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Puheenjohtajalta
Aurinkoista kevättä jäsenet!
Uusi toimintavuosi on pyörähtänyt käyntiin vauhdikkaasti. Tammikuussa oli perinteinen ryhmänäyttely ja
sen jälkeen joka kuukausi on ollut mielenkiintoisia luentoja ja kursseja. Näistä luennoista ja kursseista saatte
lukea tästä lehdestä. Paikalle olisi toivonut enemmänkin jäseniä osallistumaan, jotta jatkossakin voidaan
tarjota luentoja ja kursseja, tulisi kulut saada katettua. Nykyään on trendinä, että useat yritykset tarjoavat
erilaisia kursseja ja koulutuksia isolla rahalla, mutta yhdistyksemme yrittää vastata tähän tarjontaan laadukkailla luennoilla ja kursseilla, joihin on valittu pätevät luennoitsijat ja vetäjät. Esimerkiksi Katriina Tiiran
luento, joka perustui tutkittuun tieteelliseen tietoon, eikä uskomuksiin, ja arvostetun eläintenkouluttajan
ja koiraterapeutin Kirsi Liikasen mielenkiintoinen kolmen luennon sarja. Lisäksi pyritään hyödyntämään
yhdistyksen omien jäsenten osaamista, jota löytyy runsaasti. Luennot ja kurssit pyritään pitämään jäsenille
kohtuuhintaisena, eikä niillä tavoitella voittoa. Luentojen ja kurssien sisältö on ollut sellaisia, että jokainen
koiranomistaja voi soveltaa niitä omassa harrastuksessaan.
Maaliskuussa yhdistyksen vuosikokouksessa uusi hallitus aloitti toimintansa ja ensimmäistä kertaa puheenjohtajavaalia ei pidetty, koska sääntömuutoksen vuoksi puheenjohtaja oli valittuna kahdeksi vuodeksi. Kiitos
vanha hallitus ja tervetuloa uusi. Viime vuonna hallituksen kokoukset saattoivat venyä useiden tuntien mittaiseksi, koska puheenjohtaja opetteli vasta hommiaan. Toivottavasti tälle vuodelle on jo jotain opittuna niin
asiat rupeavat sujumaan paremmin rutiinilla. Ehkä ajatuksena kaksivuotinen pesti on hyvä, niin hommaan
tulee jatkuvuutta.
Upea kesäharrastuskausi on aluillaan ja erilaisia kursseja kokeita on tulossa. Nämä yhdistyksen järjestämät
tapahtumat tarvitsevat onnistuakseen myös teitä jäsenet talkoilemaan. Kesäkuun ensimmäisenä starttaa
perinteinen jäsenristeily Tallinnaan, jossa yleensä koirien kanssa matkaajilla on myös tullut menestystä Eestin Voittaja-näyttelystä. Kesällä Koiramäkeen saadaan myös uusi grillikota jäsenien käyttöön. Jos jäsenistöllä
on toiveita toiminnan suhteen niin ottakaan rohkeasti yhteyttä tai sinulla on osaamista, jota voisit tarjota
yhdistyksen käyttöön.
Marianne
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Kalenteri
Toukokuu 2018

10.5. TOKO- ja Rallytoko-koulutus
19.5. BH-koe
24.5. Match show (s. 14-15)

Kesäkuu 2018

1-3.6. Tallinnan hotellimatka (s. 24)
9.6. Hakukoe
30.6. EK-päivä

Heinäkuu 2018
8.7. TOKO-koe

Elokuu 2018

7.8. Jari Kantoluodon koulutus

Marraskuu 2018

9.11. Mopen postin aineistopäivä

Kokeet ja koulutukset
•

Yleiskoulutukset tiistaisin Löyttymäen kentällä kello

•
•

Arkitottelevaisuuskurssi suunnitteilla
Pentukurssi touko-kesäkuussa mahdollisesti tiistai-

•

18 kesätaukoon asti

sin klo 19 suunnitteilla
BH-kurssi: kouluttaja Tuula Sahiluoto, kesällä

Ulkopuolisten kouluttajien pitämät kurssit ja
koulutukset
Toukokuussa 10.5. Krista Karhun ja Mika Jalosen
koulutus

Koulutuspäivä helatorstaina 10.5. Koiramäessä. Kouluttajina Mika Jalonen (TOKO ja Krista Karhu (rallytoko).
Koulutus 6 h kestoinen, molemmilla kouluttajille, kenttä
jaettuna, koulutus tapahtuu samaan aikaan.
Osallistumismaksu 30 € jäsenet, 40 € ulkopuoliset, kuunteluoppilaat 5 € jäsenet, 15 € ulkopuoliset.
Ilmoittautuminen 7.4. klo 20 alkaen etusijalla omat
jäsenet ja ulkopuoliset ilmoittautuminen 21.4. alkaen,
jos paikkoja on vapaana. lkk.ilmottautumiset@gmail.com

Kokeet

Vuonna 2018 LKK järjestää seuraavat kokeet
• 19.5. BH-KOE, Koiramäki, koetoimitsija, Tuula Sahiluoto. Tuomari Vesa Häkkinen.
• 8.7. TOKO-koe, koetoimitsija Taija Koskenkorva
• Syksyllä (syyskuu) järjestetään (haku ja jälki) Suomen
Hollanninpaimenkoirat ry:n anoma rotumestaruuskisa. Etusija Hollanninpaimenkoirilla, mutta koetta
voidaan täydentää myös muilla osallistujilla.
• Piirinmestaruuskisa
• BH-koe syksy

Metsäalue/hakurata

Yhdistys on vuorannut Lahden kaupungilta ns. Haltonin
alueen viideksi vuodeksi koirien koulutusalueeksi.
Alue soveltuu parhaiten hakuharjoitteluun. Kartan alueesta saa
hallitukselta.

Kesäkuussa EK-päivä 30.6.2018 klo 9.30-

kouluttaja Marja Muhonen, Paikka: Koiramäki. Osallistumismaksu 25 € jäsenet, 40 € ulkopuoliset.
Mahdolliset kuunteluoppilaat jäsenet ilmaiseksi, 10 €
ulkopuoliset. Ilmoittautuminen:
lkk.ilmottautumiset@gmail.com.

Elokuussa koulutuspäivä tiistai 7.8.2018

Kouluttaja Jari Kantoluoto: Koiran tunnetila ja yhteistyö
ohjaajan kanssa. Paikka: Koiramäki.
Osallistumismaksu 40 € jäsenet, 50 € ulkopuoliset, kuunteluoppilaat jäsenet ilmaiseksi, 10 € ulkopuoliset.
lkk.ilmottautumiset@gmail.com
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VUOSIKERTOMUS 2017
YLEISTÄ

Lahden Käyttökoira ry:n toimintavuosi oli 86. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia alueella asuvien palveluskoi-raharrastajien ja -ystävien yhdyssiteenä, edistää palveluskoirarotujen koulutusta ja harrastustoimintaa, tukea kenneltoimintaa. Yhdistyksen tarkoituksena on myös ohjata jäsenistöään oikein hoitamaan, kasvattamaan ja kouluttamaan koiriaan, tavoitteena terve, käyttökelpoinen, hyväluonteinen ja yhteiskuntaan
soveltuva koira. Yhdistyksen tulee päämääriensä hyväksi toimia laillisesti ja puolueettomasti. Tarkoituksensa
toteuttamiseksi yhdistys on järjestänyt palveluskoira- ja muita koirakokeita, kilpailuja, näyttelyitä, kursseja,
koulutustilaisuuksia, retkiä, neuvontatilaisuuksia ja huvitilaisuuksia yms. Yhdistys on vuokrannut käyttöönsä
kerho- ja varastotilan Sopenkorvenkatu 6:ssa, Lahdessa ja lisäksi yhdistyksellä on käytössä varastokontti
Löyttymäen koulutuskentäl-lä. Yhdistys ja Lemmikkikellari Riemu ovat sopineet yhteistyösopimuksen, joka
oikeuttaa jäsenistön saamaan ostoksistaan asiakasalennuksia.
Jäsenet
Yhdistyksen jäseninä voivat olla yksityiset henkilöt. Hallitus hyväksyy jäsenet. Yksityiset henkilöt ovat varsinais-, perhe-, nuoriso-, vapaa- tai ainaisjäseniä. Varsinais-, perhe- ja nuorisojäsenet maksavat jäsenmaksun
vuosit-tain. Liittyessään jäseneksi yhdistykseen, maksavat varsinais-, nuoriso- ja ainaisjäsenet myös kirjaamis- eli liit-tymismaksun. Jäsenmaksut on maksettava vuosikokouksen alkuun mennessä.
Yhdistyksen jäsenmäärä oli 31.12.2017 393 jäsentä, joista perhejäseniä 37, muita jäseniä 15, nuorisojäseniä
1, ainaisjäseniä 12 ja vapaajäseniä 71. Vapaajäseniä ovat ne, jotka ovat yhtäjaksoisesti olleet yhdistyksen
jäseninä 20 vuoden ajan. Kunniapuheenjohtaja on Tarja Söderholm ja kunniajäseniä ovat Pekka Ilmarinen,
Terttu Junt-son, Leila Tikkanen ja Lea Yli-Suvanto.
Yhdistyksen talous ja tilinpito
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Uusi infocloud-tietojärjestelmä on hankittu yhdistykselle Infoglove
Ser-vices Oy:ltä yhdistyksen taloushallinnon toteuttamiseksi sähköisesti verkkoympäristössä. Järjestelmä
sisältää kirjanpidon, myyntireskontran ja jäsenrekisterin.
Vuosikokous
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 22.2.2017 Lounasravintola Männyssä, Seisakekatu 2
Lahti. Kokouksen puheenjohtajana toimi Antti Säynäjärvi ja sihteerinä Aila Lindqvist. Läsnä oli 38 äänivaltaista jäsentä. Vuosikokouksen yhteydessä palkittiin vuoden 2016 harrastajat.

HALLINTO
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Hallitus
Yhdistyksen lakimääräisenä edustajana on toiminut hallitus, jonka yhdistyksen vuosikokous on valinnut
hoita-maan yhdistyksen hallintoa. Hallituksen on muodostanut puheenjohtaja, kuusi (6) jäsentä sekä kolme
(3) vara-jäsentä. Puheenjohtaja on valittu kahdeksi (2) vuodeksi, jäsenet kahdeksi (2) vuodeksi ja varajäsenet yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan. Hallitus on valinnut yhdistykselle sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallituksen kokouksissa on ollut varajäsenillä, hallituksen ulkopuolisella sihteerillä ja rahastonhoitajalla läsnäolo- ja
puheoikeus.
Hallitus kokoontui puheenjohtajan kutsusta toimikauden aikana 14 kertaa. Jäsenet olivat läsnä seuraavasti (su-luissa osallistumiskerta) Marianne Nurminen pj. (14), Minna Uurainen vpj. (10), Jenna Behm j. (8),
Kaarina Gran-lund j. (14), Lotta Mertsalmi j. (13), Tarja Söderholm j., rah.hoit. (14), Riitta Tapaninen j. (2) ero
hall. 8.6.2017, Tuija Aronen vj. (8), Katariina Kaihevaara vj. (4), Heikki Mikkelä vj. (8) ja Aila Lindqvist sihteeri
(14). Lisäksi koulu-tustoimikunnan vastaava Laura Jätyri on osallistunut kutsuttuna kerran hallituksen kokoukseen.

Toimihenkilöt
Puheenjohtaja Marianne Nurminen, sihteeri Aila Lindqvist, rahastonhoitaja Tarja Söderholm, maksuliikenne,
kirjanpito, jäsensihteeri Iris Söderholm, kotisivujen ylläpito Raija Enqvist 22.2.2017 asti, Leena Valtonen,
Milla Mäkinen ja Minkeli Welling, kalenterivastaava Riitta Tapaninen 8.6.2017 asti, LKK:n facebook-ryhmän
vastaava Jenna Behm, Lahden Käyttökoiran kayttokoirary at gmail.com sähköpostin hoitaja Kaarina Granlund
ja Marianne Nurminen, Mopen Postin toimitusvastaava Milla Mäkinen 9.11.2017 asti, Mopen Postin toimituspäällikkö Emma Tuominen 9.11.2017 lähtien, kalustonhoitajat Risto Granlund, Kalevi Jääskeläinen, Hannu
Söderholm, Hannu Valin ja Seppo Pohjola.
Vuosikokouksen valitsemina kokousedustajina ovat toimineet Marianne Nurminen, Minna Uurainen, Tarja
Sö-derholm, Kaarina Granlund ja Heikki Mikkelä Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n, Suomen
palvelus-koiraliitto ry:n sekä Salpausselän Kennelpiirin kokouksissa.
Toiminnantarkastajat
Toimintavuoden 2017 aikana toiminnantarkastajina ovat toimineet Minna Selin ja Kimmo Taipale, varalla
Tuula Sahiluoto ja Jaana Viilamo.
Koulutustoimikunta
Minna Uurainen koulutustoimikunnan vastaava 9.11.2017 asti, Laura Jätyri 9.11.2017 lukien ja jäsenet Milla
Mä-kinen, Jenna Behm, Jannina Piiroinen ja Tuija Aronen.
Pelastuskoiratoiminta
Kirsi Liikanen vetäjä, yhteyshenkilö eri tahoihin, hälyryhmän hälyttäjä. Hälyryhmä on peko-ryhmän päättävä
elin ja sen kokoonpano oli vuonna 2017 5 henkilöä: Sanna Hallman, Kirsi Liikanen, Taija Koskenkorva, Heidi
Rentola ja Krista Liikanen.
Näyttelytoimikunta
Marianne Nurminen näyttelyn puheenjohtaja ja näyttelysihteeri, Raija Enqvist varapj., kanttiinipäällikkö
talvi-näyttely (ero. 22.2.2017), Kaarina Granlund kanttiinivastaava pentunäyttely, Tarja Söderholm rahastonhoitaja, Arja Seppälä palkintovastaava talvinäyttely, Mervi Ihantola eläinlääkäri, tuomari- ja kehäsihteerilahjavastaava, Heikki Mikkelä järjestelypäällikkö, Hannu Valin järjestelyvastaava, varapj. 7.8.2017 lukien, Leila
Tikkanen jäsen, Kirsi Lankola jäsen 2.10.2017 lukien, Anni Lemmetty jäsen 2.10.2017 lukien, Tuija Aronen
rokotusten vastaava ja Aila Lindqvist kokoussihteeri ja toimistopäällikkö.
Koiramäkitoimikunta
Risto Granlund Koiramäen isäntä ja Kaarina Granlund Koiramäen emäntä, toimikunnan jäsenet Kalevi
Jääskeläi-nen, Seija Jääskeläinen (31.1.2017 asti), Hannu Söderholm, Hannu Valin, Seppo Pohjola ja Markku
Tapaninen. Koiramäen vuokrausta on hoitanut Kaarina Granlund.
Huvitoimikunta
Tarja Söderholm vastaava ja jäsenet Kaarina Granlund ja Pirjo Iso-Kuusela. Kanttiinin toiminnassa mukana
ovat olleet myös Anu Perttunen ja Heli Isotalo. Kenttäkahvituksen yleiskoulutuksissa on hoitanut Kaarina
Granlund.

KOULUTUSTOIMINTA

Yleiset koulutukset ovat tapahtuneet Löyttymäen kentällä tiistaisin (kesäaikana) ja sunnuntaisin (talviaikana). Tavoitteelliset koirakot ovat voineet harjoitella yksitellen samaan aikaan kentällä. Heinolan Palvelus- ja
Seura-koira ry:n harjoitushalli Heinolassa os. Viilukatu 3, on ollut jäsenten harjoituskäytössä 2 h torstai-iltaisin tammi-maaliskuun ajan. Hallia käytti harjoituspaikkana keskimäärin 6 harjoittelijaa per kerta. A-Qility
Oy:n halli osoit-teessa Vipusenkatu 25 Lahti, on ollut harjoituskäytössä 2 h perjantai-iltaisin loka-marraskuussa, yht. 6 kertaa. Hallia käytti harjoituksiinsa aktiivisesti keskimäärin 7 harjoittelijaa. Halleilla ei ole ollut
ohjattua harjoittelua.
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Maastokoulutuksia on tapahtunut eri koulutusvetäjien ryhmissä viikoittain sopimusten mukaan. Kesäaikana
koulutukset ovat tapahtuneet pääasiassa arki-iltoina ja talviaikaan viikonloppuina. Koulutus- ja koemaastojen käytöstä on sovittu maanomistajien ja metsästysseurojen kanssa sekä pyritty käyttämään yhdistyksen
Koira-mäen aluetta. Hollolan kunnalta on saatu käyttöoikeus kahden hakuradan edellyttämään maa-alueeseen Kukonkoivun alueelta. Koiramäen kenttä ja maasto ovat olleet myös jäsenten omatoimisessa käytössä.
Ko-keenomaisia harjoituksia on pidetty Koiramäessä vuoden aikana huhti-syyskuun aikana 6 kertaa.
Minna Uurainen ja Teija Jauhanen osallistuivat TOKO:n valtakunnallisille koulutuspäiville 11.-12.2.2017.
Yhdistyksen omien kouluttajien pitämät kurssit ja koulutukset, jotka ovat olleet ensisijaisesti yhdistyksen
jäsenille
• Tokokurssi ”Kohti alokasluokkaa” huhti-toukokuussa 6 kokoontumiskertaa, osallistui 6 koirakkoa, vetäji-nä Jannina Piiroinen ja Jenna Behm,
• BH-kurssi toukokuussa 6 kokoontumiskertaa, osallistui 6 koirakkoa, vetäjä Tuula Sahiluoto,
• Leikitysilta 31.5.2017, jossa opeteltiin leikkimään koiran kanssa mukana 9 koirakkoa, kouluttajana
Antti Säynäjärvi,
• Tottelevaisuuskoulutusilta 14.6.2017, osallistui 6 koirakkoa, vetäjä Antti Säynäjärvi,
• Opetellaan oppimaan-kurssi kesä-elokuussa 6 kokoontumiskertaa, osallistui 6 koirakkoa, ja kurssin jatko-osa syys-lokakuussa 4 kokoontumiskertaa ja yksi kaikille avoin teoriatunti 4.9.2017, osallistui 6 		
koirakkoa, kouluttajana Laura Jätyri ja
• Pentu/nuorten koirien kurssi järjestettiin Koiramäessä kolmena peräkkäisenä keskiviikkona elokuus		
sa, mukana 6 koirakkoa, kouluttajana Antti Säynäjärvi.
Ulkopuolisten kouluttajien koulutuspäivät
• Metsäjälkikoulutuspäivä 3.6.2017, osallistui 8 koirakkoa ja 2 kuuntelijaa, kouluttajana Tarja Martin		
puro,
• EK-koulutuspäivä 8.7.2017, osallistui 8 koirakkoa ja 4 kuuntelijaa, kouluttajana Sari Kärnä ja
• Hakukoulutuspäivä 20.8.2017, osallistui 8 koirakkoa ja 3 kuuntelijaa, kouluttajana Sari Kärnä.

KOETOIMINTA

Palveluskoira- ja tottelevaisuuskokeita (osallistujamäärä suluissa) järjestettiin seuraavasti:
17.4.2017
pelastushakukoe, PEHA A ja B, Nastola, Koiramäki (6)
6.5.2017
BH-koe, Käyttäytymiskoe, koulutustunnus BH, Lahti Löyttymäen kenttä (7)
27.5.2017
hakukoe (PAHA), koulutustunnus HK1-3, Nastola, Koiramäki (8)
1.7.2017
piirinmestaruuskoe, jälkikoe JK3 ja hakukoe HK3, Nastola Koiramäki (7)
15.7.2017
toko-koe, Tottelevaisuuskoe, Nastola, Koiramäki (15)
27.8.2017
BH-koe, Käyttäytymiskoe, koulutustunnus BH, Nastola Koiramäki (9)
16.9.2017
jälkikoe (PAJÄ), koulutustunnus JK1-2, Lahti ja Järvelä (10)
30.9.2017
BH-koe, Käyttäytymiskoe, koulutustunnus BH, Nastola Koiramäki (8)
7.10.1017
hakukoe, (PAHA), koulutustunnus HK1-3 Nastola, Koiramäki (10).

PELASTUSKOIRATOIMINTA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Toimintaa vuonna 2017
Maastokoulutusta (haku, jälki) pääasiassa sunnuntaisin klo 10.00, sovitusti myös muina päivinä
Tottis- ja kettiskoulutusta
Rakennusetsintää
Rauniovierailuja (Korso, Kouvola)
Hälyryhmän treenit
Alueen koirahälyryhmien yhteistreeni
Osallistuminen Palveluskoiraliiton pelastuskoiratoimikunnan lisäkursseille: Sanna Hallman A-kurssi 		
(Hamina), Kirsi Liikanen B-kurssi (Kannus)
Osallistuminen SPKL:n pelastuskoiratoimikunnan järjestämään seminaariin (Vantaa /Jyväskylä)

•
•

Osallistuminen muiden pelastuskoirayhdistysten ja –ryhmien toimintaan
VIRTA-tarkastuksen järjestäminen 3.12.2017 (Kirsi Liikanen & hollanninpaimenkoira n Casa d´Agos		
tini Milwaukee Mile, hyväksytty tulos ja sijoitus koirakkona Lahden käyttökoira/peko:n Vapepan hälytys-ryhmään).

NÄYTTELYTOIMINTA

Yhdistys on järjestänyt kaksi näyttelyä: ryhmänäyttelyn 1 ja 2 ryhmille tammikuussa ja kaikkien rotujen
pentu-näyttelyn lokakuussa. Molemmat näyttelyt onnistuivat hyvin ja saivat runsaasti hyvää palautetta
järjestelyistä. Näyttelyt tuottivat yhdistykselle varoja noin 8 000 euroa. Kummassakin näyttelyssä oli reilu
40 talkoolaista, jotka olivat mukana luomassa onnistuneita tapahtumia. Näyttelyiden yhteistyökumppanina
toimi Royal Canin. Näyt-telytoimikunta on kokoontunut vuoden aikana 5 kertaa ja lisäksi se on pitänyt sähköpostikokouksia.
15.1.2017 järjestettiin Talvinäyttely Lahden Messukeskuksessa, Lahti Hallissa.
Näyttely sisälsi FCI ryhmän 1 ja 2 koirat, junior-handler, lapsi ja koira kilpailu, parikilpailu, myös pennut ja
näytte-lyyn osallistui 939 koiraa. Best In Show: BIS 1 schipperke - Ison Mustan Isadora, Silvo Jenni, BIS 2
kääpiöpinseri - A’dreams Black Sisu, Vierula Raili.
29.10.2017 järjestettiin Pentunäyttely Lahden Messukeskuksessa, Lahti Hallissa.
Näyttely sisälsi kaikki rodut, junior-handler, lapsi ja koira kilpailu, parikilpailu ja näyttelyyn osallistui 554
koiraa. Best In Show: BIS 1 sileäkarvainen noutaja - Suzuki Da Real Côrte, V. Vorobjev, BIS 2 belgianpaimenkoira groenendael - Flammeus Boom Kah, Ryhänen Nette & Hotanen Tiina, BIS 3 kääpiösnautseri musta-hopea - Jettyspoof’s Frozen Sangria, Virolainen Susanne & Paavo, BIS 4 italianajokoira karkeakarvainen - Lampo
Di Pompia-no, Penttinen Taina & Viljanmaa Teija.

KOIRAMÄKI

Toimintansa mahdollistamiseksi yhdistys omistaa metsätilan Lahden kaupungin Nastolasta. Koiramäki on
laaja 10 ha:n maastoalue. Koiramäessä on noin 100×45 m kivituhkapohjainen koulutuskenttä palvelus- ja
pelastuskoira-kokeiden tottelevaisuusosuus koeohjeiden mukaisine telineineen, sekä maastoja mm. esineruudun ja hakuko-keen harjoittelua ja kilpailuja varten. Koiramäen osoite on Kalliometsäntie 100, Lahti
(entinen tien nimi ja ajo-ohje: Syrjäläntie, tien päässä, Nastolan Pensuolla). Alueella sijaitsevat kanttiinikoppi
ja autotalli varastoina. Halli-tus on toimintavuoden aikana laatinut Koiramäen käyttö- ja vuokrausehdot.
Kenttä ja maastot ovat jäsenistön vapaasti käytettävissä varattujen vuorojen ulkopuolella. Kentän varaus
ei ole estänyt maastoharjoittelua. Sekä ohjatun että omatoimisen harjoittelun ehdottomana edellytyksenä
Koiramäessä on ollut voimassa oleva jä-senmaksu.
Koiramäessä on vuoden aikana pidetty useita kokeita sekä sitä on vuokrattu ulkopuolisille tahoille harrastus- ja koekäyttöön, koska yhdistyksen sääntöjen mukaisena tarkoituksena on toimia alueella asuvien
palveluskoira-harrastajien ja -ystävien yhdyssiteenä ja edistää palveluskoirarotujen koulutusta ja harrastustoimintaa.
Koiramäen kehittämisinvestointi
Etpähä ry on myöntänyt Lahden Käyttökoira ry:lle Leader-hankerahaa Manner-Suomen maaseudun rahoitta-misohjelmasta 2014-2020 Koiramäen koulutuskentän sähköistykseen, valaistukseen ja sorastukseen.
Hanke on toteutettu 1.10.2015 – 30.11.2017. Yhdistyksen hallitukset ovat toimineet päätoimeenpanijana
ja hankkeen vas-tuuhenkilönä on toiminut yhdistyksen rahastonhoitaja Tarja Söderholm. Yhdistyksen jäsen
Risto Granlund on toiminut toteutuksen valvojana.
Kustannukset ja rahoitus
		Kustannusarvio 			31.656,00 €
		
Myönnetty julkinen tuki 			
13.328,00 €
		
Valaistuksen ja alueen sähköistyksen osalta hanke on toteutunut ja hankkeen kustannukset
		
korvattu vuonna 2016.
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Kustannukset: sähköjen asennus ja muut kulut
saatu tuki 50 %			
10.478,00 €

20.956,00 €

Viimeinen maksatushakemus vuonna 2017:
kentän kunnostus ja sorastus
		murskeen hankintakulut			4.103,10 €
		
soran tasaus kentälle 			
390,60 €
		kulut yhteensä			4.493,70 €
		
anottu tuki 50 %			
2.246,85 €
		Kokonaiskustannus 			25.449,70 €
		
Saatu tuki				
12.724,85 €
		
Saadun tuen lisäksi hanke rahoitettiin yhdistyksen omalla tulorahoituksella ja säästöillä. Yhteistyökumppanit
hankkeen toteutuksessa: Etpähä ry, Lahti Energia Oy, Sähkötoimisto Aarno Ahonen Oy, Kajalon Sora Ky ja
Eeri-käinen Kari. Hankkeen tavoitteena on ollut saada aikaan toimiva koiraharrastuskeskus, joka on toteutunut. Säh-köistäminen on mahdollistanut kentän käyttöä ympäri vuoden ja sorastuksen myötä on saatu
tottelevaisuus-kenttä, mikä täyttää myös vaatimukset kokeiden järjestämiseen. Aluetta käytetään myös mm.
vapaaehtoisten pelastus-, haku- ja jälkikoirien koulutukseen. Lisäksi alueella järjestetään kaikille roduille
avoimia käyttäytymis-kokeita ja
koulutuksia. Toimenpiteen seurauksena alueen käyttömahdollisuudet ja käyttöaste ovat parantuneet, mikä
mahdollistaa harrastustoiminnan kehittämisen ja kasvattamisen.
Koiramäen hoito ja kunnostus
Koiramäessä on suoritettu kuluvan vuoden aikana koulutuskentän perusteellinen kunnostus osana Leader-hanketta kentän rakennetta muuttamalla ja sorastuksella, parkkialuetta on myös kunnostettu soralla.
Tarvik-keista A-este on kunnostettu. Koiramäessä on myös suoritettu metsänhoidollisia töitä kuivuneita
puita kaata-malla, sekä vesakon raivauksella ja torjunnalla. Metsänraivaus jatkuu myös ensi toimintavuonna. Kanttiinikopin terassi on öljytty sekä tehty muita pienempiä siivous ja kunnostustöitä. Mahdollisesti
uudelle grilli- ja huvimaja-katokselle on tehty alustavia pohjatöitä sorastamalla. Toimenpiteistä on vastannut
koiramäkitoimikunta.

HUVITILAISUUDET, JUHLAT JA KANTTIINIT

Huvitoimikunta on järjestänyt jäsenistölle tapahtumia, illanviettoja ja retkiä, sekä huolehtinut kokeiden ja
kou-lutusten kahvituksesta. Kanttiini on ollut paikalla kaikissa yhdistyksen järjestämissä kokeissa, Match
Show -tapahtumassa, koulutusohjaajakurssilla ja luennoilla. Lisäksi huvitoiminta on pitänyt kenttäkahvitusta
yleiskoulu-tuksissa. Tehtäviin on kuulunut myös tiedottaminen. Huvitoimikunta on tiedottanut hallitukselle
tapahtumiin liittyvistä asioista, hyväksyttänyt hallituksella tapahtumat ja niiden budjetit, sekä tiedottanut
tapahtumista mm. hallituksen sähköisissä tiedotteissa, Mopen Postissa, facebookissa ja kotisivuilla.
Järjestetyt tapahtumat
• Löyttymäen kentän siivoustalkoot 26.4.2017, sateisesta ja viileästä säästä huolimatta 20 osallistujaa.
• Näyttely- ja virkistysmatka Tallinnaan 3.-5.6.2017. Matkaan osallistui 20 hlöä + 8 koiraa.
• Koiramäki 10 v. juhla 2.9.2017 Koiramäessä, juhlimassa oli 40 henkilöä koirineen. Tarjolla mm. Liha Mero-sen possua. Juhlassa oli erilaisia kilpailuja ja ohjelmanumeroita.
• Talkooruokailu 22.11.2017 Ravintola Koti, Lahden urheilu- ja messukeskuksessa. Ruokailemassa oli 54
talkoolaista.

TIEDOTTAMINEN

Kotisivut
Yhdistys teki merkittävän kotisivu-uudistuksen WordPress- julkaisujärjestelmään. Sivut tehtiin responsiivisiksi eli ne skaalautuvat paremmin eri laitteille, sekä niitä on helpompi päivittää. Uudet kotisivut avautuivat
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22.2.2017. Kotisivu-uudistuksesta vastasi Leena Valtonen ja Touko Media, jonka kanssa yhdistys teki palvelusopimuksen. Kotisivujen uudistamiseksi nimettiin työryhmä, jossa toimivat: Leena Valtonen, Riitta Tapaninen, Minna Uurainen, Kaarina Granlund ja Milla Mäkinen. Työryhmä kokoontui 16.2.2017. Kotisivuja on muokattu vuoden aikana saadun palautteen perusteella. Minkeli Welling aloitti kotisivuvastaavana 10.8.2017.
Mopen Posti
Yhdistys on harjoittanut julkaisutoimintaa julkaisemalla jäsenlehti Mopen Postia. Mopen Postia tammikuussa ilmestyneen v. 2016 numeron lisäksi julkaistiin painettuna vuoden aikana kaksi kertaa. Lehden painopaikka oli Lahden Työn Paikka Oy.
Jäsentiedotteet
Hallituksen päätöksistä on jäsenistölle tiedotettu sähköpostitse 9 kertaa. Lisäksi jäseniä on tiedotettu yhdistyk-sen suljetussa Facebook-ryhmässä ja kotisivuilla.

VARAINHANKINTA
•
•
•

•

KV-näyttelyn 25.-26.3.2017 kehäkahvitusprojekti, projekti-vastaavat Mia Varesto ja Kaarina Granlund
Kehäkahvituksessa on huolehdittu kehätoimitsijoiden ja tuomareiden kahvituksesta ja talkooväen 		
kahvituksesta.
Match Show 13.8.2017 Launeen urheilukentällä, järjestelyvastaava Tarja Lindevall. Epävirallisen 		
Rallyto-kon järjestelyistä vastasi Minna Uurainen, tapahtumapäivänä Heli Isotalo. Match Show:n 		
osallistujamää-rä oli 99 koirakkoa ja epäviralliseen Rallytokokilpailuun osallistui 22 koirakkoa. Match
Show:ssa tuoma-reina toimivat Tarja Tervonen, Ossi Harjula, Emmi Seppänen, Anne Manninen ja 		
Emmi Leikkola ja Rally-tokossa Taru Leskinen.
Yhdistyksellä on vastuullaan 3 koirapuistoa Lahdessa. Paavolan koirapuisto, Rekolanpohjan koirapuisto ja
Tanssimäenkadun koirapuisto. Koirapuistojen hoidosta ovat vastanneet Kaarina Granlund, Kalevi Jääskeläinen ja Tarja Söderholm.

EDUSTUKSET
•
•
•
•
•

Salpausselän Kennelpiiri ry:n vuosikokous 8.3.2017 Maaseuturavintola Hollolan Hirvessä, yhdistyksen
edustajina Marianne Nurminen, Kaarina Granlund, Heikki Mikkelä ja Minna Uurainen.
Suomen Palveluskoiraliiton syyskokoukseen 18.11.2017 yhdistyksen edustajina osallistuivat Marianne
Nurminen, Kaarina Granlund ja Tarja Söderholm.
Villähteen metsästysseuran järjestämiin Hirvipeijaisiin 4.11.2017 osallistuivat Marianne Nurminen ja
Minna Uurainen.
SPL Lahden alaosaston 40 v.-juhlassa 25.11.2017 yhdistystä edusti Marianne Nurminen.
Yhdistyksen edustajat ovat lisäksi osallistuneet jäsenten muistotilaisuuksiin.

Arvokilpailusaavutukset / edustukset
Yhdistys on tukenut arvokilpailuihin osallistuneita LKK:ta edustaneita jäseniä ja LKK:ta edustaneita joukkueita.
Palveluskoirien SM-koe 3.-6.8.2017 Paimio
yhdistyksen edustajina osallistuivat:
Viestiin, 1. sija, Suomen Mestari, bpmn Aktivistin Kanerva, Jonna Markkanen,
ja hakuun, ei sijoitusta, apkn Dazzling Spirit in the Nick of Time, Tanja Björnström.
Palveluskoirien piirinmestaruuskilpailut 1.7.2017
hakukoe
sijoitus 1., piirin mestari bcu Hopeaketun Judi Pusukala, Jenna Behm ja
sijoitus 2. bptu Tarkatan Meukow, Seppo Pohjola sekä
jälkikoe
sijoitus 1., piirin mestari bpgn Mustantuulen Xanadu, Anni Lemmetty.
Lahden Käyttökoira toimi järjestäjänä.
TOKO piirinmestaruuskilpailut 30.9.2017
joukkue ei sijoittunut, joukkueessa kilpailivat:
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alo-luokka sijoitus 2. mäyräkoira lk n. Sokka, Emma Tuominen,
avo-luokka sijoitus 3. bptn Eltempon Dirlanda, Emma Tuominen ja
voi-luokka sijoitus 2. bpgu Cousin´s Ulvar, Merja Ikonen.
Rallytokon piirimestaruuskilpailut 1.10.2017
joukkue ei sijoittunut, joukkueessa kilpailivat:
MES-luokassa alle hyväksytyn pistemäärän mittelpitz u Damirazin Huisin Hieno ja mittelpitz u Damirazin
Öinen Tuuli, Heli Isotalo,
ALO-luokassa RTK1 sekä 2. sija bpmn Aktivistin Silkki, Jonna Markkanen ja
ALO-luokassa hyväksytty tulos bptn Eltempon Dirlanda, Emma Tuominen.
Palkitut koirat
Vuosikokouksessa 22.2.2017 jaettiin kiertopalkinto v. 2017 Talvinäyttelyssä parhaiten menestyneelle LKK n
jäse-nen omistamalle käyttöluokan koiralle bn Vuorman Elit Flirt, om. Tanja Lehikoinen.
Yhdistys palkitsee vuosikokouksessaan 8.3.2018 seuraavat koirat ohjaajineen vuoden 2017 saavutuksista:
Paras palveluskoira ja paras viestikoira (kiertopalkinto)
bpmn Aktivistin Kanerva, om. Jonna Markkanen
Paras nuorikoita (joka ei ole ennen kilpailukauden alkua 1.4. täyttänyt 2 vuotta)
hwn Uskihoff´s Melina, om. Lotta Mertsalmi
Kiertopalkinnot:
Paras jälkikoira
hwu Hayaklause Leaderman, om. Hannu Virtanen
Paras hakukoira
bcu Hopeaketun Judi Pusukala, om. Jenna Behm
Paras fh-koira		
rwu Finnmaiden´s X-tra Genious, om. Tiina Holopainen
Monipuolisin koira bcu Tronic Jaxon, om. Terhi Perkiö
Käyttövalion arvosta aku Didaktic´s Cuba Libre (jälki) FI KVA, om. Aija Valli
Kannustuspalkinnon saaja Hannu Virtanen ja vuoden talkoolainen Taija Koskenkorva.
Palveluskoiraliiton harrastusmerkkien saajat: kultainen: Margit Haukka, hopeinen: Jenna Behm, Pirjo Euksela, Sari Honkanen, Heli Isotalo, Laura Jätyri, Mika Lahti, Johanna Lindqvist ja Elisa Pursiainen sekä
pronssinen: Sanna Hallman, Annika Harsu, Tiina Holopainen, Taija Koskenkorva, Pirjo Iso-Kuusela, Lotta
Mert-salmi, Alina Paukkunen, Terhi Perkiö, Marianna Pettersson, Heidi Rentola, Tarja Valjakka, Kirsi Valkjärvi, Miia Varesto ja Hannu Virtanen.

KIITOKSET

Lahden Käyttökoira ry kiittää jäsenistöä, toimintaan osallistuneita ja toimintaa tukeneita yhteistyökumppanei-tamme Royal Caninia, Lemmikkikellari Riemua ja yksityishenkilöitä vuodesta 2017.
LAHDEN KÄYTTÖKOIRA RY
Hallitus
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Toimintasuunnitelma 2018
TOIMINTA-AJATUS

Yhdistyksen tarkoituksena on:
• Toimia alueella asuvien palveluskoiraharrastajien ja -ystävien yhdyssiteenä.
• Edistää palveluskoirarotujen koulutusta ja harrastustoimintaa.
• Tukee kenneltoimintaa.
• Ohjata jäsenistöään oikein hoitamaan, kasvattamaan ja kouluttamaan koiriaan, tavoitteena terve, 		
käyttökelpoinen, hyväluonteinen ja yhteiskuntaan soveltuva koira.
• Päämääriensä hyväksi toimia laillisesti ja puolueettomasti.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Lahden Käyttökoira järjestää palveluskoira- ja muita koirakokeita, kilpailuja,
näyttelyitä, kursseja, koulutustilaisuuksia, leirejä, retkiä, neuvontatilaisuuksia ja huvitilaisuuksia yms. Yhdistys voi myös harjoittaa julkaisutoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan jäl-kisäädöksiä ja lahjoituksia, sekä omistamaan kiinteää omaisuutta. Yhdistys voi kiinnittää ja vuokrata
omaisuut-taan sekä vuokrata käyttöönsä omaisuutta muilta. Yhdistys voi järjestää asianmukaisella luvalla
myös rahanke-räyksiä, arpajaisia ja juhlia. Yhdistys ja Lemmikkikellari Riemu ovat sopineet yhteistyösopimuksen, joka oikeut-taa jäsenistön saamaan ostoksistaan asiakasalennuksia.

KOULUTUSTOIMINTA

Yleiskoulutukset tapahtuvat Löyttymäen kentällä tiistaisin (kesäaikana) ja sunnuntaisin (talviaikana).
Koiramäen kenttä ja maasto ovat jäsenten omatoimisessa käytössä. Koulutusohjaajilla on jäsenille koulutuskortteja, jotka oikeuttavat mahdollisiin alennuksiin. A-Qility Oy:n hallitila os. Vipusenkatu 25 on harjoituskäytössä 2 h/ 2 ker-taa/kk tammi-maaliskuussa. Hallilla ei ole ohjattua harjoittelua. Kennelpiirin hallilla
on vuoro 2 h/vko tammi-helmikuussa omatoimisia rallytokoharjoituksia varten.
Maastokoulutusta tapahtuu eri koulutusvetäjien ryhmissä viikoittain sopimusten mukaan. Kesäaikana koulutuk-set tapahtuvat pääasiassa arki-iltoina ja talviaikaan viikonloppuina. Koulutus-ja koemaastojen käytöstä
sovitaan maanomistajien ja metsästysseurojen kanssa sekä pyritään käyttämään yhdistyksen Koiramäen
aluetta. Koira-mäen kenttää ja harjoitusaluetta edelleen kehitetään. Investoidaan hankkimalla sinne grilli- ja
huvimajakatos.

KILPAILU-, KOE- JA KOULUTUSTILAISUUDET

Pk-kokeita: jälkikoe, hakukoe, viestikoe, piirinmestaruuskoe jk + hk ja Tokokoe sekä BH kokeita keväällä ja
syk-syllä.
Toimintavuoden aikana järjestetään seuraavia kurssi- ja koulutustapahtumia:
Kokeenomaiset harjoitukset kerta/kk, Toko- ja rallytokokoulutus, BH-kurssi, Pentukurssi, Arkitottelevaisuus-kurssi, Arkitottelevaisuusohjaajakurssi, Luentoja, Tottiskoulutus, EK-päivä, Metsäjälkikoulutus ja
NoseWork-koulutus.
Lisäksi tuetaan arvokilpailuihin osallistuvia LKK:ta edustavia jäseniä ja LKK:ta edustavia joukkueita.
Pelastuskoirajaosto toteuttaa omaa toimintasuunnitelmaa.

NÄYTTELYTOIMINTA
•
•
•
•

Yhdistys järjestää varojen hankkimiseksi seuraavat näyttelyt. Näyttelyjen järjestämisistä vastaa näyttelytoimi-kunta.
Talvinäyttely 14.1.2018, n. 800 koiran näyttely Messukeskuksessa ryhmille 1 ja 2, junior-handler, 		
lapsi ja koira kilpailu, parikilpailu, myös pennut.
Kaikkien rotujen n. 700 koiran Pentunäyttely 21.10.2018, sisältäen myös edellä mainitut kilpailut.
Talvinäyttely 13.1.2019 lisätään ryhmä 9, ryhmien 1 ja 2 lisäksi.
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MUU TOIMINTA

Virkistys
• Jäsenille järjestetään erilaisia huvi- ja virkistystilaisuuksia:
• Tallinnaan virkistys- ja näyttelymatka 1.-3.6.2018.
• Talkooruokailu aktiivijäsenten palkitsemiseksi.
Varainhankinta
• Match Show.
• Salpausselän Kennelpiirin KV-näyttelyn kehäkahvitusprojekti Lahti KV 24.-25.3.2018.
• Yhdistyksellä on vastuullaan 3 koirapuistoa Lahdessa: Paavolan koirapuisto, Rekolanpohjan koirapu		
isto ja Tanssimäenkadun koirapuisto.

TIEDOTTAMINEN

Jäsenlehti Mopen Posti ilmestyy painettuna 2 kertaa vuodessa, jäsentiedotteet, yhdistyksen omat internet-sivut ja yhdistyksen jäsenten facebook-ryhmä sekä yhdistyksen julkinen facebook-sivu.
Hallituksen päätökset toimitetaan sähköpostilla jäsenille tiedoksi.

LAHDEN KÄYTTÖKOIRA RY
Hallitus

Talkoolaiseksi LKK:n mätsäriin
Match Show järjestetään 24.5.2018 Launeen sirkuskentällä.
Talkoolaisia tarvitaan mm. järjestyksenvalvojiksi, liikenteenohjaukseen, kehätoimitsijoiksi, kasaukseen ym.
Ilmoittautumiset talkoisiin: Tarja Lindevall, tarja.lindevall@gmail.com
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24.5.

LAhti

Lahden Käyttökoira Ry järjestää:
Match show Launeen tapahtumakentällä Lahdessa,
osoite: Launeenkatu 7, Lahti
Ilmoittautuminen paikanpäällä kello 17 alkaen, kehät kello 18
Tapahtumassa noudatetaan Suomen Kennelliiton
rokotusohjeita!
Tiedustelut: tarja.lindevall@gmail.com

Paikalla myös kanttiini!
8 euroa

LUOKAT JA TUOMARIT
Pienet pennut (koira alle 1v) - Anne Väisänen
Pienet aikuiset - Antti Nieminen
Isot pennut (koira alle 1v) - Tino Jalonen
Isot aikuiset - Emma Tuominen

5 euro a

Sekarotuiset - Emmi Seppänen
Lapsi ja koira (esittäjä alle 10v) - Emmi Seppänen
Junior handler (esittäjä 10-17v) - Emmi Seppänen
Senior handler (esittäjä yli 18v) - Emmi Seppänen
Parikilpailu - Emmi Seppänen
Veteraanit (koira yli 8v) - Emmi Seppänen
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Teksti Mervi Ihantola ja Emma Tuominen, kuvat Merja Saarenpää ja Mervi Ihantola

Nose work
LKK järjesti Merja Saarenpään Nose Work -aiheisen luennon Jalkarannan monitoimitalo Jalossa
10.3. ja käytännön treenit Ahtialan nuorisoseurantalolla 17-18.3. Nose Work on monelle
uusi tuttavuus, mutta sitäkin mukaansatempaavampi harrastus.

Hajuanalysoinnin spesialisti

Koiran hajuja analysoivat aivoalueet ovat monikymmenkertaisesti suuremmat kuin ihmisellä.
Koiran nenän anatominen rakenne mahdollistaa
valtavasti suuremman hajureseptorimäärän
ihmiseen ja moniin muihinkin eläinlajeihin
verrattuna, ja tekee siitä hajuanalysoinnin spesialistin. Tätä kapasiteettia ihminen hyödyntää
käytännössä kasvavassa määrin. Mitä enemmän
koiran haistamiskykyä kehitetään, sitä paremmaksi se oppii hajuaistinsa käytössä. ”Harjoitus
tekee mestarin”. Koira ilmaisee melkein mitä
vain, kunhan se ymmärtää tehtävänsä. Ilmaisu ei
tapahdu itsestään, vaan vaatii mm. oikean haistamistyöskentelyn, hajuerottelun, ilmaisutekniikan ja hyvän muistin. Eri rotujen kyvyistä selviytyä hajutunnistamisessa on tehty tutkimuksia,
vaikka roduilla saattaa olla eroja, jokainen koira
rodussa kuin rodussa kykenee uskomattoman
hienoihin suorituksiin, joten rotu tai koko ei ole
este opettaa koiraa haistamaan.
Haistamaan oppiminen onkin Nose Workin
avainsana. Oikea haistelutekniikka ja tarve-
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kohtaisen solukon luominen hajuaistinalueelle
on lähtökohta. Koiran hajuepiteeli kehittyy
aistimaan tarkemmin nimenomaan opetettuja hajuja. Tämä hajuskaala voi olla kokeneella
työkoiralla valtava. Opetus aloitetaan kuitenkin
aina perusteista.
Hajuerottelukoirat etsivät mm. räjähteitä,
huumeita, palopaikkojen alkulähteitä, homeita,
kasvaimia, mutta koiran nenän hyväksikäyttö ei
rajoitu vain tällaiseen. Koiraa on käytetty apuna
malminetsinnässä, puuntuhoojien torjunnassa,
yhtä hyvin kuin syöpien, epileptisten
kohtausten, lehmien kiiman parhaiden hetkien etsinnässä ja käyttö
laajenee koko ajan! Nose Work
osaaminen on perusta kaikelle hyötykoirakoulutukselle.
Hajuerottelussa koira ilmaisee opetetun/opetettujen aineen löydön.
Opetetulle koiran ainevalikoimaa
on edelleen helppo laajentaa esimerkiksi jäljestyksessä tarvittaviin hajutunnistuksiin ja liittämällä
tunnistukseen kunkin kilpailulajin

tekninen suoritus. Lajin harrastaminen
kehittää omistajan kykyjä lukea koiransa
antamia signaaleja ja samalla omistajan
reaktionopeutta ja kouluttamiskykyjä.
Se on harrastus, jossa kekseliäisyys on
sallittua. On hauskaa havaita miten
koiran aktiivisuus ja yhteistyöhalukkuus
kehittyy sitä myötä, kun koira havaitsee
onnistuvansa toimien hyvin vapaasti hajuaistiaan hyödyntäen ja saamalla palkintoja (nameja) tuhkatiheään. Aluksi on
hyödyllistä harjoitella ryhmässä, jossa
korkeammalle edenneet osaavat auttavaa aloittelijaa eteenpäin. Nose Work
harrastuksena ei haittaa minkään perinteisen palveluskoiralajin harrastusta - päinvastoin. Koiralle se luo varmasti uutta puhtia toimia
omistajansa kanssa myös muissa pk-lajeissa,
sillä Nose Workin idean avulla pystytään koiralle
kertomaan helposti, mikä on nenätyöskentelyn
idea.
Aivoalueella ja erilaisissa aivojen välittäjäaineissa tapahtuu myös jotain positiivisesti koulutuksen edetessä. Harrastuksessa ei käytetä koiran
toiminnan korjaamisessa minkäänlaisia sanallisia tai fyysisiä (esimerkiksi remmin avulla) pakotteita. Koira toimii täysin omaehtoisesti ja se
koulutetaan naksuttimen ja ruokapalkkion avulla
palkaten oikeista hajutunnistuksista. Jokainen
koira käyttää luonnostaan nenäänsä ja työssä
onnistuminen ilman pakkoa ja pelkoja tuottaa
sille hyvänolon tunteen ja ilon työskentelystään
ohjaajan kanssa.

Tämä positiivinen tunne-elämys vahvistaa suhdetta ohjaajaan, motivoi koiraa yhteistyöhön
– tulevaisuudessa myös muissa toiminnoissa.
Hyvä olo parantaa koiran hyvinvointia, mikä
olikin alkuperäinen jenkkien koulutusidea.
Harrastus opettaa koiraa myös keskittymään ja
tekemään työtä sen omimmassa toiminnassa
helposti kontrolloitavissa olosuhteissa. Lajia
voi harrastaa sisätiloissa, ulkona tai erilaisissa
ajoneuvoissa, joten sää ei pääse häiritsemään.
Tämän vuoksi lajin harrastaminen lisää koiran
itsevarmuutta, yhteistyökykyä ohjaajan kanssa
ja rauhoittaa koiraa.

Nose work kilpailulajina

Koiran kouluttaminen kilpailutoimintaa silmällä
pitäen on luonnollisesti yksi koulutuksen tarkoitus. Nose Work on vuonna 2008 USA:ssa kehitetty harrastuslaji koirille. Alun alkaen tämä
nenätyöskentelyharjoitus kehitettiin rescuekoirien aktivointiin, mutta pian huomattiin, kuinka
paljon aktiivinen haisteleminen ja nenän
käyttäminen paransivat koirien hyvinvointia, ja laji levisi kaikkien koiranomistajien saataville. Nykyisin K9 Nose
Work on USAssa nopeasti suosiotaan
kasvattanut kilpailulaji, johon on koulutettu jo yli 5 000 koiraa.
Nose Work sopii kaikille koirille ja ohjaajille. Koira voi olla pieni tai suuri, rohkea tai arka, kolmijalkainen, kuuro tai
sokea. Laji ei vaadi koiralta tai ohjaajalta
erikoistaitoja, perushallinta on riittävä.
Lajia ei myöskään tarvitse harrastaa

17

harjoituksia tulee helpottaa esimerkiksi
olosuhteiden muutoksilla.

Nose workin välineistöä

ryhmässä, jolloin laji sopii myös ihmis- tai
koira-aroille yksilöille. Lajin tulee olla mukavaa
tekemistä ja hauskaa sekä ihmisille että koirille.
Lajin henkeen kuuluu, ettei tiukkoja palkitsemiseen tai hallintaan liittyviä sääntöjä ole. Koulutusmenetelminä suositaan palkitsemiseen
pohjautuvia menetelmiä. esimerkiksi naksuttimen avulla tapahtuvaa koulutusta.

Palkitseminen tehdään koiralle mieluisalla ruoalla. Ruoan saaminen ei kiihdytä koiraa (vrt. lelun heittäminen)
eikä siten häiritse koiran työskentelyä,
näin työskentelystä saadaan keskittynyttä, rauhallista ja tarkkaa. Samaa
periaatetta käytetään nykyisin yleisesti
koulutettaessa esimerkiksi virkakoiria
narkoottisten aineiden, räjähteiden, rahan, homeen, tms. aineiden ilmaisuun.
Nose Work -koulutuksessa käytetään
tavallisesti kolmea helposti saatavaa, ostettavaa
hydrolaattia, mutta esimerkiksi kotoinen tee
toimii aivan hyvin.

Koiran pitää siis erottaa halutut hajut erilaista paikoista, pinnoista, ilmaista koulutuksessa
hyväksytyllä tavalla löydöt, kestää ympäristössä
esiintyviä häiriöitä, jaksaa toimia aktiivisesti ja
omatoimisesti ja nauttia työskentelystä ohjaajansa kera.
Riitta Koskenkangas osallistui Nose Work -treeSuomessa
On ihana katsoa,
neihin noutajansa kanssa, jonka innokkuus
työskentelyssä
ja luontainen halu ja taito työskennellä olivat
kuinka koira nauttii ja
noudatetaan
suuri etu harjoittelussa. Hajuerottelukoulutukedistyy!”
Nose Work
sen tarkoitus on opettaa koiralle haju, jonka se
- Riitta Koskenkangas
Finland ry:n
tunnistaa ja ilmaisee kaikkien muiden hajujen
laatimia sääntöjä. Koiralla on alaikäraja osallisjoukosta. ”Harjoituksissa olemme aloittaneet
tumiseen ja koiran sekä ohjaajan tulee suorittaa
lasipurkeilla, joissa on reikiä kannessa. Yhteen
aluksi testi, jossa todetaan koiran hallitsevan
purkkiin laitetaan etsittävä haju, ja annetaan
tarvittavat perustaidot hajutyöskentelyyn ja
koiran etsiä ja ilmaista se” Koskenkangas kerkilpailuun. Lajissa kilpaillaan kolmella eri tasolla
too harjoitusten kulusta. Seuraavaksi purkkeja
lisätään ja koiran tulee löytää purkeista se, missä ja kilpailuissa käytetään kolmea eri hajua (eukalyptus, laakerinlehti tai laventeli, tai näiden
etsittävä haju sijaitsee. Koulutus tehdään husekoitus). Näitä niin kutsuttuja hydrolaatteja voi
olellisesti vaihe kerrallaan, koska tunnistettavat
ostaa harjoittelua varten. Perustaidot koira oppii
hajut eivät useinkaan ole koiralle luontaisesti
helposti, mutta taitojen kehittämiseen tarvitaan
mielenkiintoisia. ”Olemme siirtäneet hajun
jo paljon omistajan kouluttajakykyjä ja innomyös huonekalutarraan, joka laitetaan esimevointeja.
rkiksi seinään” jatkaa Koskenkangas.

“
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Hajusta tehdään palkitsemisen avulla koiralle
kiinnostava ja tavoiteltava asia. Sen jälkeen
etsiminen sekä tunnistaminen ovatkin koiralle
hauskaa ja motivoivaa työtä. Harjoituksissa on
mahdollista tehdä hyvinkin vaihtelevia ja vaikeutta voi lisätä huomattavasti. Täytyy kuitenkin muistaa, että mikäli koira ei osaa tehtävää,

Kiitos Merja Saarenpäälle luennosta ja koulutuksesta!
Säännöt kilpailuihin ja muuta tietoa
Nose Workista löytyy osoitteesta:
https://www.noseworkfinland.com

Vuoden 2018 parhaiden palkitseminen
Vuosikokouksessa palkitsemme v. 2018 ansioituneet koirat.

Palkintovaihtoehdot:
Paras palveluskoira: 3 x VOI-luokan tulos, lasketaan tarvittaessa myös alemman luokan tulokset
lisäpisteitä. Lisäpisteitä saa SM ja PM kokeisiin osallistumisista saavutetun tuloksen mukaan.
Paras nuorikoira (joka ei ole ennen kilpailukauden alkua 1.4. täyttänyt 2 vuotta), 3 kokeen tulos, jos hakijoita enemmän

Kiertopalkinnot:

Rexin malja: paras SM-tulos, arvokisaosallistujalle
Hekun malja -lahjoittaja Unto Ilmevalta: Paras jälkikoira, luokasta riippumatta
Haun malja: Paras hakukoira, kriteerinä: enintään 3 tulosta, ei luokkarajaa
Paras viestikoira
Paras etsintäkoira
Paras fh-koira
Paras ipokoira
Paras tokokoira
Paras rally-tokokoira
Paras agilitykoira
Monipuolisin koira: pk-, pelastus-, toko-, näyttely- yms. koiralle, yksi tulos lajissa.
pisteissä huomioidaan 3 parasta pk-kokeen tulosta, tasapisteissä ratkaisee paras yksittäinen tulos, jos nekin menevät
tasan, maastopisteet, ratkaisevat

Muut palkittavat
Valion arvon saavuttaneet
LKK:n Talvinäyttely kiertopalkinto

Parhaalle käyttöluokan koiralle tai näyttelyn parhaiten menestyneelle koiralle, joka on Lahden Käyttökoiran jäsenen
omistuksessa.

Kannustuspalkinto

LKK palkitsee jäsenensä vuosittain kiertopalkinnolla eli kannustuspalkinnolla, jolla kannustetaan sen saajaa edelleen
jatkamaan jo aloittamaansa koiraharrastustaan. Palkinto annetaan vain muiden kuin itse jäsenen, antamien perustelujen ja suositusten pohjalta.

Vuoden talkoolainen

Ehdotuksia perusteluineen voi lähettää hallitukselle.
Kaikkia yllämainittuja palkintoja voit hakea lähettämällä koiran tiedot, kopion kilpailukirjasta ja tiedon siitä, mitä palkintoa haet 31.12.2018 mennessä sihteerille, os. Aila Lindqvist, Järvisenkatu 8 B 8 15880 Hollola.
Mikäli itse et ilmoita tai et halua olla valinnoissa mukana, emme ota tuloksiasi huomioon. Voit anoa vain yhtä palkintoa.
Myös vuoden 2018 vuosikertomukseen otamme tietoja, jos koirastasi on tullut tottelevaisuustai yms. Valio tai suorittanut Virta-tarkastuksen. Ilmoita koirasi tiedot sihteerille 31.12.2018 mennessä kirjallisesti,
jotta tiedot tulevat oikein.
Hallitus päättää pidättää oikeuden poiketa päätöksestään katsomissaan tilanteissa.

19

Hallitus esittäytyy
Pirjo Iso-Kuusela
Olen ollut Lahden Käyttökoiran jäsen noin vuoden ajan. Perheessämme on ollut vuodesta 1993 alkaen useita tervuja, mutta
niiden koulutuspuolesta on vastannut tyttäreni. Noin puolitoista
vuotta sitten sain yllättäen 13 kk vanhan kodinvaihtajatervun,
Wakan (BH EE LV LT BALT JMVA Bestseller Waka Waka). Waka
tarvitsi peruskoulutusta, joten päädyin erilaisten koiraharrastusten pariin. Harrastan Wakan kanssa tottelevaisuutta, hakua,
jäljen alkeita, esineruutua ja viimeisimpänä Rally-tokoa, jossa
kilpailut on jo korkattu kahden hyväksytyn tuloksen kera. Näiden
ohella käymme aina silloin tällöin koiranäyttelyissä.
Voidaan sanoa, että kun jollekin antaa pikkurillin, niin kohta
se vie koko käden. Näin on minullekin käynyt koiraharrastuksen kanssa. Onneksi minulla on runsaasti vapaa-aikaa, kun
olen muutama vuosi sitten jättänyt työelämän ja nyt nautin
vapaa-herrattaren olosta. Päivät menevät rattoisasti, kun on
monenlaista puuhaa Wakan sekä kahden kissani kanssa. Lisäksi
kesällä mökkeilen, hoidan puutarhaa, marjastan sekä sienestän.
Koiraharrastuksen parissa olen tutustunut ihaniin ihmisiin ja
saanut monia uusia ystäviä – mikä parasta, niin kunto kasvaa.

Kaarina Granlund
Olen Kaarina Granlund Lahden Kunnaksesta. Omakotitalossa
kanssani asustelee aviomies Risto ja
saksanpaimenkoira Noname eli kotoisasti Jade ikää nyt
melkein kaksi vuotta.
Koiraharrastukseni alkoi jo vuonna -91 ja tositarkoituksella
2005 saksanpaimenkoiran Essin kanssa.
Koirien kanssa olemme harrastaneet tottelevaisuutta, jälkeä
ja hakua.
Koiraharrastus on tärkeä osa elämää. Kalenteria täyttää
mukavasti kehä/talkooväen kahvitukset,
PK-kokeissa henkilöryhmässä toimiminen sekä viikoittaiset
hakuharjoitukset.
LKK:n jäsen vuodesta 2005
Koiramäen emäntä
Huvi- ja näytelytoimikunnan jäsen
Asuste myynti
Koiraharrastus on tuonut ystäviä ja yhteinen tekeminen harrastuksen parissa yhdistää.
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Toivotan kaikille aktiivista harrastus vuotta 2018 ja onnistumisia!
Terveisin Kaarina.

Laura Jätyri
Tervehdys kaikille!
Olen koe- ja koulutustoimikunnan vastaava ja uusi hallituksen
jäsen.
Tämän kevään olen hoitanut tehtävääni Italiasta käsin, sillä eläintenkouluttajaksi valmistuttuani halusin saada mahdollisimman
monipuolista kokemusta kouluttamisesta. Työskentelen Avezzanossa trimmaajana, eläintenkouluttajana sekä olen mukana
eläinavusteisessa toiminnassa fysioterapeutin roolissa.
Tavoitteeni tehtävässäni on ehdottaa yhdistyksen hallitukselle
monipuolista koulutusosaamista jäsenistön saataville. Olemme
kevään aikana kutsuneet lukuisia luennoitsijoita sekä kouluttajia
vieraaksemme ja iloisesti yllättyneenä kaikki kutsutut ovat tulleet
mielellään.
Palaute koulutuksista on ollut erittäin positiivista. Jotta voimme
jatkossakin tarjota laadukasta ja edullista koulutusta jäsenistölle,
tarvitsemme aktiivisia osallistujia.
Syksyn koulutuskalenteria ei ole vielä lyöty lukkoon, joten keskustelua ja toiveita jatkosta saa esittää minulle sähköpostitse sekä some-kanavillamme.
Kevään koekausi on alkamassa ja tapahtumien sekä yleiskoulutuksen pyörittämiseen tarvitsemme ihmisiä.
Nyt on hyvä hetki aktivoitua, sillä aktiivisille talkoilijoille yhdistys korvaa esimerkiksi yhden koekäynnin!
Kannattaa pitää tämä loistava jäsenetu mielessä!
Tapahtumia ja toimintaa ei ole ilman tekijöitä ja palveluskoiralajit eivät onnistu yksin!
Iloisiin näkemisiin kesällä!
Laura Jätyri
laura.jatyri@gmail.com

Heikki Mikkelä
Hei! Olen LKK:n perhejäsen ja kolmas
vuosi alkoi nyt hallituksessa varajäsenenä
sekä kuulun näyttelytoimikuntaan myös.
Asustelen Lahdessa Metsämaalla omakotitalossa vaimoni Liisan kanssa ja musta
dobermanniuros Milo kuuluu myös vahvuuteen.
Jo vuodesta 1988 alkaen yhdistys on tullut
tutuksi vaimoni kautta ja itse liityin perhejäseneksi muutama vuosi myöhemmin.
Vuosien aikana meillä on ollut monesti
2-3 koiruutta yhtä aikaa, Milo on kolmas
dobermanniuros joka tuli perheeseen
vuonna 2011.
Keväisin terveisin: Heikki
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Tarja Söderholm
Olen Tarja Söderholm, Lahdessa syntynyt ja lähes juurilleni palannut, Mukkulan metsiin samoilemaan.
Jos vuosi sitten luit edelliset esittelyt Mopen-postista, niin voit
siirtyä suoraan seuraavaan henkilön tarinaan. Kirjoituksessani ei
ole mikään muuttunut, paitsi ikää on tullut yksi vuosi lisää, mutta
hyvä näin :)
Kuvissa ovat ensimmäinen ja viimeinen ikioma koirani, SF K &
MVA BeRies Heide, Tampereen SM:ssä vuonna 1985 ja Beries
Frosty Hetty 2,5 v käppänä uunituoreessa kuvassa. Näiden kahden koiran välissä on ollut toinen suursnautseri Dhia sekä labbis
Wiilis.
Yhdistykseen olen liittynyt vuonna 1981 ja Heiden kanssa olen
kilpaillut jäljellä. Tuli kuitenkin aika, kun varsinainen kilpaura jäi
syystä tai toisesta, niin jatkoin
yhdistyksen muissa hommissa.
Ratamestarin ja koetoimitsijan tehtävät on tullut tutuksi
vuosien saatossa. PK-tuomarin
hommiakin kerkisin jokusen
vuoden tehdä. Olen ollut myös kanttiinissa, sihteerinä, rahastonhoitajana, näyttelytoimikunnassa yms. Yhdistyksen puheenjohtajana olin vuodet
1992 – 2003 ja kunniapuheenjohtajaksi minut kutsuttiin 2004.
Eikä siinä kaikki, saas nähdä mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Toivottavasti
jaksan ja saan olla mukana vielä jatkossakin. Hallituspestiä on vielä vuosi
jäljellä, joten työsarkaa kyllä riittää.
Aurinkoista kevättä ja aktiivista koe-/näyttelykautta teille kaikille lukijoille
:)
terveisin Tarja

Jenna Behm
Hei!
Olen Jenna, kahden fiksun ja filmaattisen bordercollien
onnellinen omistaja. Meihin saatat törmätä niin
koulutuskentällä kuin metsässäkin. Pääasiallisesti harrastamme pk-lajeja. Koirieni tapaan minäkin olen melko vauhdikas ja aina
menossa, mutta koetan parhaani mukaan
ehtiä mm. yleiskoulutuksiin kesällä. Hihasta
saa toki tulla nyppäämään milloin tahansa,
autan jos suinkin osaan!
Lkk:n hallituksessa sekä koe- ja koulutustoimikunnassa toimin nyt jo toista
vuotta.
Nähdään siis kesällä!
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Aila Lindqvist
Olen Aila Lindqvist,
yhdistykseen olen liittynyt v. 1990 alussa, siis jäsenenä kohta 30
vuotta, josta sihteerinä aloitan nyt 18. vuoden. Myös yhdistyksen
näyttelyiden järjestelyissä olen ollut alusta saakka mukana.
Olen koiraton koiraharrastaja. Aikoinani omistin kaksi rottweiler
-narttua, mutta heidän aikansa on ohi. Nyt kesäisin liikun paljon
erirotuisten koirien kanssa metsäjäljellä.
Koiraharrastus vei mukanaan syystä omien koirien ja harrastus
jatkuu…
Hyvää harjoitus- ja koevuotta kaikille.
Aila

Marianne Nurminen
Olen Marianne Nurminen ja toimin Lahden Käyttökoiran hallituksessa puheenjohtajana toista
vuotta, näyttelytoimikunnan puheenjohtajana ja
tilapäisesti jäsensihteerinä (jäsensihteeriksi halukkaat voivat ottaa yhteyttä). Yhdistyksessä olen
toiminut reilu 15 vuoden ajan. Vuosien aikana olen
harrastuksesta saanut monia hyviä ystäviä. Kaverit
ovat auttaneet, kun olen kouluttanut koiraani ja
olleet myös rinnalla iloitsemassa työn tuloksista.
Yhdistystoiminta on yhdessä tekemistä ja iloitsemista. Koiraa ei perheeseemme tällä hetkellä
kuulu, mutta on silti kiva olla harrastuksen parissa.
Kyllä se pentu sitten jossain vaiheessa taas tulee.
Nähdään tapahtumissa!
Mervin ottama kuva viime vuoden Tallinnan matkalta. Kuvassa myös mieheni Tommi ja poikani Severi, joihin voi törmätä talkoissa ja retkillä.

Tuija Aronen
Hei,
olen Arosen Tuija Uuden Lahden Villähteeltä.
Olen aloittanut koiraharrastukseni 1981 dobermannilla, jolle saatiin
kaveri 1990. PK-treejä tehtiin ahkerasti – lajina viesti, mutta kisaaminen ei ollut tuloksekasta.
Tällä hetkellä minulla on 3 espanjanvesikoiraa, joiden kanssa olen
kisannut sekä tokossa että rally-tokossa ja kahden kanssa olen suorittanut BH-kokeen hyväksytysti. omien ja muidenkin koirien kanssa touhutessa olen huomannut, että koirakon yhteistyössä on tärkeää oppia
tuntemaan oma koira ja osata edetä yksilöllisesti koiraa ja itseään
kuunnellen!
Saa tarttua hihasta ja pysähtyä juttelemaan!
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Teksti Mervi Ihantola

Tarjolla tasokas Tallinnan matka! 1- 3.6.2018
LKK on todella pitkillä perinteillä tehnyt vuosittain kevätmatkan Tallinnaan, Viron voittajanäyttelyn viikonloppuna. Matka on ollut yksi LKK:n kiitoksista teille kaikille talkoolaisille, jotka vuosittain olette uurastaneet
eri tavoin LKK:n tilaisuuksien järjestelyissä. Se on ollut rentouttava ja hauska tutustumis- ja yhdessäolo
seikkailu naapurimaassamme. Joillekin se on ollut jännittävä kilpailumatka viikonlopun näyttelyiden aikana.
Parhaimmat ovat saaneet näyttelyissä tuplavoittoja! Ja voittajat ovat luonnollisesti onnen huumassa muistaneet koko bussilastia tavalla tai toisella!
Lähdemme tälle matkalla, kuten tavallista perjantaina 1. kesäkuuta ”omalla” linja-auto kuljetuksellamme
Lahdesta. Koirille varataan häkkipaikat autoon, joissa turkilliset viettävät aikansa Tallinnan hotellille asti.
Rannassa toki käydään vielä kaverit ulkoiluttamassa. Siis, hei, porukka! Meillä on ihka oma yksityiskuljetus
ja ihana tuttu kuljettajamme, joka on ollut seuranamme jo vuosia. Ei tarvitse koirallisten tai koirattomien
kuin hoitaa omat asiakirjansa mukaan, Tarja huolehtii matkalipuistamme, jotka jaetaan meille niin, etten
minäkään pysty lippujani hukkaamaan kävelyllä ulko-ovelta laivaan. Todellisuudessa lipun voi kyllä vielä
unohtaa ennen laivaan nousua siihen baariin, jossa otetaan ”lähtömalja”– ”pienet” oluset!
Olemme aika hyvin perehtyneet Tallinnan
hotelleihin vuosien varrella. Ne ovat sijainneet aina aivan keskustassa, josta on helppo
lähteä tutustumaan niin Tallinnan yöhön,
kuin päiväelämään. Nyt yövymme Viru hotellissa. Hotelleista muistan alkuajat, jolloin
aamiaiselle piti saapua ajoissa saadakseen
vatsaansa jotain. Tänä päivänä pöydissä
riittää antimia. Viru hotelli on muutenkin
muistoissa. Assi sai kerran ekana näyttelyaamuna hillittömän ripulikohtauksen – Virun
pääoven tuulikaappiin. Jorma juoksi viereiseen puistoon, kakatti koiran, palasi respaan
ilmoittamaan, että huoneen xxx koira oli
syyllinen ja siivouksen tietysti korvaamme. Samassa Assi uusi näytelmänsä respan eteen!
Matkustimme sitten LKK:n bussilla häkkeinemme ja tavaroinemme näyttelyalueelle, mutta häkkiä ei ehditty edes koota, kun Jorma sairastui. Tuttava palautti potilaan kentältä Viruun, koska bussi oli jo poistunut.
Palattuamme iltapäivällä hotelliin – tietysti oma bussi haki koko näyttelyporukan useammalla noudolla,
koska kehät eivät ikinä osu kaikille samanaikaisesti – Jormalle kerättiin LKK seurueen vatsalääkkeet. Kiitos
vieläkin teille kaikille, jotka osallistuitte Jorman hoitoon! Me muut lähdimme kaupungin ulkopuolelle bussilla syömään. Potilas jätti sen matkan väliin. Aamulla Jorma sitten kuitenkin vietiin (LKK:n bussilla tietysti)
ensimmäiselle lähtevälle lautalle Helsinkiin ja sisareni kyydillä rannasta suoraan HUS:iin. Illalla mies oli umpilisäkettään köyhempi, mutta terve. Assi oli Sunnuntaina Dobermannien erikoisnäyttelyn voittaja.
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LKK:n ”näyttelymatkoille” on myös eksynyt ei-näyttelykoiria. On helpompi ottaa koira mukaan, kun etsiskellä
tuttavapiiristä hoitajaa viikonlopuksi. Autoilu ja häkkielämä on ainakin omalle Assilleni tuttua. Aiemmin joku
koiristamme istui tyynesti jollain kattoterassilla lipitellen sille tarjottua olutta. Jotenkin aurinko on suosinut
matkojamme, vai kultaantuvatko muistot? Kaikki matkalle osallistujat eivät koskaan ole suunnannet helteellä hirveään ”kattilaan” Kalevi stadionille! Päinvastoin! Suurin osa lähtee katselemaan Tallinnaa joko
omatoimisesti tai porukan mukana. Porukalla on suoritettu lauantaina ja sunnuntaina ostoksia. On käyty
museoissa, istuskeltu terasseilla ja nautittu vapaapäivästä hyvässä seurassa. Jokainen, joka haluaa lähteä
kierrokselle, pääsee aivan varmasti mukaan johonkin kiinnostavaan paikkaan. Jokainen voi myös esittää
lähdössä Tarjalle toiveita päivän ohjelmasta. Bussi kuljettaa jopa kaupungin laidalle ostoksille ym. jos joku

mielenkiintoinen paikka on tiedossa. On sitä etsitty lankoja, kasveja, kirpparituotteita! Ideoita kaivataan ja
bussi kuljettaa lähiseudulla.
Bussi myös vie mielenkiintoisiin ruokapaikkoihin, pääosin edullisiin sellaisiin. Kuljettajamme on kokenut
virolainen ja Sakun panimoravintola, Sherlock Holmes ravintola, putousten ihana ulkoilmapaikka, kartano
jonka nimi on mielestäni kadonnut, Kalamajan alue jne ovat nyt tuttuja. Meidän mukanamme kannattaa siis
reissata. Koe toisenlainen Viro! Hauskuus ja lepo vain päättyvät sitten jossain vaiheessa ja reissu kääntyy
paluumatkaksi. Sunnuntaina rannassa täytyy kuitenkin vielä ”tankata” – perinteisesti. Ilman juomia ei tietysti palata Suomeen (vaikkei kaikkea aina
tarvitsekaan!). Mikäs on tuodessa, kun
auto seisoo odottamassa. Jäljellä on kantamisen vaiva ja mieltä kiusaava – onkohan tämä kuinka edullista kuitenkaan….?
Yksi vuoden kohokohta LKK:n Tallinnan
matka on sitten takanapäin.
Jos olet kiinnostunut, liity rohkeasti
seuraan ja ilmoittaudu Tarjalle! Meidän
mukanamme on kiva kulkea. Onhan bussimmekin nimeltään Reissu Ruoti! Nähdään – viimeistään rannassa!
Mervi Ihantola

TERVETULOA LKK:N
JÄRJESTÄMÄLLE HOTELLIMATKALLE
TALLINNAAN 1.-3.6.2018
1.6.2018 perjantai

n. klo 16.30 Lähtö Lahdesta
klo 18.15 Saapuminen Helsinkiin Länsisatamaan, lippujen nouto ja laivaan nousu
klo 19.30 Tallink Star lähtee Helsingistä Länsiterminaalista
klo 21.30 laiva saapuu Tallinnan D-terminaaliin
Lisämaksusta buffet -ruokailu laivalla.
Siirtyminen hotelliin ja majoittuminen

2.6.2018 lauantai

aamiainen hotellissa
Ohjelma oman aikataulun mukaan
Yhteisillallinen halukkaille

3.6.2018 sunnuntai

aamiainen hotellissa
Ohjelma oman aikataulun mukaan
klo 12.00 huoneiden luovutus viimeistään tähän aikaan
klo 18.30 kokoontuminen D-terminaalissa, laivaannousu viimeistään klo 19.00
klo 19.30 Tallink Megastar lähtee Tallinnasta
klo 21.30 Saapuminen Helsinkiin Länsisatamaan
Paluumatkan bussikuljetus lähtee viimeistään puoli tuntia saapumisesta.
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Matkan hinta: Viru****

210 €/hlö 2-hengen huoneessa jäsenelle, talkooalennuksella 170 €/hlö ja ei-jäsenen hinta 260 €/hlö.
315 €/hlö 1-hengen huoneessa
130 €/hlö lapsi 16-17-v. lisävuoteella 2 aikuisen kanssa
100 €/hlö lapsi 6-15-v. lisävuoteella 2 aikuisen kanssa
20 €/hlö lapsi alle 6-v lisävuoteella 2 aikuisen kanssa

Matkan hintaan sisältyy:
•
•
•

laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki kansipaikoin Tallinkin Shuttle -aluksilla
majoitus Viru hotellissa 2 yötä aamiaisin
Yhdistys maksaa bussikuljetuksen Lahti-Tallinna-Lahti, sisältäen bussin ja kuljettajan laivamatkat

Lisämaksusta:
•
•
•
•

buffet laivalla meno- tai paluumatkalla 25 €/aikuinen sisältäen ruokajuomat hanasta (viiniä, olutta ja
virvokkeita)
hytit laivamatkojen ajaksi, alk. 30 €/hytti / suunta
koirat hotellissa 20 €/ koira, 2 yötä (Koirista peritään ainoastaan hotellimaksu.)
muut huoneluokat tarkistetaan tapauskohtaisesti

Hotelli Original Sokos Hotel Viru****
Osoite: Roseni 13, 10111 Tallinn

Tasokas hotelli, erinomainen sijainti ydinkeskustassa, Vanhankaupungin tuntumassa. Standard-huoneissa (19-22 m2) on parivuode tai kaksi erillistä vuodetta. Huoneet parkettilattialla. Huoneeseen saatavilla
lisävuode. Kaikissa huoneissa minibaari, hiustenkuivaaja, tallelokero, puhelin ja televisio, maksuton langaton internet-yhteys sekä silitysmahdollisuus. Kaikki huoneet savuttomia. https://www.sokoshotels.fi/fi/tallinna/sokos-hotel-viru

Maksu- ja peruutusehdot:

Ilmoittautumiset 27.4.2018 mennessä.
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja mukaan mahtuu 30 ensiksi ilmoittautunutta. 27.4.2018
jälkeen tehtävistä peruutuksista menee kuluja. Suosittelemme matkustajavakuutuksen ottamista; jos joutuu
perumaan matkan sairauden vuoksi, niin vakuutusyhtiöltä voi saada korvausta peruutuskuluista. Kaikilla
matkustajilla tulee olla matkalla mukana joko voimassa oleva passi tai henkilökortti. Matkatoimisto Matkapojat ei vastaa mahdollisista puutteellisten matkustusasiakirjojen takia koituneista kuluista.
Pikaisesti ilmoittautumaan! Mukaan mahtuu 30 henkilöä ja koirapaikkoja on 10 kpl. Koirat matkustavat bussissa laivamatkan ajan. Varaathan koirallesi häkin mukaan.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Tarja Söderholm, puh. 040-583 1471 tai tarja.kristiina@luukku.com. Ilmoitathan samalla koirasi häkin koon ja lähtijöiden tiedot syntymäaikoineen.
Perinteisesti olemme yhdessä käyneet ruokailemassa kaupungin ulkopuolella tai tutustumassa esim. paikalliseen toriin. Jos sinulla on vinkata jokin mielenkiintoinen kohde, kerro siitäkin Tarjalle.
Näyttelymatkailusta kiinnostuneille löytyy tietoa Eestin kennelliiton tapahtumakalenterista: http://kennelliit.ee/en/?l ja Eestin Voittajanäyttelystä http://kennelliit.ee/en/estonian-winner/.
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”Viron pääkaupunki Tallinna on monille tuttu - mutta silti tuntematon. Viime vuosien aikana Tallinna on
käynyt läpi muodonmuutoksen, joka on uudistanut kaupungin ilmettä ja tarjontaa perusteellisesti. Tämän
päivän Tallinna on kaupunki, jossa yhdistyvät nautittavalla tavalla niin mielenkiintoinen historia kuin modernin kaupunkielämän mahdollisuudet.” Lisää tietoa kaupungin tapahtumista ja nähtävyyksistä: http://www.
visittallinn.ee/fin

Muistoissa
MISKA
Uskollinen ystävä ja aina valmis lenkkikaveri, loppui aika päättyi päivät ikään
12 vuotta 8 kuukautta, jäi vain muisto lämmin ja heilutus hännän.
Kotiväki
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Teksti Minkeli Welling

Koiran stressi, oppiminen ja yleisimmät käytösongelmat
LKK järjesti tammi-helmikuussa kolmen luennon sarjan aiheina koiran stressi, koiran oppiminen ja yleisimmät käytösongelmat, luennoitsijana Kirsi Liikanen
Koirapalvelu Rochallorista. Koirapalvelu Rochallor
toimii Orimattilassa ja tarvittaessa myös muualla
Päijät-Hämeen alueella. Kirsillä on vahva osaaminen
ongelmakoirien ja omistajien kouluttamiseen mutta
myös muut asiakkaat ovat tervetulleita. Tämä teksti
on erittäin lyhyt tiivistelmä Kirsin luennoista, sillä
asiaa luennoilla oli niin paljon että niistä voisi kirjoittaa useammankin artikkelin.

rähjätä niille, tunne välittyy koiralle hihnaa pitkin ja
soppa on valmis koiran valmiustilan noustessa sen
valmistautuessa puolustamaan omistajaansa. Koiran
stressikoneisto on käynnissä ja sen muut toiminnot
heikkenevät väliaikaisesti. Tämän vuoksi remmirähjäävää koiraa on vaikea saada pois tilanteesta esimerkiksi namilla houkuttelemalla, sillä sen elimistö ei
liian kiihkeässä tilassa huoli ravintoa ruuansulatuksen hetkellisesti heiketessä energian ohjautuessa
muualle.

Stressi liittyy suurimpaan osaan koirien
käytöshäiriöistä, mm. eroahdistuksen, aggressiivisuuden vieraita koiria tai ihmisiä
kohtaan sekä myös pelokkaan käytöksen
takana on stressi. Stressi on mukana myös
koulutushaasteissa. Stressiä myös tarvitaan, sillä sitä voidaan hyödyntää koiran
koulutuksessa. Nämä kolme aihetta (oppiminen, stressi ja käytösongelmat) nivoutuvatkin hyvin tiiviisti toisiinsa.

Mitä tapahtuu koiran
stressatessa?
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Kirsi esittelee koirassa tapahtuvia fyysisiä muutoksia stressireaktion
aikana.

Koiran keho menee stressatessa valmiustilaan ja siinä tapahtuu fyysisiä muutoksia.
Riippuen stressitilanteen laadusta, koira voi alkaa
esimerkiksi kuolaamaan paksua kuolaa, se ei kykene
ottamaan vastaan koulutusnameja, voi vaihtaa
toimintansa sijaistoimintoihin (esim. itsensä kirputtaminen tai ravistelu) tai alkaa läähättämään. Mitä
korkeammaksi stressitaso nousee, sen vaikeampaa
on saada koira palautumaan normaalille tasolle. Pitkäaikaisessa kroonistuneessa stressaamisessa turkki
voi menettää kiiltonsa, iho alkaa hilseillä ja koiralle
voi puhjeta sairauksia. Akuutti stressi on hyödyllistä
ja parantaa koiran suorituskykyä (vauhti lisääntyy,
intensiivisyys, korkea vietti) silloin, kun stressitaso ei
nouse liian korkealle. Se on hyödynnettävissä koiran
koulutuksessa, mutta on varottava myös ettei taso
nouse liian korkealle. Lievässä stressitilanteessa
syöminen alentaa koiran stressitasoa. Krooninen
stressi on usein käytöshäiriöiden takana. Pienistä
stressin oireista voi kehittyä suuria ongelmia, esimerkkinä remmirähjäys. Myös omistajan reaktio
vaikuttaa koiraan - omistaja pelkää tai jännittää
vastaantulevia koiria kun omalla koiralla on tapana

Mikä aiheuttaa koiralle stressiä? Syitä on monia, ja
kannattaa aina muistaa että kokonaisuus ratkaisee.
Sairaudet ja kipu kannattaa aina sulkea ensimmäisinä pois, koira voi ilmentää kipua ja stressiä monilla
samoilla oireilla, kuten sijaistoiminnoilla, läähättämisellä tai itsensä kirputtamisella.
Onko lauman sisäinen tasapaino ja sen jäsenten
välit kunnossa, myös muiden kuin koirien ja ihmisten välit? Ristiriitatilanteet laumassa ovat yksi
suuri stressin aiheuttaja. Liian kiihdyttävät treenit,
aivotyön tai liikunnan puute, meteli, rauhaton tai
vastaavasti liian virikkeetön ympäristö aiheuttaa
koiralle stressiä. Lenkillä muiden koirien jättämät
hajumerkit jätösten muodossa aiheuttavat myös
koiralle stressiä, ja siksi kannattaakin opettaa, ettei
näitä jäädä haistelemaan vaan niiden ohitse mennään reippaasti. Etenkin nuorilla koirilla stressiä
aiheuttavat lisäksi sukukypsäksi tullessa hormonitason muutokset.

Miten stressin tunnistaa? Koiralla voi olla jo edelläkin mainittuja
fyysisiä oireita, kuten läähättäminen, itsensä kirputtaminen, erilaiset sijaistoiminnot, rauhoittavien
elkeiden käyttö ja kuolaaminen.
On olemassa myös rotutyypillisiä
tapoja stressata, mm. paimenkoira saattaa paimentaa autoja. Pahasti stressaavan koiran
käytöksessä saattaa tapahtua
muutoksia; sille voi puhjeta
pelkoja, se voi alkaa tehdä jätöksensä sisälle, muuttua joissain tilanteissa agressiiviseksi ja vastaan
voi tulla koulutusongelmia ja oppimisvaikeuksia. Tarkkaile koiraasi
uusin silmin! Koiran stressitason
laskemisella on todennäköisesti
suuri positiivinen vaikutus myös
sen loppuelämään, sillä jatkuva
krooninen stressi voi aiheuttaa myös sairauksia ja
eliniän odote voi niiden kautta lyhentyä.
Miten stressiä voi ennaltaehkäistä? Pitämällä
koiran ravintopuolen kunnossa, tarjoamalla sille
treenin lisäksi myös rentouttavaa toimintaa kuten pitkiä metsälenkkejä vapaana, huolehtimalla
hihnakäytöksen kuntoon ja aktivoimalla koiraa myös
hihnalenkeillä. Eikä anneta koiran jäädä haistelemaan muiden koirien jätöksiä. Tasapainoisen ja
hyvin sulavan ruuan lisäksi koiralle tulee tarjota
leukatyötä esimerkiksi luiden muodossa. Huolehdi
että koti on turvallinen ja rauhallinen ympäristö
koiralle ja lauman jäsenten välit ovat kunnossa. Ja
että koirasi myös tietää, että sinä hoidat epäilyttävät
tilanteet, jolloin sen ei tarvitse stressata niistä vaan
vain luottaa henkilökuntaansa.

Koiran oppiminen

Koiran kouluttaminen kannattaa aloittaa peruspalikoista. Kun peruspalikat ovat kunnossa, niistä
saa rakennettua hienoja palikkalinnoja. Koira ei
kuitenkaan ihmisen lailla pysty analysoimaan asioita, ja huonojen opittujen tapojen katkaiseminen on
vaikeaa. Koulutustapoja on niin monia, ettemme käy
niitä tässä artikkelissa läpi.
Oppiminen on käyttäytymisessä tapahtuvia pysyviä
muutoksia, jotka tapahtuvat yksilön ja ympäristön
vuorovaikutuksesta. Koira oppii kokemuksistaan ja
jokaisella koiralla on oma tyylinsä oppia asioita. Toiset oppivat nopeasti, toiset hitaasti ja toisille jokin

on helppoa ja toinen asia taas
ei. Kaikki koirat eivät ole samasta puusta veistettyjä, kuten
eivät ihmisetkään. Oppimiseen
vaikuttaa myös koiran rotuominaisuudet - paimenille voi
olla helpompaa oppia asioita,
jotka tehdään yhdessä ihmisen
kanssa ja vinttikoiralle taas on
helpompaa oppia jahtaamaan
viehettä, kuten saalista jahdataan metsästystilanteessa.
Koira oppii läpi elämänsä,
mutta erityisesti sen kouluttamiseen kannattaa kiinnittää
huomiota noin 6-9kk ikään
saakka, sillä hormonitoiminnan käynnistyminen saattaa
vaikuttaa sen stressitasoon
koiran tullessa sukukypsäksi ja
hidastaa oppimista tämän jälkeen. Pikkupennuilla on
nopean oppimisen kausi 7-12 vko iässä, joka kannattaa myös hyödyntää. Samassa iässä koira myös
leimautuu ihmiseen, leimautuminen edesauttaa sen
oppimista. Koira oppii ihmiseltä monella eri tavalla,
kuten mallioppimisella, joka erottaa sen ihmisestä
erillään elävien eläinten oppimiskyvyistä.
Koiran oppimista heikentävät palkan väärä ajoitus,
vääränlainen palkka, liian nopea tai hidas eteneminen koulutuksessa, liiallinen apujen anto ja avun
antaminen tiedostamattomilla eleillä. Myös ohjaajan
huono koiranlukutaito voi olla oppimisen esteenä.
Kipu, stressi ja sairaudet ovat myös oppimattomuuden syitä, jotka kannattaa sulkea pois. Saahan
koirasi myös tarpeeksi unta? Öisin tapahtuva levottomuus ja huoneesta toiseen vaeltelu on kuluttavaa, ja koira tarvitsee hyvät yöunet siinä missä
ihminenkin. Mikäli öinen levottomuus on jatkuvaa,
ei koiralla ole kaikki hyvin. Koiraa koulutettaessa on
tärkeää huolehtia siitä, että sen stressitaso ei nouse
liian korkeaksi. Koira on yleensä riittävän matalassa
stressissä, mikäli se pystyy syömään.

Yleisimmät käytösongelmat

Koiran käytös voidaan jakaa opittuun ja vaistonvaraiseen. Opittua toimintaa ovat mm. hihnassa
vetäminen ja luoksetulo-ongelmat ja vaistonvaraista
kissojen jahtaaminen tai ulvominen yksinollessa.
Useimmissa tapauksissa syy koiran toimintaan on
yhdistelmä opitusta ja vaistonvaraisesta toiminnasta. Myös rotuominaisuudet vaikuttavat käytösmal-
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leihin: paimenet - jahtaaminen, näykkiminen,
terrierit - koira-aggressiivisuus, reaktiivisuus, noutajat - ylivilkkaus, irtaimiston tuhoaminen... Yleensä
ongelmat aiheutuvat siitä, että vääränlainen koira on
vääränlaisessa ympäristössä. Ihminen ei aina osaa
lukea koiraansa ja voi näin omalla käytöksellään vain
pahentaa ongelmia. Tämän vuoksi koiran elekielen
lukemisen taito on tärkeä, jos sitä ei osaa, tulee sitä
opetella.
Muutamia yleisimpiä käytösongelmia ja mahdollisia syitä ja ratkaisuja niiden takana
“Koira ei kuuntele” tai “koira osaa, mutta ei aina
tottele”
Tässä voi ensimmäiseksi kysyä, osaako todella?
Miten olet varmistanut, että koirasi todella osaa
asian, jota siltä pyydät? Onko kontakti kunnossa?
Riittääkö motivaatio, onko palkka poistettu liian aikaisin? Onko koiran stressitaso (voidaan myös puhua
vireestä) oikealla tasolla?
Ennaltaehkäiseviä ja korjaavia toimia voivat olla
esimerkiksi palkkauksen ja motivaation kuntoon
hoitaminen. Kontaktin vahvistaminen ja ohjaajan
& koiran välisen suhteen lujittaminen. Haluttu asia
voidaan myös opettaa kokonaan uudelleen ja mikäli koiralla on ongelmia palkkautumisen kanssa, se
voidaan erikseen opettaa leikkimään tai ottamaan
nameja erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä.
Usein täytyy puuttua moneen eri asiaan eikä vain
yhden yksityiskohdan korjaaminen riitä.
Taluttimessa vetäminen ja hihnakäytös
Epätoivoinen opetus ja kontakti hukassa, koiran ja
omistajan roolit ovat sekaisin ja heidän suhteissaan
voi olla puutteita. Korjaavia toimenpiteitä ainakin
varusteiden tarkistus (eihän koiralle aiheudu kipua vetäessä esim. kaulapannasta?), palkkaamisen
oikea ajoitus ja rauhoittumisen opettelu. Rauhoittuminen opetellaan eri pisteissä, jossa koira normaalisti kiihtyy. Mikäli
kiihtyminen alkaa jo
kotiovella, aloitetaan
rauhoittumisen opetteleminen jo kotiovella. Koiraa tulee
myös hihnalenkeillä
aktivoida, esimerkiksi
seurauttamalla lyhyen matkaa, tekemällä
istu-seiso-maahan harjoituksia muutamien
kertojen sarjoina
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tai vaikka tekemällä rally-tokon harjoitteita. Muista
kuitenkin vapauttaa koira harjoitusten lopuksi, jotta
se ei omin luvin lähde jatkamaan kävelylenkkiä.
Lenkillä tehdyt aktivointiharjoitteet lujittavat koiran
ja omistajan suhdetta.
Mikäli koiralle lähdetään opettamaan hihnakäytöstä
uusiksi, on tärkeää, että jokainen koiran kanssa
ulkoileva toimii samalla tavalla. Koiran kouluttaminen hyväkäytöksiseksi yksilöksi vaatii sitoutumista
jokaiselta perheenjäseneltä ja koulutus vesittyy,
jos yksikin ulkoiluttajista toimii eritavalla kuin
muut. Koulutus ei myöskään tapahdu muutamassa
päivässä - on kyse elämäntaparemontista, jota täytyy jatkuvasti ylläpitää.
Ylireagointi vastaantuleviin koiriin
Hihnakäytöksessä on puutteita, koira vetää, kulkee
edellä, on levoton ja “tutka päällä”. Sen stressitaso
on selvästi noussut, ja koira kokee että se on otettava tilanteesta vastuu. Koiralla voi olla huonoja
kokemuksia tai kipuja. Miten tilannetta voisi lähteä
korjaamaan? Motivaatiota ja palkkausta voi harjoitella erilaisilla harjoituksilla, jotta hihnakäytös
saadaan rauhalliseksi. Vahvistetaan kontaktia ja
tehdään luopumisharjoituksia.
Koirien kohtaamisongelmien takana on hyvin
usein koirien keskenäiset kommunikointiongelmat.
Hihnassa vetäminen muuttaa koiran kehonkieltä
ja se näyttää vastaantulevan koiran silmissä päällekäyvältä ja uhkaavalta. Tuijottaminen on koirien
kielessä epäkohteliasta ja uhkaavaa, ja hihnassa
vetäessä koira saattaa alkaa pihisemään tai vinkumaan, jonka vastaantuleva koira tulkitsee haasteena. Tällöin on tärkeää saada koiran hihnakäytöksen
perusteet kuntoon. Toisille koirille sopii paremmin
ohitustilanteessa paikoillaan odottaminen. Mikäli
päädyt opettamaan koirasi odottamaan ohitustilanteissa paikoillaan, älä anna sen tuijottaa ohittavaa
koiraa. Tee koiran kanssa malttia lisääviä harjoituksia
ja pysy itse rauhallisena. Koiran palkkaaminen maahan antaa sille muuta
katseltavaa ja syöminen
laskee koiran stressitasoa. Ennakoi, ohita kaartaen ja anna tilaa vastaantuleville, niin tilaa jää
myös omalle koirallesi.
Kannattaa myös osallistua ryhmätreeneihin, jotta koira tottuu siihen että
muita koiria on lähistöllä
eikä niihin tarvitse reagoida.

Suomenajokoiran demonstraatio hihnassa vetämisestä

Koiramme ovat kehittyneet saalistamalla ja syömällä erilaisia eläimiä – raakana. Koira
on lihansyöjä! Tämä mielessä olemme MUSHilla kehittäneet koirille raa’an täysravinnon, Vaiston. Valmistamme raakaruokaa rakkaille perheenjäsenillemme! MUSH
Vaisto- sarja on huolella koostettu tuoreista, kotimaisista raaka-aineista ja valmistetaan omalla tehtaallamme Pietarsaaressa. MUSH Vaisto täyttää kaikki koirasi ravitsemukselliset tarpeet luonnollisesti ilman mitään lisä- tai täyteaineita! Pennuille meillä
on oma Puppy- sarja.
Raakaruokinnalle siirtyneet koirat kasvattavat yleensä muutamassa kuukaudessa entistä upeamman turkin, karvanlähtö vähenee huomattavasti,
ruoansulatus paranee, painonhallinta
helpottuu, energiatasot nousevat ja moni
koira on saanut raakaruokin-nasta myös
avun erilaisiin närästys- ja hammasongelmiin.
Löydät lähimmän jälleenmyyjäsi

https://www.mushbarf.com/fi/jalleenmyyjat/

Raakaruoka on luonnollisinta
ravintoa koiRallesi
.
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Lahden Käyttökoira ry:n Pentunäyttely 21.10.2018,
myös Junior Handler- Lapsi ja koira- ja parikilpailu
Lahden Messukeskus

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.
Arv. alkaa klo 10.00 Ilm. 28.9. mennessä os. Lahti PN 21.10., PL 50, 02771 Espoo tai sähköinen
ilmoittautuminen: www.showlink.fi. Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut Showlink (ark. 11–17) puh.
09 887 30320 tai info@showlink.fi. Muut tied. Tarja Söderholm klo 15–18 puh. 040 583 1471 tai
email: tarja.kristiina@luukku.com. Ilm. maksu 16.4.–31.8. 25 €, 1.9.–28.9. 30 €, (29.9.–1.10. 40 €
vain sähköinen ilm.), junior handler 10 eur, parikilpailu 10 eur, lapsi ja koira-kilpailu 5 eur (parikilpailu ja lapsi ja koira-kilpailu ilmoittautuminen ja maksu paikanpäällä), tilille FI29 5612 1120 0652
86 OKOYFIHH Lahden Käyttökoira ry, viite 3117. Ei pysäköintimaksua.
Tuomariluettelo ja ryhmäkilpailut:
FCI 1 Nina Janger,
FCI 2 Jouni Nummela,
FCI 3 Kirsi Nieminen,
FCI 4 Marja Talvitie,
FCI 5 Mari Pajaskoski,
FCI 6 Saija Juutilainen,
FCI 7 Saija Juutilainen,
FCI 8 Heli Siikonen,
FCI 9 Tarja Löfman,
FCI 10 Saija Juutilainen,
Lapsi ja koira-kilpailu Heli Siikonen
Junior Handler Heli Siikonen,
Parikilpailu Saija Juutilainen,
Paras kasvattajaryhmä Saija Juutilainen,
Best in Show Marja Talvitie
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Palveluskoiralajit
Palveluskoiralajit sisältävät laajan kirjon erilaisia koelajeja aina
opastuksesta suojeluun ja jäljestykseen. Kaikille lajeille yhteistä
on se, että ne pohjaavat perinteisesti koiran oikeisiin työtehtäviin.
Koira etsii ”kadonneita” ihmisiä
ja esineitä, suojelee ohjaajaa tai
vaikkapa opastaa sokeutunutta
ohjaajaansa kaupungin vilinässä.
Suurimpaan osaan palveluskoiralajeista saavat osallistua vain
palveluskoiraoikeudet omaavat
rodut. Lajien omissa esittelyissä
on avattu hieman lajien vaatimuksia ja perusajatusta. Monissa
lajeissa on myös yhteisiä elementtejä. Tottelevaisuusosuus on
kaikissa koelajeissa sama (paitsi
käyttäytymiskokeessa hieman
suppeampi) ja myös maastolajien
esineruutu on samanlainen lajista
riippumatta.

Tottelevaisuus

Tottelevaisuuskaavion matkoja
mitataan askeleina. Askelmäärät
ja seuraamiskaavio löytyy palveluskoiraliiton sivuilta. Hyppynoudossa on joka luokassa metrin
korkuinen este ja myös A-este on
aina sama 180cm korkea. Tasamaan noudon kapulan koko kasvaa joka luokassa, mutta hyppy- ja
estenoudossa kapula on joka
luokassa 650 grammaa painava.
Lisäksi tottelevaisuusosuuteen
kuuluu laukaukset, jotka ammutaan seuraamisen ja paikallaolon
aikana. Tottelevaisuusosuudessa koiran tulisi hyväksyttyyn
suoritukseen yltääkseen saavuttaa
vähintään 70% pisteistä, maksimi
pistemäärä on 100. Koiran tulee
suorittaa kaikki liikkeet tarkasti ja
halukkaasti.

Liikkeet
Seuraaminen vapaana
Liikkeestä istuminen
Liikkeestä maahanmeno ja luoksetulo
Liikkeestä seisominen (vain 2-luokassa)
Juoksusta seisominen (vain 3-luokassa)
Noutaminen tasamaalta (kapula
1-luokassa 650g, 2-luokassa 1kg
ja 3-luokassa 2kg)
Hyppynouto
Estenouto
Eteen lähettäminen ja maahanmeno
Paikallaolo häiriön alaisena

Esineruutu

Esineruutu (säännöissä esine-etsintä) on osa jälki-, haku-, viestija etsintäkokeita. Esineruutu on
kooltaan 50 x 50 metriä ja kauttaaltaan tallattu. Alue on merkitty
niin, että ohjaaja tietää sen rajat.
Ohjaaja lähettää koiran ruutuun alueen rajalta, eikä siis itse
mene alueen sisäpuolelle. Kaikki
kokeeseen osallistuvat koirat
käyttävät samaa aluetta ja esineet
on sijoiteltu joka koiralle samalla
tavalla. Koiralla on viisi (5) minuuttia aikaa etsiä esineitä ja esineitä on
alueella yhteensä
neljä. Esineruudun
pisteet muodostuvat työskentelystä
(18p) ja löydettyjen
esineiden määrästä
(12p). Eri luokissa esineet
ovat eri arvoisia. Yhteensä
pisteitä on siis jaossa 30.
Koiran tulisi työskennellä esineruudussa halukkaasti ja sen tulisi
välittömästi esineen löydettyään
ottaa se suuhun ja tuoda ohjaa-

jalle. Koiralla tulee myös esineruudussa työskennellessään olla
päällä PK-tunnusvaljaat.

1-luokan esineruutu
•

•

Koiran tulee löytää vähintään
yksi esine, jotta suoritus
arvostellaan, täysiin pisteisiin
vaaditaan 2 esinettä.
Yksi esine on 6 pisteen arvoinen

2-luokan esineruutu
•

•

Koiran tulee 1-luokan tavoin
löytää vähintään yksi esine,
jotta suoritus arvostellaan
ja siitä saa pisteitä. Täysiin
pisteisiin tarvitaan 3 esinettä.
Yksi esine on 4 pisteen arvoinen.

3-luokan esineruutu
•

•

Koiran tulee löytää vähintään
kaksi esinettiä, jotta suoritus
arvostellaan. Täydet pisteet
voi saada koira, joka löytää 4
esinettä.
Yksi esine on 3 pisteen arvoinen.
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toon sisältyvät jälki ja esineruutu.
Luokkia on kolme.

PAKK - käyttäytymiskoe

Käyttäytymis-, eli BH-kokeen
hyväksytysti suorittaminen on
edellytys kaikkiin muihin palveluskoirakokeisiin osallistumiselle.
Poikkeuksena opastus, valjakkohiihto ja pelastuskoiralajit. BH-kokeessa
testataan koiran perustottelevaisuuttaa ja
yhteiskuntakelpoisuutta.
BH-kokeeseen saavat
osallistua kaikki
tunnistusmerkityt
ja Suomen kennelliittoon rekisteröidyt
koirat – myös sekarotuiset. Koiran tulee olla vähintään
12-kuukauden ikäinen.
Koe alkaa tottelevaisuusosuudella, joka on muuten sama, kuin
muidenkin lajien 1-luokan tottelevaisuusosuus, mutta siinä ei
ole noutoja eikä esteitä. Lisäksi
seuraaminen suoritetaan sekä
hihnassa, että vapaana. Tottelevaisuusosuuden hyväksytysti
suorittaneet koirat jatkavat kaupunkiosuuteen joka suoritetaan
yleisellä paikalla, kuten torilla
tai kaupan pihassa (esimerkiksi
Lahden Launeen Citymarket).
Kaupunkiosuudella koirakon tulee
selviytyä arkisista tilanteista, kuten ohikulkevien kulkuneuvojen ja
ihmisten ohituksista.

PAJÄ - jälkikoe
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Jälkikokeeseen saavat osallistua
kaikki palveluskoiraoikeudet
omaavat rodut. Lisäksi kokeeseen
osallistuvan koiran tulee olla
vähintään 14-kuukautta vanha ja
olla suorittanut BH-koe hyväksytysti.
Jälkikokeessa on kaksi osuutta:
tottelevaisuus ja maasto. Maas-

Jälkikoe alkaa yleensä tottelevaisuusosuudella, josta jatketaan maastoon. Jälkiosuus alkaa
janalla. Janalla (kutsutaan myös
nimellä etsintälinja) koira lähetetään suoralle, jonka jälki katkaisee.1-luokassa jana on 30 metriä,
2-luokassa 40 metriä ja 3-luokassa 50 metriä. Koiran tulee
itsenäisesti osata nostaa
jälki

SPKL

viiden minuutin
aikarajan sisällä. Tämän
jälkeen alkaa itse jäljestys. Jäljellä
on yhteensä kuusi keppiä ja sen
pituus riippuu kilpailuluokasta.
Jäljellä voi olla suoria kulmia ja
alinta luokkaa lukuunottamatta
myös teräviä kulmia. Koiran tulee
joka luokassa löytää kaikki kuusi
keppiä.
Jäljen pituus on 1-luokassa 500
metriä, 2-luokassa 1000 metriä
ja 3-luokassa 1500 metriä. Myös
jäljen ikä ja jäljestysaika vaihtelee
luokittain: 1-luokassa jälki on tunnin vanha ja aikaa sen jäljestämiseen on 20 minuuttia, 2-luokassa
1,5 tuntia vanha jälki ja aikaa 30
minuuttia ja 3-luokassa 2 tuntia
vanha jälki 40 minuutin jäljestysajalla. Jälkiosuudesta tuomari
arvostelee vain janan ja loput
pisteet tulee löytyneiden keppien
perusteella.

PAHA - hakukoe

Hakukokeeseen saavat osallistua kaikki palveluskoiraoikeudet
omaavat rodut. Lisäksi kokeeseen
osallistuvan koiran tulee olla
vähintään 14-kuukautta vanha ja

olla suorittanut BH-koe hyväksytysti.
Myös hakukokeessa on kaksi
osuutta: tottelevaisuus ja maasto.
Maastoon sisältyvät henkilöetsintä ja esineruutu. Luokkia on
tavalliseen tapaan kolme.
Henkilöetsinnässä eli haussa koira
etsii ja ilmaisee hakualueella olevat maalimiehet. Alueen koko vaihtuu luokittain: 1-luokassa 100
x 100 metriä, 2-luokassa
200 x 100 metriä ja
3-luokassa 300 x 300
metriä. Ohjaaja pysyy
keskilinjalla koiran etsiessä ja vasta koiran ilmaistessa ja tuomarin
antaessa luvan siirtyy
koiran luo tai koiran
kanssa maalimiehen
luo. Hakukokeessa koira
voi ilmaista kahdella tavalla:
löydön tehtyään koira jää maalimiehen luo haukkumaan (haukku)
tai löydön tehtyään ottaa suuhunsa rullan ja palaa se suussa ohjaajan luo (rulla). Rullailmauksessa
hjaaja kytkee koiran 5-10 metrin
liinaan ja lähettää koiran näytölle
maalimiehen luo. Haukkuva koira
jatkaa maalimiehen haukkumista
niin kauan, kunnes ohjaaja pääsee
piilolle.
Maalimiehiä alueella on joka
luokassa kolme ja etsintäaikaa on
1-luokassa 8 minuuttia, 2-luokassa 13 minuuttia ja 3-luokassa 17
minuuttia.
Tuomari arvostelee sekä työskentelyn, että ilmaisut. Lisäksi jokaisesta löydetystä maalimiehestä
tulee pisteitä.

PAVI - viestikoe

Viestikokeeseen saavat osallistua kaikki palveluskoiraoikeudet
omaavat rodut. Lisäksi kokeeseen
osallistuvan koiran tulee olla
vähintään 14-kuukautta vanha ja
olla suorittanut BH-koe hyväksy-

tysti. Viestikokeeseen koira tarvitsee kaksi ohjaajaa.
Viestikokeessa on muiden kansallisten lajien tapaan tottelevaisuusosuus ja maasto-osuus. Maasto-osuuteen kuuluu lajinomainen
viestiosuus ja esineruutu.
Viestikokeessa koiran tulee kyetä
juoksemaan viestitaipaleita
maastossa nopeasti ja tehokkaasti. Kokonaismatka 1-luokassa on
2300 metriä ja maksimiaika 15
minuuttia, 2-luokassa 3600 metriä
ja aika 22 minuuttia ja 3-luokassa 6800 metriä ja 42 minuuttia.
Koira juoksee viestiosuudella
1-luokassa 2 osuutta, 2-luokassa
3 osuutta ja 3-luokassa 5 osuutta
pisteiden A, B ja C välillä. Pisteelle C koiran tulee ensimmäisellä
kerralla jäljestää tiensä. Lisäksi
3-luokassa C pisteeltä siirrytään
vielä D pisteelle. Koirat lähetetään
radalle 3 minuutin välein. Koiralla
tulee olla päällään PK-tunnusliivit
ja tarkastusasemilla (A, B, C ja D)
koira pidetään kytkettynä. Viestiosuuden pisteet muodostuvat
koiran ohjattavuudesta (30p) ja
aikapisteistä.

PAEK - etsintäkoe
Etsintäkokeeseen saavat osallistua kaikki palveluskoiraoikeudet
omaavat rodut. Lisäksi kokeeseen
osallistuvan koiran tulee olla
vähintään 14-kuukautta vanha ja
olla suorittanut BH-koe hyväksytysti.
Etsintäkokeessa on edellisten
tapaan tottelevaisuusosuus ja
maasto-osuus. Maasto-osuuteen
kuuluu sekä jälki- ja hakuosuus,
että esineruutu ja etsintäkokeen
omat erikoisuudet pudonneen
esineen nouto ja tarkkuusetsintä.

40 metriä ja työskentelyaikaa on 5
minuuttia joka luokassa. Itse jälki
on 1-luokassa 300 metriä pitkä
ja 40 minuuttia vanha, 2-luokassa 400 metriä ja 50 minuuttia ja
3-luokassa 500 metriä pitkä ja 60
minuuttia vanha. Etsintäkokeen
jäljellä ei ole kuin suoria kulmia ja
esineitä 4 kappaletta.
Hakuosuudessa alueen koko on
luokasta riippumatta sama 100
x 100 metriä. Työskentelyaikaa
on alimmassa luokassa 8 minuuttia ja ylemmissä 6 minuuttia.
Joka luokassa on 2 maalimiestä.
Työskentely tapahtuu muuten
kuten hakukokeessa.
Pudonneen esineen noudossa
koirakko kulkee ensin 50 metrin
matkan etukäteen määritellyllä reitillä. Ohjaaja pudottaa
esineen reitille merkityssä paikassa ja koirakko jatkaa vielä 50
metriä eteenpäin, jonka jälkeen
koirakko tekee täyskäännöksen
ja pysähtyy. Tuomarin antaessa
luvan, ohjaaja lähettää koiran
noutamaan esineen. Liike päättyy
perusasentoon esineen palautuksen jälkeen.
Tarkkuusetsinnässä koira etsii 3 x
3 metrin alueelta yhden pienen
esineen. Koiralla on etsintäaikaa
1-luokassa 5 minuuttia, 2-luokassa 4 minuuttia ja 3-luokassa 3
minuuttia. Esineen ilmaisutapa on
vapaa.

nästä 70, pudonneen esineen
noudosta 20, esineruudusta 30 ja
tarkkuusetsinnästä 20 pistettä.

PAEJ - erikoisjälkikoe

Erikoisjälkikokeeseen (FH-jälki)
saavat osallistua kaikki palveluskoiraoikeudet omaavat rodut.
Lisäksi kokeeseen osallistuvan
koiran tulee olla vähintään
18-kuukautta vanha ja olla suorittanut BH-koe hyväksytysti. Erikoisjälkikokeeseen kuuluu ainoastaan
jäljestysosuus. Ei siis tottelevaisuutta tai esineruutua. Tuomari on mukana tarkkailemassa
koko ajan koiran suoritusta. Jälki
on 1-luokassa 1200 askelta pitkä
ja siinä on neljä esinettä. 2-luokan
jälki on 1800 askelta pitkä ja siinä
on seitsemän esinettä ja kulmaa.
Molemmissa luokissa jälki on
kolme tuntia vanha ja puoli tuntia
jäljen teosta, toinen vieras henkilö (ei jäljen tekijä) tekee harhajäljen, joka ylittää oikean jäljen.
Koiran tulee koko ajan jäljestää
tarkasti ja maavainuisesti askel
askeleelta. Esineet koira voi joko
ilmaista tai ottaa suuhun löydettyään. Koira jäljestää joko 10
metrin liinassa tai vapaana.
Pisteet muodostuvat löydetyistä
esineistä (21p) ja työskentelystä
(79p). Jäljestys tapahtuu perinteisesti pellolla, eli sen harjoittelu
vaatii yhteistyötä maanomistajien
kanssa.

Etsintäkokeessa jäljestämisestä
saa korkeintaan
60 pistettä,
henkilöetsin-

Jälkikokeeseen verrattuna etsintäkokeen jälkiosuus on lyhyempi.
1-luokassa jana on 20 metriä,
2-luokassa 30 metriä ja 3-luokassa
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PASU (IPO) - suojelukoe

Suojelukokeeseen saavat osallistua kaikki palveluskoiraoikeudet
omaavat rodut. Lisäksi kokeeseen
osallistuvan koiran tulee olla
vähintään 18-kuukautta vanha ja
olla suorittanut BH-koe hyväksytysti. Ohjaajalla tulee olla suojelulisenssi. Suojelukoe muodostuu
kolmesta osasta: jälki (A), tottelevaisuus (B) ja suojelu (C). Jokaisesta osa-alueesta saa enintään
100 pistettä. Myös luokkia on
kolme.
Jälkiosuus muistuttaa erikoisjälkeä ja tapahtuu yleensä pellolla. Erikoisjäljen tapaan koira jäljestää joko kytkettynä 10 metrin
liinaan tai vapaana. 1-luokassa
jäljen pituus on vähintään 300
askelta ja koiran ohjaaja tekee
jäljen. Jälki on 20 minuuttia vanha
ja sen selvittämiseen on aikaa
15 minuuttia. Esineitä jäljellä on
1-luokassa 2. Ylemmissä luokissa jäljen tekee vieras henkilö.
2-luokassa jälki on vähintään 400
metriä pitkä ja puoli tuntia vanha.
Esineitä 2-luokassa on kaksi.
3-luokassa jälki on 600 metriä pitkä ja tunnin vanha, esineitä siinä
on kolme. 90 asteen kulmia 1- ja
2-luokassa on kaksi ja 3-luokassa
4. Jälkiosuudelta maksimipisteet
ovat 100 pistettä.
Suojeluosassa on viisi erilaista
liikettä. Osuus alkaa avustajan
etsinnästä risteillen eli piilojen
kierrosta. Joka luokassa on kuusi piiloa, 1-luokassa kierretään
kaksi piiloa ja 2-luokassa niistä
kierretään neljä ja 3-luokassa
kaikki kuusi. Viimeiselle piilolle
maalimiehen luokse saapuessaan
koiran tulee pysähtyä ja alkaa
vartioida maalimiestä haukkuen.
Tämän jälkeen koira kutsutaan ja
suoritetaan seuraavat liikkeet:
• Vartiointi ja haukkuminen
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pukua. Noutoesine voi olla
käytännössä mikä tahansa
ja tuomari valitsee sen ja
hyökkäyksen apuvälineen
koepäivän aamuna.

•
•
•
•
•

•
Avustajan
pakoyrityksen estäminen
Hyökkäyksen torjuminen vartiointivaiheessa
Selkäkuljetus (vain 2- ja 3-luokassa)
Hyökkäys koiraa kohti
selkäkuljetuksen (vain 2- ja
3-luokassa)
Liikkuvan avustajan hyökkäys
koiraa kohti
Hyökkäys koiraa kohti vartiointivaiheessa (vain 3-luokassa)

Suojeluosan liikkeet muodostuvat
erilaisista vartiointi ja hyökkäyksen estämistä vaativista tilanteista. Koiran tulee vastata hyökkäykseen käymällä hihaan kiinni ja
irrottaa käskystä.

PAMR - mondioring

Mondioring-kokeeseen saavat
osallistua kaikki palveluskoiraoikeudet omaavat rodut. Lisäksi
kokeeseen osallistuvan koiran
tulee olla vähintään 12-kuukautta
vanha ja olla suorittanut BH-koe
hyväksytysti. Mondioringissä on
kolme luokkaa. Koe muodostuu
kolmesta osasta jotka ovat tottelevaisuus, hypyt ja puruliikkeet.
Mondioring on näyttävä ja vaativa
laji. Koe käydään 60 x 40 metriä
kokoisella kentällä, joka on aidattu. Kentällä voi myös olla valitun
teeman mukaisia koristeita.
Maalimiehiä on ensimmäisessä
luokassa vähintään yksi ja kahdessa ylemmässä kaksi. Maalimies
käyttää koko vartalon suojaavaa

Tottelevaisuus osuuteen
kuuluu seuraaminen,
paikallaolo, eteenlähetys,
asennot, ruoasta kieltäytyminen, nouto ja tunnistusnouto (vain 2- ja 3-luokassa).
Seuraamisessa koirakko kulkee
seuraamiskaavion, jonka nollakoira on esittänyt ennen osallistujien omia suorituksia. Asennot
muistuttavat tokon kaukokäskyjä
(asennot istu, maahan, seiso)
ja myös tunnistusnouto on kuin
tokon tunnistusnouto, mutta
väärien kapuloiden määrä kasvaa
luokittain.
Hyppyliikkeisiin kuuluu aitaeste,
seinäeste ja pituushyppy. 1-luokassa ohjaaja valitsee kolmesta
hyppyvaihtoehdosta yhden ja
2-luokassa ohjaaja valitsee pakollisen aitaesteen lisäksi joko
seinä- tai pituushypyn. 3-luokassa
suoritetaan kaikki hypyt. Kaikki
hypyt suoritetaan kutsuhypyn
tapaan. Seinäeste on 1-luokassa
1,8 metriä korkea, 2-luokassa korkeintaan 2,1 metriä ja 3-luokassa
korkeintaan 2,3 metriä korkea.
Pituushypyssä koiran tulee hypätä
1-luokassa 3 metriä pitkän esteen
yli yhdellä hypyllä. 2-luokassa
esteen pituus on korkeintaan 3,5
metriä ja 3-luokassa korkeintaan
4 metriä. Aitaeste on alaosastaan
kiinteä, yläosassa on 30cm korkea
kääntyvä lauta, joka putoaa kosketuksesta. Koiran tulee hypätä
edestakaisin 1-luokassa 1 metrin
korkuinen ja ylemmissä luokissa
korkeintaan 1,2 metrin korkuinen
hyppy.
Puruliikkeisiin kuuluu keppihyökkäys, hyökkäys apuvälinein (luokat
2 ja 3), pakohyökkäys, keskeytetty

hyökkäys (vain 3-luokka), etsintä
ja kuljetus, ohjaajan puolustus ja.
objektin vartiointi. Puruliikkeissä
koiraa häiritään erilaisilla esineillä
ja maalimies voi käyttää muun
muassa bambukeppiä. Lisäksi
purun aikana ammutaan kaksi
laukausta.

IPO-FH

IPO-FH kokeeseen saavat osallistua kaikki palveluskoiraoikeudet
omaavat rodut. Lisäksi kokeeseen
osallistuvan koiran tulee olla
vähintään 20-kuukautta vanha ja
olla suorittanut BH-koe hyväksytysti. Lisäksi IPO-FH kokeeseen
osallistuakseen koiran tulee olla
suorittanut FH1.
Koe kestää kaksi päivää. Molempina päivinä jäljestetään 1800
askeleen mittainen jälki, jossa on
8 suoraa, 7 kulmaa ja 7 esinettä.
Jäljet ovat 180 minuuttia vanhoja
ja niiden jäljestämiseen on 45
minuuttia aikaa. Harhajälki ylittää
oikean jäljen yhdessä kohdassa.
Kuten erikoisjäljellä, koiran tulee myös IPO-FH jäljellä jäljestää
äärimmäisen tarkasti ja ilmaista
esineet täsmällisesti. Molemmista
jäljistä saa korkeintaan 100 pistettä, eli yhteensä 200 pistettä.

PAVH valjakkohiihto

Valjakkohiihtokilpailuihin saa osallistua minkä
rotuisella koiralla tahansa.
Koiran tulee olla vähintään
15 kuukautta vanha. Roturajoituksia on luokittain seuraavasti: luokka A on avoin kaikille
roduille, luokka B kaikille,
paitsi seisoville lintukoirille (esimerkiksi saksanseisoja) ja luokka C kaikille
paitsi seisoville lintukoirille,
dobermanneille ja suursnautsereille.
Valjakkohiihdossa kilpaillaan
sarjoissa, jotka on jaoteltu ohjaajan sukupuolen, iän ja hiihdettävän matkan mukaan. Lisäksi
on olemassa myös viesti. Koira
on kiinnitetty joustavasta liinasta
ohjaajan hiihtovyöhön ja juoksee edellä ohjaajan hiihtäessä.
Hiihdettävät matkat ovat 1-15
kilometriä sarjasta riippuen.
Valjakkohiihdossa ei jaeta koulutustunnuksia.

PAOPopastuskoe

Opastuskokeisiin voivat osallistua
vain virallisesti opastuskoirien
käyttöönottotarkastuksen läpäisseet koirat. Myös koiran ohjaajan
tulee olla näkövammainen. Opastuskokeessa on kaksi luokkaa:
käyttöluokka ja kilpaluokka. Käyttöluokasta hyväksytyn tuloksen
saatuaan koira siirtyy kilpaluokkaan. Opastuskoe muodostuu
opastusosuudesta sekä hallittavuusliikkeistä ja yhteistyöstä.
Kokeessa koirakko selvittää hyvin
käytännönläheisiä tehtäviä, jotka
ovat osa opaskoiran oikeita työtehtäviä. Koerata kulkee lähinnä
jalkakäytävillä.
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Palveluskoiraodut
Lista palveluskoiraoikeuden omaavista roduista:
AT
AMST
APP
AKK
AK
APK
BE
BPG
BPL
BPM
BPT
BRP
B
BC
BV
BVDA
BR
CC
CV
CLN
CSK
CPK
DK
D
DA
EPK
ESV
HKK
HLK
HPK

38

Airedalenterrieri
Amerikanstaffordshirenterrieri
Appenzellinpaimenkoira
Australiankarjakoira
Australiankelpie
Australianpaimenkoira
Beauceron
Belgianpaimenkoira, groenendael
Belgianpaimenkoira, laekenois
Belgianpaimenkoira, malinois
Belgianpaimenkoira, tervueren
Berninpaimenkoira
Bokseri
Bordercollie
Bouvier
Bouvier des ardennes
Briardi
Cane corso
Ceskoslovensky vlcak
Chesapeakelahdennoutaja
Collie, sileäkarvainen
Collie, pitkäkarvainen
Dalmatiankoira
Dobermanni
Dogo argentino
Entlebuchinpaimenkoira
Espanjanvesikoira
Hollanninpaimenkoira, karkeakarvainen
Hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen
Hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen

HW Hovawart
IL
Islanninlammaskoira
KAT Katalonianpaimenkoira
KKN Kiharakarvainennoutaja
KN
Kultainennoutaja
LB
Labradorinnoutaja
LR
Lagotto romagnolo
LANDS Landseer
LPK Lapinporokoira
M
Mudi
NSN Novascotiannoutaja
PC
Partacollie
PP
Picardienpaimenkoira
PON Polski owczarek nizinny
PV
Portugalinvesikoira
PYPL Pyreneittenpaimenkoira, lyhytkarvainen
PYPP Pyreneittenpaimenkoira, pitkäkarvainen
RH
Rhodesiankoira
RW Rottweiler
RLK Ruotsinlapinkoira
SP
Saksanpaimenkoira
SP
Saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen
SERRA Serra de airesinpaimenkoira
SKN Sileäkarvainennoutaja
SN
Snautseri, musta
SN
Snautseri, pippuri & suola
SLK Suomenlapinkoira
SS
Suursnautseri, musta
SS
Suursnautseri, pippuri & suola
TP
Tsekinpaimenkoira
VP
Valkoinen paimenkoira
VMT Venäjänmustaterrieri

Tarvikemyynti

Mopen posti

Koulutusoppaita:

Ilmoitusten hinnat:

Tottelevaisuuskoulutus ja koiran kotikasvatus
Hakukoulutus palveluskoirakokeisiin
tai aktivoimiseksi & henkilöetsinä artikkelikokoelma yht.
Jälkikoira
Hakukoira
Viestikoira
Esine-etsintä
Käyttäytymisopas

12,00 €
15,00€
13,50€
13,50€
13,50€
3,50€
2,00€

Kokeita varten:
PK-sääntökirja
PK-kilpailukirja
Motivaatiopatukat/pallot
PK-tunnus valjaat
Hakurulla
Noutokapulat
Gripliina

85,00€
45,00€
25,00€

Alennus koskee jäsenten henkilökohtaisia ilmoituksia, ei
jäsenten kaupallisia mainoksia.

Aineisto: ems.tuominen@gmail.com

Mopen posti
15,00€
2,00€
alk. 8,00€
8,00€
4,00-8,00€
3,50€
alk. 10,00€

Myynti: Kalevi Jääskeläinen, 03 751 5412 / 040 769
0927

Asusteet:
LKK T-paita, useita värejä, s-xxl,
tunnettua r-collection laatua
LKK Collegepaita, useita värejä,
hajakokoja xs, s, l-xxl
LKK Haalari, irtohuppu, 3kpl kokoa 52
Anorakki
Koulutusliivi, Berra
Muutama Gappay-liivi
Treenitasku
Treenitoppatakki

Mainos
1/1 sivu
1/2 sivu
1/4 sivu
Jäsenille 50% alennus

5,00€
5,00€
50,00€
20,00€
40,00€
30,00€
20,00€
70,00€

Asusteiden myynti: Kaarina Granlund, 040 564 0245

Mopen posti on Lahden käyttökoira RY:n jäsenlehti.
Lehden kirjoituksista vastaa jokainen kirjoittaja itse.
Lehden taittaja ja toimikunta eivät vastaa kirjoitusten oikeellisuudesta, eivätkä lupien hankkimisesta
tekstien lainauksiin ja kuvien käyttöön.

Jäsenmaksut
Yhdistyksen jäsenmaksut:
Vuosijäsen
Ainaisjäsen
Nuorisojäsen
Perheenjäsen
Perheen 3. jne. jäsen

20,00€
200,00€
8,00€
8,00€
5,00€

SEURAAVA MOPEN POSTI
ILMESTYY MARRASKUUSSA 2018
Aineisto 9.11.2018 mennessä sähköpostilla osoitteeseen:
ems.tuominen@gmail.com
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Palautusosoite, jos
vastaanottajaa ei tavoiteta:
Emma Tuominen
Metsätie 35a
15610 Lahti

Mopen posti 1/2018

