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PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA
Minulla alkoi jo joulu. En tiedä mistä tämän vuoden
joulutunnelma kumpusi, mutta aika tuntuu juuri oikealta
piparikakuille ja glögille. Joululahjatkin on melkein jo
ostettu marraskuun alussa. TUUKKin pikkujoulutkin
ovat aivan käsillä, kun tämä lehti ilmestyy. Harmillisesti
omalta osaltani ne jäävät tänä vuonna välistä, mutta
toivotan kaikille osallistujille oikein lystikästä aikaa!
Tuukkila harjoitukset pyörivät täyttä häkää. Tästä lehdestä löytyy pieni mainospätkä
Tuukkin hallista - Tuukkilasta. Mukavaa, että myös TUUKKin jäsenet pääsevät nauttimaan
hyvistä treeniolosuhteista myös talven kalseassa pimeydessä. Korreloikohan hyvät talven
treenit ensi kesän arvokisa menestykseen? Vaikka jo nyt TUUKKilaiset näyttävät
kylvänneen mainetta ainakin ihan kiitettävästi joukkuekilpauiluissa. Upouusi rallytoko
jaoksemme on tuottanut hienon kisaraportin SM-kisoista. Sekin löytyy tämän lehden
sivuilta.
Perheen pienimmille sivuilta löytyy pari värityskuvaa. Paperisen lehden saa taiteilla
mieleisillään väreillä. Jos kuitenkin haluat värikuvissa lukea lehden, ilmoita siitä
jäsensihteerille. Lehti toimitetaan myös pdf-muodossa.
Piparin ja glögin tuoksuista joulukautta!
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Liekö vanhuus iskenyt, mutta jotenkin
tuntuu siltä, että aika kuluu vuosi vuodelta
koko ajan kovempaa vauhtia eteenpäin,
eikä oikein tunnu vauhdissa mukana
pysyvän. Juurihan minä naputtelin edellistä
pj-palstan tekstiä ja mietin, miten pitkä aika
seuraavaan lehteen taas onkaan… ja nyt
on sitten vuoden 2015 viimeinen lehti
käsissä. Nyt pitäisi varmaan osata niputtaa
koko vuosi yhteen, mutta juuri tällä hetkellä
ei minun henkiset tai fyysiset voimavarat
siihen urakkaan riitä – työpaikalla eletään
vuoden kiireisimpiä viikkoja, kun kaikki
joulumuistamiset pitää saada maailmalle ja
näin ollen kaikki muu tekeminen on ollut
enemmän tai vähemmän jäissä. Ja
toisaalta, kun TuuKKin toimintakertomus
kasataan aina helmi-maaliskuun

vuosikokoukseen, niin ehkäpä sitten
yhteenvetokin tämän vuoden tapahtumista
syntyy siinä sivussa; joten palataanpa
tähän seuraavan vuoden ensimmäisessä
lehdessä.

Mutta yhteenvedosta yksittäisiin asioihin:
ehkäpä olettekin jo kaikki kuulleet, miten
rally-toko-joukkueemme saavutti TuuKKin
historian ensimmäisen SM-mitalin lokakuun
alussa pidetyissä rally-toko SM-kilpailuissa!
Joukkueemme jäsenet onnistuivat
suorituksissaan erinomaisesti ja joukkueemme
sijoittui upeasti pronssille varmistaen samalla
joukkueellemme paikan tulevan vuoden
skaboihin. En tiedä, voisiko uusi – vasta viime
vuosikokouksessa perustettu – jaos
toimintaansa paremmin aloittaa?!? Lämpimät
onnittelut jokaiselle joukkueen jäsenelle
vielä kerran.
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Toinen iso asia tälle syksylle oli oman (eli siis
vuokratun) hallin käyttöönotto. Ahkerat
talkoolaiset pistivät vuokrasopimuksen alun
kunniaksi uuden Jutagrass-maton paikalleen –
iso kiitos vielä kaikille hallitalkoissa
ahkeroineille – ja lokakuun alusta pääsimme
harjoittelemaan hallin käyttöä ja yhteisiä
pelisääntöjä. Parisen kuukautta ollaan
toimintaa nyt halliolosuhteissa harjoitettu ja
ainakin minun näkökulmasta hommat ovat
lähteneet pelittämään hienosti. Varmasti
tässä alussa sattuu ja tapahtuu kaikenlaista,
kun yhteiset toimintamallit ovat vielä
hakusessa, mutta eiköhän kaikki loksahda
kohdilleen ajan kanssa. Suunnitelmia hallin
kehittämiseksi on jo tehty, mutta ideoita saa
laittaa varmasti koko ajan tulemaan. Itse
toivon hallitreenaajilta hyvää yhteishenkeä ja
muiden huomioon ottamista – pidetään
yhdessä paikat kunnossa ja halli meille
kaikille viihtyisänä treenipaikkana.
Muistathan ottaa treenivuorosi jälkeen kaikki
omat tavarat mukaan – jo nyt siellä tuntuu
olevan eri puolilla vähän sitä sun tätä
”unohtunutta”… ei anneta löytötavaraosaston karata liian suureksi, eihän? Ja vielä
muistutuksena: koulutuskenttämme on myös
edelleen ympärivuotisessa käytössä ja tänäkin
talvena se tullaan pitämään lumesta
puhtaana – eli pyrimme järjestämään kaikille
harrastajillemme mahdollisimman hyvät
treeniolosuhteet sekä kentälle että halliin.

saadaan hieman helpotusta tähän pimeyteen.
Jouluisin terveisin

& koiruudet

Pikku hiljaa tämäkin vuosi alkaa kääntymään
kohti viimeistä kuukauttaan ja ainakin itse
odotan jo joulua hyvin innokkaasti. Minulle
joulu tarkoittaa kiireettömyyttä, perhettä ja
yhdessä oloa, hyvää ruokaa ja joululauluja.
Tulen tänäkin vuonna vetäytymään joulun
viettoon mökillemme Iisalmeen ja jouluaaton
vietän mummolan pirtissä, kuten olen
elämäni kaikki jouluaatot tähän asti tehnyt.
Koirat ovat luonnollisesti mukana joulun
vietossa, mutta varsinaisia treenejä emme
pyhien aikana tee – kyllähän karvakorvatkin
sen joululomansa ovat ansainneet.
Mutta, pidemmittä puheitta – toivotan
jokaiselle seuramme jäsenelle oikein ihanaa
joulun odotusta ja rauhallista ja rentouttavaa
joulun aikaa, kunhan sinne asti eletään.
Toivottavasti nämä nyt ilmeisesti alkaneet
syksyn sateet muuttuvat pian lumeksi ja
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AGILITYJAOKSEN PALSTA
Agitreenaajien keskuudessa uusi halli on otettu ilolla vastaan. Treeniolosuhteet on viimein
kohdillaan talvikaudellakin. Halli on meille aksaajille ihan mahtava juttu! Tuukkin aksaajat ovat
tehneet upeita kisatuloksiakin, luokkanousuja ja superhienoja kisauran aloituksia. Onnittelut
kaikille kisoissa hienosti menestyneille!
Talkoo- ja kisahommia vuodelle 2016:
21.5 2016 viralliset kisat 1-2 luokille Tuusulan vanhalla urheilukentällä.
18.9 2016 viralliset kisat 1-3 luokille Tuusulan vanhalla urheilukentällä.
Pistäkäähän päivämäärät kalenteriin, että pääsette hoitamaan talkoovelvoitteen. Muistattehan,
että kun treenaat agilityä, olet velvoitettu osallistumaan agijaoksen talkoohommiin.
Agilityleiri:
Agilityjaos järjestää agilityleirin 11.-12.6 2016 Kiteen Villa Taivaannastassa
(www.taivaannasta.com). Kouluttajina leirillä toimivat agilityliiton valmentajat, entiset
Tuukkilaiset Mari Lukkarinen ja Heini Lindholm. Leirin hinta määräytyy koirakkomäärän (10–20)
mukaan, mutta hinta-arvio viikonlopulta on n. 150-200€/koirakko (sis. majoitus+täysihoito
+koulutukset). Sitovat ilmoittautumiset osoitteeseen haatajareetta@gmail.com. Ilmoita viestissä
koirakon koko ja osaamistaso.

Muistattehan, että pidämme treenitaukoa 21.12-3.1. Lepoisaa joulunaikaa.
Mahtavaa treenisyksyä kaikille!

Reetta
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häiriötekijöitä. Pieni murheen kryyni
on todella epäpaimenkoiramainen
hännän kannatus. Siellä se
liihottaa korkeuksissa selän
päällä. En ole vielä keksinyt
temppua, jolla hännän saisi
alas. Namit ja muut rauhoittavat
palkat on kokeiltu.

TUUKKin pentunurkka
Tästä alkaa uusi, toivottavasti pitkä
perinne. Sarjan tarkoituksena on vuoden
verran seurata yhden seuralalaisemme
kehittyvän koiravauvan eloa. Osa 4.
Saaneen julistaa Norjan aikuismitat: säkä
liihottaa 47cm korkeudessa ja painoa on
13,3 kg, ikää Norjalla on nyt vajaa 10 kk.
Nämä mitat eivät ole miksikään
muuttuneet vähintään kuukauteen. Painoa
toki voi mahdollisesti tulla lisää, jos
keksitään oikein kunnolla alkaa
bodaamaan Norjaa.
PK-tottiksen pentukurssi saatiin kunnialla
suoritettua. Norja ei syönyt ketään
kurssilla ja kaiken kaikkiaan oppikin jotain.
Koiraa enemmän tämä ohjaaja oppii
jatkuvasti itsestään. Olen tainnut tulla
koiranpidon aikuisikään ja se teinivaiheen
sloganit ”pystyn mihin vain ja olemme
kuolemattomia” ovat vaihtuneet
hillitympiin ”päivä kerrallaan ja tunne
omat rajasi” mottoihin.
Haimme Norjan kanssa vähän lisäapuja
koirankouluttajalta sen epävarmuuteen ja
opin itsestäni jälleen että olenpas minä
hidas reagoimaan. Ajatukset juoksee
päässä tuhatta ja sataa, mutta liikkeet
tapahtuu parin sekunnin viiveellä.
Täsmälleen sama, kun treenasin
sprinttijuoksua ja lähtöjä agilityä varten;
kunhan pääsen liikkeeseen askel rullaa
hyvin ja kovaa mennään mutta se liikkelle
lähtö vei kolme sekunttia ja hitaammat
ennätti jo. Mitä joku sanoi niistä pitkistä
piuhoista..
Norjan kanssa nyt ollaan kuitenkin täyttä
häkää valmistauduttu Voittaja 2015
näyttelyihin. Opettelimme temppuna
näyttelyseisotuksen sekä ravin. Jos Norja
mieltää tekevänsä temppuja jotka se osaa
hyvin se on samassa kuplassa minun
kanssa ja siinä kuplassa ei ole

Joulukuun alkuun ei ole kuin enään
muutama hassu hetki, joten olen
luovuttanut hännän suhteen. Ei me sieltä
kuitenkaan ROP-ruusukkeiden kanssa
lähdetä, oli häntä ylhäällä tai alhaalla.
Kokemusta me ollaan lähdössä hakemaan!

Tämä oli tämän sarjan viimeinen osa
teemalla BC Norja. Ensi vuodelle
haetaan uutta TUUKK pentua. Siis jos
kotiisi on juuri majoittautunut pentu
tai majoittautumassa alkuvuodesta
ilmoittaudu osoitteeseen
ydinluu@tuukk.fi . TUUKK pennun
pesti velvoittaa kirjoittamaan Ydinluu
2016 lehtiin 1 - 4 kuulumiset vapaalla
tyylillä. Halusit sitten kirjoittaa
koiran näkökulmasta tai omistajan
näkökulmasta, taiteellinen päätös on
sinun.
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TOKOJAOKSEN
palsta
Toko-koulutukset ovat jäämässä talvitauolle.
Viimeinen koulutuskerta on 29.11.2015 ja se
pidetään ”pikkujoulujen” merkeissä.
Ohjelmassa on mm. temppurata ja tietysti
nautitaan glögiä ja pipareita.
Toko-treenit hallilla kuitenkin jatkuvat koko
talven.
Kevään koulutukset alkavat taas maaliskuussa.
Lisätietoa mm. ilmoittautumisesta tulee seuran
nettisivuille helmikuun aikana.
Syysterveisin Toko-toimikunta

PELASTUSKOIRAJAOKSEN PALSTA
Hyväksyttyjä tuloksia on tullut paljon. Lajit
ovat olleet BH, jälki, haku ja rauniot. Kaksi
koirakkoa odottelee ensi vuonna virtatarkastukseen. Se on käyttöönottotarkastus
viranomaistehtäviä varten. Hyväksytysti
suoritettu virtatarkastus on lopputesti oikeisiin
pelastustehtäviin!

Kohta vuosi on lopuillaan. Olemme vuoden
aikana treenanneet paljon hakua, partiointia,
tottelevaisuutta ja jälkeä. Olemme muutaman
kerran päässeet rakennusetsintään
Järvenpäähän.

Rakennuksissa hajut liikkuvat eri tavalla ja
koiran lukeminen on tärkeää.
Kellarikerroksessa on pimeää. Otsavalojen
turvin koirakko suorittaa etsintää. Toisinaan
lasinsirpaleiden vuoksi koiralle on puettava
viiltosuojatossut jalkaan. Tulee myös tilanteita,
jossa ohjaaja joutuu kantamaan koiransa
vaarapaikan ohitse. Kaikenlaisten asioiden
harjoitteleminen on tärkeää pelastuskoirille.

Pelastuskoirajaos järjestää 15.11.
ensimmäisen pelastusjälkikokeensa.
Koetoimitsijalla ja ratamestarilla on hieman on
perhosia mahassa. Tämän lehden ilmestyessä
on koe jo onnellisesti ohitse :)

Tuloksia odotellen Mirva
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Rallitokojaoksen palsta
Teksti: Hannele Pirttimaa

TUUKKIN JOUKKUE RALLY-TOKON SMKISOISSA RALLY-TOKON JOUKKUE-SM-KISAT

kilpailu oli tosi kovatasoinen, ja joukkuepronssiin
tarvittiin kaikilta alokasluokan koirakoilta tänä
vuonna vähintään 95 pisteen tulos. Ylemmissä
luokissa tuukkilaiset pärjäsivät myös hyvin,
voittajaluokassa Maiju ja Santtu sijoittuivat
kymmenenneksi ja mestariluokassa Hannele ja
Ronja seitsemänneksi. Kaisa ja Hulda sekä Mari
ja Bree saivat kotiinviemisinä myös alokasluokan
koulutustunnukset ja siirron avoimeen luokkaan.
Kisapaikalla oli mukava tunnelma ja oli mukava
nähdä, että sama laaja rotukirjo, joka on
nähtävissä pienemmissä kisoissa, toteutui myös
SM-kisojen kohdalla. Kisassa talkootöissä olleille
päivä oli varmasti pitkä ja rankka, mutta me
kisaajat pääsimme nauttimaan erilaisten
koirakoiden kisaratojen seuraamisesta, hyvistä
ulkoilumaastoista kisapaikan lähellä ja buffan
antimista. Ensi vuonna ollaan toivottavasti taas
mukana.

TUUKKIN RALLITOKOJOUKKUE

PIDETTIIN YLÖJÄRVELLÄ 4.10. TUUSULAN
KENNELKERHOA EDUSTI
MENESTYKSEKKÄÄSTI KOKEINEISTA
KOIRAHARRASTAJISTA KOOSTUVA JOUKKUE,
JOHON KUULUIVAT

Espanjanvesikoira Gotcha Chili Pepper “RONJA”
ja Hannele Pirttimaa (mestariluokka)
Suomenlapinkoira Klomppen Valvatti ”SANTTU”
ja Maiju Turunen (voittajaluokka)
Borderterrieri Millitallin Xtrahulda ”HULDA” ja
Kaisa Ahonen (alokasluokka)
Beauceron Avataran Brittany ”BREE” ja Mari
Kurenmaa (alokasluokka)
Novascotiannoutaja Small Fetcher Hafsig Harriet
”HILLA” ja Tia Hirvonen (alokasluokka)

MAIJU JA SANTTU KOEVUOROSSA

Joukkueesta suurin osa oli paikalla jo aamulla
aikaisin seuraamassa muiden suorituksia. Kisat
etenivät kahdessa hallissa samanaikaisesti, ja
mukavan jouhevasti. Mukana oli 39 joukkuetta, ja
rotukirjo oli todella laaja, kuten TUUKKin
joukkueen kokoonpanostakin voi päätellä. Tänä
vuonna ihan kaikki kisaan hakeneet joukkueet
eivät mahtuneet mukaan. Jokaisesta mukaan
halunneesta seurasta pystyttiin kuitenkin
ottamaan kisaan yksi joukkue.
TUUKKin joukkue pärjäsi kisassa erinomaisesti,
tuloksena joukkuepronssia. Alokasluokassa
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PK-JAOKSEN TERVEISET
Kulunut syksy on tarjonnut
palveluskoiraväelle poikkeuksellisen pitkän,
hyvän treenikauden. Viileähkö kesä ja pitkä,
leuto syksy ovat jälkiharrastajan unelma.
Tätä kirjoittaessani on marraskuu hyvässä
vauhdissa, ja ulkona on kahdeksan astetta
lämmintä, pieni tuuli ja kostea keli.
Täydellistä!

hieman liikaa, mutta nyt koirani todella
halusi ilmaista kepit – myös sen ensimmäisen.
Yksinkertainen, pieni muutos ratkaisi kovin
hankalalta tuntuneen ongelman.

Kuluneelta kaudelta omaan mieleeni
hienoimpana kokemuksena on jäänyt
palveluskoirien syysleiri, joka antoi paljon
oivalluksia ja onnistumisen kokemuksia.
Osallistuin leirillä jälkiryhmään. Kouluttajana
oli Anne Savonen. Kaikki ryhmämme koirat
olivat jo aikuisia, mutta kukaan meistä ei
ollut vielä kilpaillut jäljellä, ja olipa joukossa
täysin aloittelijoitakin. Yksi mielenkiintoinen
oivallus oli siinä, että kun PK-jäljen alkeita
opetetaan vanhalle koiralle, koulutuksessa
voidaan edetä usein todella nopeasti.
Esimerkiksi leirillä aikuiselle
saksanpaimenkoiralle aloitettiin jäljen
opettaminen tekemällä ensin yksi kymmenen
metrin jälki, jossa oli makupaloja joka
toisella, joka kolmannella askelella. Jo
seuraavana päivänä sama koira selvisi
ongelmitta viidenkymmenen metrin jäljestä,
jolla oli makupaloja enää siellä, täällä.
Kouluttaja korosti, että koiran mielenkiinnon
ylläpitämiseksi haastetta tulisi lisätä koko
ajan. Liian usein treeneissä pitäydytään vain
omalla mukavuusalueella ja tehdään sitä,
mitä koira jo osaa, vaikka olisi paljon
hedelmällisempää luoda haasteita itselle ja
koiralle. Vain sitä kautta voi kehittyä.

Tässä onkin leirien ja seminaarien juju. Itse
ajautuu helposti huomaamattaan toistamaan
omia virheitään ja tuskastuu, kun
treenaaminen ei edisty. Hyvä kouluttaja osaa
kyseenalaistaa nuo vanhat kaavat ja auttaa
ohjaajaa näkemään asiat uudella tavalla. Yksi
hyvin suunniteltu treeni kehittää enemmän
kuin kymmenen huolimattomasti hutaistua!

Oma ongelmamme oli kuluvalla kaudella
liittynyt keppien ilmaisemiseen. Ensimmäiset
kepit tahtoivat aina jäädä nostamatta, kun
taas viimeiset pari nousivat lähes aina. Olin
käyttänyt jäljen aikana kepeillä
makupalapalkkausta ja jäljen päätteeksi
leikkinyt koirani kanssa lelulla. Olin yrittänyt
korjata ongelmaa tuomalla koiralle aina vain
parempia makupaloja, lohta ja jauhelihaa,
mutta laihoin tuloksin. Kouluttajan
kehotuksesta jätimme makupalat treeneistä
kokonaan pois, ja leikin koirani kanssa lelulla
jokaisen kepin jälkeen. Jo yhden tällaisen
treenin jälkeen koirani motivaatio nostaa
keppejä kohosi silmissä. Edelleen vauhtia oli
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BH-kokeessa

TEKSTI: RAIJA-RIITTA AHOLA KUVAT: PETRA LOPONEN

Roosa täytti heinäkuun lopulla kolme
vuotta. Sen pitäisi olla aikuinen koira,
mutta tuolla "ihmisten ilmoilla"
kulkiessamme minulta on vieläkin usein
kysytty, että onkos se pentu, ulkomuoto ja
käytös kun ovat niin pentumaisia. Minua
on vielä lisäksi lohduteltu, että labbis alkaa
olla neljävuotiaana aikuinen. Ajatuksia
herättävin oli 10-vuotias labbistyttö kaupan
edustalla. Omistaja kertoi, että se iloinen
koiruli ei ole vielä kasvanut aikuiseksi...
Roosa tuli minulle harrastuskoiraksi ja harrastusta
on riittänyt!
Onneksi meillä on kuitenkin ollut Tuusulan
Kennelkerhon PK-jälki- sekä
pelastuskoiraryhmässä ihanaa apua ja tukea sekä
käytösongelmiin että koulutukseen.

Roosan hillittömän iloista käyttäytymistä on
karsittu koutsien ja treenikavereiden avustuksella.
Roosalla on kyllä ollut yllinkyllin työintoa ja
osaamistakin mutta
hallinnan kanssa vaihdellen ongelmia, kunnes
eräänä tämän kesän "kauniina iltana" alkoi jotain
loksahdella paikoilleen, varmaankin meidän
molempien päässä.
Kuulin nimittäin henkilöryhmämme jälkeen, että
meidän suoritustamme oli arvovaltaiselta taholta
kehuttu, jei!
Jo alkoi viritä toivo BH-kokeen suorittamisesta.
"Yhdeltä sun toiselta" suunnalta alkoi kuulua
kannustusta, etten sanoisi ihan painostusta: nyt
vaan menette käyttäytymiskokeeseen.
Sitten eräänä iltana heinä-elokuun vaihteessa
tottistreeneissä Merja Järveläinen ilmoitti, että me
menemme Auliksen (kelpie) ja Roosan kanssa
kokeeseen. Ei nyt sentään ihan vielä, mutta joskus
myöhemmin syksymmällä, koska me emme ole
vielä valmiita...
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Sirut ja tarkastus
Kokeen avaaminen

Tottistreenit alkoivat tähdätä tuohon
ensimmäiseen tärkeään etappiin, jotta voitaisiin
päästä eteenpäin.
Päämäärä auttoi keskittymään tulevaan.

Meillä oli aikaa katsella ja jännittää muiden
suorituksia.
Aulis ja Merja olivat numerolla 2 ensin
paikkamakuussa. Sitten vasta tottis. Huh-huh...
Olipa jännittävää katsella heidän suoritustaan.
Osa A hyväksytty, onneksi olkoon Aulis ja Merja!
Apua-apua!!!

Mutta koska sitä on valmis?
-Paikallaanolo häiriön alaisena oli muuttunut
perään hipsimiseksi.
-Henkilöryhmässä Roosa katseli henkilöitä "sillä
silmällä".
-Tuomarin tervehtiminen tarkoitti: hyppää syliin.
-Sirun tarkastus: minun niskassani ei piipitellä.
-Luoksetulo jäävän liikkeen jälkeen päättyi
vauhdikkaaseen törmäämiseen.
Ja paljon-paljon oli (ja on edelleen) muutakin
viilattavaa...
Sitten, miten se nyt oikein alkoi mennäkään:
Merja sai meille paikat BH-kokeeseen Jokelaan jo
20.8.
Apua!
Ryhmän kanssa treenasimme ahkerasti.
Merjan ja Auliksen kanssa oli ihan tehotreenausta sen minkä Merja mustikkareissuiltaan ehti!
Mari Kurenmaakin tuli hätiin, samoin kuin Merjan
tytär Anni Järveläinen.
Lentokentällä vietimme Roosan kanssa pitkän
tovin kesävieraita odotellen. Lento oli pahasti
myöhässä. Treenin kannalta silti oikein hyvä!
Ennen torstai 20. päivää elelimme joitain päiviä
laiskotellen ja hieman ohimennen tottistellen
lenkkeillen.
Olin psyykannut itseäni, että kokeen on mentävä
läpi ekakerralla.
Helteelle ei tosin voisi mitään, se olisi vähän
haastavampi juttu.
Oli ihan rentoa oloa ja sitten taas paniikkia...
Käyttäytymiskoe
Torstai 20.8 Jokela klo 17.00.
Paahtava helle, pientä länsituulen virettä, +25
astetta varjossa.
Metsän keskellä aukea nurmikenttä.
Tuomarina Kimmo Simula.
Ilmoittautuminen, koenumeroksemme tuli 6, eli
paikallamakuulla alkaisi

Meidän oma vuoromme tuli ihan liian pian, vaikka
odottaminenkin oli kamalaa.
Sinne paahteeseen jäi musta koira kentän laidalle
yksin poloinen paistumaan kuten minäkin noin 30
askeleen päähän...
Huojutti heilutti hiotti, silmissä sumensi.
Parina oli iso sakemanni ja iso mies.
Lähteekö Roosa -rentoudu - et voi enää tehdä
mitään - menköön jos on mennäkseen - kylläpä on
hidasta tekemistä tuolla sakemanniparilla - huoh nyt se kutsuu koiraansa - pysyykö Roosa?
PYSYI !
Vaivoin rahjustelin Roosan luo, askel painoi, helle
tuntui.
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Sitten alkoi meidän tottisosuutemme: oletteko
valmiit?
Kyllähän Roosa seuraili kunhan pääsimme alkuun,
kentän hajut kun oli ensin haisteltu.
Suora (olin kuulemma kävellyt melkein sata
askelta, laskin kai siinä askelpareja) ja metsänreuna
huojui.

Täyskäännös, missä koira?
Rytminvaihdoissa Roosa heräsi seuraamaan. Sakara
pyöreine kulmineen, täyskäännös löysä, onneksi
Roosa istui pysähdyksessä.
Henkilöryhmä.
Roosa: tuo yksi oikein HYMYILEE minulle!
Istuminen ryhmässä oli hyvä ja sitten ulos
ryhmästä.
Ilman talutinta meni ryhmä vielä paremmin.
Sen jälkeen oli kaavio vapaana seuraten ja kävelin
jälleen liian pitkälle. Löysä täyskäännös mutta
rytminvaihdot olivat hyvät.
Sakarassa taas pyöreät kulmat ja täyskäännös.
Pelotti että kompastun jalkoihini.
Aloituspiste, jäävät liikkeet.
Ne menivät hyvin mutta luoksetulo oli törmäys ja
siitä boing Roosa hyppäsi suoraan sivulle vinoon enkä onneksi korjannut!

Nyt tuomiolle.
Tuohon varjoon jos pääsisimme...
Arvostelu oli ankara mutta oikea - seurailua.
Hyväksytty jippiiiih!

Osa B kaupunkiosuus
Kokoontumisen alussa tuomari esitti toivomuksen,
että kaikki paikallaolijat olisivat siinä kokeen
loppuun asti, jotta jokaisella suorittavalla
koirakolla olisi samanlaiset olosuhteet. Ryhmä oli
todella iso.
Numerojärjestyksessä taas aloitettiin.
Aulis oli taas toisena Merjan kanssa ja he saivat
hyväksytyn!
Jospa mekin...
Meidän suorituksemme.
Kävelimme ryhmän keskelle, jossa tuomari taas
kätteli ja katseli luoksepäästävyyttä: käskyt istumaahan-istu-seuraa.
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Siitä sitten Roosa meni aluksi edellä kuin rekikoira,
mutta onneksi meno tasaantui.
Portaita ylös ja portaita alas. Minua jännitti niin että
piti pitää kaiteesta kiinni.
Vastaan juoksi lenkkeilijä ihan vierestä. Onneksi
tähän oli jo lenkeillä totuttu.
Polkupyöräilijä vaappui edestakaisin ja yritti
huonoin tuloksin saada kelloaan soimaan.
Ostoskärryn kolinaa.
Taas ison henkilöryhmän läpi seinän viereen.
Siihen Roosa jäi yksin, kun menin nurkan taakse ja
häiriökoira kulki Roosan ohitse.
"Palaa koiran luo"!
Palasimme taas ryhmään ja loppuun saakka piti
käyttäytyä.
Hyväksytty ja onnittelut!

Raijis (Raija-Riitta) Ahola ja labradorinnoutaja
Roosa.
HYVÄ ME !
Niin ja -koska olen jo siinä iässä, että minulla on
vapaus ylittää rajoja - halasin tuomari Kimmo
Simulaa 😊

Me saimme melkein SM-mitalin ❤
Kun vein Roosan autolle tuli itku...
Loppuksi kerron, että kokeessa oli meitä kolme
Tuukkin pelastuskoira-harrastajaa,.
Merja Järveläinen ja Australian kelpie Aulis
Anu Anttila ja labradorinnoutaja Ronda
sekä allekirjoittanut
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TUUKKILA
Eli Tuukkin oma halli.

Tuukkilassa talkoiltiin ahkerasti syys-lokakuun
vaihteessa. Halli sai uuden maton vanhan
kuluneen tilalle. Ensimmäiset harjoitukset
pyörähtivät käyntiin 5.10. ja siitä saakka halli on
ollut iltaisin ja viikonloppuisin käyttäjien ahkerassa
käytössä.
JAU on alivuokralaisena hallissa vuoden loppuun,
joten vuodenvaihteessa vapautuu uusia
vapaatreenikortteja myyntiin.
Kevään hinta 120 euroa (1.1.-1.5.). Kasvattajat ja
treeniporukat (TUUKK:n jäsenet) voivat vuokrata
hallia käyttöönsä hintaan 35euroa/h prime time ja
20euroa/h muu aika.
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Flyball-kysely
Onko laji flyball tuttu? Olisitko kiinnostunut
osallistumaan viikonlopun mittaiselle
(lauantai 3 tuntia + sunnuntai 3 tuntia)
flyball-alkeiskurssille kevään 2016 aikana?
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 31.12.2015
mennessä:
nieminen.susanne(at)gmail.com. Kerro
ilmoittautumisessa nimesi, yhteystietosi ja
koirasi rotu, nimi ja ikä.
Wikipedia kertoo flyballista seuraavaa:
Flyball on Yhdysvalloissa 1970-luvun
alussa kehitetty koirien näytös- ja
kilpailulaji. Laji sopii kaikille koiraroduille.
Flyballissa kaksi joukkuetta kilpailee
toisiaan vastaan ja nopeimman hyväksytyn
suorituksen tehnyt joukkue pääsee
jatkoon. Joukkue koostuu neljästä koiran ja
ihmisen muodostamasta kilpailuparista.[1]
Samassa joukkueessa voi olla sekä miniettä maksikokoisia koiria.
Joukkueeseen voi kuulua myös kaksi
varalla olevaa kilpailuparia.
Jokaisessa joukkueessa on myös
laatikon lataaja, jonka tehtävänä
on ladata laatikko tennispallolla
seuraavaa koiraa varten.
(https://fi.wikipedia.org/wiki/
Flyball)
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