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Puheenjohtajan kuulumiset
Syksy tekee tuloaan ja syyskauden kurssit

ovat kohta alkamassa.  

Hallikausi lähenee kovaa vauhtia ja syksyn 
vapaatreenikortit ovat myynnissä.

 Lisätietoa vapaatreenikorttien myynnis-
tä seuran nettisivuilta ja facebookista. 

Elokuussa kisataan agilityn ja rallytokon 
SM-kisat, joihin molempiin on lähdössä 
edustajia  Tuukkista. Tsemppiä kaikille 
osallitujille!

Treeni-intoa syksyyn!

Kentälle on tehty mittavia parannustöitä 
kesän aikana. Kentän pintaa on uudistettu 
koirien tassuille turvallisemmaksi. Samal-
la siistittiin kentän reunoja ja palauteltiin 
hiekkakentän rajoja esille kasvillisuuden 
alta. Luonnetesti-kontti siirrettiin ken-
tän takaosaan antamaan tilaa isommalle 
agilityaitaukselle. Iso kiitos kaikille ahke-
rille talkoolaisille avusta eri kunnostuksen 
vaiheissa!

Tässä vaiheessa onkin hyvä muistuttaa, 
että autojen kanssa tulee pysyä parkkialueel-
la ja antaa uuden pinnan tasaantua rau-
hassa. Kentälle hankitaan pinnan huoltoon 
tarvittavia välineitä, joilla voi esimerkiksi 
jarrutusjälkiä ja muita kuoppia tasoitella. 
Pidetään yhdessä huolta uudistetusta pin-
nasta :)

Tuukkin kenttä on korjattu ja agilityaitausta laajennettu. Vanha ruohottunut ja osittain metsittynyt 
kenttä raivattiin ja tasoitettiin. Pidetään kenttä hyvässä kunnossa yhteisvoimin!
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Kokouskuulumiset
 

olemalla  yhteydessä kuntaan ja 
hyväksyttämällä suunnitellut kunnos-
tustoimet. Tämän jälkeen kunnostusta 
valmisteltiin talkoovoimin purkamalla 
ensin vanha agilityaitaus ja raivaamalla 
kentän alueelle levinnyttä puustoa. Ura-
kointipalvelu Mauno Oy aloitti kentän 
kunnostuksen poistamalla alueelta 
kantoja ja siirtämällä luonnetestikontin 
kentän perälle. Kentän pohja vaihdettiin 
agilityaitauksen ja pk-kentän alueelta. 
Kuorittu pinta kasattiin kentän perälle 
meluvalliksi. Myös osa parkkipaikasta 
kuorittiin nurmikosta. Pinnan kuorinnan 
jälkeen juurakoita nousi pintaan, joita 
poistettiin isojen kivien lisäksi talkoo-
voimin. Kentälle vedettiin myös kahdelle 
uudelle valaisimelle sähköt valmiiksi, 
kiitokset tästä Sari Vilénille! Tämän 
jälkeen asennettiin uusi pinta. Uusitun 
agilityaitauksen mitat ovat 24 m x 34 m 
ja pk-kentän noin 35 m x 65 m. Pinnan 
valmistumisen jälkeen agilitykentälle 
pystytettiin talkoovoimin uudet aidat. 

Kentän kunnostusprojekti on vaati-
nut monen monta tuntia niin hallituk-
selta kuin myös talkoilleilta jäseniltä. 
Suuret kiitokset kaikille oman panoksen-
sa projektiin antaneille! Ohessa kuvia 
projektin ajalta.

Hallituksen kokous 30.5.2022
Kokouksessa hyväksyttiin kuusi uutta 
jäsentä ja käytiin läpi jaosten kuulumiset. 
Hallitus keskusteli myös edustusvaat-
teista, juhlavuodesta ja kentän kunnos-
tuksesta. 

Hallituksen kokous 27.6.2022
Kokouksessa hyväksyttiin neljä uutta 
jäsentä ja käytiin läpi jaosten kuulumiset. 
Hallitus kävi myös läpi kentän kunnos-
tuksen yksityiskohtia.

Hallituksen kokouksista pidettiin 
tämän jälkeen kesätauko, mutta keskus-
telu oli siitä huolimatta aktiivista kentän 
kunnostusprojektiin liittyen.

Kentän kunnostussprojekti
TuuKKin kenttä oli vuosien varrella 
päässyt muuttumaan hiekkakentästä 
nurmikentäksi ja pintaan oli noussut 
paljon isoja kiviä. Myös reunoilla kasvava 
puusto oli lähtenyt leviämään kentäl-
le ja pienentänyt näin sen pinta-alaa. 
Näin ollen hallitus toi vuosikokoukselle 
päätettäväksi kentän kunnostukseen 
määriteltävän budjetin.

Kevään vuosikokouksessa kentän 
pohjan kunnostukseen määritettiin 20 
000 e budjetti. Koska kenttä on meillä 
kunnalta vuokralla, kunnostus aloitettiin
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TalkootuntejaTalkootunteja keräämään keräämään TuuKKilaanTuuKKilaan! Siivoukseen varatulla tunnilla imuroidaan: 

1. Hallin mattoa robotti-imurilla sekä 

teollisuusimurilla
2. Alakerran matto teollisuusimurilla

3. Portaikon ja vessan pesu, roskisten 

tyhjennys

Ø Laita sähköpostia: halli@tuukk.fi, otsikolla 
VIIKKOSIIVOUS 
• Päivämääräehdotus 
• Keitä on tulossa 
• Mitä treenejä varten keräätte talkoopisteitä 

Ø > 2vkoa aikaisemmin varattuun siivoukseen aikatoive 
toteutuu parhaiten (siivoukset arkena ennen klo16 tai 
viikonloppuisin ) 

Ø Saat sähköpostiin kuittauksen ja lisäohjeet.
Ø 1-2 henkilön voimin siivous onnistuu helposti tunnissa. 

Siivous kerryttää pisteitä talkoopankkiin tunnin verran 
molemmille. Voit varata useamman siivouskerran ja 
kerätä vaikka kaikki talkoopisteet hallia siivoamalla.

Ongelmia päästä talkoilemaan?
Huolestuttaako kuinka saat 

talkootunnit/-pisteet kasaan? 
Ei hätää olemme keksineet 

ratkaisun:

Tule vaikka treenikaverin tai 
tutun tuukkilaisen kanssa 

siivoamaan hallia!

Jokaisen seuralaisen panos on 
tärkeä, että saamme pidettyä 

Tuukkilan kunnossa
- Tuusulan Kennelkerhon hallitus

Kentän laidan puusto raivattiin ja kenttä tasoitettiin hienoksi. Kiitos ammattilaisille ja talkoolaisille!
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Agilityjaoksen terveiset
Hyvää syksyä jäsenistö!

Heidi
Kesän aikana kentälle on saatu uusi hieno 
madallettava Galicanin Intercan puomi, uusi 
numerosarja sekä yksi 6m putki lisää. Ken-
tän kunnostusprojektin myötä myös agilityai-
taus on nyt isompi ja pohja hieno! Kiitokset 
kaikille kunnostusprojektiin osallistuneille! 
Agilitykalusto pidetään kentällä syyskuun 
loppuun asti, jonka jälkeen se nostetaan 
konttiin talvisäilöön. Kentän kunnostuksen 
jälkeen epis-päivät päästiin lyömään lukkoon 
ja niitä järjestetään neljät 11.8, 18.8, 1.9 ja 
8.9.2022.

Hyvinkään seudun Kennelkerho, Keravan 
Agility Team ja Tuusulan Kennelkerho järjes-
tivät tänä kesänä Suomen agilityliiton tuella 
kolmen päivän agilityleirin senioriohjaajille. 
Leireillä toimi lajivalmentajana Kim Kurkinen 
ja fysiikkavalmentajana Sirpa Kaarnamaa. 
Leirin kolmas ja samalla viimeinen kerta 
järjestettiin 13.8. TuuKKin kentällä. Tästä 
kuulumiset vuoden viimeisessä Ydinluussa.

Agilityn kesäkausi oli viime vuotta sup-
peampi ja koulutuksia järjestettiin ainoas-
taan heinäkuussa neljä kertaa keskiviikkoisin 
klo 18-21. Agilityn syyskausi alkoi elokuun 
alusta. Ryhmiä on syksyllä hallilla maanan-
taisin ja keskiviikkoisin klo 17-22 yhteensä 20 
kertaa. Ryhmiin haki 36 koirakkoa ja ryhmä-

paikkoja oli 32. Ryhmäpaikan saaneista 25:llä 
oli 10h talkoovelvoite kokonaan suoritettuna. 
Talkoo ahkeruus on ollut joka kausi nousu-
johteista, kiitos kaikille teille siitä! Syyskau-
della kouluttavat seuran jäsenet Peppi Vilén, 
Kaisa Ahonen, Virpi Niemenmaa ja Mika 
Kangas sekä seuran ulkopuolinen kouluttaja 
Hannamari Nieminen.

Agilityn SM-joukkuekilpailu käydään 
Rovaniemellä 28.8. TuuKK lähettää tänä 
vuonna SM-kilpailuihin mini ja maksi jouk-
kueen sekä medeissä yhdistelmäjoukkueen 
High Five Agility Teamin ja Oriveden Seudun 
Koirakerhon kanssa. Paljon tsemppiä niin 
joukkueille kuin yksilökilpailuihin osallistuvil-
le jäsenille!

Syysterveisin
Agilityjaos

Peppi, Anna, 
Riitt a ja Hanna

Uudet telineet ja uusittu kenttä odottavat innokkaita agility-koiria ja ohjaajia!



7

Näyttelykoirien kesä
Hei kaikki Tuukkin jäsenet!

Kesä on ollut hiljaiseloa näyttelytreenien 
suhteen, mutta ei huolta, sillä jäsenille 
suunnatut viikoittaiset treenit alkavat  
syyskuun lopussa TUUKKin hallissa!

Lisätietoa tulossa myöhemmin koti-
sivuille ja Facebookiin. Ohjaajana toimii 
Laura Talvensaari.

Mukavaa näyttelykesän 
loppua kaikille ja 
tsemppiä kehiin!

Mia Puska
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Uutena aiheena kesällä testasimme 
koirien reaktioita veden pinnan alle
piilotettuihin hyvin hajustettuihin 
esineisiin. Oli uskomatonta miten
koirien nenät toimii, vesipedot lähtivät 
jopa uiden tarkentamaan esineiden paik-
kaa. Treenien jälkeen tietenkin päästiin 
uittamaan koirat ja itsemme.

Pekon kuulumiset
Kesä on taas ollut kuuma, mutta silti on yritetty treenata kevyesti pikkujuttuja.

Pelastuskoirajaos järjesti myös yhdistyksen toisen kansainvälisen pelastuskoirakokeen.

Lisäksi ryhmään on ilmestynyt kaksi 
uutta pentua, uusi sukupolvi taas koulu-
tettavaksi. On uskomatonta miten no-
peasti pienet pennut oppii ja 
omaksuu asioita.

Toinen kansainvälinen
pelastuskoirakoe Tuukkissa

Viikonloppuna Tuusulan Kennelkerhon 
pelastuskoirajaos järjesti yhdistyksen toisen 
kansainvälisen pelastuskoirakokeen henkilö-
etsinnästä. Viime vuosi meni niin sanotusti 
opetellessa ja järjestimme vain soveltuvuus-
koeluokan. Tänä vuonna päätimme ottaa 
uuden haasteen ja järjestimme soveltuvuus-
kokeen lisäksi myös A-kokeen. 

Paras aika kokeelle olisi ollut alkukevät, 
mutta johtuen käynnissä olevista tuomari-
kursseista, tuomari saatiin vasta elokuulle. 
Osanottajia oli ikävä kyllä vain kolme, mutta 
tämä oli hyvää harjoitusta pienelle jaok-
sellemme. Sunnuntaiaamu alkoi tottele-
vaisuusosiolla Tuukk:n kentällä. Tottelevai-
suusosioon kuuluu seuraamiskaavion lisäksi 
myös liuta ketteryysesteitä ja myös koiran 
kantamista. 

Tottelevaisuuden jälkeen suuntasimme 
hakumastoon. Sää oli mitä mainioin. Kokeen 
tuomarina toimi Juha Kuronen, joka ymmär-
si hyvin kokemattomuutemme ja auttoi ja 
neuvoi meitä aina tarvittaessa kokeen järjes-
tämiseen liittyvissä kysymyksissä. 

Lähes koko jaoksemme ja lisäksi kaksi 
jaoksemme ulkopuolista talkoilijaa osallistui 
kokeen järjestämiseen. Kokeen järjestämi-
nen vie aika paljon henkilöresursseja, mutta 
hyvin pärjäsimme. 

On ihanaa huomata, kuinka jaoksemme 
”me henki” toimii ja kaikki ovat valmiita 
auttamaan, kun apua tarvitaan. Tällaisen 
kokeen järjestäminen vaatii aina paljon poh-
jatyötä, varsinkin koemaaston osalta. Mutta 
myös tottelevaisuuskentän rakentaminen 
ja suunnittelu vaatii oman aikansa. On-
neksi porukastamme löytyy tyyppejä, jotka 
uskaltavat ottaa haasteen vastaan, vaikka ei 
aikaisempaa kokemusta löytyisikään. Pieniä 
”puutteita” löytyi tekemisestämme, mutta 
niistä otamme opiksemme ja ensi vuonna 
teemme vielä paremman kokeen. 

Mielelläni näen, että jaoksemme jatkaa 
tätä aloitettua perinnettä tulevaisuudessa-
kin. Ikävä kyllä kokeesta ei saatu tällä kertaa 
yhtään tulosta, mutta ehkä ensi vuonna 
näemme jo oman PEKO-jaoksemme omia 
kokelaitakin osallistumassa kokeeseen. 

Talkoilijoita hyvästä yhteishengestä ja aktiivi-
suudesta kiittäen,

Heidi Kemppainen
PEKO-jaos

Viereisellä sivulla on kooste kokeen tottelevai-
suusosiosta. Kuvat on ottanut Riikka Alanen.
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Seuraaminen

Vaakatikkaat

Epämiellyttävä alusta

Koiran kantaminen Vieras ihminen kantaa koiraa

Tunneli

Käyttöesinenouto



10

Terveisiä tokojaokselta
Kesä sujui tokon tiimoilta varsin rauhallisissa merkeissä. 
Ihmiset kun katoavat myös talvisin, ei lumi ja kylmyys ole 
este treenaamiselle. Tänä talvena olemme tehneet paljon 

Tuusulan Kennelkerhon TOKOn
seuramestaruus kilpaillaan 

24.9.2022 yhdistyksen  omalla 
hiekkakentällä  osoitteessa

koivumäentie 13, Tuusula (Nahkela).
 

Kyseessä on epävirallinen
yhden tuomarin TOKO-koe,

jonka tuomaroi Pirkko Bellaoui.
 

Seuramestaruus ratkotaan
luokissa ALO, AVO, VOI ja EVL.

 

Lisäksi kilpailun yhteydessä
järjestetään mölliluokka.

 

Jokaiseen luokkaan otetaan 
ensisijaisesti viisi koirakkoa,
jonka jälkeen paikat jaetaan

ilmoittautumisjärjestyksessä.
 

Hinta 15€/koirakko.
 

Varaa paikkasi kokeeseen
sähköpostitse

julia.ahokas@gmail.com 
20.8.2022 alkaen.

 

Sähköpostin otsikoksi
"TUUKK TOKO seuramestaruus".

 

Vain Tuusulan Kennelkerhon
jäsenille. 

 

TOKOn
seuramestaruus

 

24.9.2022

Alkukesästä pyöri hallissa Harrastuskoiran 
perustaidot kurssi, Maarit Hellmannin kurssi
ja kentällä Mian vetämä kurssi. 

Christa Enqvist-Pukkila pääsi pitämään 
meille tokopäivään 11.6.2022 kentällä. 

Nyt katse on suunnattu syksyyn ja tule-
vaan hallikauteen.

Mukavaa tokosyksyä!

Syksylle tulossa uusia 
tokokoulutuksia

Koulutuksia järjestetään hallissa  
tiistaisin klo 18-21.

Marika Westman ja Mia Puska ovat  
lupautuneet kouluttamaan  

TuuKK:n tokoilijoita. 

Mia kouluttaa syys-lokakuussa 
 ja Marika kouluttaa

loka-marraskuussa 2022

9.8 pyörähtää Mari Leiviskän valmennus 
käyntiin ja siihen heti perään  
4.10 Nina Mannerin koulutus. 

Lisätietoja      koulutuksista
löydät tokon FB sivuilta ja
yhdistyksen verkkosivuilta.
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Historiassa on vain yksi vuosi, kun TuuKK ei 
ole saanut lähetettyä joukkuetta rally-tokon 
SM-kilpailuihin. Tänä vuonna hakijoiden 
pisteet olivat todella korkeat ja hakijoita 
oli kivasti, joten jouduimme valitettavasti 
tekemään myös pisteiden perusteella karsin-
taa. Joukkueeseen haetaan ja valitaan aina 
korkeimmalla kilpailuluokan pisteellä. Jos 
joukkueeseen on hakenut useampi koirakko, 
niin joukkueen kasaamisessa noudatetaan 

määrän harjoitteluarvosteluja virallisissa 
kisoissa. Joten nyt on mahdollisuus raken-
taa sopiva kokonaisuus yhdistelemällä eri 
kursseja. Tarjolla on edelleen omatoimea, 
ja meidän TuuKKin omien kouluttajien 
kursseja, sekä Katjan koulutukset. Kurs-
seille haku on ollut auki 17.7.- 5.8.2022 
ja kaikkien avoinna olevien koulutusten 
tiedot löytyy Tuusulan kennelkerhon netti-
sivuilta ajankohtaista palstalta.

Toivoisinkin, että kauden aikana lai-
tatte palautetta mitä pitäisi muuttaa 
ja mikä toimii. 
Kaikki toiminta kuitenkin järjestetään meil-
le harrastajille ja olisi hyvä, että se motivoi 
jatkamaan ja kehittymään rally-tokossa.

Olisiko möllikisat vielä syksyllä mah- 
dollista järjestää, kun kenttä on niin hie- 
nossa kunnossa? Kisat eivät järjesty ilman 
tekijöitä, ja siksi kannattaa varmistaa oma 
ryhmäpaikka ja aktiivinen seura talkoile- 
malla. Talkoomahdollisuuksista saa tietoa 
yhdistyksen fb-sivuilta ja kysymällä ihan 
omasta jaoksesta, esim. sähköpostilla rally-
toko@tuukk.fi tai halli@tuukk.fi osoitteista.

periaatetta, että vain yksi koira per ohjaaja. 
Näin mahdollisimman moni pääsee edusta-
maan seuraamme. Ei muuta kuin kisaamaan 
ja tähtäimeksi ensivuoden joukkuepaikka.  

Tuusulan Kennelkerho ry:n rally-tokon 
SM-joukkueessa vuonna 2022 edustavat sak-
sanpaimenkoira Nox ja Peppi Vilen (VOI95), 
pitkäkarvainen saksanpaimenkoira Rölli ja 
Tiina Hill (VOI91), englanninbulldoggi Juju ja 
Julia Ahokas (AVO98), borderterrieri Tyyne 
ja Kaisa Ahonen (ALO100) sekä dobermanni 
Buddy ja Henna Vaara (ALO100). Varakoira-
na kisoihin lähtee dobermanni Jörö (AVO97). 
Seuraavassa Ydinluussa saamme lukea 
kisakuulumiset.  

Rally-tokon syksyyn kuuluu uutta!
Kokeilemme harrastajien ehdotuksesta 
syksyn 1.9.-15.12.2022 aikana sitä, että 
varaamme ryhmien väliin 10 min aikaa 
radan rakentamiseen sekä purkamiseen. 
Näin jokaisen ryhmän tehokas treeniaika 
on tunnin, kun aikaisempina vuosina 
se on ollut noin 50 min. Halli on varattu 
rallylle torstaisin klo 17-21 ja tuttuun tapaan 
kolme ryhmää treenaa illan aikana. 17:00 
- 17:20 radan rakennus ja koirien nouto/
lämmittely, joten 1. ryhmä aloittaa 17:30 - 
18:30. 2. ryhmä 18:40 - 19:40 ja viimeinen 
ryhmä treenaa 19:50 - 20:50 sekä purkaa 
radan. Tunnin pidempi hallin varaus näkyy 
hieman nousseena kurssihintana.

Muutokset eivät liity pelkästään ryh-
mien treeniaikoihin vaan uutena on mah-
dollisuus valita myös ulkopuolisen kou-
luttajan kurssi. Ulkopuolisena kouluttaja 
toimii Katja Kuusela, joka kouluttaa syksyn 
aikana TuuKKissa kaksi tuntia joka toinen 
torstai. Katja on pitkän linjan rally-tokon 
harrastaja ja kouluttaja.  Parhaillaan Katja 
kouluttautuu rally-tokon tuomariksi. Tuo-
maripätevyyden Katja saa vuodenvaihteen 
tienoilla, kunhan on suorittanut riittävän 

Rally-toko SM-kilpailut
Seuramme sai taas tänäkin vuonna kasattua täyden viiden 

koirakon joukkueen, joka lähetetään Ylöjärvelle. 

 Pihka nauttii 
silmin nähden!
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PK-kuulumisia
Ja hieman tulevaisuuden suunnitelmia

TuuKKin PK-tekeminen on jatkunut tänäkin 
vuonna hyvin samankaltaisena edellisten 
vuosien tapaan; maastoryhmät (2 x haku 
ja 1 x jälki) pyörivät ympärivuotisesti sekä 
enemmän ja vähemmän aktiivisesti treenejä 
järjestellen. Huhtikuussa TuuKKin pk-koi-
rakot avustivat PK-liiton tuomarikurssin 
järjestelyissä ja tulivat tuomarikurssin käy- 
tännönharjoittelupäivään suorittamaan 
BH-tottelevaisuussuorituksia tuomari-
kokelaiden arvosteltavaksi. Huhtikuussa 
jaoksemme osallistui myös PK-liiton kan- 
salliset lajit nousuun -toimikunnan POP UP 
esineruutu-haasteeseen ja järjesti 
kahdet esineruututreenit aloitte-
leville pk-harrastajille. Keväällä 
saimme pari tottiskurssia 
järjestettyä ja tänä vuonna 
myös BH-koe veti osallistujia 
kesäkuun alussa – onnittelut 
kaikille ko. kokeessa hyväksy-
tyn tuloksen tehneelle. Kesän 
aikana tottis-treenaamista on 
hankaloittanut hieman kentällä 
tapahtuvat kunnostustyöt – mut-
ta tällä hetkellä kenttä on huimasti 
entistä paremmassa kunnossa ja täten 
tottis-treenaamiselle ei pitäisi olla mitään 
esteitä. A-esteiden kunnostus on myös työn 
alla, eli pian nekin ovat varmasti turvalli-
semmassa käyttökunnossa – jatkossa esteet 
siirretään lumen alta pois suojaan talvea 
viettämään, jotta ne pysyisivät paremmassa 
kunnossa pidempään. Heinäkuun alussa 
järjestetyissä kansallisten lajien PK SM 2022 
-kisoissa ei ollut TuuKKin joukkuetta muka-
na – toivottavasti ensi vuonna saadaan taas 
meikäläisiäkin sinne kisaamaan!

Syksyn suunnitelmat ovat vielä hieman 
auki, mutta mikäli vain kouluttajia saadaan, 
niin perinteiset tottis-kurssit yritetään saada 
pystyyn ja myös joku virallinen koekin olisi 
tarkoitus vielä järjestää. Jälki- ja hakuko-
keiden järjestämisen hankaluutena on 
maastojen puute – jos jollakin olisi vinkata 
koekelpoista maastoa esim. hakukokeen 
järjestämiseen, niin ideoita otetaan hyvin 

mielellään vastaan! BH-ko-
keen järjestämistä on myös 
mietitty, kun ilmeisesti 
omassa jäsenistössä olisi 
mahdollisia kokeeseen tu-
lijoita – kaikkien kannattaa 

seurailla meidän Facebook- ja 
nettisivuja, missä näistä tapah-

tumista sitten tiedotetaan, kun 
suunnitelmat varmistuu. 

Lisäksi olisi tarkoitus jatkaa viime vuon-
na aloitettua PK-hallivuoroa TuuKKilassa 
– mikäli olet kiinnostunut tulemaan mukaan 
hallitreeniporukkaan, pistäthän viestiä ja il-
moitat kiinnostuksestasi jaokselle sähköpos-
tilla (palveluskoirat@tuukk.fi), niin osataan 
varata riittävä määrä tunteja hallista. Koska 
kenttämme on nyt kunnostettu pinnan 
osalta, niin kentän aurausta ei todennäköi-
sesti tehdä kuin ns. parkkipaikan alueelta, 
jotta ”isolla rahalla” kentälle ajettu hienompi 
hiekka ei siirry traktorin kauhassa lumipenk-
koihin. Tämä on siis hyvä huomioida talven 
treenauksia ajatellen – ja täten pistää myös 
tuo vakituinen hallivuoro mietintään.

Aurinkoista loppukesää ja pian koittavaa 
syksyä toivotellen

Marja ja muut pk-jaoksen naiset
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Unelmat on tehty
toteutettaviksi 

Pihka on nyt käyttövalio (FI KVA-PKH)! Tarina meidän pk-uran päättäneestä hakukokeesta.

Olin jo etukäteen päättänyt, että tämä vuosi 
on Pihkan viimeinen aktiivinen pk-vuosi, 
koska Pihka on jo yli 8 vuotias ja selästäkin on 
löytynyt alkavaa ja pikkuhiljaa edistyvää spon-
dyloosia. Suunnitelmissa oli käydä kokeile-
massa maksimissaan kahdessa kyläkokeessa 
sen yhden, vielä puuttuneen ykköstuloksen 
tekemistä ja laittaa sitten hakuvarusteet 
naulaan, onnistuimme tavoitteessamme 
tai emme. Kevät ja alkukesä hurahti todella 
nopeasti ohitse omien hakukoulutusreissujen 
ja muiden kiireiden takia, ja olinkin jo valmis-
tautunut jättämään koe-yritykset syksylle, 
kunnes juhannuksen jälkeen Facebookia 
selaillessani silmiini osui äkkilähdöissä ilmoi-
tus vapaasta koepaikasta heinäkuun alun 
yöhakukokeeseen Nurmijärvelle. Nopeasti 
tein päätöksen osallistumisesta ja kun sain 
vahvistuksen koepaikasta, oli aikaa kokee-
seen ruhtinaalliset 9 vuorokautta! Eipähän 
ainakaan tarvinnut pitkään jännittää ja olihan 
siinä sitten vielä hyvin aikaa tehdä ”viimeiste-
lytreenit” jokaisessa osa-alueessa :D Minun 
onneksi meidän aktiivisista hakuryhmistä 
löytyy ”aina” treeniseuraa ja sainkin koetta 
edeltäville päiville sekä haku- että esinetreenit 
järjestettyä ja näin olimmekin Pihkan kanssa 
valmiina koitokseen.

Perjantaina 8.7. ajelin töiden jälkeen 
koepaikalle Impivaaran Hallien kentälle Nur-

mijärven Röykkään. Jännitys alkoi jo nosta-
maan päätään, kun välillä mieleen pulpahteli 
panokset, mitä juuri tässä kokeessa oli. Yritin 
kuitenkin pitää pään kasassa, koska Pihkahan 
reagoi voimakkaasti minun fi iliksiin – ja me 
tarvitsisimme todella onnistuneen suorituk-
sen sen ykköstuloksen saamiseen. Arvonnas-
sa vedin meille suoritusnumeroksi nelosen, 
viimeisen suoritusvuoron kolmosluokan 
koirakoista. Kisaajien kanssa keskustellessa 
kävi ilmi, että kaikki kolmosen koirakot olivat 
hakemassa sitä yhtä puuttuvaa ykköstulos-
ta – eli mahdollisuus oli saada neljä uutta 
käyttövaliota yhdessä ja samassa kokeessa… 
melko harvinaista varmaankin. Koe aloitettiin 
vielä valoisaan aikaan tottelevaisuusosiolla 
ja sitten aikanaan illan ja yön hämärtyessä 
siirryimme metsään suorittamaan esine- ja 
henkilöetsinnät otsalappujen ja koiran ”valo-
jen” valaistuksessa.

Tottelevaisuudessa Pihka oli suurin 
piirtein oma itsensä ja teki liikkeet omalla 
tasollaan. En sekoillut itsekään kovinkaan 
paljon ja kun kaikki liikkeet suurin piirtein 
onnistuivat, saatiin lopputulokseksi 87 pis-
tettä. Maahanmenot eri liikkeissä eivät olleet 
Pihkalle mieluisia, vaan joka kohdassa se heti 
kohta maahanmenon jälkeen nousi vähintään 
puoli-istuvaan asentoon (paikallaolossa meni 
lyhyen istumisen jälkeen takaisin maahan) 
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– liekö selkäongelmien syytä vai onko tämä 
”vain opittu tapa” vuosien varrelta, vaikea 
sanoa. Hypyt, joissa perinteisesti selkäongel-
mat aiheuttavat hankaluuksia, olivat kuitenkin 
erinomaiset – hyppy- ja estenoutojen piste-
vähennykset menivät kapulan pureskelusta 
ja pienestä hermostuneisuudesta… koska 
aavistuksen pieni hollantilainen kiihtyy, kun 
kapuloita viskellään. Kun sitten eteenmenokin 
onnistui ”vain yhdellä MAAHAN -lisäkäskyl-
lä”, saimme todella loistavat lähtökohdat yön 
aikana suoritettaviin maasto-osioihin. 

Seuraavaksi ohjelmassa oli 
esineruutu, jota etukäteen 
pelkäsin enemmän kuin 
muita osuuksia. Edellisen 
vuoden yöhakukoe tässä 
samassa paikassa oli kosah-
tanut juurikin esineruutuun, 
mistä saatiin silloin tasan 
0 pistettä ja täten jätettiin 
hakurata kokonaan välistä – 
nämä ikävät muistot hieman 
häiritsivät ja ehkäpä sen takia 
meidän valmistautuminen 
ruutuun jäi huonoksi ja se 
sitten näkyi myös koiran 
suorituksessa. Jostain syystä 
en tehnyt perinteistä virittelyä 
(miniesineen hakua juuri ennen 
ruutuun menoa) ja kenties tämän takia Pihka 
oli ensimmäiset minuutit ilmeisesti hakemas-
sa henkilöitä esineiden sijaan – joka pistolle 
se lähti todella määrätietoisesti, mutta vauhti 
oli liian kova ja nenä liian korkealla, eikä se 
reagoinut yhtään mihinkään. Olin alkuun 
ihmeissäni, mutta tajusin onnekseni Pihkan 
”väärän moodin”, kun se yhden piston 
jälkeen meni takanani seisovan yleisön tykö 
ikään kuin näyttämään, että täällähän nämä 
maalimiehet ovat :o Otin siinä sitten pienen 
rauhoitteluhetken ja seuraavalla lähetyksellä 
korostetusti näytin maata kohti ja painotin 
sanaa ”ESINE” – ja katso, siitä lähti sitten 
Pihkan esine-etsintä käyntiin ja lopulta se 
ehti tuomaan minulle kaksi esinettä, mikä 
takasi sen, että tästäkin osa-alueesta saatiin 
pisteitä. Arvostelua jännitin kyllä, koska oman 
kokemuksen mukaan kahdella esineellä ei 
päästä yleensä kovin korkeille pisteille ja 
kieltämättä leuka taisi loksahtaa melkein 
maahan asti, kun tuomari ilmoitti esine-
ruudun pisteiksi 20 :p Noh, otimme kaikki 

pisteet iloisena vastaan, koska sehän tarkoitti 
sitä, että mahdollisuudet siihen himoittuun 
ykköstulokseen olivat edelleen olemassa. 

Hakuradalle menoa jouduimme sitten 
odottelemaan tovin – yö oli jo pimentynyt ja 
kello raksutellut selvästi aamuyön puolelle, 
kun oli lopulta meidän vuoro lähteä radalle. 
Kaikki kolme aikaisempaa kolmosluokan 
koirakkoa olivat tulleet oman suorituksensa 
jälkeen tuuletellen autoille – kaikki siis olivat 
saavuttaneet sen käyttövalion tittelin ja näin-
pä ”nelois-valioituminen” oli enää meidän 

suorituksesta kiinni. Hoin koiraa 
lämmitellessä itselleni ääneen: 
”yksi maalimies kerrallaan, yksi 
maalimies kerrallaan”, koska 
oma pää piti pitää kasassa – 
koira kyllä varmasti hoitaisi 
hommansa, jos en onnistuisi 
sitä pilaamaan. 

Hakurata oli fyysisesti 
koiralle helppo – pääosin 
tasaista mäntykangasta, radan 
alussa ja lopussa oikealla puo-
lella tiheämpää ja nuorempaa 
”taimikkoa”. Haasteena tietysti 
oli hämäryys, osittain jopa 
suoranainen pimeys, mutta 
poikkeusolojen takia koiralla 

sai olla sekä heijastimia että 
valot valjaissa / pannassa ja kaikilla keski-
linjalla kulkevilla ihmisillä oli otsalamput, 
myös minulla. Oma otsalamppu oli kuitenkin 
sen verran väsynyt, että sen valo ei kovin 
paljon minua auttanut – en esim. kertaakaan 
konkreettisesti nähnyt, että koiralla oli rulla 
suussa, mutta onneksi Pihkan ilmaisut ovat 
niin kokonaisvaltaisia, ettei niistä jäänyt 
kenellekään epäselvyyksiä :D

Lyhyesti sanottuna tämä koesuoritus oli 
minun ja Pihkan koeuran upein 300 metrin 
hakurata ikinä. Pihka oli todella loistavasti 
kuulolla, se teki pistot juuri sinne minne 
sen lähetin, se ei pysähdellyt tai ”epäröinyt” 
kertaakaan, sen vauhti oli tasaista alusta 
loppuun asti – voisin jopa sanoa, että se oli 
kuin yhteistä tanssia, missä kumpikin huo-
lehti omasta roolistaan ja meidän askeleet 
kävivät yksiin täydellisesti. Parissa kohdassa 
tein uusintapiston ja pari kertaa Pihka omalla 
olemuksellaan näytti, että ”olet lähettämässä 
minua samaan paikkaan, missä juuri kävin”, 
mutta nämä eivät häirinneet kokonaisuutta 
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hakuharrastajan koiraksi, niin minkäs teet. 
Välillä itsestäkin tuntui, ettei meistä koskaan 
mitään tule, kun muistissa on hyvin mm. 
ne hetket, kun Pihka kieltäytyi lähtemästä 
pistolle, kun meidän käyttämä palkkaus oli 
totaalisen pielessä jne. Mutta, kun onnekseni 
olen saanut neuvoja ja apuja Suomen huip-
puhakukouluttajilta ja Tuusulan Kennelkerhon 
hakuryhmissä on sitoutuneita sekä todella 
motivoituneita treenikavereita, jotka ovat 
pitkäjänteisesti sinun kanssa töitä tehneet, on 
kaikki matkan vaikeudet selätetty, ojat sekä 
muut esteet ylitetty ja nyt sitten nautimme 
lopputuloksesta JA Pihka pääsee hyvin ansai- 
tulle pk-eläkkeelle – meidän tekemiset jat-
kuvat muiden (fyysisesti kevyempien) lajien 
parissa ja toivottavasti pääsemme tavoittele-
maan muita valiotitteleitä!

Lämmin kiitos kaikille tämän matkan varrella 
meitä auttaneille ja tämän unelman mah-
dollistaneille; kiitos kasvattaja Saara tästä 
elämäni koirasta, kiitos puolisoni Mika tämän 
”mielipuolisen” harrastuksen ymmärtämises-
tä, kiitos TuuKK ja oma hakuryhmä lukemat-
tomista treeneistä ja kaikesta avusta, kiitos 
Reija ja Mervi haku-urani alkuun saattami-
sesta ja matkan varrella vierellä kulkemisesta, 
kiitos kaikki kouluttajat sekä maalimiehet 
ympäri Suomen, ketkä ovat meidän hakutree-
neissä apuna olleet, kiitos Koirien hyvinvoin-
tikeskus ja Tytti Pihkan lihashuollosta… kiitos 
kaikki muutkin, ketä en nyt tässä tunnekuo-
hussa osaa nimetä. Ja ennen kaikkea, kiitos 
Pihka - elämäni koira. Olet maailman paras 
just minulle! Matka tähän on ollut pitkä, mut-
kainen ja kuoppainen ja välillä uskokin horjui, 
mutta ME TEHTIIN SE! 

Marja Uusitalo

– kuten koetoimitsijakin myöhemmin sanoi, 
meidän hakusuoritus oli upeaa katseltavaa <3 
Ensimmäinen maalimies löytyi umpipiilosta 
radan oikeasta etukulmasta, toinen nousi 
n. 200 metrin kohdalla radan vasemmalta 
puolelta – myös umpipiilosta – ja viimeisen 
kerran Pihka toi minulle rullaa lähellä 300 
metrin kylttiä, radan oikean puolen tiheiköstä, 
mistä sitten maalimies löytyi pienestä ojasta 
makoilemasta. 

Kun saimme maalimiehen nostettua ja 
tuomari ilmoitti suorituksen päättyneen, 
purskahdin siinä samassa itkuun, koska kyllä 
jo siinä vaiheessa tiesin meidän saavuttaneen 
sen ison unelman – tiesin kyllä, että saamme 
tällä suorituksella vaaditut pisteet ja täten 
kokonaispisteet riittävät käyttövalion tittelin 
tuovaan ykköstulokseen. Arvostelussaan 
tuomari totesi koiran olleen työskentelyssään 
erittäin hyvä, mutta ohjaajan oli silti vielä 
parempi – hän kiitteli minua kovasti radan 
ja koiran lukemisesta sekä pistotuksesta… ja 
kylläpäs tämäkin arvostelu lämmitti sydäntä 
isosti. Lopputuloksena 167 pistettä henkilö-
etsinnästä ja täten kokonaistulos 276 pistettä 
= kolmas ja viimeinen ykköstulos = Pihka oli 
uusi käyttövalio, minun ihka ensimmäinen 
ihan itse pennusta asti kouluttamani sellai-
nen. Kun pääsimme takaisin autoille muiden 
kisaajien luokse, yksi heistä kaivoi laukustaan 
(alkoholitonta) kuohujuomaa ja jakoi kaikille 
lasit – oli muutes melko huikea fiilis kilistellä 
aamuyöllä kolmen aikoihin kaikkien neljän 
uuden käyttövalion kunniaksi!

Matka tähän pisteeseen ei ole ollut help-
po – Pihka ei ole ollut koskaan se kaikista 
lahjakkain hakukoira, mm. siitä syystä, että se 
haluaisi vain olla minun välittömässä lähei- 
syydessä, eikä se juurikaan halua vieraiden 
ihmisten seuraan… mutta kun se ”epäonnek-
seen” sattui päätymään henkeen ja vereen 

KÄYTTÖVALIO PKH
hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen narttu
FI KVA-PKH FI MVA V-14 JV-14 HK3 RTK4 TK2 
FCI-BH KARE-SARAN AI’KA POMMI ”Pihka”
s. 23.11.2013
i. Havrevingens Aros
e. FI KVA Kare-saran Åi’Mustikka
Kasvattaja: Saara Kares
Omistaja ja ohjaaja: Marja Uusitalo

KVA-PKH TULOKSET
22.9.2019 Oulu 270 p., tuomari Mira Salminen
3.7.2020 Nurmijärvi 270 p., tuomari Maikku 
Mönkkönen
8.7.2022 Nurmijärvi 276 p., tuomari Maikku 
Mönkkönen
NÄYTTELYTULOS
27.6.2016 FI MVA
Tottiskuva: © Mari Moisala ja  
Passikuva: © Aino Vakkilainen
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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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PK-
koiratVuoden PK-koira kolmonen

Wimmu, Hilldemans Starry Eyes, AD, BH, TK1, TK2, FH1
menestyi Vuoden 2021 Pk-koira mittelössä. 

peltojälkeä ehkä kolme kertaa! Lähdettiin siis 
asenteella ”tämä otetaan treenin kannalta”.

Tänä vuonna on jäljestetty aina kun 
se on mahdollista. On treenattu ahkerasti 
kulmia, piikkejä ja kaarroksia. Ja ajettu jälkiä 
erilaisilla pohjilla. Muutama koekin on jo 
varattu, tosin tänä vuonna jäljestetään vielä 
ykkösluokassa kokemuksia kartuttaen ja ensi 
vuonna sitten siirrymme kakkosluokkaan! 

Terveisin, Krist iina Tuominen

Saimme Wimmun kanssa tunnustusta 
helmikuussa Tuukk:lta, sillä päädyimme 
Vuoden 2021 Pk-koira mittelössä sijalle 
kolme. Tämä sijoitus saavutettiin lokakuus-
sa -21, kun osallistuimme Wimmun kanssa 
ensimmäiseen FH- eli erikoisjälkikokeeseen, 
1-luokkaan.

Erikoisjälki on lajina erittäin vaativa 
ja edellyttää koiralta hyvää nenänkäyttöä, 
kestävyyttä ja taistelutahtoa. Koira jäljestää 
kytkettynä pellolla ihmisen tekemää jälkeä, 
(1-luokka -> 1200 askelta), kymmenen 
metrin päässä ohjaajastaan. Jälki sisältää 
kulmia, toisen ihmisen tekemiä harhoja ja 
neljä esinettä, jotka koiran tulee ilmaista. 
Aikaa on 20 minuuttia. Lajina erikoisjälki on 
intensiivisempää kuin esim. metsäjälki, sillä 
koiran tulee seurata jälkeä tarkasti ja hyvin 
maavainuisesti. Jokainen poikkeama jäljeltä 
alentaa arvosanaa. Erikoisjäljellä tuomari 
ja jäljentekijä kulkevat koirakon perässä ja 
tuomari arvioi kaikki jäljestämisen vaiheet. 
Maksimipisteet on 100 pistettä.

Koepäivänä oli kevyttä tihkusadetta ja 
jälkipelto n. 10 senttimetristä ruokaheinää. 
Wimmu aloitti erittäin hyvin, maavainuisesti 
ja ensimmäinen esine oli jo n. 50 askeleen 
päässä lähdöstä. Wimmu ilmaisi yhtä 
lukuun ottamatta kaikki esineet korrektisti 
maahan menemällä. Yhden esineen Wimmu 
nappasi suuhunsa, kääntyi minua kohden 
ja heilutteli häntäänsä. Toi esineen lähem-
mäksi, mutta sylkäisi sen suustaan noin pari 
metriä ennen minua. Kyllä siinä oli omista-
jalla ihmettelemistä, mikäköhän aivopieru 
tämä oli?

Kulmissa meillä oli suuria haasteita ja 
ne rokottivat meiltä paljon pisteitä. Wimmu 
ei reagoinut harhoihin eikä jäljellä olleeseen 
peurojen makuupaikkaan, mahtavaa! Wim-
mu nuuskutteli jäljen hienosti loppuun asti 
ja olisi vielä jatkanutkin.

Ensimmäinen FH-kokeemme, 78 
pistettä, tunnus FH-1 ja luokkavoitto. Olin 
tyytyväinen tulokseen, sillä ilmoittauduin 
kokeeseen ex-tempore ja Wimmun kanssa 
oli treenattu koko kesä täysin muita lajeja, 

Wimmu jäljestää keskittyneesti.
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Uusi kerhoemäntä
Sari Vilén on pitkänlinjan Tuukkilainen, mutta uusi kerhoemäntä. 

Tuukkissa olen ollut jäsenenä aika ajoin vuo-
desta 1992. Nahkelaan muutimme asumaan 
vakituisesti kesällä 1991. Koiria oli silloin 
kaksi, ja kävin metsäjälkeä harjoittamassa sil-
loin tällöin, ja palveluskoiratottista Nahkelan 
kentällä.

Historia koirien kanssa alkoi kuitenkin jo 
kun yksitoistavuotiaana sain ensimmäisen 
sekarotuisen koirani Tessan. Pyysin äidiltä 
kultaista noutajaa, ja sain pohjanpystykorvan 
risteytyksen, minkä isästä ei ollut tietoa. No 
se oli ihana, vaikkakin niin riistaviettinen, 
ettei sen kanssa voinut oikein mitään tehdä. 
Onneksi se ei koiran kanssa touhuintoa 
tappanut, vaan palo harrastamaan sai tukea 
naapurin saksanpaimenkoiran kouluttami-
sesta Kivikon HPH ja Vetokoirayhdistysten 
kentillä Itä-Helsingissä. Oma koira paimensi 
lintuja lähimetsässä, ja joskus hirviäkin sa-
maan aikaan, kun opettelin koiran koulutusta 
Hepun kanssa Kivikon metsässä.

Koska perheessäni ei ollut autoa, niin 
bussilla pääsin vain Pasilaan kisoihin.  Ensim-
mäiset tottelevaisuuskokeet tehtiinkin sitten 
Hepun kanssa Messukeskuksen näyttelyssä, 
pisteillä 194 ja toinen sija. Sitten olikin kilpa-
rintamalla hiljaisempaa kaksitoista vuotta...

Seuraaviin epävirallisiin kisoihin menin 
sekarotuisella Tinkalla, (belgi / hovawart ris-
teytykselläni). Herttoniemen Sahaajankadun 
kentälle, korjaten sijoitusta 196p/ 1. Tinka eli 
14 vuotta. Suojeluakin Tinkan kanssa kokeil-
tiin, ja kehutkin saatiin kunnes selvisi ettei se 
ollutkaan puhdasrotuinen.

Perheeseen tuli Tinkan ollessa kolme 
vuotta, vielä sen velipuoli, musta belgi, Bira. 
Siitä kolmen vuoden päästä spn Kärrynpyö-
rän Zenja sijoitukseen, ja kolmen vuoden 
päästä jäi sen pentu meille, spn  Airwind 
Tempest, Tara. 

Tara eli kaksitoista vuotta ja oli väriltään 
sininen. Zenjan ja Taran kanssa harrastet-
tiin metsä- ja peltojälkeä, mutta ei kilpailtu. 
Zenjan menehdyttyä kahdeksanvuotiaana 
polven loukkaantumisen vuoksi, otettiin 
Taralle kaveriksi spu Kytökarun Gasti, joka 
menetettiin neljävuotiaana kinnervaivojen 

vuoksi. Katariina Raannolta hankittiin sitten 
spn Tina. 

Kulovalkean Browning, Muru tuli Tinan 
ollessa kahdeksan vuotta. Murun siskopuoli 
sitten kahden vuoden päästä, Kulovalkean 
Dakota, Nox. Nämä Kulovalkealaiset ovatkin 
edustaneet Tuukkia Pepin ohjaamina jok-
seenkin hyvin. Nyt perheessämme on sitten 
vielä Noxin tytär, oma kasvatti, Kytökosken 
Anna Mun Kaikki Kestää, Härö. Härö yllätti 
meidät Tuomarinkylän kartanon näyttelyssä 
tänä kesänä, saamalla ensimmäisen näyttely-
sertin perheeseemme.

Saksanpaimenkoirien rinnalla on ollut 
vuodesta 2001 shetlanninlammaskoiria. En-
simmäinen sheltti Blue Sailor, Oliver ostettiin 
Pepille, jotta hänen olisi pienemmän koiran 
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Suoritimme Pepin kanssa 2017 kasvatta-
jan peruskurssin ja kasvatamme pienimuo-
toisesti kennelnimellä Kytökosken.

Perheessämme on tällä hetkellä kuusi 
koiraa. Koko perhe harrastaa tavalla tai 
toisella, ja koirien kanssa tehdään monipuo-
lisesti erilaisia asioita.  Eli kentällä tavataan 
varmasti. 

Mukavaa harrastussyksyä kaikille.
Nähdään!

Sari

kanssa helpompi kulkea. Oliver osoittautui 
erittäin sopivaksi koiraksi laumaamme. 
Pienessä paketissa oli suuri koira! Sen kanssa 
Peppi pääsi kokeilemaan agilitya. Oliverille 
hankittiin parin vuoden päästä tyttöystävä 
(nuoremmalle tyttärelle) Bridemoor's Tem-
pore In Hold, eli Tua. Tua ja Oliver saivat sit-
ten yhden yhteisen pojan Lonelyhope, Pikin, 
josta tulikin aikamoinen agi-koira Pepille. 

Tua teki toisenkin yhden pennun pen-
tueen ennen Pikiä eri uroksesta, Lonelystar 
alias Minnin, jonka sijoitin ystävälleni. Minni 
teki yhden pentueen 2007, jossa oli kuusi 
narttua. Pentue oli terve pentutarkissa, 
mutta kaksi vuotta myöhemmin pentueessa 
havaittiin PRA silmäsairautta, joka pysäytti 
kasvattamisen yhdeksitoista vuodeksi.

Peppi osti 2014 Camilla Nordströmil-
tä Suzi-dog's Remember My Kiss, Hipun. 
Hippu teki viisi pentua, joista kaksi jäi kotiin. 
Kytökosken Erävoitto, Onni ja Elämänilo, 
Sulo. Onni kisaa agilitya ja rally-tokoa ja Sulo 
on meidän näyttelypoika. 

Sulo Itävallassa.

Koirat ovat koko perheen harrastus.Sari on pitkän linjan koiraihminen ja kasvattaja.

Minut tavoittaa emännän
puuhiin ja muutoinkin

numerosta 0500 405818 ja
sähköpostilla

sari.vilen6@gmail.com. 
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