
TUUSULAN KENNELKERHON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

1. YLEISTÄ
Kulunut vuosi oli kerhon 43. toimintavuosi. Kerhon toiminta on ollut monipuolista kuten 
aina ja harrastaminen on ollut mahdollista kaikissa seuramme aktiivisissa jaoksissa. 
Näyttelyjaos pakersi taas joka toinen vuosi pidettävän Tuusula Summer Show’n parissa ja 
ajokoirajaoksen toiminta on edelleen aktiivisten harrastajien puuttuessa säästöliekillä. 
Palveluskoira- ja pelastuskoirajaokset ovat pyörittäneet toimintaansa entiseen malliin ympäri 
vuoden niin tottelevaisuuskentällä kuin maastotreeneissäkin. Agilityä on harjoiteltu omalla 
kentällämme sulan maan aikana ja tammikuusta elokuun loppuun agilityä treenattiin KAT-
tilassa. Syksyllä 2015 saimme vihdoin oman vuokrahallin, TuuKKilan käyttöömme. Toko-
jaos järjesti koulutuksia aikaisempien vuosien tapaan joka toinen kuukausi ja treenasi myös 
TuuKKilassa loppuvuoden ajan. Vuoden 2015 vuosikokouksessa perustettu rally-toko-jaos 
aloitti hurjalla rytinällä saaden toimintansa erittäin hyvin käyntiin ja kirsikkana kakun päälle 
TuuKKin joukkue saavutti pronssimitalit ensimmäisellä yrityksellään lajin SM-kisoissa. 

2. HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT
Vuosikokouksen valitsemaan hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtaja Marja Uusitalo, 
varapuheenjohtaja Jonna Pietiläinen sekä jäsenet Tarja Immonen, Sanna-Mari Saukkonen, 
Anja Nikkonen, Mirva Hiltunen ja Taina Parviainen. Varajäseninä ovat toimineet Jonna 
Lindfors ja Mari Kurenmaa. Hallitus valitsi keskuudestaan sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi 
Jonna Lindforsin. Toiminnantarkastajina ovat toimineet Miia Lemmetyinen ja Arja-Leena 
Aho. Varatoiminnantarkastajina ovat toimineet Reetta Haataja ja Päivi Reiman. 

Jaokset vetäjineen: Ajokoira-jaos; vastuuhenkilöitä ei valittu, koska ei aktiivista toimintaa, 
Agility-jaos; Maiju Turunen, Martti Takala, Reetta Haataja, Marianne Häkkinen, Mari 
Heinonen ja Jonna Pietiläinen, Toko-jaos; Tarja Immonen, Leene Torri, Marja Laakso ja 
Sari Ignatius, Palveluskoira-jaos; Mervi Kähönen, Tintti Norring, Riikka Mäkinen, Petra 
Niemi, Minttu Saario, Tarja Ruokolainen ja Sanna-Mari Saukkonen, Näyttely-jaos; Anja 
Nikkonen, Annukka Paloheimo ja Päivi Reiman, Pelastuskoira-jaos; Mirva Hiltunen ja 
Nina Sarkonen, Rally-toko-jaos; Kaisa Ahonen, Asta Eklund, Marianne Häkkinen, Miia 
Lemmetyinen, Antti Parviainen, Taina Parviainen, Hannele Pirttimaa, Mari Pohjanpelto ja 
Marja Virtanen sekä Nuoriso-jaos; Minna Kallio. 

Kerhoemäntänä on toiminut Tarja Mäkelä ja kenttävastaavana Anita Riekki. Ydinluu –
lehden päätoimittajana on ollut Saara Krook. Internet-sivuja on ylläpitänyt Minttu Saario ja 
Elina Mauno (osoitteessa www.tuusulankennelkerho.fi). Jäsensihteerinä jäsenrekisteriä on 
ylläpitänyt Hannele Rontu. 

3. KOKOUKSET JA MUUT KERHOTAPAHTUMAT
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Metsäpirtillä 2.3.2015, läsnä oli 41 jäsentä. 
Hallitus on kokoontunut toimikautensa aikana 9 kertaa (paikallaolot: Marja Uusitalo 
puheenjohtaja 9/9, Jonna Pietiläinen varapuheenjohtaja 9/9, Jonna Lindfors varajäsen-
sihteeri-rahastonhoitaja 9/9, Anja Nikkonen 8/9, Tarja Immonen 8/9, Mirva Hiltunen 8/9, 
Sanna-Mari Saukkonen 6/9, Taina Parviainen 5/9, Mari Kurenmaa varajäsen 7/9). 
Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lisäksi kokouksissa on ollut tarvittaessa läsnä muita 
jaosten toimihenkilöitä ja/tai jäsensihteeri.



Kevättalkoot pidettiin 3.5.2015. Kaikista jaoksista oli aktiivisia jäseniä puuhastelemassa. 
Päivän aikana konteista tyhjennettiin kaikki turhat tavarat, siivottiin nurkat ja järjestettiin 
säilytettävät tavarat taas uudelleen. Agilityesteet maalattiin ja kunnostettiin sekä ylipäätään 
kentän ympäristöä siistittiin.

Perinteiset pikkujoulut pidettiin 27.11.2015 Ravintola Kerhossa. Juhlimaan saapui n. 30 
jäsentä. Pikkujouluissa söimme hyvää jouluruokaa, nautimme mukavasta seurasta ja 
palkitsimme vuoden aikana SM-kisoissa menestyneitä kerhomme jäseniä. Rally-tokon SM-
pronssimitalisti-joukkue esitteli lajiaan sekä joukkueen koirakoita.

4. JÄSENET 31.12.2015
Jäseniä yhteensä 339 (317), joista varsinaisia jäseniä 286 (264), perhejäseniä 27 (30), 
vapaajäseniä 21 (22), vapaajäsenen perhejäseniä 4 kpl (0) ja kunniajäseniä 1 kpl (1). 
Suluissa edellisvuoden luvut. Lisäksi yhteistyökumppaneita on ollut 9 (9) kpl.

5. KOULUTUS JA KURSSIT
5.1. Agility-jaos

Agilitytoimikunnassa vuoden aikana ovat toimineet Maiju Turunen (tiedotus- ja 
tulosvastaava), Reetta Haataja (kouluttaja ja Ydinluu-toimittaja), Martti Takala 
(kilpailuvastaava), Marianne Häkkinen (episvastaava), Jonna Pietiläinen (hallituksen jäsen 
ja hallivastaava) ja Mari Heinonen (palkintovastaava ja maksuasiat). Toimikunta kokoontui 
vuoden aikana 3 kertaa.

Agilityä treenattiin tammikuusta elokuun loppuun Keravan Agility Teamin hallissa 
Tuusulassa. Lokakuun alusta päästiin aloittamaan koulutukset Tuusulan Kennelkerhon 
vuokraamassa hallissa, TuuKKilassa Ristikivessä. Pääasiassa koulutusmaksu meni 
hallivuokraan, mutta pieni osa koulutusmaksuista kerättiin myös agilityjaoksen toimintaan. 
Kouluttajina toimivat Elina Mauno, Anja Lintunen, Arja-Leena Aho, Martti Takala, Jonna 
Pietiläinen, Tia Hirvonen, Mari Heinonen, Carita Mäkinen ja Mika Väisänen. 

Huhtikuusta kesäkuuhun sekä elokuusta lokakuun alkuun koulutusta järjestettiin myös 
ulkokentällä tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Kouluttajina ulkokentän treeneissä 
toimivat Martti Takala, Reetta Haataja, Elina Mauno ja Arja-Leena Aho.

Koulutusmaksu ulkokaudella oli 50 euroa / koirakko / huhti-kesäkuu sekä 50 euroa 
( koirakko / elo-lokakuu. Hallimaksu Keravan hallissa 200 euroa / 4 kk (tammi-huhtikuu) ja 
160 euroa / 4 kk (touko-elokuu). Oman hallin hallimaksu 120 euroa / 3 kk (loka-joulukuu). 
Agilitytoimikuntalaiset ovat treenanneet ulkotreeneissä puoleen hintaan (hallituksen 
aikaisemman päätöksen mukaisesti), kouluttajat ilman maksua. Kaikki ovat maksaneet 
täyden hallimaksun. Treenipaikan vastaanottamalla jokainen harrastaja oli veloitettu 
osallistumaan vähintään kolmeen agility- / talkootapahtumaan treenivuoden aikana ja tästä 
on pidetty myös kirjanpitoa (ei-aktiiviset ovat ensi kevään treeniryhmäpaikkoja jaettaessa 
jonon hännillä). Agilityharrastajien yleinen talkooaktiivisuus on ollut vuoden aikana todella 
hyvä.

Hallikauden aluksi järjestettiin alkeiskurssi, johon osallistujia tuli niin paljon, että kurssille 
muodostettin kaksi ryhmää. Kouluttajina toimivat Reetta Haataja ja Mari Heinonen. 



Agilitykouluttajille järjestettiin ulkopuolista koulutusta kuukausittain ja loppuvuodesta 
viikottain. Ulkopuolisina kouluttajina toimivat Teemu Linna, Misa Riiali, Timo Rannikko, 
Emilia Rainetoja, Anne Savioja ja Maiju Korhonen. Kouluttajille ei makseta 
osallistumismaksuja erillisiin koulutuksiin (vrt. muut jaokset), koska heille järjestetään 
maksutonta ulkopuolista koulutusta. 

Agilityleiriä ei järjestetty vuonna 2015. 

Agilityharrastajille järjestettiin huhtikuussa touhupäivä 19.4. Keravan Agility Teamin 
hallilla, jossa pääsi kokeilemaan doboilua ja temppuilua. Päivä oli tarkoitettu aktiivisille 
talkoilijoille. Lisäksi päivään kuului tietoisku koiran lihashuollosta. 

Uusien esteiden hankinnat vuonna 2015: kaksi putkea ja painot sekä renkaaseen uusi 
rengas. Lisäksi hankittu uusi mittapyörä.

5.2. Pelastuskoira-jaos
Pelastuskoira-jaos on kokoontunut perjantaisin koulutuskentällä klo 19 – 21. Tällöin on 
ollut ohjattua tai itsenäisesti suoritettua tottelevaisuus- ja ketteryysharjoituksia. Aktiivisia 
osallistujia on ollut lähes joka perjantai 4 – 8 koirakkoa. Torstai-iltaisin kello 19 – 21 on 
halukkailla ollut mahdollisuus sisätiloissa treenaamiseen TuuKKilassa. 

Sunnuntai-aamuisin treenit ovat olleet pelastushakua, rakennusetsintää tai taajamaetsintää 
lumi/pakkas-tilanteesta riippuen eri puolilla Uuttamaata. Arki-iltana kerran viikossa on 
treenit olleet jälkeä, partiointia ja/tai ilmaisua. Arki-aamuryhmä on kokoontunut kerran 
viikossa. Silloin teemana on ollut koiran reagointia, hakua, jälkeä tai ilmaisua. Kouluttajina 
ryhmissä ovat toimineet Nina Sarkonen, Merja Järveläinen, Heidi Kemppainen ja Mirva 
Hiltunen. 

5.3. Palveluskoira-jaos
Palveluskoira-jaos on järjestänyt palveluskoirakokeisiin tähtäävää koulutusta ensisijaisesti 
pk-kokeissa kilpailuoikeuden omaavien rotujen edustajille. Toimintamuotoina ovat olleet 
tottelevaisuuskoulutukset Nahkelan koulutuskentällä ympäri vuoden (erilliset kurssit 
keväällä, syksyllä ja talvella, muuten vapaamuotoisempaa koulutusta pk-vuoroilla 
maanantai-iltaisin ja keskiviikkoisin), maastoharjoitukset neljässä ohjatussa ryhmässä (3 x 
haku, 1 x jälki, treenit vähintään kerran viikossa, 8 – 10 koirakkoa / ryhmä), leirit, kurssit ja 
seminaarit sekä virallisten että harjoituskokeiden järjestäminen.

Palveluskoira-jaoksessa ovat vuoden aikana toimineet Mervi Kähönen (pk-haku ja pk-
tottiskoulutukset), Tintti Norring (pk-kokeet), Riikka Mäkinen (pk-jälki), Petra Niemi (pk-
leirit), Minttu Saario (pk-tottiskoulutukset), Sanna-Mari Saukkonen (hallituksen jäsen, 
viestintä) ja Tarja Ruokolainen (pk-seminaarit). Hakuryhmiä ovat vetäneet Mervi Kähönen 
(K), Marja Uusitalo (K) ja Mari Kurenmaa (K), jälkiryhmän vetäjänä toimi Riikka Mäkinen 
(K). Aktiivisia kerhotoimintahenkilöitä (tottelevaisuuskouluttajia) ovat edellä mainittujen 
lisäksi olleet Satu Klimschin, Elina Ahola-Iivarinen, Tuija Hirvi (K), Tintti Norring (K), 
Heidi Ilmonen, Minttu Saario, Kati Salla (uusi kouluttaja) ja Mari Kurenmaan (K). K-
merkityt ovat suorittaneet SPKL:n koulutusohjaajakortin.



Vuoden 2015 aikana on järjestetty seuraavanlaisia tapahtumia:
- tottelevaisuuskurssit (11 kpl) keväällä ja syksyllä; kurssit 5 - 6 koulutuskertaa sisältäviä 

lyhyitä kursseja ja kursseilla oli yhteensä 55 koirakkopaikkaa (30 keväällä ja 25 
syksyllä); 

o teemoja mm. BH-kokeeseen valmentava, kisavalmennus, nouto, alkeis- ja 
pentukoulutus

- 3 ympäri vuoden toimivaa hakuryhmää (treenit väh. kerran viikossa, n. 10 koirakkoa / 
ryhmä)

- ympäri vuoden toimiva jälkiryhmä (treenit kerran viikossa, 10 koirakkoa)
- maastoryhmät leirillä 15. – 17.5. Pitkäjärven leirikeskuksessa Kokemäellä (ei seuran 

ulkopuolisia kouluttajia, 2 hakuryhmää ja 1 jälkiryhmä) sekä 4. – 6.9. Västankvarnissa 
Inkoossa (hakuryhmä, tottisryhmä ja jälkiryhmä)

- maaliskuussa (15.3.) Katja Tantun esineruutuluento sekä saunailta, osallistujia n. 20 kpl
- huhtikuussa (18.4.) viestiin tutustumispäivä, kouluttajina Mari ja Tero Kurenmaa, 

osallistjia n. 10 kpl
- lokakuussa (10.10.) etsintäkoe –koulutuspäivä, kouluttajana Anne Juslin, osallistujia n. 

10 kpl
- marraskuussa (14.11.) metsäjälki –koulutuspäivä, kouluttajana Anne Juslin, osallistujia 

n. 8 kpl
- loka-joulukuussa pk-harrastajilla on ollut keskiviikkoisin TuuKKilassa hallivuoro klo 

20 – 22, johon ilmoittautuneet ovat voineet omakustanteisesti osallistua (treenaamassa 
käynyt muutama koirakko joka viikko)

5.4. Toko-jaos
Toko-jaokseen kuuluivat Tarja Immonen, Leene Torri, Marja Laakso ja Sari Ignatius. 
Koulutukset aloitettiin maaliskuussa (15.3.2015) ja koulutuksia järjestettiin joka toinen 
sunnuntai koulutuskentällämme (klo 17 – 19.30). Kesätaukoa pidettiin kesäkuun puolesta 
välistä elokuun puoleen väliin ja koulutukset jatkuivat taas elokuusta (23.8.2015) 
marraskuun loppuun asti. Viimeisellä kerralla vietettiin harrastajien ”pikkujouluja” tokoilun 
merkeissä. 

Koulutusryhmiä oli 6 kpl; pennut 5 – 10 kk (vain syksyllä), arkitottelevaisuus yli 10 kk, 
toko-alkeet (2 ryhmää keväällä, 1 ryhmä syksyllä), toko-jatko (2 ryhmää keväällä, 1 ryhmä 
syksyllä), toko-kisaamaan tähtäävät (vain syksyllä) ja kilpailijat (AVO/ALO). Kussakin 
ryhmässä oli 3 - 6 koirakkoa, kilpailijat ryhmässä 7 koirakkoa. Kouluttajina ovat toimineet 
keväällä Tarja Immonen, Leene Torri, Marja Laakso ja Sari Ignatius. Syksyllä mukaan tuli 
yksi uusi kouluttaja, Jonna Paajaste. 

Koulutusmaksu oli 10 eur / kausi ja osallistujien edellytettiin olevan myös seuran jäseniä. 
VOI/EVL-ryhmä treenasi omatoimisesti sunnuntaisin. Lokakuusta huhtikuulle oli toko-
jaoksella oli kolme harjoitustuntia (maanantaisin klo 19 – 20 ja keskiviikkoisin klo 18 – 20) 
TuuKKilassa. Osallistujat maksoivat hallivuokran (treenaus omakustanteisesti). Toko-
jaoksen hallivastaavana toimi Marja Laakso. Harjoittelemassa kävi 16 koirakkoa.



5.5. Rally-toko-jaos
Rally-toko-toimikunnan ensimmäinen alustava kokoontuminen pidettiin 13.1.2015. 
Vuosikokouksessa 2.3.2015 rally-toko-jaos hyväksyttiin viralliseksi osaksi kerhon 
toimintaa ja jaoksen järjestäytymiskokous pidettiin perjantaina 6.3. Rally-toko-jaoksen 
toimihenkilöinä vuoden aikana olivat Miia Lemmetyinen (kisavastaava), Marja Virtanen 
(tiedotus- ja nettivastaava), Kaisa Ahonen (koulutusvastaava), Asta Eklund 
(koulutusvastaava), Marianne Häkkinen (koulutusvastaava), Antti Parviainen 
(tarvikevastaava), Mari Pohjanpelto (tarvikevastaava), Taina Parviainen (hallitus, viestintä) 
ja Hannele Pirttimaa (asiantuntija, tuomari). Toimikunta kokoontui vuoden aikana neljä 
kertaa. 

Koulutukset alkoivat ulkokentällä viikon 18 perjantaisin ja sunnuntaisin. Perjantaisin 
koulutuksia oli klo 18 – 19 (koulutusryhmä) ja klo 19 – 20 (omatoimiryhmä), vetäjinä Asta 
ja Marianne sekä Miia tarvittaessa. Sunnuntaisin ryhmät olivat klo 15 – 16 (koulutusryhmä) 
ja klo 16 – 17 (omatoimiryhmä), vetäjinä näissä Marja ja Kaisa sekä Miia tarvittaessa. 
Molempiin päiviin järjestettiin kuuden kerran kurssit ja koulutusryhmiin otettiin kuusi 
koirakkoa / ryhmä (hinta 20 eur/koirakko). Kummankin koulutusryhmän perään oli jo rally-
tokon alkeet hallitseville omatoimiryhmä (hinta 10 eur/koirakko). Omatoimiryhmäläiset 
(seitsemän koirakkoa + jaoksen toimihenkilöt, hinta sama kuin aikaisemmin) harjoittelivat 
perjantaisin sekä sopimuksen mukaan sunnuntaisin. Hallikoulutuksia oli loppuvuodesta 
yhteensä 13 kertaa ja ne alkoivat viikolla 41. Koulutukset olivat TuuKKilassa perjantaisin 
klo 18 – 19 (omatoimiryhmä), vetäjinä Marianne ja Kaisa sekä klo 19 – 20 (ohjattu ryhmä), 
vetäjinä Marianne ja Kaisa sekä RT-jaosten toimihenkilöt. Molempiin ryhmiin osallistui 
seitsemän koirakkoa. Hallikoulutuksen hinta ohjatussa ryhmässä 90 eur / koirakko ja 
omatoimiryhmässä 75 eur / koirakko (jaoslaiset 45 eur / koirakko). 

Rally-toko-jaos on tehnyt vuoden 2015 aikana toiminnan kannalta tarpeellisia hankintoja 
ympäri vuoden. Esimerkiksi kaksi kokonaista tehtäväkylttisarjaa, kylttitelineen, kartiot, 
koulutustunnuksia yms. virallisia kokeita varten tarvittavia tarvikkeita. 

5.6. Muut kurssit ja tapahtumat
Julistimme huhtikuussa 2015 kuvakilpailun, mutta tämä sai hyvin laimean vastaanoton ja 
lopulta vain yksi henkilö lähetti kuviaan. Palkitsimme tämän henkilön lahjakortilla.

Koirien ensiapuluento järjestettiin 24.5. yhteistyökumppanimme Koirien 
Hyvinvointikeskuksen tiloissa, luennoitsijana Hanna Juntunen. Luennolle osallistui vain 
muutama jäsen, vaikka tarjosimme luentoa veloituksetta ryhmien kouluttajille. 

6. NÄYTTELY-, KILPAILU- JA KOETOIMINTA
6.1. Agility-jaos

Epiksiä järjestettiin 25.1. Keravan Agility Teamin hallilla ja 24.5. TuuKKin omalla 
ulkokentällä. Epiksissä oli tasoluokat mölleille sekä kisaaville. Epävirallisten kisojen tuotto 
yhteensä oli n. 1 000 euroa.

Viralliset kisat järjestettiin Hyrylän vanhalla urheilukentällä lauantaian 19.9.2015. 
Virallisissa kisoissa oli kaikille luokille 2 agilityrataa. Kisojen tuotto ilmoittautumisista ja 
buffasta oli noin 2 200 euroa. Kisojen vastaavana toimi Martti Takala.



TuuKKin agility-minijoukkue saavutti upeasti hopeaa Uudenmaan piirinmestaruuskisoissa 
elokuussa. Joukkueen jäsenet: Carita ja Pyry, Elina ja Nelli, Hanna ja Litmanen sekä Mara 
ja Mimosa.

TuuKKin agilityharrastajat osallistuivat myös lajin SM-kisoihin. Maxijoukkueessa kisasivat 
Martti Takala, Janne Karstunen ja Jonna Pietiläinen sekä yksilökisassa Martti Takala, Anja 
Lintunen ja Pia Ritaluoma.
 

6.2. Pelastuskoira-jaos
Pelastusjälkikoe järjestettiin syksyllä 2015 viidelle koirakolle, maasto-osuuteen pääsi neljä 
koirakkoa. Tuomarina toimi Juha Kuronen ja koetoimitsijana Mirva Hiltunen.

Pelastuskoiraharrastajat ovat saavuttaneet vuoden 2015 aikana koetuloksia seuraavasti:
- PEHA-A – 1 kpl
- PEHA-B – 4 kpl
- BH – 3 kpl
- PEJÄ-A – 1 kpl
- PERA-A – 2 kpl

Kaksi koirakkoa odottaa VIRTA-testiin (pelastuskoirakon käyttöönottotarkastus) pääsyä.

6.3. Palveluskoira-jaos
Palveluskoira-jaoksen järjestämissä virallisissa pk-kokeissa vuoden 2015 aikana 
koetoimitsijoina ovat olleet Petra Niemi, Päivi Kinnunen, Kaarina Karlsson ja Sanna-Mari 
Saukkonen.

Vuoden 2015 aikana järjestettiin 4 virallista palveluskoirakoetta:
- hakukoe 23.5. (10 koiraa)
- BH-koe 1.6. (6 koiraa)
- jälkikoe 29.8. (2 koiraa)
- hakukoe 3.10. (12 koiraa)

Palveluskoira-harrastajiemme saavutuksia vuonna 2015:
- PK SM joukkue 2015: Mari Kurenmaa ja ben Avataran Brittany (HK), Anitta ja Janica 

Nurminen ja bptn Domina (VK) ja Roosa Tanhuanpää ja Katja Pietiläinen sekä bpgm 
Beatrice (VK)

- PK viestikoe SM3: Roosa Tanhuanpää ja Katja Pietiläinen sekä bpgm Beatrice
- PK viestikoe SM5: Anitta ja Janica Nurminen ja bptn Domina
- hakukoe rotumestaruuskoe (beaucenpaimenkoira) RM1: Mari Kurenmaa ja ben 

Avataran Brittany



- tiedossa olevia uusia koulutustunnuksia (suluissa edellinen vuosi):
o BH – 7 kpl (4)
o HK1 – 3 kpl (5)
o HK2 – 0 kpl (5)
o HK3 – 4 kpl (18)
o EK1 – 0 kpl (1)
o EK2 – 0 kpl (1)
o JK1 – 2 kpl (3)
o JK2 – 1 kpl (0)
o VK1 – 2 kpl (2)
o VK2 – 1 kpl (2)
o VK3 – 6 kpl (2)

Luonnetestejä järjestettiin vuonna 2015 yhteensä 2 kpl, 9. ja 10.5. Osallistujia näissä 
yhteensä 20 koirakkoa. Testin osallistumismaksu oli 45 eur / koira ja tuomareina toimivat 
Johanna Cederlöf  ja Leena Turunen. Vastaavana koetoimitsijana ja ratamestarina toimi 
Anita Riekki.

6.4. Toko-jaos
Epävirallinen toko-koe uusilla säännöillä järjestettiin kesäkuussa yhdessä Springerspanielit 
–yhdistyksen kanssa. Tuomarina toimi Harri Laisi ja liikkeenohjaajana Marketta Salo. 

6.5. Rally-toko-jaos
Epäviralliset rally-tokon iltakilpailut (ALO- ja AVO –luokat) pidettiin 17.6. TuuKKin 
ulkokentällä. Epiksiin osallistui 20 koirakkoa.

Virallinen rally-toko-koe pidettiin 23.8. myös TuuKKin ulkokentällä. Kokeeseen 
ilmoittautui 30 ALO-luokan koirakkoa (useita jäi varapaikalle) ja 19 AVO-luokan 
koirakkoa. Koepäivä oli paahtavan aurinkoinen ja onnistui erittäin hyvin aktiivisten 
talkoolaisten sekä iloisen ilmapiirin ansiosta. Kokeeseen ilmoittautui peräti 13 Tuusulan 
Kennelkerhon koirakkoa.

Tuusulan Kennelkerhon rally-toko-koirakot osallistuivat täydellä viiden koirakon 
joukkueella 4.10. Ylöjärvellä pidettyihin rally-tokon SM-joukkuekilpailuihin ja saavuttivat 
upeasti heti ensimmäisellä osallistumiskerralla joukkuepronssia. Kisoihin oli ilmoittautunut 
40 joukkuetta. Joukkueeseen kuuluivat Hannele Pirttimaa ja espanjanvesikoira Gotcha Chili 
Pepper ”Ronja” (MES), Maiju Turunen ja suomenlapinkoira Klomppen Valvatti ”Santtu” 
(VOI), Kaisa Ahonen ja borderterrieri Millitallin Xtrahulda ”Hulda” (ALO), Mari 
Kurenmaa ja beaucenpaimenkoira Avataran Brittany ”Bree” (ALO) sekä Tia Hirvonen ja 
novascotiannoutaja Small Fetcher Hafsig Harriet ”Hilla” (ALO).

6.6. Näyttely-jaos
Joka toinen vuosi järjestettävä Tuusula Summer Show pidettiin jälleen 4. – 5.7. yhteistyössä 
Uudenmaan Kanakoiraharrastajat ry:n ja Koirakerho Heiluhännät ry:n kanssa. 
Kaksipäiväiseen näyttelyyn ilmoittautui yli 2 200 koiraa ja arvosteluja oli käynnissä 
lauantaina 17 ja sunnuntaina 13 kehässä yhtä aikaa. Lauantaina arvosteltiin FCI:n ryhmät 2, 
3, 5, 6 ja 8 ja sunnuntaina FCI:n ryhmät 1, 4, 7, 9 ja 10.



Näyttelyn Best In Show’n valitsi tuomari Saija Juutilainen ja tämän tittelin sai tällä kertaa 
airedalenterrieri Big Lady's Iron Duke, om. Koch Von Pia, Helsinki. 
Näyttelyissä oli talkoilemassa useita jäseniämme eri jaoksista ja näyttelyn järjestelyt 
sujuivat taas erinomaisesti. Olemme saaneet hyvää palautetta näyttelystämme useamman 
kerran – niin tuomareilta, kehätoimitsijoilta kuin näyttelyvierailtakin.

6.7. Ajokoira-jaos
Vuoden 2015 aikana ei järjestetty virallisia eikä epävirallisia ajokokeita.

6.8. Muut
SPKL:n vetohiihdon SM-kisoissa oli TuuKKilla kahden kisaajan edustus. Naisten C-koirien 
luokassa Tanja Ignatius ja beaucenpaimenkoira Punasukan Falcon sijoittuivat 
seitsemänneksi ja tyttöjen C-koirien luokassa Vera Ignatius ja bordercollie Punasukan 
Pixeli saavuttivat Suomen mestaruuden.

7. PALKINNOT JA MERKIT
Vuosikokouksessa 2.3.2015 jaettiin Vuoden koira 2014 -palkinnot seuraavasti:

VUODEN AGILITY-TULOKAS
shetlanninlammaskoira narttu Looney Toonie’s Eye Of The Tiger (FI53040/11)
ohjaaja/omistaja Mari Heinonen, pisteet 115

VUODEN AGILITY-KOIRA
1. kääpiöpinseri narttu Maraca YSL Babydoll (FIN49843/08)

ohjaaja/omistaja Pia Ritaluoma, pisteet 156
2. cockerspanieli narttu Ladysplit’s Elanor (FI57998/10)

ohjaaja/omistaja Anja Lintunen, pisteet 153 (tulosten ka -12,87)
3. kromfohrländer uros Raasillan Arcus (FI51586/10)

ohjaaja Martti Takala, om. Elise ja Martti Takala, pisteet 153 (tulosten ka -7,452)

VUODEN NÄYTTELY-TULOKAS
rhodesiankoira uros Tarujen Apollo (FI43300/13)
omistaja Miia Lemmetyinen, pisteet 44

VUODEN NÄYTTELY-KOIRA
1. beauceron uros Moisionmäen Fiilis (FI38741/10)

omistajat Mari ja Tero Kurenmaa, pisteet 82
2. punavalkoinen irlanninsetteri uros Redwhitesilk Joy’s First Flash (FI16446/13)

omistaja Sarianna Kujanen, pisteet 62
3. rhodesiankoira uros Tarujen Apollo (FI43300/13)

omistaja Miia Lemmetyinen, pisteet 50

VUODEN PK-TULOKAS
bordercollie uros Despina Garm (FI16523/11) 
ohjaaja/omistaja Satu Klimschin, pisteet 292 (HK1)



VUODEN PK-KOIRA
1. belgianpaimenkoira tervueren narttu Alma (FIN39357/08)

ohjaajat Janica Nurminen ja Anitta Nurminen, om. Anitta Nurminen, pisteet 297 (PAVI 
SM3.)
2. saksanpaimenkoira narttu Rakan Akan Ajatar (FI11667/09) 

ohjaaja/omistaja Elina Ahola-Iivarinen, pisteet 840,70
3. beauceron narttu Avataran Brittany (FI41408/09)

ohjaaja Mari Kurenmaa, om. Mari ja Tero Kurenmaa, pisteet 805,00

VUODEN PELASTUSKOIRAKOT
pitkäkarvainen collie uros Twilight Moon Magnificent Man  (FI43859/11)
ohjaaja/omistaja Heidi Kemppainen

australiankelpie uros Kelmi Pyörremyrsky (FI20758/09)
ohjaaja/omistaja Merja Järveläinen

Perusteet:  Vuoden Pelastuskoirakot –titteli jaettiin tänä vuonna kahdelle koirakolle. 
Molemmat koirakot ovat olleet vahvasti Tuukkin toiminnassa mukana ja molemmat 
saavuttivat hyväksyttyjä tuloksia vuonna 2014. Merja & Onni PEHA-B (hälykelpoisuus 
jatkuu kahdella vuodella) sekä Heidi & Prontto BH ja PEHA-A. Lisäksi Heidi on liittynyt 
apuohjaajaharjoittelijaksi hälytysryhmään.

VUODEN TOKO-TULOKAS
englanninspringerspanieli narttu Tamaskin Gabriella (FI28392/11)
ohjaaja Marja Laakso, om. Marja ja Arttu Laakso, pisteet 41

VUODEN TOKO –KOIRA
1. australiankelpie narttu Nallikallion Ahomansikka (ER35863/06)

ohjaaja/omistaja Hannele Rontu, pisteet 71
2. walesinspringerspanieli narttu Doniol Quite Perfect (FIN21129/05)

ohjaaja/omistaja Elina Kautto, pisteet 58
3. bordercollie narttu Despina Gróa (ER16526/11)

ohjaaja/omistaja Tarja Ruokolainen, pisteet 47

Pikkujouluissa palkitsimme muistolahjalla ja kukkakimpulla seuramme tämän vuoden SM-
mitalistit:

Vetohiihdon SM-kisa Suomen Mestarit (tytöt C-koirien luokka):
Vera Ignatius ja bc Punasukan Pixeli



PK SM 2015 viestikoe-pronssimitalistit: 
Roosa Tanhuanpää ja Katja Pietiläinen sekä bpgm Beatrice

Rally-tokon SM-pronssimitalistit:
Hannele Pirttimaa ja espanjanvesikoira Gotcha Chili Pepper ”Ronja” (MES)
Maiju Turunen ja suomenlapinkoira Klomppen Valvatti ”Santtu” (VOI)
Kaisa Ahonen ja borderterrieri Millitallin Xtrahulda ”Hulda” (ALO)
Mari Kurenmaa ja beaucenpaimenkoira Avataran Brittany ”Bree” (ALO)
Tia Hirvonen ja novascotiannoutaja Small Fetcher Hafsig Harriet ”Hilla” (ALO)

Ansiomerkkejä ei anottu vuonna 2015.

8. KURSSEILLE OSALLISTUMISET

Agility: Mari Heinonen ja Elina Mauno osallistuivat agility-koulutusohjaajakursseille ja 
Elina Mauno osallistui myös koetoimitsija 1-kurssille.

Rally-toko: Kaisa Ahonen on käynyt koetoimitsija 1-kurssin sekä rally-tokon 
koetoimitsijakoulutuksen. Marianne Häkkinen on myös suorittanut rally-tokon 
koetoimitsijakoulutuksen ja käynyt arkitottelevaisuusohjaaja koulutuksen teoriat ja kerää 
parhaillaan käytännön harjoitteluja.

Palveluskoirat: PK-koetoimitsijakurssin ensimmäisen osan suorittivat Jaana Klemetti, Satu 
Klimschin, ja Jenni Siitonen (2-osa vuonna 2016). Heidi Kemppainen suoritti PK-
koetoimitsijakurssin 2-osan. Marja Uusitalo ja Reija Nieminen saivat ylituomarioikeudet 
(arvosteluoikeus käyttäytymiskoe ja pk-haku) kesäkuussa 2015. 

Pelastuskoirat: jäsenet ovat käyneet Vapepa:n ja SPKL:n kursseilla, jotka edistävät 
pelastustoimintaa. Mirva Hiltunen on ollut myös ryhmänjohtajakurssilla. Mirva Hiltunen 
(pk-haku, pelastuskoirakokeet, raunio ja pelastushaku) ja Nina Sarkonen 
(pelastuskoirakokeet, raunio ja pelastushaku) jatkoivat tuomariopintojaan.

Kannustamme kaikkia jäseniämme kehittämään itseään ja osallistumaan erilaisille kursseille 
jatkossakin. Jäseniltä, joiden kouluttautumista tuetaan maksamalla kurssien 
osallistumismaksuja, edellytetään toimimista Tuusulan Kennelkerhossa kouluttajana ja/tai 
toimitsijana omassa lajissaan.

9. TIEDOTUSTOIMINTA
Ydinluu-jäsenlehti ilmestyi neljä kertaa. Lehden päätoimittajana on ollut Saara Krook. 
Lisäksi kentän ilmoitustaululla on ollut tiedotteita kerhon toiminnasta ja tapahtumista. 

Yhdistyksen viralliset nettisivut toimivat osoitteessa www.tuusulankennelkerho.fi ja 
ylläpitäjinä ovat toimineet Minttu Saario ja Elina Mauno.

Seuran sivut Facebookissa (https://www.facebook.com/pages/Tuusulan-Kennelkerho-
ry/126745190732758) on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä tiedotuskanavana ja ylläpitäjinä 
sivulla ovat olleet Marja Uusitalo, Minttu Saario, Saara Krook, Tia Hirvonen, Mervi 

https://www.facebook.com/pages/Tuusulan-Kennelkerho-ry/126745190732758
https://www.facebook.com/pages/Tuusulan-Kennelkerho-ry/126745190732758


Kähönen, Jonna Lindfors, Elina Mauno ja Tarja Immonen. Facebook-sivuilla on 402 
tykkääjää (lukijaa). 

10. TALOUDELLINEN TILA
Kerhon taloudellinen tila selviää liitteenä olevasta vuoden 2015 tilinpäätöksestä.

11. KIITOKSET
Kiitokset yhteistyöstä ja sponsoroinnista Tuusulan kunnalle, K-Supermarket Hyrrälle, 
Petpost Oy:lle, Happy Pets Oy:lle, Koirien Hyvinvointikeskukselle ja Jokelan Koiraparkille. 
Kiitos koulutuskenttämme talvikunnossapidosta Jyri Seunalle. Kiitämme myös lähiseutujen 
peltojen ja metsien omistajia alueidensa luovutuksesta harrastuskäyttöömme.

12. MUU TOIMINTA
Olemme myös vuokranneet konttejamme sekä esteitämme ulkopuolisten seurojen käyttöön 
ja kentällämme onkin mm. luonnetestattu eri rotujen edustajia.


