
Tuusulan Kennelkerhon PK-jaoksen keskustelutilaisuuden satoa 

 

Tuusulan Kennelkerhon PK-jaos järjesti avoimen keskustelutilaisuuden pk-harrastajilleen lauantaina 7.3. 

Porukka kasattiin Hyrylän keskustassa sijaitsevaan Mäntymäkeen, joka tarjosi kyllä upeat puitteet tällaiselle 

tilaisuudelle – lämmin suositus! Paikalle saapui 14 harrastajaa, jotka halusivat antaa panoksensa TuuKKin 

pk-tekemiseen. Tilaisuuden juonsi ja kellotti pk-jaoksesta Uusitalon Marja ja keittiössä pientä purtavaa 

tarjolle toimittivat keskusteluun osallistumisen lomassa pk-jaoksen Minnat (Ilola ja Kallio). Paikallaolijoista 

selvä enemmistö ilmoitti harrastavansa päälajinaan hakua, mutta kaksi rohkeaa jälkiharrastajaa pitivät 

huolta, että myös muiden lajien näkemys pääsi keskusteluissa esille. 

Iso kiitos kaikille mukana olleille aktiivisesta osallistumisesta sekä heittäytymisestä! Tässä koostetta päivän 

aikana kertyneistä muistiinpanoista. 

Alkulämmittelyn (toisilleen esittäytymisen) jälkeen osallistujat laitettiin miettimään hyvän pk-harrastajan / 

hyvän treeniryhmäläisen tärkeimpiä ominaisuuksia. Pienen työstämisen jälkeen fläppitaululle nousivat 

seuraavat asiat (ei tärkeysjärjestyksessä): 

- omaa koiratuntemusta / koiranlukutaitoa (ja haluaa oppia sitä koko ajan lisää) 

- panostaa joka koiraan kuten omaansa 

- on kiinnostunut ryhmäläisten koirien etenemisestä sekä treenaamisesta 

- on sitoutunut treeneihin ja yhdistystoimintaan 

- on huumorintajuinen, sosiaalinen, haku ”ei kuitenkaan elämää suurempi asia” 

- on avoin uusille asioille ja haluaa oppia uutta 

- kuuntelee ja noudattaa ohjeita sekä yhteisiä pelisääntöjä 

- on tavoitteellinen treenaaja 

- rakastaa koiraansa 

- antaa rakentavaa palautetta 

- pitää lupauksensa, on luotettava 

- on aktiivinen ja osallistuva 

Oletko sinä kaikkea tätä? 

Keskusteluissa vilisivät näiden lisäksi myös mm. yhteistyökyky, paneutuminen, innostava, kannustava,  

ajatuksia herättävä, keskittymiskyky, rehellisyys, tekee parhaansa, motivoitunut, hyvä suhde koiraan myös 

arjessa, toiset huomioon ottava, kiinnostunut itsensä kehittämisestä ohjaajana, arvostava, palkatessaan 

koiraa antaa itsestään kaiken, rohkea, kertoo, jos joku ei treeneissä mennyt kuten suunniteltu, ei nurise 

turhasta, on valmis keskustelemaan, hyväksyy erilaisuutta, pirun sitkeä koirasta huolimatta, haluaa seuran 

parasta, joustaa, mutta ottaa huomioon eri ihmisten elämäntilanteet, näkee positiivisen omassa 

harrastuksessaan, kunnioittaa ja viihtyy muiden kanssa, tasapuolinen. 

 

Toisena tehtävänä osallistujat laitettiin miettimään itseään pk-harrastajana, erityisesti omaa sitoutumista ja 

tavoitteellisuutta aluksi juuri nyt (eli vuonna 2020) ja heti perään tulevaisuudessa eli n. 3 – 5 vuoden 

kuluttua. Tehtävä toteutettiin liikkumalla ”kuvitteellisella” janalla, jonka päädyissä olivat vaihtoehdot 1) 

haluan harrastella silloin, kun minulle sopii, muut asiat elämässäni vievät myös aikaa, tärkeintä on koiran 

aktivoiminen, ei niinkään kisaaminen ja 2) pk-harrastus on ykkösasia elämässäni, harrastan useampia lajeja 

/ tähtään huipulle harrastamassani lajissa. Ensimmäisessä vaiheessa (tilanne nyt 2020) Kukaan osallistujista 

ei mennyt ihan ”ääripäähän 1”, vaan kaikki asettuivat joko keskivaiheille tai hieman lähemmäksi ”ääripäätä 

2”. Seuraavien 3 – 5 vuoden aikana suurin osa ajatteli tilanteen myös pysyvän ennallaan, mutta kyllä siellä 



myös siirtymiä havaittiin – kohti molempia ääripäitä. Tässä tehtävässä ei ollut yhtään oikeaa vastausta, eikä 

mikään vastaus ollut parempi kuin toinen – haluttiin vain herätellä harrastajia huomaamaan, että eri 

elämäntilanteet ja koiramateriaalit sekä tietysti ohjaajien omat tavoitteet asettavat harrastajat hyvinkin eri 

kohtiin ja sitä myötä myös eri treenitahtiin… ja kuinka tilanteet voivat muuttua hyvinkin nopeasti – halusi 

ohjaaja sitä itse tai ei. 

Kolmas aihe oli sitten ”sitä itseään”, eli osallistujat pistettiin miettimään, mitä he haluavat TuuKKin pk-

jaokselta ja/tai koko seuralta vuonna 2020 ja tulevaisuudessa. Ideoita ja ajatuksia pyydettiin paperille, 

missä oli neljä laatikkoa otsikoilla: Lisää? Vähemmän? Poista? Jotain uutta? Ohjeena oli, että mitään 

rajoituksia ei saa miettiä, vaan paperille pitää laittaa kaikki hullultakin kuulostavat asiat – mietitään niiden 

toteuttamiskelpoisuuksia sekä niitä kuuluisia tekijöitä sitten myöhemmin. 

Ketään ei yllättänyt, että laatikot Poista? ja Vähemmän? jäivät täysin tyhjiksi. Viime vuosina tekemistä ei 

kenenkään mielestä ole ollut ainakaan liikaa, eikä ilmeisesti mitään täysin typerääkään ole tullut tehtyä. 

Laatikot Lisää? ja Jotain uutta? saivat sitten siitäkin edestä täytettä – tässä ne kirjattuna suurin piirtein 

sellaisena, kun ne keskustelutilaisuudessa paperille laitettiin: 

Lisää? 

- maastoalueita 

- tottiskoulutusta 

- kentän kuoppien tasoittamista (ns. pysäköintipaikoilla kentän reunassa) 

- pk-leirejä 

- seminaareja ja koulutuspäiviä (esim. hyppykoulutuspäivä, esineruutupäivä, tottispäivä) 

- enemmän pk-jaoksen toiminnan tiedotusta (milloin kokoontuu, mainokset toiminnasta keväisin, 

milloin uudet ihmiset voivat ilmoittautua ryhmiin, milloin kokeita pidetään → ei aina marras-

lokakuussa tai toukokuun alussa, joskus myös lämpimämpään aikaan) 

- kentällä joku, joka huomaa uudet tulijat → esim. joku tietty päivä ja kellonaika ilmoitettu netissä, 

jolloin uudet harrastajat voivat kysellä 

- teemapäivät; esineruutu, etsintäkoe, jälki → Facebook-ryhmä? 

- pk-haku vierailut muihin ryhmiin 

- kokeenomaista maastotreeniä (vieraat elementit) 

- yhteisöllinen tottistreenipäivä (vakiopäivä, jolloin ”kaikki” kentällä) 

- tottisryhmiä 

- kouluttajia! 

- foorumi, jossa voi sopia arkipäivätreenejä 

 

Jotain uutta? 

- treenien jälkeen olisi mahdollista että ne, joilla on useampi treenattava koira, voivat jäädä 

treenaaman muutkin koirat 

- vuorotyöläisille / muuten päivisin vapaalla oleville yksi yhteinen päivätreeniryhmä 

- matalammalla kynnyksellä pääsisi vierailemaan / tutustumaan lajiin tai vaikkapa esineruutua 

tekemään yli ryhmärajojen (yksi yhteinen ryhmä) 

- ei saisi olla tilanne, että joku väsyy jonottamaan ryhmään pääsyä 

- pk-haku: yhteistreenit kerran kuussa 

- arkihakuryhmä (päivällä)? 

- Viestitreenejä 

- EK-ryhmä, joka treenaisi kaikkia osa-alueita? 



- kentälle vuorot treenaamiseen (häiriöherkät koirat, aggressiiviset?), kenttäpelisäännöt 

tarkemmaksi 

- avoin ilmoittautuminen hakutreeneihin joka vuosi? 

- apukouluttaja hakuryhmiin omasta ryhmästä? 

- Harrastajien illanviettoja 

- Jaosten välinen yhteistyö 

- Yhteinen esim. Nimenhuuto, jossa vapaa ilmoittautuminen ristiin eri ryhmien välillä 

- Avoin haku uusille innokkaille, matalan kynnyksen treenejä kaikille 

- Jos ei olisikaan ryhmiä (haku) ja kouluttajia, vaan yksi yhteinen pooli, jossa kaikki harrastajat 

 

Tehtävien jälkeen sana oli vapaa ja keskustelu kävikin vilkkaana. Ihan koko maailmaa ei saatu valmiiksi, 

mutta toivottavasti jotain pieniä juttuja – ja miksei jotain isompaakin – tullaan tulevaisuudessa näkemään. 

Pk-jaos lähtee näiden pohjalta nyt mietiskelemään tulevaa ja niitä kuuluisia tekijöitä sekä innokkaita 

osallistujia / järkkäilijöitä otetaan erittäin mielellään vastaan! Pk-jaoksessakin on tilaa, jos haluat tulla 

vaikuttamaan myös sieltä puolelta tekemisiin.  

Toivottavasti keskustelu ja ideointi ei lopu tähän, vaan sitä jatketaan erilaisissa foorumeissa tästäkin 

eteenpäin. Pk-jaoksen saa kiinni joko hlökohtaisesti treeneistä tai sitten sähköpostilla – viestejänne ja lisää 

ideoitanne odotellaan kovasti! Olkaa rohkeita ja sanokaa, kun joku ajatus tai palaute mieleenne pulpahtaa. 

 

Pk-jaos 

Marja & 2 x Minnat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


