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Päätoimittäjän pälstä
Toukokuu on torstain tavoin toivoa täynnä.
Hyttyset, työtahdin hidastuminen, vapaa-ajan rientojen
lisääntyminen niistä on kesä tehty.
Meidän laumaan oli buukattu agilitymenoa jos toista jo
hyvissä ajoin. Mutta ikävästi terveysröllillä on toinen
mieli. Matun jalkaan diagnosoitiin patella luksaatio, ja
agilitytreenit jäivät siihen. Tyttö joutuu siirtymään
työkyvyttömyyseläkkeelle.
Sitä tervettä omaa harrastuskoiraa etsiskellessä onneksi
saan vapaaehtoisena pyöriä koiraurheilutapahtumissa.
Hiljaa koira-aktiivisuudesta on muodostunut elämäntapa,
jota ei edes harrastuskoiran väliaikainen puuttuminen
hidasta.
Tähän lehteen on ympätty toimintasuunnitelma vuodelle
2014 ja toimintakertomus vuodelta 2013, asiaa koirien
lihashuollosta sekä Vuoden Koira 2013 tulokset.
Päätoimittaja kiittää jos lehti inspiroi myös teitä
lähettämään omaa materiaalia
seuraavaan Ydinluuhun elokuussa.

©Saara Hirvonen
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Puheenjohtäjän pälstä
Huh hellettä, voisi näin kesän ensimmäisen TO-DEL-LI-SEN
hellepäivän jälkeen todeta. Kesä yllätti tulollaan ainakin minut,
sillä ei tästä ole aikaa kuin vajaa parisen viikkoa, kun vielä
aamulenkille koirien kanssa viiden aikaan lähdin pipo päässä ja
pitkät kalsarit jalassa lämpömittarin näyttäessä +1 astetta. Huikeaa vaihtelua,
mutta ainakin jos ennusteisiin on uskominen, nämä helteet ovat tulleet nyt jäädäkseen ja lämmöstä
saadaan nauttia monen monta viikkoa tästä eteenpäin. Hyvässä säässä ja auringonpaisteessa
koiraharrastaminenkin on toki meille ihmisille hauskaa (hauskempaa?), mutta muistammehan ottaa sitten
ne nelijalkaiset karvakasamme erityisesti huomioon ja huolehtia, että niiden olo ei käy liian tukalaksi.

TuuKKin toimintavuosi on lähtenyt hurjalla rytinällä käyntiin. Maaliskuun alussa pidetyssä vuosikokouksessa
läsnä oli taas muutama kymmenen jäsentämme tekemässä päätöksiä tulevalle vuodelle. Hallituksessa
tapahtui pari henkilövaihdosta, mutta pääosin jatkamme entisillä voimilla. Vuosikokousedustajamme olivat
tänäkin vuonna yksimielisiä henkilövalinnoista – minä kiitän jäsenistöä luottamuksesta ja yritän taas
seuraavan vuoden hoitaa puheenjohtajan pestiä niin hyvin kuin se minun voimilla, tietotaidoilla ja
resursseilla on mahdollista. Kaikki toimihenkilöt ja yhteystiedot löydät seuramme nettisivuilta sekä tämän
lehden etusivulta – käythän tarkistamassa mahdollisesti päivittyneet tiedot.
Kaikki jaoksemme pyörivät entiseen malliin ja joka lajin koulutukset ovat jo hyvässä vauhdissa, jos mitään
talvitaukoa on edes ollut. Erityisesti minua on tämän toimintavuoden aluksi ilahduttanut ”sen muun
toiminnan” määrä ja uusien tekijöiden ilmaantuminen – tähän mennessä TuuKKin nimissä on järjestetty
ainakin eläinfysioterapeutin luento, rally-tokon alkeiskurssi, koirauimalaan tutustumiskäynti,
hajuerottelukurssi ja koirafrisbee-alkeiskurssi – jaosten ”normaaliin tekemisiin” kuuluvien agility-episten ja
pk-leirin lisäksi. Wau… jatketaanhan samaan malliin! Kaikenlaiset vinkit ja toiveet lajeista, kursseista,
tapahtumista tai muusta koiramaisesta tekemisestä otetaan lämpimästi vastaan – ja vielä parempaa, jos
viestisi hallitukselle alkaa sanoilla ”saanko järjestää…” 
Tässä yhteydessä onkin hyvä myös muistuttaa kaikkia jäseniämme muutamista jäseneduista, joista ei vielä
toistaiseksi nettisivuilla ole selkokielistä tekstiä (se on tulossa…) – väliotsikko tässä voisi olla ”TuuKKissa
harrastaminen kannattaa”. Eli tuemme jäsentemme koiraharrastusta ja kouluttautumista mm. maksamalla
eri lajien koulutusohjaajakurssien tai koetoimitsijakurssien (tai vastaavien ”virallisten”
pätevöitymiskurssien) osallistumismaksut, tuemme omia eri jaosten kouluttajia tarjoamalla heille erilaisia
kursseja/seminaareja/koulutuksia seuran kustantamana, maksamme meitä eri lajien SM-kisoissa
edustavien koirakoiden SM-osallistumismaksut ja tarjoamme aktiivisille toimihenkilöille laadukkaan
edustusasumme (arvo 180 eur). Kaikella tällä pyrimme siihen, että seurassamme on entistä enemmän
aktiivisia ja seuramme tekemiseen sitoutuneita toimijoita, kouluttajia ja jaosten vetäjiä sekä luonnollisesti
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haluamme myös tarjota jonkinnäköistä vastinetta seuramme eteen käytetyille työtunneille. Mikäli sinä
haluat näiden(kin) jäsenetujen piiriin – ota yhteyttä joko hallitukseen tai oman lajisi jaokseen, niin
katsotaan sinulle sopiva tapa päästä mukaan aktiivisten toimijoiden rinkiin.

Omassa laumassani on jälleen tapahtunut muutoksia. Edellisessä lehdessä kerroin perheemme muuttuneen
kolmen koiran taloudeksi ja nyt kohta 6 kuukauden ikäinen Pihka vilistääkin edelleen joukossamme, mutta
suureksi suruksemme jouduimme vappuaattona hyvästelemään viimeiselle matkalleen koiralaumamme
vanhimman jäsenen, lähes 12-vuoden ikään ehtineen Ruskan (Kweetnie V.D. Vastenow). Suru on edelleen
käsin kosketeltava, mutta tiedän, että joku kaunis päivä pystyn muistelemaan yhteistä aikaamme hymy
suupielissä ja Ruska tulee olemaan mukana sydämissämme ikuisesti. Elämä jatkuu kaikesta huolimatta ja
parasta terapiaa ainakin minulle on ollut näiden kahden eläväisen kanssa puuhastelu sekä kaikkien
koirakavereiden vertaistuki
– lämmin kiitos teille siitä.
Kaikesta huolimatta ja juuri sen
takia – ihanaa alkanutta kesää.
Nähdään TuuKKin tapahtumissa,
koulutuskentällä, erilaisissa
koiratapahtumissa ja siellä sun
täällä!

© Marja Uusitalo

Kweetnie V.D. Vastenow "Ruska" 27.5.2002 - 30.4.2014.
Minä <3 mun Ruska. Ikuisesti.
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Agilitypälstä
Agilitytoimikunnan kevätterveiset
Agikevät alkoi treenikauden avauksella viikolla 16. Treeniryhmissä on mukavasti porukkaa ja olemme
pystyneet tarjoamaan treenipaikan kaikille halukkaille. Kevätkausi jatkuu aina viikolle 24/25 saakka, tarkista
asia vielä omalta kouluttajaltasi. Toki kenttä on agilistien käytössä aina koulutuskalenterin mukaisesti, joten
ei muuta kuin omia kesätreeniporukoita kasaamaan.
Molemmat epäviralliset kisat on lehden ilmestyessä käyty: ensimmäiset 3.5. ja toiset 17.5. Kisojen tulokset
ja kuvat löytyvät kotisivuiltamme (Agility  Kisaavat  Tulospörssi).
Ensimmäisissä epiksissä kisaavien luokassa oli valitettavan vähän osallistujia, mutta se johtui luultavimmin
siitä, että samaan aikaan järjestettiin Helsingissä viralliset kisat. Mölliluokassa sen sijaan oli ihan mukavasti
väkeä. Palkintopallille kipusi TuuKKilaisittain vieraita kuonoja, paitsi makseissa: Laura ja Urho pokkasivat
hienosti kolmannen sijan – onnea! Kisaavissa TuuKKilaisia nähtiin kolmen parhaan joukossa mineissä ja
makseissa. Mineissä kakkospallille nousivat Hanna & Litmanen ja kolmossijan ottivat Elina & Nelli. Maksien
kakkosia olivat Karoliina & Huisku. Onnea myös heille! Toivon mukaan seuraavissa epiksissä olisi myös
enemmän kisaavia mukana. Agilitytoimikunta kiittää vielä kaikkia talkoolaisia – järjestelyt sujuivat hienosti!
Seuramme järjestää elokuun lopulla myös viralliset kisat, joihin erityisesti kaivataan talkoolaisia. Asiasta
laitetaan vielä sähköpostia kaikille agilisteille, mutta pistäthän kalenteriin jo merkinnän, jos et sitä vielä ole
tehnyt: 23. – 24.8.2014. Kisapaikkana toimii Hyrylän vanha urheilukenttä. Lauantaina kisaavat 1- ja 2luokkalaiset, sunnuntaina 3-luokkalaiset. Kisajärjestelyt ovat hyvällä mallilla.
Iloisia uutisia on kantautunut kisakentiltä  Anja & cocspa Sofi ovat tehneet jäätävän hienoa työtä: Sofilla
on plakkarissa ensimmäisenä cockerina Suomessa sekä agility- että hyppyvalion tittelit.
Superimahtilämpimät onnittelut! Nina & cocspa Milo ovat nousseet kolmosluokkaan, suuret onnittelut
heille, samoin kuin viime lokakuussa kolmosiin nousseille Caritalle & lägpys Pyrylle. Uusia kakkosluokkaisia
tammikuulta ovat Sarianna ja pvirse Hero,
onnea! Ihan tässä ilosta ja ylpeydestä pakahtuu,
kun TuuKKilaiset jyrää! Muistattehan ilmoitella
luokkanousuista tai vinkata kaverista 
Lopuksi vielä kiitoksen sananen, johon liene
kaikki voivat yhtyä. Kiitos hienosta hallikaudesta
mahtaville kouluttajille sekä kanssatreenaajille
ja isot kiitokset teille kaikille siitä, että
tsemppaatte ja kannustatte toisianne! Toivotan
kaikille menestyksekästä kevättä ja kesää.
Kouluttajani sanoja lainaten, muistakaa
NAUTTIA agilitystä 
©Saara Hirvonen
Elina

Kuvassa Hero näyttää pujottelutaitojaan
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Koiran lihashuollon ABC
Teksti: Saara Hirvonen Kuvat: Marja Uusitalo
TUUKKilaisten riemuksi seuran jäsenille järjestettiin mahdollisuus päästä
kuuntelemaan eläinfysioterapeutin Petra Snellman-Niemenpalon luentoa
Tuusulan pääkirjastolla 1.3.2014. Luento keräsi salin täydeltä kiinnostuneita
koirien lihashuollosta. Aktiivisen treeni- ja kilpailukauden ollessa käynnissä
kertaus luonnon sisällöstä on ajankohtainen.
Lihashuollon avaintekijät ovat alku- ja loppuverryttely. Niiden tärkeydestä on
aina puhuttu ja syystäkin. Hyvä liikuntasuoritus sisältää kunnon alkulämmittelyn
ja loppujäähdyttelyn, oli kyse sitten ihmisen tai koiran lihaksistosta. Mutta miten
alkuverryttely vaikuttaa fysiologisesti?
Alkuverryttelyn fysiologiset vaikutukset
-

Syke nousee, jolloin verenkierto
vilkastuu ja verenpaine kohoaa
Hengitys tehostuu
Kehon lämpötila nousee
Lihasten elastisuus paranee
Lihasten supistuminen voimistuu ja
nopeutuu
Koordinaatio, hermolihastoiminta ja
keskittymiskyky paranevat
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Millainen on hyvä koiran alkuverryttely?
Pääsääntöisesti ohje kuuluu näin; hyvän alkuverryttelyn kesto on n. 30
minuuttia, on nousujohdannainen eli se alkaa kävelyllä/ravilla (n. 15 min),
jonka jälkeen laukataan. Sykkeen nousun jälkeen palataan kävelyyn ja raviin.
Tämän jälkeen tehdään kevyet ”venyttelyt” ja ravistelut. Venyttelyinä on
hyvä koiran niska- ja vartalotaivutukset*. Paikalla ollessa lämpö koiran
lihaksistossa pysyy noin 15 minuuttia säästä riippuen, eli omaa vuoroa
odotellessa koiran kanssa on hyvä tehdä lajin omaisia suorituksia ja kävelyä.
Lajin omaisesta suorituksesta esimerkkinä agilityssä yksittäisten esteiden
hypyttäminen ja kierrot.

*Niska- ja
vartalotaivutukset
Ota koira jalkojesi väliin
seisoma-asennossa.
Namilla houkuttele
koiraa taivuttamaan
ensin päätä puolelta
toiselle. Parin toiston
jälkeen kasvata liikettä ja
vie namia kohti koiran
takapäätä. Näin koira
joutuu taivuttamaan

Vartalotaivutuksia Petran
esimerkillä
Treeni sujui turvallisesti hyvän alkuverryttelyn jälkeen. Nyt innokas koira
pitäisi saada jäähdyttelemään. Millainen on hyvä loppuverryttely?
Kun lihas tekee työtä niin paljon, että se käyttää kaikki happivarannot se
alkaa tuottaa maitohappoa. Loppuverryttelyn tavoite on saada kertynyt
maitohappo pois lihaksesta. Maitohapon puoliintumisaika on 15 – 20
minuuttia. Jäähdyttely olisi syytä tehdä hihnassa, jotta pystyt säätelemään
koiran vauhtia. Suoraan harjoituksen jälkeen hyvä jäähdyttely sisältää
reipasta käyntiä tai hidasta ravia 15 minuuttia tai mieluummin 30
minuuttia. Tämän jälkeen tehdään kevyet lyhyet venyttelyt. Kahden tunnin
päästä koiran kanssa olisi hyvä tehdä 30 – 60 minuutin reipas lenkki. Jos
harjoitukset ovat olleet myöhään illalla voi tämän tehdä seuraavana
aamunakin. Lenkin päälle suoritetaan pidempi kestoiset venyttelyt.
Venyttelyä voi tehostaa hieromalla ja kevyillä ravisteluilla. Seuraavana
päivänä harjoituksista tehdään matala tehoinen ravilenkki koiran kanssa.
Rankankaan kilpailuviikonlopun jälkeen koiraa ei kannata laittaa
täyslepoon, vaan suoritetaan palauttavia ravilenkkejä.

koko vartalonsa namin
perässä. Toista
molemmat puolet. Älä
anna koiran istua
missään vaiheessa. Voit
tarvittaessa pitää toisella
kädellä koiran mahan alta
kiinni.
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Loppuverryttelyn fysiologiset vaikutukset
-

Syke laskee
Verenkierto tasoittuu, jolloin
verenpaine laskee
Hengitys tasaantuu
Kehon lämpötila laskee

Petra näyttämässä oikeaoppisen eturaajan
venyttämisen
Hyvästä verryttelystä huolimatta, koiralla saattaa mennä lihakset jumiin. Mistä tietää, että koiralla on
lihaskireyksiä?
Tunne koirasi, kaikki poikkeava käytös saattaa olla signaaleja lihaskireydestä. Lihaskireyden oireita
voivat olla;
















Koira lopettaa venyttelemisen tai vastaavasti venyttelee jatkuvasti riippuen koirasta, miten se
käyttäytyy kun kireyttä ei ole.
Koira seisoo takajalat rungon alla, alaselkä köyryssä
Peitsaa tai laukkaa, ei ravaa!
Askelpituus lyhenee
Nuolee tai puree toistuvasti ranteitaan, polviaan, kylkiään tai alaselkää
Kulkee pää alhaalla tai liian ylhäällä
Ei nosta häntäänsä ylös tai heiluttaa vain toisella puolella
On jäykkä levon tai rasituksen jälkeen
On haluton liikkumaan tai väsyy helposti
Etsii ponnahduspaikkaa hypätessään
KÄYTÖS MUUTTUU
Selkä värähtelee tai koira ulahtelee koskettaessa
Ei pure kunnolla hihnaan, patukkaan tai leluun
Vaihtaa toistuvasti paikkaa makuulla
Normaalisti poiketen hermostunut tai haluton tekemään yhteistyötä

Säännölliset fysioterapiakäynnit kuuluvat koiran hyvään lihashuoltoon. Jumiutuneet/kipeät lihakset
saavat koiran liikkumaan epäpuhtaasti ja varomaan tiettyjä liikkeitä jolloin hyvin treenattu tekniikka
(esim. hyppytekniikka) voi kärsiä ja siten aiheuttaa pahimmassa tapauksessa liikuntaelimistössä
rikkoja. Aktiivisesti harrastavan koiran fysioterapian hoitoväli on 3 viikosta 2 kuukauteen. Mikäli
lihaksistossa on akuuttia kireyttä, fysioterapeutti suosittelee käymään 1 – 2 kertaa viikossa
vastaanotolla niin pitkään kunnes lihaksisto saadaan normaaliksi. Kotikoirankin suositellaan käyvän
moikkaamassa fysioterapeuttia 1 – 2 kertaa vuodessa.
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Pälveluskoiräjäoksen pälstä
Kevät terveisiä PK-jaoksesta!
Kevät alkaa olla jo pitkällä, ihan kesän kynnyksellä. Koekaudet alkaa olla jo monella korkattu ainakin
ensimmäisten ilmoittautumisten muodossa ja kevät leiri on jo ohitettu.
Leiriltä muutama sananen: Ihanaa, kun leirille osallistuu myös maastoryhmien ulkopuolelta koirakkoja
treenaamaan! Leirin kouluttajat olivat myös hyvin motivoituneita asiassaan, esimerkiksi jälkikouluttaja toi
mukanaan loistavat jälkimaastot, hakukouluttaja oli käynyt tsekkaamassa maastot etukäteen soveltuviksi ja
tottiskouluttaja toi mukanaan hypyt sun muut tykötarpeet tottiskenttää varten. Ihanaa! Leirillä oli monen
vuoden jälkeen taas yhteistä ohjelmaakin eikä se ollut lainkaan hassumpaa! Joten uudella innolla myös
tulevilla leireillä tulee olemaan yhteistä tekemistä, vaikka se onkin haastavaa maastoryhmien usein
kotiutuessa vasta illan pimetessä.
Ei muuta kuin tsemppiä kaikille tasapuolisesti luokkaan katsomatta alkuvuoden treeneihin ja koitoksiin! Ja
tulospullaa kehiin maanantain tottistreeni-iltoihin – kahvit talon puolesta. 
PK-jaoksen puolesta

Minttu
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KVARTTIS*
Eli kvarttaali TUUKKilainen. Tässä sarjassa esitellään yksi sattumanvaraisesti valittu seuralaisemme.

Nimi: Sarianna Kujanen
Laji: Agility sekä metsästys
Koira(t): 4-vuotias Hero ja Masa 15 kk. Kummatkin ovat punavalkoisia irlanninsettereitä.
Koiramainen kohokohta: Heron kanssa agilityn sert, joka oikeutti nousun 2. luokkaan.
Hero on Suomen ensimmäinen punavalkoinen irlanninsetteri, joka kilpailee agilityssä
virallisissa kisoissa.
Tulevaisuuden haaveita: Kehittyä agilityssä ja oppia lisää. Masan kanssa haaveissa on
koetulos metsästyksestä.
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Teksti: Marja Uusitalo, Saara Hirvonen

Tuusulan Kennelkerho ry:n vuosikokouksessa tavan mukaan palkittiin Vuoden koirat 2013.
Fanfaarin pärinää, tässä he ovat:
VUODEN AGILITY-TULOKAS

australianpaimenkoira narttu
Zharmant’s Bourbon (FI32319/11)
– ohjaaja/omistaja Jonna
Pietiläinen,
pisteet 105
VUODEN NÄYTTELYTULOKAS

belgianpaimenkoira groenendael
narttu Black Master’s Jig of Life
(FI32226/12) – omistajat Johanna
Vaarna & Ritva Salmi
pisteet 21
VUODEN PK-TULOKAS

belgianpaimenkoira tervueren uros
Rantavahdin Jaska Jokunen
(FI34947/11) – ohjaaja/omistaja
Pirjo Vasarainen
pisteet 284 (HK1)

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-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
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VUODEN TOKO-TULOKAS

VUODEN PK-KOIRA

dobermanni uros Brückendorfer
Puma (FI53550/08) –
ohjaaja/omistaja Tytti
Reinikainen
pisteet 22

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

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
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.
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Miltä nyt tuntuu Mari Kurenmaa?

Mari Kurenmaa ansaitsi Vuoden koira 2013 kisassa huimat 3 kpl
kunniamainintoja; kaksi niistä tuli Vuoden näyttely-koira sarjassa ja
yksi vuoden PK-koira sarjassa
Ketä laumaasi kuuluu?
Tyttökoira Bree on 4 vuotta ja sen kanssa harrastetaan pkhakua, pk-viestiä, tokoa sekä agilityä. Breellä on
koulutustunnukset HK3, VK3 sekä kilpailemme tokossa
erikoisvoittajaluokassa. Agilityssä emme (vielä) kisaa.
Näyttelyissä olemme sen verran käyneet, että Bree on
Suomen Muotovalio. Vuonna 2013 Bree oli beauceronien
PK-rotumestari sekä sai hopeaa beauceronien
tokomestaruuskisoissa. Bree oli viime vuoden PK-beauceron
sekä vuoden tokobeauceron #2.
Poikakoira Ukko on 3 vuotta ja sen kanssa harrastetaan pkviestiä sekä tokoa. PK puolelta koulutustunnuksia ei BH:n
lisäksi vielä ole, mutta tokossa saavutettiin äskettäin TK2.
Näyttelyissä olemme käyneet Ukon kanssa enemmänkin –
sillä kun tuntuu olevan taipumusta niihin sekä se tuntuu
nauttivan ”patsastelusta”. Ukko onkin kansainvälinen
näyttelyvalio (C.I.E) sekä sillä on seuraavat tittelit: Voittaja
2012, Tallinn Winner 2013, Baltian Voittaja 2013, Helsinki
Winner 2013, Pohjoismaiden Voittaja 2013 sekä Voittaja
2013. Vuonna 2013 Ukko oli vuoden näyttelybeauceron #3.

© Elisa Kämäräinen

Mitä, miten ja kuinka usein harjoittelette?
Minä treenaan päivittäin koirieni kanssa. Vähimmillään treeni voi olla pientä tottistreeniä lenkin ohessa tai
tokoliikkeiden hiomista olohuoneessa sekä enimmillään hakutreenit/viestitreenit voivat kestää useita
tunteja metsässä, säällä kuin säällä. Enpä arvannut Breetä hankkiessani, että hurahdan näin totaalisesti
näihin koiraharrastuksiin. Ajattelin, että käymme tutustumassa eri lajeihin ja katsomme mistä koira
tykkää... ja sehän tykkäsi kaikesta mitä kokeiltiin. Enää ei sitten uskalla kokeilla mitään uutta, sillä aika ei
tahdo riittää uusille lajeille!
Harjoitteletteko näyttelyitä varten?
Näyttelytreeniä tehtiin joskus alkutaipaleella jonkin verran, jotta koirat osaavat edes jotenkin käyttäytyä
kehässä ja juosta kauniisti. Nyt emme juurikaan sitä harrasta, palauttelemme vain ennen näyttelyä mieliin
muutamat jutut. Beussit on melko helppo esitellä kehässä, kun niitä ei tarvitse asetella eikä puunata ja
pöyhiä.
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Mikä on teidän motto?
Mottona minulla on koiraurheilussa: Niin pitkälle mennään kun päästään ja niin kauan kuin on hauskaa!
Beussit ovat oivia treenikavereita, sillä niiden mielestä treenaaminen on vaan niin siistiä! Ulko-ovesta
päästyään kumpikin koira yrittää aina kurvata auton takakontille, josko lähdettäisiin taas.

© Mikko Marttinen

www.beefandbones.fi
Lemmikkien A-luokan lihakauppa
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Toko pälstä
Toko-koulutukset pyörivät taas täydellä teholla joka toinen sunnuntai (parillinen viikko). Koulutukset
jatkuvat kesäkuun puoleen väliin asti. Koulutusryhmiä on nyt viisi eri tasoa: pennut, arkitottelevaisuus,
toko-alkeet, toko-jatko ja kilpailijat (ALO/AVO). Ryhmät täyttyivät heti ja tulijoita olisi ollut enemmänkin
varsinkin kilpailijat-ryhmään. Myös toko-alkeet ryhmään oli sen verran tulijoita, että perustettiin kaksi
ryhmää. Lisäksi VOI/EVL-ryhmä harjoittelee omatoimisesti joka sunnuntai.
Koulutuksiin on tullut paljon uusia kasvoja, mutta myös aikaisemmin koulutuksissa käynneitä on edelleen
mukana. Treenien tulokset voidaan sitten punnita möllitokossa, joka on tarkoitus järjestää 15.6.2014.
Toukokuussa alkoi myös rally-tokon alkeiskurssi. Kurssi kestää kesäkuun alkuun. Kurssi täytti heti ja
enemmänkin olisi ollut tulijoita. Mahdollisesti syksyllä järjestetään uusi alkeiskurssi. Kouluttajana toimii
Hannele Pirttimaa. Alkeiskurssin jälkeen on mahdollisuus jatkaa treenaamista ryhmässä.
Kevät terveisin Toko-toimikunta

© Titta Järvenpää
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Pelästuskoiräjäoksen pälstä
Teksti: Mirva Hiltunen
Lumietsintä koulutuksessa
Suomen Palveluskoiraliitto ja Pelastuskoiraliitto järjestivät
yhteistyössä Kuusamon Pelastuskoirat ry:n kanssa
lumietsintäkoulutuksen. Koulutus toteutettiin Kuusamossa Basecamp
Oulangassa. Koulutus oli tarkoitus järjestää Kuopiossa, mutta lumen
puutteen vuoksi koulutus siirrettiin Kuusamon lumisiin maisemiin.
Kouluttajina toimivat Jarmo Happo poliisikoiralaitokselta sekä Vesa
Hiltunen lapin poliisikoiralaitokselta. Koulutukseen oli valittu kuusi
koirakkoa sekä muutama kuunteluoppilas molemmista liitoista.
Harjoituskoirakoiden valinnassa oli huomioitu koirien koulutustason
lisäksi hälytysryhmiin sijoittuminen sekä alueellisuus.
Minua onnisti ja sain ilmoituksen pääsystä kyseiseen koulutukseen.
Päätimme yhdessä Karoliinan kanssa lähteä torstaina matkaan
Kuhmon kautta. Yövyimme appiukkoni luona. Perjantai aamuna
sulloimme hollanninpaimenkoira Mantan ja australianpaimenkoira
Jakin häkkeineen ja tavaroineen henkilöautoon. Pientä
järjestelmällisyyttä ja tavarat löysivät oikean paikan. Manta sai vahtia
meidän eväitä takakontissa. Jakilta tuo ei olisi luonnistunut.
Saavuimme perille hyvissä ajoin. Mökki oli pieni. Onneksi sopu antaa
tilaa sekä pieni järjestelmällisyys, jota ei minulta useinkaan löydy.
Perjantaiilta alkoi
pienellä
teoria
tuokiolla.
Lopuksi
saimme
tehtävän

Lumietsintäkoulu
tuksen
harjoitusvaiheet
1.Vaihe
Koirakko tutustuu ns.
luolaan (lumi-iglu).
Ohjaaja houkuttelee
koiransa lumi-iglun
sisään. Koirakko viettää
siellä aikaa makupalojen
ja lelujen kanssa.
2.Vaihe
Koirakolle näytetään
maalimiehen meno lumiigluun. Hetken päästä
koira päästetään
maalimiehen luokse.
Ohjaaja menee koiransa
luokse. Kolmikko viettää
yhdessä aikaa iglun
sisällä.
3.Vaihe
Näytetään koiralle
maalimiehen menevän
lumi-igluun. Koira
käännetään pois päin
kohteesta. Maalimies
siirtyy toiseen lumiigluun. Koirakko
lähetetään töihin. Näin
opetetaan koiralle nenän
käyttöä.
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muodostaa ryhmät. Sain paperia ja kynän. Ryhmät olivat luotu hetkessä.
Lauantaina aamu alkoi Juumajärvellä, jossa harjoituksiin oli käytössämme viitisenkymmentä lumiiglua (lumikammia). Iglut olivat valmistaneet turistit, jotka olivat yöpyneet niissä hakien jotain
eksotiikkaa. Koirat pääsivät yksitellen tutustumaan lumi-igluihin.
Tavoitteena oli saada koirat kaivamaan iglujen suuaukolla olevaa lunta
päästäkseen maalimiehen luokse.
Suurin osa harjoituskoirakoista eivät olleet aikaisemmin harjoitelleet
lumipiilojen kaivamista. Nopeasti kuitenkin koirat ymmärsivät
harjoituksen idean ja pääsivät kaivamalla iglun sisällä olevan
maalimiehen luokse. Osa koirista ilmaisivat ja pyrkivät kaivamaan lumiiglun päältä. Maalimies kehui koiraa ja ohjaaja ohjasi koiran suuaukolle,
jossa he yhdessä kaivoivat tien auki kohti iglun sisään ja näin taas sai
koira tunkeutua maalimiehen luokse.
Lumietsinnässä valmiin koiran motivaatio pidetään yllä palaten
alkuopetukseen. Varsinainen kaivaminen heikentää koiran motivaatiota
etsintään.
Lauantai-iltana harjoittelimme etsintää koskemattomalla lumialustalla
lumikenkien kanssa.
Lumikengillä käveleminen on yllättävän vaikeata. Jakia se ei onneksi
häirinnyt ohjaajan rämpiessä lumessa. Harjoituksen tarkoituksena oli ns.
tosietsintä ja koiran reagoinnin havaitseminen. Etsinnässä käytettiin
tuuliapua
hyödyksi.
Maalimies oli
kaivautunut
lumeen.
Koirat saivat
hajun kaukaa
ja etenivät
ripeästi
suoraan
umpihangessa
maalimiehen
Lumessa rypemisen jälkeen tarvikkeet tarvitsivat
kuivausta

luokse.

4.Vaihe
Toistetaan 3.vaiheen
treeni ja lisäksi laitetaan
lumilohkareita ja lunta
suuaukolle. Aukkoon
jätetään koiran pään
menevä aukko. Koirakko
lähetetään töihin. Koiran
löytäessä kadonneen, se
kaivaa tiensä auki ja
tunkeutuu maalimiehen
luokse. Tarvittaessa
ohjaaja tukee koiraansa
kaivamalla yhdessä
suuaukon esille.

5. Vaihe
Laitetaan kaksi
maalimiestä valmiiksi
lumi-igluihin. Peitetään
suuaukot kunnolla
lumilohkareilla ja lumella.
Peitetään myös muiden
iglujen suuaukot.
Lähetetään koirakko
töihin. Näin ohjaajat

joutuvat lukemaan
koiraansa tarkemmin.

Sunnuntaiaamuna osallistujat odottivat täysvarustus päällä lumikengät jalassa
käskyä seuraavaan koitokseen. Odottelun jälkeen yksi koirakko
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kerrallaan pääsi suorittamaan etsintää kurun pohjalle. Häiriöhenkilöt pitivät meteliä ja kaivoivat
lunta. Heidän sekaan oli haudattu kaksi maalimiestä lumen alle.

Kadonneet löytyivät hyvin lumeen peitetyistä roskalaatikoista tai lumeen haudattuina.
Aloitteleville koirille on hyväksi, että laatikkoon jätetään rako ennen lumella peittämistä. Näin
varmistetaan, että ihmisen haju pääsee nousemaan lumeen. Osa koirista keskittyi ilmaisemaan ja
osa koirista kaivamaan maalimiestä. Sydän sykähti, kun Jaki rupesi yllättäen kaivamaan ja lumen
seasta ilmestyi miehen kasvot.
Etsinnän jälkeen paluumatkalle oli järjestetty passiivinen etsintä. Ihminen oli kätkeytynyt noin 10
metrin päähän polun varrelta. Noin puolet ohjaajista huomasi matkan aikana koiransa reaktion.
Itse hämmästyin Jakin syöksyessä liinan kanssa 15 metriä polulta suoraan metsään. Huomasin
lakanoihin kääriytyneen naisen. Ensimmäinen reaktioni oli, että tämä on niitä hulluja turisteja,
jotka haluavat yöpyä metsässä.
Pelastuskoirakoiden tulisi harjoitella passiivista etsintää. Koiran reagointia pitäisi tukea esimerkiksi
normaaleilla ulkoilu lenkeillä.
Lumietsintäkoulutus oli lyhyt ja ytimekäs. Se antoi meille valmiudet ja ideoita kehittää sekä
kouluttaa alueemme pelastuskoirakoita. Kohta takapihallani majailee kaksi vanhaa tyhjää roskista
odottaen ensilumia. Antaa kuitenkin kesän tulla ensin.

Mirva
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TUUSULAN KENNELKERHON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013
1. YLEISTÄ
Kulunut vuosi oli kerhon 41. toimintavuosi ja vuoden aikana juhlittiin kerhon 40-vuotis
syntymäpäiviä. Kerhon toiminta on ollut monipuolista kuten aina ja harrastaminen on ollut
mahdollista kaikissa seuramme jaoksissa. Näyttelyjaoksen joka toisen vuoden ponnistus – Tuusula
Summer Show – pidettiin taas kesällä 2013, kun taas ajokoirajaoksen toiminta on ollut pienemmällä
liekillä. Pk- ja pelastuskoirajaokset ovat pyörittäneet toimintaansa niin tottelevaisuuskentällä kuin
maastotreeneissäkin. Agilityä on harjoiteltu omalla kentällämme sulan maan aikana ja talven tultua
koulutus siirtyi vuokrattuun sisähalliin. Toko-jaoksen toiminta käynnistyi pienen tauon jälkeen
mallikkaasti ja on pyörinyt joka toinen sunnuntai kevät- ja syyskaudella. Loppuvuodesta perustettiin
myös kisatavoitteellisten, ylempien (VOI/EVL) luokkien liikkeitä tavoitteellisesti treenaavien
tokoilijoiden ryhmä, joka on harjoitellut ilman erillistä vetäjää joka sunnuntai.
Kenttämme ilmettä on parannettu juhlavuoden aikana merkittävästi – kentällä olevat kontit ovat
saaneet uuden ilmeen Pekka Halosen Akatemian opiskelijoiden toimesta ja valaistusta parannettiin
lisäämällä peräti 4 valotolppaa kentän ns. pimeälle puolelle. Näin kenttämme käyttöä on ollut
mahdollista lisätä, kun valoisaa aluetta tuli merkittävästi lisää.
2. HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT
Vuosikokouksen valitsemaan hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtaja Marja Uusitalo,
varapuheenjohtaja Martti Takala sekä jäsenet Tarja Immonen, Mervi Kähönen, Anja Nikkonen,
Mirva Hiltunen ja Jonna Lindfors. Varajäseninä ovat toimineet Mari Lehto ja Mari Kurenmaa.
Hallitus valitsi keskuudestaan sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi Jonna Lindforsin.
Toiminnantarkastajina ovat toimineet Miia Lemmetyinen ja Henna Puputti.
Varatoiminnantarkastajina ovat toimineet Arja-Leena Aho ja Päivi Reiman.
Jaokset vetäjineen: Ajokoira-jaos; vastuuhenkilöitä ei valittu, koska ei aktiivista toimintaa, Agilityjaos; Mari Lehto, Martti Takala, Maiju Turunen, Henna Puputti, Manja Hämäläinen, Marianne
Häkkinen, Reetta Haataja ja Elina Mauno, Toko-jaos; Tarja Immonen, Arja-Leena Aho ja Leene Torri,
PK-jaos; Mervi Kähönen, Tintti Norring, Riikka Mäkinen, Petra Niemi, Minttu Gröhn ja Tarja
Ruokolainen, Näyttely-jaos; Anja Nikkonen ja Elise Takala, Pelastuskoira-jaos; Mirva Hiltunen ja
Nina Sarkonen sekä Nuoriso-jaos; Mari Lehto ja Heini Lukkarinen.
Kerhoemäntänä on toiminut Merja Järveläinen ja kenttävastaavana Anita Riekki. Lehteä on
toimittanut Elina Mauno. Internet-sivuja on hoitanut Minttu Gröhn (osoitteessa
www.tuusulankennelkerho.fi). Jäsenrekisteriä on ylläpitänyt Minttu Gröhn.
3. KOKOUKSET JA MUUT KERHOTAPAHTUMAT
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Metsäpirtillä 4.3.2013, läsnä oli 31 jäsentä.
Hallitus on kokoontunut toimikautensa aikana 8 kertaa (paikallaolot: Marja Uusitalo 7/8, Martti
Takala 8/8, Jonna Lindfors 8/8, Anja Nikkonen 6/8, Tarja Immonen 7/8, Mirva Hiltunen 5/8, Mervi
Kähönen 8/8).
Kerhon syntymäpäiväjuhlia vietettiin kaikille jäsenille avoimessa kakkukahvi-tilaisuudessa kentällä
(lauantaina 19.10.2013), minkä yhteydessä jaokset esittelivät toimintaansa ja harrastajilla oli
mahdollisuus kokeilla eri lajeja omien koirien kanssa. Virallinen 40-vuotis juhlaillallinen oli
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26.11.2013 Gustavelundissa ja tänne kutsuimme kaikki nykyiset ja entiset toimihenkilöt sekä
aktiivisia harrastajia kustakin jaoksesta. Lähetimme kutsuja myös yhteistyökumppaneille sekä
lähiseutujen kennelkerhoille, eri liitoille ja Tuusulan Kunnalle. Kutsutuista n. 50 henkilöä pääsi
saapumaan paikalle ja juhliamme kunnioitti läsnäolollaan Suomen Palveluskoiraliitto, Uudenmaan
Kanakoiraharrastajat ry, Keravan Koiraharrastajat ry ja Järvenpään Koirakerho ry. Juhlissa
palkitsimme entiset puheenjohtajamme, muutamat aktiiviset harrastajat sekä vuonna 2013
mestaruuskilpailuissa menestyneet koirakot.
4. JÄSENET 31.12.2013
Jäseniä yhteensä 313 (351), joista varsinaisia jäseniä 261 (301), perhejäseniä 30 (31) ja vapaajäseniä
22 (19). Suluissa edellisvuoden luvut. Lisäksi yhteistyökumppaneita on ollut 7 (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), Reetta Haataja (kouluttaja), Mari Lehto (kouluttaja, nuorisojaos, hallituksen
varajäsen), Henna Puputti (vaihtoi seuraa syksyllä), Manja Hämäläinen ja Marianne Häkkinen
(episvastaava alk. syksy 2013). Yhteyshenkilö agilityseurojen yhteiseen valmennusryhmään on
vielä valitsematta.
Agility-jaos on järjestänyt ulkokenttäkoulutuksia Nahkelan kentällä huhtikuusta kesäkuuhun ja
elokuusta syyskuun loppuun tiistai-, keskiviikko-, torstai- ja perjantai-iltaisin. Kouluttajina: Mika
Väisänen, Tia Hirvonen, Jonna Pietiläinen, Mari Lehto, Reetta Haataja, Martti Takala, Päivi Reiman
ja Arja-Leena Aho.
Talvihallivuorot on varattu (ti, ke ja to klo 17 – 18) Ojangon Vuokkoset-Areenalta ajalle 1.10.2013 –
1.5.2014 ja kaikki halukkaat ovat saaneet treenivuoron. Treenaus tapahtuu omakustanteisesti ja
kouluttajina hallivuoroilla toimivat Anja Lintunen, Reetta Haataja ja Carita Mäkinen.
Koulutusmaksu oli 50 euroa / koirakko / kausi ja agilitytoimikuntalaiset ovat treenanneet puoleen
hintaan, kouluttajat ilman maksua. Treenipaikan vastaanottamalla jokainen harrastaja oli
veloitettu osallistumaan vähintään kolmeen agility- / talkootapahtumaan treenivuoden aikana ja
tästä on pidetty myös kirjanpitoa. Alkeiskurssia ei järjestetty ja kaikki koulutus on tapahtunut
oman seuran kouluttajien voimin (ulkopuolista koulutusta ei järjestetty). 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.
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5.3. PK-jaos
PK-jaos on järjestänyt palveluskoirakokeisiin tähtäävää koulutusta ensisijaisesti kilpailuoikeuden
omaavien rotujen edustajille. Toimintamuotoina ovat olleet tottelevaisuuskoulutukset Nahkelan
koulutuskentällä ympäri vuoden (erilliset kurssit keväällä ja syksyllä, 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, Tintti Norring, Riikka Mäkinen, Petra
Niemi, Minttu Gröhn ja Tarja Ruokolainen. Hakuryhmiä ovat vetäneet Mervi Kähönen, Marja
Uusitalo ja Mari Kurenmaa, jälkiryhmän vetäjänä toimi Riikka Mäkinen. Aktiivisia
kerhotoimintahenkilöitä (tottelevaisuuskouluttajia) ovat edellä mainittujen lisäksi olleet Reija
Nieminen, Satu Klimschin, Elina Ahola-Iivarinen, Tuija Hirvi, Tintti Norring, Heidi Ilmonen, Minttu
Gröhn, Miia Lemmetyinen, Niina Siljander, Minna Tuusa, Mari Kurenmaa, Pirjo Vasarainen ja
Kaarina Karlsson.
Vuoden 2013 aikana on järjestetty seuraavanlaisia tapahtumia:
-

-

-

tottelevaisuuskursseilla teemakursseja keskittyen yksittäisiin liikkeisiin (uutena
paikallamakuukurssi), yleiskursseja, BH-kurssi ja arkitottis; keväällä kaksi ryhmää uudella
Kisavalmennus –kurssilla, joka oli suunnattu juuri kokeisiin menossa oleville koirakoille;
kurssien pituus 3 – 8 koulutuskertaa ja kursseilla oli yhteensä 86 koirakkopaikkaa
uutena tapahtumana talvitottikset, joiden tarkoituksena on vähentää kouluttajien kuormitusta
aktiivikisakaudella ja saada ympärivuotista jatkumoa osallistujille; talvitottikset alkoivat
joulukuussa 2013 tutustumiskurssilla ja seuraamisen tekniikkakurssilla ja päättyvät
helmikuussa 2014 arkitottikseen
valmennusta tottiskouluttajille alkukeväästä (vetäjänä Reija Nieminen)
3 ympäri vuoden toimivaa hakuryhmää (treenit väh. kerran viikossa, n. 10 koirakkoa / ryhmä)
ympäri vuoden toimiva jälkiryhmä (treenit kerran viikossa, 8 koirakkoa)
maastoryhmät leirillä Hartolassa toukokuussa (2 hakuryhmää + tottisryhmä) ja Räyskälässä
lokakuussa (2 hakuryhmää + jälkiryhmä)
Suski Korrin tottelevaisuusseminaari 7.4.2013
Jani Karvosen ja Suvi Moilasen tottelevaisuusseminaari 3.11.2013

5.4. Toko-jaos
Toko-jaokseen kuuluivat Tarja Immonen, Arja-Leena Aho ja Leene Torri. Koulutukset aloitettiin
maaliskuussa ja koulutuksia järjestettiin joka toinen sunnuntai koulutuskentällämme. Kesätaukoa
pidettiin kesä-heinäkuun ajan ja koulutukset jatkuivat taas elokuusta marraskuun loppuun asti.
Viimeisellä kerralla vietettiin harrastajien ”pikkujouluja” tokoilun merkeissä.
Koulutusryhmiä oli yhteensä 5 kpl; pennut 5 – 10 kk, arkitottelevaisuus yli 10 kk (2 ryhmää), tokoalkeet ja kilpailijat. Kussakin ryhmässä on käynyt max. 6 koirakkoa. Kouluttajina ovat toimineet
Tarja Immonen, Arja-Leena Aho ja Leene Torri. Koulutusmaksu oli 10 eur / kausi ja osallistujien
edellytettiin olevan myös seuran jäseniä. VOI/EVL-ryhmä perustettiin marraskuussa ja ryhmä
treenaa omatoimisesti joka sunnuntai.
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5.5. Muut kurssi / tapahtumat
Olimme mukana järjestelemässä valjakkourheilulajien koulutus- ja esittelytapahtumaa Hyvinkään
koiraurheilukeskuksessa 20.1.2013. Tapahtuma oli tarkoitettu kaikille valjakkourheilulajeista
kiinnostuneille ja tapahtumassa tarjottiin perustietoa lajeista sekä varusteista harrastamiseen ja
kilpailemiseen. Osallistujat saivat informaatiota Valjakkourheiluliiton (VUL) tuomarin Timo
Mäkiahon sekä Canin Caren Niina Forsblomin ja Kai Immosen pitämillä luennoilla ja tämän jälkeen
halukkaat pääsivät testaamaan eri lajeja käytännössä omien koirien kanssa ammattilaisten
opastuksella. Tapahtuma oli oikein onnistunut ja paikalla oli useita kymmeniä
valjakkourheilulajeista kiinnostuneita. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Hakunilan Seudun
Koiraharrastajien, Nobody’s Dogsportin, Hyvinkään koiraurheilukeskuksen ja Keravan
Koiraharrastajien kanssa.
Lokakuussa, 6.10.2013, järjestimme koirafrisbeekurssin Tuusulan Urheilukeskuksessa. Yhden
päivän kurssilla harjoiteltiin heittoja, erilaisia tekniikoita asiantuntevien opastajien johdolla.
Kurssin hinta sisälsi yhden kiekon, jonka avulla harrastusta pystyi helposti jatkamaan oman koiran
kanssa kurssin jälkeen.
6. NÄYTTELY-, KILPAILU- JA KOETOIMINTA
6.1. Agility-jaos
Keväällä 2013 järjestettiin kaksi epävirallista kisaa (möllit 14.5. ja kisaavat 23.5.). Kisojen
vastaavana toimi Elina Mauno ja nämä kaksi epistä tuottivat yhteensä n. 600 euroa.
Syyskuun 8. päivä järjestettiin viralliset agilitykisat 1- ja 2-luokille Vaunukankaan koulun kentällä.
Vastaavina olivat Markku Lauren ja Martti Takala ja kisat tuottivat n. 1 500 euroa.
6.2. Pelastuskoira-jaos
Pelastushakukoe järjestettiin kesällä 2013 kuudelle koirakolle. Näistä viisi koirakkoa sai hyväksytyn
tuloksen. Tuomarina toimi Jorma Suni ja koetoimitsijana Mirva Hiltunen.
Jäsenistöstämme kaksi osallistui pelastuskoirien SM-joukkuekatselmukseen Helsingin
Väestösuojeluyhdistyksen HEPeKo/HVSSy –hälytysryhmän kautta kahteen eri joukkueeseen (vain
hälytyskortin omaavat ryhmät saavat osallistua). HEPeKo:n ykkösjoukkue sijoittu 7. sijalle ja
kakkosjoukkue sai viidennen sijan.
Lisäksi harrastajat ovat saavuttaneet vuoden 2013 aikana koetuloksia seuraavasti:
- PEHA-A – 3 kpl
- PEHA-B – 2 kpl
- PERA-B – 1 kpl
- IPOR RH-T-A – 1 kpl
- BH – 4 kpl
Vuoden aikana on valmistunut 1 hälytyskoirakko Vapepan hälytyskortille avuksi viranomaisten
hälytyksiin.
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6.3. PK-jaos
PK-jaoksen järjestämissä virallisissa pk-kokeissa vuoden 2013 aikana koetoimitsijoina ovat olleet
Marja Uusitalo, Miia Lemmetyinen ja Sanna-Mari Saukkonen.
Vuoden 2013 aikana järjestettiin 4 virallista PK-koetta:
-

hakukoe 4.5. (7 koiraa)
BH-koe 3.6. (10 koiraa)
jälkikoe 14.9. (6 koiraa)
hakukoe 20.10. (8 koiraa)

Näiden lisäksi pk-harrastajat järjestivät beaucenpaimenkoirien ja hollanninpaimenkoirien
rotumestaruuskokeen Hyvinkäällä 17.8.2013. Lajeina olivat jälki-, haku- ja etsintäkoe (kaikki
luokat) ja koiria osallistui kokeeseen yhteensä 20 kpl. Kokeessa tehtiin yhteistyötä jälkikokeen
järjestelyiden osalta CityBelgit r.y:n kanssa. Kokeen koetoimitsijana oli Tintti Norring.
PK-harrastajiemme saavutuksia vuonna 2013:
-

-

PK SM joukkue 2013: Mervi Kähönen ja spn Konnamuorin Intro (EK), Minttu Gröhn ja spu
Lexicon Kenzo (HK), Mari ja Tero Kurenmaa ja ben Avataran Brittany (VK), Anitta ja Janica
Nurminen ja bptn Alma (VK)
PK etsintäkoe SM3: Mervi Kähönen ja spn Konnamuorin Intro
PK haku SM12: Minttu Gröhn ja spu Lexicon Kenzo
Etsintäkoe piirinmestaruus (Helsingin piiri) PM1: Mervi Kähönen ja spn Konnamuorin Intro
tiedossa olevia uusia koulutustunnuksia:
o BH – 10 kpl
o HK1 – 7 kpl
o HK2 – 6 kpl
o HK3 – 8 kpl
o EK1 – 1 kpl
o EK3 – 2 kpl
o JK1 – 1 kpl
o VK2 – 1 kpl
o VK3 – 1 kpl

Luonnetestejä järjestettiin vuonna 2013 yhteensä 6 kpl, kolmena eri viikonloppuna (9. – 10.3., 23.
– 24.3., 24. – 25.8.).
6.4. Toko-jaos
Epävirallinen toko-koe järjestettiin toukokuussa halukkaille koulutuksiin osallistuneille. Virallinen
toko-koe järjestettiin syyskuussa ja kokeessa jaettiin myös epävirallinen seuran toko-mestaruus
(voittaja Tintti Norring ja csku Final Fantasy’s Boys Don’t Cry).
6.5. Näyttely-jaos
Tuusula Summer Show 2013 järjestettiin kolmen seuran yhteisvoimin 29. – 30.6.2013 (muut
järjestäjät: Uudenmaan Kanakoiraharrastajat ry, Koirakerho Heiluhännät ry). Näyttelyyn oli
ilmoitettu yhteensä yli 2 600 koiraa ja näyttelyn kauneimman koiran tittelin (Best In Show) vei
afgaaninvinttikoira Agha Djari’s Blue Blood (om. Ylitalo Mikko & Hirvelä Arja & Ståhlberg Michaela,

Tuusulan Kennelkerho ry | Ydinluu 02 / 2014

Vantaa). Näyttelyjärjestelyt saivat taas kiitosta niin tuomareilta, kehätoimihenkilöiltä, osallistujilta
sekä näyttelyvierailta.
6.6. Ajokoira-jaos
Vuoden 2013 aikana ei järjestetty virallisia eikä epävirallisia ajokokeita, vaikka olimme anoneet
yhdet ketunajokokeet (piirinmestaruus) tammikuulle 2013. Koe jouduttiin kuitenkin perumaan
lumiolosuhteiden vuoksi (sitä siirrettiin kerran, mutta lopulta se jouduttiin perumaan kokonaan).
7. PALKINNOT JA MERKIT
Vuosikokouksessa 3.3.2013 jaettiin Vuoden koira 2012 -palkinnot seuraavasti.
VUODEN AGILITY-TULOKAS
kääpiösnautseri uros Hott’n Tott Da Ufo son of Afi (FI15649/10) – ohjaaja/omistaja Katja Nieminen,
pisteet 150
VUODEN AGILITY-KOIRA
1. kääpiösnautseri uros Chistoso A Fire Inside (FIN33524/06) – ohjaaja/omistaja Katja Nieminen,
pisteet 160
2. kääpiöpinseri narttu Maraca YSL Babydoll (FIN49843/08) - ohjaaja/omistaja Pia Ritaluoma,
pisteet 157
3. kääpiösnautseri uros Esslex Dexter Mcigors (FIN33125/08) – ohjaaja/omistaja Katja Nieminen,
pisteet 156
VUODEN NÄYTTELY-TULOKAS
partacollie narttu Lawnlake Angel Dust (FI15484/11) – omistaja Marianne Häkkinen, pisteet 22
VUODEN NÄYTTELY-KOIRA
1. newfoundlandinkoira uros Wave Seeker’s Fly Me To The Moon (FI12751/11)– omistaja Erkki ja
Leila Selin, pisteet 160
2. beauceron uros Moisionmäen Fiilis – omistajat Mari ja Tero Kurenmaa, pisteet 70
3. partacollie narttu Lawnlake Angel Dust (FI15484/11) – omistaja Marianne Häkkinen, pisteet 38
VUODEN PK-TULOKAS
saksanpaimenkoira uros Sonorian Falke (FIN15510/08) – ohjaaja/omistaja Mervi Kähönen, pisteet
273 (HK1)
VUODEN PK-KOIRA
1. belgianpaimenkoira tervueren narttu Alma (FIN39357/08) – ohjaajat/omistajat Anitta ja Janica
Nurminen, pisteet 862,2
2. saksanpaimenkoira narttu Konnamuorin Intro (FIN44092/05) – ohjaaja/omistaja Mervi
Kähönen, pisteet 516
3. saksanpaimenkoira uros Lexicon Kenzo (FI36929/10) – ohjaaja/omistaja Minttu Gröhn, pisteet
442,3
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VUODEN PELASTUSKOIRAKKO-TULOKAS
dobermanni uros Lady’s Trick Juryman (FI56335/10) – ohjaaja/omistaja Reeta Hämäläinen
perusteet: Reeta aloitti pelastushaun kauden puolessa välissä. Hän on erittäin aktiivinen harrastaja,
joka osallistuu kaikkeen toimintaan – kokeiden järjestämisestä apukouluttajaksi. Hän on tämän
puolen vuoden aikana suorittanut Etsintä- ja EA1-kurssit. Hän on ollut tutustumassa hälytysryhmän
toimintaan ja toimii nyt apuohjaajana Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytysryhmässä.
Koirakkona Reeta ja Make ovat edistyneet roimasti vuoden 2012 aikana. Reeta on antanut kotia
vaihtaneelle Makelle hienosti uuden suunnan elämään. Reeta on koiranohjaajana se, joka
ensimmäisenä muuttaa omaa käytöstään ohjeiden mukaan.
VUODEN PELASTUSKOIRAKKO
1. australiankelpie uros Kelmi Pyörremyrsky (FI20758/09) – ohjaaja/omistaja Merja Järveläinen
perusteet: Merja on aktiivinen harrastaja, joka osallistuu kokeiden järjestelyihin. Hän on käynyt
Etsintä 1-kurssin ja on ensiaputaitoinen. Hän on suorittanut vuoden 2012 aikana koiransa Onnin
kanssa viranomaisvaatimusten mukaiset kokeet PERA-A ja PEHA-B. Hän toimii Vapaaehtoisen
pelastuspalvelun hälytysryhmässä pelastuskoiraohjaajana.
2. bokseri narttu Cochice Xmas Joy (FIN16058/08) – ohjaaja/omistaja Henna Ahola
perusteet: Henna on aktiivinen harrastaja, jonka tavoitteena on tulla pelastuskoiraohjaajaksi
hälytystehtäviin. Hän on sinnikkäästi käynyt useissa kokeissa aloittaen BH-kokeesta. Hänestä
voimme ottaa mallia ja rohkaista mielemme mennä kokeisiin. Elli on temperamenttinen ja lempeä
bokseri, joka löytää nopeasti ja motivoidusti kadonneet maalimiehet. Toivomme, että tämä pieni
tunnustuspalkinto auttaa Hennaa pysymään tavoitteessaan ja osallistumaan viranomaistasolle
vaadittaviin kokeisiin.
3. australiankelpie narttu Kengurukolon Creme Caramel (FI20436/10) – ohjaaja/omistaja Sakari
Bergen
perusteet: Sakke on aktiivinen harrastaja, joka osallistuu kokeiden järjestelyihin. Hän on toiminut
ratamestarina, joka on vaativa rooli pelastuskoirakokeissa. Sakke teki loistavat maastokartat
Tuukkin ensimmäiseen pelastushakukokeeseen, alueet selkeästi rajattuna. Hän toimi myös
kartturina kokeessa ja sai tuomarilta suuret kiitokset. Hän on ollut tutustumassa hälyryhmän
harjoituksiin. Sakke tulee treeniin innokkaana säässä kuin säässä pitkästä matkasta huolimatta.
VUODEN TOKO-TULOKAS
kääpiösnautseri uros Chistoso A Fire Inside (FIN33524/06) – ohjaaja/omistaja Katja Nieminen,
pisteet 41
VUODEN TOKO –KOIRA
1. walesinspringerspanieli narttu Doniol Quite Perfect (FIN21129/05) – ohjaaja/omistaja Elina
Kautto, pisteet 71
2. kääpiösnautseri uros Chistoso A Fire Inside (FIN33524/06) – ohjaaja/omistaja Katja Nieminen,
pisteet 41
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3. beauceron narttu Avataran Brittany (FI41408/09) – ohjaaja/omistaja Mari Kurenmaa, pisteet 34

Pikkujouluissa palkitsimme muistolahjalla ja kukkakimpulla seuramme tämän vuoden SM-mitalistin
sekä pitkän ja menestyksekkään pk-uransa päättäneen koirakon:
PK SM 2013 etsintäkoe-pronssimitalistit: saksanpaimenkoira-narttu Konnamuorin Intro ja ohjaaja
Mervi Kähönen
pitkä ja menestyksekäs ura: belgianpaimenkoira malinois uros Eloketun Etiäinen, om./ohj. Reija
Nieminen
Ansiomerkkejä ei anottu vuonna 2013.
8. KURSSEILLE OSALLISTUMISET

PK-koetoimitsijan pätevyyden saavuttivat Sanna-Mari Saukkonen, Tuija Hirvi, Petra Niemi ja
Hannele Pirttimaa. Mari Kurenmaa saavutti koulutusohjaajan (SPKL) pätevyyden. PKtuomariopinnoissaan harjoitteluvaiheeseen ovat edenneet Marja Uusitalo (tottis+pk-haku), Reija
Nieminen (tottis+pk-haku), Mirva Hiltunen (tottis) ja Nina Sarkonen (tottis).
Pelastuskoira-jaoksen jäsenet ovat käyneet Vapepa:n ja SPKL:n kursseilla, jotka edistävät
pelastustoimintaa. Mirva Hiltunen ja Nina Sarkonen osallistuivat myös Kuopion pelastusopiston
pelastuskoiraohjaajien perus- ja valmiusryhmäkurssille.
Kannustamme kaikkia jäseniämme kehittämään itseään ja osallistumaan erilaisille kursseille
jatkossakin.
9. TIEDOTUSTOIMINTA
Ydinluu-jäsenlehti ilmestyi neljä kertaa. Lehti toimitettiin sähköisenä pdf-tiedostona kaikille
sähköisen lehden tilanneille ja painettuna paperilehtenä muille jäsenille. Lehden päätoimittajana
on ollut Elina Mauno. Lisäksi kentän ilmoitustaululla on ollut tiedotteita kerhon toiminnasta ja
tapahtumista.
Yhdistyksen viralliset nettisivut toimivat osoitteessa www.tuusulankennelkerho.fi ja ylläpitäjinä
ovat toimineet Minttu Gröhn ja Elina Mauno. Vaihdoimme vuoden aikana nettisivujemme
palveluntarjoajaa edellisen ajauduttua ”ongelmiin”.
Seuran sivut Facebookissa (https://www.facebook.com/pages/Tuusulan-Kennelkerhory/126745190732758) on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä tiedotuskanavana ja ylläpitäjinä sivulla
ovat olleet Marja Uusitalo, Minttu Gröhn, Tia Hirvonen, Mervi Kähönen, Jonna Lindfors, Elina
Mauno ja Tarja Immonen. Facebook-sivuilla on 133 tykkääjää (lukijaa).
10. KIITOKSET
Kiitämme yhteistyöstä ja sponsoroinnista seuraavia yhteistyökumppaneitamme: Tuusulan kunta, KSupermarket Hyrrä, Petpost Oy, Happy Pets Oy, Mafrida, koirahieroja Katja Härmä, Koirien
Hyvinvointikeskus, Musti ja Mirri ja Korson PetPoint. Kiitos koulutuskenttämme
talvikunnossapidosta Jyri Seunalle. Kiitämme myös lähiseutujen peltojen ja metsien omistajia
alueidensa luovutuksesta harrastuskäyttöömme.
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11. MUU TOIMINTA
Koulutuskenttämme kontit saivat uuden ilmeen Pekka Halosen Akatemian opiskelijoiden toimesta.
Neljä innokasta taideopiskelijaa suunnittelivat ja toteuttivat annettujen ohjeiden mukaisesti
kontteihin seuramme toimintaa ja eri lajeja esittävät kuvitukset. Maalaukset jäivät hieman kesken
syyssateiden tullessa, ja olemme sopineet taiteilijoiden kanssa töiden jatkamisesta taas keväällä.
Kenttämme valaistusta parannettiin syksyllä, kun lisäsimme valaisinpylväitä myös kentän pimeälle
puolelle. Kenttämme käyttöä on pystytty näin lisäämään, kun pimeään aikaan treenialue laajeni
merkittävästi.
Olemme myös vuokranneet konttejamme sekä esteitämme ulkopuolisten seurojen käyttöön ja
kentällämme onkin mm. pidetty springerspanieleiden toko-mestaruuskokeet sekä luonnetestattu
eri rotujen edustajia.

Kuva: Titta Järvenpää
Kuvassa: beauceron Bree
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Tuusulan Kennelkerho ry
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014
12. YLEISTÄ
Tuusulan Kennelkerho ry noudattaa toiminnassaan kerhon sääntöjä, Suomen Kennelliiton ohjeita
jäsenyhdistyksilleen sekä Uudenmaan Kennelpiirin ohjeita ja määräyksiä.
13. KOULUTUSTOIMINTA
Koirien koulutusta järjestetään ympärivuotisesti eri jaoksissa. Koulutuskenttämme Nahkelassa
tullaan pitämään ympärivuotisessa käytössä ja mm. auraamaan lumesta puhtaaksi talviaikaan.
13.1.
Agility-jaos
Agility-jaos jatkaa edelleen ympärivuotista koulutusta. Talvihallivuorot alkuvuonna 2014 on varattu
Ojangon Vuokkoset-Areenalta 1.5.2014 asti, minkä jälkeen treenit siirtyvät jälleen
koulutuskentällemme Nahkelaan. Talvihallivuoroille on päässyt kaikki halukkaat ja treenaus
tapahtuu omakustanteisesti. Kouluttajina hallivuoroilla toimivat Anja Lintunen, Reetta Haataja ja
Carita Mäkinen.
Ulkokenttäkaudella huhti-kesäkuussa ja elo-syyskuussa järjestetään koulutusta
koulutuskentällämme tiistai-, keskiviikko-, torstai- ja perjantai-iltaisin. Kouluttajakapasiteettia
pyritään järjestämään siten, että kunakin treeniaikana kentällä treenaisi kaksi ryhmää yhtä aikaa,
jolloin suurempi joukko halukkaita sopisi ryhmiin mukaan.
Koulutusmaksuksi ehdotetaan edelleen 50 euroa / koirakko / kausi. Agitoimikunnan jäsenet saavat
treenimaksusta 50 % alennuksen. Treenipaikan vastaanottamalla harrastaja sitoutuu osallistumaan
vähintään kolmeen järjestettävään agilitytapahtumaan treenivuoden aikana (aktiivisuutta
seurataan).
Alkeiskurssi pyritään järjestämään keväällä 2014. Syksyn tilanne mietitään uudelleen kevään
harjoittelija- ja kouluttajamäärän sekä kysynnän perusteella. Ulkopuolista koulutusta pyritään
järjestämään ja seuraavalle talvikaudelle varataan myös hallivuoro. Oman hallin vuokrausta /
hankintaa selvitellään yhteistyössä kaikkien jaosten välillä.
TuuKK on myös mukana Uudenmaan agilityseurojen yhteisessä valmennusryhmässä. Hankkeen
tavoitteena on tasata ja parantaa agilitykoulutuksen saatavuutta ja laatua eri seurojen välillä.
Tähän tulee valita yhteyshenkilö agilityharrastajista.
Agility-jaos selvittelee myös harrastajien kiinnostusta osallistua TuuKK leireille touko- ja
lokakuussa.
Hankitaan uusia esteitä, ainakin uudet putkipainot, 1 kpl putki ja uusi rengas. Muita hankintoja
tehdään tarvittaessa hallituksen päätöksellä.
13.2.
Pelastuskoira-jaos
Pelastuskoira-jaoksen toiminnan tarkoituksena on kouluttaa viranomaistason pelastuskoiria
vapaaehtoisen pelastuspalvelun sekä poikkeusolojen muodostelmien käyttöön. Tarkoitus on myös
järjestää säännöllistä vuosittaista koetoimintaa pelastuskoiralajeissa (pelastushaku, pelastusjälki),
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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.
Maalimiehen koulutusta järjestetään aloitteleville koirakoille. Ohjataan pelastuskoirajaoksen
jäseniä suunnistamaan Keski-Uudenmaan rasteille.
13.3.
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. Kaikille jäsenistölle avoimia tottelevaisuusseminaareja 1 kpl.
Vuoden aikana järjestetään kaksi leiriä (toukokuussa ja lokakuussa). Leireille pyritään järjestämään
erilliset ryhmät tottelevaisuuteen, hakuun ja jälkeen.
13.4.
Toko-jaos
Toko-koulutukset jatkuvat maaliskuussa 2014 joka toinen sunnuntai klo 18 - 19. Koulutuksia
jatketaan kesäkuulle asti, jonka jälkeen pidetään kesätauko. Syyskauden koulutukset alkavat taas
elokuussa ja jatkuvat marraskuun loppuun asti. VOI/EVL-ryhmä harjoittelee omatoimisesti joka
sunnuntai.
Koulutusta järjestetään kuudessa ryhmässä: pennut (max 6 koirakkoa), arkitottelevaisuus (max 6
koirakkoa), toko-alkeet (max. 6 koirakkoa), jatkoryhmä (max. 6 koirakkoa), 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 jäseniä. Kouluttajina tulevat toimimaan
Tarja Immonen, Arja-Leena Aho ja Leene Torri.
Jatkuvan koulutuksen lisäksi järjestetään rally-toko-koulutusta keväällä sekä pyritään järjestämään
ainakin yksi koira-aiheinen luento.
14. KERHOILLAT
Kerhoiltoja pyritään järjestämään jäsenistön kiinnostuksen mukaan ajankohtaisista aiheista.
Haemme yhteistyökumppaneita toteuttamaan luentoja ja seminaareja.
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Pikkujoulut järjestetään marraskuun lopulla tai joulukuun alussa.
15. NÄYTTELYT, KOKEET JA KILPAILUT
15.1.
Agilityjaos
Keväällä 2014 järjestetään kaksi epävirallista agilitykisaa (molemmissa möllit ja kisaavat). Kilpailut
järjestetään la 3.5. ja la 17.5., jolloin minkään ryhmän treeniaikaa ei kuluteta kisojen
järjestämiseen. Kisoista vastaa Marianne Häkkinen.
Syksyksi anotaan viralliset agilitykisat 1- ja 2-luokille 23.8. ja 3-luokalle 24.8. Kisat järjestetään
Hyrylän vanhalla urheilukentällä. Kisoista vastaa Martti Takala.
15.2.
Pelastuskoira-jaos
Pelastuskoira-jaos järjestää yhden pelastushakukokeen. Kokeen tarkka päivä määräytyy
myöhemmin. Koe tulee olemaan kuuden koirakon koe.
15.3.
PK-jaos
Vuoden 2014 aikana tulemme järjestämään yhden BH-kokeen, yhden jälkikokeen, kaksi
hakukoetta ja yhden etsintäkokeen. Lisäksi järjestämme tarpeiden mukaan harjoituskokeita eri
lajeissa / osa-alueissa. Luonnetestejä tulemme järjestämään 4 kpl (12. – 13.4., 11. – 12.10.2014).
15.4.
Toko-jaos
Pyrimme järjestämään epävirallisen toko-kokeen oman seuran väelle.
15.5.
Näyttely-jaos
Seuraava näyttely järjestetään kesällä 2015 (4. – 5.7.2015). Syksyllä 2014 anotaan vuoden 2017
näyttely. Tuusulan Kennelkerho ry osallistuu erillisen näyttelytoimikunnan ja sitä kautta näyttelyn
tekemiseen.
15.6.
Ajokoira-jaos
Ajokoira-jaoksella ei ole tällä hetkellä aktiivista toimintaa. Toimintaa pyritään järjestämään
jäsenistöltämme tulevien toiveiden mukaisesti.
16. 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.
17. PALKINNOT JA MERKIT
Jatketaan Vuoden koira –kilpailuja ja palkitaan aina edellisen vuoden menestyneet koirakot
vuosikokouksessa. Anotaan erilaisia ansiomerkkejä jäsenistöltämme tulevien ehdotusten
mukaisesti.
18. 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.
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19. 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.
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.

Kuva vuosikokouksesta 3.3.2014 Tuusulan Metsäpirtiltä
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Ihanaa kesää!
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