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Päätoimittäjän pälstä
Saannen esittäytyä – Rouva Krook!
Kun tämä lehti pullahtaa postilaatikoista sisään, sukunimeni
on vaihtunut Hirvosesta Krookiksi. Hääjuttuja tässä on siis
puuhailtu koko kesä.
Martta henkisellä tehokkuudella järjestelytyö on sallinut
myös lomailun ja bridezillasta ei ole ollut tietoakaan meidän
laumassa.
Lomatunnelmiani pääsee lähemmin kurkkaamaan tämän
lehden sivuilta löytyvään Koiravaellus reportaasiin.
Suuntasimme jo 4. vuotta peräkkäin Lapin tunturiin
vaellukselle, johon koirat olivat myös tervetulleita. TUUKKin
jäsenillä on ensi kesänä mahdollisuus osallistua vaellukselle,
jos mukaan lähtijöitä löytyy tarpeeksi.
Suoritamme Ydinluu 03/2014 jakelun yhteydessä
jäsenrekisterin siivouksen, siitä enemmän puheenjohtajan
palstan jälkeen.
Nähkäämme talkootunnelmissa syyskuussa!

©Teemu Malva
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Puheenjohtäjän pälstä
Elokuinen tervehdys
Edellisen lehden kirjoitusta olen näköjään tehnyt kesän ensimmäisen hellepäivän iltana, ja vaikka silloin
ennusteetkin kertoivat helteiden tulleen jäädäkseen, ei ehkä kukaan meistä oikeasti osannut ajatella
(varsinkaan kesäkuun kelien aikoihin), millaisen helleaallon vielä tälle kesälle riesaksemme (?) saamme:
tämän päivän lehti kertoo, että helleraja on nyt rikkoontunut 38 peräkkäisenä päivänä, mikä sivuaa vuonna
1973 syntynyttä yhtäjaksoisten hellepäivien ennätystä. Tietysti useat teistä ovat nauttineet näistä
käsittämättömän kuumista kesäpäivistä, mutta minulle (ja meidän perheen koirille) vähempikin lämpö olisi
piisannut. Onneksi näistäkin keleistä on nyt selvitty ja syksy tuntuu jo tekevän tuloaan, mikä näkyy mm. eri
jaostemme tekemisissä – olettehan huomanneet eri lajien koulutuksista kertovat ilmoitukset ja
ilmoittautumisaikojen alkamiset?!? Monena vuonna olemme saaneet palautetta siitä, että koulutukset
täyttyvät nopeasti, eikä paikkoja ole koulutusryhmissä tarpeeksi. Tämä on valitettavasti asia, jolle on vaikea
tehdä oikeastaan yhtään mitään – kouluttajaresursseja kun on aina rajallisesti ja halukkaita osallistujia vuosi
vuodelta enemmän ja enemmän. Oikeastaan ainoa neuvo, mitä tähän voi kullekin antaa, on se, että pidä
silmät ja korvat auki, ole nopea ja huolehdi siitä, että jäsenrekisterissä tietosi on ajan tasalla – muistathan
ilmoittaa ja päivittää rekisteriin myös omat kiinnostuksen kohteet (minkä jaoksen tekemisestä olet
erityisesti kiinnostunut), millä varmistat sinulle tärkeiden sähköpostiviestien perille tulemisen (päivitysten
tekeminen on helppoa netissä löytyvällä lomakkeella tai sähköpostilla jäsensihteerille) ja näin saat
muistutuksen mm. eri koulutuksiin ilmoittautumisten
alkamisesta. Ja kouluttautuminen ja kouluttaminenhan
kannattaa, sillä…

Seuramme SM-mitaliputki sai taas jatkoa
TuuKKilaiset ovat jälleen osallistuneet eri lajien SM-kisoihin
– on ilahduttavaa nähdä, että vuosi vuodelta osallistujia eri
lajien mestaruustaistoon tuntuu olevan enemmän ja
enemmän. Eikä TuuKKilaiset lähde kisoihin vain
osallistumisen ilosta, vaan menestymisen mahdollisuudet
ovat jokaisen osallistujan kohdalla täyttä realismia. Ei taida
myöskään olla kovin kaukana se vuosi, kun esim.
palveluskoirien Suomen Mestaruus –kisoihin lähetetään
sekä ykkös- että kakkosjoukkueet, mikä meidän kokoiselta
pikkuseuralta on jo sinällään mahtava saavutus.
Mitalijuhliin meidät tänä vuonna johdatteli jo tuttuun
tapaan Nurmisten viestijengi upean Alma-koiran kanssa –
tänä vuonna Alma juoksi toistamiseen pronssille ja lunasti
samalla Nurmisille NOM-edustuspaikan syyskuussa
Jämijärvellä kisattaviin taistoihin. Näin jo vuonna 2009
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alkanut mitaliputki jatkui jälleen ja samalla TuuKKin joukkue teki historiansa parhaan tuloksen sijoittumalla
joukkuekisassa sijalle 9. Onnittelut kaikille upean tuloksen tehneille ja tsemppiä Nurmisille seuraavaan
koitokseen!
Uusia aluevaltauksia
Minä itse hyppään seuraavaksi hieman itselleni vieraalle maaperälle ja osallistun Pihkan kanssa elämäni
ensimmäiseen viralliseen näyttelyyn. Yksi Match Show ja jokunen Katselmus –käynti (Katselmus on
paimensukuisten lapinkoirien epävirallinen vuosittainen näyttely) on tullut tähän mennessä tehtyä, mutta
koskaan en ole vielä koirineni viralliseen näyttelykehään lähtenyt. Saa nähdä, mitä tuomari parin viikon
kuluttua Pihkasta tuumaa – kieltämättä hieman jo jännittää… tosin lähinnä se, miten Pihka suostuu
näyttelyssä käyttäytymään. Ensiesiintyminen meillä tapahtuu Heinolan kaikkien rotujen koiranäyttelyssä
elokuun loppupuolella ja onneksi saamme kehään tuttuja kilpakumppaneita, kun samalle viivalle
junioriluokkaan ilmestyy myös kaksi Pihkan siskoa. Seuraavassa lehdessä sitten voinkin kertoa, miten
meidän näyttelykäynti meni ja saimmeko kenties näyttelykärpäsen pureman =)
Treeni-intoa ja tsemppiä myös loppukaudelle toivotellen
Marja laumoineen
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JÄSENMAKSUT 2014
Tarkista, oletko maksanut vuoden 2014 jäsenmaksun - muistathan myös mahdollisen
perhejäsenen maksusuoritukset
Mikäli tämän lehden takasivulla näet X -kirjaimen oman nimesi perässä, on jäsenmaksussasi
jotain häikkää tai emme ole sitä vielä vastaanottaneet. Olethan tässä tapauksessa yhteydessä
jäsensihteeriin mahdollisimman pian (jasenet@tuukk.fi). Mikäli vuoden 2014 jäsenmaksua ei
ole maksettu syyskuun loppuun mennessä, ko. henkilöiden katsotaan eronneen yhdistyksestä
ja heidät poistetaan jäsenrekisteristämme. Erottamisesta emme lähetä erillistä tiedotetta,
mutta myöskään Ydinluu 04/2014 -lehteä ei erotetuille jäsenille enää lähetetä.
Jäsenmaksun suorittamatta jättämisen takia erotetuilla henkilöillä on luonnollisesti
mahdollisuus hakea jäsenyyttä uudelleen, mutta tästä aiheutuu vain turhaa vaivaa meille
kaikille - helpompaa on maksaa jäsenmaksu nyt ja näin välttää erotus-uudelleenliittymishässäkkä ja myös uuden jäsenen rekisteröitymismaksu (10 eur) kokonaan.

Terveisin Hallitus
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Koiravaellus
Hetta-Pallas kansallispuistossa kesäkuussa 2014
Teksti ja kuvat: Saara Krook
Kesäloma alkoi. Pakkasimme rinkkamme ja suuntasimme kohti Lappia, Pallaksen kansallismaisemiin.
Perheemme koiravaellus järjestysnumeroltaan kolmas oli alkanut.
En luota säätiedotuksiin. En kerta kaikkiaan osaa
pakata tavaraa sillä varmuudella, että sää olisi
sellainen mitä sääukkeli on luvannut. Näinpä rinkkaan
varattiin kaikkea sadeasusta sortseihin, mutta
maltillisesti. Ei hullukaan lähde liikakiloja
autiomaahan kantamaan.
Koska oli menossa vielä off season, emme päässeet
aloittamaan reittiä sen suunnitellusta lähtöpisteestä.
Lapland Hotel Pallas avaa ovensa vasta kesäkuun
puolen välin jälkeen, jolloin myös autotaksit
aloittavat toimintansa. Olimme kuitenkin katsoneet kartasta, että reitin puolivälin kohdilla oli kinttutie mitä
pitkin pääsi ihmisten ilmoilta reitille. Suunnitelma oli tallustaa polkua pitkin reitille, heittää siellä parin
päivän lenkki ja tulla takaisin samaa polkua pitkin autolle.
Kinttutien pää löytyi helposti, innostuneesti aloitimme
Tunturilla oli vielä lunta paikka paikoin
taipaleemme. Ensimmäisen päivän kävelyosuudesta piti
tulla helppo 7km, olimmehan viimeisen puolikkaan
vuorokauden käyttäneet ajamiseen. Poromiehet yhdessä
metsähallituksen kanssa kuitenkin osaltaan toi mutkia
matkaan tähän suunnitelmaan. Kun saavuimme merkittyä
polkua pitkin tunturien korkeuteen, maastoon ilmestyi
reitti mitä kerta kaikkiaan ei löytynyt meidän
nykypäiväisestä kartasta. Umpimähkään valikoimme vasemmasta ja oikeasta toisen, josko löytäisimme
itsemme uudelleen kartalta. Reitti lopulta päättyi jokeen, jota oli mahdotonta ylittää. Ludvig-koiramme
kyllä osaltaan näytti malttia kun pulahti jäätävän kylmään
tunturijokeen, me muuta päätimme että parempi kääntyä
takaisin päin. Ludvig tuli kanssamme samoihin aatoksiin.
Tunnin tai kaksi kävelimme takaisin samaan pisteeseen,
mistä olimme nousseet tunturille. Ja jatkoimme nyt siihen
toiseen suuntaan. Nälkä ja väsymys painoivat jaloissa.
Toiveikkaana kävelimme uudelle nyppylälle, josko sieltä
avartuisi näkymä kauan kaivatulle taukotuvalle. Nyppylä
nyppylän jälkeen paljasti vain lisää loppumatonta polkua.
Kuin taivaasta pudonneena avaralla tunturiaukealla oli
yksinäinen vanha mies koiransa kanssa kävelyllä. Hän tuli
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juttusille. Emme aluksi kehdanneet myöntää olevamme hiukan hukassa, mitä paikallinen olisi ajatellut,
etelästä saakka tulleet eksymään suuret rinkat selässä. Paljastui, että ukko oli tarkkaillut meidän menoa
koko päivän kiikareilla. Hän sanoi, että olimme
kävelleet poromiesten polkua jonka metsähallitus
oli päättänyt pyyhkiä kaikista kartoista pois
muutama vuosi sitten. Hän kaivoi repustaan vanhan
kartan ja antoi sen meille. Sanoi, että taukotuvalle
on enää kilometri matkaa. Kiitollisena otimme
kartan matkaan, toivotimme hänellä kaikkea hyvää
ja reippain mielin suuntasimme tuvalle makkaran
paistoon. Makkara ei ole ikinä maistunut niin
hyvältä kuin sinä päivänä. Sport tracker paljastivat
meidän kävelleen reilut 15 km (rankassa
maastossa).
Pystytimme teltan taukotuvan läheisyyteen, olihan meillä koirat mukana ja Pallaksen tuvilla koirat eivät ole
toivotettu tervetulleeksi tupaan sisään. Keskiyön auringosta uni korjasi nämä matkalaiset nopeasti, jopa
vahtikoira Ludvig vietti yön ”tajukankaalla”. Yöt olivat lämpimiä. Koirille varatut omat viltit osoittautui
turhaksi.
Seuraavaan aamuun herättiin auringon saattelemana. Ei se
aurinko tainnut koko yönä hävitä mihinkään. Edellisen
päivän koitokset tuntuivat hieman lannelihaksissa, mutta
muutoin olo oli mitä levännein. Koirat kirmasivat tuvan
pihapiirissä, heissä ei näkynyt ollenkaan edellinen päivä.
Nyt olimme sillä kuuluisalla Hetta-Pallas reitillä ja kartalla.
Suuntasimme Pahakurun taukotuvalle syömään lounaan.
Lounaan jälkeen hurjastelimme ja suuntasimme reitiltä pois
takaisin sille mystiselle poromiesten polulle. Metsässä en
olisi uskaltanut ”oikaista” poluttoman alueen läpi, mutta
olimme pitäneet tuolla jo pari päivää silmällä alueen
kurujen muotoa. Niiden perusteella suuntasimme avotunturin läpi ja
löysimme kuin löysimmekin polun. Asetuimme yöksi kauniin hietajärven
hiekkarannalle. Järven vesi oli kirkasta, kylmää ja raikasta. Aurinko
helotti Lapin helteitä, joten lomasta oli muotoutunut hetkessä
rantaloma. Seuraavana aamuna joimme kahvit ja söimme kaurapuurot
vielä kansallispuistossa ja kävelimme autolle takaisin noin tunnin
matkan. Voi sitä helpotuksen tunnetta kun nostin rinkan pois viimeistä
kertaa. Kevyestä pakkauksesta huolimatta rinkka tuntui painavan
vähintään 100 kg.
Olimme varanneet yön Lapland Hotel Hetasta, jolla oli omat
lemmikkihuoneistot. Hotelli vaikutti melkein autiolta, mutta hotellin
päällikkö (poromiehen vaimo) toivotti meidät niin sydämellisesti
tervetulleeksi että ihan kuin olisimme tulleet kotiin. Lappiloman

Hietajärven rannalla oli hyvä
ottaa nokoset
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viimeistä iltaa oli makoisa nauttia poronkäristyksen äärellä.
Mikäli haluat tietää lisää vaelluksestamme, löydät matkakertomuksen netistä osoitteesta:
http://matujaletku.blogspot.fi/2014/06/koiravaellus.html

Oletko haaveillut koirasi kanssa vaeltamisesta? Oletko aina halunnut nähdä keskiyön auringon?
TUUKKissa on suunnitteilla kesälle 2015 järjestää seuran jäsenten kesken koiravaellus Lappiin. Suunnitelmat
ovat vielä lähtökuopissa, ja nyt haluamme kartoittaa olisiko mukaan lähtijöitä. Ajankohta tulisi mitä
todennäköisesti olemaan heinäkuun ensimmäinen viikko.
Vaellukseen kuuluisi:
-

Yhteiskyyti paikan päälle ja pois
Nukkumista teltoissa
Eräopas (joka varmistaa, että reitillä pysytään)
Iloista koiramaista tallaamista
Hyviä maisemia

Ei sitovia mukaantulo huudahduksia voi laittaa sähköpostiin: saara.krook@gmail.com, samaan viestiin voi
kirjoittaa ajankohtatoiveen tms. toiveita.
Jos mukaan lähtijöitä löytyy, tarkemmista suunnitelmista ja hinnoista tulee ilmoituksia myöhemmin tähän
lehteen ja kerhon nettisivuille.
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Agilitypälstä
Kohti syksyä
Niin se vaan kesä taas hurahti ja syksyä odotellaan saapuvaksi. Treenikausi on täydessä vauhdissa
ja TuuKKiin on saatu uusia agilupauksia, kun alkeiskurssi starttasi elokuun puolivälissä.
Seuramme järjestämät viralliset kisat ovat takana. Alun pienten teknisten ongelmien jälkeen kisat
saatiin onnistuneesti läpi. TuuKKilaisia nähtiin palkintopalleilla kiitettävästi.
1-luokassa medien A-radalla kolmossijan pokkasivat Maiju ja slapko Salli, maxeissa samalla radalla
toiseksi tulivat Anne ja lagrom Aatu ja kolmansiksi Ulla ja porves Polkka.
Minien B-radalla voittajiksi selviytyivät Sanna ja caiter Lily, maxeissa kolmansiksi ylsivät Laura ja
auspai Urho. Hyppyradalla medien voittajia olivat Maiju ja slapko Salli ja maxeissa TuuKK otti
hienosti kaksoisvoiton: ykkösinä Anne ja lagrom Aatu, kakkosina Ulla ja porves Polkka. 2-luokassa
minien B-radan voittajia olivat Peppi ja shelam Piki, jotka ylsivät palkintopallille myös minien Aradalla ollen kakkosia.
Onnittelut kaikille menestyneille! Kaikki tulokset löytyvät nettisivuiltamme kohdasta Agility /
Kilpailevat koirakot / Tulospörssi. Suuret kiitokset tuomareille, Kati Wala ja Markku Kaukinen,
sekä kaikille osallistujille ja talkooväelle - ilman teitä tällaisia tapahtumia ei saataisi onnistumaan.
Talkootoiminta on siis varsin arvokasta ja tärkeää. Se mahdollistaa yhdistyksemme ja jaoksemme
toiminnan. Siksi on hyvä muistaa, että jokaisen panosta tarvitaan, jotta saamme jatkossakin
järjestettyä epiksiä ja kisoja. Tehtävää on paljon ennen itse tapahtumaa ja sen jälkeenkin, joten
kaikki apu otetaan avosylin vastaan ja oma-aloitteisuus lämmittää mieltä.
Tätä kirjoittaessa käydään parhaillaan neuvotteluja koskien mahdollisuuttamme saada
ympärivuotinen treenihalli käyttöömme kahtena iltana viikossa. Hallin pääkäyttäjä on Keravan
Agility Team ry, joka on aktiivisesti lähestynyt TuuKKia yhteistyön aloittamiseksi. Halli sijaitsee
Talmassa ja siellä on yhteensä kolme agilitykenttää plus kaksi muuta kenttää, joita voi käyttää
esimerkiksi tokoiluun. Agilitytoimikunta on antanut tarvittavan materiaalin ja tiedot koskien hallin
vuokrausta ja hallitus tekee asiasta päätöksen. Hallista tulevat kulut on tarkoitus kattaa
treenimaksuilla, vapaakorttimaksuilla sekä agilitykisojen tuotoilla. Toivon mukaan hallitus päättää
asiasta eduksemme ja mahdollisimman moni agilityn harrastaja sitoutuu treenaamiseen ja
talkootoimintaan.
Lopuksi vielä "työpaikkailmoitus":
Agilitytoimikunta etsii paria uutta, aktiivista henkilöä mukaan toimikuntaan. Mikäli olet innokas
yhdistystoimija ja haluat olla mukana kehittämässä agilityjaoksen toimintaa, ota yhteyttä agility (at)
tuukk.fi ja kerro itsestäsi.
Oikein antoisaa ja reipasta alkanutta treenikautta kaikille - kentällä nähdään!

Elina
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TuuKK tiedote: Koulutuskentän käytöstä muistutus kaikille jäsenille
Käsittelimme hallituksessa saamaamme palautetta, joka koski koulutuskentän käytöstä
lähinaapureille aiheutuvaa häiriötä. Tiedämme, että täysin hiljaiseksi emme toimintaamme
kentällä saa - eikä tarvitsekaan saada, mutta varmasti meidänkin tekemisessä on viilattavaa ja
voimme ottaa tekemisessämme lähinaapurit paremmin huomioon.
Päätimme, että jatkossa koulutuskenttämme käyttöaika on päivittäin klo 10 - 21, eli aamulla
ennen klo 10 ja illalla klo 21 jälkeen koirien koulutus ja haukuttaminen on kiellettyä
KAIKKINA PÄIVINÄ. Poikkeuksena tähän tekevät ainoastaan erikseen sovitut tapahtumat,
viralliset kokeet yms., joiden aloitusaika on sovittu erikseen (HUOM! Jatkossa näitäkin
tapahtumia mietittäessä voisi miettiä, voisiko tapahtuma alkaa vasta klo 10.?!?). On
kuitenkin myös muistettava, että kaikenlainen turha metelöinti, koirien turha (jatkuva)
räksytys ja ulina yms. äänekäs häiriökäyttäytyminen on kiellettyä myös päiväsaikaan --> ja
tässä on varmasti meillä kaikilla paljon tehtävää. On kaikkien etu, että koirat oppivat
rauhoittumaan kentän reunalla / autossa omaa
vuoroaan odottaessaan ja jatkossa tähän
tuleekin kaikkien käyttäjien kiinnittää erityistä
huomiota ja puuttua oman koiran mahdolliseen
"häiriökäyttäytymiseen".
Terveisin TuuKKin hallitus
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Teksti ja kuvat: Saara Krook

Peruuttelin idyllisen asuinalueen omakotitalon pihaan. Minua vastassa oli iloisen oloinen Annika,
koiraparkin omistaja ja pyörittäjä. Paikalla oli lisäksi hänen kaksi sekarotuista rotwailer-mixiä, mutta
”hotellissa” ei vieraita ollut sillä hetkellä.
Paikalle ajaessa pohdin omaa mielipidettäni
koirahoitoloita kohtaan. Ajattelin niiden
olevan suuri pelastus silloin kun ei saa
ketään tuttua hoitaa omaa karvakuonoansa.
Mutta hoitoratkaisuna se olisi
vihoviimeinen mahdollisuus mihin päätyisin.
Mielikuvissani pyöri pienet häkkikopit,
vähäinen määrä liikuntaa ja stressaantunut
ilmapiiri. En tosin ollut koskaan vienyt
koiriani ammattihoitoloihin, joten
mielikuvan on täytynyt syntyä
kuulupuheiden perusteella.
1200 m2 piha ja koiratarhat
Jokelan koiraparkki oli kaikkea muuta kuin yllämainittu. Iso pihaisen omakotitalon pihapiirissä sijaitseva
ympärivuoden lämpöisenä pysyvä autotalli oli kokenut joulukuussa 2013 suuren muodonmuutoksen. Sinne
on rakennettu kolme suloista tilaavaa huonetta, kaikki samalle länsiseinälle. Huoneiden oviaukko on
käytännöllisyyden vuoksi suljettu verkolla. Lattiat on päällystetty tyylikkäällä laminaatilla ja seinät on tehty
valkoisista elementtilevyistä. Tila on suunniteltu niin, että koirat eivät joudu olemaan vastakkain missään
vaiheessa. Jopa ulosmeno onnistuu kummastakin päästä rakennusta joten koirat eivät joudu ohittelemaan
tarpeettomasti toisiaan koiraparkin ollessa täynnä.
Luonnehtisin hoitolaa koiramaailman boutigue hotelliksi. Vieraita mahtuu maksimissaan seitsemän, jos
saman perheen koiria osuu hoitojaksolla useampi. Yhteen huoneeseen majoitetaan vain saman lauman
jäseniä, joten yksittäisiä koiria hotelliin majoittuisi kolme kappaletta. Koirien määrä pysyy siis aina
kohtuullisena yhdelle ihmiselle hoitaa, ja ilmapiiri säilyy levollisena.
Kaikki alkoi joulukuussa 2013, kun Annika pohti uranvaihtoa lähihoitajan ammatista päihdepotilaiden
parista. Koirarakas ihminen halusi tehdä hoitotyötä eläinten parissa, ja siitä ajatus oman koirahoitolan
perustamisesta lähti. Vieraita on riittänyt tasaisesti alusta saakka ja jopa kanta-asiakkaita on ehtinyt
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kerääntyä muutama. Uusi leppoinen elämänrytmi näyttää sopivan Annikalle, vaikka työtunteja päivässä
kertyy helposti yli 13,”tämä on elämä, ei tämä tunnu työltä” Annika naurahtaa.
Koiraparkin päivä lähtee aamuisin käyntiin klo 8.00, jolloin suoritetaan aamutarpeet. Tämän jälkeen koirille
valmistetaan aamiainen, jokaisen
omistajan toiveen mukaisesti.
Aamupäivällä kiltit koirat saavat
käyskennellä vapaana muiden
koirien kanssa pihapiirissä.
Kesäisin Annika on vienyt koiria
uimaan läheiselle uimapaikalle
tai samoamaan pitkälle
metsälenkille. Iltatarpeiden ja
ruuan jälkeen koirat laitetaan
huoneisiinsa nukkumaan klo
22.00. Eli käytännössä vieraat
ovat ilman ihmisen välitöntä
seuraa klo 22 – 08. Annika
nukkuu viereisessä talossa ja on
lähellä jos ongelmia ilmaantuu
yön aikana.
Yleisimpiä syitä miksi lemmikin omistajat tarvitsevat hoitopaikkaa ovat risteilyt, ulkomaan matkat, häät ja
sukulaisjuhlat joihin osallistuu kaikki läheiset kenelle on antanut normaalisti koiransa hoitoon. Usein
ensimmäisen hoitojakson jälkeen lemmikki on tuotu hoitoon toisenkin kerran pienemmästä syystä, ihan
vain sen helppouden vuoksi ja siksi ettei tarvitse vaivata ketään läheistä. Suosittuja rotuja hoitolassa on
ollut tähän mennessä labradorin noutaja sekä dobermanni. Iso kokoiset koirat on vaikeampi sijoittaa
tuttavien nurkkaan, ja se näkyy hoitolan asiakaskunnassa. Toki pienemmät espanjalaiset rescue koirat ovat
oma suuri ryhmänsä. Syynä taitaa olla niiden kasvava määrä Suomen koirapopulaatiossa.
Jokelan koiraparkissa ei ole maksimi aikaa, joten koiran voi tuoda pidemmänkin lomamatkan ajaksi jos
raaskii olla karvakuonostaan niin kauan erossa. Vieraaksi pääsemisen kriteerit eivät ole korkealla: kaikki
rodut ovat tervetulleita kunhan tulevat ihmisen kanssa toimeen. Jos koira osoittautuu ihmistä kohtaan
aggressiiviseksi, joudutaan hoitojakso keskeyttämään. Hoitolan alueella ei ole
lapsia, eli lapsiakin jännittävät koirat toivotetaan tervetulleiksi. Hoitolaan
otetaan sekä isot että pienet koirat, ja Annika tilanteen mukaan katsoo
lenkittääkö ja leikittääkö hän isot ja pienet koirat erikseen.
Majoituksen hintaan kuuluu ruoka, mutta jos lemmikki on kovin allerginen ja
erikoisruokavaliolla on sen omat ruoat hyvä tuoda mukaan. Usein ihmiset
käyvät tutustumassa hoitolaan etukäteen. Annika pitää heille pienen
haastattelun koiran tarpeista ja luonteesta. Hän kyllä kertoo rehellisesti, jos
vaikuttaa siltä, ettei koira sopeudu hoitolaan syystä tai toisesta. Koiran
omistajan on mahdollista jättää toiveita koiransa hoidosta, jotka otetaan
huomioon hoitojakson aikana. Oli kyseessä sitten ruokailutottumuksista tai
leikittämisestä lenkkeilyyn.
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Vierailun jälkeen oma asenteeni oli kokenut U-käännöksen. Harkitsin vakavissani pitäisikö minun viedä
koirani Jokelaan ulkomaan matkani ajaksi. Sen verran mukavalta koirien elämä siellä näytti ja kuulosti!

Hinnasto:
-

Viikonloppupaketti (esim. pe aamu – ma aamu), hinta 110 €
Pidempi hoitopaketti (3 – 14 vrk.), hinta 37 € / vrk
Yksittäinen hoitovuorokausi, 39 € / vrk
Päivähoitopaketti (max. 10h), 20 €

Perheen toinen ja kolmas koira -25 %, mikäli voivat majoittua samassa tilassa.
Jokainen hoitopaketti sisältää:
-

-

Oman huoneen (4 – 6 m2) sisätiloissa
Ruokinnan sovitusti omistajan kanssa (max. 3 kertaa päivä)
o Ruokana Husse Lammas&Riisi kuivaruoka, ellei koiralla ole omia ruokia
Ulkoilu omassa tarhassa (n. 20m2 + lenkit sovitusti omistajan kanssa
o Mahdollisuus ulkoilla 1200 m2 aidatulla tontilla, jos koira tulee toimeen muiden koirien
kanssa
Iltatarkastukset ennen nukkumaan menoa harjaamalla / silittämällä.
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Pälveluskoiräjäoksen pälstä
Helteiset kesäterveiset PK-jaoksesta!
Huh huh! Lämpöä on riittänyt tälle kesälle. Onneksi Suomi on tuhansien järvien maa ja koirakin pitää
uimisesta. Kyllä uimista on tänä kesänä koirien kanssa harrastettukin. Mutta on sitä ehditty tehdä paljon
muutakin. Maastoryhmät ovat pyörineet koko kesän, alkukesästä hoidimme kotiin Tuusulassa
järjestettävien belgianpaimenkoirien MM-kisojen parkkivalvonnan. Palveluskoirien SM-kisoista tuli
Tuusulaan jälleen mitali, kun Anita ja Janica Nurmi Alma-tervullaan nappasivat viestiltä pronssia. Paljon
Onnea! Varmaa työtä vuodesta toiseen! Onnea myös Elinalle ja Inkalle SM-kisa-avauksesta (7/31)!
Syksyn tottelevaisuuskurssiohjelma on jälleen vetänyt runsaasti väkeä kursseille. Kurssit alkavat viikolla 35
maanantai- ja keskiviikkoiltaisin. Tänä syksynä kurssitarjonnassa on painotettu seuraamisen ja
paikallamakuun harjoittelua. Muutama kurssi on räätälöity myös jo kisoihin tähtääville koirakoille. Ja
tietenkin pentuja on tulossa taas mukaan. Huhut kertovat, että tänä vuonna on taas ”pentuvuosi”, paljon
uusia pentuja on ilmoittautunut kursseille.

©Titta Järvenpää

Syksyn kisajärjestelyt on myös aloitettu. Tänä syksynä TuuKK järjestää etsintä-, jälki- ja hakukokeen.
Tarkemmat ajankohdat löydät kennelkerhon nettisivuilta. Omissa kisoissa on rento tunnelma ja
kannustusjoukot taatusti mukana, joten rohkeasti ilmoittautumaan kokeisiin! Ja jos tulokset eivät vielä ihan
kisoihin asti riitä, kentän laidalle kannattaa tulla seuraamaan ja kannustamaan seurakavereita. Ja kannattaa
myös muistaa, että kun omia
kisoja järjestetään, täytyy niissä
olla myös tekijöitä. Vaikka oma
koira ei juuri nyt olisikaan
kisavalmis eikä kisat juuri tällä
hetkellä ole ajankohtaisia, jonain
päivänä ne sitä vielä ovat.
Tänään istuimme porukalla
kuuntelemassa Hannu Liljegrenin
tottelevaisuusseminaaria TuuKK:n
kentällä. Koiraoppilaita taisi olla
kymmenen ja meitä
katseluoppilaita pitkä
penkkirivillinen. Kyllä se on
helppoa, kun sen osaa. Taas jäi
monta hyvää vinkkiä kotiin
viemisiksi meille kaikille. Petralle ISO kiitos järjestelyistä ja muonituksesta!
Syksyn leiri pidetään Räyskälässä, nähdään siellä! Ja tsemppiä kaikille syyskauden treeneihin ja kisoihin!
PK-jaoksen puolesta Riikka

Tuusulan Kennelkerho ry | Ydinluu 03 / 2014

Tuusulan Kennelkerho ry:n PK SM 2014 -joukkue kokonaisuudessaan (jäsenet vasemmalta oikealle):
Elina Ahola-Iivarinen ja Rakan Akan Ajatar (haku)
Marja Uusitalo ja Lexicon Kenzo (haku)
Mervi Kähönen - joukkueenjohtaja (ja lipunkantaja)
Tero ja Mari Kurenmaa sekä Avataran Brittany (viesti)
Janica ja Anitta Nurminen sekä Alma (viesti)
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KVARTTIS*
Eli kvarttaali TUUKKilainen. Tässä sarjassa esitellään yksi sattumanvaraisesti valittu seuralaisemme.

Nimi: Janne Pietikäinen
Lajit: Haku ja jälki. Harjoittelemme noin 1 – 2 kertaa viikossa.
Koira: Bokseri uros Iiro, joka on nyt 4 vuotta ja 8 kuukautta
Koiramainen kohokohta:
Edellisen koiran Eetun kanssa saimme JK2 avoimessa luokassa
(Selvennyksenä lajia harrastamattomille kyseessä on koulutunnus 2, jossa jäljen pituus on
1000 metriä ja jälki on vanhentunut n. 1½ tuntia (lähde:
http://www.palveluskoiraliitto.fi/jalki.html)
Iiron kanssa saavutimme BH-tuloksen hiljattain Harjavallassa, joka oli tosi upea juttu.
Tulevaisuuden haaveita:
Haaveissa on saada Voittaja –luokasta jäljellä koulutustunnus. Lisäksi salainen haave on
tehdä Iirosta käyttövalio. Käyttövaliot ovat boksereissa aika harvinaisia, niitä on kautta
aikojen Suomessa vain 20 – 21 kpl. Käyttövalion arvon saa, kun tekee kahdelta eri vuodelta
kolme kappaletta 1-tuloksia.
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Toko pälstä

Toko-jaoksen syksy on lähtenyt liikkeelle ja koulutukset
alkavat 24.8.2014 ja ne jatkuvat marraskuun loppuun asti
joka toinen sunnuntai.
Koulutusryhmiä on neljä eri tasoa:
 pennut, ohjaaja Leena Torri
 toko-alkeet, ohjaaja Tarja Immonen
 toko-jatko, ohjaaja Tarja Immonen
 kilpailijat (ALO/AVO) , ohjaaja Leena Torri
 itseohjautuvat VOI/EVL-ryhmä
Ryhmät täyttyivät heti ja tulijoita olisi ollut
enemmänkin. Valitettavasti rajallisten resurssien
takia emme voineet enempää ottaa mukaan.
Olemme saaneet kaksi uutta ohjaajaa (Marja
Laakso, Sari Ignatius), jotka alussa toimivat
apuohjaajina. Tervetuloa mukaan tokotoimintaan!
Mielellään otamme mukaan uusia ohjaajia, joten
jos vain jota kuta kiinnostaa, niin yhteys
Toko-toimikuntaan.

Syysterveisin

Toko-toimikunta

©Saara Krook
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Teksti ja kuva: Saara Krook
Luonnonvedet jäähtyvät pikkuhiljaa, ja ulkouimakausi tekee loppuaan. Innokkaimmille uimareille
uimaharrastus voi olla ympärivuotista. Tuusulan Kennelkerho madalsi kynnystä jäsenilleen tutustua
Hyvinkään koirauimalaan.
Tässä kokemuksen pikakelaus;
Saavuimme uimalan parkkialueelle, jossa sompailimme vartin ajan että viimeiset pissahädät tuli hoidettua
alta pois ennen sisätiloihin siirtymistä.
Uimalasta meille osoitettiin loossi, mihin jätimme tavaramme. Koirille saatiin lainaan uimalan puolesta
omat hihnat, että oma säilyi kuivana kotimatkalle.
Koirat suihkuteltiin puhtaaksi ja puettiin uimalan lainaliivit päälle ennen siirtymistä aidatulle allasalueelle.
Ryhmässä oli neljä koirakkoa, eri kokoisuudesta ja tuntemattomuudesta huolimatta ongelmia ei
muodostunut. Taisivat kaikki koirat niin keskittyä uuteen tehtäväänsä.
Yksitellen uittaja opetti koirat käyttämään altaan kummassakin päässä sijaitsevia ramppeja, ja katsoi että
koira ui puhtaasti. Ne koirat joilta näytti omatoiminen uiminen sujuvan, saivat jatkaa itsenäisesti altaan
uimista päästä päähän lelujen perässä. Ne jotka tarvitsivat enemmän opetusta tekniikan suhteen, jatkoivat
vielä uittajan kokeneissa käsissä.
Huomasin hihitteleväni riemusta, kun meidän kaksi saukkoa ottivat uintikilpaa toisistaan.
Koirillamme on paljon uintikokemusta luonnonvesistä, joten ihan keltanokkia uintihommissa ei olla. Mutta
onhan tuo hallikokemus ihan toisenlainen, jossa on omat juttunsa.
Lopuksi koirat pestiin ja kuivattiin ja suunnattiin onnellisesti kotia kohti. Uimaharrastuksemme saa varmasti
vielä jatkoa, kun alokaskurssi on käyty.
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Pelästuskoiräjäoksen pälstä
Pelastuskoiratoiminta harrastuksena
... ja ehkä myös tositoimena...
Mistä kaikki alkoi? Liityin Tuusulan
Kennelkerhoon vuonna 2003.
Syksyllä pääsimme silloisen
saksanpaimenkoirani Veeran kanssa
jälkileirille ensimmäistä kertaa.
Leirin kouluttaja kyseli osallistujien
tavoitteita. Itse kerroin tavoitteekseni
vähän leikkimielellä, että jos vaikka
jonakin päivänä voisin koiran kanssa
"löytää sienimetsään eksyneen
mummon". Muutamia vuosia
myöhemmin pääsimme
kuunteluoppilaaksi kennelkerhon
järjestämälle hakuleirille. Syksyllä

Roosa ja Raijis (kuvan ottanut Matilda
Kuosmanen)

2008 osallistuimme silloisen saksanpaimenkoirani Hennin kanssa kerhon hakuleirille
koulutukseen.
Harrastelin hakua innokkaasti, mutta elämä ei aina mene suunnitelmien mukaan.
Vuosia myöhemmin syksyllä 2013, monien vaihtelevien elämäntilanteiden jälkeen,
osallistuin Kennelkerhon 40-vuotis illallisille. Siellä tapasin Nina Sarkosen ja Reeta
Hämäläisen, jotka molemmat ovat pelastuskoirapuolen aktiivisia jäseniä.
Kerroin heille "hurlumhei-koirastani", labradori Roosasta. Reeta ja Nina ehdottivat, että
voisimme osallistua pelastuskoirakoulutukseen, koska heidän kuulemansa perusteella
Roosalla voisi olla potentiaalia pelastuskoiratehtävään. Estelin, koska en itse pystyisi
kantamaan koiraa tai osallistumaan haastavimpiin pelastusetsintöihin. He olivat sitä mieltä,
että se ei olisi este, koska esimerkiksi Reeta voisi alkaa toimia Roosan kakkosohjaajana.
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Seuraavana päivänä, asiaa yön yli mietittyäni, soitin sovitusti Ninalle ja ja sain paljon
innostavaa ja kannustavaa tietoa ja ohjeita pelastuskoiraharrastukseen liittyen.
Nina kehotti ottamaan yhteyttä kouluttaja Mirva Hiltuseen, joka sitten toivotti Roosan ja
minut tervetulleiksi lajin pariin.
Metsätreeneissä aloimme sitten pikkuhiljaa opetella Mirvan koulutuksessa hakua ja
hallintaa(kin!). Reeta tuli Roosan ohjaajaksi sovitusti pikkuhiljaa mukaan kuvioihin.
Ensimmäisissä Reetan ohjaamissa pelastushakutreeneissä (Peko-haku) metsässä
katselin kauempana, syrjässä, haikeana (omat fyysiset rajoitukseni tietäen) mutta ylpeänä
Reetan ja Roosan hyvin alkavaa yhteistyötä. Treenin jälkeen Reeta palautti Roosan
sanoen: Roosa on SUPER hyvä...
Samaan aikaan hakukoulutuksen ohella aloitimme Mirvan koulutuksessa myös Pekotottiskoulutuksen, joka mitä ilmeisimmin oli (ja on) kovasti tarpeen Roosan kaltaiselle
"hurlumhei-koiralle". Toki kaikkia koiria koulutetaan samoin, mutta Roosaa, hm!
Tottis-treeneissäkin Reeta on ollut usein mukana toisena ohjaajana.
Keväällä aloitimme Pekorauniotreenit, joissa
Reetan rooli koiran
ohjaajana on
suunnitelmien mukaan
aina vaan korostunut.
Tarkoitus on, että Reeta
toimii jatkossa Roosan
ykkösohjaajana, ja minä
olen huoltojoukko: Roosa
on minun joten hoidan ja
Roosa ja Reeta (kuvan ottanut Petra Loponen)

koulutan sitä, kuten
muutkin omaansa.
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Rakennusetsintäkin on tullut mukaan kuvioihin. Reetalla on ohjauksessaan rohkea (ja
vähän päätön!) koira, joka näyttäisi menevän vaikka läpi "harmaan kiven", ei pelkää, nenä
haistaa ja ketteryyttä löytyy. Kuulokin on alkanut toimia!
Kaikkea edellä mainittua vielä muidenkin ominaisuuksien lisäksi pelastustehtävissä
toimivalta koiralta vaaditaan.
Pelastuskoirapuolella treenataan myös esine-etsintää ja ihmisen jälkeä sekä
taajamaetsintää. Kaikissa näissä osa-alueissa kohteena on kadonnut, eksynyt tai
loukkaantunut ihminen, ja vaikkapa "se mummo siellä sienimetsässä".
Etsintätoimintaa voi soveltaa myös ihan arkipäiväisiin asioihin:
Keväällä ystäväni soitti, että voidaanko Roosan kanssa lähteä etsimään hänen koiraansa.
Koira oli tempaissut flexi perässään rusakkojahtiin. Emäntä oli etsinyt koiraansa tiheästi
laajasta metsästä ja hän oli jo aivan epätoivoinen. Pelko oli, että koira takertuu flexistään
pusikoihin ja kukaties loukkaa itsensä.
Mehän hyppäsimme autoon ja "pelastuskoira Roosa lähti töihin". Kävimme paikalla, josta
kaveri oli ampaissut matkaan. Siinä Roosa sai jäljen karkulaisesta (noo - kaverikoirasta).
Aikansa kesti risteilyä metsässä, väliin nenä maassa väliin tuulta haistellen. En tiedä, oliko
Roosa aina koiran, vai rusakon jäljellä. Muutaman kerran Roosa sai hyvän "terävän"
ilmavainun ja siihen suuntaan rämmittiin. Ihanaa kuitenkin, kun osasin luottaa koiraani ja
kulkea perässä. Viimein Roosa löysi "Kipinän", komean airis -uroksen, näreikköön
juuttuneena ja kiertyneenä.
Paikalle oli myös tulossa Roosan kultsuystävä Sidney. Oli suuri ilo saada soittaa Sidneyn
omistajalle, että etsintä on tuottanut tulosta ja "Kipinä" löytynyt!
Mietin jälkeenpäin, että toivottavasti Roosan varsinainen Reetan ohjaama
pelastuskoirakoirakoulutus ei kärsi tällaisesta? Mutta pakko oli mennä auttamaan
ystävää... Mirvan ja Reetan mielipide oli selvä - Roosan koulutus ei tuosta kärsi.
Jos emme olisi olleet mukana pelastuskoiratreeneissä, minulla ei tietenkään olisi ollut
rohkeutta lähteä edellä kertomaani koiraetsintään.
Kaikista koulutuksessa olevista koirista ei tule pelastuskoiria.
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Mutta seuraavaksi minulla on ilo ja lupa saada esitellä pelastuskoirakko (yksi onnistunut
monien muiden joukosta) australiankelpie Onni ja sen ohjaaja (tuukkilainen) Merja
Järveläinen:
Onni on jo valmis pelastuskoira.
Merja ja Onni saavuttivat 28.11.2012 "Viranomaistasonkoirakko-vaatimukset".
Nyt oli aika päivittää taso (?), vai kuinka sen ilmaisisin. Peha-B piti uusia.
Merja kertoi, että koepäivänä Kuusamossa 13.7. oli ollut +27 c, kaksi henkilöä "kateissa",
alue vaikea kolme ha, olosuhteet
haastavat ja mm. poroja saattoi olla
alueella jne. jne.
Merja pysyi suunnassa, tiesi koko
ajan, missä oli, Onni jaksoi hyvin ja
yhteistyö koiran kanssa oli hienoa.
Merjalla oli voimakas tunne, että nyt
homma sujuu. Hän kertoi, että ei ole
koskaan ennen kokenut vastaavaa.
Hyväksytty.
Onnittelut Onnille ja Merjalle!
Merja Järveläinen ja kelpie Onni
vasemmalla
(kuvan ottanut Anni Järveläinen)

Tositehtävät ovat sitten erilaisia. Mukana mm. on silloin kuitenkin kartanlukija, mutta
etsittävänä, loukkaantunut, kadonnut, eksynyt, joka tapauksessa apua tarvitseva
ihmispoloinen...
Roosaan palatakseni.
Kiitos Nina alkurohkaisusta, Mirva koulutuksesta, Reeta ohjauksesta ja kiitos kaikki
muutkin kouluttajat sekä treenikaverit ihanasta yhteistyöstä!

Tuusulan Kennelkerho ry | Ydinluu 03 / 2014

ONNEA KAIKILLE LOISTAVISTA
SUORITUKSISTA!
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