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Puheenjohtajan kuulumiset
Illat pimenevät pikku hiljaa ja talvi lähestyy.

talouden oireettoman koiran jättää osallistu-
matta koulutukseen. Ethän annan myöskään 
koirasi juoda/syödä toisten kupeista tai 
koskea leluihin.

Yritetään omalla toiminnalla edesauttaa, 
etteivät infektiot leviä. Tsemppiä kaikille 
osallitujille!

Hyvää loppuvuotta ja treeni-intoa kaikille,

Seuran aktiiviset harrastajat treenaavat 
maastossa ja hallilla vuoden loppuun asti. 
Hallille on saatu lisävalaistusta, joten nyt nä-
kee hallin pihalla pimeälläkin liikkua. Seuran 
jaokset ja hallitus suunnittelevat kovaan tah-
tiin ensi vuotta, joka onkin seuran juhlavuosi 
Tuusulan Kennelkerhon täyttäessä 50 vuotta 
ja samalla tätä vuotta laitetaan pakettiin.

Usean vuoden tauon jälkeen pääsemme 
viettämään pikkujouluja. Seuran pikkujoulut 
järjestetään ravintola Kerhossa, Tuusulassa 
perjantaina 9.12.2022. Tule mukaan nautti-
maan hyvästä ruoasta ja seurasta. Ilmoit-
tautumisohjeet löydät nettisivuilta, TuuKKin 
FB-sivulta sekä tästä lehdestä.

Haluaisin muistuttaa edelleen ajan-
kohtaisesta asiasta, seuran tapahtumiin ja 
hallille saavutaan ainoastaan terveenä ja  
pidetään hyvää huolta käsihygieniasta. Myös 
koirien kohdalla on hyvä muistaa, että hen-
gitystieinfektioita on liikkeellä ja vain terve 
koira voi osallistua treeneihin. Jos talouden 
muut koirat sairastavat, tulisi myös saman 

Syyslöhöilyä takan edessä, Retu & Ryti

Ensi vuonna järjestämme jälleen 
Tuusula Summer Shown 

 1-.2.7.2023.

Laita päivät jo ylös kalenteriin,  
paikalle tarvitaan jälleen useita 
ahkeria talkoolaisia eri tehtäviin 

näyttelyviikonlopun ajaksi.
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Kokouskuulumiset

Hallituksen kokous 14.10.2022
Kokouksessa ei hyväksytty uusia jäseniä. 
Käsiteltiin hallin puitteita ja sovittiin, 
että Peppi on yhteydessä vuokrananta-
jaan ja pyytää parkkipaikalle sekä halliin 
lisävalaistusta. Keskusteltiin myös hallin 
tekonurmen kunnosta ja päätettiin, että 
seuraavan kerran kun hallin vuokraso-
pimus uusitaan, otetaan nurmen vaihto 
vuokranantajan kanssa esille.

Hallituksen kokous 15.8.2022
Kokouksessa hyväksyttin 11 uutta jäsentä 
ja erotettiin 28 jäsentä maksamattomien 
jäsenmaksujen vuoksi. Päätettiin, että 
jatkossa epiksien talkooeväät ja buffetin 
kulut otetaan yhteisestä kassasta eikä 
jyvitetä niitä jaosten budjetteihin. Buffe-
tin tulot jäävät myös yhteiseen kassaan. 
Näin ollen ei tarvitse eritellä jääkaappiin 
jääneitä limuja millekään jaokselle, 
toiminta on sujuvampaa ja tuotteiden 
kierto on parempaa. Jaokset ovat teh-
neet talvikauden varaukset ja illat ovat 
hyvin käytössä, eli tälle vuodelle ei ole 
painetta myydä ulkopuolisille. Näin ollen 
mietitään ulkopuolisten vuokrahintojen 
nostoja.

Hallituksen kokous 13.9.2022
Hyväksyttiin 3 uutta jäsentä. Päätet-
tiin tilata 1000kpl lisää seuranlogo 
-kangasmerkkejä juhlavuotta varten. 
Päätettiin syksyn hallitalkoiden ajaksi 
19-20.11.2022. Talven 2022-2023 hallin 
hinnasto lyötiin lukkoon. Muuten hinnat 
pidettiin samoina, mutta seuran ulko-
puolisten varausten hintoja nostettiin.  
Käytiin läpi jaosten toteutuneita ja loppu-
vuoden ennusteita vuoden 2022 tuloista 
ja menoista peilattuna budjettiin.
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Agilityjaoksen terveiset
Syyskausi on kääntymässä kohti loppua ja kevätkauden ryhmähaku on parhaillaan käynnissä. 

Ryhmähaun tiedot löydät seuran nettisivuilta!i
Näin vuoden lopussa on hyvä muistella kulu-
nutta vuotta ja ohesta löydättekin arvokisa-
kuulumisia.

Tammikuun alusta voimaan astuvat päi-
vitetyt agilitysäännöt ja käyttöön tulee myös 
uusi KITU -kilpailuihin ilmoit-
tautumista varten. Säännöistä 
poistuu pussi ja jatkossa 
A-esteeltä ja puomilta ei enää 
anneta ylösmenokontaktivir-
heitä. Myös luokkanoususään-
töihin tulee muutoksia, kun 
hyppy ja agilityradat erkanevat. 
Jatkossa koira saa myös siirtyä 

vapaasti niiden luokkien välillä, joihin sillä 
on saavutettuna kilpailuoikeus eli 3. luokan 
koira voi halutessaan kilpailla myös 1. ja 2. 
luokissa ja palata sitten 3. luokkaan. Suo-
sittelen käymään säännöt vielä läpi ennen 

vuoden ensimmäisiä kilpailuja 
ja jos on jotain epäselvää niin 
TuuKKin agilitykouluttajat Kai-
sa ja Peppi vastaavat parhaan-
sa mukaan kysymyksiin.

Peppi, Anna, 
Riitta ja Hanna

TuuKKin edustajat va-
semmalta oikealle Mika 
ja Tilli, Maisa ja Nemo, 
Isa ja Vicky, Peppi ja 
Onni sekä Nox, Kaisa ja 
Hulda, Monna ja Nuppu 
sekä Fanny. 

Agility SM-kilpailuiden kuulumiset
Agilityn Suomenmestaruudesta kilpailtiin 26.-28.8.2022 Rovaniemellä. Perjantaina etkoiltiin, 

lauantaina kilpailtiin yksilömestaruudesta ja sunnuntaina joukkuemestaruudesta. 

Muistakaa osallistua 
vuoden koirakilpailuun 

ja lähettää tämän 
vuoden tuloksenne 

tammikuun loppuun 
mennessä!
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Yksilömestaruuksissa TuuKKia edustivat 
mineissä Kaisa Ahonen ja Hulda sekä Isa 
Ypyä ja Vicky, medeissä Maisa Heikkinen 
ja Nemo sekä makseissa Mika Väisänen ja 
Tilli. Kaisa ja Hulda tekivät hypäriltä tuloksen 
14,67vp, josta 9,67 oli aikavirhettä. Tällä 
tuloksella he olivat sijalla 78/123. Isa ja Vicky 
saivat hypäriltä 17,08vp, josta 12,08 aikavir-
hettä ja tulivat sijalle 81/123. Maisa ja Nemo 
saivat hypäriltä 9,39vp, jolla sijoitus oli 79 / 
136. Mika ja Tilli saivat 
hypäriltä hylyn. Näin 
ollen seuran edustajia 
ei nähty yksilöfi naa-
leissa.  

Minien jouk-
kuekisassa TuuKKia 
edustivat Monna Pe-
räjoki ja Fanny (Chili 
Tale'a Ace Everafter) 
tulos 11,99 vp, Kaisa 
Ahonen ja Hulda (Millitallin Xtrahulda) tulos 
26,97vp josta 5vp kielto ja loput yliaikaa, kun 
Hulda päätti putken sijasta lähteä etsimään 
lähdön aikana haistamaansa makkaranpalaa 
sekä Isa Ypyä ja Vicky (Serena) tulos HYL. 
Joukkueen yhteistulos oli näin ollen 138,96 
virhepistettä, jolla joukkue saavutti tällä Jessi 
Landenin vauhdikkaalla radalla sijan 21 / 38. 

Medien joukkuekilpailuun lähetettin 
yhdistelmäjoukkue Oriveden Seudun Koi-

rakerho ryn ja High Five Agility Team ryn 
kanssa. TuuKKia joukkueessa edusti Maisa 
Heikkinen ja Nemo (Shavian Take Me As I 
Am) tehden hienon nollan sekä Peppi Vilén 
ja Onni (Kytökosken Erävoitto) saaden 5vp 
yhdestä kiellosta. Muiden jäsenten tulok-
set olivat yliaika nolla ja 5vp yhden riman 
tiputuksesta. Joukkuetulokseen laskettiin 
3 koirakon tulos, jolloin yhteistulos oli 7,42 
virhepistettä, mikä riitti tällä Esa Muotkan 

erittäin mukavalla 
radalla sijaan 15 / 37.

Maksien joukkue-
kilpailussa TuuKKia 
edusti Mika Väisänen 
ja Tilli (Coshagh 
Cappuccino), Monna 
Peräjoki ja Nuppu 
(Karvin Super Salsa) 
sekä Peppi Vilén ja 
Nox (Kulovalkean 

Dakota). Mikan ja Tillin  tulos oli 15 virhe-
pistettä, joista 10vp rimoista ja 5vp keppien 
aloituksesta. Monnan ja Nupun tulos oli 
57,85vp, joista 40 tuli tippuneista rimoista. 
Pepin ja Noxin tulos oli HYL kolmen kiellon 
seurauksena. Näin ollen joukkueen yhteis-
tulos oli 172,85vp, joka riitti tällä erittäin 
haastavalla Petr Pupíkin (Tsekki) radalla 
sijoitukseen 13 / 28.
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Terveisiä tokojaokselta
Tuusulan Kennelkerhon tokojaoksen toiminta pyörii hyvin eteenpäin.

Ihmiset kun katoavat myös talvisin, ei lumi ja kylmyys ole este treenaamiselle. Tänä 
talvena olemme tehneet paljon taajamaetsintää mutta kaivelleet myös lumitunneleita 

Taas hallikauden alkaessa meillä on joka toi-
nen viikko ulkopuolisen kouluttajan pitämät 
koulutukset tiistai-iltaisin. Nina Manner
kouluttaa TuuKKn tokoilijoita loppuvuoden 
ajan, aina 13.12 asti. Sen jälkeen pidetään 
lyhyt joululoma ja vuoden alusta TuuKK:n 
tokoilijoita tulee kouluttamaan Maarit Hell-
mann. Maarit kouluttaa kuutena tiistai-iltana 
10.1-21.3 välisenä aikana. Tämän jälkeen 
remmiin astuu Mari Leiviskä. Mari kouluttaa 
neljästi maalis- ja huhtikuun aikana. Kevään 
päättää sitten Pekka Korrin kolmen kerran 
koulutuskerta toukokuussa.

Sykysyllä pyöri myös Tuusulan Kennel-
kerhon sisäisten kouluttajien kaksi ryhmää. 
Miia Puska ja Marika Westman pitivät neljän 
kerran kurssit ALO- ja AVO luokille. 

Kevätkaudelle myös mahtuu joka toinen 
viikko yhdistyksen sisäisiä koulutuksia joten 
jos innostut pitämään kurssia niin laitat-
han viestiä tokoajaokselle osoitteeseen 
toko tuukk.fi .

Sovitut tulevat 
toko-koulutukset:
•  10.1.-21.3.2023 Maarit Hellman

•  28.3.-9.5.2023 Mari Leiviskä

•  16.5-30.5.2023 Pekka Korri

Mukavaa Joulua tokoilijoille!

Sini

Paikka: Ravintola Kerho 
(Tykkitie 1, 04300 Tuusula)
Aika: perjantai 9.12.2022 klo 18

Osallistumismaksu:
15 €/hlö
alle 12 vuotiaat 5 €/hlö 
(sis. ruokailu)

Maksu seuran tilille: 
FI32 5092 1250 0305 54
viite 1245

Sitovat ilmoittautumiset
VIIMEISTÄÄN 30.11.2022 
osoitteeseen 
ilmoittautumiset@tuukk.fi
(liitä maksukuitti ilmoittautumiseen)

Tervetuloa
Tuusulan Kennelkerho ry:n

PIKKUJOULUIHIN 
Ravintola Kerhoon 
perjantaina 9.12.2022 klo 18

Jouluisin terveisin
TuuKK hallituksen tontut

ry:n

perjantaina 9.12.2022 klo 18perjantaina 9.12.2022 klo 18
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Kouluttajaksi lupautui tänäkin vuonna ihana 
Jenni Laaksonen, joka on kouluttanut jo vuo-
sia pelastuskoirajälkeä ympäri Suomea eri 
pelastuskoira yhdistyksissä. Pyrimme jaok-
sessa järjestämään osallistumiset niin, että 
kaikki halukkaat pääsivät osallistumaan edes 
yhtenä päivänä koirakkopaikalle. Molemmat 
päivät olivat pitkiä ja tehokkaita, mutta luu-
lenpa, että kaikki osallistujat saivat tarvit-
semiaan eväitä jälkitreeneihinsä. Tasoerot 
koirakoiden välillä olivat suuret. Mukana oli 
vasta-alkajia, pidemmälle edenneitä ja yksi 
viranomaistarkastettu koirakkokin. Luulen 
järjestävänä tahona, että leiriläiset saivat 
hyvän halkileikkauksen jälkikoiran ja myös 
koiran ohjaajan kouluttamisesta. 

Peko-jaoksen jälkileiri
PEKO-jaos järjesti lokakuun alussa jo

toisen kerran jälkileirin Somerniemellä.

Lauantai illalla päivän päätyttyä leiri-
läisille järjestettiin myös muutama pelas-
tuskoira-aiheinen rastitehtävä. Rasteilla 
täytyi selvittää mm. koordinaatteja, hieman 
heittäytyä esiintymään ja lopuksi oli vielä 
ensiapupakohuone. Loppuilta menikin sitten 
hyvässä hengessä saunoen, paljuillen ja maa-
ilmaa parantaen. Tällaisista leireistä näyttää 
jäävän todella hyvät fiilikset koko porukalle, 
ja ne näyttävät lisäävän entisestään hyvää 
tiimihenkeä, joka on ensiarvoisen tärkeää 
pelastuskoiratoiminnassa. Kiitos jälleen Ma-
rianne Autiolle, jonka avulla saimme tänäkin 
vuonna upeat puitteet leirin järjestämiselle.

Heidi Kemppainen PEKO-jaos

Aloittelijaa opetetaan jäljen saloihin. Legolla ja Mariannella oli vauhtia jäljellä.
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Jälkiliinan käytössä oli monella haasteita. Jenni 
opasti oikeaan työskentelyyn kädestä pitäen.

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
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Vuoden 2022 rally-tokon SM-kilpailut käytiin 
20.-21.8.2022 Ylöjärvellä. TuuKKin joukku-
een yhteistulos oli hieno 281 pistetettä, jolla 
yllettiin sijalle 13. SM-kilpailuun oli karsinnan 
jälkeen mahtunut mukaan 37 joukkuetta. 
Joukkuekilpailun voiton vei T-Team Sport 
Dogs ry yhteispistemäärällä 298. Tuusulan 
Kennelkerholla ei ollut yhtäkään koirakkoa 
mestariluokan yksilökilpailuissa, jossa 
ratkottiin yksilö suomenmestaruus kahden 
kilpailun yhteistuloksen perusteella. Suomen 
mestaruuden voitti jo kolmannen kerran 
peräkkäin Csilla Bakos ja malinois Ham.

Tietenkin SM-kisoihin kuuluu aina tietyn-
lainen kuuma tunnelma ja ylimääräinen ki-
sajännitys, niin viikonlopulle osunut lämmin 
kesäsää pääsi lisäksi nostattamaan hien vii-
leimmänkin ohjaajan otsalle. Viikonloppu oli 
todella helteinen ja selvästi kuumuus vaikutti 
osaan koirista. Vaikka kilpailut käytiin hallissa 
suoralta auringon paisteelta suojassa, oli 
hallissa ajoittain erittäin kuuma. Kisajärjes-
täjät olivat järjestäneet hallin pihalle koirille 
viilennysammeita ja aina rataan tutustumis-
ten ajaksi hallin kaikki nosto-ovet avattiin 
viilentämään tilaa ja lisäämään ilmaa. Onnek-
si tunnelma pysyi kannustavana koko ajan, 
kun päivät venyivät pitkiksi luokkien suurien 
osallistujamäärien vuoksi. Ensimmäisissä 
ryhmissä kisanneet saivat jännittää lopullista 
sijoitusta siihen asti, kun luokan viimeinen-
kin koirakko oli startannut, ja kisakirjoja ja 
mitaleja päästiin vihdoin jakamaan.  

TuuKKin joukkueen jäsenten  
yksilötulokset

Kaisa Ahonen ja Tyyne ALO 99 sij. 8. 2.21,75 RTK1

Henna Vaara ja Buddy ALO 99 sij. 4. 1.59,59 RTK1

Julia Ahokas ja Juju AVO 0 (60) 2.20,50

Peppi Vilén ja Nox VOI 83 sij. 6.2.12,00 RTK3

Tiina Hill ja Rölli VOI 76 sij.12. 3.02,09 RTK3

Rally-toko SM-kilpailut
Tuusulan Kennelkerhon joukkue rally-tokon SM-kisoissa 2022 sijalle 13.

Borderterrieri Tyyne kisoissa. Kuvaaja: Kaisa

Henna ja dobermanni Buddy. Kuvaaja: Jenni 
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Englanninbulldoggi Juju
kuvaaja: Jenni Mäntylä

VOI-luokan koirakot

TuuKKin joukkueen ALO ja AVO koirakot



12

Rally-tokovalmentaja: Katja Kuusela
Pyrin tarjoamaan koiran ohjaajalle eväitä kehittää koiraansa itsenäisesti. 

Olen ilokseni saanut tänä 
syksynä tutustua taita-
viin RT-valmennus-
ryhmiinne. Onkin 
ilo saada esittäy-
tyä lehdessänne 
lyhyesti. Ral-
ly-tokon har-
rastamisen 
aloitin lajin 
epävirallisel-
la aikakau-
della reilu 
10 vuotta 
sitten koirani 
innostuttua 
lajista. Pienen 
totuttelun 
jälkeen innostus 
tarttui minuunkin 
ja hurahdin lajiin 
tosissani. Olen kisan-
nut useamman oman ja 
lainakoiran kanssa lajin parissa 
MES-luokkaa myöten. Usein minut löytää 
myös erilaisissa järjestelytehtävissä kentän 
laidalta.

Ensimmäinen koirani tuli taloon vuonna 
1990. Nuori ja innokas kultainennoutaja 
talviliukkailla kutosluokkalaisen lenkitettä-
vänä oli realismin makuinen startti koira-ar-
keen. Erilaiset hetket saivat kuitenkin minut 
innostumaan koiran kouluttamisesta ja 
pian löysinkin itseni koulutuskentiltä sekä 
kirjastosta koirakirjojen äärestä. Edistymi-
sen huomaaminen koukutti, jo kesällä puoli 
vuotta aikaisemmin tullut osaamaton koira 
saattoi kulkea kanssani irrallaan lenkit.
Nuorena syntynyt kouluttamisen kipinästä 
on kasvanut melkoinen roihu. Olen opis-
kellut eläinkouluttamista, ongelmakoira-
kouluttamista, eri lajien koulutusohjaajaksi, 
käynyt lukuisissa seminaareissa – eli kaikin 
mahdollisin tavoin ahminut itselleni lisää 
tietämystä eläinten oppimisesta. Se matka 
jatkuu, valmiiksi ei itse tule koskaan ja se 
siinä se viehätys onkin.

Oma laumani koostuu tällä 
hetkellä viidestä koirasta: 

2 kultaistanoutajaa 
(Tahto ja Niksi) ja 3 

espanjanvesikoiraa 
(Vimma, Voima ja 

Taito). Tylsää ei 
siis todellakaan 
ole! Harrastam-
me monipuoli-
sesti eri lajeja, 
rally-tokon 
lisäksi muun 
muassa ME-
JÄä, TOKOa ja 

vesipelastusta. 
Kaksi koiristani 

on suorittanut 
myös rodunomai-

set metsästyskoi-
rien taipumuskokeet, 

toivottavasti tuo pentukin 
sitten parin vuoden päästä. 

Lajiharjoittelun lisäksi kun liikumme 
paljon luonnossa käytännön metsästyksen ja 
retkeilyn parissa.

Kouluttajana, tai oikeastaan mieluummin 
sanoisin valmentajana, pyrin tarjoamaan 
koiran ohjaajalle oivalluksia, ajatuksia ja 
eväitä kehittää koiran osaamistasoa itsenäi-
sestikin eteenpäin. Valmennan mielelläni niin 
vasta-alkajia kuin arvokisoihin tähtääviäkin. 
Haluan vahvistaa koirakon yhteistyötä ja 
pyrin rakentamaan sisällön valmennetta-
van toiveiden ja odotusten mukaan. Pyrin 
luomaan valmennuksiin rennon, turvalli-
sen ja onnistumisista iloitsevan ilmapiirin. 
Valmennuksissa mielelläni panostan myös 
ohjaajan ja koiran kannalta sopivan tunneti-
lan harjoittelemiseen hyvän ratasuorituksen 
mahdollistajana. 

Tulkaa moikkaamaan nähdessänne hallil-
la ja eri lajien parissa!

      Iloisin terveisin,

Kat ja 
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PK-kuulumiset
Juhlavuosi on jo ovella! Osallistukaa kaikki PK-jaoksen juhlavuoden arvontaan!

Taas on jouduttu siirtämään kelloja talviai-
kaan ja illat ovat entistä pimeämpiä. Pimeys 
asettaa haasteita maastotreenaamiseen ja 
ainakin haun/esineiden treenaaminen arki-il-
taisin on jouduttu lopettamaan jo syyskuun 
loppupuolella. Onneksi TuuKKin tottiskentäl-
lä on hyvä valaistus ja pystymme treenailla 
siellä läpi vuoden iltaisinkin. Palveluskoirien 
tottisvuoro on edelleen maanantaisin klo 
18 – 21, mutta kentälle voi vapaasti mennä 
treenailemaan muinakin aikoina, jos kenttä 
ei ole varattuna. Kentän ajantasaiset vara-
usvuorot näkee helposti netistä, osoitteesta 
tuusulankennelkerho.fi/yhdistys/koulutus-
kentta/koulutuskalenteri.

Tottiskentän A-esteet on nyt kunnos-
tettu. Molempien esteiden matot sekä 
rimat uusittiin ja lisäksi vaihdettiin sää-
dettävän A-esteen vanerit. Nyt esteet ovat 
taas turvallisemmat käyttää. Kannattaa nyt 
käydäkin niitä ahkerasti treenaamassa, kun 
vielä ehtii. Esteet on tarkoitus siirtää suojaan 
talven ajaksi ja siitä tiedotetaan, kun se on 
ajankohtaista.

Tänä vuonna kunnostetun kentän pinnan 
pitämiseksi mahdollisimman hyvässä kun-
nossa ei kenttää tulla auraamaan muuta kuin 
parkkipaikan osalta. 

Mikäli haluat talven ajaksi 
lämpimään treenaamaan,

 niin kannattaa mahdollisuuksia kysellä 
hallin sähköpostista osoitteesta  

halli(a)tuukk.f i 

TuuKKilassa on myös ollut taas varattuna 
pk-vuoro halukkaille syksystä alkaen ja päät-
tyen joulukuussa. Kolmen hengen ryhmät 
ovat treenanneet hallilla, kukin ryhmä joka 
kolmas viikko. Keväällä vuorot jatkuvat, jos 
vaan porukkaa riittää. 

Mikäli olet kiinnostunut yhteisestä 
treenaamisesta pk-vuorolla

 voit ottaa yhteyttä osoitteeseen 
palveluskoirat(a)tuukk.fi

Tänä syksynä saimme järjestettyä kaksi 
tottiskurssia, aiheina jäävät liikkeet sekä 
tottiksen alkeet pennuille/ nuorille koirille. 
Koulutukset ovat aina hyvin toivottuja ja niitä 
olisi mieluisaa järjestää enemmänkin.

Mikäli tunnet kiinnostusta
vetää jotakin kurssia,

 niin ota rohkeasti yhteyttä
pk-jaoksen sähköpostiin

palveluskoirat(a)tuukk.fi 

Koulutuksista saat palkkioksi hyvän 
mielen lisäksi kouluttautumisrahaa 
sekä vapaatreenivuoroja TuuKKilaan.

Minna ja muu pk-jaos

Tämä on vuoden viimeinen Ydinluu ja 
nyt kysymmekin teiltä ideoita ja aja-
tuksia ensi vuodelle; mitä toivomuksia 
jäsenillämme on pk-jaokselta?

Kaikkien vastan-
neiden kesken 
arvotaan ilmainen 
leiripaikka, joten 
nyt kannattaa todel-
lakin vaikuttaa!

Ensi vuonna TuuKK täyttää 50 vuotta ja 
juhlaleiriä suunnitellaan helatorstai – su 
ajalle. Laittakaahan ajankohta jo ylös!
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Uusivuosi stressaa monia koiria

Uusivuosi lähestyy ja moni koira pelkää 
ilotulitusten pauketta vaikka ei olisikaan 
varsinaisesti ääniarka.

Ulkoiluta siis koirasi hyvissä ajoin 
ennen klo 18.00, jonka jälkeen raketteja saa 
laillisesti ampua, ja pissata sitä vain pikai-
sesti ilotulitusaikana. Varmista ulkoillessa, 
että koira on kytketty turvallisesti niin, ettei 

se pelästyessäänkään pääse karkaamaan. 
Paniikissa koira ei välttämättä tottele 
käskyjä ja saattaa jäädä auton alle tai eksyä 
juostessaan kauas.

Etsijäkoiraliitto auttaa etsimään karanneita 
lemmikkejä.

Näyttelytoimikunta
toivottaa onnea ja menestystä kaikille Messarin Voittaja -näyttelyihin  

2. – 4.12.2022 osallistuville jäsenille!
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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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