekoa?
Harjoittelemme maastolajeja kuten partiointia, taajamaetsintää, raunioita,
pelastusjälkeä ja hakua 2-4 kertaa viikossa säästä riippumatta. Lisäksi harjoittelemme
tottelevaisuutta joka päivä, aina voi tehdä jotain pientä ennen iltaruokaa varsinaisten
tottelevaisuustreenien lisäksi. Lepopäiviä maastolajeista pyrin Brontolla pitämään kaksi
päivää viikossa.
2. Miltä Vuoden pelastuskoira titteli tuntuu? Oliko se yksi kauden tavoitteista?
Kunniamaininta ei ollut kauden tavoitteissa, mutta hienoltahan se tuntuu. Mahtavaa
saada tunnustusta kaikesta siitä työmäärästä mitä on tehty. Kunniamaininta kannustaa
yrittämään lisää, sillä työmäärä ei tulevaisuudessakaan tule vähenemään, päin vastoin.
Pelastuskoiralajeissa täytyy koko ajan kehittää
koiran harjoittamisen lisäksi myös itseään mm.
osallistumalla VAPEPA:n järjestämille kursseille
ja olemalla mukana hälytysryhmän toiminnassa.
3. Kuinka vuoden 2015 koekausi on lähtenyt
käyntiin?
Tämän vuoden koekausi ei lähtenyt
käyntiin toivomallamme tavalla, mutta kesällä
treenataan osaset taas kasaan. Ikävä kyllä tällä
hetkellä pelastuskoirakokeita on niin vähän, että
mahdollisuudet saada paikka kokeeseen on
paljon sattumasta kiinni.
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Tuusulan Kennelkerhon yhteisiä pelisääntöjä
(päivitetty 3.5.2015)
1. Seuran toiminta-ajatuksen täsmentäminen
a. Seura on avoin kaikille koiraharrastajille ja seura tukee molempia tapoja
harrastaa; oli se sitten harrastelua/puuhastelua tai kilpailuihin tähtäävää
toimintaa.
2. Kentän käyttö
a. Koulutuskenttä on jäsenistömme käytettävissä joka päivä klo 10 – 21 välisenä
aikana. Koirien kouluttaminen ja haukuttaminen kentällä on kielletty ennen klo 10
aamulla JA klo 21 jälkeen illalla. Poikkeuksena tähän ovat erikseen sovitut
tapahtumat, viralliset kokeet yms., joiden aloitusaika määritellään erikseen
kunkin tapahtuman yhteydessä. Kaikenlainen turha metelöinti, koirien turha
(jatkuva) räksytys ja ulina yms. äänekäs häiriökäyttäytyminen on kiellettyä myös
päiväsaikaan.
b. Jäsenemme voivat halutessaan kysellä kenttää myös muihin tapahtumiin – niistä
sovitaan aina erikseen hallituksen kanssa.
c. Koulutuskentällämme ei saa järjestää IPO purutreenejä.
d. Koulutuskentällämme ei saa käyttää minkäänlaisia eläinsuojelu- tai muiden lakien
kieltämiä koulutusvälineitä.
e. Koulutuskenttämme on tarkoitettu vain jäsenille – ulkopuoliset ohjataan
ystävällisesti pois kentältä tavattaessa (kehotetaan liittymään jäseneksi, lomake
nettisivuilla).
3. Kilpailutoiminta, virallisten kilpailuiden/kokeiden järjestäminen
a. Jokainen jaos voi itsenäisesti päättää järjestämistään kilpailuista/kokeista.
b. Suunnitelmat tulee esittää mahdollisimman hyvissä ajoin hallitukselle (tiedoksi ja
hyväksyttäväksi).
c. Toimintasuunnitelmaan tulee kirjata mahdollisimman tarkasti alustavat kilpailu/
koepäivät.
d. Kaikki kenttävaraukset tehdään kenttävastaavan (tällä hetkellä Anita Riekki)
kautta. Kenttävaraus tulee tehdä hyvissä ajoin päällekkäisyyksien välttämiseksi.
4. Kurssimaksujen määrittäminen
a. Eri jaoksilla on toiminnan luonteesta johtuen erilaisia maksuja (esim. toko ja
agility vuosimaksu, pk maastoryhmissä vuosimaksut ja lisäksi erillisiä
kurssimaksuja).
b. Maksujen suuruus päätetään vuosikokouksessa. Jaoksen vastaavat esittelevät
tulevat kurssit ja koulutukset sekä tekevät ehdotuksen maksujen suuruudesta.
Maksuissa pyritään noudattamaan yleistä linjaa sekä pitämään samankaltaiset
koulutukset samanhintaisina.
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c. Kursseille on määritellään sisällöt ja tavoitteet lajikohtaiset erot huomioon
ottaen(vrt. arkitottelevaisuus / pk-kokeisiin tähtäävät kurssit).
5. Budjetointi, budjettien valvominen
a. Seuralla on 1 virallinen budjetti, jonka puitteissa toimintaa pyöritetään. Budjetti
vahvistetaan vuosikokouksessa.
b. Seura maksaa ja vastaa kenttään liittyvistä kustannuksista (mm. sähkö),
koulutustoimintaan liittyvistä välineistä ja koulutustelineistä vastaa kukin jaos
huolehtien hankintojen rahoituksesta.
c. Jaokset vastaavat oman toimintansa rahankäytöstä ainoastaan hallitukselle.
d. Mikäli jaosten rahankäytöstä tulee kyselyitä, ne tulee ohjata hallituksen
käsittelyyn, ja hallitus pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä ko. jaokselta ja/tai
kirjanpitäjältä.
e. Seuran vuosikokouksessa vahvistetut edellisen vuoden tilinpäätösdokumentit ovat
julkista tietoa ja ne voi halutessaan toimittaa kysyjälle.
6. Hallituksen käsiteltäväksi vietävät asiat
a. Jokaisesta jaoksesta on hyvä olla edustus hallituksessa. Hallituksessa istuva
jaoksen vastaava (tai muu jäsen) tuo jaoksensa asiat hallituksen käsittelyyn.
Tulevista asioista tulee tiedottaa hallituksen muita jäseniä etukäteen
sähköpostitse (keskustelu asiasta tapahtuu vain hallituksen kokouksessa!).
b. Mikäli hallituksen jäsen on estynyt saapumasta kokoukseen, jossa käsitellään
hänen jaoksen asiaa, voi hän pyytää tuuraajan paikalle esittelemään asiaa.
Tuuraajalla ei kuitenkaan ole äänioikeutta hallituksessa.
7. Käyttäytyminen ja mahdolliset riitatilanteet
a. Perusperiaate: seuramme ei hyväksy missään tapauksessa koiran huonoa kohtelua,
eikä halua olla mukana tällaisessa toiminnassa. Jokainen seuramme toiminnassa
mukana oleva on sitoutunut käyttäytymään seuran hyväksymien periaatteiden
mukaisesti. Juopuneena esiintyminen/koiran kouluttaminen seuran harjoituksissa
tai kentällä ei ole sallittua.
b. Jaoksen vastaavilla ja ryhmän vetäjillä on oikeus erottaa ryhmästä välittömästi
henkilö, joka kohtelee koiraansa periaatteiden vastaisesti tai esiintyy juopuneena
harjoituksissa. Henkilölle on annettava selkeät perusteet erottamisen syistä.
Kaikki tapaukset on ilmoitettava seuran hallitukselle, joka päättää mahdollisista
jatkotoimenpiteistä ja kutsuu tarvittaessa ko. henkilön kuultavakseen.
c. Seuran toiminnassa mukana olevilta henkilöiltä (ml. koulutuksiin osallistujat)
edellytetään hyviä käytöstapoja kaikkia mukana olevia henkilöitä ja kouluttajia
kohtaan. Emme hyväksy seuran tai sen jäsenten herjaamista tai muuta
mollaamista missään muodossa / millään foorumilla. Mikäli tällaista esiintyy,
henkilö voidaan erottaa välittömästi koulutusryhmistä ja myös nämä tapaukset on
ilmoitettava seuran hallitukselle, joka päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä.
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8. Palautteen käsittely
a. Mikäli koulutuksistamme / toiminnassa mukana olevista henkilöistä tulee
palautetta, on palaute välitettävä eteenpäin ko. jaoksen toimihenkilöille. Jaoksen
toimihenkilöt myös vastaavat aina palautteen antajalle.
b. Mikäli palautteen antaja haluaa keskustella tapauksesta, tulee hänet ohjata
ottamaan yhteyttä ko. jaoksen toimihenkilöön. Jaosten toimihenkilöiden
yhteystiedot voi antaa kysyjälle.

9. Kentän käyttö, vuoroista sopiminen
a. Jokainen jaos määrittelee kenttätarpeensa alustavissa toimintasuunnitelmissaan.
b. Kentän varaukset tapahtumiin tehdään aina kenttävastaavan (vuonna 2015 Anita
Riekki) kautta. Hän pitää kirjaa varatuista päivämääristä.
c. Vakiovuoroista ja niiden muutoksista päätetään tarvittaessa hallituksen ja jaosten
yhteisessä palaverissa.

10. Seuran edustaminen arvokisoissa
a. Seura maksaa koirakon osallistumismaksun (1 koira / ohjaaja), mikäli koirakko
osallistuu oman lajinsa arvokisoihin ja edustaa kisoissa Tuusulan Kennelkerhoa.
b. Osallistumismaksu maksetaan niin yksilö- kuin joukkuekisaajilta.
c. Arvokisoja ovat mm. Suomen Mestaruus-, Pohjoismaiden Mestaruus-, Euroopan
Mestaruus ja Maailman Mestaruus –kilpailut.
d. Näyttelyissä arvokilpailuiksi luetaan Maailman Voittaja, Euroopan Voittaja ja
Pohjoismaiden Voittaja –tapahtumat.
e. Arvokisoihin osallistuva ohjaaja maksaa osallistumismaksun ensin itse ja esittää
laskun hallitukselle rahan palautusta varten.

11. Koulutusohjaajien palkitseminen ja kannustaminen
a. Jaosten toimihenkilöt määrittelevät vuoden lopussa omasta jaoksestaan ne
koulutusohjaajat, jotka ovat oikeutettuja kouluttautumaan seuran kustannuksella
seuraavan vuoden aikana. Lista esitellään hallitukselle, joka hyväksyy esitykset.
b. Pääperiaate: jos koulutusohjaaja on omassa lajissaan läpi vuoden toimivassa
ryhmässä vetäjänä ja/tai vetää useamman erikseen määritellyn lyhyemmän
kurssin vuoden aikana, on koulutusohjaaja oikeutettu osallistumaan valitsemilleen
koiran koulutukseen liittyville kursseille Tuusulan Kennelkerhon maksamana
(maksimissaan 100 euron edestä).
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c. Jokaiselle koulutuksiin oikeutetulle ohjaajalle ilmoitetaan asiasta mahdollisimman
aikaisin alkuvuodesta. Ohjaaja voi valita vuoden aikana haluamansa kurssit/
koulutukset/seminaarit ja anoo osallistumismaksupalautukset seuralta jälkikäteen
tai ilmoittaa asiasta etukäteen ja pyytää seuraa maksamaan haluamansa kurssin
maksut. Palkkio tulee käyttää kokonaisuudessaan ko. vuoden aikana (etua ei
siirretä seuraavalle vuodelle ilman erityisen painavia perusteita).
d. Jokainen koulutusohjaaja sekä seuran muut toimihenkilöt ovat oikeutettuja
maksuttomaan edustuspukuun (ei hlökohtaisia brodeerauksia).

Kuva Tanja Silvennoinen

!24

YDINLUU 1 / 2015

TUUSULAN KENNELKERHON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

1. YLEISTÄ
Kulunut vuosi oli kerhon 42. toimintavuosi. Kerhon toiminta on ollut monipuolista kuten
aina ja harrastaminen on ollut mahdollista kaikissa seuramme aktiivisissa jaoksissa.
Näyttelyjaos vietti ”vapaavuottaan” (Tuusula Summer Show välivuosi) ja ajokoirajaoksen
toiminta on edelleen aktiivisten harrastajien puuttuessa säästöliekillä. PK- ja
pelastuskoirajaokset ovat pyörittäneet toimintaansa entiseen malliin ympäri vuoden niin
tottelevaisuuskentällä kuin maastotreeneissäkin. Agilityä on harjoiteltu omalla kentällämme
sulan maan aikana ja keväällä 2014 agilityä treenattiin Ojangon Vuokkoset Areenalla
toukokuun alkuun asti. Syksyllä 2014 aloitimme yhteistyön Keravan Agility Teamin kanssa,
ja saimme sorvattua jäsenillemme parempia treenivuoroja tarjoavan sopimuksen heidän
vuokraamaansa KAT-tilaan (agilityhalli Tuusulassa, Teollisuustie 5). Toko-jaos jatkoi
koulutustoimintaa joka toinen sunnuntai 6 ryhmän voimin ja joukkoon tuli vuoden aikana
myös kaksi uutta toko-ohjaajakurssin suorittanutta kouluttajaa. Toko-jaos treenasi myös
KAT-tilan hallissa loka-joulukuun ajan tunnin viikossa.
Kenttämme konttien maalauksia viimeisteltiin koko vuosi urakan aloittaneiden
opiskelijoiden toimesta ja syystalkoissa maalattiin myös katoksen puuosat sekä konttien
räystäslaudat. Kentän pinnoituksen kunnostuksia ei päästy vielä tänä vuonna aloittamaan.
Kentän vuokrasopimus uusittiin ja se on voimassa 30.6.2018 asti.
Jäsenemme olivat todella aktiivisia ja erilaisia kursseja ja tapahtumia järjestettiin
jäsentemme toimesta todella paljon.

2. HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT
Vuosikokouksen valitsemaan hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtaja Marja Uusitalo,
varapuheenjohtaja Martti Takala sekä jäsenet Tarja Immonen, Sanna-Mari Saukkonen, Anja
Nikkonen, Mirva Hiltunen ja Jonna Lindfors. Varajäseninä ovat toimineet Saara Krook ja
Mari Kurenmaa. Hallitus valitsi keskuudestaan sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi Jonna
Lindforsin. Toiminnantarkastajina ovat toimineet Sarianna Kujanen ja Henna Puputti.
Varatoiminnantarkastajina ovat toimineet Arja-Leena Aho ja Päivi Reiman.
Jaokset vetäjineen: Ajokoira-jaos; vastuuhenkilöitä ei valittu, koska ei aktiivista toimintaa,
Agility-jaos; Maiju Turunen, Martti Takala, Elina Mauno, Reetta Haataja, Mari Lehto,
Marianne Häkkinen, Sarianna Kujanen (aloitti 08/2014), Manja Hämäläinen (lopetti
08/2014), Nina Salo (aloitti 09/2014) ja Mari Heinonen (aloitti 09/2014), Toko-jaos; Tarja
Immonen, Arja-Leena Aho, Leene Torri, Marja Laakso (aloitti syksyllä 2014) ja Sari
Ignatius (aloitti syksyllä 2014), PK-jaos; Mervi Kähönen, Tintti Norring, Riikka Mäkinen,
Petra Niemi, Minttu Saario, Tarja Ruokolainen ja Sanna-Mari Saukkonen, Näyttely-jaos;
Anja Nikkonen ja Elise Takala, Pelastuskoira-jaos; Mirva Hiltunen ja Nina Sarkonen sekä
Nuoriso-jaos; Minna Kallio.
Kerhoemäntänä on toiminut Merja Järveläinen ja kenttävastaavana Anita Riekki. Ydinluu –
lehden päätoimittajana on ollut Saara Krook. Internet-sivuja on ylläpitänyt Minttu Saario ja
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Elina Mauno (osoitteessa www.tuusulankennelkerho.fi). Jäsensihteerinä jäsenrekisteriä on
ylläpitänyt Hannele Rontu.
3. KOKOUKSET JA MUUT KERHOTAPAHTUMAT
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Metsäpirtillä 3.3.2014, läsnä oli 31 jäsentä.
Hallitus on kokoontunut toimikautensa aikana 8 kertaa (paikallaolot: Marja Uusitalo 8/8,
Martti Takala 7/8, Jonna Lindfors 8/8, Anja Nikkonen 3/8, Tarja Immonen 6/8, Mirva
Hiltunen 5/8, Sanna-Mari Saukkonen 7/8). Hallituksen jäsenten lisäksi kokouksissa on ollut
tarvittaessa läsnä varajäseniä, muita jaosten toimihenkilöitä ja/tai jäsensihteeri.
Koulutuskentän siivoustalkoot pidettiin toukokuussa 9.5.2014. Paikalla oli runsaasti
aktiivisia jäseniä kaatosateesta huolimatta. Päivän aikana siistittiin kentän reunuksia talven
jäljiltä ja tarkistettiin, että esillä olevat esteet ovat kunnossa ja käyttökelpoisia. Syystalkoot
pidettiin koulutuskentällä 6.9.2014. Osallistujia tuli runsaasti kaikista jaoksista ja päivän
aikana siistimme kentän ympäristöä, konttien sisuksia ja mm. maalattiin katoksen puuosat
sekä konttien räystäslaudat.
Perinteiset pikkujoulut pidettiin 28.11.2014 Ravintola Kerhossa. Juhlimaan saapui n. 20
jäsentä. Pikkujouluissa söimme hyvää jouluruokaa, nautimme mukavasta seurasta, leikimme
jaosten järjestämiä leikkejä ja palkitsimme vuoden aikana SM-kisoissa menestyneitä
kerhomme jäseniä. Kuulimme myös mielenkiintoisen kertomuksen kuvien kera
pelastuskoirien SM-joukkuekatselmuksesta, missä kerholaisemme Nina Sarkonen ja Mirva
Hiltunen sijoittuivat HEPeKo:n joukkueen kanssa 3. sijalle.

4. JÄSENET 31.12.2014
Jäseniä yhteensä 316 (313), joista varsinaisia jäseniä 264 (261), perhejäseniä 30 (30),
vapaajäseniä 22 (21) ja kunniajäseniä 1 kpl (0). Suluissa edellisvuoden luvut. Lisäksi
yhteistyökumppaneita on ollut 9 (7) kpl.

5. KOULUTUS JA KURSSIT
5.1. Agility-jaos
Agilitytoimikunnassa vuoden aikana ovat toimineet Maiju Turunen (tiedotus- ja
tulosvastaava), Martti Takala (kouluttaja, hallituksen jäsen, virallisten kisojen
koordinaattori, budjettivastaava), Elina Mauno (agilityn nettisivut, agilitypalsta
Ydinluuhun, toimintakertomukset- ja suunnitelmat, budjettivastaava, pöytäkirjat), Reetta
Haataja (kouluttaja), Mari Lehto (kouluttaja), Manja Hämäläinen (lopetti 08/2014),
Marianne Häkkinen (episvastaava), Sarianna Kujanen (aloitti 08/2014), Nina Salo (aloitti
09/2014) ja Mari Heinonen (aloitti 09/2014). Toimikunta kokoontui vuoden aikana 5 kertaa.
Talvihallivuorot varattiin (ti, ke ja to klo 17 – 18) Ojangon Vuokkoset-Areenalta ajalle
1.1.2014 – 1.5.2014 ja kaikki halukkaat saivat treenivuoron. Treenaus tapahtui
omakustanteisesti ja kouluttajina hallivuoroilla toimivat Anja Lintunen, Reetta Haataja ja
Carita Mäkinen.
Huhtikuusta kesäkuuhun ja elokuusta syyskuun loppuun järjestettiin koulutusta Tuukkin
omalla ulkokentällä tiistai-, keskiviikko- ja torstai-iltaisin. Kouluttajina toimivat Mika
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Väisänen, Tia Hirvonen, Jonna Pietiläinen, Reetta Haataja, Päivi Reiman (kevät), Carita
Mäkinen, Mari Lehto (kevät), Elina Mauno (syksy), Martti Takala ja Arja-Leena Aho.

Talvihallivuorot syksylle varattiin uuden yhteistyökumppanin Keravan Agility Teamin
vuokraamasta KAT-tilasta (ma, ti, ke ja to) ajalle 6.10.2014 – 31.12.2014. Hallivastaavana
toimi Jonna Pietiläinen. Kaikki halukkaat saivat treenivuoron. Treenaus tapahtui myös
syyskaudella omakustanteisesti, pl. kouluttajat kevätkauden osalta. Kouluttajina toimivat
Martti Takala, Arja-Leena Aho, Jonna Pietiläinen, Carita Mäkinen, Reetta Haataja ja Anja
Lintunen.
Koulutusmaksu ulkokaudella oli 50 euroa / koirakko / kausi ja agilitytoimikuntalaiset ovat
treenanneet puoleen hintaan (hallituksen aikaisemman päätöksen mukaisesti), kouluttajat
ilman maksua. Treenipaikan vastaanottamalla jokainen harrastaja oli veloitettu
osallistumaan vähintään kolmeen agility- / talkootapahtumaan treenivuoden aikana ja tästä
on pidetty myös kirjanpitoa (ei-aktiiviset ovat ensi kevään treeniryhmäpaikkoja jaettaessa
jonon hännillä). Agilityharrastajien yleinen talkooaktiivisuus on ollut vuoden aikana todella
hyvä.
Alkeiskurssi järjestettiin syksyllä, kouluttajana oli Arja-Leena Aho. Uusina kouluttajina
vuoden aikana aloittivat Carita Mäkinen ja Elina Mauno.
Ulkopuolista koulutusta kouluttajille järjestettiin KAT-tilassa kolme kertaa (14.10., 11.11. ja
2.12.). Kouluttajana toimi Teemu Linna ja kulut katettiin kouluttajien koulutuspalkkioilla ja
sekä seuran avustuksella. Agilityjaos ei osallistunut TuuKKin PK-jaoksen järjestämälle
leirille. Uusia esteitä ei hankittu vuonna 2014.
Tuusulan Kennelkerho oli (ja on edelleen) mukana Uudenmaan agilityseurojen yhteisessä
valmennusryhmässä; hankkeen tavoitteena on tasata ja parantaa agilitykoulutuksen
saatavuutta ja laatua seurojen välillä.

5.2. Pelastuskoira-jaos
Pelastuskoira-jaos on kokoontunut perjantaisin koulutuskentällä klo 19 – 21. Tällöin on
ollut ohjattua tai itsenäisesti suoritettua tottelevaisuus- ja ketteryysharjoituksia. Aktiivisia
osallistujia on ollut lähes joka perjantai 4 – 8 koirakkoa. Sunnuntai-aamuisin treenit ovat
olleet pelastushakua, rakennusetsintää tai taajamaetsintää lumi/pakkas-tilanteesta riippuen
eri puolilla Uuttamaata. Kouluttajana on toiminut Mirva Hiltunen. Aktiiviset jäsenet ovat
treenanneet myös pelastusjälkeä. Kesän jälkeen harrastajat aloittivat myös ns. arki-aamuryhmän, joka on kokoontunut kerran viikossa. Tämän ryhmän kouluttajana toimi Nina
Sarkonen.
Loppuvuodesta järjestettiin maalimieskoulutus. Koska osallistujat olivat kokeneita, niin
koulutuksessa käytiin läpi koirakko kerrallaan koiran palkitsemista maalimiehellä. Tilaisuus
oli erittäin antoisa ja yhdessä pohdittiin mm. ongelmatilanteita ja niiden ratkaisuita.
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5.3. PK-jaos
PK-jaos on järjestänyt palveluskoirakokeisiin tähtäävää koulutusta ensisijaisesti pkkokeissa kilpailuoikeuden omaavien rotujen edustajille. Toimintamuotoina ovat olleet
tottelevaisuuskoulutukset Nahkelan koulutuskentällä ympäri vuoden (erilliset kurssit
keväällä, syksyllä ja talvella, muuten vapaamuotoisempaa koulutusta pk-vuoroilla
maanantai-iltaisin ja keskiviikkoisin), maastoharjoitukset neljässä ohjatussa ryhmässä (3 x
haku, 1 x jälki, treenit vähintään kerran viikossa, 8 – 10 koirakkoa / ryhmä), leirit, kurssit ja
seminaarit sekä virallisten että harjoituskokeiden järjestäminen.
PK-jaoksessa ovat vuoden aikana toimineet Mervi Kähönen (pk-haku ja pktottiskoulutukset), Tintti Norring (pk-kokeet), Riikka Mäkinen (pk-jälki), Petra Niemi (pkleirit), Minttu Saario (pk-tottiskoulutukset), Sanna-Mari Saukkonen (hallituksen jäsen,
viestintä) ja Tarja Ruokolainen (pk-seminaarit). Hakuryhmiä ovat vetäneet Mervi Kähönen
(K), Marja Uusitalo (K) ja Mari Kurenmaa (K), jälkiryhmän vetäjänä toimi Riikka Mäkinen
(K). Aktiivisia kerhotoimintahenkilöitä (tottelevaisuuskouluttajia) ovat edellä mainittujen
lisäksi olleet Reija Nieminen (K), Satu Klimschin, Elina Ahola-Iivarinen, Tuija Hirvi (K),
Tintti Norring (K), Heidi Ilmonen, Minttu Saario, Miia Lemmetyinen (K), Maarianna
Takapuro ja Kaarina Karlsson (uusi kouluttaja). K-merkityt ovat suorittaneet SPKL:n
koulutusohjaajakortin.
Vuoden 2014 aikana on järjestetty seuraavanlaisia tapahtumia:
- tottelevaisuuskurssit (13 kpl) keväällä, syksyllä ja talvella; kurssit 5 – 14 koulutuskertaa
ja kursseilla oli yhteensä 54 koirakkopaikkaa; paino aiempaa enemmän tehokkaissa
pienryhmissä jäsenten toiveiden mukaisesti
o teemakursseja keskittyen yksittäisiin liikkeisiin, yleiskursseja, BH-kurssi, pentuja juniorikurssit sekä arkitottis
o lisäksi keväällä, syksyllä ja talvella pidempi kisavalmennus-kurssi, joka oli
suunnattu juuri kokeisiin menossa oleville tai jo kisaaville koirakoille
- 3 ympäri vuoden toimivaa hakuryhmää (treenit väh. kerran viikossa, n. 10 koirakkoa /
ryhmä)
- ympäri vuoden toimiva jälkiryhmä (treenit kerran viikossa, 10 koirakkoa)
- maastoryhmät leirillä Kaarinassa toukokuussa (hakuryhmä, jälkiryhmä ja tottisryhmä)
ja Räyskälässä lokakuussa (hakuryhmä, jälkiryhmä ja tottisryhmä)
- Hannu Liljegrenin tottelevaisuusseminaari 9.8. (10 koirakkoa)

5.4. Toko-jaos
Toko-jaokseen kuuluivat Tarja Immonen, Arja-Leena Aho, Leene Torri, Marja Laakso ja
Sari Ignatius. Koulutukset aloitettiin maaliskuussa ja koulutuksia järjestettiin joka toinen
sunnuntai koulutuskentällämme (klo 18 – 19.30). Kesätaukoa pidettiin kesäkuun puolesta
välistä elokuun puoleen väliin ja koulutukset jatkuivat taas elokuusta marraskuun loppuun
asti. Viimeisellä kerralla vietettiin harrastajien ”pikkujouluja” tokoilun merkeissä.
Koulutusryhmiä oli keväällä 6 kpl ja syksyllä 5 kpl; pennut 5 – 10 kk, arkitottelevaisuus yli
10 kk (vain keväällä), toko-alkeet (2 ryhmää), toko-jatko ja kilpailijat (ALO/AVO).
Kussakin ryhmässä oli 6 koirakkoa, kilpailijat ryhmässä 10 koirakkoa. Kouluttajina ovat
toimineet keväällä Tarja Immonen, Arja-Leena Aho ja Leene Torri. Syksyllä mukaan tulivat
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kaksi uutta kouluttajaa Marja Laakso ja Sari Ignatius, jotka suorittivat toko-ohjaajakurssin
syksyn aikana seuran kustantamana.
Koulutusmaksu oli 10 eur / kausi ja osallistujien edellytettiin olevan myös seuran jäseniä.
VOI/EVL-ryhmä treenasi omatoimisesti sunnuntaisin. Lokakuusta joulukuulle tokojaoksella oli yksi harjoitustunti (klo 18 – 19) keskiviikkoisin KAT-tilan hallissa. Osallistujat
maksoivat hallivuokran (treenaus omakustanteisesti).
Touko-kesäkuussa järjestettiin rally-toko-kurssi, johon osallistui 6 koirakkoa. Kouluttajana
toimi Hannele Pirttimaa.

5.5. Muut kurssit ja tapahtumat
Fysioterapeutti Petra Snellman-Niemenpalon luento järjestettiin 1.3.2014 Tuusulan
kirjastolla. Luennon aiheena oli harrastuskoiran lihashuolto ja siihen liityvät asiat.
Luennolle osallistui 30 seuran jäsentä.
Huhti-toukokuussa järjestettiin 2 hajuerottelukurssia (6 vkoa / kurssi), joiden kouluttajana
toimi Niina Siljander. Kurssi järjestettiin Jatapet-hallissa Keravalla ja molemmille
kursseille osallistui 5 koirakkoa. Osallistujat valittiin hakemusten perusteella siten, että
kurssien osallistujat olisivat mahdollisimman ”yhteensopivia” ja kurssien sujuvuus olisi
näin ollen mahdollisimman hyvä.
Tutustu koirauimalaan –päivä järjestettiin 26.4.2014 ja Hyvinkään koirauimalassa kävi
tuolloin 14 koiraa tutustumassa uinnin ihmeelliseen maailmaan.
Koirafrisbee –kurssi pidettiin lauantaina 10.5. Tuusulan urheilukeskuksen kentällä. Suomen
frisbeekoirat ry:n kouluttajat ja aktiiviset koirafrisbee-harrastajat Päivi ja Ville koirineen
kävivät perehdyttämässä innokkaita TuuKKilaisia lajin saloihin. Sää oli todella mainio ja
päivän aikana osallistujat saivat kattavan infopaketin lajista sekä yhden koiralle sopivan
frisbeen kotiin viemisiksi. Kurssille osallistui 8 koirakkoa.
Näyttelytreeni-päivää vietettiin koulutuskentällä 31.5.2014. Kouluttajana toimi Kennel
Heckler’sin Heidi Sormunen. Päivä oli tarkoitettu koirakoille, joilla ei ollut lainkaan tai
vain vähän näyttelykokemusta ja päivän aikana käytiin läpi näyttelytoimintaa
näytteilleasettajan kannalta sekä perusasiat koiran esittämiseen liittyen. Mukana oli
yhteensä 16 osallistujaa ja päivä onnistui yli odotusten. Päivän lopuksi pidettiin
leikkimielinen match show, jossa palkittiin viisi parasta urosta sekä neljä parasta narttua.
Lisäksi valittiin ”ROP” (valkoinen paimenkoira) ja ”VSP” (cockerspanieli).
Ulla Kaukosen hyppytekniikka-viikonloppua vietettiin 4. – 5.10.2014. Hyppytekniikkaa
opiskelemassa oli 12 koirakkoa ja 2 kuunteluoppilasta.
Kuuliaiset Kotikoirat eli KKK-treeniryhmä aloitti syksyllä omatoimisen treenauksen
sunnuntaisin klo 12 – 13. Ryhmän yhteyshenkilönä toimi Anita Riekki ja mukana on ollut
vakituisesti 4 – 5 koirakkoa.
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6. NÄYTTELY-, KILPAILU- JA KOETOIMINTA
6.1. Agility-jaos
Keväällä 2014 järjestettiin kaksi epävirallista kisaa (3.5. ja 17.5.). Kisojen vastaavana toimi
Marianne Häkkinen ja nämä kaksi epistä tuottivat yhteensä n. 1 000 euroa.
Viralliset agilitykisat järjestettiin kaikille tasoluokille 23. – 24.8.2014 Hyrylän vanhalla
urheilukentällä. Kisojen vastaavana toimi Martti Takala ja kisojen tuotto oli n. 2 800 euroa.

6.2. Pelastuskoira-jaos
Pelastushakukoe järjestettiin kesällä 2014 kuudelle koirakolle, maasto-osuuteen pääsi viisi
koirakkoa. Tuomarina toimi Juha Kuronen, tuomariharjoittelijana Mirva Hiltunen ja
koetoimitsijana Kaarina Karlsson.
Jäsenistöstämme kaksi osallistui pelastuskoirien SM-joukkuekatselmukseen Helsingin
Väestösuojeluyhdistyksen HEPeKo/HVSSy –hälytysryhmän kautta (vain hälytyskortin
omaavat ryhmät saavat osallistua). HEPeKo:n joukkue sijoittui 3. sijalle.
Lisäksi harrastajat ovat saavuttaneet vuoden 2014 aikana koetuloksia seuraavasti:
- PEHA-A – 1 kpl
- PEHA-B – 3 kpl
- BH – 1 kpl
Yksi koirakko odottaa VIRTA-testiin (pelastuskoirakon käyttöönottotarkastus) pääsyä.

6.3. PK-jaos
PK-jaoksen järjestämissä virallisissa pk-kokeissa vuoden 2014 aikana koetoimitsijoina ovat
olleet Sanna-Mari Saukkonen, Tuija Hirvi, Tintti Norring, Petra Niemi ja Päivi Kinnunen.
Vuoden 2014 aikana järjestettiin 5 virallista PK-koetta:
- hakukoe 14.6. (10 koiraa)
- hakukoe 14.7. (6 koiraa)
- etsintäkoe 30.8. (6 koiraa)
- jälkikoe 20.9. (6 koiraa)
- hakukoe 18.10. (10 koiraa)
Lisäksi palveluskoirajaos oli ostettuna työvoimana mukana belgianpaimenkoirien
maailmanmestaruuskilpailujen järjestämisessä Tuusulan urheilukeskuksessa toukokuussa
2014. TuuKKin pk-harrastajista töissä oli n. 30 henkilöä nelipäiväisessä tapahtumassa,
vastuunaan parkkialueen valvonta ja organisointi. Kilpailujen tuotosta osa käytettiin
tarjoamalla jaoksen aktiivisimmille kouluttajille ja muille pk-jaoksen aktiivitoimijoille
syysleiri Räyskälässä veloituksetta.

!30

YDINLUU 1 / 2015

PK-harrastajiemme saavutuksia vuonna 2014:
- PK SM joukkue 2014: Marja Uusitalo ja spu Lexicon Kenzo (HK), Elina AholaIivarinen ja spn Rakan Akan Ajatar (HK), Mari ja Tero Kurenmaa ja ben Avataran
Brittany (VK), Anitta ja Janica Nurminen ja bptn Alma (VK)
- PK viestikoe SM3: Anitta ja Janica Nurminen ja bptn Alma
- PK haku SM7: Elina Ahola-Iivarinen ja spn Rakan Akan Ajatar
- hakukoe piirinmestaruuskoe (Uudenmaan piiri) PM3: Jukka Hämäläinen ja du Mamres
Zink
- hakukoe rotumestaruuskoe (bokseri) RM1: Minna Tuusa ja bn Zealbeats Zot Zot Too
Hot
- hakukoe rotumestaruuskoe (beaucenpaimenkoira) RM2: Mari Kurenmaa ja ben
Avataran Brittany
- tiedossa olevia uusia koulutustunnuksia (suluissa edellinen vuosi):
o BH – 4 kpl (10)
o HK1 – 5 kpl (7)
o HK2 – 5 kpl (6)
o HK3 – 18 kpl (8)
o EK1 – 1 kpl (1)
o EK2 – 1 kpl (0)
o JK1 – 3 kpl (1)
o VK1 – 2 kpl (0)
o VK2 – 2 kpl (1)
o VK3 – 2 kpl (1)
Luonnetestejä järjestettiin vuonna 2014 yhteensä 4 kpl, kahtena eri viikonloppuna (12. –
13.4.2014 ja 11. – 12.10.2014). Osallistujia näissä neljässä testissä yhteensä 39 koirakkoa.
Testin osallistumismaksu oli 45 eur / koira ja tuomareina toimivat Tarja Matsuoi ja Leena
Turunen. Vastaavana koetoimitsijana ja ratamestarina toimi Anita Riekki.

6.4. Toko-jaos
Epävirallinen toko-koe järjestettiin kesäkuussa seuran jäsenille.

6.5. Näyttely-jaos
Vuoden 2014 aikana ei järjestetty virallisia näyttelyitä. Näyttelytreeni-päivän yhteydessä
31.5.2014 järjestettiin leikkimielinen match show osallistujien kesken. Match show’ssa
palkittiin viisi parasta urosta sekä neljä parasta narttua. Lisäksi valittiin ”ROP” (valkoinen
paimenkoira) ja ”VSP” (cockerspanieli).

6.6. Ajokoira-jaos
Vuoden 2014 aikana ei järjestetty virallisia eikä epävirallisia ajokokeita.
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7. PALKINNOT JA MERKIT
Vuosikokouksessa 3.3.2014 jaettiin Vuoden koira 2013 -palkinnot seuraavasti:
VUODEN AGILITY-TULOKAS
australianpaimenkoira narttu Zharmant’s Bourbon (FI32319/11) – ohjaaja/omistaja Jonna
Pietiläinen, pisteet 105
VUODEN AGILITY-KOIRA
1. kromfohrländer uros Raasillan Arcus (FI51586/10) – ohjaaja Martti Takala, om. Elise ja
Martti Takala, pisteet 156
2. kääpiöpinseri narttu Maraca YSL Babydoll (FIN49843/08) - ohjaaja/omistaja Pia
Ritaluoma, pisteet 153
3. walesinspringerspanieli narttu Doniol Your Loyal Welsh (FI52414/09) – ohjaaja/omistaja
Elina Kautto, pisteet 115
VUODEN NÄYTTELY-TULOKAS
belgianpaimenkoira groenendael narttu Black Master’s Jig of Life (FI32226/12) –
omistajat Johanna Vaarna & Ritva Salmi, pisteet 21
VUODEN NÄYTTELY-KOIRA
1. beauceron uros Moisionmäen Fiilis (FI38741/10) – omistajat Mari ja Tero Kurenmaa,
pisteet 100
2. beauceron narttu Avataran Brittany (FI41408/09) – omistajat Mari ja Tero Kurenmaa,
pisteet 34
3. bretoni uros Jobig De L’Hospitalier (FI49898/10) – omistaja Päivi Reiman,
pisteet 26
VUODEN PK-TULOKAS
belgianpaimenkoira tervueren uros Rantavahdin Jaska Jokunen (FI34947/11) – ohjaaja/
omistaja Pirjo Vasarainen, pisteet 284 (HK1)
VUODEN PK-KOIRA
1. saksanpaimenkoira narttu Konnamuorin Intro (FIN44092/05) – ohjaaja/omistaja Mervi
Kähönen, pisteet 540,60 (SM3.)
2. saksanpaimenkoira pk uros Lexicon Kenzo (FI36929/10) – ohjaaja Minttu Saario, omistaja
Tero Saario, pisteet 847,05
3. beauceron narttu Avataran Brittany (FI41408/09) – ohjaaja Mari Kurenmaa, omistajat
Mari ja Tero Kurenmaa, pisteet 754,3
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VUODEN PELASTUSKOIRAKOT
pitkäkarvainen collie narttu Twilight Moon Mettle Melody (FI43860/11) – ohjaaja/
omistaja Heidi Kemppainen
saksanpaimenkoira narttu Svarzekoks Hortensia (FI13709/10) – ohjaaja/omistaja Petra
Loponen
suursnautseri narttu Giteas Gaeta (FI26815/10) – ohjaaja/omistaja Johanna de Szejko
Perusteet: Päätimme jakaa vuoden 2013 Vuoden Pelastuskoirakko –palkinnot kolmen hyvin
tasavahvan koirakon kesken. Palkitut koirakot ovat tasavertaisia, innokkaita ja heillä on
hyvät mahdollisuudet tulla todellisiksi hälytystason pelastuskoirakoiksi. Nämä kolme
koirakkoa ovat aloittaneet Tuusulan Kennelkerhossa vuonna 2013 ja he ovat
aktiivisuudellaan osoittaneet heti alussa tahtonsa tulla kehittyä hälytystason
pelastuskoirakoiksi. He ovat olleet mukana TuuKKin talkoissa ja auttoivat myös 40-vuotis
juhlatapahtuman järjestelyissä koulutuskentällä, kuten myös pelastushakukokeessa
työntekijöinä. Jokainen heistä on myös suorittanut hyväksytysti käyttäytymiskokeen
koiransa kanssa, mikä ei ole ollut helppo tehtävä kenellekään heistä. He harrastavat
aktiivisesti ja päämääränä heillä on selkeästi tällä hetkellä hälytysryhmään pääseminen ja
pelastuskokeiden suorittaminen. He myös huolehtivat itsensä kouluttamisesta ja ovat
ilmoittautuneet erilaisille Vapepan kursseille. Toivomme, että Vuoden Pelastuskoirakko –
palkinto kannustaa heitä jatkamaan aktiivista toimintaa.
VUODEN TOKO-TULOKAS
dobermanni uros Brückendorfer Puma (FI53550/08) – ohjaaja/omistaja Tytti Reinikainen,
pisteet 22
VUODEN TOKO –KOIRA
1. walesinspringerspanieli narttu Doniol Quite Perfect (FIN21129/05) – ohjaaja/omistaja
Elina Kautto, pisteet 56
2. saksanpaimenkoira narttu Konnamuorin Intro (FIN44092/08) – ohjaaja/omistaja Mervi
Kähönen, pisteet 50
3. bordercollie narttu Despina Gróa (ER16526/11) – ohjaaja/omistaja Tarja Ruokolainen,
pisteet 44
Pikkujouluissa palkitsimme muistolahjalla ja kukkakimpulla seuramme tämän vuoden SMmitalistit:
PK SM 2013 viestikoe-pronssimitalistit:
Anitta ja Janica Nurminen ja bptn Alma
Vetohiihdon SM-kisa pronssimitalistit (tytöt C 14 – 18 vuotta, naruluokka, 5 km):
Vera Ignatius ja ben Punasukan Frige
Pelastuskoirien SM-joukkuekatselmuksen pronssimitalistit:
Mirva Hiltunen ja apku Capricole Lynyrd Skynyrd
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Tuusulan Kennelkerho Ry
31,12.2014

31.12.2013

443,15

590,87

443,15

590,87

443,15

590,87

TASE
Vastaavaa

PYSWÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet

1120 koneetjakalusto
Aineelliset hyödykkeet yhteensä

PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Muut lyhytaikaiset saamiset
1520 siirtosaamiset lyhytaik.
Muut lyhytaikaiset saamiset yhteensä

2 520,87
2 520,87

VAIHTUVAT VASTAAVAT yhteensä

2 520,87

I
I
I

736,08
736,08
736,08

Rahat ja pankkisaamiset

1700 kassa
1710 osuuspankki
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä

4,55

238,15

10 306,91

t3 424,52

l0 311,46

t3 662,61

t3 275,48

t5 989,62

Vastattavaa

OMA PI|ÄOMA
Ed. tilikausien yljåiiimä-(alij.

2020

tilikausien yllalijiiämä

15 608,38

12 451,10

Ed. tilikausien yljtiiimä-(alij. yhteensä

15 608,38

t2

Tilikauden ylijiiiimä (alijiiåimä)

-2

ed,.

OMA PÄÄOMA yhteensä

451,10

579,57

3 t57,28

13 028,81

15 608,38

Lyhytaikainen
Saadut ennakot

2420

saadutennakot lyhytaik.

Saadut ennakot yhteensä

Muut lyhytaikaiset velat
2450 siirtovelatlyhytaik.
Muut lyhytaikaiset velat yhteensä
Lyhytaikainen yhteensä
13
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20,00

20,00

20,00

20,00

226,67

361,24

226,67

361,24

246,67

381,24

275,48

t5 989,62
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Nina Sarkonen ja apku Delta River WhereEaglesDare
Ansiomerkkejä ei anottu vuonna 2014.
8. KURSSEILLE OSALLISTUMISET
PK-koetoimitsijan pätevyyden saavuttivat Kaarina Karlsson ja Päivi Kinnunen. Satu
Klimschin suoritti koetoimitsijakurssin 1-osan. PK-tuomariopintojaan jatkoivat Marja
Uusitalo (pk-haku), Reija Nieminen (pk-haku), Mirva Hiltunen (pelastuskoirakokeet, raunio
ja pelastushaku) ja Nina Sarkonen (pelastuskoirakokeet, raunio ja pelastushaku).
Pelastusjaoksen jäsenet osallistuivat Vapepa:n ja SPKL:n kursseille, jotka edistävät
pelastustoimintaa.
Reetta Haataja on osallistunut seuran kustantamana PORSK:n järjestämälle
agilitykoulutusohjaajan peruskurssille elokuussa ja jatkokurssille joulukuussa 2014.
Agilitykoulutusohjaajakortin ovat myös suorittaneet Elina Mauno ja Carita Mäkinen.
Toko-ohjaajakurssin suorittivat kaksi uutta kouluttajaa Marja Laakso ja Sari Ignatius. Miia
Lemmetyinen on osallistunut rallytoko-koulutusohjaaja- ja ylituomarikursseille (jatkuvat v.
2015).
Kannustamme kaikkia jäseniämme kehittämään itseään ja osallistumaan erilaisille kursseille
jatkossakin. Jäseniltä, joiden kouluttautumista tuetaan maksamalla kurssien
osallistumismaksuja, edellytetään toimimista Tuusulan Kennelkerhossa kouluttajana ja/tai
toimitsijana omassa lajissaan.

9. TIEDOTUSTOIMINTA
Ydinluu-jäsenlehti ilmestyi neljä kertaa. Lehden päätoimittajana on ollut Saara Krook.
Lisäksi kentän ilmoitustaululla on ollut tiedotteita kerhon toiminnasta ja tapahtumista.
Yhdistyksen viralliset nettisivut toimivat osoitteessa www.tuusulankennelkerho.fi ja
ylläpitäjinä ovat toimineet Minttu Saario ja Elina Mauno.
Seuran sivut Facebookissa (https://www.facebook.com/pages/Tuusulan-Kennelkerho-ry/
126745190732758) on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä tiedotuskanavana ja ylläpitäjinä
sivulla ovat olleet Marja Uusitalo, Minttu Saario, Saara Krook, Tia Hirvonen, Mervi
Kähönen, Jonna Lindfors, Elina Mauno ja Tarja Immonen. Facebook-sivuilla on 318
tykkääjää (lukijaa).

10. TALOUDELLINEN TILA
Kerhon taloudellinen tila selviää liitteenä olevasta vuoden 2014 tilinpäätöksestä.

11. KIITOKSET
Kiitokset yhteistyöstä ja sponsoroinnista Tuusulan kunnalle, K-Supermarket Hyrrälle,
Petpost Oy:lle, Happy Pets Oy:lle ja Koirien Hyvinvointikeskukselle. Kiitokset uudelle
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yhteistyökumppanillemme Jokelan Koiraparkille. Kiitos koulutuskenttämme
talvikunnossapidosta Jyri Seunalle. Kiitämme myös lähiseutujen peltojen ja metsien
omistajia alueidensa luovutuksesta harrastuskäyttöömme.

12. MUU TOIMINTA
Olemme myös vuokranneet konttejamme sekä esteitämme ulkopuolisten seurojen käyttöön
ja kentällämme onkin mm. luonnetestattu eri rotujen edustajia.

!36

YDINLUU 1 / 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015
1. YLEISTÄ
Tuusulan Kennelkerho ry noudattaa toiminnassaan kerhon sääntöjä, Suomen Kennelliiton
ohjeita jäsenyhdistyksilleen sekä Uudenmaan Kennelpiirin ohjeita ja määräyksiä. Pyrimme
vastaamaan jäsenistömme toiveisiin entistäkin paremmin.

2. KOULUTUSTOIMINTA
Koirien koulutusta järjestetään ympärivuotisesti eri jaoksissa. Koulutuskenttämme
Nahkelassa tullaan pitämään ympärivuotisessa käytössä ja mm. auraamaan lumesta
puhtaaksi talviaikaan.

2.1. Agility-jaos
Agility-jaos jatkaa edelleen ympärivuotista koulutusta.
Talvihallivuorot KAT-tilassa ainakin 1.1. – 26.4.2015 asti. Hallin ympärivuotisesta
vuokrauksesta neuvotellaan KATin kanssa. Hallivastaavana tulee toimimaan Jonna
Pietiläinen. Ryhmäjaot on jo tehty vuoden 2014 puolella ja kaikki halukkaat ovat saaneet
treenivuoron. Treenaus tulee olemaan omakustanteista, pl. kouluttajat, joiden vuoro ja
ulkopuolinen koulutus katetaan kouluttajapalkkioilla sekä seuran avustuksella. Kouluttajia
kevätkaudelle ei ole vielä lyöty lukkoon.
Huhtikuusta kesäkuuhun ja elokuusta syyskuun loppuun järjestetään koulutusta
ulkokentällä tiistai-, keskiviikko-, torstai- ja mahdollisesti myös perjantai-iltaisin.
Kouluttajatilanteen niin salliessa kentälle sopii treenaamaan yhtä aikaa kaksi ryhmää, mikä
mahdollistaa enemmän treenipaikkoja.
Koulutusmaksuksi ehdotetaan edelleen 50 euroa / koirakko / kausi. Agility-jaoksen
toimihenkilöt saavat treenimaksusta -50 % alennuksen. Treenipaikan vastaanottamalla on
jokaisen agilityharrastajan osallistuttava talkootoimintaan vähintään 20 h / vuosi ja tästä
pidetään edelleen kirjaa. Agilityryhmiin voi päästä vain Tuusulan Kennelkerho ry:n jäsenet.
Alkeiskurssi järjestetään mahdollisuuksien mukaan syksyllä. Agilityharrastajille järjestetään
19.4.2015 KAT-tilassa puuhapäivä, jonka tarkempi sisältö selviää myöhemmin (esim.
agilitykoiran huoltoon liittyvä luento, temppukoulu, dobo, tms.). Agility-jaos tarjoaa tämän
päivän harrastajilleen ja kattaa päivän kulut kisa- ja treenimaksuista saamistaan tuotoista.
Kouluttajien ulkopuolisista koulutuksista vastaa Jonna Pietiläinen. Hän hoitaa kouluttajien
varaukset sekä maksuliikenteen agility-jaoksen kanssa. Ulkokauden koulutuksista
kouluttajat maksavat itse, hallikaudella kouluttajat maksavat hallivuokran, mutta saavat
ulkopuolisen kouluttajan käyttöönsä.
Tarkoituksena on jatkaa yhteistyötä Keravan Agility Teamin kanssa ja saada myös
talvikaudelle 2015 – 2016 KAT-tilasta hallivuorot.
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Agility-jaos selvittelee harrastajien kiinnostusta osallistua TuuKK leirille syksyllä.
Hankitaan uusia esteitä, ainakin hajoava rengas sekä 2 kpl kevyempiä putkia. Muita
hankintoja tehdään tarvittaessa hallituksen päätöksellä.

2.2. Pelastuskoira-jaos
Pelastuskoira-jaoksen toiminnan tarkoituksena on kouluttaa viranomaistason pelastuskoiria
vapaaehtoisen pelastuspalvelun sekä poikkeusolojen muodostelmien käyttöön (Vantaan
Etsintäkoirat). Tarkoitus on myös järjestää säännöllistä vuosittaista koetoimintaa
pelastuskoiralajeissa (pelastushaku, pelastusjälki), järjestää mahdollisuuksien mukaan
aiheeseen liittyviä kursseja ja muuta koulutustoimintaa. Pelastuskoirajaos tekee tiivistä
yhteistyötä muiden pelastuskoirayhdistysten kanssa.
Koulutuksia pidetään koulutuskentällämme perjantaisin (ohjattua ja itsenäistä
tottelevaisuus- ja ketteryys-harjoituksia) klo 19 - 21. Sunnuntaiaamuisin koulutukset ovat
eri puolilla Uuttamaata ja tällöin treenataan pelastushakua, rakennus- tai taajamaetsintää
lumi/pakkastilanteesta riippuen. Kerran viikossa arkiaamuisin on pelastushakua tai –jälkeä.
Ohjataan pelastuskoirajaoksen jäseniä suunnistamaan Keski-Uudenmaan rasteille.
Maastoryhmään kuuluvien koulutusmaksuksi ehdotetaan 30 € / koirakko / vuosi. Ryhmään
otetaan vain Tuusulan Kennelkerho ry:n jäseniä. Pelastuskoira-jaoksen toimihenkilöt saavat
maastomaksusta -50 % alennuksen. Treenipaikan vastaanottamalla on jokaisen
pelastuskoiraharrastajan osallistuttava talkootoimintaan jaoksen määrittelemien sääntöjen
mukaisesti ja tästä pidetään kirjaa.

2.3. PK-jaos
PK-jaos jatkaa toimintaansa entiseen malliin ja tarkoituksena on järjestää koulutusta
ensisijaisesti palveluskoirakokeissa kilpailuoikeuden omaaville koirakoille.
Toimintamuotoina ovat tottelevaisuuskoulutukset, maastoharjoitukset, leirit, kurssit ja
seminaarit sekä virallisten ja harjoituskokeiden järjestämiset.
PK-jaoksen alaisuudessa jatkaa edelleen 3 hakuryhmää, joiden vetäjinä ovat Mari
Kurenmaa, Mervi Kähönen ja Marja Uusitalo. Lisäksi jälkiryhmä jatkaa entisellään Riikka
Mäkisen vetämänä. Koulutusohjaajia ringissä on 16 kpl ja lisää koulutetaan aktiivisista
harrastajista koko ajan. Maastoryhmät toimivat ympäri vuoden ja treenejä järjestetään
vähintään kerran viikossa, sisältäen sekä maasto- että tottelevaisuustreenejä.
Tottelevaisuuskurssit järjestetään keväällä, syksyllä ja talvella erillisten suunnitelmien
mukaisesti. Kurssien sisältöä ja muotoa muokataan jäsenistöltä tulevan palautteen
perusteella vuosittain. Lisäksi kouluttajille tarjotaan valmennusta sekä seuran omien
kouluttajien että ulkopuolisten koulutusten muodossa. Lisäksi järjestetään erilaisia
maastoseminaareja.
Vuoden aikana järjestetään kaksi leiriä (keväällä 15. – 17.5.2015 ja syksyllä 4. – 6.9.2015).
Leireille pyritään järjestämään erilliset ryhmät tottelevaisuuteen, hakuun ja jälkeen.
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Maastoryhmiin kuuluvien koulutusmaksuksi ehdotetaan 30 € / koirakko / vuosi. Ryhmiin
otetaan vain Tuusulan Kennelkerho ry:n jäseniä. PK-jaoksen toimihenkilöt saavat
maastomaksusta -50 % alennuksen. Treenipaikan vastaanottamalla on jokaisen pkharrastajan osallistuttava talkootoimintaan jaoksen määrittelemien sääntöjen mukaisesti ja
tästä pidetään kirjaa.

2.4. Toko-jaos
Toko-jaos jatkaa toimintaansa ja pyrkii houkuttelemaan riveihinsä koko ajan lisää uusia
aktiivisia toko-harrastajia.
Talvihallivuoro on keskiviikkoisin klo 18 – 19 KAT-tilassa 1.1. – 26.4.2015.
Halliyhteyshenkilönä tulee toimimaan Marja Laakso ja hallitreenaus tulee olemaan
omakustanteista. Toko-koulutukset jatkuvat koulutuskentällä maaliskuussa 2015 joka toinen
sunnuntai klo 17.30 - 19. Ulkokoulutuksia jatketaan kesäkuulle asti, jonka jälkeen pidetään
kesätauko. Syyskauden koulutukset alkavat taas elokuussa ja jatkuvat marraskuun loppuun
asti. VOI/EVL-ryhmä harjoittelee omatoimisesti joka sunnuntai. Syyskauden mahdollisista
hallivuoroista päätetään myöhemmin harrastajien toiveiden mukaisesti.
Koulutusta järjestetään kahdeksassa ryhmässä: pennut (max 6 koirakkoa), arkitottelevaisuus
(max 6 koirakkoa), 2 x toko-alkeet (max. 6 koirakkoa/ryhmä), 2 x jatkoryhmä (max. 6
koirakkoa/ryhmä), kilpailijat (max 6 koirakkoa, AVO/ALO), VOI/EVL-ryhmä
(omatoimitreenausta). Koulutukset ovat Tuusulan Kennelkerhon jäsenille, kaikille avoimia
koiran rodusta riippumatta. Koulutusmaksuksi ehdotetaan 10 euroa / lukukausi (kevät/
syksy) ja osallistujien on oltava seuran jäseniä. Toko-jaoksen toimihenkilöt saavat
koulutusmaksusta -50 % alennuksen. Lisäksi koulutuksiin osallistuvilta odotetaan
aktiivisuutta kerhon talkoissa. Kouluttajina tulevat toimimaan Tarja Immonen, Leene Torri,
Marja Laakso ja Sari Ignatius.
Jatkuvan koulutuksen lisäksi pyritään järjestämään koira-aiheinen luento.

2.5. Nuoriso-jaos
Pyritään aktivoimaan seuramme nuoria jäseniä sekä paikkakunnan nuorisoa
koiraharrastuksen pariin.

2.6. Rally-toko-jaos
Rally-toko-jaos aloittaa toimintansa virallisena jaoksena. Rally-toko-jaoksen
toimihenkilöitä ovat: Miia Lemmetyinen (kisavastaava), Marja Virtanen (nettivastaava),
Kaisa Ahonen (koulutusvastaava), Asta Eklund (koulutusvastaava), Marianne Häkkinen
(koulutusvastaava), Antti Parviainen (tarvikevastaava), Mari Pohjanpelto (tarvikevastaava),
Taina Parviainen (hallitus, viestintä), Hannele Pirttimaa (asiantuntija, tuomari).
Kevätkauden koulutukset aloitetaan viikolla 18, joka viikko kaksi päivää ja kuusi kertaa.
Koulutukset järjestetään perjantaisin klo 18 – 20 (vetäjät Asta ja Marianne, Miia
mahdollisuuksien mukaan) ja sunnuntaisin klo 15 – 17 (vetäjät Marja ja Kaisa, Miia
mahdollisuuksien mukaan). Molempiin koulutuspäiviin järjestetään kuuden kerran kurssit
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siten, että ensin järjestetään kuuden koirakon koulutusryhmä (hinta 20 eur/koirakko) ja
perään omatoimiryhmä, missä harjoittelevat jaoston toimihenkilöt sekä otetaan max. 4
koirakkoa mukaan (hinta 10 eur/koirakko). Rally-toko-jaoksen toimihenkilöt saavat
koulutusmaksusta -50 % alennuksen ja koulutuksia vetävät harjoittelevat ilmaiseksi
omatoimiryhmässä.
Koulutukseen osallistujien on oltava seuran jäseniä. Lisäksi koulutuksiin osallistuvilta
odotetaan aktiivisuutta kerhon talkoissa sekä talkootyöskentelyä joko epävirallisessa tai
virallisessa kokeessa vuoden 2015 aikana.
Syksyllä pyritään järjestämään koulutuksia samoin kuin keväällä.
Rally-toko-jaokselle hankitaan 30 kylttitelinettä ja hankintakulut katetaan kurssimaksuilla
sekä epävirallisen kilpailun tuotoilla. Laminoituja kylttejä ja kartioita saadaan lainaksi ja
omat hankitaan Elina Maunolta hintaan 50 eur/setti. Myös nämä kulut katetaan
kurssimaksuilla sekä epävirallisen kilpailun tuotoilla.

2.7. Muu koulutus
Lisäksi vuonna 2014 aloittanut Kuuliaiset Kotikoirat –treeniryhmä jatkaa omatoimista
koulutusta sunnuntaisin klo 12 – 13 koulutuskentällä. Ryhmän yhteyshenkilönä jatkaa Anita
Riekki. Osallistujien tulee olla Tuusulan Kennelkerho ry:n jäseniä, mutta tämän ryhmän
koulutuksista ei peritä erillistä koulutusmaksua.

3. KERHOILLAT JA MUUT TAPAHTUMAT
Kerhoiltoja ja muita tapahtumia pyritään järjestämään jäsenistön kiinnostuksen mukaan
ajankohtaisista aiheista. Haemme yhteistyökumppaneita toteuttamaan luentoja ja
seminaareja.
Perinteiset kevät- ja syystalkoot järjestetään koulutuskentällä kelien ja tarpeiden mukaan
(toukokuussa ja lokakuussa). Pikkujoulut järjestetään marraskuun lopulla tai joulukuun
alussa.

4. NÄYTTELYT, KOKEET JA KILPAILUT
4.1. Agilityjaos
Keväällä 2015 järjestetään kaksi epävirallista agilitykisaa (molemmissa möllit ja kisaavat).
Kilpailut järjestetään su 25.1. KAT-tilassa ja su 24.5. koulutuskentällämme (kenttävaraus on
tehty). Tammikuun kisoista vastaa Marianne Häkkinen ja toukokuun kisoista Mari
Heinonen.
Syksyksi anotaan viralliset agilitykisat 1-, 2- ja 3-luokille. Kisapäivä on 19.9.2015.
Kisapaikkana vanha urheilukenttä. Kisoista vastaa Martti Takala.

4.2. Pelastuskoira-jaos
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TUUSULAN KENNELKERHO RY
TULO- JA MENOARVIOESITYS VUODELLE 2015 - agilityhalli koko vuodeksi
VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
Näyttelyn tuotot
8 000,00
Agilityn tuotot
6 842,00
Tokon tuotot
840,00
Rally-tokon tuotot
1 940,00
PK:n tuotot
3 500,00
PEKOn tuotot
300,00
Kerhoiltojen tuotot
500,00
Leirin tuotot
5 500,00
Hallin / maneesin tuotot
3700 Agility hallin tuotot
26 400,00
3710 Toko hallin tuotot
0,00
Luonnetesti tuotot
500,00
Kulut
Poistot
-200,00
Näyttelyn kulut
0,00
Agilityn kulut
-6 814,00
Tokon kulut
-500,00
Rally-tokon kulut
-1 200,00
PK:n kulut
-2 400,00
PEKO kulut
-220,00
Leirin kulut
-5 500,00
Hallin / maneesin kulut
4700 Agility hallin kulut
-26 400,00
4710 Toko hallin kulut
0,00
Luonnetesti kulut
-500,00
Muut varsinaisen toiminnan kulut
4810 Kentän vuokra
-2 050,00
4820 Kentän kulut
-6 000,00
4830 Sähkö
-1 000,00
4870 Kontin kulut
-500,00
4900 muut varsinaisen toiminnan kulut
-600,00
VARAINHANKINTA
Varainhankinnan tuotot
Jäsenmaksutuotot
Muut varainhankinnan tuotot
Varainhankinnan kulut
Pikkujoulut ym. Tilaisuudet
Mainonta, ilmoitukset, nettisivut
Jäsenlehden kulut
Käyttötarvikkeet
Vakuutukset
Ammattikirjallisuus, lehdet
Jäsenmaksukulut
Pankkikulut
Muut kulut
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Korkotuotot
Yleisavustukset
Yleisavustukset
TILIKAUDEN TULOS
Tilikauden alijäämä- / ylijäämä +

4 800,00
1 000,00
-1 000,00
-500,00
-1 500,00
-600,00
-100,00
-50,00
-850,00
-310,00
-3 000,00

TOTEUTUMA 2014

0,00
7 900,00
1 000,00
5 500,00
500,00
2 200,00
3 700,00

54 322,00

35 100,00

-150,00
0,00
-1 500,00
-380,00
-2 500,00
-260,00
-4 800,00
-15 700,00
0,00
-850,00

-53 884,00

-1 640,00
-3 000,00
-1 000,00
-200,00
-170,00

-32 150,00

5 800,00

4 800,00
1 200,00

6 000,00

-7 910,00

-1 000,00
-300,00
-1 300,00
-600,00
-90,00
-50,00
-840,00
-310,00
-5 000,00

-9 490,00

20,00
0,00

12 700,00
0,00
1 600,00

20,00
20,00

0,00

20,00

-1 652,00
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Pelastuskoira-jaos järjestää yhden pelastushakukokeen. Kokeen tarkka päivä määräytyy
myöhemmin. Koe tulee olemaan kuuden koirakon koe.

4.3. PK-jaos
Vuoden 2015 aikana tulemme järjestämään yhden BH-kokeen, yhden jälkikokeen ja kaksi
hakukoetta. Lisäksi järjestämme tarpeiden mukaan harjoituskokeita eri lajeissa / osaalueissa. Kokeiden osallistumismaksuista päättää PK-jaos kokeita anottaessa (seurataan
yleistä koemaksujen tasoa).
Luonnetestejä on anottu vuodelle 2015 yhdeksi viikonlopuksi 9. – 10.5. ja tuomareiksi ovat
lupautuneet Leena Turunen ja Johanna Gederlöf. Vastaavana toimitsijana ja ratamestarina
tulee toimimaan Anita Riekki. Osallistumismaksuksi ehdotetaan 45 € / koirakko.

4.4. Toko-jaos
Pyrimme järjestämään epävirallisen toko-kokeen oman seuran väelle kesäkuussa. Lisäksi
järjestämme yhteistyössä springerspanieli-yhdistyksen kanssa epäviralliset möllitoko-kisat
uusilla säännöillä (kaikki luokat).

4.5. Näyttely-jaos
Tuusula Summer Show 2015 järjestetään 4. – 5.7.2015 Tuusulan urheilukeskuksessa
Hyrylässä (Kilpailukuja, Tuusula). Näyttely järjestetään yhteistyössä Uudenmaan
Kanakoiraharrastajat ry:n ja Koirakerho Heiluhännät ry:n kanssa. Tuusulan Kennelkerho
ry:n vastuulle kuuluu järjestelyistä kehähuolto. Talkoolaisten yhteyshenkilönä toimii SannaMari Saukkonen. Tuusulan Kennelkerho ry:n edustajana näyttelytoimikunnassa ovat Anja
Nikkonen ja Annukka Paloheimo. Odotamme jokaisen jaoksen harrastajilta aktiivisuutta
talkootyöhön ja osallistumista aktiivisesti näyttelyiden järjestelyihin.

4.6. Ajokoira-jaos
Ajokoira-jaokselle pyritään järjestämään toimintaa, mikäli jäsenistöstämme löytyy
kiinnostuneita harrastajia.

4.7. Rally-toko-jaos
Järjestetään sekä epävirallinen että virallinen rally-tokokilpailu vuonna 2015. Virallinen
kilpailu järjestetään 23.8.2015, luokkina ALO ja AVO, osallistujakiintiöt 30 kpl ja 30 kpl.
Maksut jäsenille 15 eur, muille 20 eur. Kisa anotaan heti, kun kenttä varmistuu.
Jäsenten välinen ALO-luokan epävirallinen kilpailu järjestetään kevään koulutusten
päätyttyä. Epävirallinen kilpailu pyritään järjestämään keskiviikkona 10.6. tai 17.6.
(kysyttävä pk-jaoksen koulutuksista). Osallistumismaksu 5 eur.
Virallista kilpailua varten tarvitaan sekä tuomari että koetoimitsija (Hannele ja Miia, toinen
koetoimitsija tarvitaan vielä).
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5. KURSSITOIMINTA
Lähetetään halukkaita jäseniä seuran kustannuksella sopiville kursseille jäsenistömme
omasta aloitteesta. Pyritään kurssittamaan uusia koe- ja kehätoimitsijoita sekä
koulutusohjaajia eri lajeihin. Lisäksi koulutetaan omia uusia jäseniä avustamaan
koulutusohjaajia koulutusvuoroilla.
Jäseniltä, joiden kouluttautumista tuetaan maksamalla kurssien osallistumismaksuja,
edellytetään toimimista Tuusulan Kennelkerhossa kouluttajana ja/tai toimitsijana omassa
lajissaan.

6. PALKINNOT JA MERKIT
Jatketaan Vuoden koira –kilpailuja ja palkitaan aina edellisen vuoden menestyneet koirakot
vuosikokouksessa. Vuoden rally-tokokoira ja Vuoden rally-tokotulokas säännöt kirjoitetaan
ja koirakot palkitaan muiden jaosten tapaan.
Anotaan erilaisia ansiomerkkejä jäsenistöltämme tulevien ehdotusten mukaisesti.

7. TIEDOTUSTOIMINTA
Jäsenetuna toimitetaan Ydinluu-lehteä neljä kertaa vuodessa. Tapahtumista tiedotetaan
lisäksi paikkakunnan lehdissä ja koulutuskentän ilmoitustaululla sekä kerhon internet- ja
Facebook –sivuilla. Kerhon nettisivut toimivat osoitteessa www.tuusulankennelkerho.fi ja
Facebook –sivut osoitteessa https://www.facebook.com/pages/Tuusulan-Kennelkerho-ry/
126745190732758.

8. MUU TOIMINTA
Esitellään tilauksista kerhoa ja koiraharrastusta paikkakunnan tapahtumissa. Osallistutaan
pyydettäessä mahdollisuuksien mukaan erilaisiin tapahtumiin, agilitynäytöksiin yms.
Vuokrataan kenttämme kalustoa sekä esteitä ulkopuolisille tahoille erillisten anomusten
mukaisesti. Viime vuonna tekemättä jääneen koulutuskentän pinnoituksen parantamista
selvitellään.
Pyritään solmimaan toimintaamme läheisesti liittyvien paikallisten yritysten / toimijoiden
kanssa erilaisia yhteistyösopimuksia. Yhteistyösopimuksilla pyritään saamaan etuja
jäsenillemme ja/tai palkintoja tapahtumiimme sekä kokeisiin. Vastineeksi näistä tarjoamme
mainospaikkoja nettisivuillamme, Facebook-sivuillamme sekä Ydinluu –lehdessä.
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