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Ydinluu
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ydinluu@tuukk.fi
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Tuusulan Kennelkerhon postiosoite

Jonna Lindfors
Sointeentie 9
04310 Tuusula

Tuusulan Kennelkerhon tili

Keskiuudenmaan Osuuspankki
FI32 5092 1250 0305 54 
(BIC OOYFIHH)

y-tunnus 1089679-5

Kannen kuvassa Vuoden agility-
koira 2. Millitallin Xtrahulda Hulda

Kuvaaja Kaisa Ahonen

Hallitus 2022 – 2023
Puheenjohtaja

Minna Kallio
p. 040 591 64 22 hallitus@tuukk.fi

Varapuheenjohtaja

Peppi Vilén
p. 050 5926874 agility@tuukk.fi

Sihteeri/Rahastonhoitaja

Jonna Lindfors
p. 040 594 4007 sihteeri@tuukk.fi

Hallituksen jäsenet

Marja Uusitalo
p. 040 767 6076 marja.uusitalo129@gmail.com

Sini Lindroos treenikaverit@gmail.com

Mia Puska mia.puska@gmail.com

Heidi Kemppainen
p. 050 346 0996 hmjkempp@gmail.com

Kaisa Ahonen kaima.ahonen@gmail.com

Hallituksen varajäsenet 

Hannele Rontu hannele.rontu@gmail.com

Johanna Lindfors
p. 040 594 4007 sihteeri@gmail.com

Jaokset

Näyttely nayttelyt@tuukk.fi

Ajokoirat hallitus@tuukk.fi

TOKO toko@tuukk.fi

Palveluskoirat palveluskoirat@tuukk.fi

Agility agility@tuukk.fi

Pelastuskoirat pelastuskoirat@tuukk.fi  

Rally-toko rallytoko@tuukk.fi

Nuoriso hallitus@tuukk.fi

Muut toimihenkilöt

Kerhoemäntä

Sari Vilén sari.vilen6@gmail.com

Kenttävastaava

Heidi Kemppainen
p. 050 346 0996 koulutuskentta@tuukk.fi

Hallityöryhmä halli@tuukk.fi

Jäsensihteeri

Hannele Rontu jasenet@tuukk.fi
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Puheenjohtajan terveiset
Heippa! Kevät on jo kovassa vauhdissa ja maastoharjoituksia 

päästään pikku hiljaa aloittelemaan.  

päivittää myös jäsentietosi, jos niihin on
tullut muutoksia. Se onnistuu helposti 
nettisivujen kautta http://www.tuusulanken-
nelkerho.fi /yhdistys/jasenasiat-ja-jasenlehti/
jasentietojen-paivitys/

Vuosikokouksessa palkittiin Vuoden koi-
ra 2021 parhaimmistoa sekä Palveluskoirien 
viime vuotinen SM-mitalijoukkue ja Suomen 
Vuoden Nuori Agilitytsemppari-palkinnon 
saanut Aatos Kiiskinen.

Jaoksien toimihenkilöihin tuli joitain 
muutoksia, muutokset on päivitetty netti-
sivuille. Jaoksissa on kevään treenikausi jo 
vauhdissa ja kesän kurssit ovat jo monessa 
jaoksessa haussa. Kannattaa seurata tarkasti 
avautuvia kursseja nettisivuilta sekä face-
bookista!

Aurinkoista kevättä ja mukavia treenejä,

Kenttä alkaa pikku hiljaa olla sula ja on 
treenailtavassa kunnossa. Kuraa on kuiten-
kin joka paikassa, joten hallilla olisi hyvä 
muistaa käyttää tassupyyhkeitä ja puhdistaa 
koirien tassut ennen halliin menoa.

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 29. 
maaliskuuta Metsäpirtillä. Lehdestä voit 
lukea kokouskuulumiset. Vuosikokous valitsi 
tälle toimintakaudelle vastuuhenkilöt. Kiitän 
luottamuksesta ja jatkan edelleen puheen-
johtajan tehtävissä. Hallitus jatkaa samalla 
kokoonpanolla kuin viime toimintakaudella. 
Hallituksessa jatkavat Kaisa Ahonen, Sini 
Lindroos, Marja Uusitalo, Heidi Kemppai-
nen, Peppi Vilen, Jonna Lindfors, Hannele 
Rontu ja Mia Puska.

Vuosikokouksessa päätettiin pitää jäsen-
maksut ennallaan ja tämän lehden lopusta 
löydät jäsenmaksulomakkeen. Mikäli maksat 
useamman henkilön jäsenmaksun, niin laita 
lisäksi henkilöiden nimet viestikenttään. 
Mikäli pankkisi ei mahdollista sekä viitteen 
että viestin laittamista, käytä tällöin vain 
viestikenttää. Jäsensihteeri laittaa jäsenmak-
sutiedot myös sähköpostitse. Nyt on hyvä 
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Kokouskuulumiset

Hallituksen järjestäytymis-
kokous 11.4.2022
Kokouksessa hyväksyttiin 10 uutta 
jäsentä, sekä myönnettiin kahdelle 
jäsenelle vapaajäsenyys sääntöjen mu-
kaan. Kokouksessa valittiin hallituksesta 
varapuheenjohtajaksi Peppi Vilén ja 
sihteeriksi/rahastonhoitajaksi Jonna Lin-
dfors. Hallitoimikuntaan valittiin Minna 
Kallio, Sini Lindroos, Peppi Vilén ja Kaisa 
Ahonen. Hallituksen sisällä jaettiin myös 
vastuita kentän kunnostukseen ja TuuKK 
50v juhlavuoteen liittyen sekä nimettiin 
SAGIn kevätkokoukseen yhdistyksen 
edustajaksi Riitta Lindström. 

Hallituksen kokous 2.3.2022
Kokouksessa hyväksyttiin 9 uutta jäsentä 
ja päätettiin vuosikokouksessa palkit-
tavista ja muistettavista koirista sekä 
jäsenistä. Vapaatreenikorttien osalta 
päätettiin, että jatkossa haku tehdään 
lomakkeen kautta ja kortin saamiseen 
vaikuttaa seura-aktiivisuus. Kokoukses-
sa käytiin läpi myös budjettia, jaoksien 
kuulumisia sekä 2023 juhlavuoden 
suunnitelmia.

Vuosikokous 29.3.2022
Vuosikokous pidettiin Metsäpirtillä 
ja kokouksessa oli läsnä 21 jäsentä. 
Kokous hyväksyi toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapau-
den vuodelle 2021. Vuosikokouksessa 
hyväksyttiin myös toimintasuunnitelma 
ja budjetti vuodelle 2022. Kentän pohjan 
kunnostukseen osoitettiin 20 000 €
budjetti ja hallin kaverimaksu päätettiin 
laskea 5 euroon. Tämä tulee voimaan 
heti kesäkauden alusta. 

Kokouksessa valittiin myös uusi hal-
litus seuraavalle kaudelle sekä nimettiin 
toimikuntien jäsenet. Puheenjohtajana 
jatkaa Minna Kallio, hallituksen jäseninä 
Heidi Kemppainen, Kaisa Ahonen, Marja 
Uusitalo, Mia Puska, Peppi Vilén ja Sini 
Lindroos sekä varajäseninä Jonna Lind-
fors ja Hannele Rontu. Nimetyt toimi-
henkilöt löydät yhdistyksen nettisivuilta. 

Kokouksen jälkeen muistettiin TuuK-
Kin PK-SM pronssijoukkuetta (Maria 
Hynninen - Brufi nn Must Be Mystery 
(etsintäkoe), 236 pistettä, Marja Uusitalo 
- Kare-saran Ai’ka Pommi (hakukoe), 215 
pistettä ja Minna Hjelm - Brufi nn Must 
Be Mad Max (hakukoe), 202 pistettä, 
Yhteensä 653 pistettä) sekä SAGIn palkit-
semaa Aatos Kiiskistä ja jaettiin Vuoden 
Koira 2021 palkinnot. Vuoden koira-kil-
pailun tulokset sekä palkittujen esittelyt 
löytyvät tästä lehdestä. Onnea kaikille!
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Ydinluulle uusi ilme
Perinteisen Ydinluu-lehden ulkoasu uudistui.  

Olen Anna-Kaisa Kuusinen ja olemme 
Luna-Collieni kanssa treenailleet pelas-
tuskoiraryhmässä hakua ja jälkeä kohta 
pari vuotta ja nyt lähdin mukaan myös 
Ydinluun lehtitiimiin tekemään lehden 
taiton.

Kun Luna oli pentu aloitimme tokol-
la, mutta se ei itseäni oikein napannut. 
Pelastuskoiraharrastuksessa tykkään sen 
luonnonläheisyydestä ja yhteisöllisyy-
destä sekä siitä, että koira saa käyttää 
parasta vahvuuttaan, hajuaistia.

Koetulokset eivät ole minulle tärkei-
tä, vaan haluan lähinnä vain harrastaa. 
Seurata oman ja treenikavereideni koi-
rien kehittymistä ja saada meille kaikille 
onnistumisia.

Iloisten treenikavereiden kanssa on 
aina mukava juoda parit skumpat! 

Hauskaa kevättä ja treenikesää kaikille 
karvaisille ja karvattomille Tuukkilaisille!

Anna-Kaisa ja Luna

- Tuusulan Kennelkerhon hallitus
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Agilityjaoksen terveiset
Aurinkoista kevättä kaikille!I

Heidi
Talvi alkaa olla selätetty ja kevät koittanut. 
Näin ollen pikkuhiljaa pääsemme myös ulos 
treenaamaan. Heti miten, kun kenttä on 
sula on tarkoitus järjestää kenttätalkoot ja 
valmistella näissä kentän pohjan kunnostus-
ta. Kentälle tullaan tekemään tänä keväänä 
laajamittainen pohjan remontti. Agilityaitaus 
joudutaan luultavasti purkamaan pohjan 
kunnostuksen ajaksi ja sitä toivottavasti 
pystytään kasvattamaan samalla kun se 
rakennetaan uudestaan. 

Tälle vuodelle on suunniteltu alustavasti 
epävirallisia agilitykilpailuja torstai-illoille 
12.5, 19.5, 7.7, 4.8 ja 11.8. Toukokuun episten 
toteutumiseen kuitenkin vaikuttaa kentän 
remontin aikataulu. Tämän lisäksi kesällä 
järjestetään Keski- ja Pohjois-Uudenmaan 
agilityseniorien leiri yhteistyössä Hyvinkään 
seudun Kennelkerhon ja Keravan Agility 
Teamin kanssa. Leirin viimeinen leiripäivä 
on 13.8. TuuKKin kentällä. Lisätiedot löydät 
seuran nettisivujen ajankohtaisista uutisista!

TuuKK pyrkii lähettämään 
edustusjoukkueita tämän 
vuoden arvokilpailuihin

Uudenmaan Agilityn piirinmestaruus kilpail-
laan 7-8.5.2022 Kirkkonummella! Joukkue-
haku oli auki 20.4. asti, mutta joukkueita 
täydennetään myös tämän jälkeen, joten 
olethan yhteydessä agilityjaokseen mikäli 
ilmoittautuminen meni ohi! Piirinmestaruus-
joukkueeseen voivat osallistua 1-3 luokassa 
kilpailevat koirakot ja joukkuemestaruus 
kilpaillaan 2-luokan tasoisella agilityradalla. 

Agilityn Suomenmestaruuskilpailut 
järjestetään tänä vuonna Rovaniemellä 26.-
28.8.2022. Joukkuehaku avataan lähempänä 
nettisivuilla, mutta mikäli olet kiinnostunut 
lähtemään TuuKKin joukkueeseen SM-ki-
soihin, voit olla jo etukäteen yhteydessä 
agilityjaokseen. SM-kilpailuiden joukkueiden 
koirakoilla tulee olla kilpailuoikeus 3-luokas-
sa.

TuuKKin vuosikokouksessa 29.3.2022 
vahvistettiin tämän vuoden agilityjaoksen 
kokoonpano. Agilityjaoksessa toimii tänä 
vuonna Peppi Vilén hallituksen jäsenenä, 
Anna Mahkonen estevastaavana, Riitta Lind-
ström kilpailuvastaavana ja Hanna Pekkala 
sähköposti- ja budjettivastaavana. Mahtavaa 
saada Hanna mukaan meidän aktiiviseen 
porukkaan! Alla vielä Hannan esittely.

Mukavaa kevättä, 
Agilityjaos

Peppi, 
Anna, 
Riitt a ja 
Hanna

Kuvassa: Kytökosken 
Erävoitto ja Peppi 
Vilén
Kuvaaja: Jannica 
Grönmark JG Foto
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Agilityjaoksen uusi jäsen
Hei! Olen Hanna Pekkala, uusi agijaoston jäsen.I

Aloitin aktiivisen koiraharrastamisen 
kymmenvuotiaana vuonna 1990 ensimmäi-
sen koirani, labradoriuros Elmon kanssa. 
Ehkä labbisuros ei ollut pikkutytölle ihan se 
helpoin valinta, mutta niin me harrastettiin 
kaikenlaista ja myös kisattiin tokossa, agili-
tyssä ja junior handlereissa. Tämän jälkeen 
minulla on ollut japaninpystykorva, saluki 
ja kaksi bordercollieta. Aikamoisen iloinen 
rotujen sekamelska, eikö? Nuorena kisasin 
japsi Timin kanssa agilityn kolmosluokassa, 
bc Viivin kanssa tokon erikoisvoittajaluokas-
sa ja kävin kaikkien koirien kanssa aktiivi-
sesti näyttelyissä sekä kokeilin Viivin kanssa 
myös palveluskoiralajeista hakua ja jälkeä. 
Saluki Robinin kanssa toteutin pitkäaikaisen 
haaveen omasta vinttikoirasta. Toimin Mänt-
sälänKoirakerhossa agilitykisojen ylitoimitsi-
jana, koulutusohjaajana agilityssaja tokossa 
sekä Mäntsälän kaikkien rotujen koiranäytte-
lyn puheenjohtajana.

Minulla on kennelnimi Avella’s bor-
dercollieille ja olen kasvattanut yhden nyt jo 
veteraani-iässä olevan pentueen.

Nyt nelikymppisenä koiraharrastamisen 
tahti on aika erilainen kuin noin 15 vuotta 
sitten. Olen treenannut agilitya viimeksi 
vuonna 2004, kun jätin lajin pois äärimmäi-
sen kiihkeän bordercollien lajivalikoimasta. 
Nyt minulla on jälleen agilitykoira bordercol-
lienarttu BH Muttaburra Hot Summer Night 
“Kiwi”, ja voin kertoa, että olen kyllä tipahta-
nut kelkasta näiden vuosien aikana! Laji on 
mennyt siinä ajassa aika paljon eteenpäin. 
Kiwi on nyt 2-vuotias, ja tarkoitus on päästä 
kisakentille ehkä ensi vuonna, kun ohjaaja 
saa itsensä kokoon niin, että koiraa ei hävetä 
lähteä kisaamaan.

Agilityn lisäksi treenaillaan Kiwin kanssa 
tokoa, jossa on tarkoitus startata avoimessa 
luokassa tänä vuonna. Toimitsijakorteista 
taitaa olla kehäsihteerikortti enää ainoa 
voimassa oleva.

Liityin Tuusulan Kennelkerhon jäseneksi 
vuonna 2019 ja asutaan perheen kanssa 
Tuusulan Lahelassa. Verryttelin agijaostossa 
jo viime vuoden puolella, ja nyt olen mukana 

meiningeissä virallisena agijaoston jäsenenä 
lähinnä hallinnollisessa roolissa. Töissä olen 
suhteellisen tuore alanvaihtaja, kun vaihdoin 
mainostoimiston markkinointimeiningit os-
teopaattiopintoihin. Valmistun osteopaatiksi 
nyt keväällä ja olen tehnyt opintoja töiden ja 
lapsiarjen ohjella, joten ruuhkavuosi-ilmiö 
on ollut aika todellinen. Ehkäpä pikkuhiljaa 
harrastuksillekin löytyy taas enemmän aikaa. 

Hymyillään kun tavataan! Minusta 
koiraharrastamisen kuuluu olla mukavaa 
niin koirille kuin ihmisillekin. Rodusta, lajista 
ja harrastusvuosista riippumatta ollaan 
samaa, hivenen koirankarvoilla kuorrutettua 
porukkaa.

Hanna
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Pekon kuulumiset
Talvesta tulikin sitten pitkä ja runsasluminen. 
Onneksi sää ei meitä lannista, vaan otamme 

luovuuden käyttöön.   

Ihmiset kun katoavat myös talvisin, 
ei lumi ja kylmyys ole este treenaami-
selle. Tänä talvena olemme tehneet 
paljon taajamaetsintää, mutta 
kaivelleet myös lumitunneleita ja 
treenanneet laviinietsintää. Ehkäpä 
tämä on myös vaihtelua niihin pe-
rusmaastotreeneihin. Samalla koirat 
oppivat erilaista nenänkäyttöä ja 
oppivat ajattelemaan ja ratkaisemaan 
ongelmia. Mieluummin treenataan 
vähän vaikeampia juttuja kuin olisi 
tarve pelkästään minimitaitojen 
kouluttamisen sijasta. 

Heidi

Laviinietsintää. Ferro etsii lumeen hautautuneen 
ihmisen ja kaivaa hänet esiin.

Taajamaetsintää. Svea on löytänyt keinuun nukah-
taneen ihmisen.

Taajamaetsintää. Nero on paikantanut kadonneen 
ihmisen leikkipuiston lelulaatikosta.
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Sen verran muutettiin tokojaoksen toimintaa 
viime vuodesta, että jaoksessa ei ole nimet-
tynä muita kuin allekirjoittanut. Jaokselle 
tulee sitten erillisiä työryhmiä. Esimerkiksi 
juuri perustettu koetyöryhmä, joka vastaa 
yhdistyksen tämän vuoden epävirallisen 
tokokokeen järjestämisestä.

Tuusulan Kennelkerhon tokomestaruus-
koe on suunniteltu pidettäväksi tänä 
vuonna 24.9.2022 TuuKKn kentällä. 

Laitathan siis päivämäärän jo kalenteriin.

Tätä vuotta tulee leimaamaan ulkopuolisten 
kouluttajien pitämät koulutukset, mutta 
onneksi meillä on pari halukasta seuran 
omaa jäsentä, jotka ovat halukkaita koulutta-
maan, joten mm. kenttäkaudelle saatiin Mia 
Puskan vetämä ALO-AVO ryhmä.

Sini Lindroos

Tervehdys tokojaokselta
Uusi hallituskausi pyörähti käyntiin 29.3.2022 

kun yhdistyksen vuosikokouksessa valittiin
yhdistykselle uusi hallitus ja toimikunnat.   

Puuttuuko Tuusulan Kennel-
kerhon tokotarvikkeista 

mielestäsi jotain?

Voit ehdottaa tokojaokselle
hankittavaksi erilaisia tokotarvikkeita.

Tarvikkeet voivat olla myös oheistuot-
teita, harjoittelussa tarvittavia välineitä. 
Muistathan perustella toiveesi.

Kaikkia toiveita ei välttämättä voida to-
teuttaa, mutta kaikki toiveet käsitellään. 
Toiveet esitellään aina Ydinluu-lehdessä 
ja kerrotaan hankituista välineistä.

Jos sinulla on useampia toiveita, niin 
täytäthän niistä jokaisesta oman 
lomakkeen. 

? ?

Syksylle ja tulevalle talvikaudelle 
edelleen kaivataan sisäisiä

kouluttajia tokoon. 

Olisitko se sinä? 
Ilmianna itsesi tokojaoksen
sähköpostiin toko@tuukk.fi

Hihasta saa muutenkin tulla 
aina nykimään, viestiä saa 
laittaa joko FBn kautta tai 
sähköpostilla toko@tuukk.fi 
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Palvelukoirat PK-jaos
On huhtikuun alku, kun tätä kirjoitan ja metsässä on edelleen 

liikaa lunta, että pääsisi maastoon treenaamaan.   

Välillä kevät näytti jo lupaavalta, kun aurinko 
sulatti laikkuja metsään ja ehdin minäkin jo 
kaivaa esineruutureppuni varastosta ja jopa 
suunnitella ensimmäisen jäljen ajoa. Suun-
nittelun tasolle taisi jäädä, koska tänään maa 
on taas ihan valkoinen ja sääennuste lupaa 
lunta koko seuraavan vuorokauden ajan. 

Pidän kyllä talvesta ja varsinkin kevät-
talven hankikannot tuovat ihanaa vaihtelua 
koirien kanssa ulkoiluun mutta nyt kyllä saisi 
jo kevät tulla. No, täytyy toivoa, että vanhan 
kansan viisaus -uusi lumi on vanhan surma- 
todellakin pitää paikkansa.

Metsään ei olla siis päästy, mutta Nah-
kelan kenttäämme on aurattu säännöllisesti 
koko talven ja siellä on treenattu viikonlop-
puisin ilmaisua hakuryhmäläisten toimes-
ta mikäli sää on sen sallinut. Pk-jaoksen 
virallinen treenivuoro on edelleen maanan-
taisin klo 18-21. Kentällä treenataan sulassa 
sovussa kaikki huomioiden. Ja jos tarvitset 
hetken häiriötöntä aikaa omalle koirallesi, 
niin sekin varmasti onnistuu, kunhan otat 
asian puheeksi muiden kanssa.

Mukavia treenejä kaikille, nähdään kentällä!

Paula ja muu PK-jaos

KEVÄÄN JA ALKUKESÄN 
SUUNNITELTUJA

TAPAHTUMIA/KOULUTUKSIA

Pk- ja PEKO-tuomareiden käytännön 
harjoittelu koulutuskentällämme 23.4.

Pop up -esineruututreenit 27.4 ja 29.4

Tottelevaisuuskursseja koulutusken-
tällämme (BH-koe -kurssi, nouto/este 
-kurssi) BH-koe kesäkuussa

Tarkempia tietoja kerhon nettisivuilla.

Viime vuoden suorituksista
jaettiin palkintoja 29.03.2022
vuosikokouksessa:

VUODEN PK-TULOKAS 2021

Tending Hashtag, bordercollie uros - 
om.&ohj. Elina Kautto PAJÄ - 250p.

VUODEN PK-KOIRA 2021

1. Tending Almighty, bordercollie uros 
- om.&ohj. Hannele Rontu PAHA / 
PAEK - 858,7p.

2. Kare-Saran Ai’ka Pommi, hollannin-
paimenkoira (lk) narttu - om.&ohj. 
Marja Uusitalo PAHA - 258p.

3. Hilldemans Starry Eyes, saksanpai-
menkoira (pk) narttu - om.&ohj. 
Kristiina Tuominen PAEJ - 234p

Onnea palkituille! 
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Rally-toko kuulumiset
Raikasta kevättä kaikille jäsenille!

Talven hallikausi alkaa olla taputeltu ja kohta päästään kentälle treenaamaan.

Rally-tokon
SM-kilpailut

kilpaillaan tänä vuonna 
Ylöjärvellä 20. – 21.8.2022.

Kilpailuun pyritään kokoamaan
edustusjoukkue, joten laita päivä-
määrä jo kalenteriin ylös ja seuraa 

yhdistyksen sivuja joukkue-
ilmoittautumisen
avautumisesta! 
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2023
TuuKK

50 v

50
-v

uotis juhlavuotta vietetään
2023

Haluatko vaikuttaa miltä
juhlavuosi näyttää?

Tule mukaan
juhlatoimikuntaan!

Laita sähköpostia
hallitus@tuukk.fi
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Tuukk vuoden koirat 2021
VUODEN AGILITYKOIRA
1.  Coshagh Cappuccino “Tilli” ER28434/15 bordercollie - ohj. Mika Väisänen,  

om. Jonna Lindfors ja Mika Väisänen - 170p.
2.  Millitallin Xtrahulda “Hulda” FI45694/12 borderterrieri - om. & ohj. Kaisa Ahonen - 154p.
3.  Kisentel’s The Whole World “Mauri” FI43214/19 jackrussellinterrieri  

- om. & ohj. Tiia Ahtovirta- 148p.

VUODEN AGILITYTULOKAS
 Kisentel’s The Whole World “Mauri” FI43214/19 jackrussellinterrieri  

- om. & ohj. Tiia Ahtovirta - 148p.

VUODEN PK-KOIRA
1.  Tending Almighty FI41799/17 bordercollie uros - om.&ohj.  

Hannele Rontu PAHA / PAEK - 858,7p.
2.  Kare-Saran Ai’ka Pommi FI12913/14 hollanninpaimenkoira (lk) narttu  

- om.&ohj. Marja Uusitalo PAHA - 258p.
3.  Hilldemans Starry Eyes FI42775/15 saksanpaimenkoira (pk) narttu  

- om.&ohj. Kristiina Tuominen PAEJ - 234p.

VUODEN PK-TULOKAS
•  Tending Hashtag ER26591/19 bordercollie uros - om.&ohj. Elina Kautto PAJÄ - 250p.

VUODEN TOKOKOIRA
1.  Tending Hashtag ER26591/19 bordercollie - ohj. Elina Kautto - 74p.
2.  Tending Almighty FI41799/17 bordercollie - ohj. Hannele Rontu- 25p.
3.  Cara Liom Anlon ER33438/19 pieni amerikanpaimenkoira - ohj. Johanna Perez - 22p.

VUODEN TOKO-TULOKAS
•  Cara Liom Anlon ER33438/19 pieni amerikanpaimenkoira - ohj. Johanna Perez - 22p

VUODEN NÄYTTELYKOIRA
1.  Avrora Russkiy Spetsnaz “Liinu” FI31905/15 venäjänmustaterrieri - om. Mia Puska - 118p.
2.  Cara Liom Anlon “Redi” ER33438/19 pieniamerikanpaimenkoira - om. Johanna Perez - 36p.
3.  Mis-Zer Come Out And Play “Teo” FI53418/16, dalmatiankoira - om. Moona Kosonen - 32p.

VUODEN NÄYTTELYTULOKAS
•  Pikku Särpättimen Forever Pick Me “Stella” FI47388/20, 

dalmatiankoira - om. Moona Kosonen - 5p.

VUODEN RALLY-TOKO KOIRA
1.  Garth Hero “Dini” ER19943/14 bordercollie - om.&ohj. Katja Ruokolainen - 530,5p.
2.  Devilish Nenagh “Lexi” FI26309/17 irlanninterrieri - om.&ohj. Jelena Kosareva - 517p.
3.  Karvin Days of Wonder “Sisu” FI12282/15 kultainennoutaja - om.&ohj. Kirsi Koivu - 396p.

VUODEN RALLY-TOKOTULOKAS
•  Garth Hero “Dini” ER19943/14 bordercollie - om.&ohj. Katja Ruokolainen - 600,5p.

VUODEN PEKOTULOKAS
•  Tuhkavuorten Huurrehelmi FI29123/20 lapinporokoira - ohj. Jani Heinonen

 Jani on osoittanut kiinnostusta Vapepa toimintaa kohtaan suorittamalla Vapepan kursseja 
ja tähtää hälytysryhmätoimintaan vuonna 2022
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Agility Vuoden agilitykoira Tilli
FI AVA, FI AVA-H Coshagh Cappuccino,

on pian 7-vuotias bordercolliepoika 

koko ajan helpommaksi ja saumattomam-
maksi. Ja tärkeintä on kuitenkin, että on 
kivaa ja koira säilyy terveenä mahdollisim-
man pitkään!

Terveisin  Tillin t iimi

Tilli pokkasi jälleen 
Vuoden Agility-
koira-tittelin. Tilli 
saavutti tämän 
vuoden alussa myös 
hyppyvalion arvon 
eli on näin ollen 
tuplavalio agilityn 
saralta. Viime syk-
syn SM-kisoissa kar-
sintarata sujui hyvin 
viimeiselle esteelle 
asti, mutta harmit-
tavasti viimeisenä 
ollut okserin rima 
tippui. Näin ollen fi -
naalipaikka jäi yhden 
riman päähän. 

Tämän kevään halli-SM-kisoissa kar-
sintaradoista hyppyradan nollatuloksella 
päästiin fi naaliin, jossa tippui yksi rima. Tällä 
tuloksella oltiin yhteistuloksissa sijalla 16, 
kun alun perin karsintoihin pääsi ranking-si-
joituksen perusteella 110 parasta maxikoirak-
koa. Tämä laji on niin pienestä kiinni. 

Tyytyväinen saa kuitenkin olla tähänkin 
menestykseen ja ehjiin kisaratoihin, koke-
muksen myötä tekeminen yhdessä muuttuu 

Vuoden agilitykoira kakkonen Hulda
Millitallin Xtrahulda, Hulda on kymmenenvuotias borderterrieri,

jolle agility on edelleen maailman parasta elämässä.

No, sängyssä tyynyjen välissä nukkuminen 
tulee kyllä hyvänä kakkosena.  Vaikka viime 
vuonna taisin jo luvata, että vuosi 2022 tulee 
olemaan viimeinen vuosi kisakentillä, niin 
saa nähdä kuinka ”mummon” käy. Hulda 
treenaa ja kisaa edelleen niin hyvällä innolla, 
että tuntuisi väärältä jättää pois laji, jota 
koira edelleen rakastaa täydestä sydämestä. 
Vauhti on ehkä vähän hidastunut, mutta jär-
ki ja kuuliaisuus on ehkä tullut korvaamaan 

sen mikä vauhdissa hävitään. Ainakin ajoit-
tain tuntuu tältä. Onneksi ei kisata muita 
vastaan vaan ihan omaksi iloksi. Kisaamisen 
Hulda aloitti neljävuotiaana, että onhan se 
yli puolet elämästä harrastanut agilityä.

Tänä vuonna tähtäimessä on Rova-
niemellä elokuun lopussa juostavat SM-ki-
sat. Meiltä puuttuu enää yksi agilityradan 
nolla, että yksilökisapaikka on saavutettu. 
Pienenä haasteena kisoihin valmistumisessa 
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Vuoden agilitykoira kolmonen ja 
vuoden agilitykoiratulokas Mauri

Kisentel’s The Whole World täyttää kesällä kolme vuotta. 

Mauri on minun ensimmäinen agilitykoira-
ni, se täyttää kesällä kolme vuotta. Aloitin 
harrastuksen pari vuotta sitten, kun Maurin 
kasvattaja Nora Renell tuli Tuusulaan 
pitämään pentukurssia. Innostuin lajista 
heti, samoin Mauri. Kisaaminen on aloitettu 
vappuna 2021.

Maurin kanssa samaan aikaan lajin aloit-
ti myös perheen toinen koira. On ollut haas-
tavaa, innostavaa, hikistä ja onnistumisten 
täytteistä aikaa opetella lajia itse samalla, 
kun kouluttaa kahta koiraa. Paljon on opittu 
ja juuri kisattiin Maurin kanssa ensimmäiset 
kolmosluokan kisat! Tänä vuonna meidät 
valittiin Suomen Agilityliiton TopTeamiin.

Maurin kanssa aksaaminen on todella 
kivaa. Se rakastaa agilityä ja sen treenimo-
tivaatio on aivan mahtava. Se vaatii tarkkaa 
ohjausta, mutta kykenee suorittamaan 
esteitä itsenäisesti. Tältä kuluvalta vuodelta 
toivon nollatilin avausta kolmosluokassa. 
Sitä kohti tässä treenataan ja varmasti toive 
toteutuu!

Ystävällisin terveisin Tiia

on kartturin eturistisiteen katkeaminen tam-
mikuussa. Silti olemme yrittäneet treenata 
koko ajan vähän ja käytiin jopa kokeilemassa 
myös yhdet kisat huhtikuun alussa. Hul-
da varmasti pääseekin alkukesän aikana 
varakartturin kanssa kisakentille pitämään 
kisavirettä yllä, kun itse vielä parantelen ja 
kuntoutan polvea. Nyt kuono kohti viimeistä 
karsintanollaa ja kesän arvokisaa.

Ystävällisin terveisin Kaisa ja Hulda
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Vuoden PK-koira ja
tokokoira kakkonen Trombi

PK-
koirat

Tending Almighty,
bordercollie uros loisti molemmissa lajeissa.

Meillä oli Trombin kanssa mahtava PK-kau-
si viime vuonna! Pääsimme ensimmäistä 
kertaa EK- ja hakukokeisiin. Jälkikokeistahan 
meillä on jo melko paljon kokemusta, joten 
nyt oli kiva päästä yhdessä ihan uusiin seik-
kailuihin. EK-kokeista saimme kasaan EK2 
koularin. Tarkoitus oli tähdätä PK SM-kilpai-
luun, mutta Trombia puri ötökkä silmään 
ja jouduimme perumaan kokeita, emmekä 
saaneet kerättyä tarvittavia tuloksia tällä 
kertaa kasaan.

Haussa en olisi ikinä uskonut että nou-
semme kolmosluokkaan ja saamme sieltä 
vielä kaksi ykköstulostakin! Kolmosluokan 
hakurataa kokeilimme ensimmäistä kertaa 
kokeessa, mutta toki minulla oli vahva luotto 
siihen ettei se tuota Trombille ongelmaa jos 
vain ohjaan sitä reilusti ja viisaasti. 

Olen koiran 
lisäksi ihan super-
ylpeä itsestäni, 
että osasin antaa 
koiralle tilaa hoi-
taa hommansa 
ja luotin siihen 
sataprosenttisesti. 
Alemmissa luokis-
sa sähläsin vielä 
huomattavasti 
enemmän.

Toivottavas-
ti pääsemme 
tulevalla kaudella 
jatkamaan siitä 
mihin jäimme ja 
suurimpana ta-
voitteena tietysti 
jäljen SM-kilpai-
lut, kun sellaiset 
viimeinkin näyttäi-
si olevan tulossa!

Viime vuonna treenasimme Trombin kanssa 
kyllä innokkaasti tokoa PK-lajien rinnalla, 
mutta lopulta pääsimme osallistumaan 
vain yhteen kokeeseen. Koe oli Helsingin 
seudun kennelpiirin piirinmestaruuskoe, 
jossa onnistuimme Trombin kanssa kivasti ja 
saimme hopeaa. SM-kilpailut olivat tavoit-
teena mutta ötökänpureman vuoksi jouduin 
perumaan osallistumisemme viime tipassa. 
Näyttelytuloksen myötä Trombi myös valioi-
tui virallisesti viime vuoden puolella.

Trombin kanssa on mahtavaa tokoilla, 
vaikka välillä homman pitäminen kasassa 
on hieman haastavaa. Sääntömuutoksien 
myötä uusien liikkeiden opettelussa on ollut 
haasteita, joten katsotaan miten saamme 
homman kuntoon tuleviin kokeisiin. Onneksi 
me molemmat nautimme treenaamisesta!

Kiitos TuuKKille 
muistamisesta 
ja toivottavasti 
tänä vuonna 
pääsemme 
osallistumaan 
useampaan 
tokokokeeseen!

Terveisin 

Hannele
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Vuoden PK-koira kakkonen
Pihka,Kare-saran Ai’ka Pommi,

kakkonen… jo toistamiseen!

puolilla Suomea eri mittaisilla hakuleireillä 
ja olen myös lajin ylituomari – eli harrastan 
pk-hakua ”totaalisesti” ja kierrän hakumetsiä 
niin kisaajan, kouluttajan kuin tuomarinkin 
rooleissa. Jatkossa haluaisin kouluttautua 
myös rally-tokossa, alkuun rally-tokokoulu-
tusohjaajaksi, mutta ehkäpä kenties joku 
päivä myös rally-tokotuomariksi.

Terveisin Marja

Yllätykseksemme saimme jälleen Pihkan 
kanssa kunniakirjan ja palkinnot Vuoden 
PK-koirakilpailun toisesta sijasta, vaikka 
vuonna 2021 koekäyntejä oli TASAN YKSI 
(koulutustunnukseen oikeutettu tulos)! Nyt 
haastankin kaikki TuuKKilaiset pk-koirakot 
olemaan aktiivisia ja ilmoittamaan omia suo-
rituksiaan tähän karkeloon – ei voi yhdellä 
koulutustunnuksella saada sijoituksia jatkos-
sa… eihän?!? Onnittelemme muita Vuoden 
PK-koirakilpailussa sijoittuneita – erityisesti 
Hannelea ja Trombia, joilla oli suvereenit 
tulokset tämän kisan ykköstilalle… ainakin jo 
toisen kerran peräkkäin!

No mutta, Pihka on edelleen Kare-saran 
Ai’ka Pommi ja nyt se on jo reilut 8-vuoti-
as – eli pk-eläkeikä lähenee kovaa vauhtia. 
Omissa unelmissa saamme vielä tänä vuon-
na tavoitella vähintään kerran sitä edelleen 
puuttuvaa yhtä ykköstulosta, jotta pääsisim-
me eläkkeelle käyttövalion arvonimen myötä. 
Mutta toki koiran terveyden ehdoilla eletään, 
eli katsomme taas koekauden alkaessa, 
missä kunnossa olemme (molemmat) ja 
saammeko vielä mahdollisuuden osallistua 
johonkin pk-kokeeseen. Jos pk-kokeisiin ei 
enää ole asiaa, niin siirrymme sitten vieläkin 
aktiivisemmin rally-toko-kehiin, missä 
kisaamme tällä hetkellä myös ylimmässä 
eli MES-luokassa ja tavoittelemme sielläkin 
valiotuloksia – niitä ei kylläkään ole vielä 
yhtään plakkarissa, joten kaikki kolme yli 
95 pisteen kisaa on vielä tekemättä. Pihkan 
vauhti ja tekemisen meininki ei ole vuo-
sien saatossa juurikaan muuttunut – se on 
edelleen aina valmis tekemään ja se haluaa 
ainakin yrittää tehdä kaiken, mitä vain keksin 
siltä pyytää. 

Minä olen siis Marja, aloitin TuuKKin 
toiminnassa mukana olemisen ensimmäi-
sen koirani myötä vuonna 2008. Olen ollut 
useita pätkiä TuuKKin hallituksessa ja olin 
hetken aikaa myös puheenjohtajan pallilla. 
Tällä hetkellä istun taas TuuKKin hallitukses-
sa pk-jaoksen edustajana sekä vedän yhtä 
TuuKKin hakuryhmää sekä pk-tottiskurs-
seja. Käyn myös kouluttamassa hakua eri 

Kuva: Kare-saran Ai’ka Pommi ”Pihka” 2022, 
kuvaaja Heidi Jokipiha / H.Jokipiha Photography

Vuoden PK-koira 3. sijalle yltänyt 
Hildemans Starry Eyes -esittely 
julkaistaan seuraavassa lehdessä.
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Vuoden toko-koira ja
PK-tulokas Waldo

Toko

FI TVA JK1 Tending Hashtag, kolme vuotta täyttävä bordercollie 

Spanielitokon jälkeen kaipasin hieman suu-
remmalla moottorilla varustettua kaveria, 
joten meille muutti bordercollie-uros Knox 
(FI TVA BH Tending Venture), joka oli 
TuuKKin vuoden toko-koira 2018. 

Bordercollieiden myötä kiinnostuin 
PK-lajeista ja Knoxin kanssa pääsimme mu-
kaan Marjan hakuryhmään. Knoxin sairas-
tuttua vakavasti treenaaminen jatkui Waldon 
kanssa. Haku on meidän päälaji ja jälkeä 
on tehty vaihtelun vuoksi silloin tällöin. 
Hakukoiran kisakuntoon saaminen on kui-
tenkin pitkä projekti ja erityisesti rullakoiralla 
ilmaisun rakentaminen kestää hyvän tovin. 
Kisakärpänen alkoi kutitella loppukesästä, 
joten päätin lähteä kokeilemaan kisaamista 
jäljellä. Jälkikisa olikin varsin jännittävä, sillä 
ensimmäisellä kepillä viittä vaille kolaroim-
me peuran kanssa. Ehkäpä ensi kesänä 
pääsemme kisakentille myös haussa. 

Terveisin El ina

Waldo on 3 vuotta täyttävä bordercollie-
uros, jonka kanssa on harrastettu tavoitteel-
lisesti tokoa ja PK-hakua pienestä pitäen.  

Waldo oli jo pienenä varsin keskitty-
miskykyinen ja innokas toko-kaveri, joka oli 
kisavalmis tokon 
alokasluokkaan 
jo 9 kk iässä. 
Maagisen 10 kk 
kisaiän täyttyes-
sä pieni mies 
muuttui kuitenkin 
teinimonsteriksi ja 
kisaaminen unoh-
dettiin hetkeksi. 

Alokasluokka 
käytiin sitten syys-
kuussa 2020 noin 
1,5-vuotiaana ja 
avoimessa luokas-
sa startattiin tou-
kokuussa heti kun 
koronarajoitukset 
antoivat myöten. 
Heinäkuussa 
kisasimme SM-ki-
sat vielä avoimessa luokassa ja elokuussa 
kävimme voittaja-luokan. Lokakuun lopussa 
kävimme kokeilemassa miltä EVL tuntuu, ja 
kun se sujui varsin kivasti (vaikka melkein 
jänistin edellisenä iltana) niin etsin pikapikaa 
paikat myös kahteen muuhun kisaan ennen 
sääntöjen muuttumista.  Niinpä Waldosta 
tuli tottelevaisuusvalio joulukuun alussa 
noin 2,5 vuoden iässä. Nyt olemme sitten 
keskittyneet uusien sääntöjen opetteluun ja 
eritysesti uusi ohjattu nouto tuntuu aiheut-
tavan kovasti päänvaivaa. 

Tokon pariin eksyin aikanaan lasten 
toiveesta hankitun walesinspringerspanieli 
Täplän (FI TVA FI&LV MVA BH Doniol Quite 
Perfect) kanssa ja samaa jatkoin toisen wa-
lesinspringerspanielin Fannyn (TK1 TK2 TK3 
BH Doniol Your Loyal Welsh) kanssa. Täplä 
oli TuuKKin vuoden toko-koira 2011-2013 ja 
myös Fanny keräsi sijoituksia noina vuosina. 
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Vuoden näyttelykoira Liinu Näytte-
lykoirat

Avrora Russkiy Spetsnaz,
kerää palkinnot ja katseet näyttelyissä

Huhtikuussa 9 vuotta täyttävä teräsmummo 
ihastuttaa koiraihmisiä nuorekkaalla olemuk-
sellaan ja tottelevaisuudellaan.

Liinu on se koira, jota ihastellaan kehän 
jälkeen, kun se kantaa voittamansa pokaa-
lit ja ruusukkeet itse kehästä, pää ylpeästi 
ylhäällä.

Todellinen katseenvangitsija!
Ei tämä mummo ole vain kehien kunin-

gatar, sillä sen kanssa kisataan TOKOssa 
voittaja-luokassa ja rallyssa mestari-luokas-
sa. Älykkyyttä se osoittaa  kehien ulkopuolel-
lakin. Liinu keskittyy annettuihin tehtäviin ja 
suorittaa ne innokkaasti.

Välillä kyllä siskoni, joka Liinun esittää 
lähes aina, pohtii että vähemmälläkin olisi 
päässyt. Koulutukseen on uhrattu satoja 
ellei jopa tuhansia tunteja ja turkinhoitokin 
vaatii oman aikansa arjessa. Kaikki tämä työ 
on kuitenkin palkittu ja Liinun upea ura har-
rastuskoirana jatkuu niin pitkään kuin muori 
siitä itse nauttii.

Terveisin Mia

Vuoden näyttelykoira kakkonen
ja tokotulokas Redi

Cara Liom Anlon, pian kolme vuotta täyttävä pieniamerikanpaimenkoira uros 
oli myös Vuoden tokokoira kolmonen.

Kolme vuotta sitten rotu oli vielä melko har-
vinainen, mutta kun uutta koiraa perheeseen 
pohdittiin ja monta mielenkiintoista lajia 
on kahdella koiraharrastajalla mielessä, niin 
moneen menoon sopivaa koiraa etsittiin. 

Silloin 11 v tyttäreni halusi alkaa harras-
tamaan agilityä ja itse halusin tokokoiraa, 
jonka kanssa voisi myös näyttelyissä käydä. 
Eräänä aamuna heräsin ja muistin rodun, 
sepä tuntuikin päivän selvältä heti. Nopealla 

googlaamisella selvisi että yhdet pennut 
olivat pk-seudulla syntyneet kuukautta 
aiemmin. 

Epätoivoisena laitoin heti pitkän sähkö-
postin kasvattajalle ja laitoin kädet ristiin. 
Kuinka ollakaan jokin kohtalon oikku oli 
pelissä mukana ja kasvattaja vastasi pian, 
että juuri edellisenä iltana oli tullutkin 
yllättävä peruutus ja jos tulisimme piakkoin 
katsomaan hän ei ala etsiä lukemattomista 

Liinu esiintyy edukseen. Kuvaaja Olga Khazai
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Pikku Särpättimen Forever Pick Me,
messarin Helsinki Junior Winner 2021 tittelivoittaja. 

meileistä uutta kotia ol-
lenkaan, jos meillä natsaa. 
Ja natsasihan se, kättä 
päälle lyötiin sillä käyn-
nillä ja vajaan kuukauden 
kuluttua Redi muuttikin jo 
meille. Uskomaton tuuri 
oli vielä sekin, että saim-
me takamatkalta lähties-
sämme vielä sen pennun, 
johon heti kiinnitin myös 
huomioni.

Redi on siis aloittanut 
tokoilut ja agilityalkeet 
heti pentuvuoden aikana 
ja sittemmin on tämän 
ilopillerin kanssa kokeiltu 
tai harrastettu enemmän-
kin myös paimennusta, 
hajutöitä, rallytokoa, hoopersia, koiratanssia, 
doboa, hakua, koiranäyttelyitä, koirahiihtoa,-
vesipelastusta jne jne. varsin monipuolinen 
kaveri siis saatiin.
Agilityssä he ovat nyt 14 v. tyttäreni kanssa 
agilityliiton nuorten valtakunnallisessa Top 
Teamissa ja viralliset kisat on tarkoitus aloit-
taa tämän vuoden aikana. Parasta koirassa 

on sen asenne elämää ja kaikkia harrastuksia 
kohtaan, jos tehdään, tehdään täydestä sydä-
mestä! 
Näyttelyissä Redin esitti ja kaikki vaadittavan 
muotovalion sertit keräsi viime vuonna 13 v 
tyttäreni.

Terveisin Johanna

Vuoden näyttelykoiratulokas Stella

Stella (sano Ässäks vaan) on 
tietämättään syntynyt näyttelykoi-
raksi elokuussa 2020, kun jo neljän 
viikon ikäisenä näyttelytreenit 
aloitettiin seisotusharjoituksilla 
pentulaatikossa ja seitsemän 
viikkoisena kotiutuessaan näyttelyt-
reenit jatkuivat totutellen näyttely-
hihnaan. 

Talvella 2020 TuuKKin agility-
treenien siirtyessä omatoimitree-
neiksi koronatilanteen vuoksi 
hyödynsimme hallia agilityn ohella 
myös näyttelytreeneihin. Korona-
tilanteen vuoksi Stella pääsi vasta 
elokuun ensimmäisenä päivänä 
korkkaamaan näyttelyuransa Poris-
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ta ja tämän jälkeen koko syksyn ajan tah-
koimme näyttelykehiä erinomaisin laatuarvo-
sanoin ja tulihan sieltä useampikin luokka-
voitto sekä SA erikoismainintakin saatua. 
Riihimäen ryhmänäyttelyssä Stella sijoittui 
paras narttu 4:ksi ja vuosi päättyi hienosti 
messarissa Helsinki Junior Winner 2021 tit-
telivoittajana sekä kotiin viemiseksi saimme 
myös ensimmäisen vara-sertifi kaatin! Stella 
on vuoden näyttelykoira 3. sijoittuneen Teon 
tytär, harrastaa koiranäyttelyiden lisäksi agili-
tyä sekä uintia ja kotona painivalmentajana 
toimii Hovawart poikaystävä Paavo.

Vuoden näyttely-
koira sija 3. Teo

FI & EE MVA Mis-Zer Come Out And Play
oli voitokas monissa näyttelyissä.

Teo aloitti 2021 vuoden näyttelykauten-
sa Luumäen ryhmänäyttelyssä, jossa oli 
rotunsa paras, FCI ryhmän 6 paras ja Best 
In Show 2! Alun perin lähdimme Luumäen 
näyttelyyn vain katsomaan Teon jälkikasvua, 
jotka korkkasivat näyttelyuransa sekä viettä-
mään omistajan syntymäpäivää. Melkoisen 
syntymäpäivälahjan ukko tarjosikin ja saat-
toihan siinä mammalla muutama kyynelkin 
vierähtää poskelle kun BIS-2 sijoitus kuulu-
tettiin. Syksyllä Teo porskutti kahdessa näyt-
telyssä rotunsa parhaaksi urokseksi ja näin 
ollen toi kotiin myös kaksi VSP ruusuketta.

Teo harrastaa koiranäyttelyiden lisäksi 
agilityä sekä uintia ja ketteryytensä vuok-
si suorittaa omatoimisia sirkustemppuja 
kotona.

Moona KosonenTeo. Kuvaaja Tytti Kolkka

Vuoden rally-tokokoira Dini
ja rally-tokokoiratulokas

Rally-
toko

Garth Hero, kahdeksan vuotta 
vanha bordercollie. Koirakko 
innostui lajista uudelleen vuosien 
jälkeen.

Vau, en odottanut näin hyvää me-
nestystä vuoden koira kisasta kun 
Dinin rally-toko tulokset kisaan 
ilmoitin! Lähinnä vuoden tulokas 
kisassa odotin menestystä, joten 
vuoden rally-toko koira tuli isona 
yllätyksenä.

Osallistuimme Dinin kanssa 
Tuukkin järjestämälle rally-tokon 
alkeisurssille varmaan n. 4 v sit-
ten. Silloin Dini ei oikein innostu-
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nut lajista joten se jäi. Tokoa on harrastettu 
enemmän ja vähemmän, niin viime kesänä 
tokoa höntsäillessä vähän rally liikkeitäkin 
tehtiin. Ja kun lomaillessa sattui Lieksassa 
olemaan 3.7. koe, niin päätin mennä kokeile-
maan. Se koe meni vähän harjoitellessa, kun 
en silloin säännöistä tiennyt sitäkään vähää 
kun nyt, mutta saimme kuitenkin 73 p
kasaan. Siitä se sitten lähti. Seuraavas-
ta kokeesta saimme jo 100 p, ja samalla 
tuloksella, sattumoisin taas Lieksassa, 
RTK1 koulutustunnuksen 11.9. Jatkoimme 
jo seuraavana päivänä AVO- luokkaan, ja 6. 
kokeessa SM-kisoissa Hyvinkäällä 16.10. tuli 
RTK2 koulutustunnus. 

Dini on 8 v vanha bordercollie, jonka 
kanssa on harrastettu lähinnä agilityä, pai-
mennusta ja jonkin verran tokoa. Ja nyt siis 
myös rally-tokoa. 

Dini on nopea oppimaan uusia asioita, 
rauhallinen ja jossain tilanteissa vähän liian-
kin pehmeä. Sen kanssa on helppo kisata, 
koska tekee liikkeet aika varmasti, jos vaan 
ympärillä ei tapahdu mitään, mikä tuo peh-
meyden esiin eikä silloin pysty toimimaan 
normaalisti. Pientä jännitystä ohjaajalle että 
mikä on sen hetken fi ilis radalle mentäessä.

Olosuhteista johtuen talven treenaus on 
jäänyt aika vähälle, joten VOI-luokan, etenkin 
oikealla puolella tehtävät liikkeet, ovat vielä 
työn alla, mutta tarkoitus olisi kesällä jatkaa 
kisailua ja katsoa mihin rahkeet riittävät 
liikkeiden vaikeutuessa!

Terveisin Kat ja

Vuoden rally-tokokoira kakkonen Lexi
Devilish Nenagh, irlanninterrieri on harvinainen rally-tokorotu.

Olemme Lexi ja Jelena. Lexi on 5-vuotias 
irlanninterrieri ja on harrastanut rally-tokoa 
4 vuoden ajan. 

Viime vuonna Lexi saavutti ensimmäise-
nä ja toistaiseksi ainoana irlanninterrierinä 
RTK4-koulutustunnuksen. Rally-tokon lisäksi 
Lexin kanssa harrastetaan agilitya ja mejää 
(metsästyskoirien jäljestämistä), mejässä 
Lexi kilpailee voittajaluokassa.

Lexi tuli minulle kasvattajalta 8 viikon 
ikäisenä ja melko pian teki selväksi, että 
pelkästään lenkkeilemällä ja leikkimällä sen 
energiavarastot eivät juurikaan vähene. Aloi-
tin sopivan harrastuksen etsimisen ja kokei-
lin agilitya, rally-tokoa ja mejää. Kaikki nämä 
lajit olivat minulle tuntemattomia, mutta ne 
kaikki veivät meidät mennessään. Rally-toko 
on tällä hetkellä meidän ykköslaji.

Lexi on hyvin energinen, fi ksu ja nopea 
oppimaan, joten uusien asioiden opettami-
nen sille on helppoa ja hauskaa. ”Virallisten” 
harrastusten lisäksi Lexi tykkää tehdä temp-
puja ja omistaa ”Expert Trick Dog”-tittelin.

Rally-tokossa Lexi on innokas ja osaava, 
kun vaan palkkaus on kohdallaan.

Häiriöt ja terrierin oma vahva mielipide 
asioiden tärkeysjärjestyksestä tuottaa meille 
välillä haasteita, joten treenattavaa vielä 
riittää.

Onnea ja menestystä kaikille kilpaileville 
TuuKKilaisille!

Jelena
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Vuoden rally-tokokoira
kolmonen Sisu

Karvin Days of Wonder on 
seitsemänvuotias kultainennoutaja

Aloitimme Sisun kanssa-
harrastamaan rallytokoa 
vuonna 2017, Sisun olles-
sa melkein jo kaksivuo-
tias.

Harrastimme lähinnä 
omaksi iloksi ja yhteisen 
tekemisen vuoksi. Har-
rastimme ensin kaverin 
opastuksella. Vierestä 
katsoimme, miten taita-
vasti kaverin koira osasi jo 
vaikka mitä.

Tästä innostuneena 
etsimme paikkaa minne 
lähteä harrastamaan ral-
ly-tokoa ympäri vuoden. 
Saimme Tuusulan kennel-
kerhosta paikan ja siellä 
edelleenkin harrastamme 
rallytokoa.

Hallitalkoot 13-15.5.2022

Maton imurointi ja pesu
Esteiden kunnostusta
Yleistä siivousta

TuuKKilassa
pe klo 19 alkaen

talkoot.tuukkila@gmail.com

Talkootunteja
jaossa!

Ilmoita osallistumisesi ja aikataulutoiveesi:

Nyt on takana monta 
kilpailua ja myös hyviä tu-
loksia jotka ovat yltäneet 
jopa palkintojen jakojen 1. 
sijalle. Viimeisin kilpailu 
toi meille kuitenkin koulu-
tustunnuksen RTK4, joka 
oli ollut meidän tavoittee-
namme.

Yhdessä harrastamis-
ta ja rally-tokoa jatkamme 
tulevaisuudessakin.

Kirsi
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Monipuoliset, 
laadukkaat 
palvelut
lemmikillesi

FB KoirienHyvinvointikeskus www.koirienhyvinvointikeskus.fi

Vesiterapia
Lihashuolto
Hieronta
Juoksumatto
Trimmaus
Kurssit
Käytösneuvonta
Kynsien leikkuut

Postikatu 10, 04400 Järvenpää
puh. 040 643 2772

Avoinna ma–to 9–19

Asiantuntevaa 
palvelua

Uutuutena Cryo 
-huippukylmähoidot!

KOULUTUSTILASSAMME on myös vapaaharjoittelumahdollisuus! 
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Vuoden pelastuskoirakko-
tulokas Kessu

Pelas-
tus

koirat

Tuhkavuorten Huurrehelmi, 2-vuotias porokoira 
ja pelastuksen ammattilainen Jani

Olemme 2-vuotiaan porokoirani Kessun 
kanssa aloittaneet yhteisen taipaleemme 
Pelastuskoiratoiminnassa noin vuosi sitten 
Kessun täytettyä 6kk iän. Yritin etsiä itselleni 
ja koiralleni yhteistä tekemistä, joka olisi 
samaan aikaan hyödyllistä ja kiinnostavaa. 
Oman työni kautta pelastuslaitoksella pelas-
tuskoiratoimintaa olen päässyt seuraamaan 
jonkin verran sivusta ja päätinkin kokeilla, 
jos se onnistuisi myös meiltä.

Toiminnan haasteellisuus ja vaativuus 
kiehtoo itseäni ja on mahtavaa seurata, 
kuinka Kessu päivä päivältä kehittyy ja oppii 
asioita.

TuuKK:n PEKO ryhmäläiset ovat mitä 
parhaimpia treenikavereita. On ollut mahta-
vaa harjoitella heidän kanssaan ja kehittyä 
kaikkien mukana. Koskaan ei ole ollut sellais-
ta tilannetta, että jos jokin asia on pyörinyt 
mielessä ettei siihen olisi saanut vastausta 
tai pohdintaa asiasta. On hienoa, että PEKO 
ryhmässämme vallitseekin yhtäläinen ME- 
henki, jonka mukaan harjoitteluja toteute-
taan, jokaisen tason mukaisesti ilman, että 
kokisi jäävänsä ulkopuoliseksi.

Iso kiitos koko PEKO ryhmälle ja erityis-
kiitos Heidi Kemppaiselle asiantuntevasta ja 
jatkuvasta valmennuksesta sekä ohjaukses-
ta. Näillä eväillä Kessu ja hänen palvelijansa 
Jani, jatkamme toimintaa kohti yhteistä tu-
levaisuuden tavoitettamme Hälytysryhmän 
jäseniksi ja oikeisiin etsintöihin.

Terveisin Jani
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Roger alkaa olemaan jo iso poika! Ensim-
mäistä syntymäpäivää vietettiin maaliskuus-
sa. Edelleen se on kuitenkin hyvin pentumai-
nen sekä luonteeltaan että kropaltaan.

Luultavasti kuitenkin lähiaikoina se 
pääsee korkkaamaan koeuraansa tokon alo-
kasluokassa kunhan hiomme vielä hieman 
yksityiskohtia kuntoon ja treenaamme pai-
kallaoloa vielä varmemmaksi. Tässä vaihees-
sa ei onneksi tarvitse vielä osata täydellisesti 
ja itse pidän tärkeimpänä sitä, että koira saa 
hyviä kokemuksia ja sille jää koetilanteesta 
aina hyvä fi ilis tuloksesta riippumatta.

PK-kausi kolkuttelee jo ovella vaikka 
sulat metsät antavat nyt odottaa itseään 
pidempään kuin vaikkapa viime vuonna. 
Viime aikoina olemmekin treenanneet mm. 
esineiden tuomista käteen ja haukkuilmai-
sukin on laitettu alulle ja Roger vaikuttaisi 
ymmärtäneen idean helposti. Heti kun lumi 
sulaa, kaahaamme tassut sutien jäljelle! Se 

Tuukk Pentunurkka
osa 4

Tässä viimeinen osa Rogerin pentunurkkaa   

Ihmiset kun katoavat myös talvisin, ei lumi ja 
kylmyys ole este treenaamiselle. Tänä talvena 

on ehdoton ykköslajimme, mutta uskoisin, 
että ensi kesänä kokeilemme myös hakua 
ensimmäistä kertaa ja takuulla opiskelemme 
EK-kokeen osa-alueita kuntoon. PK-koeuran 
starttaamista en sen suuremmin suunnittele 
vielä tälle vuodelle, mutta toki se on mah-
dollista, jos kaikki palat loksahtavat kohdil-
leen ja koira tuntuu valmiilta koitoksiin.

Kiitos että olette seuranneet mukana Roge-
rin ensimmäistä vuotta. Itse olen sen kanssa 
touhuamisesta nauttinut todella paljon. Se 
on itselleni aikalailla täydellinen tyyppi! Aika 
näyttää mihin seikkailuihin elämä meidät 
vielä kuljettaa. Nyt on kuitenkin aika jättää 
tämä palsta jonkun toisen pennun valloitet-
tavaksi, toivottavasti joku tarttuu haastee-
seen.

Hannele Ront u
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Hyvä Tuusulan Kennelkerho ry:n jäsen, 

jäsenmaksut vuodelle 2022 ovat:  

varsinainen jäsen 25 €  
perhejäsen 5 € 

(uuden jäsenen kirjaamismaksu 10 €)

Maksamalla jäsenmaksusi alla olevan tilisiirron tiedoilla eräpäivään mennessä, varmistat jäsenyytesi 
jatkumisen katkeamatta. Mikäli et ole maksanut jäsenmaksua eräpäivään mennessä, katsomme sinun 

eronneen Tuusulan Kennelkerho ry:n jäsenyydestä ja poistamme tietosi jäsenrekisteristämme ilman erillistä 
ilmoitusta. 

Muistathan maksaa samalla myös perhejäsenten jäsenmaksut. Jos maksat muun kuin oman jäsenmaksusi 
tai maksat samalla kertaa useamman henkilön jäsenmaksun, kirjoita viitteen sijasta viestikenttään kaikkien 

jäsenten nimet, joiden maksut suoritat. 

Pidäthän huolen siitä, että jäsenrekisterissämme olevat tietosi ovat ajan tasalla. Mikäli tietoihisi on tullut 
muutoksia, lähetä muutosilmoitus jäsensihteerillemme sähköpostitse osoitteeseen jasenet@tuukk.fi  

Ystävällisin terveisin, 
Tuusulan Kennelkerho ry:n hallituksen puolesta 

Minna Kallio 
Puheenjohtaja  
p. 0405916422 

Saajan FI32 5092 1250 0305 54 (BIC OKOYFIHH)
tilinumero 

Saaja  Tuusulan Kennelkerho Ry 

Maksaja 

Allekirjoitus    ______________________________________ 

Tililtä nro 

Jäsenmaksut 2022 

varsinainen jäsen 25 €  
perhejäsen 5 €  

uuden jäsenen kirjaamismaksu 10 € 

Muistathan käyttää viitenumeroa maksaessasi! Jos 
maksat muun kuin oman jäsenmaksusi, tai maksat 
samalla kertaa useamman henkilön jäsenmaksun, 

kirjoita viitteen sijasta viestikenttään kaikkien jäsenten 
nimet, joiden maksut suoritat. 

Viitenumero 4116 

Eräpäivä 31.5.2022 EUR
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