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Puheenjohtajan palsta
Kiitos! Kiitos oli päällimmäisenä mielessä, kun aloitin tätä palstaa kirjoittamaan. Kiitos ystävät, hallituksen
jäsenet, toimihenkilöt, toimikunnat, kouluttajat, jäsenet ja yhteistyökumppanit. On ollut ilo tutustua uusin
ihmisiin vuoden aikana. Vuosi on ollut aktiivinen niin tapahtumien kuin myös tapahtumiin osallistujien osalta. Jäsenemme ovat myös kilpailleet aktiivisesti. Menestyneimpiä kilpailijoita kansallisesti ja kansainvälisesti
ovat jäsenemme Jonna Markkanen ja apuohjaaja Jari Pöhö viestissä koirallaan Aktivistin Kanerva ”Aura”,
joiden menestys palkittiin myös Palveluskoiraliiton toimesta Vuoden Palveluskoira -palkinnolla. Onnea!
Ilokseni olen saanut huomata, että yhteiskunnassamme vähenevä talkoohenki ei ole onneksi näkynyt yhdistyksessämme. Tästä on osoituksena yli sata aktiivista talkoolaista, jotka ovat toimineet vuoden aikana ja osa
useassa tehtävässä. Vuoden aikana on myös koettu surua, kun yhdistyksemme jäseniä on poistunut keskuudestamme.
Yhdistyksessä on toteutettu vanhoja hyväksi todettuja käytäntöjä, mutta myös tuotu jotakin uutta esimerkiksi säännöllinen tiedottaminen hallituksen käsittelemistä asioista. Hallitus onkin ollut aktiivinen ja kehitystä tulevaisuuteen on tehty hyvässä hengessä. On ollut todellakin ilo toimia yhdistyksemme puheenjohtajana kuluvana vuonna. Hallitus on suunnannut katseensa ensi vuoteen ja toimintasuunnitelma alkaa olla
valmiina. Hallitukselle voi toki laittaa postia jatkuvasti vuoden mittaan, jos on toiveita ja ajatuksia yhdistyksen toiminnalle. Tulevalle vuodelle on tulossa kilpailutoimintaan uudistuksia Palveluskoiraliiton lisenssin
myötä. Toivottavasti jäsenet kilpailevat aktiivisesti myös jatkossa.
Joulun aikaan kiitollisin mielin ja odottavin tunnelmin ensi vuoteen toivotan kaikille mukavaa joulun aikaa ja
iloista uutta vuotta!

Marianne

Palveluskoiraliitto luovutti Paras Palveluskoira –palkinnon bpmn Aktivistin Kanervalle, omistaja
Jonna Markkanen ja apuohjaaja Jari Pölhö.
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Kalenteri
Joulukuu 2017
3.12. Yleiskoulutus klo 12-13
10.12. Yleiskoulutus klo 12-13

Tammikuu 2018
12.1. Hallivuoro klo 18-20
14.1. Talvinäyttely (mainos sivulla 23)
26.1. Hallivuoro klo 18-20
31.1. Paras Moppe 2017-hakemusten viimeinen lähetyspäivä (sivu 6)

Helmikuu 2018
9.2. Hallivuoro klo 18-20
23.2. Hallivuoro klo 18-20

Maaliskuu 2018
9.3. Hallivuoro klo 18-20
23.3. Hallivuoro klo 18-20

Kokeet ja koulutukset
Yleiskoulutukset

10.12. asti Löytynmäen kentällä sunnuntaisin kello 12-13

Hallivuorot

Yhdistys on varannut käyttöönsä A-Qility Oy:n hallin talveksi.
Hallilla ei ole ohjattua koulutusta ja vuorot tulee maksaa etukäteen (koko kausi loka-maaliskuu 60e, yksittäinen kerta 10e) yhdistyksen tilille FI82 5612 1120 0653 02 (OKOYFIHH) viitteellä 1009. Kuittikopio lähetetään
Minnalle sähköpostiin minnauurainen@gmail.com
Hallin osoite: Vipusenkatu 25, 15230
Hallivuorojen ohjeet ja säännöt löytyvät sähköpostitiedotteesta (LKK tiedottaa 6) ja kotisivuilta (www.lahdenkayttokoira.fi/ajankohtaista/).
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Vuoden 2017
parhaiden koirien palkitseminen
Vuosikokouksessa palkitaan vuoden 2017 ansioituneet koirat.

Palkintovaihtoehdot:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Käyttövalion arvon saavuttaneet
Paras palveluskoira
Paras nuorikoira (joka ei ole ennen kilpailukauden alkua 1.4. täyttänyt 2-vuotta)
Paras jälkikoira
Paras hakukoira
Paras viestikoira
Paras etsintäkoira
Paras FH-koira
Paras IPO-koira
Paras tokokoira
Paras rally-tokokoira
Paras agilitykoira
Monipuolisin koira

Sinulla on mahdollisuus hakea vain yhtä yllä luetelluista palkinnoista per koira.
Palkintoja voi hakea lähettämällä koiran tiedot, kopion kilpailukirjasta ja tiedon siitä, mitä palkintoa haet
31.1.2018 mennessä sihteerille osoitteeseen:
Aila Lindqvist
Järvisenkatu 8 B 8
15880 Hollola
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Hyvät koirakaverit!
Kiitos kuluneesta vuodesta,
Rauhallista Joulua ja
Menestystä vuodelle 2018 !
toiv. Aila

Kanttiinin muori Mukkulasta toivottaa:
Hyvää Joulua ja Onnellista Vuotta 2018
kaikille asiakkaille ja talkoolaisille:
Anulle, Helille, Kaarinalle, Pirjolle ja
Tepalle!
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Muistoissa
Nambygo Ik Ben Idefix
”Mörkö”
5.4.2004-17.7.2017
Oma. Ulla Eerikäinen
Eräs aikakausi on päättynyt, kun viikatemies on käynyt niittämässä karvaista satoaan. Suuri persoona Mörkö, Nambygo Ik Ben Idefix on jättänyt maallisen elämän taakseen ja keskittyy jatkossa vaikuttamaan muistoissamme. Mörkö oli monien tuntema ja kaikkien rakastama koira. Rauhallisen ja määrätietoisen luonteensa Mörkö toi esiin harrastustoiminnassa, näyttelyissä, työpaikoilla kuin kotona ollessaankin. Möröllä ei ollut
tarvetta murahdella muille koirille, sillä hän oli tiukkaa etikettiä noudattava herrasmieskoira. Tätä sydänten
murskaajaa jää kaipaamaan perhe, harrastustoverit, työtoverit sekä lajitoverit. Rauhaa ja lepoa Mörölle.
Ulla
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Koiramäki
KOIRAMÄEN KÄYTTÖEHDOT LAHDEN KÄYTTÖKOIRA RY JÄSENILLE JA VUOKRAUS
Lahden Käyttökoira ry omistaa laajan 10 ha maastoalueen nimeltään Koiramäki. Koiramäessä on noin
100×45m kivituhkapohjainen koulutuskenttä palvelus- ja pelastuskoirakokeiden tottelevaisuusosuus koeohjeiden mukaisine telineineen, sekä maastoja mm. esineruudun ja haku-kokeen harjoittelua ja kilpailuja
varten.
Koiramäen osoite on Kalliometsäntie 100, Lahti (entinen tien nimi ja ajo-ohje: Syrjäläntie, tien päässä, Nastolan Pensuolla). Tie kulkee piha-alueen läpi, joten muista ajaa hiljaa!

Harjoitteluoikeus

Kenttä ja maastot ovat jäsenistön vapaasti käytettävissä varattujen vuorojen ulkopuolella. Kentän varaus ei
estä maastoharjoittelua. Sekä ohjatun että omatoimisen harjoittelun ehdottomana edellytyksenä Koiramäessä on voimassa oleva jäsenmaksu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koiralla tulee olla rokotukset voimassa
Koira ei saa olla vihainen toisille koirille/ihmisille ja sen tulee olla ohjaajansa hallinnassa
Koira ei saa häiritä toisten koirien harjoituksia
Voit tuoda juoksuisen nartun harjoituksiin, jos se sopii treeniryhmällesi ja muille samaan aikaan harjoitteleville.
Kentälle saa tuoda satunnaisesti vierailevan harjoittelijan. Jäsenet ovat vastuussa vieraastaan, nimet
pitää kirjata Koiramäen vieraskirjaan saavuttaessa. Vieraita ei saa jättää Koiramäkeen yksin.
Omaa Koiramäen kopin avainta ei saa luovuttaa ulkopuolisille.
Alueella liikkuessasi huolehdi yleisestä viihtyvyydestä pitämällä kenttä ja maastot siistinä. Ulkoiluta koirasi harjoitusalueen ulkopuolella, vahingon sattuessa kentälle, korjaathan jätökset.
Kirjaa käyntisi ilmoitustaulun postilaatikossa olevaan vihkoon.
Huomioi muut erilliset mm. valaistukseen liittyvät ohjeet.
Jäsenten varaukset maastoharjoituksiin tehdään LKK:n facebook-sivuilta. Kenttää ei voi varata, joten sen
käytössä on huomioitava muiden samanaikaisesti harjoittelevien koirakoiden tarpeet ja toivomukset.
Ilmoita Koiramäen Isännälle tai Emännälle havaitsemistasi kalustoon, kenttään tai maastoon liittyvistä
epäkohdista, jotka vaativat kunnostustoimenpiteitä.
Koiramäessä järjestetään kokeita ja aluetta vuokrataan muille seuroille, harrastusryhmille ja yksityisillehenkilöille. Tällöin muu harjoittelu alueella ei ole sallittua. Varaamiseen liittyvät yhteystiedot, hinnat ja
informaatio varaustilanteesta löytyvät LKK:n www-sivuilta.

Koiramäen ja kopin käyttö

Koppi/Koiramäki on jäsenten käytettävissä klo 6.00–23.00. Tupakointi kopin sisätiloissa on kielletty. Kopissa
ei saa yöpyä. Koppia/Koiramäkeä ei saa jättää tai luovuttaa kolmannen osapuolen käyttöön. Avotulen teko
on sallittu grillipaikalla, jossa on puita valmiina. Teltan tai asuntovaunun käyttö Koiramäen tontilla tai sen
läheisyydessä on sallittua vain vuokranantajan luvalla.
Kopin siisteydestä vuokrausaikana sekä loppusiivouksesta huolehtii vuokralainen. Alueella ei ole järjestettyä jätehuoltoa, joten roskat on vietävä mukanaan. Mikäli vuokrauksen päätyttyä siivousta ei ole suoritettu
asianmukaisesti ja vuokraaja joutuu huolehtimaan siitä, on vuokranantajalla oikeus periä vähintään 50
euron suuruinen siivousmaksu. Maksu voidaan periä myös jälkikäteen.

Vahinkojen korvaus

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Koiramäen maastolle, harjoituskentälle, kopille tai sen irtaimistolle
aiheuttamansa vahingon.

Varustus

Vuokraan kuuluu Koiramäen vapaa käyttöoikeus vuokratulle alueelle ja sähkö kopin vuokrauksen yhteydessä.
Kopissa: mikro, kahvinkeitin, jääkaappi pakastimella (ns. jenkkikaappi), alueelle ei tule vettä, käyttövesi tuotava mukanaan. Käyttäjän velvollisuuksiin kuuluu tarkistaa, että valot ja muut sähkölaitteet on sammutettu
ja ovet ja ikkunat ovat kiinni.
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Kopin avain

Kopin avain mahdollistaa Koiramäen kopin käytön ajanviettoon vapaavuoroilla. Avaimen saa halutessaan
lunastaa yhdistyksen jäsenet 20 euron panttia vastaan. Avain on henkilökohtainen ja sen luovuttaminen
toiselle henkilölle on ehdottomasti kielletty. Avain pitää palauttaa jäsenyyden loputtua. Jos avain häviää,
ilmoita siitä välittömästi avainvastaavalle.
Lisätietoja kopin avainten lunastamisesta ja palauttamisesta voi kysyä avainvastaavalta: Kaarina Granlund
040-5640 245, kaarina.granlund@phnet.fi

VUOKRAUS
Hinnat

Päivävuokrat maasto 50 €, kenttä 50 €, tai 5 €/h/ max 4 h. Kopin käytöstä ulkopuolisilta kokeiden järjestäjiltä peritään 20 €, muille ulkopuolisille koppia ei vuokrata. Jäsenhinta koppi 10 € tai jäsenet voivat lunastaa
itselleen kopin avaimen 20 euron panttimaksua vastaan. Jäsen vastaa jäsenen järjestämistään tilaisuuksista.
Vuokranantaja noudattaa Koiramäen vuokraamisessa ja peruuttamisessa seuraavia ehtoja. Tässä mainitut
ehdot ja velvollisuudet tulevat kumpiakin osapuolia sitoviksi, kun vuokraaja on suorittanut Koiramäestä
maksun.

Varaaminen ja maksu

Varaus on vahvistettu, kun vuokraaja on maksanut maksun. Mikäli maksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, katsotaan varaus peruuntuneeksi. Vuokranantaja lähettää laskun yhteydessä vuokraajalle Koiramäen
vuokrasopimuksen vuokrausehtoineen, Koiramäen osoitetiedot sekä ajo-ohjeen perille.
Koiramäen minimi vuokra-aika on yleensä yksi (1) tunti/max 4 h tai yksi (1) päivä. Vuokrausmaksu tulee
maksaa viimeistään viikon kuluessa siitä, kun vuokranantaja on vahvistanut varauksen. Lahden Käyttökoira
ry:n hallitus vahvistaa kokouksissaan vuokrauksen, jonka jälkeen Koiramäen Emäntä vahvistaa vuokrauksen
vuokralaiselle. Ellei suoritusta ole maksettu eräpäivään mennessä, katsotaan varaus peruuntuneeksi.

Peruutukset

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti. Peruutus on hyväksytty, kun ilmoitus mahdollisine liitteineen on
saapunut vuokranantajalle. Vuokranantaja vahvistaa peruutuksen vuokralaiselle viikon kuluessa sen vastaanottamisesta. Maksetusta vuokrasta vähennetään pankin veloittamat kulut 5 €. Vuokranantaja suorittaa
palautuksen kahden (2) viikon kuluessa peruutusilmoituksesta.

Vuokranantajan oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), voi vuokranantaja peruuttaa tehdyn varauksen.
Asiasta ilmoitetaan vuokralaiselle välittömästi.

Avainten luovutus

Koiramäen kopin avaimet luovutetaan vuokralaiselle etukäteen sovittuna ajankohtana. Avaimet noudetaan
Koiramäen Emännältä kotoa tai muusta sovitusta paikasta. Saapuessaan vuokralaisen tulee palauttaa allekirjoitettu vuokrasopimus.

Mahdolliset valitukset

Kaikki havaitut Koiramäen käyttöön tai kuntoon liittyvät valitukset tai huomautukset on tehtävä välittömästi
vuokranantajalle.

Yhteystiedot

Lahden Käyttökoira ry
Koiramäen emäntä:
Kaarina Granlund
040-5640 245			
kaarina.granlund@phnet.fi
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Koiramäki 10-vuotta
Teksti: Terttu Nuutinen, kuvat: Mervi Ihantola ja Anne Väisänen
LKK järjesti jäsenilleen perheineen Koiramäen kymmenvuotisjuhlat.
Terassi oli koristeltu paperipalloin.

Sisääntulo juhlapaikalle oli vaikuttava:
sekä LKK:n lippu että, siniristilippu ottivat tulijat
vastaan.

Pihalle oli rakennettu katettu ruokailutila,
missä pöydillä aivan ihanat koristeet.
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Ohjelma alkoi koirien naamiaisilla. Mielikuvitusta olikin käytetty ihan kiitettävästi:
Oli härmän häjy puukkoineen, tappelussa häviölle jäänyt oli käynyt sidontahuoneella, laastarien ja
siteiden määrästä päätellen oli matsi ollut melkoinen.

Burleskitanssija punamustissaan
keräsi katseita.

Hellyttävä Hetty värikkäässä suojapuvussa
vaaleanpunaisine hikinauhoineen.
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Pientä kilpailujännitystäkin oli ilmassa. Kerättiin joukkueet neliotteluun.
Lajeihin kuului keppihevosella suoritettu esterata. Krokettimailalla pallonpompottelu, ritsalla ammuttiin kaljatölkit nurin, viimeisenä ja ehkä
vaikeimpana panaaninmuotoisen pallonpotkiminen maaliin. Taisi yksi
henkilö onnistua sen tekemään.

Palkintojen jaossa oli pikku ylläri.
Ahkerimmat osallistujat palkittiin.
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Sanonta ” hyvä ruoka, parempi mieli” pitää paikkansa.Ruoka oli niin
hyvää että, minulla on parempi mieli edelleen. Merosen nyhtöpossu
salaatteineen oli ihan omaa luokkaansa ja Sinuhen vadelmakakku
kahvin kanssa oli piste ii:n päälle.

Väkeäkin juhlapaikalla oli kiitettävästi, mutta ruokaa
olisi riittänyt vielä vaikka kuinka.
Meillä kaikilla oli niin mukavaa!
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Koiranäyttelyt
Kuvat: Emma Tuominen

Koiranäyttelyt ovat alun perin jalostuksen avuksi
kehitettyjä tapahtumia, mutta nykyään ne ovat vain
yksi harrastus muiden joukossa.
Koiranäyttelyissä tuomari arvioi koiran ulkomuotoa
rotumääritelmään mukaan ja antaa sanallisen arvion
koirasta. Täytyy kuitenkin muistaa, että kaikilla tuomareilla on omat tulkintansa ja mielipiteensä siitä,
millainen on rotumääritelmän mukainen koira.
Karkeakarvainen kettuterrieri näyttelypöydällä
Näyttelyihin saavat osallistua kaikki puhdasrotuiset
johonkin FCI-maahan rekisteröidyt rotukoirat, kastroituja uroksia lukuun ottamatta. Suomessa näyttelyihin ei saa osallistua typistettyjen koirien kanssa.
Koiran tulee olla rokotettu ja tunnistusmerkitty Suomen kennelliiton määräysten mukaisesti.
Tarkemmat näyttelysäännöt löytyvät Suomen kennelliiton sivuilta:
www.kennelliitto.fi/kennelliitto/lomakkeet-ja-saannot/nayttelyt

Mitä näyttelyissä pitää osata?
Näyttelyt eivät taidollisesti vaadi koiralta paljoa,
mutta niitä varten on silti hyvä harjoitella.
Tärkein taito näyttelykoiralle on sietää vieraan ihmisen kosketus ja hampaiden katsominen. Tuomarin
tulee voida koskea koiraan ongelmitta, eikä väistäminen tai murina ole suotavaa.
Lisäksi kannattaa harjoitella hallittua liikkumista
näyttelytaluttimessa ja seisomista. Toivottu esiintymistyyli vaihtelee roduittain: osa roduista asetellaan
ja osa seisotetaan vapaasti. Pieni levottomuus ei
haittaa, mutta tuomarin työ helpottuu, kun arvosteltavana oleva koira osaa pysyä paikoillaan.

Cairnterrierin perinteinen seisotustyyli

Näyttelytyypit

Näyttelyitä on erilaisia, ne on jaettu tyyppeihin
perustuen siihen, mitä rotuja tai mitä palkintoja
näyttelyssä jaetaan. Kaikki näyttelytyypit pentunäyttelyitä lukuun ottamatta ovat virallisia. Uutena ensi
vuonna tulee pohjoismaiset NORD-näyttelyt.

Näyttelytyypit ja niiden lyhenteet
EPN, epävirallinen pentunäyttely, johon on osallistumisoikeus 5-9kk vanhoilla pennuilla
ER, erikoisnäyttely, osallistumisoikeus on yleensä
vain yhdellä rodulla tai roduilla (esimerkiksi PK-erkkari tai vesikoirarotujen erkkari)
RN, ryhmänäyttely, osallistumisoikeus vain tiettyjen
FCI-ryhmien roduilla (esimerkiksi LKK:n talvinäyttely
1 ja 2 ryhmille)
KR, kaikkien rotujen näyttely, osallistumisoikeus kaikilla Suomen kennelliiton hyväksymillä roduilla
NORD, pohjoismainen kaikkien rotujen näyttely
KV, kansainvälinen näyttely, osallistumisoikeus kaikilla Suomen kennelliiton hyväksymillä roduilla

Mittelspitzin näyttelyravi
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Mitä näyttelyistä voi saavuttaa?
Koirat saavat virallisissa näyttelyissä tuomarilta laatuarvosanan. Laatuarvosana vaikuttaa koiran jatkokilpailuihin kyseisessä näyttelyssä ja lisäksi esimerkiksi käyttövalion arvoon tulee näyttelyistä saada
vähintään laatuarvosana Hyvä.
Suomessa kaikissa virallisissa näyttelyissä koira voi
saada myös sertifikaatin. Sertin lisäksi NORD-näyttelyissä jaetaan pohjoismainen NORD-serti ja
KV-näyttelyissä kansainvälinen serti eli CACIB. Sertin
ja NORD-sertin voi saada pentuluokkaa lukuun
ottamatta minkä tahansa luokan koira, mutta juniori- tai veteraaniluokan koirat eivät voi vastaanottaa
CACIBia. Pentuluokissa ei jaeta laatuarvosanoja, eikä
sertejä vaan kunniapalkintoja.
Suomen muotovalion arvon saavuttaakseen koiran
tulee saada kolme (3) sertifikaattia kolmelta eri
tuomarilta. Vähintään yksi serteistä on saatava, kun
koira on täyttänyt 2-vuotta. Lisäksi joillakin roduilla
on omia lisävaatimuksia, esimerkiksi belgianpaimenkoiralla tulee olla joko PK- tai PEKO-tulos ykkösluokasta tai paimennus/erikoisjälki-tulos ja hyväksytty
luonnetesti.

Laatuarvosanat
ERI = erinomainen (punainen)
EH = erittäin hyvä (sininen)
H = hyvä (keltainen)
T = tyydyttävä (vihreä)
EVA = ei voida arvostella (ruskea)
HYL = hylätty (harmaa)

Palkinnot
SA = sertifikaatin arvoinen (vaaleanpunainen)
KP = kunniapalkinto (lila)
SERT = sertifikaatti (sinivalkoinen)
VASERT = varasertifikaatti (vaaleansininen)
CACIB = kansainvälinen sertifikaatti (valkoinen)
VACACIB = varacacib (oranssi)
ROP = rotunsa paras (punakeltainen)
VSP = vastakkaisen sukupuolen paras (vihreävalk.)

Luokat
PPEN = epävirallinen pikkupentuluokka 5-7kk
PEN = epävirallinen pentuluokka 7-9kk
JUN = junioriluokka 9-18kk
NUO = nuortenluokka 15-24kk
AVO = avoinluokka yli 15kk koirille
KÄY = käyttöluokka yli 15kk koirille (tulosvaatimukset
vaihtelevat roduittain)

VAL = valioluokka yli 15kk koirille (koiran tulee olla
jonkun maan muotovalio)

VET = veteraaniluokka yli 8v koirille

Dalmatiankoira tuomarin käsittelyssä
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Kehän kulku
Rodun arvostelu alkaa aina uroksista, nartut aloittavat ainoastaan, mikäli yhtäkään saman rodun urosta
ei ole ilmoitettu näyttelyyn. Sama kaava toistuu sekä
urosten, että narttujen arvostelussa.
Pentuluokan urokset ja nartut arvostellaan ensin,
mikäli pentuluokka on näyttelyssä mukana. Pentujen
jälkeen arvostellaan virallisten luokkien urokset ja
urosten jälkeen nartut. Kaikki viralliset luokat käydään läpi samalla tavalla:
Ensin kehään kutsutaan kaikki luokan koirat numerojärjestykseen niin sanottuun kokoomakehään.
Tuomari yleensä tässä vaiheessa tekee vain yleiskatsauksen koiriin ja saattaa juoksuttaa koirat kerran tai
pari ympäri ryhmässä. Kun tuomari on valmis, alkaa
yksilöarvostelu. Yksilöarvostelussa kehäsihteeri kutsuu koirat kehään yksittäin numerojärjestyksessä.

Vapaasti seisotettu labradorinnoutaja
Yksilöarvostelun kulku riippuu hieman tuomarista.
Ensin koira asetetaan joko seisomaan tuomarin pöydän eteen muutaman metrin päähän koiran koosta
riippuen tai pöydälle, jos kyseessä on pöydällä esitettävä rotu. Tässä vaiheessa tuomari yleensä tulee
tervehtimään koiraa ja käy sen käsin läpi hampaista
hännän päähän. Kannattaa myös varautua siihen,
että jotkut tuomarit haluavat koiran esittäjän näyttävän itse koiran hampaat eli sitäkin tulee harjoitella
etukäteen.

Lyhytkarvainen mäyräkoira liikkeessä
Liikkeiden jälkeen palataan takaisin seisottamaan
koiraa. Yksilöarvostelun kesto vaihtelee tuomarin ja
päivän mukaan. Osa tuomareista arvostelee koiran
tuossa tuokiossa, kun taas osalla siihen menee huomattavasti kauemmin. Yleinen nyrkkisääntö on, että
tuomari arvostelee 15-20 koiraa tunnissa.
Kehästä voi poistua, kun kehäsihteeri on huutanut
laatuarvosanan ääneen. Laatuarvosanan ääneen sanomisen lisäksi kehäsihteeri näyttää viuhkaa, jonka
väri kertoo koiran saaman laatuarvosanan.
Kun kaikki luokan koirat on käyty yksittäin läpi, kutsuu kehäsihteeri erinomaisen (ERI) saaneet koirat
kilpailuluokkaan. Myös erittäin hyvän (EH) saaneet
koirat osallistuvat, mikäli erinomaisen saaneita on
vähemmän kuin neljä (4). Kilpailuluokassa tuomari
sijoittaa neljä koiraa järjestykseen ja halutessaan
antaa yhdelle tai useammalle erinomaisen saaneelle myös SA’n. SA’n saaneet jatkavat vielä parhaan
uroksen valintaan.
Kun muut luokat on samalla kaavalla käyty läpi, on
vuorossa paras uros-kehä, jossa valitaan rodun paras
uros. Paras uros-kehään kutsutaan kaikki urokset,
jotka ovat saanet SA’n. Kehän kulku on samankaltainen kuin kilpailuluokassa ja tuomari sijoittaa taas
neljä koiraa järjestykseen.

Käytyään koiran käsin läpi tuomari joko ohjeistaa
näyttämään koiran liikkeet tai palaa pöytänsä luo
sanelemaan arvostelua. Mikäli tuomari ei ohjeista
näyttämään liikkeitä, jäädään koiraa seisottamaan
niin, että tuomari näkee hyvin koiran sivuprofiilin
kokonaisuudessaan.
Yleensä liikkeet näytetään juoksuttamalla koira
tasaista ravia kehän ympäri vastapäivään tai edes
takaisin suoraa linjaa tuomarista poispäin. Koira on
liikkeissä esittäjän vasemmalla puolella ja katsekontakti ei ole toivottua.

Junioriluokan tervuerenuroksia kilpailuluokassa
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Koiranäyttelyn järjestäminen

Belgianpaimenkoirat Asteri, Hera, Vita ja Piuha poseeraavat Virosta saavutettujen palkintojen kanssa
Paras uros ja paras narttu kehissä jaetaan myös kaikki sertit (SERT, NORD-serti ja CACIB). Sertin vastaanottaa ensimmäinen koira joka on siihen oikeutettu.
Koira ei ota sertiä vastaan, mikäli se on jo kyseisen
maan valio tai kaikki sertit ovat kasassa, mutta vaikkapa käyttötulos puuttuu. NORD-serti jaetaan aina
ensimmäiselle. NORD-serti siirtyy NORD-varasertin
saaneelle jälkikäteen, jos ensimmäiseksi tullut on jo
POHJ MVA. CACIB menee myös aina ensimmäiselle,
ellei ensimmäiseksi tullut ole juniori tai veteraani.
Mikäli CACIBin saanut koira on jo kansainvälinen
valio, vahvistetaan CACIB jälkikäteen varaCACIBin
saaneelle.
Rodun paras uros jatkaa vielä ROP-kehään, joka käydään, kun nartut on arvosteltu samalla kaavalla kuin
urokset. Urosten paras ja narttujen paras menevät
yhdessä kehään ja tuomari valitsee niistä paremman, josta tulee ROP ja toisesta tulee VSP. Yleensä
myös veteraanien parhaista valitaan ROP-veteraani.
Rotunsa parhaan valinnan jälkeen arvostellaan mahdolliset kasvattajaluokat. Kasvattajaluokassa saman
kasvattajan 4 kasvattia arvostellaan ryhmänä.
ROP-koira jatkaa edelleen kilpailua ryhmäkehään,
johon tulee kaikki kyseisen FCI-roturyhmän ROP-koirat. Ryhmäkehien voittajat jatkavat näyttelyn kauneimman koiran valintaan, jonka voittajasta tulee
Best in show.
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Näyttelyiden järjestämiseen tarvitaan monen ihmisen panosta. Päävastuussa näyttelyistä on näyttelytoimikunta, johon kuuluu aina puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, järjestelypäällikkö, toimistopäällikkö ja tuomarisihteeri.
Jokaisella jäsenellä on omat vastuualueensa. Lisäksi
viimeistään näyttelyä edeltävänä päivänä mukaan
astuu vaihteleva määrä talkoolaisia. Järjestelyissä
tulee varautua suureen koiramäärän, sillä etukäteen
ei voi tietää osallistujien lopullista määrää.
Yhdistyksemme puheenjohtaja Marianne Nurminen
on ollut vuosia mukana järjestämässä näyttelyitä.
Hän vastasi muutamiin kysymyksiin aiheeseen liittyen:

Millainen on oma näyttelytaustasi?
”Ensimmäisen kerran olen ollut kehässä koirani
CLINICS ROSIGNOL kanssa näyttelyssä vuonna 1993
Lahdessa. Olin itse vielä lapsi ja se oli perheemme
toinen dobermanni. Näyttelyistä en silloin vielä kovin
paljon ymmärtänyt. Oman koirani Lars Larsen Alingar-Magin kanssa kävimme sitten useissa näyttelyissä pääasiassa Virossa viimeisen kymmen vuoden
aikana. Lars valioitui myös Eestin valioksi. Itse en
koiraa esittänyt, koska jännitin niin paljon, että koira
ei olisi esiintynyt varmaan ollenkaan. Koska Lars oli
typistetty niin Suomessa emme voineet harrastaa.
LKK:n näyttelyjen järjestämisessä olen ollut mukana
noin 15 vuotta. Ensin talkoissa erilaisissa tehtävissä
ja myöhemmin sitten näyttelytoimikunnassa.”

Mitkä ovat suurimmat haasteet näyttelyä
järjestettäessä?
”Suurimmat haasteet ovat kokonaisuuden hallinnassa ja yksittäisen näyttelyn kohdalla on erilaisia haasteita eri kerroilla. Tuomareiden haaliminen ja sovittaminen eri roduille, siten että kaikilla tuomareilla
olisi sopivasti rotuja on haastavaa. Lisäksi kehäsihteereiden saaminen. Riittävä määrä talkoolaisista
on yksi jännittävä tekijä. Näyttelyn kasaus mattojen
teippauksineen on aika kova urakka, jos paikalle ei
ole päässytkään riittävästi väkeä. Sitten kun porukkaa on ja hommat sujuvat niin sekin on mukavaa
hommaa ja näyttely on kasassa nopeastikin. Tänä
päivänä on myös haasteena kohonneet kustannukset. Näyttelyjen järjestäminen hallitiloissa on suurin
kustannuserä. Toisaalta näyttelyissä kävijät eivät
silti ole valmiita maksamaan KV-näyttelyntasoisesta
paikasta sen enempää kuin ulkonäyttelyistä.”

Mitä pidät tärkeimpänä asiana näyttelyn järjestämisessä?
”Tärkeintä on, että näyttely järjestetään sääntöjen
mukaan. Näyttelyssä tulee myös olla riittävästi talkoolaisia, että saamme luotua mukavan tunnelman,
ettei kenellekään tule liian raskasta päivää.”

Muita ajatuksia näyttelyistä?

Tuomari ROP ja VSP koirien kanssa

Mitä näyttelyn järjestäjiltä vaaditaan?
”Näyttelyn järjestäjiltä vaaditaan pitkäjänteisyyttä,
iloista ja avointa mieltä. Näyttelyä ennen ja näyttelyssä voi tulla eteen odottamattomia asioita ja ne
pitää vaan jotenkin saada järjestymään.”

Kuinka kauan ennen itse näyttelyn ajankohtaa
näyttelyn suunnittelu ja etukäteisjärjestelyt
aloitetaan?

”Näyttelyjen järjestäminen on parhaimmillaan älyttömän mukavaa. Mukana on yleensä yli 40 ihmistä,
joista osa on uusia. Se on kiva tapa tutustua uusiin
ihmisiin. Näyttelyaamuna on odottava tunnelma ja
pian ovet avautuvat iloinen puheen ja haukkujen äänet valtaavat Messuhallin. Hyvin menneen näyttelyn
jälkeen sunnuntai-iltana särkee jalkoja ja väsyttää,
mutta on iloinen mieli, että taas saatiin tehtyä hyvä
tapahtuma. Lahden Käyttökoira ry:n näyttelyt saavat paljon kiitosta tuomareilta, kehätoimitsijoilta ja
näyttelyvierailta hyvin järjestetystä näyttelystä. Kiitos palkitsee. Tärkein voimavara näyttelyjen onnistumiselle on talkoolaiset, jotka tekevät nämä loistavat
tapahtumat.”

”Näyttelypaikka tulee varata jo muutamaksi vuodeksi eteenpäin ja Kennelliitolta anotaan näyttelyt
ainakin 1,5 vuotta aikaisemmin. Tuomarit kutsutaan
noin vuosi etukäteen.”

Miten näyttelyn tuomarit valitaan?
”Tuomarit valitaan sen perusteella, että mihin rotuihin tuomareilla on arvosteluoikeudet. Pyrimme suosimaan paikallisia tuomareita, mutta myös tuomaan
näyttelyyn ns. suosittuja tuomareita ja all roundereita, joilla on oikeudet kaikkiin rotuihin, koska silloin
myös tuomarimuutokset on helpompi toteuttaa.
Välillä kutsumme myös tuomareita ulkomailta, koska
he tuovat näytteilleasettajia yleensä enemmän.”

Englanninspringerspanieli

Shetlanninlammaskoira pöydällä
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Pentunäyttely 2017
Kuvat: Emma Tuominen

Yhdistys järjesti lokakuun 29. päivä epävirallisen
pentunäyttelyn. Näyttelyyn kokoontui toinen toistaan sympaattisempia pentukoiria ja tietysti myös
iso liuta talkoolaisia ja katsojia. Arvostelu alkoi kello
10 ja kello yhdeksältä halli alkoi täyttyä koirista ja
ihmisistä.
Pentujen kanssa puuhatessa hommaa ei voi ottaa
liian vakavasti ja tämä näkyi tavallista rennompana
tunnelmana. Moni jännittyneistä ensikertalaisistakin
sai mukavia kokemuksia, kun se oma koira käyttäytyikin todella hienosti kehässä, eivätkä tuomaritkaan
syöneet vielä kokemattomia parivaljakoita välipalaksi.

Landseerpentu tarkkailemassa vilinää maantasolta
Eri rotuja oli edustettuna huimat 170 kappaletta,
mukana myös harvoin näyttelyissä tavattavia rotuja
kuten shikoku, bosnianajokoira ja itäeuroopanpaimenkoira. Näyttelyyn osallistui vajaa 600 pentua,
joista näyttelyn kauneimmaksi valikoitui sileäkarvainennoutaja Suzuki Da Real Côrte.
Kiitos kaikille talkoolaisille hienosti järjestetystä
tapahtumasa!

LKK:n reippaat tarvikemyyjät Oili ja Kalle
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Mikä näyttelyissä viehättää?
Koiranäyttelyt jakavat kovasti mielipiteitä koiraihmisten kesken, yksi suhtautuu jyrkän kielteisesti ja
toinen juoksee joka viikonloppu myös ulkomaita
myöten kehissä. Vuosittain näyttelykäyntejä kertyy
yli 200 000, joten mistään pienen piirin huvista ei
kuitenkaan ole kyse.
Näyttelyissä omaan menestykseensä voi vaikuttaa
hyvin vähän, hyväkään koira ei pärjää aina ja se monen mielestä ei-niin-kaunis yksilö saattaakin jollakin
tuomarilla voittaa koko rodun. Voi olla, että monella
näyttelykävijällä kyse on juuri tästä jännitysmomentista: koskaan ei voi olla varma, miten sillä kertaa
kehässä sijoitukset jakaantuvat.
Otsikon kysymystä pääsi pohtimaan myös osa pentunäyttelyn kävijöistä ja talkoolaisista:
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Pentunäyttelyn tulokset
RYHMÄ 1

RYP 1 belgianpaimenkoira groenendael Flammeus Boom Kah, Ryhänen Nette & Hotanen Tiina,
RYP 2 australianpaimenkoira Glenhouse’s Locked By Flaming Ferreras, Peiponen Tanja
& Nummelin Seija,
RYP 3 itäeuroopanpaimenkoira Traku Aramis, Kosonen Eira,
RYP 4 vanhaenglanninlammaskoira Soft Motion’s Famous Last Words, Andersson Heidi

RYHMÄ 2

RYP 1 kääpiösnautseri musta-hopea Jettyspoof’s Frozen Sangria, Virolainen Susanne & Paavo,
RYP 2 shar pei Secret Line’s Sibelius Of Finland, Kaartinen Meeri,
RYP 3 pyreneittenkoira Chenespace For Your Eyes Only, Tikka Hanna & Salonen
Juulia,
RYP 4 tanskandoggi kelt., tiikerijuov. Alder Glade’s Marwella, Rask Martti & Rask Nina

RYHMÄ 3

RYP 1 norfolkinterrieri Jiffy Diplomatic Immunity, Nieminen Kirsi,
RYP 2 sileäkarvainen kettuterrieri Wolfheart Kid Brother, Heikkinen-Lehkonen Paula,
RYP 3 jackrussellinterrieri Tsarodej Miss Jackson, Renell Nora,
RYP 4 manchesterinterrieri Sabrina, Niska Laura

RYHMÄ 4

RYHMÄ 6

RYP 1 italianajokoira karkeakarvainen Lampo Di Pompiano, Penttinen Taina & Viljanmaa Teija,
RYP 2 dalmatiankoira Lil Eagle’s Almost Illegal, Pisilä Elisa & Jori,
RYP 3 basset hound Buffobass Toscana, Tuhkala Tia,
RYP 4 rhodesiankoira Kizimbi Otaya Muziki, Mäki Petra & Korhonen Ari

RYHMÄ 7

RYP 1 lyhytkarvainen saksanseisoja Terrisuon Delete, Pronin Joanna & Silvennoinen Matti,
RYP 2 punainen irlanninsetteri Dollydane`s Queen Harmony, Mörö Nina & Hämäläinen
Kari,
RYP 3 stabyhoun Anortositts Ditske, Viertonen Taija & Viertonen Elli,
RYP 4 bracco italiano Periferia Carmeleon, Liponen Eija

RYHMÄ 8

RYP 1 sileäkarvainen noutaja Suzuki Da Real Côrte, V. Vorobjev,
RYP 2 portugalinvesikoira Aquafortis Pandora Adventurers Box, Railamaa Jaana &
Kristiansen Runi,
RYP 3 englanninspringerspanieli Adamant’s Bohemian Rhapsody, Toiviainen Johanna &
Koistinen Teemu,
RYP 4 amerikancockerspanieli Arrant Tiptoe Topper, Muittari Tuija & Aallonen Päivi

RYHMÄ 9

RYP 1 lyhytkarvainen kaniinimäyräkoira Kinchville Impreza, Hiekkamies Sari,
RYP 2 pitkäkarvainen mäyräkoira Daxwall´s Against All Odds, Muuri Elina & Tikander Thea,
RYP 3 lyhytkarvainen kääpiömäyräkoira Cressfield’s Rock-A-Hula Maple, Pirttilahti Hanna,
RYP 4 karkeakarvainen kääpiömäyräkoira Sweetax Zelda In Zenit, Sivonen Tarja

RYP 1 kiinanharjakoira Jamming’s Firefox, Wikström Samu & Lella,
RYP 2 prahanrottakoira Good Idea Black Opium, Kekki Janika & Lappalainen
Hanna,
RYP 3 cavalier kingcharlesinspanieli Panda’s Royal Miracle, Määttänen Kirsti & Ylinen Tiina,
RYP 4 havannankoira Jatakabi’s Believe I Can Fly

RYHMÄ 5

RYHMÄ 10

RYP 1 samojedinkoira Agrarium Every Day Must Be My Dream, Palomäki Kirsi,
RYP 2 amerikanakita Iso Karhu Josefiina, Hagsten-Funck Maj-Len & Kantola
Juha,
RYP 3 mittelspitz musta, ruskea Tariquun Xoxo To Trafox, Bergdahl Kirsi & Welin Hinni,
RYP 4 länsigöötanmaanpystykorva Danga’s Dagny X-Dotter, Hotanen Kirsi

RYP 1 saluki Qirmizi Rienzi, Mäkelä Sanni,
RYP 2 whippet Softouch Indianola, Satu Stockmakare ,
RYP 3 irlanninsusikoira Fernmark Tyren, Flander Ritva,
RYP 4 puolanvinttikoira Fernmark Chart Behemoth, Härkönen Päivi & Lehtomaa
Kari
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BEST IN SHOW

JUNIOR HANDLER

KASVATTAJAT

14-17 vuotiaat
1.
Tinja Huikuri (I)
2.
Sabrina Snellman
3.
Matilda Tallberg
4.
Saana Norkko
5.
Siiri Karjalainen

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 Pompiano, Penttinen Taina & Viljanmaa Teija

BIS 1 ranskanbulldoggi
Kennel Koivumaanchi’s, Toikkanen Anna
BIS 2 kääpiösnautseri musta-hopea
Kennel Jettyspoof’s, Tolonen Nea
BIS 3 englanninspringerspanieli
Kennel Adamant’s, Hovila Tarja
BIS 4 dalmatiankoira
Kennel Lil Eagle’s, Lukjanov Suvi

10-13 vuotiaat
1.
Lumi Venäläinen (II)
2.
Thea Tikander
3.
Tia Tikkanen
4.
Silja Norkko
5.
Kiia Kunnaala

Näyttelyn kauneimmaksi valittu sileäkarvainennoutaja Suzuki
Da Real Côrte esittäjänsä ja toisen omistajansa Marianne Forssellin
kanssa - kuva: Jani Sorsa
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LAHDEN KÄYTTÖKOIRA RY:N TALVINÄYTTELY
14.1.2018
FCI ryhmät 1 ja 2, myös pennut, sekä
Junior Handler- kilpailu, Lapsi ja koira –
kilpailu ja parikilpailu
LAHDEN MESSUKESKUS
Arvostelu alkaa klo 10.00. Ilmoittautumiset 13.12.2017 mennessä osoitteella Talvinäyttely Lahti, PL 267,
45101 Kouvola tai sähköinen ilmoittautuminen http://www.lahdenkayttokoira.fi/, Ilmoittautumisia koske-vat
tiedustelut (Tmi Bebops): puh. 040 7070 509 (ark. klo 10–12 ja 18–20), tmi.bebops@gmail.com, muut
tiedustelut Tarja Söderholm klo 15–18 puh. 040 583 1471 tai email: tarja.kristiina@luukku.com. Ilmoittautumismaksu 37 €, (14.12.-15.12. ilm. maksu 50 €, vain sähköisesti) ja pennut 30 €, junior handler 10 €, yli 10vuotiaat vet. 15 €. Tilille FI29 5612 1120 0652 86, OKOYFIHH/ Lahden käyttökoira, viite 3010.
Palkintotuomarit:
Ryhmä 1 Varalla kaikille ryhmä 1 roduille Paavo Mattila, belgianpaimenkoirat, valkoinenpaimenkoira Antti
Nieminen, pitkäkarvainen collie Elina Haapaniemi, beaucenpaimenkoira / beauceron, bergamasco, bou-vier,
brienpaimenkoira / briardi, komondor, kroatianpaimenkoira, kuvasz, mallorcanpaimenkoira, picardienpaimenkoira, pyreneittenpaimenkoirat, romanianpaimenkoira, serra de airesinpaimenkoira Harry Tast,
australiankelpie, bordercollie, etelävenäjänkoira, hollanninpaimenkoirat, slovakiancuvac Jaana Hartus, miniature american shepherd, welsh corgi pembroke Johan Juslin, sileäkarvainen collie Kristiina Niemelä,
lancashirenkarjakoira, maremmano-abruzzese, partacollie, tsekinpaimenkoira, welsh corgi cardigan Marianne Holm, ardennienkarjakoira, australian töpöhäntäinen karjakoira, australiankarjakoira, owczarek podhalanski, polski owczarek nizinny, schapendoes, schipperke, vanhaenglanninlammaskoira Nina Janger, ceskoslovensky vlcak, mudi, pulit, pumi, saarloos wolfhond, saksanpaimenkoirat Paavo Mattila, shetlanninlammaskoira Pirjo Aaltonen, australianpaimenkoira, itäeuroopanpaimenkoira, karpaattienkoira, katalonianpaimenkoira Saija Juutilainen,
Ryhmä 2 Varalla kaikille ryhmä 2 roduille Johan Juslin, karstinpaimenkoira, kaukasiankoira, keskiaasian-koira,
kääpiöpinseri, tanskandoggit Harry Tast, itävallanpinseri, kääpiösnautserit, snautserit, suursnautserit Johan
Juslin, bokseri, bordeauxindoggi, broholminkoira, bukovinankoira, bullmastiffi, cane corso, espanjan-mastiffi,
estrelanvuoristokoirat, fila brasileiro, kanariandoggi, mallorcandoggi, mastiffi, napolinmastiffi, pyreneittenmastiffi, sao miguelinfila, shar pei, tiibetinmastiffi, venäjänmustaterrieri Kimmo Mustonen, leonberginkoira, rottweiler Kristiina Niemelä, aidi, alentejonkoira, anatoliankoira, appenzellinpaimenkoira,
englanninbulldoggi, hollanninrottakoira, hovawart, landseer, pinseri, sarplaninac, tornjak, tosa, uruguayncimarron Marianne Holm, apinapinseri, castro laboreironkoira, dobermanni, dogo argentino, pyreneittenkoira, tanskalais-ruotsalainen pihakoira Nina Janger, isosveitsinpaimenkoira, newfoundlandinkoira Paavo
Mattila, bernhardinkoirat, berninpaimenkoira, entlebuchinpaimenkoira Saija Juutilainen.
Junior Handler Niina Savolainen
Lapsi ja koira –kilpailu Niina Savolainen
Parikilpailu Kimmo Mustonen
Ryhmäkilpailut:
FCI 1 Saija Juutilainen,
FCI 2 Johan Juslin,
Paras veteraani Paavo Mattila,
Paras kasvattajaryhmä Harry Tast,
Best in Show Johan Juslin

23

Rally-tokon
kylttitelineet

Rally-toko telineet 4,- € / kpl alv 0% (n. 5,- € / kpl sis. alv 24%)
- minimi erä 20 kpl
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SM-17 NOM-17 Aura
Teksti: Jonna Markkanen

malinoisnarttu
M-17 NOM-17 VK3 TK1 Aktivistin Kanerva
”Aura”
s. 6.5.2014
i. HK3 IP2 Aktivistin Sinko
e. Heureuse des Loups Mutins
kasv. Laura Salmi
om./ohj. Jonna Markkanen
apuohj. Jari Pölhö
Auran viestiuran alkutaipaleet
Tämän vuoden tavoitteena oli päästä Auran kanssa
ensimmäisiin viestikokeisiin. Huhtikuussa lähdettiin
sitten Ylöjärvelle ensimmäiseen kokeeseen, jossa
Aura ainoana koirana juoksi radan. Koekalenteri
näytti kovin tyhjältä, mutta onneksi ihania koejärjestäjiä löytyi ja kesäkuussa ajeltiin sitten Jämille avoimeen luokkaan, josta tuloksena huikeat 300 pistettä. Heinäkuun alussa oli tarjolla voittajaluokan koe
ja pitihän se lähteä kokeilemaan, kuinka pikkukoira
selviää voittajaluokan radasta. Hienosti selvisi, tuloksena 1-tulos ja mahdollisuus osallistua SM-kisoihin.
SM-kisoihin ilmoittauduttiin hieman epävarmana,
kun takana oli vain yksi voittajaluokan koe.
Heinäkuussa Aura sai pienen tassuhaavan, joten
viimeistelyt jäi aikalailla tekemättä ja lähinnä keskityttiin vain uimiseen ja kunnon ylläpitoon. Pakko
oli vain luottaa, että pohjat oli tehty riittävän hyvin.
Matka Paimioon alkoi siis jännittyneissä tunnelmissa.

Suomenmestaruuskilpailut 3-6.8.2017
Viestimaasto
Lauantaiaamuna lähdettiin heti viestimaastoon. Rata
oli sopivan haastava SM-kilpailuihin ja reitin varrelta
löytyi kaikkea risteilevistä poluista kallioiden, tien ja
ojien ylityksiin. Kolmen taipaleen jälkeen kaikki koirat olivat vielä mukana, mutta valitettavasti tämän
jälkeen yksi koira loukkaantui ja joutui jättämään
kisan kesken. Kaikki vielä mukana olevat koirat löysivät tiensä D-pisteelle kuka mitäkin reittiä pitkin.
Viimeiseltä taipaleelta tuntui koirien odottelu kestävän ja kestävän, mutta viimein kaksi ensimmäistä
koiraa tuli yhtä aikaa ja sitten loputkin vuorollaan
ilmaantuivat näkyviin. Voi sitä riemua ja helpotusta,
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kun Aura juoksi viimeiseltä taipaleelta A-pisteelle.
Radan vaativuus ja lämpenevä sää näkyivät kyllä
koirassa, mutta hienosti nuori koira selvitti kaikki
radan haasteet. Aura juoksi päivän nopeimman ajan,
mutta viimeistelytreenien puuttumisen aiheuttama
kuumuminen näkyi hallinnassa, mikä verotti pari
käytöspistettä.

Esineruutu
Sunnuntaina oli sitten aamulla vuorossa esineruutu. Ruutu oli sama kuin edellisen päivän haku- ja
ek-koirilla ja koska päästään niin harvoin isomman
porukan kanssa treenaamaan, ruudun vahvat hajut
vaikuttivat selvästi koiraan aiheuttaen paljon ylimääräistä tarkistelua. Myös koko aamun jatkunut sade
painoi hajut alas. Aura aloitti työskentelyn ruudussa
hyvin, mutta jäi sitten liiveistään kiinni juurakkoon.
Liiveistä eroon päästyään jatkoi kuitenkin työskentelyä itsenäisesti. Ensimmäinen esine löytyi lopulta ja
luovutus ok.
Toisella lähetyksellä Aura sai hajun juurakkoon jääneistä liiveistä ja toi ne toisena esineenä. Rikkinäisten liivien solmiminen koiran päälle kesken suorituksen sekoitti selvästi nuorta koiraa (ja ehkä hieman
ohjaajaakin) ja koiran ajatus katkesi hetkeksi ja se jäi
tarkistelemaan ruudun etureunaa. Uudella lähetyksellä Aura irtosi kuitenkin taas kunnolla ruutuun,
mutta valitettavasti aika loppui kesken. Yksi esine
oli tietenkin pettymys.

Tottelevaisuus
Iltapäivällä oli vuorossa vielä tottelevaisuus. Koko
päivän jatkunut sade latisti hieman tunnelmaa, mutta onneksi tänä kesänä on joutunut/päässyt sateessa treenaamaan. Noudot hieman jännittivät etukäteen, kun perjantain harjoituksissa kapulat tuntuivat
pomppivan mikä minnekin, mutta ehkä märkä
tekonurmi ja märät kapulat painoivat nyt enemmän
ja pomppimista ei niin paljon onneksi tapahtunut.
Kaatosateessa omaa vuoroa odotellessa tilanne
alkoi saada jo humoristisia piirteitä ja vitsailtiinkin
tottisparin kanssa, että voisihan se tosiaan vaikka
vähän sataakin. Eipä siinä kuitenkaan muuta voinut
kuin lähteä tekemään omaa suoritusta olosuhteista
huolimatta. Sade ei onneksi näkynyt pahemmin suorituksessa, paitsi kahdessa perusasennossa, pisteitä
94,5.

Onnittelijoita riitti tottiksen jälkeen, mutta itselle ei
heti ollut selvää monensiako oltiin. Oli vain märkä
ja onnellinen olo, oltiin selvitty kaikesta. Vähitellen
selvisi, että noustiin kolmannelta sijalta voittajiksi
puolen pisteen erolla. Tuntui huikealta ja uskomattomalta. Tämän vuoden tavoitteena oli aloittaa viestikoeura ja nyt noustiinkin SM-kisoissa korkeimmalle
korokkeelle.

aikaiseksi. Rata kulki pitkin dyynejä, joten tasaista
kohtaa siinä ei ollut. Heinikon seassa olleet kuopat
hieman hirvittivät, kun itsellekin siellä liikkuminen
oli vaikeaa saati sitten koiralle kovassa vauhdissa.
Heinikon lisäksi dyyneillä kasvoi matalaa piikkistä
ruusupensasta, joten tassut olivat kyllä koetukselle.
Radan toisella puolella oli valtameri ja toisella puolella mökkikylä, josta ihmiset kulkivat meren rantaan
tehden radalle paljon harhajälkiä.

Palveluskoirien Pohjoismaiden mestaruuskilpailut (NOM) 15.-17.9.2017 Tanska, Lemvig Kaikista häiriöistä huolimatta Aura juoksi hienosti.
Suomenmestaruuden ansiosta saimme kisalipun
palveluskoirien Pohjoismaiden mestaruuskilpailuihin Tanskaan. Matka alkoi tiistaina 12.9. Turusta ja
vuorokauden päästä oltiin sitten perillä Tanskassa.
Torstaina tehtiin pieni esineruututreeni ja muuten
nautittiin hienoista maisemista ja merenrannalla
lenkkeilystä. Perjantaina alkoi sitten viralliset osuudet eläinlääkärin tarkastuksella ja kenttään tutustumisella. Illalla oli ystävyysillallinen arvontoineen,
jossa selvisi viikonlopun juoksujärjestys. Suomi sai
arvonnassa numeron 2 ja itse olin valinnut meille
ryhmän 1, joten Aura juoksisi lauantaina numerolla
2 ja sunnuntaina numerolla 4.

Lauantai
Perjantaina kuultiin jo huhuja, että lauantain viestirata olisi dyyneillä ja dyyneille sitten lauantaiaamuna suunnattiinkin. Tanskassa ei harrasteta viestiä,
joten jännityksellä odotettiin, millainen rata oli saatu

Meidän numeroitu lepopaikka oli omassa ”dyynipoterossa”, jossa huilattiin kuunnellen meren pauhunaa. Eipähän tuollaista pääse Suomen kokeissa
kokemaan.
Yksi suomalainen koira valitettavasti eksyi neljännellä taipaleella meren rantaan ja palasi sieltä sitten
A-pisteelle. Kaikki muut koirat selvittivät radan. Aura
juoksi päivän nopeimman ajan ja pistevähennyksiä
ei tullut lähetyksistäkään, joten täydet pisteet ensimmäisestä osuudesta.
Iltapäivällä oli sitten vuorossa tottelevaisuus, joka
muistuttaa aika paljon tokoa ryhmäpaikallaoloineen
ja liikkureineen. Paikallaolo sujui ongelmitta, mutta
yksilöliikkeissä oltiin Auran kanssa kyllä tekemässä
aivan eri asioita, ei ollut yhteisestä kuplasta tietoakaan. Ehkä reissun rasittavuus ja aamupäivällä juostu rankka rata vaikuttivat nuoreen koiraan, mutta
keskittyminen herpaantui toistuvasti. Rämmittiin
jotenkin liikkeet läpi yhdellä liikevirheellä.
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Sunnuntai
Sunnuntaina suunnattiin sitten metsään, johon oli
tehty helppo, nopea ja suora rata. Edellisen päivän
rankan radan jälkeen koirat pääsivät vauhtihurjastelemaan. Aura juoksi taas nopeimman ajan ja sai
ruotsalaistuomarilta lisänimekseen Usain Bolt.
Iltapäivällä suunnattiin vielä esineruutuun. Ruutu oli
notkelmassa ulkoilualueella ja notkelman pohjalla
oli kaatuneita puita. Ruutu sujui hienosti varsinkin
viime aikojen treeneihin nähden. Ja vaikka samaa
ruutua olivat käyttäneet jo kaikki haku- ja jälkikoirat,
ei ylimääräiset hajut nyt tuntuneet haittaavan koiraa
vaan se teki hienosti töitä ja löysi kolme neljästä
esineestä. Luovutuksetkin olivat moitteettomia.

Esineruudun jälkeen meillä oli tiedossa ruutupisteiden lisäksi vain lauantain pisteet, kun sunnuntain
viestipisteitä ei vielä tiedetty, joten sijoitusta pystyi
vain arvailemaan. Ruotsalaiset olivat lähes varmoja
meidän mestaruudesta, mutta itse ei siihen uskaltanut uskoa. Palkintojenjakoon mennessäkin uskottiin
vain mitaliin, mutta väri oli vielä arvoitus. Tuntui
kyllä uskomattomalta, kun meidät kuulutettiin mestareiksi. Huikea kausi sai hienon kruunun!
Kiitos kuuluu kaikille meihin uskoneille ja meitä
kannustaneille!
Tilli (M-14, NOM-14, NOM-15, FI&SE KVA, FI VPVA
Aktivistin Silkki) jätti eläköityessään veljentytölleen
suuret saappaat täytettäväksi ja Aura tekee kyllä
parhaansa saappaat täyttääkseen.

Aura ohjaajineen korkeimmalla korokkeella pohjoismaidenmestaruuskilpailuissa - kuva: Jani Heinilä
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Tarvikemyynti

Mopen posti
Ilmoitusten hinnat:

Koulutusoppaita:
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

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

85,00€
45,00€
25,00€

Alennus koskee jäsenten henkilökohtaisia ilmoituksia, ei
jäsenten kaupallisia mainoksia.

Aineisto: ems.tuominen@gmail.com

Mopen posti
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€

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

SEURAAVA MOPEN POSTI ILMESTYY
HUHTIKUUSSA 2018
Aineisto 10.4.2018 mennessä
sähköpostilla osoitteeseen:
ems.tuominen@gmail.com

Asusteiden myynti: Kaarina Granlund, 040 564 0245
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Puheenjohtaja

Varajäsenet

Marianne Nurminen
puh. 050 586 2910
marianne.e.mantyla@gmail.com

Heikki Mikkelä
puh. 050 368 1213
heikki.ilmari@pp1.inet.fi

Varapuheenjohtaja

Katariina Kaihevaara
kata.kaihevaara@gmail.com
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minnauurainen@gmail.com
Sihteeri
Aila Lindqvist
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15880 Hollola
puh. 040 823 1791
Rahastonhoitaja
Tarja Söderholm
Pilkotunmäenkatu 5B 54
15240 Lahti
puh. 040 583 1471
tarja.kristiina@luukku.com

Tuija Aronen
puh. 044 340 0021
aronen1998@gmail.com
Koulutusvastaava
Laura Jätyri
Tavoittelu ensisijaisesti sähköpostilla tai tekstiviestillä
puh. 050 536 9238
laura.jatyri@gmail.com
Kouluttajat ja koulutusryhmät
Jälkiharjoitusten kouluttaja
Aila Lindqvist, 040 823 1791

Jäsenasiat

Hakuharjoitusten kouluttajat
Kalevi Jääskeläinen, 03 751 5412
Terttu Nuutinen, 041 545 2215

Iris Söderholm
puh. 050 536 8543
jasensihteerilkk@gmail.com

Pelastuskoirakoulutus
Kirsi Liikanen, 040 762 1090
kirsi.liikanen@phnet.fi

Hallituksen jäsenet

Itseohjautuva Tosihaku-ryhmä
Birgitta Saikko, 040 747 9984

Jenna Behm
jilli_92@hotmail.com
Kaarina Granlund
kaarina.granlund@phnet.fi
Minna Uurainen
minnauurainen@gmail.com
Tarja Söderholm
puh. 040 583 1471
tarja.kristiina@luukku.com
Lotta Mertsalmi
lotta@maxime.fi
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Koiramäen isäntä ja emäntä
Risto ja Kaarina Granlund, 040 564 0245
kaarina.granlund@phnet.fi
Yhdistyksen tilinumero:
FI82 5612 1120 0653 02
Nettisivut:
www.lahdenkayttokoira.fi
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lahti@riemukauppa.fi
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Vain yhden hännän heilautuksen päässä

riemukauppa.fi
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Palautusosoite, jos
vastaanottajaa ei tavoiteta:
Emma Tuominen
Metsätie 35A
15610 Lahti
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