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PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA

Ihania kesän viimeisiä päiviä ja syksyn ensimmäisiä 
päiviä!

Nyt taitaa olla kaikki lajitreenit pyörähtäneet käyntiin 
kunnolla. Mahdollisen kesätauon jälkeen harrastukset 
saavat uutta puhtia ja motivaatiota. Koiratkin tekevät 
varmasti innokkaasti työtä, kun kuumuus ei hidasta 
vauhtia. TuuKKilaisia hienoja kilpailutuloksia on kautaunut minunkin korviin. Onnea 
jokaiselle menestyneelle!

Tämän lehden tekemiseen meni pieni tovi aikaa. Lehti on uusien juttuideoiden tarpeessa. 
Jos sinulla on idea, minkä haluaisit nähdä lehdessä otan sen mielelläni vastaan. Voit 
lähettää sähköpostia osoitteeseen ydinluu@tuukk.fi. 

Harjoittelun täyteistä syksyä! 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Sisällysluettelo 
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Aurinkoista elokuuta – vaikka kalenterista 
katsottuna kesä alkaa olla jo lopuillaan, 
kertoo sääennusteet ja iltapäivälehtien 
lööpit jotain ihan päinvastaista. Ainakin 
minusta kesä tähän asti on ollut lähes 
täydellinen; en ole kaivannut hellepäiviä 
yhtään enempää, eikä vesisadekaan ole 
minua liikaa rajoittanut. Jännä nähdä, 
millainen intiaanikesä meitä vielä odottaa 
ja miten se vaikuttaa meidän 
koiraharrastajien tekemisiin. Suomen kesä 
ei kuitenkaan pettänyt taaskaan: tämänKIN 
vuoden PK SM –kisat kilpailtiin ihan kä-sit-
tä-mät-tö-män kuumissa ja aurinkoisissa 
oloissa, mikä valitettavasti näkyi koirien 
suorituksissa (toisilla enemmän ja toisilla 
vähän vähemmän). Meidän onneksi myös 
Tuusula Summer Show sai paistatella 
auringossa ja tänä vuonna minä olin itse 
ensimmäistä kertaa siellä 
näytteilleasettajana, kun meidän perheen 
Missi-Pihka kävi pokkaamassa rotunsa 
parhaan sekä sertifikaatin ruusukkeet. 
Tästäkin näkökulmasta kaikki sujui aivan 
loistavasti ja kuulemma jälleen kerran 
näyttelytoimikunta on saanut kiitosta niin 
näyttelyvierailta kuin tuomareiltakin. 
PK SM 2015 –kisoihin TuuKKilta lähti taas 
oma joukkue, tällä kertaa kolmen koirakon 
voimin. Ja uskomatonta, mutta totta – 
vuodesta 2009 alkanut mitaliputki sai 
jatkoa, kun uusi edustuskoirakkomme 
viestikoira Beatrice ohjaajinaan Roosa 
Tanhuanpää ja Katja Pietiläinen 
nappasivat upeasti pronssia heti 
ensimmäisissä SM-kisoissaan. 
Aikaisemmin mitaleilla olleet Nurmiset 
lähtivät matkaan uuden (ja vielä nuoren) 
koiransa Dominan kanssa ja sijoittuivat 
todella hienosti viidenneksi. Kolmas 
joukkueemme jäsen, Mari Kurenmaa 
koiransa Avataran Brittanyn kanssa lähti 
hakemaan haun maastopaikkaa 
tottiskarsinnasta, mutta tällä kertaa 
suorituksesta ei herunut maastopaikkaan 
oikeuttavia pisteitä. Kokonaisuudessaan 

joukkueemme sijoittui tuloksissa 12. sijalle, 
mikä on mielestäni erittäin hyvä tulos – ja 
onnittelen lämpimästi kaikkia SM-kisoissa 
startanneita koirakoita… sinne asti 
pääseminen ei todellakaan ole itsestään 
selvyys! 

Minä sain kurkistaa SM-kisojen kulissien 
taakse, koska minut oli kutsuttu toimimaan 
kisoissa hakuratamestarina. Vaikka urakka 
oli todella rankka ja myös henkisesti 
vaativa, en kyllä kadu mukaan lähtöä 
lainkaan. Sain taas uutta potkua omaan 
harrastamiseen niin koiranohjaajana kuin 
vihdoin ja viimein virallistettuna 
ylituomarinakin. Sain seurata Suomen 
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huippuja todella läheltä ja kuulla heille 
annetut arvostelut – näin suorituksia, joista 
otan esimerkkiä… mutta myös suorituksia, 
joista en niin esimerkkiä halua ottaa. Yksi 
positiivisella tavalla mieleeni jäänyt asia oli 
erään kilpailijan toiminta 
esineruudussa: oman 
aavistuksen epäonnistuneen 
suorituksen (koira toi vain 2 
esinettä) jälkeen ohjaaja kiitti 
meitä esineruudussa 
työskenteleviä – erittäin pieni 
asia hänelle, mutta tuntuipa 
vaan kovin kivalta siinä 
helteessä ja väsymyksessä. 
Ainakin itse yritän muistaa 
tämän jatkossa ja kiitän 
toimihenkilöitä niin kylä- kuin 
arvokisoissakin (jos sinne asti 
joskus pääsen). 
Helteistä huolimatta syksy ja 
syksyn koulutukset ovat jo 
ovella – useamman lajin 
koulutuksiin on 
ilmoittautumiset jo menossa, 
toivottavasti olet seurannut 
ilmoituksia ja olet päässyt 
mukaan haluamillesi 
kursseille. Halliin pääsemme 
lokakuun alusta ja varmasti 
tämä syksy menee uuden 
toimintamuodon opettelussa… 
ja hallista huolimatta toiminta 
jatkuu myös kentällä entiseen 
malliin.  
 
Onnistuneita treenejä kaikille 
harrastajillemme toivotellen 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Hellekesä on vasta alkanut, mutta syksyhän se alkaa jo olla ja Tuukkin agiporukka odottaa kuin 
kuuta nousevaa oman hallin käyttöönottoa. Hallilla alkaa pyöriä treenit lokakuun alussa, 
muistakaahan ilmoittautua! Tänä syksynä agilityjaos tarjoaa jatkavien treeniryhmien lisäksi 
alkeis/pentukurssin, johon otetaan uusia koirakoita mukaan. Reippaasti siis tutustumaan lajiin.  

Tuukk järjestää agilityn viralliset kilpailut kaikille luokille 19.9. Tuolloin treenaajilla on 
mahdollisuus suorittaa talkoovelvoitettaan työskentelemällä kisoissa. Muistakaahan ilmoittautua 
talkoisiin.     Mikäs sen mukavampi tapa aloittaa kisaura, kuin seuran omat kisat, kaikki siis 
rohkeasti mukaan myös kisaamaan!  

Agilityn piirinmestaruuksista kisattiin 23.8 Vihdissä ja siellä Tuukk pärjäsi hienosti. Minijoukkue 
sai hopeaa! Joukkueessa starttasivat (kuvassa vasemmalta) Carita ja Pyry, Mara ja Mimosa, Elina 
ja Nelli sekä Hanna ja Litmanen. Kiitokset ja onnittelut koko joukkueelle! 

Mukavaa treenisyksyä kaikille!  

Reetta
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TUUKKin pentunurkka

Tästä alkaa uusi, toivottavasti pitkä 
perinne. Sarjan tarkoituksena on vuoden 
verran seurata yhden seuralalaisemme 
kehittyvän koiravauvan eloa.  Osa 3.

Elämä täällä lintukodossa jatkuu. Norja on 
kasvanut huimaa tahtia ja onkin jo 
saavuttanut lähes aikuiskorkeutensa. 
Kasvupatit ainakin ovat olemattomat 
enään. Norja oli pari viikkoa sitten 
mitattuna n. 46 cm ja painoa neidillä oli 12 
kg. Hienostuneiden arvioiden mukaan 
Norjasta ei ole tulossa jättimäinen 
bordercollie, mutta ihan rehellinen 
maksikoira kyllä!

Elämä on alkanut rutinoitumaan Norjan 
kanssa ja sekin on oppinut meidän talon 
säännöille hyvin. Hän osaa odottaa hyvin 
ruokailulupaa ja lupaa tulla sisälle. Sen 
sijaan hän ei osaa täydellisesti ohittaa 
karvaisia lenkkivastaantulijoita. Se on ollut 
nyt suurennuslasin alla ja valo tunnelin 
päässä on näkyvissä jo! Ties mistä keksikin 
noin ruman tavan. Omaan napaan kyllä 
tuijottelen asian suhteen. Uudet 
koirakaverit Norja ottaa riemulla vastaan.

Olemme jatkaneet Norjan kanssa 
maailmaan tutustumista sen kaikkineen 
äänineen ja häiriöineen. Olemme 
matkustaneet autossa, junassa, bussissa, 
metrossa ja moottoriveneessä. Olemme 
vierailleet ampumaradalla, koulun 
välitunneilla, toimistossa ja  toreilla sekä 
terassilla. Norja ottaa uudet asiat hyvin 
rennosti  vastaan eikä edes näytä tajuavan 
miksi tämä olisi jotenkin outo paikka. 

Norja on käynyt nyt kolmen viikon 
ajan agilityvalmennuksessa seuramme 
ulkopuolella ja syyskuussa pääsimme 
tuukin pk-tottis ryhmään. Kuinka 
jännittävää!
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TOKOJAOKSEN 
palsta
Toko-jaoksen syksy on lähtemässä taas 
kesätauon jälkeen liikkeelle. Heinäkuussa 
pidimme yhdessä 
Springerspanieliyhdistyksen kanssa 
epävirallisen toko-kokeen uusilla 
säännöillä. 13 koirakkoa kilpaili kolmessa 
eri luokassa (alo, avo, voi). Tuomarina 
toimi Harri Laisi. Kokeen aikana tuli esille, 
että vielä on tulkinnan varaa uusissa 
säännöissä. Kokeen aikana oli hyvä 
tilaisuus osallistujien  kysellä niin 
tuomarilta kuin liikkeenohjaajalta uusista 
liikkeistä ja niiden suorittamisesta, joten 
koe oli hyvä harjoitustilaisuus uusien 
sääntöjen osalta. 

Syksyn toko-koulutukset kentällä alkavat 
23.8.2015 ja ne jatkuvat marraskuun 
loppuun asti joka toinen sunnuntai. 
Koulutusryhmiä on kuusi eri tasoa: pennut, 
arkitottelevaisuus, toko-alkeet, toko-jatko, 
kisaamaan tähtäävät ja kilpailijat (ALO/
AVO) Lisäksi on itseohjautuvat VOI/EVL-
ryhmä. Ohjaajajoukkueeseen olemme 
saaneet vahvistusta. Uutena ohjaajan 
aloittaa Jonna Paajaste. Tervetuloa 
mukaan toko-
toimintaan!  

Jonnasta on ohessa lyhyt esittely: 
Olen Jonna Paajaste, innokas 
koiraharrastaja pitkällä koirakokemuksella 
etenkin tottelevaisuuskoulutuksesta. Olen 
kouluttanut melkein kymmenisen vuotta 
Tampereella, aina pennuista EVL:ään, 
sitten asuin pari vuotta ulkomailla ja nyt 
Tuusulaan muuton jälkeen aloitan 
Tuukk:ssa tokokouluttajana. Minulla on 
kotona 5-vuotias bordercollie narttu Indi ja 
3-vuotias papillon narttu Hippu, jotka 
molemmat tokoilevat, vaikka meillä onkin 
ollut hieman taukoa. Indi kilpailee 
seuraavaksi avoimessa luokassa ja Hippu 
tähtää talveksi alokasluokkaan. Lisäksi Indi 
on kilpaillut rallytokossa ja harrastaa 
paimennusta ja Hippu agilitya. Aiempien 
koirien kanssa olen harrastanut myös 
hakua, mutta kaikista lajeista toko on 
lähinnä sydäntä. Tänä vuonna toko-
koulutuksesta tuleekin todella 
mielenkiintoista uusien sääntöjen ansiosta 
ja varmasti välillä myös haastavaa, joten ei 
muuta kuin jäitä hattuun, sääntökirja 
käteen ja kentällä nähdään! 

Syysterveisin Toko-toimikunta 
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Tuusulan 
kaikkien rotujen 
koiranäyttely 
4-5.7.2015
 

Tuusulassa järjestettiin perinteinen Tuusula 
Summer Show-koiranäyttely varsin kesäisissä 
merkeissä – heinäkuun ensimmäisenä 
viikonloppuna joka oli kesän ainoita lämpimiä 
ja aurinkoisia viikonloppuja. 

Näyttelyn järjesti kolme jo vakiintunutta 
seuraa: Tuusulan Kennelkerho, Uudenmaan 
Kanakoiraharrastajat sekä Koirakerho 
Heiluhännät. Näyttelytoimikunnan 
puheenjohtajana toimi jälleen Anja Nikkonen, 
sihteerinä Riikka Karinen, rahastonhoitajana 
Irmeli Mölsä ja tuomareista vastaavana toimi 
Annukka Paloheimo. 

Kolmen seuran edustajat ja talkooväki 
hoitivat käytännön järjestelyt hyvin, ja 
kokonaisuutena näyttely oli onnistunut. 

Koiria ilmoittautui runsaat 2200, joka on 
muutama sata koiraa vähemmän kuin 2 vuotta 
sitten, mutta ilahduttavasti enemmän kuin 
moni vastaava tämän kesän näyttely joka sai 
tyytyä  reilusti alle 2000 koiraan. 
Ilmoittautuneiden määrää on vaikea 
ennakoida mutta budjetoimme pienemmälle 
määrälle Suomen taloudellisen tilanteen 
takia, ja saimme yllättyä positiivisesti. 
Pyrimme hyödyntämään somea näyttelyn 
markkinoinnissa, ja tähän pitää panostaa 
tulevaisuudessa vieläkin enemmän.  

Tuomaripanelimme  koostui kokeneista, 
maineikkaista  kansainvälisistä ja kotimaisista 
tuomareista, mutta annoimme 
mahdollisuuden myös uunituoreelle 
kotimaiselle terrierituomarille ja debytoipa 
meillä myös hiljattain villakoira-oikeudet 
saanut tuomari. Pyrimme siihen, että 
näytteilleasettaja saa rahoilleen vastinetta, 
alkaen luotettavasta tuomarityöskentelystä ja 
siitä, että tuomarilla ei ole kohtuutonta 
määrää koiria arvioitavana. Nykysäännöt 
sallivat taas jopa 100 koiraa per tuomari, 
mutta noudatimme alempaa vanhaa 
suositusta eli enimmillään n. 80 koiraa. 

 Tuusulan maine näyttelynä, jossa  kaikki 
sujuu ja jossa on hyvä ilmapiiri, takaa sen 
että saamme vastaisuudessakin laadukkaita 
tuomareita. Meillä on jo nyt  vuoden 2017 
tuomarilista työn alla – merkitsethän sinäkin 
kalenteriisi päivämäärämme: 1-2.7.2017. 
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Näyttelymme suurin haaste on Hyrylän 
Urheilukeskuksessa  käytössämme oleva 

heikohko ja melko pieni nurmialue, jonne 
pitäisi saada mahtumaan koirille ja 
näytteilleasettajille toimivankokoiset kehät. 
Käytössämme oleva alue oli talven jäljiltä 
kärsinyt, ja vaikka sitä kunnostettiinkin, ei se 
kaikilta osin valitettavasti aivan täytä ihanne-
laatuvaatimuksia. Muutamia kehiä jouduttiin 
tilanpuutteen takia rakentamaan hiekalle, 
joka  on huono vaihtoehto. Toivonkin että 
löytäisimme Tuusulanjärven alueelta uuden 
isomman ja tasaisemman nurmialueen, jossa 
myös parkkiasiat saataisiin järjestymään. 
Ideoita vastaanotetaan!   

Näyttelyalueella jouduttiin yllättävään (ja 
ikävään) tilanteeseen perjantaina, kun 
myyntipaikan vuokranneet myyjät olivat 
ottaneet oikeuden omiin käsiinsä: tulleet 
alueelle sovittua aikaisemmin  ja asettuneet 
alueelle joka oli selkeästi merkitty kehille ja 
näytteilleasettajille. Hyvin valitettavaa oli 
näiden myyjien asenne  - tilannetta ei saatu 
palautettua alkuperäiseen  ja kehät 
jouduttiin tämän takia  osin pienentämään jo 
alun alkaenkin pienehköistä mitoista. 
Sanomattakin selvää on, että seuraavalla 
kerralla näin ei voida antaa toimia ja ’nimet 
ovat nyt muistissa’. Pahoittelen 
näytteilleasettajien puolesta tätä, 
teemmehän näyttelyn nimenomaan 
näytteilleasettajia varten!  

Vapaaehtoisvoimin järjestetty näyttely on 
tietenkin hieno paikallinen koiraharrastus-

tapahtuma, mutta se on myös 
järjestäville seuroille merkittävä 
tulon lähde –voidaan kaiketi sanoa 
että merkittävin. Kaikki 
näyttelytoimikunnan jäsenet ovat 
myös vapaaehtoisia harrastajia ja 
tekevät korvauksetta parhaansa, että 
laadukas näyttely saadaan 
onnistumaan kustannustehokkaasti.  
Suunittelu alkaa jo runsas vuosi  
aiemmin ja projekti huipentuu 
viikonloppuun. Tätä kirjoittaessani ei 
vielä tilinpäätöstä ole tehty, mutta 
tulos näyttää jälleen hyvältä. 
Toivottavasti talkooväkeä saadaan 
jatkossakin mukaan hyvin, sillä mitä 

enemmän ostopalveluita, sitä vähemmän 
karttuu kunkin järjestävän seuran kassa. 

Jos luettuasi tämän haluaisit mukaan 
järjestelyihin, ota yhteyttä Anjaan tai 
Annukkaan. 

Tänä vuonna järjestimme ’uutuutena’ 
erillisen kuvauspisteen kaikille jotka halusivat 
ottaa koirastaan näyttely-muistokuvan. 
Taustakankaan kuva oli Päivi Reimanin 
kuvaama Tuusulanjärvi, ja kaunis somistus 
kruunasi kuvauspisteen. 

Tuusulassa on vahvat perinteet 
koirankasvatustoiminnassa, ja 
näyttelyssämme kilpailevatkin useat 
nimekkäät kasvattajat. Mikä hienointa, tänä 
vuonna näyttelyn kauneimmaksi valittiin 
Tuusulan Kennelkerhon pitkäaikaisen jäsenen 
Pirjo Hjelmin kasvattama airedalen terrieri 
Big Lady’s Iron Duke. Onnittelut kasvattajalle 
hienosta voitosta! 

Iron Duke’n valitsi rotunsa parhaaksi 
englantilainen nimekäs terrier-spesialisti 
Stuart Plane, ryhmävoiton antoi 
allrounderimme Annukka Paloheimo ja Best in 
Show-voitto tuli Saija Juutilaiselta. Saija on 
monelle tuttu:  lähiseudulla Saviossa asuva 
pidetty  ’vakio-tuomarimme’ joka on vuosien 
varrella kohonnut allrounder-tuomariksi. 
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ROYAL CANIN’N RC JUNIOR WHIPTAILS DARING TO 
DREAM



Näyttelymme oli myös 
sponsorimme Royal Canin’n RC 
Junior-osakilpailu ja tämän 
kovatasoisen kaksipäiväisen  
osakilpailun voiton vei whippet 
Whiptails Daring to Dream, 
rotutuomarina Janusz Opara 
Puolasta  ja RC Junior-tuomarina 
Annukka Paloheimo. Onnea 
valtakunnalliseen 
loppukilpailuun! 

Kiitän kaikkia 
näytteilleasettajia, ilman teitä 
ei olisi näyttelyä. Kiitän myös 
järjestäviä seuroja ja 
talkooväkeä, te teette tämän tapahtuman 
mahdolliseksi. Kiitos näyttelytoimikunnan 
jäsenille, kanssanne on hyvä tehdä tämä 
projekti. Kiitos myös tuomarikollegoille jotka 
antavat viikonlopun työpanoksensa meille. 

Erityiskiitos Päivi Reimanille kuvista! 

TEKSTI: Annukka Paloheimo 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PK-JAOKSEN TERVEISET

PALVELUSKOIRAT 
HARJOITUSKENTÄLLÄ 
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KOIRALLE 
HERKKUPALOJA 
OMASTA UUNISTA 
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Tarvitset:

500 g vähärasvaista naudanlihaa

Kuutioi liha 1 cm x 1 cm paloiksi ja asettele ne pellille. Laita pelti kylmään uuniin 
ja lämmitä uuni 150 asteeseen. Paista lihoja tunti. 

Vähennä uunin lämpötilaa sataan asteeseen, samalla raota uuninluukkua hieman että 
kosteus pääsee poistumaan. Anna lihojen olla uunissa vielä 2 tuntia.

Nosta lihapalat huoneenlämpöön yön yli. 
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Onnea vuoden 2015 SM-
pronssimitalisteille!


