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Tätä kirjoittaessani päivän valoisa aika on lyhyimmillään, kaupat pursuavat joulutavaraa ja pohjoiseen Suomeen
on saatu ensimmäiset lumipeitteet. Karhut vetäytyvät talviunille, niin kuin Korkeasaaressa jo on tehty.
Koiraihmiset eivät lepää, harjoitukset jatkuvat, kellä mitenkin, kotona, hallilla, maastoharjoituksissa ainakin
haun osalta ja vielä kun ei ole maa routinut niin jäljen harjoittelu sujuu. Yhdistys on varannut muutaman
harjoitus kerran puolilämpimästä A-qilityhallista, ei ohjattua harjoittelua, mutta muutamia henkilöitä on
lupautunut avittamaan ”solmukohdissa”. Simolankadulla on myös hallivuoro kerran viikossa, rospuutto aikaa
ajatellen. Avainvastaavana toimii Tanja, hänelle yhteydenotto, jos olet menossa, niin ovet ovat avoinna. Tämäkin
on itsenäistä harjoittelua.
Toimintavuosi alkaa myös pikkuhiljaa yhdistyksen osaltakin olla paketissa, toimintavuosihan on tammikuusta
joulukuuhun, eikä niin, että toimintavuosi alkaisi vuosikokouksesta. Tässä tarkastelen tuota tämän kuluvan
vuoden toimintasuunnitelmaa, melkein kaikki on toteutunut, mitä edellinen johtokunta oli kirjannut
suunnitelmaan.
Tämän vuoden johtokunta jo suunnittelee tulevaa vuotta 2016. Vuosi aloitetaan 85-vuotis juhlanäyttelyllä ja
pentunäyttely pidetään syksyllä, nämä ovat ne yhdistyksen suurin rutistus, jossa sitä yhteenkuuluvuutta
kysytään ja toimintarahaa saadaan. Talkoolaisia siis tarvitaan, olisitko Sinä halukas antamaan työpanoksen
yhdistyksen hyväksi? Yhteenkuuluvuudella tarkoitan tässä sitä, ollaan saman yhdistyksen jäseniä, koira tai
koiriin liittyvät asiat ovat tärkeitä. Tiedän monen meistä kuuluvan moneen eri yhdistykseen, kuka kokee
minkäkin asian olevan se oma juttu ja antavan panoksensa sinne missä kokee saavansa vastinetta itselleen.
Mihin sitä rahaa tarvitaan? Koiramäki on yksi suuri tarvitsija (lisää sisäsivuilla) ja mahdolliset luennoitsijat
sekä kurssit vievät osan tuloista. Mopenposti on tähän asti ollut suurin kuluerä, jos ajatellaan jäsenmaksua ja
lehden osuutta siitä. Milla onkin jo laittanut kyselyn facebook sivuillemme, että jos et halua lehteä
paperiversiona, niin ilmoita hänelle. Voimme lähettää lehden luettavaksi sähköpostin välityksellä, säästämme
paino- ja postikulut. Lehdestäkin ollaan niin montaa mieltä, osa kokee lehden turhana, onhan suuri osa lehden
teksteistä jo olemassa olevaa tietoa. Osa taas haluaa perinteisen paperiversion luettavakseen.
Ensi vuonna on vielä Salpausselän Kennelpiirin järjestettävänä kaksi(2) KV-näyttelyä, joissa yhdistys on jo
perinteisesti hoitanut tuon kehäkahvituksen, olen jo lupautunut hoitamaan nuo näyttelyt. Yksin en siihen pysty,
tännekin tarvitsen apua. Meillä on tarvittavat välineet, jotta voimme nuo projektit hoitaa. Tästäkin on ns.
projektikorvaus isona apuna toimintamme pyörittämiseen.
Vuosikokous helmikuussa on paikka, jossa jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa, kysyä ja ottaa kantaa.
Kokouksessa käydään läpi yhdistyksen raha-asiat, mihin rahaa on käytetty ja mihin sitä on ajateltu tulevana
vuonna käytettävän. Kokous on siis oikea paikkaa ottaa kantaa, tulkaa siis paikalle, kun aika on helmikuussa.
Meno- ja kulutilit ovat esillä, talousarvio on esitettävänä sekä toimintasuunnitelma luettavissa. Johtokunta
valitaan hoitamaan yhdistyksen asioita, jos ja kun haluat yhdistyksen toimintaan muutoksia, tämä on se oikea
paikka vaikuttaa. Puheenjohtaja valitaan aina vain vuodeksi kerrallaan, siis onko ensivuonna se kuuluisa Joku
Muu käytettävissä? Varsinaisten jäsenten paikkoja on jaossa peräti neljä ja varajäsenethän valitaan aina
vuodeksi kerrallaan.
Yhdistys täyttää ensivuonna peräti kahdeksankymmentäviisi (85) vuotta. Alustavasti juhlia olisi tarkoitus pitää
syyskuussa, jolloin siis yhdistys on perustettu. Tuskinpa olisivat osanneet perustajajäsenet ajatella, että toiminta
on jatkuisi näin pitkälle, jäsenmäärän pysytellessä reilusti yli kolmensadan. Uusia jäseniä hyväksytään joka
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vuosi, myös eroamisia ja erottamisia on vuosittain eli jättävät vain jäsenmaksun suorittamatta. Näin se on
kaikessa harrastustoiminnassa nykypäivää.
Alustavasti voin raottaa toimintasuunnitelmaa, yllä mainittujen lisäksi, vaikka kaikki asiat eivät ole vielä
lukkoon lyötyjä: juhlakoe, luonnetesti monen vuoden jälkeen, pentukurssit, luentoja, bh-kokeet ja Koiramäen
talkoita luvassa. Näillä tapahtumilla yhdistyksen kalenteriin tulee täytettä.
Ranskan kauhistuttavat terrori-iskut ovat juuri tapahtuneet, ei voi kuin kuvitella sitä surun määrää, joka
koskettaa uhrien omaisia, ystäviä, tuttavia ja koko kansakuntaa. Pitäkäämme siis huolta läheisistämme,
ystävistämme ja tullaan toimeen toistemme kanssa..
Näillä sanoilla halua kiittää kuluneesta vuodesta sekä toivottaa kaikille Teille lämminhenkistä ja tunnelmallista
Joulua ja menestyksellistä vuotta 2016!
Raija

Kuva otettu Vuokatissa, jossa olimme 10:n
kilometrin hiihtolenkin puolivälissä laavulla. Talvea ja hiihtokelejä odotellessa, Raija ja Nuppu

Lahden Käyttökoira ry haluaa onnitella vielä kerran pitkästä toiminnasta:
SRY Päijät-Hämeen alaosasto juhli 35-vuotista oloaan 26.10.2015. Mukana juhlissa yhdistystä olivat
edustamassa Raija Enqvist ja Tarja Söderholm. Yhdistys muisti kerhoa pokaalilla sekä luvattiin
Koiramäki ensivuonna heille yhden kerran kokeiden pitopaikaksi.
Salpausselän kennelpiiri juhli 60-vuotista toimintaansa syksyllä grilli-iltamilla Villähteellä ja
kutsuvieraille oli vielä oma juhlansa Hollolan Hirvessä.Yhdistyksen edustajina juhlissa mukana olivat
Tarja Söderholm ja Marianne Nurminen
Suomen Palveluskoiraliitto juhlii 80-vuotista järjestöään lauantaina 21.11.2015
SPKL toivoo lahjojen ja kukkien sijasta lahjoitusta Double Flame-rahastoon, josta liitto jakaa oman
harkintansa mukaan kilpailojoille ja yhdistyksille toimintarahaa.
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Kirjoittaja: Raija Enqvist

Jatkan tästä vanhojen muistelua, luettavaksesi tulee toimintasuunnitelma vuodelta 1961, asia on
ajankohtainen kun elämme loppuvuotta ja uutta toimintasuunnitelmaa aletaan lyödä kasaan.

Lahden Käyttökoira ry toimintasuunnitelma 1961
Yhdistys jatkaa edelleen toimintaansa Lahdessa ja sen lähiympäristössä asuvien
palveluskoiraharrastajain yhdistyksenä, pyrkimyksenä saada yhä lisääntyvässä määrin asian
harrastajia, sekä toimia ja edelleen kehittää palveluskoiratyötä.
A. Harjoitukset: Harjoituksia pidettäisiin vanhaan tapaan kolmasti viikossa. Harjoituspaikkana
pidettäisiin ravirataa jota käytyjen neuvottelun kautta oli luvattu
meidän käyttöön.
b. Kokeet:

Kokeita pidettäisiin seuraavasti, 2 alokas – ja avoinluokka. kokeet 2
voittajaluokan koetta ja 1 opastus koe toisessa voittajaluokankokeessa,
kokeen yhteydessä. Jälkimmäiset voittajaluokankokeet pidettäisiin 30-v.
juhlakilpailuna jolloin opastuskokeet hyvin voitaisiin yhdistää näihin.

E. Tuomaripiirintoiminta: Tuomaripiirin toimintaa olisi elvytettävä, Järjestämällä luento- ja
keskustelutilaisuuksia, jossa vanha ja uusi tuomarikanta saisivat vaihtaa
mielipiteitään sääntöjen tulkinnasta ja arvosteluperusteista.
F. Valistus:

valistus virkistys, Alkavana toimintakauden aikana olisi Yhdistyksen
jäsenille järjestettävä esitelmätilaisuuksia eri palveluskoiramuodoista,
sekä yhdessäolo hetkiä virkistysmielessä jossa esim. kahvipöydän
ääressä voisi vaihtaa ajatuksiaan palveluskoiratyöstä.

g. Talouden tukeminen:

Olisi toimintakauden aikana järjestettävä talouttamme tukevia
tilaisuuksia kuten esim. illanviettoja, arpajaisia, Palkintokeräyksiä,
myyntitilaisuuksia ym.

h. Seurakoirarodut ja niiden toiminta:
Kuten jo aikaisempina vuosina olemme havainneet, ovat monet
seurakoirien omistajat saapuneet harjoitustilaisuuksiimme koirineen
ottamaan oppia tottelevaisuuden liikkeissä. Tämä toiminta on tähän
asti ollut täysin järjestämätön, mutta ajatukseltaan erittäin
tervetullutta. Koska tämä koulutustyö on saanut kannatusta
seurakoirarotujen omistajissa, jotka ovat havainneet koulutetun koiran
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edut, ja aate kaiken lisäksi on saanut SPKL:n hyväksymisen, kuuluu sen
eteenvieminen, lähinnä yhdistyksemme tehtäviin, tästä syystä olisi
alkavana toimintakauden ohjelmaan sisällytettävä ohjattua
seurakoiratoimintaa jonka kautta yhdistyksemme saisi uusia jäseniä ja
ennen kaikkia tottelevaisia koiria toiminta-alueellemme. Seurakoirille
jolisi ärjestettävä tottelevaisuuskokeita omana ryhmänä, kenttäkokeet
eivät tulisi kysymykseen, kuten SPKL:n kannanotosta käy ilmi.
i.Palveluskoralehti:

Palveluskoiralehden levikin suurentamista ja tämän kautta sen
taloudellisen aseman parantamista kuuluu jokaisen
Palveluskoirayhdistyksen läheiseen tehtävään, onhan oman
harrastusmuodon äänenkannattajan olemassa olo tärkeä. Valitettavasti
on vaan lehden sisältö muutamana viimeisenä vuotena ollut sisällöltään
köyhä. Rajoittuen melkein yksinomaan tulosluetteloihin. SPKL:n
johtokunta nimesi nyt kuitenkin uuden toimituskunnan ja toivomme
että tämä entistä virkeämmin esiintyy kirjoitelmillaan. Mutta
huomautettakoon että tämän toimikunnan lisäämiseksi jokainen
pk.mies tai nainen on oikeutettu lähettämään aineistoa
päätoimittajalle, joka varmaan suurella kiitollisuudella vastaan ottaa,
jokaisen artikkelin voidakseen aikaansaada mielenkiintoisen ja
täydellisen numeron määrä aikana, on päätoimittajalla oltava
artikkeleita varastossa. Levikin suurentamiseksi toiminta alueellamme
päätti johtokunta, että järjestettäisiin N.s. Pk-lehti kilpailut. Näissä
kilpailuissa, joita pidettäisiin etenkin Al-luokassa olisi palkintona Pklehden seuraava vuoden vuosikerta. Näitä Pk-lehti kilpailuita voitaisiin
menestyksellisesti järjestää juuri seurakoiraryhmissä ,tällöin nämä
pääsisivät tutustumaan Pk-työhön lehtemme kautta ja ehkä innostuvat
seuraavan kerran hankkimaan itselleen PK-rotuihin kuuluvan yksilön.

Lahdessa helmikuun 7 p:nä 1961.
Johtokunta
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MUISTATHAN PÄIVITTÄÄ
MUUTTUNEET YHTEYSTIETOSI
JÄSENSIHTEERILLE:
tanja.m.lehikoinen@gmail.com

Tarkista tulevat
tapahtumat ja niiden
tiedot LKK:n nettisivujen
kalenterista!

www.lahdenkayttokoira.fi
KV-NÄYTTELYIHIN TARVITAAN
TALKOOLAISIA KEHKÄKAHVITUKSIIN 2.4. –
3.4.2016 sekä 29.10 - 30.10.2016
Tehtäviin opastetaan, joten myös ne, jotka
eivät aikaisemmin ole olleet mukana, ovat
tervetulleita!
Ilmoittautua voi Raija Enqvistille sähköpostilla
kaarina57@outlook.com tai 044 708 9909
arkisin klo 16.00 jälkeen

Talkoolaisia tarvitaan jälleen 17.1.2016
järjestettävään 85-vuotis juhlanäyttelyyn.
Ilmoittautumiset:
marianne.e.mantyla@gmail.com
Jokaiseen tehtävään opastetaan, joten ei
haittaa vaikket olisi ennen mukana
ollutkaan.
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Kehitetään yhdessä LKK:n
tomintaa!
Millä tavalla sinä haluaisit
osallistua aktiivisemmin
yhdistyksen toimintaan?
Löytyisikö sinulta
halukkuutta ja osaamista
vetää esimerkiksi jokin
kurssi tai ottaa jokin
ryhmä vedettäväksi? Voit
myös auttaa kokeiden ja
kurssien järjestämisessä.
Mitään ei tarvitse tehdä
yksin ja jokaisessa asiassa
neuvotaan alkuun.
Kun kaikki osallistuvat,
saamme tehtyä
enemmän ja kaikki saavat
jotain!Jos haluat olla
mukana tekemässä, niin
ilmoittaudu
johtokunnanjäsenille tai
koulutusvastaavalle
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Järjestämme koulutusta koirille
Lahdessa, Kärpäsen
kaupunginosassa, Löytymäen
kentällä. Koulutuksiin
osallistuvilla tulee olla joko LKK:n
jäsenyys tai koulutuskortti.
Koulutuskortti on ostettavissa
kentältä kouluttajalta. Kortin
hinta on 20€ ja se oikeuttaa 10
koulutuskertaan. Kortti on
voimassa 6 kuukautta
ostohetkestä.
Yleiskoulutukset jäävät 13.12.
talvitauolle ja jatkuvat taas
7.2.2016 klo. 10.00

Johtokunta on päättänyt, että
Mopen posti laitetaan jatkossa PDF
-tiedostona yhdistyksen
nettisivuille.
Jos jatkossa haluat lukea Mopen
postin nettisivuilta, etkä halua sitä
postissa painettuna kotiin, niin
ilmoita asiasta sähköpostilla:
milla.makinen12@gmail.com
Ne, jotka eivät ole ilmoittaneet
halukkuuttaan lukea yhdistyslehteä
nettisivuilta, saavat
automaattisesti Mopen postin
painettuna kotiin.

VUODEN 2015 PARHAAT KOIRAT JA PALKITSEMINEN
Vuosikokouksessa palkitsemme v. 2015 ansioituneet koirat. Palkintovaihtoehdot ovat
-

Käyttövalion arvon saavuttaneet
Paras palveluskoira
Paras nuorikoira (Joka ei ole ennen kilpakauden alkua 1.4. täyttänyt 2 vuotta)
Paras tokokoira
Paras agilitykoira
Paras jälkikoira
Paras hakukoira
Paras viestikoira
Paras etsintäkoira
Paras fh-koira
Paras ipokoira
monipuolisin koira
Sinulla on mahdollisuus hakea vain yhtä yllä lueteltua jaettavaa palkintoa.

Kaikkia yllämainittuja palkintoja voi hakea lähettämällä kopion kilpailukirjasta ja
tiedon siitä, mitä palkintoa hakee 10.01.2015 mennessä Minna Karille
minna.kari@adlersblick.com tai os. Mäki-Sykärintie 8, 12100 Oitti
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PEHA-koe Koiramäessä
Kirjoittaja ja kuvat: Kirsi Liikanen

5.9.15 järjestettiin LKK:n historian
ensimmäinen PEHA- eli pelastushakukoe.
Kokelaita oli 6 kpl ja tuomarina toimi kokenut
konkari Marita Packalén.
Koiramäen maastoa kuvailtiin hyväksi mutta
haastavaksi. Maastosta löytyy sopivasti
korkeusvaihtelua, se on helpohkokulkuinen,
mutta osittain haastavankin peitteinen.
Paikkahan on mitä sopivin tämäntyyppisen
kokeen järjestämiseen, kaikkia osapuolia
helpottaa kun tottis ja maastot voidaan
suorittaa samalla alueella ilman aikaa vieviä
siirtymisiä. LKK:n kanttiinikin oli paikalla ja
tarjoili pikkurahalla sekä suolaista että
makeaa purtavaa ja uusi katos tarjosi suojan
vuoroaan odottaville kokelaille, koepäivälle
nimittäin sattui kunnon rankkasade.
Mitä on PEHA?
Koiran työskentely pelastushakukokeessa on
hyvin pitkälti samankaltaista kuin
perinteisessä hakukokeessa. Koira risteilee
ohjatusti kattaen etsittävän alueen.
Pelastuspuolella usein opetetaan koiraa
irtoamaan ”ylisyville” pistoille johtuen siitä
että etsittävä alue harvoin on suorakaiteen
muotoinen vaan pikemminkin
epäsäännöllinen rajoiltaan.
Pelastuskoirakokeessahan ei käytetä valmista,
merkattua keskilinjaa, vaan koiranohjaajan
täytyy itse määritellä oma keskilinjansa
etsintäsuunnitelmaa tehdessään ja huolehtia
linjalla pysymisestään joko karttaa ja
kompassia tai GPS-laitetta apuna käyttäen.
Tarvittaessa sekä A- että B-kokeessa voidaan
käyttää kahta keskilinjaa, mutta taaksepäin
siirtyminen linjalla ei ole sallittua. Myös
etsintäsuunnitelman teko ja siinä pysyminen
arvostellaan.

etsintäaika on 30 minuuttia ja etsittäviä
henkilöitä on 2-3 kpl. Koiranohjaaja ei tiedä
etsittävien lukumäärää mikä voi lisätä
ohjaajalle jännitettä. Maaston tulee olla koiran
kuntoa koettelevaa. Ilmaisut ovat samat kuin
haussa normaalistikin, eli sekä haukku- että
rullailmaisu ovat sallittuja.
PEHA-kokeeseen, kuten muihinkin
pelastuskoirakokeisiin, saavat osallistua
kaikenrotuiset koirat, myös sekarotuiset.
Myös pelastuskoirakokeisiin on
pääsyvaatimuksena hyväksytysti suoritettu
käyttäytymiskoe.
Pelastuskoirakokeissakin on
tottelevaisuusosio, joka on suoritettava
hyväksytysti päästäkseen maastoon. Suurin
ero perus PK-kokeisiin on siinä, että
hyväksytty tottis on voimassa koko
kalenterivuoden ajan, eikä sitä tarvitse joka
kokeessa erikseen suorittaa. Eli jos suoritat
esim. maaliskuussa PEJÄ-kokeessa tottiksen
hyväksytysti, niin voit mennä heinäkuussa
suoraan maastoon PEHA-kokeessa! PKkokeesta poiketen, ohjaajan tulee kuitenkin
olla sama sekä tottiksessa että maastossa.
Tottelevaisuusosiossa on paljon yhteistä,
mutta myös joitain eroavaisuuksia:
Pelastuskoirakokeen tottelevaisuusosio

Alueen koko on A-kokeessa n. 20 000 m2
(vastaa avoimenluokan hakumaastoa),
etsintäaika on 20 minuuttia ja maalihenkilöitä
2 kpl. B-kokeessa alueen koko on n. 30 000
m2 (vastaa voittajan hakumaastoa),

o Luoksepäästävyys kokeen alussa,
sirutarkastuksen yhteydessä – ei
pisteytetä, mutta erittäin tärkeä osio.
Useimmat tuomarit tarkastelevat myös
koirien keskinäistä sosiaalista
käytöstä.
o Ampuminen suoritetaan
seuraamisliikkeen aikana kaksi kertaa
6 mm tai 9 mm starttipistoolilla
o Kentällä on oltava jokin häiriöääni,
esim. moottorisaha, lehtipuhallin tai
muu kovaääninen koneellinen melu
o Liikkeiden järjestys arvotaan
jokaiselle koirakolle erikseen,
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kuitenkin niin että eteenlähettäminen
suoritetaan viimeisenä
Liikkeet ja pisteytys:
1) Vapaana seuraaminen 10 p.
- Sama seuraamiskaavio kuin PKkokeessa, mutta henkilöryhmä liikkuu
ja siinä on lisäksi koira sekä
paikallaoloa suorittavan koiran
ohjaaja.

Suomessa on voimassa toisetkin kansalliset
pelastuskoirasäännöt; Pelastuskoiraliiton
koeputkessa ei ole tottista erikseen lainkaan
vaan kokeessa arvioidaan yleistä hallintaa
maasto-osioiden yhteydessä.

3) Liikkeestä maahanmeno ja luoksetulo
5 p.
- Kuten PK-kokeessa

Pelastuskoiraksi voi siis valmistua useampaa
”koepolkua”, myös 3-luokan tulokset HK- JK
ja EK-kokeista katsotaan B-kokeita
vastaaviksi. Vaaditut kokeet suoritettuaan
pelastuskoiraoppilaan on vielä suoritettava
viranomaistarkastus eli VIRTA, jonka jälkeen
vasta se saa osallistua etsintöihin. Tässä
välissä myös koiranohjaaja on kulkenut
melkoisen koulutusputken läpi sekä
mielellään toiminut hälytysryhmässä
pidemmän aikaa ilman koiraa kartturina,
ketjussa ja muissa tehtävissä.

4) Liikkeestä seisominen ja luoksetulo 5
p.
- Kuten PK-kokeessa

Kansainvälisistä koesäännöistä, VIRTAtestistä ja etsinnöistä jatkamme kuitenkin
jossain tulevassa numerossa 

5) Tasamaalta nouto 10 p.
- Käytettävä käyttöesinettä, esim.
kenkää

Tulokset:

2) Liikkeestä istuminen 5 p.
- Kuten PK-kokeessa

6) Eteenlähettäminen ja maahanmeno 5
p.
- Kuten PK-kokeessa
7) Paikallaolo häiriön alaisena 10 p.
- Kuten PK-kokeessa, mutta ohjaaja
seisoo kasvot koiraan päin ja poistuu
parin seuraamiskaavion ajaksi
henkilöryhmään.
Yht. 50 p. (alin hyväksytty pistemäärä on
35 p.)
Kaikissa kansallisissa SPKL:n alaisissa
pelastuskoirakokeissa on samanlainen
tottelevaisuusosio. Rauniokokeessa vaaditaan
lisäksi myös erillinen ketteryysosio.
Kansainvälisin säännöin järjestetyissä IPORkokeissa tottelevaisuus ja ketteryys on
yhdistetty yhdeksi osioksi ja se suoritetaan
jokaisella koekerralla erikseen. Lisäksi

PEHA A
Sniffens Syystähti, ohj. Ruth Stenius-Levänen
hyväksytty
Mustantassun Kullannuppu, ohj. Jukka
Lehtiranta hylätty
Rissies Mikko, ohj. Sirpa Turunen hylätty
PEHA B
Twilight Moon Magnificent Man, ohj. Heidi
Kemppainen hyväksytty
Justincase Sos, ohj. Heidi Levander
hyväksytty
Zaphalayaz on Top of The World, ohj. Eeva
Kelho hylätty
Lämpimät onnittelut tuloksen saaneille!
Ryhmän puolesta suurkiitos tuomarille,
kaikille talkoolaisille, sekä erityisesti
Tampereelta saakka saapuneelle
ratamestarillemme Helenalle.
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KENTÄN LAIDALTA
Nyt tiedänkin, mistä se kaikki johtuu …
olen kuullut, että Lahden Käyttökoira ry:n jäsenet ovat nykyään
joko PK-harrastajia, näyttelyharrastajia tai sitten ei mitään.
Ja jos sinut on luokiteltu ryhmään ”ei mitään”, niin sellaistahan
ei siis ole olemassakaan ja eihän sellaista voi edes tervehtiä.
Harmi, mutta tähän on tultu.
Esitän mahtavan kiitoksen teille kaikille, jotka olette kuluneena
vuonna osallistuneet yhdistyksen toimintaan. Ei niin pientä työpanosta olekaan, mikä ei kiitosta ansaitsisi. Kiitokset kuuluvat myös
heille, jotka kilpakentillä ovat yhdistystämme edustaneet ja tällä
tavalla pitäneet yhdistyksen imagoa yllä 
Ja kun tapanani on usein tai siis melkein aina vaan vanhoja muistella, niin miksipä ei nytkin.
Ei hassumpaa ollut se aika, kun kaikki olimme yhdenvertaisia
LKK-laisia - harrastettiin sitten jälkeä, hakua, viestiä tai talkoiltiin vaan näyttelyissä. Oli ennenkin ns. omia treeniporukoita,
mutta kuitenkin pidettiin yhteisiä tottisharkkoja ja tultiin tutuiksi
toisillemme.
Toki kiireinen nykyaika asettaa rajansa, mutta että edes kerran
kuussa tai kahdessa harrastajat toimisivat yhdessä. Se voisi olla
sitä me-hengen luomista. Ja sitä me-henkeä tarvitaan Koiramäen
kehittämiseen. Kehittäminen vaatii rahaa ja sitä rahaa saa nykyään
vaan talkoilemalla. Tekemällä työtä KV-näyttelyn kahvitusprojektissa sekä omien näyttelyiden järjestelyissä.
En toki väheksy pk-kokeiden järjestämistä, mutta tuotto kuuden
koiran kokeesta on todella pieni verrattuna siihen työmäärään, minkä
kokeen läpivieminen vaatii. Kun koemaksuista maksetaan liitolle
anomismaksu ja häntäverot, tuomaripalkkiot, palkinnot ja talkoolaisten
ruokailut, niin saldo jää aika pieneksi. Koetoiminta on se yhdistyksen
oleellisin työsarka, mutta kokeiden tuotoilla ei makseta edes Koiramäen käyttökustannuksia. Kuluja kertyy sähköstä, tiehoitomaksusta,
aurauksesta, metsäverosta, vakuutuksista yms.
Jotta jäsenistö jaksaisi talkoilla, on yhdistyksessä olemassa
erilaisia muistamisia. On perinteinen talkooruokailu, koe-/näyttelymaksun palautus ja jäsenalennus näyttelymatkaan.
Nythän eletään niitä aikoja, jolloin jo suunnitellaan tulevan vuoden
toimintaa, niin taloudellisesti kuin toiminnallisesti. Ihannehan olisi,
että jäsenet antaisivat vinkkejä mikä olisi mielekästä järjestää, jotta
tarjonta kohtaisi kysynnän.
Lopuksi toivotan teille kaikille rauhaisaa joulunaikaa ja menestystä tulevalle vuodelle!
Tarja Söderholm
MOPEN POSTI 3/2015
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LKK:n oma treenialue Nastolan Villähteellä, Kalliometsäntien päässä.
Vuoden 2016 alusta osoite: Kalliometsäntie 100, Lahti.
Alueella kivituhkapohjainen kenttä koko 100x45m, pk-esteet ja pekoketteryysesteitä löytyy, Koirämäen maastoissa voi treenata
maastolajeija, alueella on VOI-luokan hakurata ja merkitty esineruutu.
Myös jälkimaastoa löytyy.
Tarkista Koiramäen varaustilanne LKK:n nettisivuilta/koiramäki, sekä
Facebook-sivulta, muulloin alue on jäsenten vapaassa käytössä ja
alueelle sopii useampikin porukka kerralla – Sopu sijaa antaa!
Muistathan, että tie kulkee asuintalon pihan läpi, joten aja hiljaa!!
Muista merkitä käyntisi postilaatikossa olevaan vihkoon!

KOIRAMÄEN VARAUKSET VASTAANOTTAA RAIJA ENQVIST,
044 708 9909, kaarina57@outlook.com
Koiramäkeä voivat vuokrata ulkopuoliset
henkilöt/ryhmät hintaan:
Kenttä: 50€
Maasto 50€

KOIRAMÄEN VARAUSTILANNE:
Kenttä varattu:
kenttä ja maasto varattu:
Kuva: Kaarina Granlund
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kirjoittaja ja kuva: Raija Enqvist

Tämä alla oleva teksti on varmaan suurimmalle osalle jäsenistöä tuttua, mutta uudet jäsenet saavat tästä pienen tietopaketin käyttöönsä.
Koiramäki on yhdistyksen omistama ja jäsenten käytössä ole maa-alue. Se sijaitsee tällä hetkellä Nastolan Pensuolla. Vuoden vaihteen
jälkeen myös se kuuluu Lahteen. Tämän hetken osoite sinne on Syrjäläntie 100, osoite tulee muuttumaan 1.12.2015 kuntaliitoksen myötä, ellei
tule valituksia. Uusi osoite on jatkossa Kalliometsäntie 100, NASTOLA ( 1.1.2016 Kalliometsäntie 100, LAHTI). Alueen rajat on merkitty
spraymaalilla, koska nauhat näyttävät hapristuvan ajan kuluessa, kokoa alueella on reilut 12 hehtaaria.
Yhdistys osti alueen vuonna 2007 kesällä, jolloin se oli alue keskellä metsää. Tien teko alkoi seuraavan vuoden keväällä, sekä tehtiin ja
teetettiin parkkipaikka sekä tottelevaisuuskenttä. Monet risusavotat ja runsaat talkoilla tehdyt tunnit saivat alueen käyttökuntoiseksi.
Lammilta käytiin ostamassa nykyinen toimisto ja kahvio käytössä oleva ns. kontti.
Tottelevaisuuskenttää ja parkkipaikkaa ollaan laajennettu lisää näiden vuosien aikana, milloin talkoilla, milloin ostettuna palveluna.
Koiramäessä voidaan järjestää hakukoe, maastot riittävät siihen hyvin, voittajaluokkaa myöden. Esineruutu on tehty kentän takaosaan,
viime vuonna siellä oli jopa kaksi ruutua.
Kentällä on A-este, harjoitus a-este eli loivempi versio, hyppyeste sekä löytyy telineet hyppytekniikan harjoittelua varten. Parkkialueen
reunassa on myös kompostikäymälä. Roskat täytyy jokaisen viedä mennessään, jätehuoltoa siellä ei ole.
Tämän kesän suurin investointi oli sähköjen saanti alueelle, jolloin se mahdollistaa alueen tehokkaamman käytön. Halutessasi mennä
harjoittelemaan pimeän aikaan, sinun täytyy ajaa ketjupuomille ja esim. autojen valoissa kävellä kontille, jonka oven pielessä on kytkinkello,
josta saat valaistuksen alueelle max. 4 tuntia. Lähtiessä vain käännät kellon alkuasentoon, helppoa.
Talvillakin aluetta on pystytty käyttämään, auraus on hoidettu muutaman kerran talvessa, tottelevaisuuskenttä ei ole niin laajasti käytössä
kuin kesällä, jotain voi kuitenkin harjoitella.
Koiramäkeen ajetaan piha-alueen läpi, toivon mukaan jokainen ottaa sen huomioon, ajetaan hiljaa talon ohitse. Tästä tulee silloin tällöin
sanomista, kenelläkään ei pitäisi olla niin kiire.
Aluetta vuokrataan myös muille yhdistyksille, vuokrauksesta tiedotetaan yhdistyksen kotisivuilla sekä facebookissa, joko koko alue tai vain
esim. pelkkä kenttä.
Ilmoitustaululla on aloitelaatikko, mitä toivoisit Koiramäkeen, realistia ajatuksia ja jos on vielä kertoa miten/mistä, niin laittakaa viestiä
johtokuntaan.

Pieni valkoinen täplä oven pielessä on kytkinkello.
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LKK 85-v. JUHALANÄYTTELY 17.1.2016,
FCI:n ryhmät 1 ja 2, myös pennut, Junior
Handler ja parikilpailu, Lahden Messukeskus
Arvostelu alkaa klo 10.00. Ilmoittautuminen 18.12. mennessä os. Talvinäyttely Lahti, PL 267, 45101
Kouvola tai sähköinen ilmoittautuminen http://www.lahdenkayttokoira.fi/, Ilmoittautumisia koskevat
tiedustelut (Tmi Bebops): puh. 040 7070 509 (ark. klo 10–12 ja 18–20), tmi.bebops@gmail.com, muut
tied. Tarja Söderholm klo 15–18 puh. 040 583 1471 tai email: tarja.kristiina@luukku.com. Ilm.maksu 32
€ ja pennut 30 €, junior handler 10 €, yli 10-vuotiaat veteraaniluokan koirat ilmaiseksi. Tilille FI29 5612
1120 0652 86, OKOYFIHH/ Lahden käyttökoira ry, viite 3010. Näyttelyn kauneimmalle erityispalkinto!
Palkintotuomarit:
Ryhmä 1 Varalla kaikille ryhmän 1 roduille Leni Finne. beaucenpaimenkoira / beauceron, bordercollie,
hollanninpaimenkoirat, mallorcanpaimenkoira, maremmano-abruzzese, owczarek podhalanski, polski
owczarek nizinny, romanianpaimenkoira, saarloos wolfhond, schapendoes, serra de airesinpaimenkoira
Harto Stockmari, australianpaimenkoira, belgianpaimenkoirat, welsh corgi cardigan Maija Mäkinen,
australian töpöhäntäinen karjakoira, australiankarjakoira, australiankelpie, bergamasco, bouvier,
bouvier des ardennes, brienpaimenkoira / briardi, ceskoslovensky vlcak, etelävenäjänkoira,
karpaattienkoira, katalonianpaimenkoira, kroatianpaimenkoira, lancashirenkarjakoira,
pyreneittenpaimenkoirat, partacollie, slovakiancuvac, vanhaenglanninlammaskoira Marianne Holm,
komondor, kuvasz, mudi, pulit, pumi, schipperke, welsh corgi pembroke Nina Janger,
shetlanninlammaskoira Rainer Vuorinen, colliet Saija Juutilainen, picardienpaimenkoira,
saksanpaimenkoirat, tsekinpaimenkoira, valkoinenpaimenkoira Tom Kankkonen.
Ryhmä 2 Varalla kaikille ryhmän 2 roduille Hannele Jokisilta. entlebuchinpaimenkoira,
espanjanmastiffi, estrelanvuoristokoirat, hovawart, isosveitsinpaimenkoira, karstinpaimenkoira,
leonberginkoira, mastiffi, napolinmastiffi, pyreneittenmastiffi, tiibetinmastiffi Elena Ruskovaara,
appenzellinpaimenkoira, bernhardinkoirat, berninpaimenkoira, bokseri, bordeauxindoggi, dobermanni,
dogo argentino, itävallanpinseri, kaukasiankoira, newfoundlandinkoira, pinseri, pyreneittenkoira, shar pei
Hannele Jokisilta, apinapinseri, englanninbulldoggi, tanskandoggit Kimmo Mustonen, kääpiösnautserit,
snautserit, suursnautserit, venäjänmustaterrieri Leni Finne, kääpiöpinseri Nina Janger, aidi,
alentejonkoira, anatoliankoira, broholminkoira, bukovinankoira, bullmastiffi, cane corso, castro
laboreironkoira, fila brasileiro, hollanninrottakoira, kanariandoggi, keskiaasiankoira, landseer,
mallorcandoggi, rottweiler, sao miguelinfila, sarplaninac, tanskalais-ruotsalainen pihakoira, tornjak,
tosa, uruguayncimarron Olli Kokkonen.
Junior Handler Nina Janger.
Ryhmäkilpailut: FCI 1 Saija Juutilainen, FCI 2 Leni Finne,
Paras veteraani Harto Stockmari,
Paras kasvattajaryhmä Harto Stockmari,
Best in Show Rainer Vuorinen
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LKK 85-V. JUHLANÄYTTELY 17.1.2016,
PENTUNÄYTTELY KAIKILLE RODUILLE,
myös parikilpailu

Epävirallisiin pentunäyttelyihin saavat osallistua FCI:n tunnustaman maan kenneljärjestössä
rekisteröidyt koirat, jotka on tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla ja täyttävät voimassa
olevat Kennelliiton hyväksymät terveysmääräykset ja viimeistään näyttelyä edeltävänä päivänä
täyttävät viisi kuukautta, mutta eivät ole täyttäneet yhdeksää kuukautta. Muista kuin Kennelliitossa ja
pohjoismaisissa kennelliitoissa rekisteröidyistä koirista on ilmoittautumisen oheen liitettävä kopio ao.
maan kansallisen kenneljärjestön rekisteritodistuksesta. Suomen lain vastaisesti typistetyt koirat eivät
saa osallistua.
Arvosteluluokat: urokset 5-alle 7 kk ja 7-alle 9 kk, nartut 5-alle 7 kk ja 7 kk-alle 9 kk.
Kasvattajaluokka: neljä saman kasvattajan kasvattamaa tai samalle FCI:n vahvistamalle kennelnimelle
rekisteröityä samanrotuista pentua, jotka saavat olla samasta pentueesta. Kaikissa luokissa annetaan
kirjallinen arvostelu.
Arvostelu alkaa klo 10.00. Ilmoittauminen 18.12. mennessä os. Pentunäyttely Lahti Talvi, PL 267,
45101 Kouvola tai sähköinen ilmoittautuminen http://www.lahdenkayttokoira.fi/. Ilmoittautumisia
koskevat tiedustelut (Tmi Bebops): puh. 040 7070 509 (ark. klo 10-12 ja 18-20) tmi.bebops@gmail.com.
Muut tied. Tarja Söderholm klo 15–18 puh. 040 583 1471 tai email: tarja.kristiina@luukku.com. Ilm.
maksu 30 eur, parikilpailu 10 eur, tilille FI29 5612 1120 0652 86 OKOYFIHH Lahden Käyttökoira ry,
viite 20174. Näyttelyn kauneimmalle erityispalkinta!

Tuomariluettelo ja ryhmäkilpailut:
FCI 1: ja ryhmä Karin Bergbom, varalla ryhmälle 1 Eeva Resko
FCI 2: aidi, appenzellinpaimenkoira, berninpaimenkoira, bernhardinkoirat, bokseri, bordeauxindoggi,
bukovinankoira, cane corso, castro laboreironkoira, entlebuchinpaimenkoira, fila brasileiro, hovawart,
isosveitsinpaimenkoira, kaukasiankoira, keskiaasiankoira, landseer, leonberginkoira,
newfoundlandinkoira, pyreneittenkoira, rottweiler, sarplaninac, shar pei, tanskalais-ruotsalainen
pihakoira, uruguayan cimarron, venäjänmustaterrieri ja ryhmä Anneli Pukkila, tanskandoggit Unto
Timonen, muut ryhmästä 2 Kristiina Niemelä, varalla ryhmälle 2 Pirjo Aaltonen

FCI 3: ja ryhmä Pirjo Aaltonen, varalla ryhmälle 3 Pirjo Hjelm
FCI 4: ja ryhmä Anneli Pukkila, varalla ryhmälle 4 Unto Timonen
FCI 5: ja ryhmä Pirjo Hjelm, varalla ryhmälle 5 Jaana Hartus
FCI 6: ja ryhmä Jaana Hartus, varalla ryhmälle 6 Unto Timonen
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FCI 7: ja ryhmä Jaana Hartus, varalla ryhmälle 7 Pirjo Aaltonen
FCI 8: ja ryhmä Kati Heiskanen, varalla ryhmälle 8 Jaana Hartus
FCI 9: bolognese, cavalier kingcharlesinspanieli, chihuahua, kiinanharjakoira, tiibetinterrieri,
venäjänbolonka, venäjäntoy, villakoirat Unto Timonen muut ryhmästä 9 ja ryhmä Pirjo Aaltonen, varalla
ryhmälle 9 Pirjo Hjelm
FCI 10: ja ryhmä Unto Timonen, varalla ryhmälle 10 Eeva Resko
Parikilpailu Pirjo Aaltonen
Paras kasvattajaryhmä Pirjo Aaltonen
Näyttelyn paras pentu Unto Timonen
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Husse
Parasta ja luonnollista ravintoa myös sinun koirallesi ilmaiseksi
kotiintoimitettuna!
Husse on perustettu Tukholmassa, Ruotsissa vuonna 1987 ja on tähän päivään mennessä
kasvanut, ja on tällä hetkellä Euroopan suurin korkealaatuisia koiran- ja kissanruokia ilmaiseksi
kotiintoimittava yritys. Tänä päivänä Husse toimii 50 maassa ja meillä on 750 franchise- kauppiasta
Euroopassa.
Husse- kauppias toimittaa tuotteet aina henkilökohtaisesti asiakkaalle. Meille on tärkeää lemmikin
terveys ja näin kartoitamme aina yhdessä asiakkaan kanssa koiran tai kissan ravinnon tarpeen.
Kauppiaamme ovat koulutettuja koiran- ja kissan ravinto-opissa, joten he osaavat auttaa ja
auttavat aina mielellään. Tärkeintä on löytää lemmikille oikea ravinto, jotta se voi hyvin! Tällä
hetkellä Hussella on yli 500,000 tyytyväistä asiakasta, yli 50 maassa.
Uskomme, että asiakkaamme arvostavat korkealaatuisia tuotteitamme yhtä paljon kuin hyvää
henkilökohtaista palvelua. Ja parasta on, että tuotteet tuo kotiovelle, aina sama ihminen, jolta on
helppo kysyä neuvoa ja mukava vaihtaa kuulumisia. Hussen hinnat ovat ruokien sisältöön nähden
ylivoimaisen kilpailukykyiset. Tämä johtuu siitä, että toimitusketjussa ei ole liiaksi välikäsiä.
Maahantuoja tuo tuotteet maahan suoraan tehtaalta ja sen jälkeen ainoa välikäsi ennen kuluttajaa
on Husse –kauppias.
Husselta löytyy luonnollisia, eläinlääkärien kanssa yhteistyössä tehtyjä tuotteita sekä koiran että
kissan jokaiseen elämänvaiheeseen. Super Premium- tuotteissamme kaikki raaka-aineet ovat
luonnollisia, ne eivät sisällä väriaineita eikä keinotekoisia säilöntäaineita. Nämä ruoat sisältävät
kaikki mahdolliset ravintoaineet, joita lemmikkisi tarvitsee.
Mikäli koirallasi on yliherkkyyttä, herkkä vatsa tai allergisia oireita, suosittelemme gluteenittomia
Sensitive-sarjan tuotteitamme. Ruoat ovat vatsaystävällisiä ja helposti sulavia. Raaka-aineiden
allergisoivat vaikutukset on minimoitu; ainoana viljana on riisi, eläinproteiineina Lamm&Risruoassa lammas ja lohi, Lax&Ris –ruoassa lohi ja Sensitive Optimal, Sensitive Optimal Light ja
Sensitive Valp- ruoissa kana. Laadukkaat raaka-aineet ja ihanteelliset ravintoaineet takaavat
koiralle maistuvan ja terveellisen aterian. Ja näiden lisäksi paljon muuta: säilykkeitä, puruluita,
snackseja ja luonnollisia lisäravinteita. Tuotevalikoimaan voi tutustua www.husse.fi sivuilla ja
tuotteita voi tilata joko verkkokaupasta, sähköpostilla tai soittamalla oman alueen Hussekauppiaalle.
Kasvattajana, voit pyytää Husse- kauppiaaltasi lisätietoja Kasvattajakerhostamme.
Etsimme kokoajan uusia Husse-kauppiaita sekä jälleenmyyjiä. Lisätietoja saa sähköpostitse
suomi@husse.com.
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Koulutusoppaita:

Ilmoitusten hinnat

Tottelevaisuuskoulutus ja koiran
kotikasvatus
12,00€

Mainos

Hakukoulutus palveluskoirakokeisiin tai
aktivoimiseksi& henkilöetsintä –
artikkelikokoelma yht.
15,00€

1/1 sivu

85,00€

½ sivu

45,00€

¼ sivu

25,00€

Jälkikoira

13,50€

Hakukoira

13,50€

Viestikoira

13,50€

Esine-etsintä

3,50€

Alennukset koskevat jäsenen
henkilökohtaisia ilmoituksia, ei jäsenten
kaupallisia mainoksia.

Käyttäytymisopas

2,00€

Aineisto: milla.makinen12@gmail.com

Jäsenille 50% alennus.

Kokeita varten:

MOPEN POSTI

PK-sääntökirja

15,00€

PK-kilpailukirja

2,00€

Lahden Käyttökoira ry:n jäsenlehti.
Motivaatiopatukat/-pallot alk. 8,00€
Pk-tunnus valjaat

8,00€

Hakurulla

4,00-8,00€

Noutokapulat 650g

20,00€

1Kg

25,00€

2,5Kg

25,00€

Gripliina

alk. 10,00€

MYYNTI: Kalevi Jääskeläinen
03 751 5412/ 040 769 0927

LKK T-paita, useita värejä, s-xxl, tunnettua
r-collection laatua
5,00€
LKK Collegepaita, useita värejä,
hajakokoja xs,s,l-xxl
5,00€
LKK haalari, irtohuppu,
3kpl koko 52

50,00€

Anorakki

20,00€

Koulutusliivi, Berra

40,00€

Muutama Gappay-liivi

30,00€

Lehden kirjoituksista vastaa jokainen
kirjoittaja itse. Lehden taittaja ja toimikunta
eivät vastaa kirjoitusten oikeellisuudesta
eivätkä lupien hankkimisesta tekstien
lainauksiin ja kuvien käyttöön.

YHDISTYKSEN JÄSENMAKSUT
Vuosijäsen

15,00€

Ainaisjäsen

150,00€

Nuorisojäsen

8,00€

Perheenjäsen

8,00€

Perheen 3. jne. jäsen

5,00€

SEURAAVA MOPEN POSTI
ILMESTYY MAALISKUUSSA 2015!
AINEISTO 15.02.2015 MENNESSÄ
SÄHKÖPOSTIIN:
milla.makinen12@gmail.com

MYYNTI ASUSTEET: Raija Enqvist
044 708 9909
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Koe- ja koulutustoimikunta kiittää kaikkia vuoden aikana kokeisiin ja koulutuksiin osallistuneita
Erityiskiitos ratamestareille, jäljentekijöille, maalimiehille ja kanttiinissa toimineille. Ilman teitä ei
kokeita saisi aikaiseksi
Lisäksi erityiskiitos myös koulutuksissa koulutusohjaajina toimineille. Ilman teitä emme saisi uusia
aktiivisia kilpailijoita ja harrastajia
Kuluva vuosi alkaa olla taputeltu tämän vuoden toiminnan osalta, mutta hieman valaisen
ensivuoden tapahtumia.
Helmikuussa on tarjolla jälkikoulutuksen teoriaa. Kouluttajana tapahtumassa on Vesa Kuosmanen.
Vesa on pitkänlinjan jälkiharrastaja ja on voittanut useita suomenmestaruuksia jäljellä ja
erikoisjäljellä. Tämän lisäksi hän on edustanut suomea erikoisjäljellä useana vuonna.
Maaliskuussa tarjoamme luennon Kilpaileminen kokeissa tuomarin näkökulmasta. Tässä pyrimme
valaisemaan tuomarin näkökulmasta koirakoiden tämänhetkistä tasoa ja sitä mihin koulutuksessa
olisi hyvä kiinnittää huomiota.
Lisäksi tarjolla on paljon muutakin koulutusta, mm hakukoulutusta, tottista ym.
Ensivuonna yhdistys täyttää 85 vuotta ja sen kunniaksi järjestämme heinäkuussa juhlakilpailun.
Kilpailussa on lajeina jälki ja haku. Toivonkin, että kaikki puhaltaisimme ”yhteen hiileen” ja
saisimme aikaiseksi hienon kilpailun.

Onnea ja menestystä kaikille ensivuoteen toivottaa koe- ja koulutustoimikunta
20
MOPEN POSTI 3/2015

KÄYTTÄYTYMISKOE:
Birgitta Saikko ja hlku Rochallor Gray Wolf HYVÄKSYTTY BH
Marita Rajanen ja bcn Frau Fortuna Shanti HYVÄKSYTTY BH
Heli Eld ja Evergrey´s Euphoria HYVÄKSYTTY BH
Soile Kuusela ja bpmn Tämä on Fortuna HYVÄKSYTTY BH
Heli Arminen ja hlkn Santos´souriant Veronique HYVÄKSYTTY BH
Susanna Kinnunen ja hlkn Stemma´s Beije-Xenya HYVÄKSYTTY BH
Anne Susiharju ja spn Maise´s Mariella HYVÄKSYTTY BH
Niina Heinonen ja spu Gerokin Arthur HYVÄKSYTTY BH

METSÄJÄLKI:
Tanja Björnström ja apkn dazzling spirit in the nick of time JK1 +JK1
Ulla Eerikäinen ja hkku Häjy De Blauwe Pastorie JK1
Niina Filén ja rwn Boxlee Kiara JK1
Minna Uurainen ja bptu Foolproof Hunn The Highelyer JK1
Niina Filén ja rwu Boxlee Fat Ass JK2
Antti Säynäjärvi ja bpmn Tämä on Com JK3 + JK3 + JK3 + JK3
Mia Suontaus ja pmn Ratsumestarin Ria JK3 + JK3
Tuula Sahiluoto ja Jekkupatterin Little Rascal JK3 + JK3
Aija Valli ja aku Didaktic´s Cuba Libre JK3

21
MOPEN POSTI 3/2015

HAKUKOE:
Niina Filén ja rwu Boxlee Fat Ass HK1
Jari Piiroinen ja hwu Tunturikuuran Merlin HK3
Antti Säynäjärvi ja bpmn Tämä on Com HK3
ETSINTÄKOE:
Mia Suontaus ja bptn Tarkatan Indigo EK1
Antti Säynäjärvi ja bpmn Tämä on Com EK1
Mia Suontaus ja bptn Tarkatan Indigo EK2
Antti Säynäjärvi ja bpmn Tämä on Com EK2
Elina Niemi ja bcn Tending hit HK3

IPOKOE:
Mia Suontaus ja Ratsumestarin Ria IPO1
Heidi Santos Macias ja bpmn Nikita IPO3+IPO3
Miska Jähi ja ssu Alfred IPO3
VIESTIKOE:
Jonna Markkanen ja bpmn Aktivistin Silkki VK3

ERIKOISJÄLKI:
Pia Piirainen ja bpmn Ruutipussi Hilima FH1
VALJAKKOHIIHTO:
Tuire Mikkonen-Kalpio ja ssu Saturain Now of Never naru B 21.18

ONNEA MYÖS KAIKILLE VALIOITUNEILLE JA TULOKSIA VIELÄ
LOPPUVUODESTA SAANEILLE!
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Palautusosoite jos
vastaanottajaa ei tavoiteta:
Milla Mäkinen
Törmäkatu 5 as 3
15840 Lahti

Hyvää joulua ja menestyksekästä uutta vuotta kaikille LKK:n jäsenille!
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