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PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA

!
Vuoden viimeinen Ydinluu on käsissäsi, vaikkei
yhtään tunnu siltä, että vuosi olisi loppumassa.
Jouluunkin on vielä monta viikkoa!!

!

Vuoden viimeinen Ydinluu on jälleen kerran kokenut
pienen kasvojen kohotuksen. Kiitos uuden
MacBookini. Yksi vannoutunut PC:n käyttäjä on
käännytetty omenoiden ihmeelliseen maailmaan.
Ongelmitta vaihdos ei ole sujunut. Tämänkin lehden
toimittaminen on vaatinut monta ärräpäätä, puoli
kiloa karkkia ja monia kokonaan uudelleen
aloittamisia. Loppujen lopuksi lehdestä kuitenkin
tuli ihan hyvä ja konekin on vielä ehjä! Pikkuhiljaa
siis hyvä tulee.!

!

Aikaistimme toimituksessa viimeisen Ydinluun
aineistopäivää pikkujoulu ilmoittelun takia.
Toivottavasti olet jo huomannut TuuKKin
facebook sivuita ja nettisivuilta pikkujoulujen
mainoksen ja halukkaat ovat jo ilmoittautuneet
mukaan. !

!

Puheenjohtajamme haastoikin kaikki
lähettämään kuvia harrastuksistanne
kuvittamaan Ydinluun artikkeleita. Otan mielelläni
kuvia vastaan osoitteeseen ydinluu@tuukk.fi. Ja
98 % varmuudella lähetetyt kuvat päätyvät jo
seuraavaan Ydinluuhun. Mikäli tila loppuu
kesken, kuva löytyy sitä seuraavasta lehdestä.!

!

Suurin osa Ydinluun kuvista on värikuvia. Mustavalkopainon takia, kuvista tulee painetulle
lehdelle mustavalkoisia. Mikäli haluat nauttia
Ydinluusta täydessä väriloistossa ja sinulle tulee
tällä hetkellä paperinen lehti voit lähettää
jäsensihteerillemme viestiä ja pyytää
toimitustavan muutosta. Samalla säästät pienen
palan luontoa. !

!

Oikein rauhallista joulua ja turvallista uutta vuotta!
Seuraava Ydinluu ilmestyy helmikuussa 2015.
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

!
Voi apua – näin se taas on vuosi vierähtänyt ja
tämän vuoden viimeisen Ydinluu-lehden
puheenjohtaja-palstaa kirjoittelen. Tai ainakin sitä
minun pitäisi kirjoittaa, mutta harvoin on pää ollut
näin tyhjä aineistopäivän koittaessa – tänä syksynä
tuntuu syysmasennus ja sitä myötä syyssaamattomuus iskeneen tavallistakin kovemmin… ja se on myös näkynyt kieltämättä liian
paljon yhdistystekemisessä. Julkinen anteeksipyyntö onkin siis kaikille jäsenillemme
paikallaan – olen pahoillani, jos juuri sinun asiasi on odotellut vastauksia viikkotolkulla,
eivätkä asiat ole edenneet totuttuun tapaan. Mutta minäkin olen vain ihminen ja energiaani
ja vapaa-aikaani hanakasti tavoittelevat yhdistyksemme lisäksi kaksi treenattavaa koiraa
(joista toinen vielä sattuu olemaan melkoinen ADHD, kohta vuoden ikäinen murrosiän
kynnystä kovasti kolkutteleva hollantilainen), huomiota ainakin silloin tällöin kaipaava
isäntä, ”muu elämä koiraharrastuksen ulkopuolella ystävineen”, pk-tuomariharjoittelut yms.
yms. yms. !

!

Tästä päästäänkin sopivasti aasinsillan kautta siihen, että kun nyt olen jo useamman
vuoden toiminut yhdistyksemme puheenjohtajana, alkaa pikku hiljaa tuntua siltä, että
voisinpa tämän viestikapulan luovuttaa jo eteenpäin – tekisi hyvää varmasti kaikille
ravistella vähän rakenteita ja saada uusia tuulia koko kerhomme tekemiseen. Siispä, jos
juuri sinusta tuntuu pienestikään siltä, että olisit halukas hyppäämään kerhomme ruoriin,
ilmoittaudu hallitukselle ja pääset jo hyvissä ajoin ennen vuosikokousta tutustumaan
toimintaamme. Kerron myös mielelläni kaikille kiinnostuneille henkilökohtaisesti, miten
minä olen puheenjohtajuutemme kokenut ja mitä kaikkia olen nyt vuosien varrella
kontolleni seuramme tehtävistä ottanut. Toivottavasti tähän paikkaan löytyy tekemisestä
innostunut jatkaja – enkä minäkään ole seuramme tekemisestä mihinkään häviämässä –
antaisin vain mielelläni tätä vastuuta
muiden kannettavaksi, jotta pystyisin
välillä hyvällä omalla tunnolla
keskittymään enemmän omaan
koiraharrastamiseen.!
!
Omasta koiraharrastuksesta
puheenollen; selvisimme hengissä ja
kunnialla ensimmäisestä virallisesta
näyttelystä (Heinola 24.8.) ja
Pihkahan ”hoiti homman kotiin”
olemalla JUK 1 ja saamalla
laatuarvostelun JUN ERI (SA:ta ei
tiukka tuomari Pihkalle antanut ja
näin ollen ROP ym. tittelit jäivät
jakamatta). Ja kyllä tuosta
näyttelystä sen verran mukavat
kokemukset jäivät, että seuraavaksi
esiinnymmekin Itsenäisyyspäiväviikonloppuna Messukeskuksen
näyttelyissä… molempina päivinä ☺
KUVA: MARJA UUSITALO, PIHKA HEINOLASSA!
Onnea ja menestystä kaikille
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tuukkilaisille esiintymään lähteville karvakuonoille!!

!

Tällä kertaa runosuoni ei nyt syki yhtään tämän enempää, joten pidemmittä puheitta
toivottelen jokaiselle jäsenellemme laumoineen ihanaa loppuvuotta ja toivottavasti pian jo
lumista talveakin – paljon ollaan taas kuluvana vuonna seurana yhdessä ja erikseen tehty,
mutta niistä sitten luvassa koostetta tuonnempana, viimeistään vuosikokouksen
toimintakertomuksessa. Jatketaan samaan malliin ja tehdään Tuusulan Kennelkerhosta
entistäkin aktiivisempi ja harrastajiensa näköinen seura!

!

Syysterveisin!

& lauma

!

!
!
!
!
!

P.S. Haastan jokaisen jäsenen lähettämään vähintään yhden kuvan omasta
koiraharrastuksestaan Ydinluu-lehden päätoimittajalle tulevia lehtiä piristyttämään – ja jos
joukostamme löytyy piirustushaluisia ja –taitoisia lapsia tai lapsenmielisiä, niin emme
varmasti kieltäydy käsintehdystä taiteestakaan. Ehkäpä ideoimmekin hallituksessa
jonkinlaisen piirustuskilpailun… tästä lisää tuonnempana \o/!

!
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Pelastuskoirajaoston palsta
Tuusulan Kennelkerhon kaksi jäsentä Nina ja Mirva olivat mukana voittamassa
SM-joukkuekatselmuksen pronssia Helsingin etsintä- ja pelastuskoirien joukkueessa.

!
Teksti: Nina Sarkkonen ja Mirva Hiltunen!
!

”Pelastuskoirista päivää! Onko kaikki hyvin, oletko loukkaantunut, tarvitsetko apua?”
Pelastuskoirien SM-joukkuekatselmus kisattiin tänä vuonna Outokummussa 19.-21. syyskuuta.
Olimme mukana kisassa Helsingin joukkueessa, koska toimimme poliisin hälytyksissä Helsingin
alueella Vapepa-kortilla. Outokummun kisaan oli ilmoittautunut 9 alueellista
pelastuskoirajoukkuetta, mutta peruutusten vuoksi joukkueiden lukumäärä supistui viime
hetkellä seitsemään.
Joukkuekatselmus alkaa
perinteisesti perjantai-iltana, ja
päättyy sunnuntaina iltapäivällä.
Tämän koko ajan joukkueet ovat
valmiudessa tehtäville, jotka
käsittävät kaikkea suunnistuksesta
hätäensiapuun ja erilaisiin
etsintätehtäviin. Jokaisessa
tehtävässä joukkueiden
työskentelyä arvioi yksi tai kaksi
tuomaria, tai SPR:n
ensiapuhenkilöitä ja
pelastuslaitoksen ensihoitajia.
Joukkueiden toimintaa arvostellaan
monelta kannalta. Ryhmänjohtajan
toiminta arvioidaan erikseen,
samoin koirakoiden toiminta, ja
koko joukkueen yhteinen
tiimityöskentely saa vielä omat
pisteensä. Lisäksi arvostellaan
ensiapuvalmiudet erilaisissa
yllättävissä vastaantulevissa
tehtävissä, koirien työskentely
yhdessä ja yksinään, ohjaajien
paineensietokyky ja toiminta
väsyneenä jne. Niin ohjaajilta kuin
koirilta vaaditaan kovaa kuntoa ja
määrätietoista toimintaa edelleen
vaikka toista vuorokautta olisi
menty samoilla silmillä. Koirien
tulee kyetä rauhoittumaan ja
rentoutumaan tehtävien välissä
jäävän odotteluajan puitteissa.
Välillä odottelu voi kestää
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tuntejakin, joten ohjaajien on myös hyvä osata laittaa silmänsä kiinni, vaikka odotuspaikkana
olisi vilkas tori keskellä kaupunkia.
Kisassa ensimmäinen yö kuluu aina maastossa suunnistustehtävän ja maastotehtävän parissa.
Tämän jälkeen nukkumaan päästään enintään tunniksi, ja herätys on lauantaiaamuna kello
06.00, jonka jälkeen joukkueet saavat syödä pikaisen aamupalan ja valmistautua
hälytysvalmiuteen. Ryhmänjohtajat vastaanottavat tehtävät ja joukkueet lähtevät suorittamaan
erilaisia tehtäviä aina lauantai-iltaan saakka. Lauantain ja sunnuntain välinen yö on perinteisesti
saatu viettää nukkuen (järjestäjästä riippuen milloin minkäkinlaisessa majoituksessa), mutta
sunnuntaiaamuna on jälleen hälytetty valmiuteen ja lähdetty uusille tehtäville.
Suunnistuksen ja maastoetsintätehtävien (jäljen nosto- ja ajo, haku partioiden) lisäksi katselmus
pitää aina sisällään koirien tottelevaisuuteen ja hallintaan liittyvän tehtävän, rakennus- tai
raunioetsintää ja esineiden ilmaisua, sekä ensiaputehtäviä. Koirien hallinta- ja
tottelevaisuustehtävät voivat olla mitä tahansa tavallisesta tottelevaisuussuorituksesta
poikkeavaa: yhteistottelevaisuutta kauko-ohjausliikkein, käyttöesineenä noudossa voi olla
jättimäinen pehmoeläin, koiralle voidaan pukea nostovaljaat ja se nostetaan kaksi kerrosta
ylemmäs suorittamaan tehtävää joukkueen toisen koiranohjaajan kanssa jne. Lisäksi koirien on
kyettävä suorittamaan tehtäviä yhdessä, myös mahdollisesti etsintätehtäviä, ja oltava valmiita
vieraan ihmisen käsittelyyn missä tahansa tilanteessa.
Joukkueen kaikkien jäsenten kännykät kerätään perinteisesti perjantaina avajaisten yhteydessä
kokonaan pois ja ne palautetaan vasta sunnuntai-iltana. Tämä tuo kisaan oman piirteensä, kun
kisa käydään kokonaan ulkomaailman ulottumattomissa.

Joukkueemme koostui ryhmänjohtajasta (Majka Borgström) sekä kolmesta koirakosta (Sam
Widlund & espanjanvesikoirauros Haba, Mirva Hiltunen ja australianpaimenkoirauros Jaki sekä
Nina Sarkonen ja australianpaimenkoirauros Echo).
Koska kisapaikalle oli ajomatkaa, lähdimme koko joukkue matkaan kahdella autolla jo
perjantaiaamuna. Outokummussa piti olla ilmoittautumassa viimeistään kello 16.
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Ilmoittautumis- ja avajaisseremonioiden jälkeen meidät määrättiin välittömästi
etsintävalmiuteen ja aloimme odottaa tehtävän antoa, joka annettiin ryhmänjohtajille
yhteisessä tilaisuudessa.
Pimeys oli jo laskeutunut Outokumpuun ja autoissa odottaessa oli viileää, kun lähdimme
ensimmäiselle tehtävälle. Tehtävä osoittautui sitä suorittaessa autosuunnistukseksi. Saimme gpskoordinaatit, joihin meidän tuli kulkea ja ilmoittaa pisteestä mahdollisesti saamistamme
havainnoista etsinnän johtoon. Pisteistä löytyi kysymyksiä, joihin soitimme vastaukset johtoon ja
saimme aina uudet koordinaatit seuraavaan paikkaan. Autosuunnistus on erittäin hyödyllinen
taito, ja taisimme selvitä tästä kohtuudella.
Palasimme määräyksen mukaan johtopaikalle ja jäimme odottelemaan seuraavaa tehtävää.
Odotus venyi ainakin parilla tunnilla, joten päätimme laittaa kaikki hetkeksi silmät kiinni
autoissa istuessamme, sillä tiesimme että yöstä tulee pitkä ja seuraavasta päivästä väsyneenä
vieläkin pidempi. Koirat odottivat nekin takit päällään autoissa.
Tehtävän tullessa adrenaliini alkoi virrata. Henkilö oli kateissa ja pelastuskoirakoiden apua
tarvittiin. Ryhmänjohtajamme oli saanut maastosta meidän joukkueellemme etsintään osoitetun
alueen. Siellä oli nähty polkupyörä, josta mahdollisesti lähtisi maastoon jälki, ja alue pitäisi
tarkastaa. Ryhmänjohtajan päätöksen mukaan alue jaettiin kahtia, ja kaksi joukkueen jäsentä
lähti tarkastamaan toista puolta toisten lähtiessä toiselle puolelle. Polkupyörä oli selkeästi
toisen alueen kulmassa mutta koko alue oli järkevintä lähteä tarkastamaan reippaasti niin, että
kummallekin alueelle lähtee yksi koira. Kolmas koira jäi siis odottamaan autoon. Polkupyörältä
lähti selkeästi jälki, joka ylitti useamman suo-ojan, ja kiersi reilun kilometrin kiepin lähes
metristen suopursujen ja suon silmäkkeiden yli, kuivemman maan ja kallioiden kautta takaisin
tielle. Yksi esine nousi jäljeltä. Toisen koirakon tarkastaessa jaetun alueen toista puolta
maastoon nousi myös jälki, joka osoittautui takaperäksi, ja vielä kaksi muuta lyhyempää
takaperää. Ilmoitimme löydöistämme keskenämme, ja ryhmänjohtajamme ilmoitti löydöt
tarkasti kartalta myös etsinnänjohtoon. Johto antoi tehtäväksemme sulkea alueet kokonaan,
jolloin vaihdoimme ristiin alueet ja tarkastimme maastot vielä ns. sulkutekniikalla kulkemalla
alueiden rajat ympäri. Näin nousisi mahdollisesti alueelle muutkin menneet jäljet ja voimme
vertailla koirien reaktioita. Henkilöitä ei näiltä alueilta löytynyt.
Outokummun Riihikankaan, Kirkisenaution ja Teyripuron maastoissa kului kirkkaan tähtitaivaan
alla noin 6 tuntia, joista viitisen tuntia vaikeakulkuisessa maastossa rämpiessä. Häiritsimme
muutamaa nukkuvaa lintua kirkkaine otsavaloinemme ja saimme ne siirtymään toiseen paikkaan.
Vaatteisiin tarttui voimakkaasti suopursun tuoksu. Saimme käskyn palata takaisin johtopaikalle
kaivosalueelle kun olimme juuri päättäneet tehtävän, ja johdosta tuli uusi ohje lähteä
majoituspaikkaan.
Majoituspaikkamme oli pieni leirintäalue kauniilla kangasmaastoisella niemenkärjellä, jossa
jokaisella joukkueella oli käytössään pikku mökki kerrossänkyineen. Koirat majoittuivat autoissa.
Kuorittuamme kaikki märät vaatteet päältämme ja leviteltyämme ne mökin pienen patterin
ympärille kaivauduimme makuupusseihimme ja nukahdimme. Tunnin kuluttua Virve
(viranomaisradiopuhelin) antoi viestin, että joukkueiden on oltava tunnissa johtopaikalla, jossa
ryhmänjohtajat lähtevät hakemaan uusia tehtäviä.
Lauantaipäivän teemaksi oli rakennettu Urban Search And Rescue, USAR eli kaupunkiolosuhteisiin
kohdistunut siviilikatastrofi ja siihen liittyvä henkilöetsintä. Outokumpuun oli iskenyt voimakas
pyörremyrsky, ja jokaisella tehtävällä etsimme loukkuun jääneitä henkilöuhreja erilaisista
paikoista Outokummun vanhalla kaivosalueella, mm. vanhassa kaivostunnelissa ja kaivoksen
rikastamossa. Pelastuslaitos mittasi toimintaamme kaivoksen ratapihan tarkastamisessa, josta
löytyi puun alle jäänyt tajuton pelastusmies. Pääsimme tosi toimiin siirtämään painoa nopeasti
tajuttoman päältä, nostamaan tajuton paareilla pois ja antamaan ensiapua. Lisäksi eteemme tuli
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koirien hallintatehtävä kaivoksen vanhalla ratapihalla, jossa suoritimme
yhteistottelevaisuusliikkeinä seuraamisen, liikkeestä istumisen, seuraamisen, täyskäännöksen,
jonka jälkeen koirat jätettiin metrin välimatkoilla maahan ja ohjaajat käskytettiin eri pisteisiin
ratapihan molemmin puolin noin 25m päähän koirista. Tämän jälkeen jokaisen tuli kutsua
koiransa luokseen samaan aikaan. Sen jälkeen ohjeeksi annettiin ohjata koirat toisistaan ristiin
kauko-ohjauksella erilaisiin portaisiin, yksi amfiteatterin kiviportaisiin, toinen ratapihalta
kaivoksen rikastamolle nouseviin portaisiin ja kolmas porrastelineeseen. Yhtäkkiä ratapihalle
putosi ylhäältä kulkevalta sillalta kaksi ihmistä, joihin reagoimme nopeasti: koirat paikalleen ja
ryhmänjohtaja käskytti kunkin antamaan hätäensiapua pudonneille.
Vanhan kaivostunnelin etsintätehtävän suoritimme jälleen koko joukkueena yhdessä.
Astuttuamme pimeään kaivostunneliin ja aloitettuamme etsintätyön evakuointisignaali alkoi
soida ja lähdimme välittömästi takaisin kohti ovea josta olimme astuneet sisään, ja ovesta ulos.
Tehtävää vastaan otettaessa tulee aina tarkistaa kohdealueen vaarat ja tosivaarat, mm.
lisäsortumien mahdollisuus, kaasu, kemikaalit, sähkö ja varmistaa evakuointipiste, mikäli
alueelta joudutaan vaaran takia nopeasti poistumaan.
Kun alue oli jälleen todettu turvalliseksi, pääsimme suorittamaan kaivostunnelin tarkastuksen
loppuun. Kaivostunnelista erkani käytäviä eri suuntiin, osa niistä oli vaarallisia myös koiralle ja
siksi koiran oli oltava hallinnassa, ja muihin tunneleihin ainoastaan koiran sai lähettää etsimään.
Ainoastaan yhdestä tunnelista koira teki löydön, ja se oli kutsuttava ilmaisun jälkeen takaisin,
koska ihmisillä ei edelleenkään ollut lupaa mennä auttamaan uhria, vain uhrien lukumäärä tuli
tehtävänannon mukaan raportoida. Löydetty henkilö huusi kurkku suorana kaivoskäytävän päästä
pimeydestä olevansa loukkaantuneena jumissa ja tarvitsevansa kiireesti apua, jolloin teimme
päätöksen uhrin rauhoittelusta sanallisesti ja totesimme, ettei hän ollut henkeä uhkaavasti
loukkaantunut ja välittömän avun tarpeessa kun ääntä kerran lähtee. >>
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Seuraavalla tehtävällä, tunnin odottelun ja lepäilyn jälkeen, pääsimme jälleen kaivosalueen
rakennukseen. Tällä kertaa kiipesimme kaivoskukkulan korkeimmalle kohdalle ja astuimme
sisään korkeaan torniin. Tehdessämme rakennuksen kartoitusta ja etsintäsuunnitelmaa paikalle
juoksi nuori tyttö huutaen, että apua tarvitaan välittömästi toisessa kerroksessa. Kytkimme
koirat nopeasti portaikkoon kiinni, ja juoksimme toiseen kerrokseen. Siellä oli useita avun
tarvitsijoita. Yhdellä henkilöllä oli rintakipuja, käsivartta särki ja kasvot olivat harmaankalpeat
ja nihkeät. Toinen henkilö tuli antamaan neuvoja kuinka rintakipuinen pitää asettaa
kylkiasentoon, koska näin hän oli kuullut. Kolmannella henkilöllä oli nyrjähtänyt nilkka, ja hän
vaikersi kipua.
Kaivosalueella oli myös etsintätehtävä, jolle ohjaajat eivät saaneet lainkaan mennä. Koirat oli
ohjattava etsimään alue itsenäisesti pitkän muovinauhan taakse avautuvalle piha-alueelle, jossa
oli vanhoja kaivosalueen rakennuksia. Toisella linjalla kulki katu, ja oli vaarana, että
etsintätehtävää suorittava koira saattaisi liikkua kadulle ja auton alle. Ryhmänjohtaja määräsi
yhden joukkueenjäsenen turvaamaan kadun reunaan, ja ilmoittamaan jokaisesta ohiajavasta
autosta radiopuhelimella jos koira liikkuu samaan aikaan katua kohti. Tehtävä suoritettiin
mallikkaasti kahden koiran etsittyä oma lohkonsa. Saimme erityiskiitoksen arvosteluissa
turvallisuusnäkökulman huomioimisesta.
Näiden lisäksi suoritimme useita pienempiä tehtäviä.
Illan tullen saimme jälleen käskyn palata majapaikkaan, jossa odotti mahdollisuus suihkuun ja
saunaan. Ei tarvitse varmaan erikseen mainita, että uni maittoi. Koiratkin saivat tässä kohtaa
joukkuekatselmusta ensimmäisen ruokansa ja pääsivät autoon takit päällään nukkumaan.
Sunnuntaiaamun herätys tuli jälleen etsinnän johdosta Virveen. Tällä kertaa nopean aamiaisen
jälkeen joukkueiden tuli olla leirintäalueen portilla etsintävalmiudessa jalkaisin. Portilta oli
pelastuslaitoksen autoilla yhteiskuljetus tehtäville. Tällä mitattiin koirien kykyä tulla toimeen
tiiviissä tunnelmissa seuraavalle tehtävälle.
Koska perjantaina kadonnutta henkilöä ei mittavissa etsinnöissä ollut löytynyt, poliisi ja
etsinnänjohto keskittivät sunnuntain etsinnät henkilön löytämiseksi näköhavaintojen perusteella
Outokummun Mustan ja Valkeisen eräalueelle. Sunnuntain tehtävät olivat kaikki hakutehtäviä,
joissa koko joukkueen koirien oli työskenneltävä maastossa samaan aikaan. Koiran irtoamista
arvostettiin, ja työskentelyn oli oltava pk-pistotyöskentelyä. Maasto oli järvimaisemaa ja
korkealle nousevaa kangasharjua, joka laskeutui molemmin puolin osin jyrkästi rantaan.
Maisemat olivat kauniit, mutta kohtuullinen tuuli teki etsinnästä haastavaa, ja asetti joukkueen
etsintätaktiikat kovaan koetokseen. Yksi henkilö oli selkeästi vesistön takana saaressa, ja
ohjaajien oli osattava lukea koiriensa reaktioita tarkkaan. Toinen henkilö löytyy harjualueen
keskeltä, jonne koira oli saatava irtoamaan.
Tehtävien raportointien jälkeen jouduimme jälleen odottamaan, kunnes joukkueille ilmoitettiin
kuljetuksen noutavan jälleen seuraavalle tehtävälle. Auto kuljetti kuitenkin majapaikkaan, jossa
tehtävän anto oli purkaa tavarat ja siivota majoitus, sekä siirtyä autoilla johtokeskukseen. Siellä
pääsimme odotustemme mukaan ruokapöytään ja päättäjäisiin. Kisa oli niin tiukka, että
järjestäjät laskivat ja tarkastivat pisteitä lähes tunnin aikataulusta myöhässä, ja joukkueet
odottivat ja odottivat. Lopulta joukkueiden seistyä viileässä tuulessa kaivosalueen pihalla
koirinemme päätöspuheet aloitettiin ja sijoitukset paljastettiin.
Helsingin Etsintä- ja Pelastuskoirat ylsivät viikonlopun rankassa mittelössä pronssille.
Yhtä kokemusta rikkaampina

Nina ja Mirva
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AGILITYJAOKSEN PALSTA	

Kurakeliä ja tassupyykkiä on piisannut - talvea on jo ikävä. Ilmojen viiletessä korostuu
myös koiran ja ohjaajan lämmittely sekä jäähdyttely ennen ja jälkeen treenien ja kisojen.
Agility on koiralle rankka laji, joten lihashuolto on myös tärkeää. Hieroja, fysioterapeutti,
osteopaatti - vaihtoehtoja on monia, joista valita.!

!

Ilmat eivät kuitenkaan lannista agilistiemme menoa, sillä hallikausi on pyörinyt täydellä
vauhdilla nyt parisen kuukautta. KAT-tila on osoittautunut varsin hyväksi treeniareenaksi,
myös vapaakorttilaiset ovat hyödyntäneet hallia tehokkaasti. Mikäli olet kiinnostunut
mahdollisista tuurausvuoroista treeniryhmissä ja/tai seurasta omatoimitreeneihin, liity
mukaan Facebook-ryhmäämme "TuuKKin agilityryhmä - tuurausvuorot ja omatoimitreenit",
jossa ilmoitellaan näistä asioista.!

Kuva: Jenni Vaaksio / KAT-tila

!

Vakkarivuorolla hallissa treenaavat huomio! Maanantaisin on TuuKKin siivousvuoro ja
asiasta on laitettu tiedote sähköpostilla kaikille maanantaisin treenaaville. Talven aikana
osuu TuuKKin kohdalle myös yksi isompi siivousurakka, nimittäin maton pesu. Tämä
hoidetaan tammikuussa (samana päivänä kuin järjestämme hallilla epikset, kts. alla) ja
urakkaan osallistuvat tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin treenaavat.!

!

Syksyä on piristänyt myös se, että agilitytoimikunta on saanut kaksi uutta jäsentä, Nina
Salon ja Mari Heinosen. Tervetuloa mukaan! Toimikunnassa on siis tällä hetkellä yhdeksän
jäsentä ja heihin saa yhteyden sähköpostilla agility@tuukk.fi. Toimikunta mm. organisoi
seuramme järjestämät epäviralliset- ja viralliset kisat, tekee toimintakertomukset ja
-suunnitelmat ja ylläpitää budjettia.!

!
!
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Tulevana vuonna agilityjaos järjestää kahdet epäviralliset ja yhdet viralliset kisat:!
• ensimmäiset epikset pidetään su 25.1.2015 KAT-tilassa ja epiksiä organisoi
Marianne Häkkinen!
• toiset epikset pidetään la 24.5.2015 kentällämme ja vastuuhenkilönä on Mari
Heinonen!
• viralliset kisat kaikille luokille järjestetään la 19.9.2015 ja kisakoordinaattorina toimii
Martti Takala!

!

Laittakaahan päivämäärät kalentereihinne ja ilmoittautukaa talkoolaisiksi kunkin kisan
vastuuhenkilölle (yhteystiedot löytyvät nettisivuiltamme). Talkoolaisena toimiminen ei estä
kisaamista. (Välihuomautuksena mainittakoon, että talkoovelvoitteet hieman muuttuvat
ensi vuodeksi, niistä tiedotetaan erikseen.)!

!

Laittakaa kalenteriin myös merkintä sunnuntaille 19.4.2015. Tästä aktiviisille agilisteille
tarkoitetusta yllätyksestä on lisätietoa luvassa myöhemmin.!

!

Lopuksi ilolla ja ylpeydellä julistamme seuraavia kisatuloksia. Maiju Turunen ja slapko Salli
nousivat kakkosluokkaan syyskuun lopussa Purina Areenalla pokatessaan ykkössijan ja
sertin tuloksella -1,92. Hurjasti onnea! Myös Kirkkonummelta kajahtaa, sillä Sarianna
Kujanen ja pvirse Hero liitelivät LUVAn arvoisen nollaradan sijoittuen toiseksi, huikeat
onnittelut! Kisatuloksia on kantaunut valitettavan vähän toimituksen korviin, muistakaahan
niitä ilmoitella ja "vasikoida" kaverin tuloksia myös :)!

!
Oikein antoisia loppuvuoden treenihetkiä ja menestystä kisoihin!!
!
Agilitytoimikunta

KUVA: SAARA KROOK KUVASSA: SARIANNA JA HERO
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Rally-toko -utelua

!

Treenailetko rally-tokoa? Olisitko kiinnostunut harkkailemaan
TuuKKin riveissä? Tai mahdollisesti kouluttamaankin? Vai
olisitko innokas toimimaan laajemminkin rally-tokon asioiden
parissa? Tarkoitus olisi perustaa TuuKKiin oma rallytokojaos
ja innokkaita perustajajäseniä etsitään.!

!

Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä
elina.mauno@elisanet.fi.!

!

Lappiin koiran kanssa?
TuuKKilla on ajatuksena viedä jäseniään
koiravaellukselle Lappiin. Mikäli kiinnostuneita
löytyy tarpeeksi, aloitetaan järjestelytoiminnat. !
Alustava suunnitelma on:!

!

- Vaellus Saana-tunturin maisemissa!
- Ajankohta heinäkuun ensimmäinen viikko 2015!

!

Lopulliset kustannusarviot selviävät kun alustava
matkustajien määrä on selvillä. Hinta tulee
muodostumaan kuljetuksista, aterioista sekä
oppaasta. !

!

Lähetä EI-SITOVA ilmoittautuminen osoitteeseen
saara.krook@gmail.com , sitovat ilmoittautumiset
kysytään erikseen keväällä 2015. Mikäli
kiinnostuneita löytyy > 5, aloitetaan matkan
suunnittelutyö.
!15
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Palveluskoirajaoston palsta
Teksti: Sanna-Mari Saukkonen!

!
!

Vain koiraelämää!
!

TuuKK:n PK-väki pakkasi liinat, rullat, valjaat, esteet, kapulat pallot, palkkapurkit....(ai
miten niin välineurheilua?) lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna karavaaniin ja suunnisti
kohti Räyskälää. Leirikeskus oli kyllä tuttu jo aikaisemmilta vuosilta, mutta suunnistustaito
ehkä osin oli hukkaantunut tai no, kaipa siitä navigaattorillekin voisi reklamoida. Tärkeintä
ei ole määränpää, vaan itse matka, joten panostimme siihen useimmat sen pienen
neulansilmukan verran enemmän. Lopen ostoskeskus tulee perin yllättäen, varsinkin
pilkkopimeässä. !

!

Perjantai-iltana kävimme treeniryhmittäin läpi koirakoiden osaamista ja odotuksia leirille.
Vikkelimmät laittoivat saunan tulille, aseinaan (merkkiä mainostamatta) suklaapatukan
pahvikääre ja tulitikut -onneksi oli kuivat polttopuut. !

!

Lauantaiaamuun starttasimme kera puuron ja kahvin. Tottisporukka kantoi leirinsä heti
pihassa olevan kentän reunalle, jälkijengille löytyivät maastot myös pihasta lähtien ja
hakupoppoo autoili pienen matkan päähän. Hyvät oli oltavat treenipaikkojen suhteen!
Lauantaina koulutuspäivä oli pitkä ja pimeän tultua treenien purkua ja ideoiden vaihtoa
jatkettiin saunan lauteilta käsin. Myöhäisillan Alias vei hetkeksi ajatukset edes hitusen
koiramaailman ulkopuolelle.!

!
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Sunnuntai alkoi taasen täynnä tarmoa: ylös, ulos ja treenaamaan! Aamu-unisimmiltakin
unihiekka karisi viimeistään yhdeksältä, kun tositoimet taas alkoivat. Päivä kului liiankin
nopeasti, kun aihe oli kiinnostava. Ja sitähän se oli! Tehopoppoo siivosi lopulta itsensä
ulos leirikeskuksesta ja pääsi vielä päivänvalossa kotimatkalle monta ideaa rikkaampana. !

!

Koiranjekutusta, loistoneuvoja ja tunteiden kirjoa mahtui koulutuspäiviin. Kiitos käy leirin
kouluttajille Katja Tanttu, Jarno Sirrola ja Anna Liukko. Osaavat silmäparit näkevät ne
pienetkin asiat, joita oma silmä ei tavoita, ja mikä parasta: tietävät keinot, joilla takut
kammataan. Ja kiitollisena mahtavista treenikavereista leirillä ja arjen kohelluksessa,
täytyy todeta, että treenikaverit ovat SE voima!!

!

Koska pekkapouta pitää myös koiraharrastamisesta, oli Räyskälässä lentosääkin varsin
mainio. Rakkaat karvakuonotkin nauttivat, viimeistään toisena yönä, yhteismajoituksesta ja
leiritunnelmasta. :) Hieno leiriviikonloppu kaiken kaikkiaan oli siis loistoseurassa! Kiitos
kaikille!!

!

Lokakuun leirin ohella PK-poppoo on toiminut varsin ahkerana kisaorganisaationa syksyn
aikana. Elokuun lopussa järjestimme etsintäkokeen, syyskuussa jälkikokeen ja lokakuussa
vielä hakukokeenkin. Ei mikä tahansa jengi siis, vaan upeasti vapaaehtoisvoimin
aikaansaava ja tekevä porukka! Hurraa meille \o/ \o/ \o/ Yhteensä 22 kisakoirakkoa
mahtui tuohon joukkoon, joista puolet teki tuloksen. Onnea kaikille! Reaaliaikaiset tulokset
ovat kisapäivinä olleet luettavissa TuuKKin nettisivuilla.!

!

Sanna-Mari

!
!
!
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Agilitya koiran ehdoilla

!
Teksti: Elina Mauno, Kuvat: Saara Krook!
!

Aina ei kaikki mene suunnitelmien ja oman halun mukaan. Ehdimme harrastaa
cairnterrierini Nellin kanssa agilitya kolmisen vuotta, kunnes koiran terveydellisistä syistä
johtuen oli pakko lopettaa. Päätös kirpaisi lujaa ja syvältä, sillä paljon olimme Nellin
kanssa töitä tehneet harrastuksemme eteen. Hieman balsamia haavoihini sivelee se, että
löysin Nellille toisen lajin, josta se on kovin innoissaan. Sekä se, että toinen koirani Elsa on
osoittautunut varsin päteväksi agilitykoiraksi. Toivon mukaan se on sitä myös
terveydellisiltä ominaisuuksiltaan.!
KUVA: SAARA KROOK

!

Nelli kävi elokuussa eläinsairaala Aistissa ortopedi Silvia Jauernigilla lonkka-, polvi- ja
kyynärkuvissa. Syy, miksi ylipäätään Nellin kuvasin, oli yksinkertaisesti huoli koiran
hyvinvoinnista. Agility on todella vaativa ja rankka laji koiralle. Koska olimme viimein
nousseet kakkosiin ja odotettavissa oli intensiivisempää treeniä (ja kisaamista), halusin
olla varma, että koiran fysiikka on kunnossa, jotten aiheuta koiralle tiedostamattani
tuskallista loppuelämää. Varsinkin, kun Nellin takapään hyppytekniikka ei kehittynyt
harjoituksista huolimatta paremmaksi.!

!

Hyppytekniikka saattaa, ja varmaan aluksi tuntuukin, suurimmasta osasta treenaajia ihan
hömpältä. Itsellänikin meni useampi treenikerta ennen kuin pääsin jyvälle, mitä hommassa
haetaan. Videointi auttoi, koska pääsin katsomaan hyppyjä hidastettuna. Asiantunteva
hyppytekniikkakouluttaja pystyy päättelemään paljon koiran hyppytekniikasta. Hyppääkö
koira etu- vai takapainotteisesti? Käyttääkö koira takapäätään oikeaoppisesti
hypätessään? Hyppääkö koira matalalla ja pitkälle vai korkeita, lyhyitä hyppyjä? Hyppääkö
koira vinoon? Joustaako etuosa oikeaoppisesti? Syitä huonoon/heikohkoon
hyppytekniikkaan voi olla monia, esimerkiksi harjoittelun puute, jäykkyys lihaksissa tai jopa
fyysinen vika. Nimenomaan hyppytekniikkaa treenatessamme kävi ilmi Nellin takapään
heikkous. Rimoja Nelli ei pudotellut juuri koskaan. >>!

!
!
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Ortopedi kertoi polvien olevan priimaa ja kyynärien olevan oikein hyvät. Mutta lonkat hän
arvioi seuraavasti: "lonkkaniveldysplasian HD (Flueckiger) luokittelun mukaan: vasen
lonkkanivel = lievä lonkkaniveldysplasia = aste C ja oikea lonkkanivel = rajatapaus = aste
B". Ensituntumalta ajattelin, että hitto. Olenkohan nyt ollut hätähousu ja ylireagoiva, kun
olen ripustanut Nellin agilitymonot naulaan? Tästä ajatuksesta jopa hieman kiihtyneenäkin,
syöksyin rohkeasti internetin ihmeelliseen maailmaan sekä keskustelin ja kyselin asiasta
henkilöiltä, joilla kokemusta tähän liittyen on. Tarkoituksenani siis saada lisää tietoa
löysistä lonkista. En todellakaan ole vieläkään aiheeseen perehtynyt kuin pintapuolisesti.
Ja aiheeseen liittyviä mielipiteitä ja faktoja on varmasti muitakin.!

!

Yllätys - ainakin itselleni - putkahti esiin. Tällainen tavallinen pulliainen ei tiennyt, että tuo
lonkkaluokitus A-E ei ota juurikaan kantaa lonkkien löysyyteen. Olin tästä hieman
ihmeissäni, sillä kuvittelin tuon luokituksen nimenomaan kertovan kaikki. Jos on A-lonkat,
niin hip hurraa! Eikun harrastamaan. Vaan pieleen meni tämä päätelmä. Luokitus toki
kertoo lonkkien rakenteesta ja toimivuudesta, mutta ei niiden tiiviydestä / löysyydestä.!
!
Esimerkkinä tiedän tapauksen, jossa koiran
lonkat on virallisesti kuvattu A/A -lonkiksi.
Omistaja on hyvillä mielin harrastanut mm.
agilitya ja koirakko kehittyi lajissa hienosti.
Kunnes koira alkoi oireilemaan. Ja sitten
todettiin nivelrikko. Tällä hetkellä koira voi
olosuhteisiin nähden hyvin, kuntoutus jatkuu
edelleen. Lonkkakuvat (ne A/A) näytettiin
useammalle yleiseläinlääkärille sekä
ortopediaan perehtyneelle eläinlääkärille.
Kaksi ilmoitti, että lonkat ovat todella löysät,
mistä johtuen nivelrikko pääsi kehittymään.
Viiden mielestä lonkissa ei ollut mitään
vikaa.!

!

Löysien lonkkien tiedonjanossa eksyin myös lukemaan aiheesta nimeltä Pennhip. Juha
Kallion kirjoitus avarsi asiaa paljon, suosittelen lämpimästi lukemaan *. PennHip oli
itselleni täysin vieras käsite. Kirjoituksen avulla sain jonkinlaisen käsityksen, mihin
lonkkaluokitus perustuu ja miten lonkkien löysyys todetaan. Lonkkaluokitus A-E ei siis
kerro koko totuutta. Myös kuvausasennolla on suuri merkitys, varsinkin pienten koirien
kuvauksissa. Yllämainitun koiran omistaja kertoi, että kuvausasento sai koiran lonkat
näyttämään tiiviimmiltä kuin mitä ne todellisuudessa olivat. On siis katsottu kuvia eikä
koiraa. Lonkkien löysyys näkyy parhaiten kuvattuna Pennhip-menetelmällä, mutta
normaaleiden lonkkakuvausten yhteydessä (tai jos muuten vie koiran tutkittavaksi ja se
rauhoitetaan) voi pyytää eläinlääkäriä kokeilemaan onko lonkat löysät vai tiiviit.
Luotettavimman arvion pystyy tekemään ortopediaan perehtynyt eläinlääkäri, osviittaa saa
tietenkin myös yleiseläinlääkäriltä.!

!

Mielestäni tästä asiasta voisi ja tulisi puhua enemmän. Tuki- ja liikuntaelinsairauksiin /
luustoon perehtyneet eläinlääkärit voisivat kertoa koiriaan kuvauttaville amatööreille
hieman tarkemmin lonkkakuvauksesta ja -luokituksesta sekä siitä, mitä sen avulla voidaan
ehdottomasti todeta. Ja mitä ei. Tärkeää olisi myös, että kuvauksia ja varsinkin kuvien
analysointia tekevien tulisi olla ortopediaan perehtyneitä eläinlääkäreitä. Olen tietoinen
muutamasta tapauksesta, joissa yleiseläinlääkäri on todennut kuvien perusteella koiralla
nivelrikon, mutta kun kuvat on analysoitu ortopediaan perehtyneen eläinlääkärin toimesta,
on diagnoosi kumottu ja todettu, ettei koiralla olekaan nivelrikkoa. Sama myös toisin päin.
!20
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En missään tapauksessa halua kyseenalaistaa
yleiseläinlääkäreiden ammattitaitoa vaan korostaa
sitä, että jos koiran kuvauttaa, tulisi kuvaus ja
analysointi tehdä luustoon erikoistuneella
asiantuntijalla eli ortopediaan (tuki- ja
liikuntaelinsairauksiin) erikoistuneella /
perehtyneellä eläinlääkärillä. Tämäkään ei aina
tarkoita yksimielistä lopputulosta, mutta
todennäköisyys mahdollisimman oikeaan
diagnoosiin heti alkuun on suurempi kuin
yleiseläinlääkärillä.!

!

Aion kuvauttaa Elsan ennen kuin aloitamme
kisaamisen. Se aika koittaa joskus ensi keväänä
tai kesänä. Elsalla on tarkoitus teettää pentuja
parin vuoden päästä / sisällä ja hiljaa toivon, että
kasvattaja osallistuisi kuvauttamiseen, vaikkei sitä
rotumme jalostuskriteereissä vaaditakaan. Ja
samalla haluan ortopedin kannanoton lonkkien
löysyydestä.!
Elina palkintopallilla Nellin kanssa
TuuKKin epiksissä kesällä 14

!

Olen pohtinut, kuinka moni agilitya enemmän tai
vähemmän tosissaan harrastava on koiransa
kuvannut. Varsinkin niissä roduissa, joissa mikään
kuvaus ei ole jalostuksen kannalta pakollinen.
Asiasta olisi tärkeää keskustella ihan "ruohonjuuritasolta" alkaen, jotta myös tällaiset
tavanpulliaiset ymmärtäisivät asian merkittävyyden. Avoin keskustelu lajin harrastajien,
kasvattajien, koiran omistajien, eläinlääkäreiden ja ortopediaan perehtyneiden
eläinlääkäreiden kesken olisi mahtavuutta.!

!

Aluksi jo totesinkin agilityn olevan rankka laji koiralle. Sattumalta osui silmään Facebookin
uutisvirrassa agilitytuttavan jakamana varsin osuva kirjoitus. Kannattaa lukea. ** Voin
rehellisesti sanoa, etten agilitya aloittaessani ajatellut lajin mahdollisia terveysriskejä /
-haittoja tietämättömyyttäni ollenkaan. Onneksi älysin jo varhain sen, ettei meidän tie
Nellin kanssa olisi huipulle asti vienyt. Enkä usko sinne pääseväni Elsankaan kanssa.
Enkä tiedä, haluaisinko edes. Vaikka nautin kisaamisesta, pystyn toivottavasti aina
pitämään jalat maassa ja järjen päässä sen suhteen, että agility on koiran ja minun
yhteinen harrastus. Hauska sellainen. Agilitya ei tulisi harrastaa koiran terveyden
kustannuksella vain siksi, että omistaja haluaa harrastaa. On oltava realisti sekä omien
kykyjen että koiran suhteen. Kisaava koira on verrattavissa huippu-urheilijaan. Koirasta on
pidettävä huolta säännöllisillä fysioterapeutti- / osteopaattikäynneillä ja tekniikan on oltava
kunnossa, jotta loukkaantumisriski minimoidaan. Ja kaiken pohjana on koiran fyysinen
soveltuvuus lajiin.!

!

* http://www.elainystavasilaakari.fi/?Palvelut:PennHip!
** http://eihaukkuhaavaatee.blogspot.co.uk/2014/06/taidolla-tuurilla-vai-riskilla.html!

!
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Koiran kanssa julkisiin kulkuneuvoihin

!
Teksti: Saara Krook!
!

Moni koiran omistaja on myös auton omistaja. Autolla
koiran tai koirien kanssa liikkuminen on usein
yksinkertaisempaa ja nopeampaa. Joskin useat
harrastuspaikat sijaitsevat julkisen liikenteen
ulottumattomissa. Siitä huolimatta koiran kanssa
liikkuminen julkisilla voi olla joskus ajankohtaista.!

!
!

Jokaiseen julkiseen kulkuneuvoon saa viedä koiran
tietyillä ehdoilla. Muiden matkustajien mukavuuden
takaamiseksi koiran olisi hyvä osata tietyt käytöstavat,
kuten haukkumatta oleminen ja kyky rauhoittua.
Välittömän palautteen koiran käytöksestä saa
kanssamatkustajia tarkkailemalla. Pieni hymynkare
huulilla ja pää kallellaan tuijottavat matkustajat ovat
suurin kiitos koiran käyttäytymisestä. Mikäli koira ei
miellytä kanssamatkustaja tuijottaa tiukasti toiseen suuntaan ja tuhahtaa. Tuommoinen
palaute ei kyllä aina viittaa koiran huonoon käytökseen. !

!

VR:n lähijunassa lemmikeistä ei peritä erillistä matkustusmaksua vaan ne saavat
matkustaa veloituksetta lemmieläimille suunnatuissa vaunuissa emännän tai isännän
kanssa. Emännän tai isännän tietenkin pitää muistaa ostaa itselleen normaali matkalippu.
Lemmikkivaunun tunnistaa koirankuva symbolista, joka on sijoitettu vaunun sisäänkäynnin
viereen junassa.!
Kaukojunissa lemmikeistä veloitetaan 5 € lemmikkimaksu / lemmikki. VR edellyttää
kaukojunissa lemmikeiltä seuraavaa:!
- Lemmikin tulee olla rokotettu ja sisäsiisti!
- Lemmikille kannattaa varata mukaan oma juomakuppi ja vettä!
- Koska eläimen paikka junassa on pääsääntöisesti lattialla, varaa lemmikille oma peitto!
- Koiria lukuun ottamatta lemmikit matkustavat lemmikkivaunussa kuljetuslaatikossaan!
- Lemmikin kuljetus on sallittua ainoastaan lemmikkien kuljetukseen varatuissa
osastoissa!
* Lähde https://www.vr.fi/cs/vr/fi/lemmikit!

!

On hyvä muistaa, että samassa vaunussa voi olla muitakin lemmikejä.!
Koirille on mahdollista ostaa myös oma istuinpaikka pitkänmatkan junasta. Tällä hetkellä
VR hinnoittelee istumapaikan 5 € lemmikkimaksu + 50 % alennuksella istumapaikan
matkalipun hinta. Istumapaikka pitää kuitenkin itse suojata.!
Suomen sisäisessä liikenteessä lemmikkien määrä / matkustaja ei ole rajoitettu.!

!

HSL toivottaa lemmikit tervetulleiksi kaikkiin kulkuneuvoihinsa; busseihin, raitiovaunuihin ja
metroihin, kunhan niistä ei ole haittaa muille matkustajille. Lemmikeistä ei peritä erillistä
maksua näissäkään kulkuvälineissä. Metroissa on samanlainen symboli kuin junissa siitä,
mikä on lemmikkivaunu. HSL antaa ohjeeksi kuljettaa pienet lemmikit sylissä ja suuret
jalkatilassa. Lemmikkien määrää ei ole mitenkään rajoitettu lähiliikenteessä. !

!
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U-linjan bussit ovat ainoa rajoitettu poikkeus. HSL:n sivuilla on maininta, että U-linjan
busseissa ”lemmikkejä ei oteta kyytiin maksutta”. Eli jokainen linja saa veloittaa lemmikin
kuljettamisesta haluamansa summan. !

!

Suomenlinnan lautalla suhtaudutaan koiriin erittäin suopeasti. Omasta kokemuksesta
meidän koirat on ikuistettu turistin jos toisen lomakuviin onnellisissa tunnelmissa.
Ruuhkaisessa kulkuneuvossa kannattaa vain huolehtia, ettei kukaan vahingossa astu
koiran päälle. Mikäli koirasi on vapaaseen tilaan tottunut maalaiskoira, kannattaa koira
totuttaa väenpaljouteen ensin. Torit yms. tapahtumat ovat oivallisia paikkoja totutteluun,
niistä pääsee halutessaan nopeasti pois. !

!

Julkisissa matkustaa tunnetusti kaiken tyylisiä ihmisiä. Osa ei voi sietää koiraa pelkonsa
takia tai ei vaan voi olla koiran lähellä allergian takia. Jos junassa tai metrossa tulee
koirasta sanomista muilta matkustajilta siitä huolimatta, että olette lemmikkivaunussa voi
ystävällisesti opastaa matkustajaa VR:n symbolien kanssa ja ohjata henkilö vaunuun jossa
lemmikit eivät ole sallittuja. Omasta kokemuksesta olen joutunut tämän kerran tekemään.
Sillä ei ole väliä, kauan matkustaja on istunut liikennevälineessä.!
Bussissa voi yrittää asettua koiran kanssa matkustamaan niin, että on mahdollisimman
vähän haitaksi muille. Esimerkiksi asettua aivan bussin etu- tai takaosaan. Näin allerginen
matkustaja pystyy asettumaan vastakkaiselle puolelle. !

!

Minulla on koirien kanssa pääosin vain hyviä kokemuksia julkisella matkustamisen kanssa.
Useimmiten ihmiset suhtautuvat hyvin matkustaviin koiriin. Olen matkustanut niin
aamuruuhkassa kuin yöliikenteessä ja yhtä poikkeusta lukuunottamatta olemme saanneet
olla melko rauhassa. Mitä nyt herätämme ihmisissä hilpeyttä.!
!
MATU NAUTTI HELSINGIN RAJASAAREN
ELOKUISESTA AURINGOSTA MATKUSTETTUAAN
ENSIN JUNALLA KERAVALTA HELSINKIIN
KANSSANI
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Tokojaoston palsta

!
!
!

!

Toko treenit pyörivät kentällä vielä marraskuun loppuun niin, että marraskuun viimeisenä
sunnuntaina nautitaan vielä ulkotreeneistä. Sitten treenit jäävät talviteloille odottamaan
ensi kevään auringon pilkahduksia. Aktiivisen treenisyksyn päätteksi olen tähän kerännyt
Uudenmaan kennelpiirin alueen toko kokeet. Jos vähemmänkin kisanneet rohkastuisivat
mittaamaan opittua;!

!
•
•
•
•
•
•

!

6.12.2014 LOHJA, luokat ALO, AVO. Ylituomari Harri Laisi!
7.12.2014 PORVOO, luokat ALO, AVO, VOI. Ylituomari Harri Laisi!
17.1.2015 PORVOO, luokat ALO, AVO, VOI. Ylituomari Harri Laisi!
1.2.2015 PORVOO, luokat ALO, AVO, VOI, EVL. Ylituomari Ossi Harjula!
7.2.2015 PORVOO, luokat ALO, AVO, VOI. Ylituomari Harri Laisi!
28.2.2015 KIRKKONUMMI, luokat ALO, AVO, VOI, EVL. Ylituomari Harri Laisi!

Kaikkiin yllämainittuihin on vielä mahdollista ilmoittautua tai ilmoittautuminen on vasta
tulossa. Lähde: https://omakoira.kennelliitto.fi/tapahtumakalenteri!

!

Tokojaoston puolesta!
!

Saara
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hyppytekniikka
!

ja mitä kaikkea siinä voi olla pielessä!

!
!
Teksti ja kuvat: Saara Krook!
!
!

Tuusulan Kennelkerhon jäsenilla oli mahdollisuus osallistua Ulla Kaukosen pitämään
hyppytekniikan tehoviikonlopulle lokakuussa. Meitä oli toista kymmentä hyppytekniikasta
kiinnostunutta osallistunut koulutukseen, joka piti sisällään lauantaina ja sunnuntaina parin
tunnin teoriaosuuden ja monen tunnin käytännön treenaamista. Pääosin agilityn
harrastajat olivat löytäneet paikalle vaikka kurssin sisällöstä olisi varmasti ollut hyötyä
muissakin lajeissa. !

!

Teoria tunneilla painotettiin edelleen alku- ja loppulämmittelyiden tärkeyttä. Lisäksi koiran
lihashuollosta puhuttiin paljon, säännöllinen fysioterapian ja/tai osteopatian ammattilaisen
käsittely kuuluu aktiivisesti harrastavan koiran perus lihashuoltoon riippumatta siitä onko
koiralla vaivoja. !

!

Kuunteluoppilaana kurssilla opin sen, että hyppytekniikan opettaminen ja hyppytekniikan
havannointi on haastavaa puuhaa ohjaajan kannalta. Ja vaikka itse seurasin sivusta (eli
parhaasta näkökulmasta) useita eri koiran suorituksia, ei viikonlopun aikana silmäni
oppinut havannoimaan kaikkia pieniä osa-alueita liikkeistä jotka ovat ohi >>
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sadasosasekunneissa. Haltioituneena kuuntelin Ullan kommentteja siitä, kokosiko koira
tarpeeksi hyvin itsensä ja miten se käytti takapäätä. Eli lämpimästi suosittelen kaikkia,
jotka harrastavat hyppäämistä sisältävää lajia käymään hyppytekniikkakurssin koiransa
kanssa läpi. Agilityn lisäksi ainakin toko ja pk-lajit pystyvät ammentamaan hyvin kurssista
tekniikkaa omaan tekemiseensä.!

!

Suomessa tällä hetkellä aktiivisesti kouluttaa hyppytekniikkaa Ulla Kaukosen lisäksi Vappu
Alatalo. Tämän lisäksi viime keväänä valmistui n. 10 uutta hyppytekniikkakouluttajaa
Vapun pitämältä hyppytekniikkakouluttaja kurssilta, joka oli ensimmäinen laatuaan
Suomessa. !
Hyppytekniikkakurssit ovat usein luonteeltaan pitkäkestoisia, mutta tapaamiskertoja on
harvemmin. Alussa kouluttaja tarkkailee mitä hyppytekniikassa on pielessä ja miten sitä
pitäisi kehittää. Tämän jälkeen koirakko saa kotiläksyjä, eli paljon omatoimitreenejä. Taas
seuraavalla tapaamiskerralla katsotaan onko edistymistä tapahtunut oikeaan suuntaan.
Hyppytekniikkakurssi ei ole muusta treenaamisesta pois, pystyt siis treenaamaan samaan
aikaan omaa lajiasi.!

!

Hyppytekniikaharjoittelusta on hyötyä koiran terveydelle sekä lisäämään aktiivisia vuosia ”Erityisesti etupainoisuus ja alastulon ongelmat kuormittavat kroppaa, näitä on vaikea
nähdä ilman pitkää kokemusta ja silmän harjaantumista”, Ulla toteaa. Lisäksi jos koira on
hyvin motivoitunut hyppäämään hyvän tekniikan ansiosta, se voi saada lisää nopeutta
suoritukseensa.!

!
Syitä hyppyongelmiin voi olla*:!
!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

!

Puuteet koiran taidoissa!
Opetuksen puute, virheet opetuksessa!
Kipu/jumit!
Liian kova vauhti tai liian korkea vire!
Alustan vaikutus!
Keskittymisvaikeudet!
Rohkeuden puute!
Alhainen motivaatio!
Huono kunto, tukilihasten heikkous!
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!

Hyppy koostuu seitsämästä osa-alueesta, joita varten on omat harjoitteensa. Osa-alueet
ovat*:!
1. Reitin valinta esteelle!
2. Esteen etäisyyden arviointi!
3. Oikean ponnistuspaikan löytäminen!
4. Painonsiirto takajaloille!
5. Ponnistuskulma!
6. Korkeus ja ilmalento!
• Koiran pään tulisi olla esteelle tultaessa riittävän alhaalla ja niska rentona. Ilmalennon
aikana koiran selän tulisi pyöristyä, pään olla selän jatkona ja jalat järkevästi!
7. Tasapainotus esteen jälkeen!
• Alastuloissa koiran vartaloon kohdistuu suurin kuormitus, täten alastulon tulisi olla
joustava (joka vaatii koiran vartalolta hyvät tukilihakset) ja pään rentona alhaalla.
Huonon alastulon keltanokkakin kuulee koiran huohahtavasta äänestä.!

!
*(Lähde: Ulla Kaukosen luentomoniste)!
!

Hyppyharjoitteet tehdään aina matalilla esteillä. Esteiden korkeutta lisätään koiran taitojen
kehittyessä, mutta ikinä ei nosteta lähellekkään kisakorkeutta. !

!

Hyppytekniikkakurssien hinnoista ja sisällöstä saa enemmän tietoa esimerkiksi tästä
osoitteesta http://hyppyjumppa.com/!

SETPOINT HARJOITUS
PAINONSIIRRON OPETTELUUN

PERUSSARJA ALASTULON JA
LAUKAN PITUUDEN OPETTELUUN
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Hyvää halli- ja talvikautta
kaikille!

