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Aurinkoista kevättä jäsenet! 

Uusi toimintavuosi on pyörähtänyt käyntiin jälleen vauhdikkaasti. Tammikuussa oli 
perinteinen ryhmänäyttely, jossa uutena oli 1 ja 2 ryhmän lisäksi 9 ryhmän koirat. 
Näyttelyssä oli noin 1300 koiraa ja se tuotti mukavasti varoja yhdistyksen toimin-
taan. Suuri kiitos talkoolaisille! Vuoden alkupuoliskolla aloitti toimintansa uusi koe- 
ja koulutustoimikunta vastuuvetäjineen ja se on osoittautunut erittäin toimeliaaksi 
ja toimivaksi ratkaisuksi. Kokeet on suunniteltu ja Virkussa nähtävissä, sekä kou-
lutustoiminta tälle vuodelle on todella aktiivista. Yhdistys pystyy tarjoamaan jäse-
nistölle laadukkaita koulutuksia yhdistyksen omien kouluttajien toimesta ja lisäksi 
käytetään muutamia ulkopuolisia kouluttajia. Koulutuksista ym. toiveita voi esittää 
lajivastaaville. Pentukurssi täyttyi mm. heti ja kaikki halukkaat eivät mahtuneet mu-
kaan. Maaliskuulla oli myös mielenkiintoinen Antti Tikkasen pitämä luento poliisi-
koirien koulutuksesta ja koiratarvikekirppis, jota kehitellään uusiksi mahdollisesti 
toisen tapahtuman yhteyteen. Talven aikana Rallytoko-ryhmä on harjoitellut aktii-
visesti omatoimisesti Renkomäen hallilla. Salpausselän kennelpiirin järjestämässä 
KV-näyttelyssä yhdistyksellä oli nyt kaksi varainkeruuprojektia, koska yhdistystä pyy-
dettiin tekemään myös liikenteenohjaus ja järjestyksenvalvonta kehäkahvitusten li-
säksi. Kiitos projektien vetäjille ja talkoolaisille koko viikonlopun rutistuksesta.

Helmikuussa yhdistyksen vuosikokouksessa uusi hallitus aloitti toimintansa. Kiitos 
luottamuksesta valinnastani puheenjohtajaksi toiselle kaksivuotiskaudelle. Kiitos 
vanha hallitus ja tervetuloa uusi!

Hieno kesäharrastuskausi on aluillaan. Erilaisia kursseja ja kokeita on tulossa, sekä 
viihdettä jäsenille. Nämä yhdistyksen järjestämät tapahtumat tarvitsevat onnis-
tuakseen myös teitä jäsenet talkoilemaan ja osallistumaan. Suurin ponnistus tulee 
elokuussa Palveluskoirien SM-kokeiden järjestämisestä. Talkoolaiseksi SM-kokeisiin 
voi ilmoittautua yhdistyksen nettisivujen kautta. Toukokuun alussa vietetään grilli-
kauden avajaisia Koiramäessä. Toukokuun viimeisenä päivänä starttaa perinteinen 
jäsenristeily Tallinnaan, jossa koirien kanssa matkaajilla on myös tullut menestystä 
Eestin Voittaja-näyttelystä. Jos jäsenistöllä on toiveita toiminnan suhteen niin ot-
takaan rohkeasti yhteyttä tai sinulla on osaamista, jota voisit tarjota yhdistyksen 
käyttöön.

Tervetuloa harrastamaan monipuolisesti yhdessä! •

- Marianne Nurminen
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PUHEENJOHTAJALTA



T O U K O K U U  2 0 1 9
16.5. Teematorstai - Kokeenomainen treeni
18.5. Jälkikoe
30.5. Teematorstai - Seuraaminen

K E S Ä K U U  2 0 1 9
1.6. Metsäjälkipäivä 
9.6. Hakukoe
13.6. Teematorstai - Jäävät liikkeet
17.6. BH-kurssi alkaa
27.6. Teematorstai - Kokeenomainen treeni

H E I N Ä K U U  2 0 1 9
Hakupäivä
11.7. Teematorstai - Nouto
11.7. Jälkikoe
25.7. Peltojälkipäivä
25.7. Teematorstai - Eteenlähetys

E L O K U U  2 0 1 9
8.8. Teematorstai - Kokeenomainen treeni
16-18.8. PK SM
22.8. Teematorstai - Esineruutu

S Y Y S K U U  2 0 1 9
28.9. Hakukoe

M A R R A S K U U  2 0 1 9
9.11. Mopen Postin aineistopäivä
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KALENTERI



T E E M AT O R S TA I T
Yhteistreenejä Koiramäessä. 
Jokaiselle treenipäivälle on nimetty vastuuhenkilö, 
joka auttaa tarvittaessa.

Päivämäärät ja teemat:
16.5. Kokeenomainen treeni
30.5. Seuraaminen ja takaosan käyttö
13.6. Jäävät liikkeet
27.6. Kokeenomainen treeni
11.7. Noudot
25.7. Eteenlähetys
8.8. Kokeenomainen treeni
22.8. Esineruutu

M E T S Ä J Ä L K I PÄ I V Ä  1 . 6 .
Aloittelijoille suunnattu koulutus
Kouluttajina Marika Piirainen ja Ulla Eerikäinen

P K - KO K E I S I I N 	 VA LM E N TAVA	
K U R S S I
4 kertaa 17.6. alkaen, kouluttajana Tuula Sahiluoto

P E L T O J Ä L K I PÄ I V Ä  2 5 . 7 .
Kouluttajana Riikka Railo

H A K U PÄ I V Ä  H E I N Ä K U U S S A
Kouluttajana Elina Niemi

Y L E I S K O U L U T U K S E T
Yleiskoulutukset tiistaisin klo 18-19 Löytynmäen 
kentällä

J Ä L K I K O E  1 8 . 5 .
Kärkölä, tuomari Eeva Linnala
max. 10 koiraa, joista max. 2 voittajaluokkaan
Ilmoittautuminen 26.4.

H A K U K O E  9 . 6 .
Koiramäki, ylituomari Tiina Puustinen, lajituo-

mari Vesa Häkkinen
max. 10 koiraa, ilmoittautuminen 20.5.

J Ä L K I K O E  1 1 . 7 .
Kärkölä, tuomari Tiina Puustinen

max. 6 koiraa, joista max. 2 voittajaluok-
kaan
Ilmoittautuminen 24.6.

H A K U K O E  2 8 . 9 .
Koiramäki, tuomari Heidi Helin

max. 10 koiraa, ilmoittautuminen 
5.9.
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KOULUTUKSET

KOKEET



Palveluskoirien SM-kilpailut järjestetään 16. – 18.8.2019 Lahdessa. 
Kilpailun järjestäjinä toimivat Suomen Palveluskoiraliitto ry, Lahden 
Käyttökoira ry, SPL Lahti ry, SPL Kärkölä ry, Tuuloksen Koirakerho ry ja 
Hollolan Koiraharrastajat ry. Ylituomareina toimivat Tero Oravasaari ja 
Lea Yli-Suvanto, koetoimitsijana Anne Savonen. 
 
OSALLISTUMISKRITEERIT 
 
PAJÄ, PAHA, PAEK ja PASU: 3 koulutustunnusta 3-luokasta, joista 
vähintään yksi 1-tulos. 
PAVI: vähintään yksi 3-luokan koulutustunnus. 
PAOP: osallistumisoikeus koirilla, joilla on osallistumisoikeus joko 
käyttö- tai kilpailuluokkaan. 
 
Tulokset tulee olla saavutettu 29.7.2017 jälkeen. Viimeinen 
ilmoittautumispäivä on 29.7.2019. 
 
Kilpailu on FCI IGP MM- ja NOM-karsintakilpailu. Joukkueisiin 
päästäkseen kilpailijan on oltava Suomen Kennelliiton jäsen jo 
ilmoittautuessaan kilpailuun. 
 
http://lahdenkayttokoira.fi/pk-sm-2019/ 
https://web.facebook.com/groups/pksm2019/ 
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Y L E I S TÄ 
Lahden Käyttökoira ry:n toimintavuosi oli 87. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia alueella asuvien palveluskoiraharrastajien ja 
-ystävien yhdyssiteenä, edistää palveluskoirarotujen koulutusta ja harrastustoimintaa ja tukea kenneltoimintaa. Yhdistyksen tar-
koituksena on myös ohjata jäsenistöään oikein hoitamaan, kasvattamaan ja kouluttamaan koiriaan, tavoitteena terve, käyttökelpoi-
nen, 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, koulu-
tustilaisuuksia, retkiä, neuvontatilaisuuksia ja huvitilaisuuksia yms. Yhdistys ja Lemmikkikellari Riemu ovat sopineet yhteistyösopi-
muksen, 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 vuosittain. Liittyessään jäseneksi yhdistykseen, 
maksavat varsinais-, nuoriso- ja ainaisjäsenet myös kirjaamis- eli liittymismaksun. Jäsenmaksut on maksettava vuosikokouksen 
alkuun mennessä. 
 
Yhdistyksen jäsenmäärä oli 31.12.2018 416 jäsentä, josta varsinaisia 257, perhejäseniä 31, perheen kolmas- ja jne jäseniä 12, 
nuorisojäseniä 1, ainaisjäseniä 12 ja vapaajäseniä 79, kunniapuheenjohtaja Tarja Söderholm ja kunniajäsenet Pekka Ilmarinen, 
Terttu Juntson, Leila Tikkanen, Lea Yli-Suvanto ja Aila Lindqvist. Vapaajäseniä ovat ne, jotka ovat yhtäjaksoisesti olleet yhdistyksen 
jäseninä 20 vuoden ajan. 
 
Yhdistyksen talous ja tilinpito 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksellä on käytössä Infocloud-tietojärjestelmä, jolla toteutetaan yhdistyksen talous-
hallinto sähköisesti. Järjestelmä sisältää kirjanpidon, myyntireskontran ja jäsenrekisterin.  
 
Vuosikokous 
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 8.3.2018 Ahtialan Nuorisoseuran talolla, Ahtialantie 137, Lahti. Kokouksen 
puheenjohtajana toimi Kari Vuorimaa ja sihteerinä Aila Lindqvist. Läsnä oli 24 äänivaltaista jäsentä. Vuosikokouksen yhteydessä 
palkittiin vuoden 2017 harrastajat.  
 

H A L L I N T O  
Kerho- ja varastotilat
Yhdistyksellä oli vuokrattuna kerho- ja varastotila Sopenkorvenkatu 6:ssa, jonka vuokrasopimus päättyi 15.5.2018. Tila saatiin tyh-
jäksi jo 18.4.2018 ja uuden tilan Verhoojankatu 4 :ssä vuokrasopimus alkoi 15.4.2018. Lisäksi yhdistyksellä on käytössä varasto-
kontti Löyttymäen koulutuskentällä. 
 
Hallitus  
Yhdistyksen lakimääräisenä edustajana on toiminut hallitus, jonka yhdistyksen vuosikokous on valinnut hoitamaan yhdistyksen 
hallintoa. Hallituksen on muodostanut puheenjohtaja, kuusi (6) jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä. Puheenjohtaja on valittu kah-
deksi (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 rahastonhoita-
jalla läsnäolo- ja puheoikeus. 
 
Hallitus kokoontui puheenjohtajan kutsusta toimikauden aikana 13 kertaa. Jäsenet olivat läsnä seuraavasti (suluissa osallistumis-
kerta) Marianne Nurminen pj. (13), Lotta Mertsalmi j., vpj. (10), Jenna Behm j. (3), Kaarina Granlund j. (13), Pirjo Iso-Kuusela j. (12), 
Laura Jätyri j. (3) ero 2.12.2018, Tarja Söderholm j., rah.hoit. (13), Tuija Aronen vj. (7), Heikki Mikkelä vj. (8), Hannu Valin vj. (8) ja 
Aila Lindqvist sihteeri (13).  
 
Toimihenkilöt  
Puheenjohtaja Marianne Nurminen, sihteeri Aila Lindqvist, rahastonhoitaja Tarja Söderholm maksuliikenne, kirjanpito, jäsen-
sihteeri Jenna Behm 9.8.2018 asti, jäsensihteeri Marianne Nurminen 10.8.2018 lukien, Mopen Postin toimituspäällikkö Emma 
Tuominen, kotisivujen ylläpito Minkeli Welling, LKK:n facebook-ryhmän vastaava Jenna Behm, Lahden Käyttökoiran kayttokoirary 
at gmail.com sähköpostin hoitaja Marianne Nurminen, kalustonhoitajat Risto Granlund, Kalevi Jääskeläinen, Hannu Söderholm, 
Hannu Valin ja Seppo Pohjola, asuste-vaatemyynti Kaarina Granlund ja tarvikemyynti Kalevi Jääskeläinen. Pelastuskoirajaoksen 
vastaava Kirsi Liikanen. Vuosikokouksen valitsemina kokousedustajina ovat toimineet Marianne Nurminen, Laura Jätyri, Tarja Sö-
derholm, Kaarina Granlund ja Heikki Mikkelä Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n, Suomen palveluskoiraliitto ry:n sekä 
Salpausselän Kennelpiirin kokouksissa. 
 
Toiminnantarkastajat  
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VUOSIKERTOMUS 2018



Toimintavuoden 2018 aikana toiminnantarkastajina ovat toimineet Minna Selin ja Kimmo Taipale, varalla Tuula Sahiluoto ja Jaana 
Viilamo.  
 
Koulutustoimikunta 
Koulutustoimikunnan vastaava Laura Jätyri, ero 13.9.2018 ja jäsenet Jenna Behm, Tuija Aronen, Minna Uurainen ja Kalevi Jääske-
läinen. 

Pelastuskoiratoiminta 
Ryhmässä on 8 jäsentä: Taija Koskenkorva, Sari Liikamaa-Koski, Heidi Rentola, Hanni Kahelin, Sanna Ainola, Kirsi Liikanen, Krista 
Liikanen. Ryhmän vetäjänä / yhteyshenkilönä on 2018 toiminut Kirsi Liikanen. VAPEPA:n hälyryhmän kokoonpano on 5 henkilöä: 
Taija Koskenkorva, Sari Liikamaa-Koski, Heidi Rentola, Krista Liikanen ja Kirsi Liikanen. Hälyryhmään pääsyvaatimuksena on suori-
tettu VAPEPA:n Etsintä 1-kurssi sekä voimassa oleva EA 1 –kortti sekä tarvittava suunnistustaito. Hälytysryhmällä on yksi VIRTA-tar-
kastettu koira, lk hollanninpaimenkoira Casa d ́Agostini Milwaukee Mile, om. Kirsi Liikanen. Hälytysryhmän jäseniä on osallistunut 
kuluvan vuoden aikana seitsemään VAPEPA:n hälytykseen. 

Näyttelytoimikunta  
Marianne Nurminen näyttelyn puheenjohtaja, Kirsi Lankola näyttelysihteeri, Kaarina Granlund kanttiinivastaava, Tarja Söderholm 
rahastonhoitaja, Mervi Ihantola eläinlääkäri, tuomari- ja kehäsihteerilahjavastaava, Heikki Mikkelä järjestelypäällikkö, Hannu Valin 
järjestelyvastaava, varapuheenjohtaja, Leila Tikkanen jäsen, Anni Lemmetty jäsen 6.5.2018 asti, Tuija Aronen rokotusten vastaava 
ja Aila Lindqvist kokoussihteeri ja toimistopäällikkö. Koiramäkitoimikunta Risto Granlund Koiramäen isäntä, Kaarina Granlund Koi-
ramäen emäntä, toimikunnan jäsenet Kalevi Jääskeläinen, Hannu Söderholm, Hannu Valin ja Seppo Pohjola. Koiramäen vuokrausta 
hoitaa Kaarina Granlund.  

Huvitoimikunta  
Tarja Söderholm huvitoimikunnan vastaava ja jäsenet Kaarina Granlund ja Pirjo Iso-Kuusela. Kenttäkahvituksen yleiskoulutuksissa 
on hoitanut Kaarina Granlund ja tilapäistehtävissä on ollut mukana Liisa Tiainen. 

PK-SM 2019 toimikunta 
Yhdistys päätti kokouksessaan 3.12.2018 Palveluskoiraliiton ehdotuksesta kansallisten lajien palveluskoirien suomenmestaruusko-
keen järjestämisestä elokuussa 2019 yhdessä SPL Lahden, SPL Kärkölän ja Tuuloksen koirakerhon kanssa. Toimikunta piti järjestäy-
tymiskokouksensa 12.12.2018.  Toimikunnan puheenjohtaja Marianne Nurminen, sihteeri Marja Kauppila, rahastonhoitaja Tarja 
Söderholm, vastaava koetoimitsija Anne Savonen sekä muina jäseninä yhdistysten nimeämät eri lajien lajivastaavat ja ratamestarit.  
 

K O U L U T U S T O I M I N TA 
Yleiset koulutukset ovat tapahtuneet Löyttymäen kentällä tiistaisin (kesäaikana) ja sunnuntaisin (talviaikana). Tavoitteelliset koira-
kot ovat voineet harjoitella yksitellen samaan aikaan kentällä. A-Qility Oy:n halli osoitteessa Vipusenkatu 25 Lahti, on ollut harjoi-
tuskäytössä 2 h perjantai-iltaisin tammi-maaliskuussa yht. 6 kertaa. Hallia käytti harjoituksiinsa aktiivisesti keskimäärin 7 harjoitte-
lijaa ja satunnaisia kävijöitä oli 8. Hallilla ei ole ollut ohjattua harjoittelua. A-Qility-hallin lisävuoro näyttelytreenien järjestämiseksi 
oli 3.3.2018. 

Salpausselän kennelpiirin Renkomäen halli, Simolankatu 2 Lahti, on ollut varattuna jäsenille Rally-tokon harjoittelua varten, kevät-
kaudella tammi-maaliskuussa ja syyskaudella loka-joulukuussa 2 h / viikko. Hallilla on käynyt syyskaudella keskimäärin 10 harjoit-
telijaa ja yksittäisiä kävijöitä 4. Hallilla ei ole ollut ohjattua harjoittelua.  
 
Maastokoulutuksia on tapahtunut eri koulutusvetäjien ryhmissä viikoittain sopimusten mukaan. Kesäaikana koulutukset ovat ta-
pahtuneet pääasiassa arkipäivinä ja talviaikaan viikonloppuina. Koulutus- ja koemaastojen käytöstä on sovittu maanomistajien ja 
metsästysseurojen kanssa sekä pyritty käyttämään yhdistyksen Koiramäen aluetta. Hollolan kunnalta on saatu käyttöoikeus kahden 
hakuradan edellyttämään maa-alueeseen Kukonkoivun alueelta. Koiramäen kenttä ja maasto ovat olleet myös jäsenten omatoimi-
sessa käytössä.  Haltonin takana oleva metsäalue on vuokrattu Lahden Käyttökoira ry:lle koirienkoulutusalueeksi 2.2.20181.2.2023 
Lahden kaupungilta. Alue sijaitsee Jokimaan kaupunginosassa ja on asemakaavassa osa Rälssinmäenpuistoa. 
 
Finlandialatujen ylläpitäjän Tiina Hernesniemen (pääsihteeri Finlandia-hiihto) 19.3.2018 antamalla luvalla Finlandiahiihdon la-
tu-uria voidaan käyttää valjakkohiihtoon Hälvälässä lentokentän puolella, lukuun ottamatta kahden viikon aikaa ennen Finlandia 
hiihtoa, jolloin tapahtuu latujen kunnostaminen. Kyseinen lupapäätös ei ehtinyt v. 2018 hiihtokaudelle. Panssariprikaati on myön-
tänyt käyttöluvan näille puolustusvoimien maa-alueilla oleville laduille. 
 
Arkitottelevaisuusohjaajakurssille 17.-18.2.2018 ja 3.-4.3.2018 osallistuivat Tuija Aronen, Jannina Piiroinen, Olli Kettunen, Jaana 
Kaksonen, Oili Santavuori ja Kalevi Jääskeläinen.  
 
Yhdistyksen omien kouluttajien pitämät kurssit ja koulutukset, jotka ovat olleet ensisijaisesti yhdistyksen jäsenille 

• Kirsi Liikanen, luento Koira: stressi, oppiminen ja käytösongelmat 6.2.2018 osallistui 31 kuulijaa,13.2.2018 osallistui 37   
kuulijaa ja 20.2.2018 osallistui 38 kuulijaa

• Minna Uurainen, Rally-tokon alkeiskurssi 19.4., 26.4. ja 3.5.2018, 6 koiraa 
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• Tuula Sahiluoto, BH-kurssi 28.5.-14.6.2018, 6 koiraa 
• Antti Säynäjärvi, BH-kurssi 5., 7., 12. ja 14.6.2018, 6 koiraa 
• Antti Säynäjärvi, leikitysilta 29.8.2018, osallistui 13 koirakkoa ja  palveluskoirien 1.luokan tottelevaisuuskurssi  

5.9.-10.10.2018 6 kertaa, osallistujia 6. 
• A-Qility-hallilla, osoitteessa Vipusenkatu 25 Lahti, lisävuoro näyttelytreenien järjestämiseksi 3.3.2018, paikalla 35 tree  

naajaa. 

Pentukurssit: 
• Teorialuento 2.5.2018, osallistui 4 koirakkoa ja 1 kuuntelija, kenttäkoulutukset 8., 15., 22. ja 29.5.2018 Löyttymäen kentällä, 

osallistui 5 koirakkoa ja yksi koiraton kuuntelija, kouluttajina Tuija Aronen, Kalevi Jääskeläinen, Jaana Kaksonen, Oili Santa-
vuori ja Olli Kettunen

• Teorialuento 27.8.2018, osallistui 8 koirakkoa ja kenttäkoulutus 4 kertaa 4.9.2018 alkaen Löyttymäen kentällä, osallistui   
9 koirakkoa, kouluttajina Tuija Aronen, Kalevi Jääskeläinen ja Olli Kettunen. 

Ulkopuolisten kouluttajien koulutuspäivät 
• Merja Saarenpää, Nose Work tutuksi luento ja viikonloppukurssit: Luento 10.3.2018 Jalossa, osallistui 12 kuulijaa ja kurs  

si kahtena päivänä, osallistujia yhteensä 20 ja kaksi kuunteluoppilasta 17.-18.3.2018. 
• Katriina Tiira, Koiran käyttäytyminen & persoonallisuus – geenien ja ympäristön vaikutus luento, 5.4.2018, osallistui 25   

kuulijaa. Krista Karhu, 
• Rallytoko-päivä Mika Jalonen ja Toko-päivä  Krista Karhu 10.5.2018 Koiramäki. Rallyssa osallistujia 10 (4 ulkopuolista) ja   

tokossa 11 (1 ulkopuolinen), kuuntelijoita 3. 
• Marja Muhonen, EK-päivä 30.6.2018 Koiramäki, osallistujia 8 koirakkoa. 
• Jari Kantoluoto, Koiran tunnetila ja yhteistyö ohjaajan kanssa -koulutuspäivä 7.8.2018 Koiramäki, osallistujia 8 ja 2 kuunteli-

jaa. 
• Misa Riiali, Palveluskoirien hyppykoulutus 19.7. ja 10.8.2018 Koiramäki, osallistujia 7 ja 8.  
• Susanna Kinnunen, Noutokoulutus, 17.8. ja 31.8.2018 Koiramäki, osallistujia 8 ja 4.  
• Tuire Mikkonen-Kalpio ja Mikko Kekäle, Vetolajikoulutus Löyttymäen kenttä 30.8., 6.9. ja 13.9.2018, osallistujia 7. 
• Heli Väätäjä, SmartDOG-testaustilaisuus 17.11.2018 Mopen kolo, 4 testattavaa.  

 

K O E T O I M I N TA 
Palveluskoira- ja tottelevaisuuskokeita järjestettiin seuraavasti: (suluissa osallistujamäärä)  

• Tokokoe 8.7.2018, Koiramäki (23) 
• Hakukoe 9.6.2018, 1-3 luokat, Koiramäki (8) 
• Jälkikoe 28.7.2018, 1-3 luokat, Mäkelän kenttä (5) 
• Piirinmestaruuskoe 25.8.2018, jälki ja haku, 3 luokat, Koiramäki (5) 
• Hollanninpaimenkoirat ry, mestaruuskoe 29.9.2018, jälki ja haku, 1-3 luokat, Koiramäki (20) 
• BH-koe 19.5.2018, Koiramäki (6) 
• BH-koe 10.11.2018, Jokimaan ravikeskus (10). 

 

P E L A S T U S K O I R AT O I M I N TA 
Toiminta vuonna 2018  

• Maastokoulutusta (haku/jälki) pääasiassa sunnuntaisin klo 10=>, mutta myös muina päivinä 
• GPS-koulutuspäivä, kouluttajana Jouni Ståhl 
• 5 kerran IPO-R-ketteryystelinetreenit Koiramäessä 
• Jälki- ja tottelevaisuuskoulutusta omatoimisesti 
• Vierailut: Treeniviikonloppu Tykkimäellä (järj. Kaakko-Peko), rakennusetsintäkohteet Kouvolassa, rauniovierailut 
• Treenipäivä Ruduksen turvapuistossa 
• Osallistuminen hälyryhmien yhteistreeneihin Päijät-Hämeen alueen muiden hälytysryhmien kanssa, yhteisen hälytreenin 

järjestäminen Myrskylässä 
• Muu yksittäisten ryhmäläisten osallistuminen kursseille ja koulutuksiin (Etsintä A, Pelastuskoiraohjaajan peruskurssi /   

Pelastusopisto) 
• Osallistuminen kokeisiin (PAHA, IPO-R haku / hollanninpaimenkoirien MM / Hollanti)
• Osallistuminen Palveluskoiraliiton standilla pelastuskoirien edustajina Lahden Turvallisuusmessuille sekä yhteiseen esi  

tykseen PHPK:n kanssa 
• Osallistuminen IRO:n järjestämälle kansainväliselle raunioleirille Virossa (Sanna Ainola & “Minni” ja Kirsi Liikanen &  

“Zara”)
• Osallistuminen Pelastuskoiraliiton ryhmäkatselmukseen “Kartalla 2018” sekajoukkueessa ainoana Palveluskoiraliiton   

koirakkona (Sanna Ainola & “Minni” ja Kirsi Liikanen & “Zara”) 
• Osallistuminen LKK:n talkoisiin 
• Osallistuminen VAPEPAN / Poliisin kokouksiin / yhteispalavereihin 
• Osallistuminen etsintöihin. 
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N Ä Y T T E LY T O I M I N TA 
Yhdistys on järjestänyt kaksi näyttelyä: ryhmänäyttelyn 1 ja 2 ryhmille tammikuussa ja kaikkien rotujen pentunäyttelyn lokakuussa, 
joka oli yhdistyksen historian suurin. Molemmat näyttelyt onnistuivat hyvin ja saivat runsaasti hyvää palautetta järjestelyistä. Kum-
massakin näyttelyssä oli reilu 40 talkoolaista, jotka olivat mukana luomassa onnistuneita tapahtumia. Näyttelyiden yhteistyökump-
panina toimi Royal Canin. Näyttelytoimikunta on kokoontunut vuoden aikana 5 kertaa ja lisäksi se on pitänyt sähköpostikokouksia. 
 
14.1.2018 järjestettiin Talvinäyttely Lahden Messukeskuksessa, Lahti Hallissa.  Näyttely sisälsi FCI ryhmän 1 ja 2 koirat, juni-
or-handler, lapsi ja koira kilpailu, parikilpailu, myös pennut ja näyttelyyn osallistui 782 koiraa. 

BEST IN SHOW, Tuomari Juslin Johan, BIS 1 shar pei Secret Line´s Music Maker, om. Tampio Helena, Syvänniemi, BIS 2 partacollie 
Bristregal Piece Of Regal, om. Lappi Elina, Lievestuore. 
 
Paras veteraani: Tuomari Mattila Paavo, 1. shar pei Secret Line´s Music Maker, om. Tampio Helena, Syvänniemi, 2. partacollie 
Bristregal Piece Of Regal, om. Lappi Elina, Lievestuore, 3. kääpiöpinseri A´dreams Black Jade, om. Kurvinen Marja-Leena & Holm 
Sari, Nastola, 4. puli, muut värit Castlewolf Show Winner-Balder, om. Virtanen Maaret, Lahti. 

Paras kasvattajaryhmä: Tuomari Tast Harry, 1. englanninbulldoggi Möwens, Reimari Tanja & Reimari Harri & Lohela Jaana, 2. kää-
piöpinseri Herzlich, Simola Elisa & Tolvanen Riikka, 3. shetlanninlammaskoira Silimen, Metso Sirkka-Liisa, 4. welsh corgi pembroke 
Haywire´s Ahlbom Else & Iivonen Kirsi-Marja, Heinola kk. 
 
20.10.2018 järjestettiin Pentunäyttely Lahden Messukeskuksessa, Lahti Hallissa.  
Näyttely sisälsi kaikki rodut, junior-handler, lapsi ja koira kilpailu, parikilpailu. Näyttelyyn osallistui 848 koiraa. 

BEST IN SHOW: Tuomari Talvitie Marja, BIS 1 amerikancockerspanieli Sanparti´s For Vigies Sake, om. Vartiainen Sanna & Pitkänen 
Laura, Kintaus, BIS 2 whippet Sagramour There Is Only You, om. Pelttari Janita & Aaltio, Marina, Lammi, BIS 3 vehnäterrieri Vehnä-
pellon Kultaa Tai Kunniaa, om. Päivinen Katja & Olkinuora Riitta, Paippinen, BIS 4 tiibetinmastiffi Owelan Olai Anda, om. Varpula 
Matti, Paimio. 

Paras kasvattajaryhmä: Tuomari Juutilainen Saija, 1. skotlanninhirvikoira Chic Choix, Kares Juha, 2. labradorinnoutaja Strongline´s, 
Rantanen Tiina, Heinola kk, 3. tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen Alder Glade´s, Kunttu Minna & Kunttu Topi, 4. irlanninter-
rieri Devilish, Linna Anna-Maria. 
 

K O I R A M Ä K I  H A N K I N N AT  J A  K U N N O S T U S 
23.1.2018 yhdistys sai myönteisen päätöksen yleishyödyllisen investointihankkeen tuen maksamisesta. Elinkeino- liikenne- ja ym-
päristökeskus on ratkaissut asian hakemuksen mukaisesti. Investointituki kohdistui vuoden 2017 tilikaudelle. 
Koiramäki on ollut jäsenten aktiivisessa harrastuskäytössä. Koiramäkeen on hankittu grillikatos ja varastokontti. Koiramäessä on 
suoritettu metsänhoidollisia töitä ja Koiramäessä pidettiin myös risutalkoot 17.5.2019. Koiramäkeen on siirretty Löytyltä A-este. 
Toimenpiteistä on vastannut koiramäkitoimikunta. Koiramäen kentän aurausta talviaikaan on hoitanut Kari Eerikäinen. Toimikunta 
on kokoontunut 29.1.2018. 
 

H U V I T I L A I S U U D E T,  J U H L AT  J A  K A N T T I I N I T 
Huvitoimikunta on järjestänyt jäsenistölle tapahtumia, illanviettoja ja retkiä, sekä huolehtinut kokeiden ja koulutusten kahvitukses-
ta. Kanttiini on ollut paikalla kaikissa yhdistyksen järjestämissä kokeissa, Match Show -tapahtumassa, koulutusohjaajakurssilla ja 
luennoilla. Lisäksi huvitoiminta on pitänyt kenttäkahvitusta yleiskoulutuksissa. Tehtäviin on kuulunut myös tiedottaminen. Huvitoi-
mikunta 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 

• Koiramäen risutalkoot 17.5.2018, paikalla oli 10 talkoolaista. 
• Löyttymäen kentän siivoustalkoissa oli mukana 15 talkoolaista.  
• Näyttely- ja virkistysmatka Tallinnaan 1.-3.6.2018. Matkaan osallistui 10 hlöä + 3 koiraa.  
• Talkooruokailu 21.11.2018 Ravintola Koti, Lahden urheilu- ja messukeskuksessa. Ruokailemassa oli 50 talkoolaista.  

 

T I E D O T TA M I N E N 
Kotisivut  Minkeli Welling on toiminut yhdistyksen kotisivuvastaavana. Mopen Posti Yhdistys on harjoittanut julkaisutoimintaa jul-
kaisemalla jäsenlehti Mopen Postia. Mopen Postia julkaistiin painettuna vuoden aikana kaksi kertaa. Lehden painopaikkoina olivat 
Lahden Työn Paikka Oy ja MK Print Lahti Oy. 
 
Jäsentiedotteet Hallituksen päätöksistä on jäsenistölle tiedotettu sähköpostitse 8 kertaa. Lisäksi jäsenille on tiedotettu yhdistyksen 
suljetussa Facebook-ryhmässä ja kotisivuilla. 
 

V A R A I N H A N K I N TA 
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• Kansainvälisen koiranäyttelyn 24.-25.3.2018 kehä- ja talkookahvitusprojekti, projektivastaava Kaarina Granlund. Kehäkahvi-
tuksessa on huolehdittu kehätoimitsijoiden ja tuomareiden kahvituksesta ja talkooväen kahvituksesta.  

• Match Show 24.5.2018 Launeen urheilukentällä, järjestelyvastaava Tarja Lindevall, joka hankki Match  Show:n tuomarit ja 
sihteerit. Match Show:n osallistui 92 koirakkoa.  

• Yhdistyksellä on vastuullaan 3 koirapuistoa Lahdessa. Paavolan koirapuisto, Rekolanpohjan koirapuisto ja Tanssimäenkadun 
koirapuisto. Koirapuistojen hoidosta ovat vastanneet Kaarina Granlund, Kalevi Jääskeläinen ja Tarja Söderholm. 

 

E D U S T U K S E T 
Salpausselän Kennelpiirin vuosikokokseen 6.3.2018 Maaseuturavintola Hollolan Hirvi, Hollola, osallistuivat Marianne Nurminen, 
Tarja Söderholm, Kaarina Granlund ja Heikki Mikkelä.  
Rajalan yksityistien vuosikokous 20.4.2018, Markku Räikkönen, Villähde, yhdistyksen edustajina osallistuivat Kaarina ja Risto Gran-
lund. 
Keski-Hollolan Metsästysseuran 60 vuotisjuhla 23.9.2018 Hollolan Nuorisoseurantalo, Hollola. Yhdistyksen edustajina juhlaan osal-
listuivat Marianne Nurminen ja Tarja Söderholm. 
Heinolan Palvelus- ja seurakoira ry:n 60 vuotisjuhlaan 20.10.2018 Heinolan WPK-talo, Heinola, yhdistyksen onnittelun toimittivat 
Kaarina ja Risto Granlund. 
Villähteen metsästysseuran järjestämiin Hirvipeijaisiin 2.11.2018 Villähteen nuorisoseurantalo, Villähde, osallistuivat Hannu Valin 
ja Tarja Söderholm. 
Suomen Palveluskoiraliiton syyskokoukseen 17.11.2018 osallistuivat Kaarina Granlund, Tarja Söderholm ja Heikki Mikkelä.  

Arvokilpailusaavutukset / edustukset  
Yhdistys on tukenut arvokilpailuihin osallistuneita LKK:ta edustaneita jäseniä ja LKK:ta edustaneita joukkueita. 

Palveluskoirien SM-koe 20.-22.7.2018 Kyröskoski 
Yhdistyksen edustajina osallistuivat:  
Viestikoe 2. sija bpmn Aktivistin Kanerva, 274,5 p. Jonna Markkanen ja Jari Pölhö  
Hakukoe 3. sija bptu Mustantassun Konu, 272,5 p. Tanja Sipilä.  

Palveluskoirien piirinmestaruuskilpailut 25.8.2018 Koiramäki 
Lahden Käyttökoira ry toimi järjestäjänä  
Hakukoe  

1. Piirinmestari bpmn Tammikallion Riemu 279 p., Marianna Pettersson 
2. bcu Hopeaketun Judi Pusukala 257 p., Jenna Behm
3. bptu Tarkatan Meukow 243 p., Seppo Pohjola 

Jälkikoe  
1. Piirinmestari bpgn Mustantuulen Xanadu 268 p., Anni Lemmetty. 

 
TOKO piirinmestaruuskilpailut 16.9.2018 Heinola Ravirata
Joukkue sijoittui kolmanneksi (uusintalaskennan jälkeen), joukkueessa kilpailivat:

• AVO australianterrieri u Jaskarin Absolutely First Class, ohjaaja Seija Laine 
• VOI bptn Energetic-Action’s Bam-Bam, ohjaaja Janniina Seppänen
• AVO hlku Working Stripes Amir, ohjaaja Miira Bruun 
• AVO bptn Eltempon Dirlanda, ohjaaja Emma Tuominen 
• ALO jackrusselinterrieri n Mustantuiskun Diiva Daami, ohjaaja Janniina Seppänen. 

Rallytokon piirimestaruuskilpailut 3.11.2018 Lahti 
Joukkue ei sijoittunut, joukkueessa kilpailivat: 

• MES Helena Pitkänen, bpmn Taikatalven Daystar
• MES Kirsi Ahola, rw Finnrott’s Ruut
• AVO Emma Tuominen, mäyräkoira Sokka
• ALO Emma Tuominen, bptn Eltempon Dirlanda

Palkitut koirat  
LKK:n Talvinäyttelyssä parhaiten menestynyt yhdistyksen jäsenen omistama koira, kääpiösnautseri musta-hopea n Beries Frosty 
Hetty, ROP, SERTI, om. Tarja Söderholm.  
 
Yhdistys palkitsee vuosikokouksessaan v. 2019 seuraavat koirat ohjaajineen vuoden 2018 saavutuksista:  

• Paras palveluskoira: bpmn Aktivistin Kanerva, om./ohj. Jonna Markkanen, apuohjaaja Jari Pölhö 
• Paras nuorikoira: pypu Kivasti Pojat On Poikii ”Kundi”, Riina Korhonen / Joni Laakso 

 
Kiertopalkinnot:  (esittelyt sivulla 28)

• Rexin malja: bpmn Aktivistin Kanerva, om./ohj. Jonna Markkanen, apuohjaaja Jari Pölhö 
• Haun malja: bcu Hopeaketun Judi Pusukala, om. Jenna Behm Viestikoira: bpmn Aktivistin Kanerva, om./ohj. Jonna Markka-

nen, apuohjaaja Jari Pölhö 

12



• FH-koira: bptn Tarkatan Indigo, om. Mia Suontaus 
• Tokokoira: hlku Working Stripes Amir ”Hype”, om. Miira Bruun Rallytokokoira: bgtu Foolproof Hunn the Highflyer ”Hunni”, 

om. Minna Uurainen
• Agilitykoira: lk mäyräkoira Sokka, om. Emma Tuominen
• Monipuolisin koira: bpgn Mustantuulen Xanadu, om. Anni Lemmetty 

 
Valionarvon saavuttaneet: 
Käyttövalion arvosta 

• apkn Dazzling Spirit in the Nick of Time HK3 FI KVA, om. Tanja Björnström (vuodelta 2017) 
• bpmn Aktivistin Kanerva VK3 FI KVA, om./ohj. Jonna Markkanen, apuohjaaja Jari Pölhö 
• bpmn Tammikallion Riemu HK3 FI KVA, om. Marianna Pettersson 

Aqilityvalion arvosta 
• aku Didaktic´s Cuba Libre FI AVA, om. Aija Valli 

Rallytokovalion arvosta 
• bptu Foolproof Hunn the Highflyer ”Hunni” FI RTVA, om. Minna Uurainen 
• rw Finnrott’s Ruut FI RTVA, om. Kirsi Ahola. 

 
Kannustuspalkinnon saaja Mirka Ekholm ja vuoden talkoolainen on Risto Granlund. Palveluskoiraliiton harrastusmerkkien saajat: 
kultainen; Heidi Santos-Macias, hopeinen; Niina Heinonen, Merja Ikonen, Heidi Larsson ja pronssinen; Kirsi Ahola, Miira Bruun, 
Mirka Ekholm, Mikko Kekäle, Joni Laakso, Ronja Linnanen, Tuija Oksanen, Jemina Sakomaa, Janniina Seppänen, Tanja Sipilä, Saija 
Tuomainen, Marjaana Vataja ja Jenna Vesaniemi. 
 

K I I T O K S E T 
Lahden Käyttökoira ry kiittää jäsenistöä, toimintaan osallistuneita ja toimintaa tukeneita yhteistyökumppaneitamme Royal Caninia, 
Lemmikkikellari Riemua ja yksityishenkilöitä vuodesta 2018.  
 
LAHDEN KÄYTTÖKOIRA RY Hallitus 

 

TO I M I N TA - A J AT U S	 	
Yhdistyksen tarkoituksena on:  

• Toimia alueella asuvien palveluskoiraharrastajien ja -ystävien yhdyssiteenä.  
• Edistää palveluskoirarotujen koulutusta ja harrastustoimintaa.  
• Edistää jäsentensä valjakkourheiluharrastusta ja/tai kilpailutoimintaa. 
• Tukee kenneltoimintaa.  
• Ohjata jäsenistöään oikein hoitamaan, kasvattamaan ja kouluttamaan koiriaan, tavoitteena terve, käyttökelpoinen, hyvä-

luonteinen 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 julkaisutoimin-
taa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, sekä omistamaan kiinteää 
omaisuutta. Yhdistys voi kiinnittää ja vuokrata omaisuuttaan sekä vuokrata käyttöönsä omaisuutta muilta. Yhdistys voi järjestää 
asianmukaisella luvalla myös rahankeräyksiä, arpajaisia ja juhlia. Yhdistys ja Lemmikkikellari Riemu ovat sopineet yhteistyösopi-
muksen, joka oikeuttaa jäsenistön saamaan ostoksistaan asiakasalennuksia.  
 

K O U L U T U S T O I M I N TA 
Yleiskoulutukset tapahtuvat Löyttymäen kentällä tiistaisin (kesäaikana) ja sunnuntaisin (talviaikana). Koiramäen kenttä ja maasto 
ovat jäsenten omatoimisessa käytössä. Tavoitteellisten ryhmä on kentällä yleiskoulutusten jälkeen. 
Koulutusohjaajilla on jäsenille jäsenkortteja, jotka oikeuttavat mahdollisiin alennuksiin.  Kennelpiirin hallilla on vuoro keskiviik-
koisin 2 h/vko tammi-maaliskuussa omatoimisia rallytokoharjoittelua varten. Maastokoulutusta tapahtuu eri koulutusvetäjien 
ryhmissä viikoittain sopimusten mukaan. Kesäaikana koulutukset tapahtuvat pääasiassa arkipäivinä ja talviaikaan viikonloppuina. 
Koulutus-ja koemaastojen käytöstä sovitaan maanomistajien ja metsästysseurojen kanssa sekä pyritään käyttämään yhdistyksen 
Koiramäen aluetta. Koiramäen kenttää ja harjoitusaluetta edelleen kehitetään. 
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Koulutustoimikunta on järjestäytynyt uudelleen ja lajivastaavilla on omat toimialueensa. Lajivastaavat suunnittelevat ja toteutta-
vat lajillensa sopivia koulutustilaisuuksia, jotka hallitus hyväksyy. 
 
K I L PA I L U - , 	 KO E - 	 J A 	 KO U LU T U S T I L A I S U U D E T	
PK-kokeita: jälkikoe, hakukoe, kansallisen lajin PK SM koe, FH-koe sekä BH kokeita keväällä ja syksyllä. Toimintavuoden aikana 
järjestetään kurssi- ja koulutustapahtumia. 
 
Lisäksi tuetaan arvokilpailuihin osallistuvia LKK:ta edustavia jäseniä ja LKK:ta edustavia joukkueita. Pelastuskoirajaosto toteuttaa 
omaa toimintasuunnitelmaa. 
 
N Ä Y T T E LY T O I M I N TA  
Yhdistys järjestää varojen hankkimiseksi seuraavat näyttelyt. Näyttelyjen järjestämisistä vastaa näyttelytoimikunta.  

• Talvinäyttely 13.1.2019 n. 1300 koiran näyttely Messukeskuksessa ryhmille 1, ja 2/9, junior-handler, lapsi ja koira kilpailu, 
parikilpailu, myös pennut. 

• Kaikkien rotujen n. 700 koiran Pentunäyttely 27.10.2019, sisältäen myös edellä mainitut kilpailut.  
• Talvinäyttely 19.1.2020 ryhmät 1/9 ja 2.  

 

M U U  T O I M I N TA  
Virkistys  
Jäsenille järjestetään erilaisia huvi- ja virkistystilaisuuksia:  

• Tallinnaan virkistys- ja näyttelymatka 31.5.-2.6.2019.  
• Talkooruokailu aktiivijäsenten palkitsemiseksi.  

 
Varainhankinta  

• Salpausselän Kennelpiirin KV-näyttelyn kehäkahvitusprojekti 30.-31.3.2019. 
• Salpausselän Kennelpiirin KV-näyttelyn liikenteenohjaus ja järjestyksenvalvontaprojekti 30.31.3.2019.  
• Yhdistyksellä on vastuullaan 3 koirapuistoa Lahdessa: Paavolan koirapuisto, Rekolanpohjan koirapuisto ja Tanssimäenkadun 

koirapuisto. 
 

T I E D O T TA M I N E N  
Jäsenlehti Mopen Posti ilmestyy painettuna 2 kertaa vuodessa, jäsentiedotteet, yhdistyksen omat internetsivut ja yhdistyksen 
jäsenten facebook-ryhmä sekä yhdistyksen julkinen facebook-sivu.  Hallituksen päätökset toimitetaan sähköpostilla jäsenille 
tiedoksi. 
 
LAHDEN KÄYTTÖKOIRA RY  Hallitus
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Omille teilleen 
Kainuuseen 

karanneiden 
LKK:laisten 
kuulumisia

Heippa vaan 
kaikki, terveisiä 
Otanmäestä lähet-
tää Roti, Pirta ja Min-
keli. Jos ette tiedä missä 
se on, niin ollaan täällä Ou-
lujärven eteläpuolella, aika lähellä 
sekä Pohjois-Pohjanmaan että Poh-
jois-Savon kulmaa.  Voitte kartasta 
tsekata, tai vaikka kuuklesta, sieltä 
se meidänkin ihminen tämän paikan 
löysi kun asuntoa etsi. Asukkaita alle 
tuhat tässä kylässä ja koiria varmaan 
puolet siitä. Muutettiin tänne vuosi 
sitten helmikuussa, kun meidän ihmi-
nen aloitti opinnot. On se opiskellut-
kin, ja mekin ollaan välillä oltu muka-
na mm. sieniretkillä ja marjassa. Aika 
harvoin päästään kuitenkaan, jostain 
syystä kuono marjaämpärissä ei ole 
suotavaa? Ihmettelen, sillä täytyyhän 
se laatukin jonkun tarkastaa. Onneksi 
kuitenkin lenkillä päästään sitten val

v o -
maan paikallisten marjojen ja mui-
den laatua jos halutaan, kunhan nii-
den aika nyt ensin tulee.

Helmikuussa siis muutimme 2018,   
kolmen hämäläisen joukko, pauk-
kupakkasilla tänne pohjoisempaan 
päin. Monta tuntia meni matkassa 
ja monta viikkoa muuttolaatikoiden 
purkamisessa, toki tärkeimmät pu-
rettiin ensin eli meidän pedit ja kupit. 
Ja lelut. Pakkasta oli -28 kun ihmiset 
roudasivat laatikoita autosta sisään, 
me ei oltu silloin vielä edes mukana, 
vaan oltiin hoitajan kanssa Lahessa. 

Päästiin tänne sitten sopivas-
ti viikonlopuksi, kun meidän 
ihminen kävi palauttamassa 
muuttoauton ja siivoamas-
sa meidän vanhan kämpän 
Sopenkorvessa. Jätettiin sin-
ne vielä heippapissat kadun-
varteen ja sitten alkoi mat-
kamme kohti uutta elämää.

Perille kun päästiin, oli taas 
sitä pakkasta, sinä iltana -27 
astetta. Meinasi vähän jo tas-
suissa hyytää, mutta ei käyty 
pitkää lenkkiä, sen verran, 
että jätettiin tienvarren pis-
sabuukkiin tieto että kylälle 
tuli kaksi uutta hurjaa, jotka 
eivät pakkasta pelkää. Pirtalla 
oli kyllä pusakka päällä, mutta 
se onkin semmoinen etelä-
ruotsissa syntynyt hieno nei-
ti. Niin suomme sen pusakan 
käytön hänelle, meikäpoika ei 

mitään takkeja huoli. 
Joskus armosta an-
nan valjaat laittaa. 
Heijastinliiviä ei 
tietenkään laske-
ta takiksi, sitä kyllä 

käytän, sehän on 
turvallisuusasia!

Mutta jospa niistä liiveis-
tä sitten muihin asioihin... 

Mihinkäs mä jäinkään.
Mehän tunnetusti harrastetaan vä-
hän kaikkea, mutta ei oikein  mitään 
loppuun saakka, kun ei meidän ihmi-
nen osaa keskittyä tarpeeksi pitkään 
eikä olla löydetty vielä tarpeeksi hy-
vää motivointikeinoa. Kyllä on haas-
tava koulutettava tuo otus! Ollaan 
noseworkattu, rally-tokotettu, käy-
ty raunioilla, haussa ja tehty jälkeä. 
Jopa agilityyn ollaan pintapuolisesti 
tutustuttu oma-aloitteisesti kun niitä 
telineitä on ollut näkyvillä. 

Täällä liityttiin Kainuun pelastuskoi-
rien riveihin ja ollaan tehty sitä ha-
kua, joka on meidän ihmisen suosik-
ki. Me kyllä kaivattaisiin vähän sitä 
rallyä, mutta kurssit on niin kaukana, 
että toistaiseksi mennään ihan omilla 
ralleilla kun ei aika riitä kaikkeen ki-
vaan. 
Pari viikkoa sitten toi meidän ihminen 
repäisi, ja kävi VAPEPAn peruskurs-
silla. Se on jossain hälytysryhmässä, 
mutta meitä ei huolittu, pitäisi en-
sin käydä kokeissa ja virtaamassa. 
Sitä vaan päätäni raavin, että veri ja 
kuolahan meissä virtaa, niin mitähän 
sitä vielä pitäisi virtailla. Ihme juttuja 
noilla ihmisillä!

Mutta tämäpä näistä meidän kauko-
jaoston kuulumisista, laitan muuta-
man kivan kuvan liitteeksi. 

 Roti
peeäs. Meillä on vielä paljon lunta!
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P U H E E N J O H TA J A 
M A R I A N N E  N U R M I N E N
Olen Marianne Nurminen ja toimin Lahden Käyttökoiran hallituksessa kolmatta 
vuotta pu-heenjohtajana ja toimin myös näyttelytoimi-kunnan puheenjohtaja-
na, sekä SM-toimikunnan puheenjohtajana. Yhdistyksessä olen toiminut reilu 
15 vuoden ajan. 

Koiria elämässäni on ollut 90-luvulta asti. Vuosien aikana olen harrastuksesta 
saanut monia hyviä ystäviä. Perheeseemme kuuluu 4-kuukautinen dobberi-
poika, jonka kanssa olemme aloittaneet pentukurssilla ja tavoitteena on saada 
hyvä harrastuskoira. 

Nähdään tapahtumissa!

S I H T E E R I

A I L A  L I N D Q V I S T
Olen Aila Lindqvist, yhdistyksen sihteerinä olen nyt toista rupeamaa, ensim-
mäinen pesti kesti 15 vuotta, tuli muutaman vuoden tauko ja tätä uutta kautta 
on takana jo jokunen vuosi. 

Yhdistykseen olen liittynyt v. 1990 alussa. Silloin minulla oli rottweiler -narttu 
ja muutaman vuoden päästä toinen, mutta heidän aikansa on ohi. Nyt olen 
koiraton koiraharrastaja. 

Vuosien aikana olen ratamestarina toimiessani tehnyt lukemattomia kilpailu-
jälkiä muille harrastajille.  Nyt puuhastelen kesäisin erirotuisten koirien kanssa 
metsäjäljellä.  Koiraharrastus vei mukanaan syystä omien koirien ja harrastus 
jatkuu… 

Hyvää harjoittelu- ja koevuotta kaikille!

J Ä S E N 

K A A R I N A  G R A N L U N D
Olen Kaarina Granlund Lahden Kunnaksesta. Omakotitalossa kanssani asuste-
lee aviomies Risto ja saksanpaimenkoira Noname eli kotoisasti Jade, jolla on 
ikää nyt melkein kolme vuotta.

Koiraharrastukseni alkoi jo vuonna -91 ja tositarkoituksella 2005 saksanpai-
menkoiran Essin kanssa. Koirien kanssa olemme harrastaneet tottelevaisuut-
ta, jälkeä ja hakua. Koiraharrastus on tärkeä osa elämää. Kalenteria täyttää 
mukavasti kehä/talkooväen kahvitukset, PK-kokeissa henkilöryhmässä toimi-
minen sekä hakuharjoitukset.

• LKK:n jäsen vuodesta 2005
• Koiramäen emäntä
• Huvitoimikunnan jäsen
• Näyttelytoimikunnan jäsen
• Asuste myynti

Koiraharrastus on tuonut ystäviä ja yhteinen tekeminen harrastuksen parissa 
yhdistää.

Toivotan kaikille aktiivista harrastus vuotta 2019 ja onnistumisia!
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V A R A J Ä S E N 
J A A N A  V I I L A M O
Olen jo reilusti keski-iän ylittänyt toimistopäällikkö, myöhäisherännäinen koi-
raharrastuksissa. Jostain syystä olen ajautunut mukaan seuran toimintaan 
vähän kuin takaoven kautta. Omat koirani eivät näytä alkuunkaan pelastus-, 
suojelu- tms. koirilta, pikemminkin pelkiltä sohvanvaltaajilta.

Ensimmäisen OMAN koiran sain 11v sitten, mutta toki meillä on koiria ollut en-
nen minun ikiomaanikin. Miehelläni oli sakemanninarttu, Nati, kun aikanaan 
tapasimme. Hän kuului Lahden Käyttökoira ry:en ja oli kouluttanut Natin Vile-
nin Topin opeilla mainioksi vartiokoiraksi.

Vuosia myöhemmin tyttärelle tuli hänen ensimmäinen australianterrierinsä, 
muutaman vuoden päästä toinen. Nykyisin kotona on aussit not 3 ja 6, Sylvi 
kohta 11 v ja hänen tyttärentyttärensä Solo 1v.  Näiden kanssa harrastamme 
pääasiassa näyttelyitä. Aikaisemmin olemme käyneet myös aqilityssa ja rally-
tokoilleet.

Kun yhdestä pääsee eroon, niin toinen tulee tilalle. Kuuluin useamman vuoden 
Australianterrierikerhon hallitukseen, ensin vara- ja heti seuraavana vuonna 
varsinaisena jäsenenä. Olen edelleen kerhon rahastonhoitaja.

Ennen koiraharrastuksia olin LHS:n Mäkituomarikerhon hallituksessa kymme-
nen vuoden ajan, pari vuotta puheenjohtajanakin. ”Tuomarikoulutukseltani” 
olen kansallisen tason tuomari ja yhdistetyn TD. Salppurin kisoissa toimin yh-
distetyn kilpailusihteerinä.

J Ä S E N ,  J Ä S E N S I H T E E R I

P I R J O  I S O - K U U S E L A 
Hei kaikille!

Olen Pirjo Iso-Kuusela ja Lahden Käyttökoira ry:n jäsen vuodesta 2016. Tällä 
hetkellä toimin toista vuotta hallituksen jäsenenä ja tämän vuoden alusta jä-
sensihteerinä. Lisäksi olen huvitoimikunnan jäsen sekä olen osallistunut yhdis-
tyksen moniin talkoisiin.

Asun Lahden Ahtialassa omakotitalossa tervueren Wakan (BALT EE LV LT JMVA 
RTK1 Bestseller Waka Waka) ja kissojeni kanssa. Harrastukseni liittyvät suurim-
malta osin Wakan kanssa tekemiseen. Harrastamme tottelevaisuutta, hakua, 
jälkeä, esineruutua ja viimeisimpänä Rally-tokoa. Rally-tokossa olemme jo saa-
vuttaneet RTK1 ja seuraava koulutustunnus on enää yhtä tulosta vajaa. Edellä 
olevien lisäksi käymme myös koiranäyttelyissä.

Koiraharrastuksen myötä olen tutustunut ihaniin ihmisiin ja saanut monia uu-
sia ystäviä. On kiva kuulua aktiiviseen ja hyvin hoidettuun yhdistykseen.

Jäsensihteerinä toivon, että otatte rohkeasti yhteyttä, mikäli nimenne tai osoit-
teenne on muuttunut, haluatte liittyä suljettuun Facebook-ryhmäämme tai teil-
lä on muita kysymyksiä jäsenasioihin liittyen. 

Toivotan kaikille hyvää kevättä, lämmintä kesää sekä aktiivista harrastusvuotta 
ja onnistumisia!
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J Ä S E N ,  R A H A S T O N H O I TA J A

TA R J A  S Ö D E R H O L M
Olen Tarja Söderholm, Lahdessa syntynyt ja lähes juurilleni palannut, Mukku-
lan metsiin samoilemaan. Jos vuosi sitten luit edelliset esittelyt Mopen-postis-
ta , niin voit siirtyä suoraan seuraavaan henkilön tarinaan. Kirjoituksessani ei 
ole mikään muuttunut, paitsi ikää on tullut yksi vuosi lisää, mutta hyvä näin.

Ensimmäinen koirani oli suursnautseri SF KVA & MVA Beries Heide ja kuvassa 
näkyy viimeinen koirani 3,5-vuotias kääpiösnautseri Beries Frosty Hetty. Näi-
den kahden välissä on ollut toinen suursnautseri Dhia ja labradorinnoutaja 
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 tul-
lut tutuksi vuosien saatossa. PK-tuomarin hommiakin kerkisin jokusen vuoden 
tehdä. Olen ollut myös kanttiinissa, sihteerinä, rahastonhoitajana, näyttely-
toimikunnassa 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!

J Ä S E N 
M I R K A  E K H O L M
Olen LKK:n hallituksen jäsenenä ensimmäistä kertaa. Uusien hallitusvastuiden 
lisäksi vedän koe-ja koulutustoimikuntaa sekä toimin yhdistyksen rally-toko- ja 
toko-vastaavana.  Arkityössäni Veikkauksessa ovat raviradat päävastuualueel-
lani. Eli minun kanssani voi jutelle myös sujuvasti vaikka päivän pelivihjeistä 
Jokimaalle.

Ensimmäisen koirani kodinvaihtaja-dalmiksen, Larin, sain 15-vuotiaana. Ystä-
välläni oli samaan aikaan rottweileruros Cassu. Tällöin hurahdimme PK-lajei-
hin täysillä mukaan, vaikka dalmatiankoirat eivät tuolloin tainneet olla edes 
PK-rotu. Intoa meillä taisikin  olla enemmän kuin mitään muuta.  Työ hevosten 
parissa vei minut kuitenkin ulkomaille yli kymmeneksi vuodeksi. Tuona aikana 
koiraharrastus jäi enemmänkin itsenäiseksi puuhaamiseksi. Kuitenkin eläinten 
käyttäytyminen ja koulutus ovat olleet mielenkiinnon kohteitani aina. Palattua-
ni Suomeen 2005 harrastus alkoi taas täysillä, silloin terrieri- mixin ja sittem-
min Cotton De Tulearin, Papun kanssa. Terrierin kanssa kisasimmekin joissain 
epiksissä.

Uudellen Toko- ja Tottiskentille ajauduin nyt kesällä kolme vuotta täyttävän 
Arvin kanssa.  Arvi on rekisteröity x-rekisteriin, eli PK-kentillä meitä ei nähdä. 
Sen sijaan kisalajeina meillä on tällä hetkellä Rally-toko, jossa siirryimme juuri 
avoimeen luokkaan. Tokon alokasluokka on myös tämän vuoden tavoitteissa. 
Muutoin vapaa-aika kuluukin  MBA- opintojen parissa. 

Uutena hallituksen jäsenenä ja aktiivina toivon, että LKK:laiset tulisivat roh-
keasti juttelemaan ja kertomaan minulle toiveistaan tai ideoistaan niin rally- 
kuin tokoharrastuksen kehittämisen suhteen, sillä yhdistyksen jäseniähän var-
tenhan me olemme.
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V A R A J Ä S E N 
T U I J A  A R O N E N
olen Arosen Tuija Uuden Lahden Villähteeltä. Olen aloittanut koiraharrastuk-
seni 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 ede-
tä yksilöllisesti koiraa ja itseään kuunnellen!

Saa tarttua hihasta ja pysähtyä juttelemaan!

J Ä S E N 
L O T TA  M E R T S A L M I
Olen Lotta Mertsalmi ja aloitin nyt toisen kaksivuotiskauteni hallituksessa. Per-
heeseemme Hämeenkoskella kuuluvat kaksi- ja kolmevuotiaat hovawart-nar-
tut. Prinsessa Lara rakastaa huomiota, hellyyttä ja valokuvattavana oloa ja näil-
tä jäävänä aikana pystyy halujensa mukaan harrastamaan metsäjälkeä, tokoa, 
agilityä ja näyttelyitä. Lara on ensimmäinen harrastuskoirani. Innokas Elli tekee 
mitä vain, kunhan voi tehdä sen yhdessä perheen kanssa. Ellin lajit ovat metsä- 
ja peltojälki, rally-toko ja koiratanssi.

Minulla on pk-lajien (ja rally-tokon) koetoimitsijapätevyys ja erityisesti pk-la-
jien koetoiminta ja koevalmiuteen tähtäävä koulutus ovatkin hallitustyösken-
telyssä lähimpänä sydäntäni. Toivotan kaikille onnistumisia pyrkimyksissään ja 
ilon hetkiä käpäläkaveriemme kanssa!

PS. Arvaisitko kuvasta kuka kukin on?

Varapuheenjohtaja

K A R I  V U O R I M A A
Olen 54v yrittäjä, koiria on taloudessa kaksi; käyttölinjainen tervueren bel-
gianpaimenkoira “Nada” ja enimmäkseen labbis “Riku”. Jäkimmäinen on tyy-
pillinen labbis, tärkeintä on ruoka ja sylissä rötköttäminen. Erittäin viisas eikä 
tee mitään, jos ei tiedä, että palkkaa on tarjolla. Nada taas on täydellinen vas-
takohta, belggari tyypillisimmillään. Aina valmis toimintaan ja vauhtia riittää. 
Koiraharrastajana olen varsin laiska, satunnaisesti olen käynyt hakutreeneissä 
mutta sekin on jäänyt. Päivittäin tehdään pitkiä lenkkejä metsässä ja omatoi-
mista koulutusta tulee tehtyä jonkin verran. Muita harrastuksia on matkailu, 
patikointi ja nykyisin myös veneily.

Meillä on erittäin hyvin hoidettu yhdistys ja omalta osaltani haluan pitää sitä 
yllä. Erityisen harvinaista tänä päivänä on se huima talkoovoima ja aktiivisuus, 
jota yhdistyksessämme on, pidetään siitä kiinni. 

Aktiivista kesää kaikille!
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Poliisikoira! Mikä se on ja 
miten siitä tulee koiralle am-
matti?

Lahden käyttökoiran aktiivit olivat 
jälleen innovoineet mielenkiintoisen 
tapahtuman jäsenistölleen. Lauan-
taina 16. maaliskuuta kerääntyi pieni 
joukko LKK:laisia ja muutama ulko-
puolinenkin Ahtialan nuorisoseuran 
talolle. Aluksi pidettiin pienet myyjäi-
set ja sen jälkeen jatkettiin keskitty-
mällä kuuntelemaan Tikkasen Anttia, 
joka oli lupautunut kertomaan poliisi-
koirista ja suomalaisesta poliisikoira-
koulutuksesta. 

Antti on leikillisesti kuvattuna van-
haa LKK-perhettä. Antin äidin Leilan 
tuntevat varmaan kaikki muut paitsi 
keskenkasvuiset ja pikkuvauvat. Antti 
kasvoi, kuten siskonsa, rottweilerien 
ja rottweilerharrastuksen keskellä. 
Koirista tuli myöhemmin Antin am-
matti. Antti on poliisi joka työskente-
lee Poliisikoiralaitoksella, Hämeenlin-
nassa. Antilla on pitkä ura takanaan ja 
hän on paljon käytetty luennoitsija ja 
kouluttaja, myös ulkomailla. Olemme 
kaikki iloisia, että Antilla riitti aikaa 
useampi tunti luennoida ja vastata 
(harvalukuisten) kuulijoiden kysymyk-
siin. Olisitte muutkin tulleet mukaan!

Aluksi Antti kertoi Poliisikoiralaitok-
sesta ja eri koirien osaamisalueista, 
joihin ne on koulutettu. Poliisikoira-
laitos sijaitsee edelleen vanhalla pai-
kallaan Hämeenlinnassa, vaikka alle-
kirjoittaneelle on vuosia sitten jäänyt 
käsitys, että – hei! Me muutetaan! 
LKK on muuten joskus vuosia sitten 
tehnyt laitokseen tutustumismatkan. 
Voisi olla kiva, jos LKK uusisi matkan, 
(koska en itse ollut silloin mukana – 
oi,oi...).

Aiheeseen palatakseni, Poliisikoira-
laitos on osa Poliisiammattikorkea-
koulua ja järjestää poliisikoiranoh-
jaajien perus- ja jatkokoulutuksen. 
Poliisikoiralaitos myös hankkii ja 
omistaa kaikki Suomen poliisikoirat, 

joita on n. 270. Mieleeni jäi, että näis-
tä 270 koirasta n. 130 kappaletta on 
malinoiseja. Lisäksi on runsaasti sak-
sanpaimenia, mutta myös useita mui-
ta rotuja. Koirat hankitaan pääosin 
pentuina, mutta myös nuoria koiria 
ostetaan aika ajoin. Pentuja voidaan 
myös sijoittaa yksityishenkilöille ja 
esimerkiksi eri oppilaitosten kennel-
linjalaisille ns. projektikoiriksi. Oste-
tuista pennuista n. 10–20 % ei sovellu 
poliisikoiriksi, joko terveyteen tai koi-
ran ominaisuuksiin liittyvien syiden 
vuoksi.  

Koirilla on kullakin oma osaamisalu-
eensa, johon ne koulutetaan. Partio-
koirat taitavat, partiokoiraosaamisen 
lisäksi, joko huumeiden, räjähteiden, 
palopaikkojen tai ruumiiden etsin-
nän. Erikoiskoirat koulutetaan huu-
meiden ja rahan tai räjähdysaineiden 
etsintään. Etsintäkoirat koulutetaan 
pelastusetsinnän lisäksi huumeisiin ja 
rahaan tai räjähteisiin. Palveluskoiria 
on koulutettu ja koulutetaan edelleen 
pitkälti viettiteorioiden mukaan. Näi-
den teorioiden avulla on menestytty 
kilpailuissa sekä myös poliisikoirien 
koulutuksessa. Nykyisin kuitenkin 
uudet tuulet puhaltavat ja eläinten 
käyttäytymistieteeseen perustuvat 
koulutusmenetelmät ovat käytössä 
poliisikoiralaitoksella.  

Poliisikoiralaitoksen omistamat koirat 
ovat myös olleet osana tieteen kehi-
tystä osallistumalla muunmuassa au-
tostressitutkimukseen, suojelukoiran 
terveystutkimukseen, räjähdekoirien 
persoonallisuustutkimukseen, palo-
koiratutkimukseen. Parhaillaan on 
käynnissä koiran kastraatio- ja sterili-
saatiotutkimus. 

S T R E S S I

Edellisten perustietojen jälkeen Ant-
ti siirtyi kertomaan meille miten po-
liisikoiralaitoksella koulutuksessa 
otetaan huomioon STRESSI. Stressin 
havaitsemisella ja ymmärtämisellä 
on ERITTÄIN tärkeä osuus koiran kou-

lutuksessa ja koulutuksen onnistumi-
sessa. Liika stressi heikentää koiran 
oppimista, heikentää voimakkaasti 
koiran hyvinvointia ja kuitenkin ilman 
oikeanlaista stressiä ja stressin mää-
rää koiraa on vaikea saada toimimaan 
tuloksellisesti. Stressiherkkyys on 
synnynnäinen ominaisuus, joka jos-
kus estää tuloksellisen koulutuksen, 
koska stressin purkaminen tai liian 
stressin estäminen on vaivalloista.

Puhekielessä stressin synonyymei-
nä käytetään sanoja, kuten paine, 
jännittyneisyys ja kuormittuneisuus. 
Miellyttävät kiihtymistilat, kuten pon-
nisteluja vaativat tehtävät ja valp-
paustilan kohoaminen aiheuttavat 
positiivista stressiä. Epämiellyttävät 
kiihtymystilat, joissa yksilön kyvyt ei-
vät riitä vaatimuksiin aiheuttavat ne-
gatiivistä stressiä.

Pelkoa ei voi olla ilman stressiä, mutta 
stressiä voi olla ilman pelkoa!
Stressi voidaan jaotella äkillisek-
si – akuutiksi tai pitkään jatkuneeksi 
– krooniseksi. Stressi voi olla hyvää 
(eustressi) tai huonoa (distressi). 
Akuutti stressi voi syntyä jännittä-
vässä ja kiihdyttävässä tilanteessa 
aiheuttaen toimintavalmiuden nou-
semisen. Suorituskyky ja tarkkaavai-
suus kasvaa. Stressiä syntyy myös 
pelottavassa tilanteessa, aiheuttaen 
elimistössä taistele/pakene reaktion, 
kriisivalmiuden ja keskittymisen yh-
teen asiaan, jolloin looginen ajattelu 
voi kadota. 

Krooninen pitkäaikainen stressi syn-
tyy jos akuutit stressitilanteet toistu-
vat vähän väliä, mutta se voi syntyä 
myös jatkuvan matalan stressin seu-
rauksena. Jokainen stressireaktio syn-
nyttää aivoalueilla välittäjäaineiden 
määrissä muutoksia. Tällaista hitaasti 
syntyvää kroonista stressiä voi olla 
vaikea havaita, mutta seurauksena 
voi olla erilaista sairastumista ja hei-
kentynyttä hyvinvointia ja oppimista. 

Oikeanlainen ”hyvä” stressi on tar-
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peellista. Distressi on aina 
haitallista. Mikä on sitten oi-
kealaatuista stressiä? Juttu on 
yksilöllistä. Toisilla on geneet-
tisesti hyvä stressin sietokyky, 
toisilla heikompi ja jokainen 
tilanne ja kokemus voi aiheut-
taa erilaisen stressireaktion. 
Yksilön perimä ja sitä kautta 
yksilön persoonallisuus ovat 
perusteita, mutta kasvun ja ke-
hityksen aikaiset kokemukset 
ja terveydentila merkitsevät 
myös paljon. Vilkas, ärsykkeil-
le herkkä yksilö reagoi no-
peammin ja voimakkaammin 
ärsykkeille kuin rauhallisempi 
koira ja voi siten olla herkempi 
myös stressaantumaan. 

Jälleen kerran kuulimme, että 
hyvällä emon hoidolla on vai-
kutus syntyviin pentuihin. 
Geenit toki periytyvät omalla 
tavallaan, mutta niin sanotut epige-
neettiset vaikutukset (emon hoidon 
aiheuttamat hyvät tai huonot mallit) 
voivat muuttaa periytyvien geenien 
mukaista käyttäytymistä sukupolven 
tai kahdenkin verran. 

Aivojen välittäjäaineiden lisäksi eli-
mistössä vaikuttaa stressin aikana 
useampia lisämunuaisesta erittyviä 
stressihormoneja, kuten adrenaliini, 
noradrenaliini ja kortisoli. Elimistön 
hormonaalinen tasapaino muuttuu 
stressitilanteessa aiheuttaen koiran 
käytöksen muuttumisen. Näiden hor-
monien jatkuva ja pysyvä muutostila 
on merkkinä elimistön kroonisesta 
stressistä. Krooninen stressi voi muut-
taa yksilön normaalia peruskäyttäyty-
mistä esimerkiksi aggressiivisempaan 
suuntaan. 

Stressin olemassaoloa voidaan aja-
tella kolmitasoiseksi tapahtumaksi. 
Ensimmäisellä tasolla tehokkuus li-
sääntyy. Toisella tasolla, vastustus-
vaiheessa, kyetään toimimaan yhtä 
ärsykettä vastaan, mutta muita ärsyk-
keitä vastaan vastustuskyky laskee. 
Kolmannella tasolla stressin jatkuessa 
seuraa uupumus, eikä yksilö kykene 
sopeutumaan, samalla kun elimistön 
hormonitasapaino muuttuu pysyväs-
ti huonoksi. Koulutuksessa ja koiran 

kanssa elettäessä koiran stressitason 
tulisi olla tasapainossa ja yksittäisen 
tilanteen vaatimalla tasolla. Esim. 
jännittävän tilanteen poistuttua koi-
ran tulisi kyetä palautumaan mahdol-
lisimman nopeasti. 

Koko stressiluennon ajan Antti kertoi 
asioita ja teorioita valaisevia esimerk-
kejä, paljon erikoisesti humaanipuo-
lelta. Niitä oli helppo ymmärtää, kun 
samaistui esimerkiksi huippu-urhei-
lijoihin, heidän menestymisiinsä ja 
epäonnistumisiinsa ja stressin seu-
raamuksiin hyvässä ja pahassa. 

Viimeisessä luento-osuudessa kuu-
limme paljon poliisikoiralaitoksen 
käytännön kouluttamisesta ja harjoit-
teluista positiivisen vahvistamisen ja 
naksutin kouluttamisen avulla. Näim-
me runsaasti filmejä harjoituksista. 
Antti osasi erittäin hyvin kertoa mitä 
tehdään ja ennen kaikkea MIKSI. Esi-
merkiksi ruokaetsinnässä pyrittiin 
siihen, että pentu oppisi haistamaan 
nenällään, eikä kulkemaan suu auki, 
jolloin osa hajumolekyyleistä mene-
tetään. Alkuopetuksessa keskityttiin 
sopivan/oikean kiihtymis- / (viretilan) 
oppimiseen. 

Koiran motivaatio on luonnollisesti 
tärkeä. Kuinka paljon koira on val-
mis näkemään vaivaa saadakseen 

itselleen merkityksellisen asian. Mo-
tivaatiolla ei tarkoiteta vireystilaa tai 
työskentelytapaa. Antti uskoo, että 
Oikealla jalostuksella on mahdollista 
saada aikaan motivoituneempia koi-
ria. Oikealla emon hoidolla pennun 
kehitys paranee koska epigenetiikka 
myös auttaa. Toisaalta motivaatio on 
paljolti aikaisempien kokemusten ai-
heuttamaa opittua käyttäytymistä. 
Kannattaa muistaa, että motivaatioon 
vaikuttaa myös ympäristö ja sen kaik-
ki häiriöt yms. tekijät. 

Motivoitumista kehittää ja vahvistaa 
jokainen onnistunut suoritus (pen-
nulla esimerkiksi löydetty makupala). 
Onnistuminen lisää pennun mielihy-
vää ja halua toimia edelleen tai uu-
delleen esimerkiksi namin etsinnöis-
sä. Filmeillä näimme myös laitoksen 
”hajuseinän” käytön koulutuksessa ja 
miten uusia hajuja opetetaan. Kaiken 
kaikkiaan tämä oli ajatuksia ja ideoita 
herättävä käytännönläheinen luento. 
Erittäin hyvä pennun ja nuoren koiran 
omistajille, mutta antaa varmasti ajat-
telemisen aihetta muille koiran omis-
tajille ja kouluttajille. •

Muistiin merkinnyt luennoista 
Mervi Ihantola

©H A N N A -M A R I A 	 K A R V I N E N
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Lahden Käyttökoiralla on ollut tal-
ven aikana viikoittain kokoontuva 
rally-tokoryhmä, jossa koirakot 
ovat pääseet yhdessä pähkäile-
mään rally-tokon kiemuroita. 
Rallysta innostuneita koirakoita 
on käynyt Renkomäen hallilla hyvä 
määrä ja joskus koiria on ollut mil-
tei ruuhkaksi asti. Lajin kimurant-
tien kiemuroiden pohtimiseen on 
siis ollut runsaasti vertaistukea ja 
apua tarjolla.

L a j i 
on melko uusi 

ja kasvattanut suosiotaan vuosi 
vuodelta. Eikä mikään ihme, sil-
lä rally-toko on helppo laji aloit-
taa kisaura,. Etenkin alemmissa 
luokissa koiraa saa auttaa paljon 
käskyin ja myös vartaloavuin. Laji 
sopii lähtökohtaisesti kaikille koi-
rille rodusta riippumatta. Tunnel-

ma on myös esimerkiksi tokoon 
verrattuna hyvin erilainen, sillä 
koiralle saa puhua suorituksen 
aikana niin paljon kuin tuntuu 
tarpeellistä. Siispä kehujen-
kaan kanssa ei tarvitse sääs-
tellä!

Rally-tokossa kilpaillaan neljäs-
sä tasoluokassa: alokasluokkka 
(ALO), avoinluokka (AVO), voitta-
jaluokka (VOI) ja mestariluokka 
(MES). Kaikki koirakot aloittavat 
alokasluokasta ja siirtyäkseen 
seuraavaan luokkaan, täytyy alo-
kasluokasta tehdä kolme hyväk-
syttyä tulosta eli yli 70 pisteen 
suoritusta. Maksimipistemäärä 
on 100. Kilpailun voittaa eniten 
pisteitä saanut koirakko, ja tasa-
pisteissä nopeus ratkaisee.

Rata koostuu tehtäväkylteistä, 
jotka suoritetaan ennalta määrä-
tyssä järjestyksessä. Tehtäviä on 
kaikenlaisia perinteisistä lajeista 
tuttuihin 90 asteen käännöksistä 
pujotteluun ja ylempien luokkien 
kukkaskäännöksiin (tulppaani ja 
valkovuokko). Lisäksi voittajaluo-
kasta lähtien mukaan tulee myös 
oikealla puolella seuraaminen. 
Muistettavaa riittää!

LKK:n rallyryhmä on päässyt har-
joittelemaan yhdessä niin ratat-

reenin, 
kuin yksittäistenkin kylttien paris-
sa ja moni vasta-alkaja on löytänyt 
siitä uuden harrastuksen.

Muutama hallivuoroilla käyneistä 
LKK:laisista kertoi oman rallytari-
nansa:

J E N N A  &  K R O N O S
Olen Jenna Vesaniemi Kärköläs-
tä ja harrastan rally-tokoa tosani 
Kronoksen kanssa. Aloitettiin lajin 
harrastaminen viime vuoden loka-
kuussa, kun LKK aloitti sisätreenit. 
Löysin lajin pariin vasta samoihin 
aikoihin, kun hain spondyloosia 
sairastavalle nartulleni harrastus-
ta, joka ei kuormittaisi sen selkää 
liiaksi. Valitettavasti kyseisellä 
koiralla todettiin pian myös nivel-
rikkoa molemmissa polvissa ja se 
meni niin huonoon kuntoon, että 
päädyin lopettamaan sen. Laji 
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kuitenkin oli jo alkanut kiinnosta-
maan, joten päätin jatkaa sen pa-
rissa Kronoksen kanssa.

Meillä on Kronoksen kanssa taus-
talla suoritettuna BH eli peruspali-
kat rally-tokoon oli aika lailla kasas-
sa jo, kun aloitettiin. Ensimmäisiin 
kokeisiin uskaltauduttiin jo tammi-
kuussa ja kuukautta myöhemmin 
saatiin RTK1. Tälle vuodella on 
tavoitteena vielä RTK2, ekat kaksi 
AVO-luokan kisaa on huhtikuussa.  

LKK:n 
rallytreeneissä on ollut todella 
miellyttävää käydä, mukavia in-
nokkaan avuliaita ihmisiä ja upei-
ta koiria. Olemme harjoitelleet 
rally-tokoa näiden treenien lisäksi 
vain kotona, eli suurin osa siitä tie-
dosta ja taidosta mitä tässä lyhyes-
sä ajassa ollaan Kronoksen kanssa 
rallysta opittu on peräisin näiltä 
muilta kokeneemmilta rallatteli-

joilta.

M I A  &  H U L D A
Ohjaaja Mia Suontaus ja koira 
kaksivuotias bordercollie nart-
tu Hulda. Rallytreeneihin pää-
dyttiin ystävän innostamana. 
LKK:n treeneissä on ollut hyvä 
treenailla  uutta lajia ja muut 
ovat auttaneet tarvittaessa. Tal-
ven jälkeen ohjaaja saattaa ehkä 
ymmärtää mitä ja miten kyltin 
kohdalla pitää toimia, koira on 
huomattavasti taitavampi.. :) Hul-
da siis ainakin menee jossain vai-
heessa kisoihinkin.

TA R J A  &  M I R O
Tarja Hannukainen ja 4-vuotias 
sileäkarvainen collie uros BH 
RTK1 RTK2 Kangasvuokon Da-
niel (Miro).

Ollaan harrastettu Rally-Tokoa pari 
vuotta. Koulutustunnukset olem-
me saavuttaneet tällä hetkellä 
ALO- ja AVO-luokista. Tavoittee-
na on siirtyä jossain vaiheessa 
kisaamaan voittajaluokkaan. 
Ajauduin vähän vahingossa la-
jin pariin. Olin 1,5-vuotta sitten 
Rally-Tokokisoissa talkootöissä 
ja tulin ilmoittaneeksi koirani sa-
moihin kisoihin. Saatiin hyväksytty 
tulos ja siitä se sitten lähti. Sen jäl-
keen ollaan käyty parilla rallykurs-
silla ja kisattu harvakseltaan.

M e i d ä n 
treenaaminen on ollut vähän epä-
säännöllisen säännöllistä. Kiitos 
hallivuoron, nyt se oli säännöllistä 
talvikauden. •
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H U O M I O I TA  J A  A J AT U K S I A  Y L I T U O M A R I N  S Ä Ä N T Ö L U E N N O L TA

Viime vuonna alkoi liikkumaan kaikenlaista tietoa siitä, miten palveluskoirakokeiden sääntöjä ja lajiohjeita 
tullaan muuttamaan. Suurta keskustelua ja hämmennystä aiheutti mm. kaulainta ja hyppyestettä sekä nouto-
liikkeiden suorittamista koskevat mahdolliset muutokset ja tietysti se ohjaajan käsien paikka perusasennossa. 
1.1.2019 voimaan tulleissa säännöissä kaikki ei kuitenkaan muuttunut, kuten aluksi aavisteltiin ja ehkä jopa 
pelättiin. Lahden käyttökoirat ry järjestikin 26.3.2019 luennon pk-kokeiden sääntömuutoksista, jossa pääsi 
kuulemaan ylituomari Vesa Häkkisen kertomana, mikä säännöissä oikeasti muuttui ja mitä asioita arvostelus-
sa tullaan painottamaan.

O I K E AT  V Ä L I N E E T  K O K E E S E E N

Ohjaajan on koko kokeen ajan pidettävä mukanaan talutinta. Vastaavasti koiralla on koko ajan oltava kaulas-
saan yksirivinen, metallinen, löysä ketjukaulain, joka ei saa olla kuristavassa asennossa. (SPKL, palveluskoi-
rakokeiden säännöt.) Vesa kertoi luennolla, ettei säännöissä määritellä ketjukaulaimen lenkkien muotoa tai 
pituutta, mutta pk-kokeeseen osallistuminen edellyttää metallisen ketjukaulaimen hommaamista. Kaulainta 
koskevat säädökset eivät kuitenkaan koske BH-koetta eikä maasto-osuuksia. Koiralla ei myöskään saa olla 
kokeen aikana muita kaulaimia, vaatteita tai erilaisia sidoksia.

K O K E E S E E N  L U O K S E PÄ Ä S TÄ V Y Y D E N  K A U T TA

Ennen kuin kokeeseen ilmoitetut koirat voivat osallistua itse kokeeseen, on niiden luoksepäästävyys tarkis-
tettava:

• Luoksepäästävyyden tarkastus suoritetaan normaalissa ympäristössä paikassa, joka on koiran kannalta neutraali.
• Kaikki kokeeseen osallistuvat koirat tuodaan yksitellen tuomarin luo. Koesihteeri voi toimia tuomarin avustajana tunnistus-

merkinnän tarkastuksessa, mutta muita henkilöitä ei saa olla tarkastuksessa koiran lähellä.
• Koiralla on oltava yleisesti myynnissä oleva eläinlääkärisuojelumääräykset täyttävä kaulain ja siihen kytkettynä tavallinen ta-

lutin. Taluttimen on oltava löysällä, mutta ohjaaja saa antaa koiralle käskyjä sen hallinnassa pitämiseksi. Koiralla ei saa käyttää 
kuonokoppaa eikä sillä saa olla suussaan mitään lelua tms.

• Tuomarin tulee välttää koiran ärsyttämistä. Koiran on hyväksyttävä, että siihen kosketaan. (SPKL, palveluskoirakokeiden sään-
nöt.)

• Luennolla Vesa painotti luoksepäästävyyden tarkastuksen ympäristön neutraaliutta, josta ohjaaja voi huomauttaa, jos se ei 
ole hänen koiralleen riittävän häiriötön. Samaten osallistujat voivat omalla toiminnallaan auttaa jokaista koirakkoa tarjoamalla 
luoksepäästävyyden tarkastuksessa olevalle koirakolle rauhan odottamalla omaa vuoroaan kauempana. Luoksepäästävyyden 
tarkoituksena on selvittää, että koira ei ole aggressiivinen tai liian arka osallistuakseen kokeeseen. 

K ÄY T TÄY T YM I S KO K E E N 	 ( B H ) 	 S Ä Ä N NÖT 	 H E L P O T T U I VAT

Käyttäytymiskokeeseen uudet säännöt toivat selkeitä helpotuksia seuraamiseen. Kytkettynä seuraaminen 
säilyy ennallaan eli kytkettynä koirakon tulee suorittaa seuraamiskaavio kokonaisuudessaan. Henkilöryhmän 
jälkeen ei palatakaan enää vapaana takaisin henkilöryhmään, vaan tuomarin merkistä tulee palata aloitus-
pisteeseen, jossa koira kytketään irti taluttimesta. Vapaana seuraamisessa koirakko kulkee pysähtymättä 50 
askelta suoraan eteenpäin, tekee täyskäännöksen ja 10-15 askelen jälkeen ohjaaja siirtyy ensin juoksuun ja 
10-15 juoksuaskeleen jälkeen ilman väliaskelia siirtyy hitaaseen käyntiin ja taas 10-15 askeleen jälkeen siirtyy 
takaisin normaaliin käyntiin. Liike loppuu loppuperusasentoon. (SPKL, palveluskoirakokeiden säännöt.)

Käyttäytymiskokeen jäävien liikkeiden suorittamisissa on myös pieniä muutoksia. Liikkeestä istuminen ja liik-
keestä maahanmeno on tehty aikaisemmin pysähtymisen kautta. Nykyisillä säännöillä liikkeet on mahdollista 
tehdä edelleen pysähtymisen kautta tai antaa käsky suoraan liikkeestä. Vesa vinkkasi luennolla, että pysähty-
misen kautta varmistat paremmin, että koirasi jää oikeaan asentoon. Kannattanee käyttää siis pysähtymistä, 
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jos on pienikin vaara, että koira ei 
pysähtyisi tai ottaisi oikeaa asentoa 
suoraan liikkeestä. Muihin käyttäy-
tymiskokeen liikkeisiin ei sääntöjen 
päivityksen yhteydessä tullut muu-
toksia. 

Vesa muistutti luennolla, että käyt-
täytymiskokeen tottelevaisuuden 
ei tarvitse olla vielä palveluskoira-
kokeen 1-luokan tottelevaisuuden 
tasolla. Käyttäytymiskokeen totte-
levaisuuden ei siis tarvitse olla täy-
dellistä, mutta sen tulee kuitenkin 
osoittaa riittävää osaamista. Vesa 
kannusti kaikkia rohkeasti osallistu-
maan käyttäytymiskokeeseen!

L I I K E S U O R I T U K S I S S A  E R I T Y I S TÄ  H U O M I O I TA V A A

Vesa muistutti luennolla, että jokaisen liikesuorituksen aloittamiseen on saatava tuomarilta lupa. Muista siis, 
että tottelevaisuutta ei voi suorittaa kiireellä ja hätäisesti. Jokainen liikesuoritus myös alkaa ja päättyy koira 
perusasennossa. Perusasennon hallintaan onkin hyvä kiinnittää huomiota, jottei menetä turhaan pisteitä ko-
keessa. Perusasennossa koiran on istuttava ohjaajan vasemmalla sivulla suorassa asennossa, ohjaajaa kohti 
tarkkaavaisena, lapa ohjaajan vasemman polven tasolla. Ohjaaja ei saa perusasennossa seisoa haara-asen-
nossa ja ohjaajan kummankin käsivarren on oltava rennosti vartalon sivulla. (SPKL, palveluskoirakokeiden 
säännöt.) Huomaa siis, ettei ohjaajan käsi saa olla koiran pään vasemmalla puolella perusasennon aikana. 
Seuraamisessa taas käsien tulee liikkua luonnollisesti ja esimerkiksi koiran koko huomioiden käsi voi olla 
myös pään vasemmalla puolella. 

Vesa muistutti myös, että ohjaajan tulee antaa käskyt kuuluvalla äänellä, jotta tuomari kuulee käskyn antami-
sen ja voi näin arvostella koiran käskyn noudattamista. Kannattaa myös muistaa, että koiran tulee suorittaa 
liike vasta ohjaajan käskyn jälkeen eli koiran on pystyttävä odottamaan käskyä. Varastamisesta tuomari joutuu 
aina sakottamaan. Käskyjen antamisessa tulee noudattaa myös kolmen sekunnin sääntöä. Tämä tarkoittaa, 
että käsky annetaan aina kolmen sekunnin odottamisen jälkeen. Esimerkiksi luoksetulossa koiran istuessa 
ohjaajan eteen on ohjaajan maltettava odottaa kolme sekuntia ennen kuin antaa koiralle sivulle siirtymiskäs-
kyn. Samaten tulee odottaa perusasennossa kolme sekuntia ennen kuin voi liikkeen päättyessä kiittää koiraa. 
Tässäkin siis pätee huomio, että tottelevaisuutta ei suoriteta kiireellä ja hätäisesti.

Vesa kertoi luennolla mahdollisuudesta pyytää tuomarilta lupaa uusia jokin liikesuoritus, jos ohjaaja kokee, 
että ulkopuolinen häiriö vaikutti liikesuoritukseen negatiivisesti. Lupa tulee pyytää heti häiriön jälkeen ja se 
pitää pystyä perustelemaan hyvin, että miksi haluaisi uusia liikkeen.

M U U T O K S I A  L I I K K E I S S Ä  J A  P I S T E Y T Y K S I S S Ä

Sääntöjen päivittyessä muutoksia on tullut hyppynoudon ja estenoudon suorittamisen. Perusasennossa ole-
van koiranohjaajan etäisyyden esteelle on oltava vähintään 4m kummallakin esteellä (SPKL, palveluskoirako-
keiden säännöt). Kannattaa siis ohjaajien tarkistaa, että kapulan heittäminen sujuu ongelmitta neljän metrin 
päästä ja toisaalta varmistaa, ettei koiralle tule kiusausta kiertää estettä tästä etäisyydestä huolimatta. Hyp-
pynoudon suorituksiin ei tullut muita muutoksia missään luokassa ja taas estenoudon suorituksiin ei tullut 
muita muutoksia 2- ja 3-luokassa.

1-luokassa estenouto muuttui vinoesteen yli kiipeämiseen. Ohjaaja siirtyy koiran kanssa perusasentoon vi-
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noesteen eteen. Ohjaaja antaa 
koiralle käskyn istua paikallaan 
ja siirtyy esteen toiselle puolelle 
vähintään 4m etäisyydelle es-
teestä. Tuomarin merkistä oh-
jaaja antaa koiralle käskyn kiivetä 
esteen yli ohjaajan luo. Koiran on 
suoritettava voimakas esteen yli 
kiipeäminen ja istuttava ohjaajan 
eteen suoraan asentoon. Noin 3 
sekunnin tauon jälkeen ohjaaja 
käskee koiran loppuperusasen-
toon käskyllä ”sivulle”. (SPKL, 
palveluskoirakokeiden säännöt.) 
Näin ollen 1-luokassa ei siis suo-
ritetakaan laisinkaan noutoa es-
teellä, vaan ainoastaan sen toi-
selle puolelle kiipeäminen. 

Pisteytysten osalta muutoksia 
tuli erityisesti seuraamiseen, jonka maksimipistemäärä jokaisessa luokassa on nykyään 15 pistettä. Vesa huo-
mauttikin luennolla, että seuraaminen kannattaakin opettaa koiralle hyvin, sillä seuraamiskaavion lisäksi se 
vaikuttaa hyvin paljon koko kokeen ajan. Toinen opettamisen arvoinen asia on noudot kokonaisuudessaan. 
Luokasta riippuen noudoista on jaossa yhteensä 30-40 pistettä. Noutojen pisteet ovat siis 30-40% koko totte-
levaisuuden maksimipisteistä. 

Taulukko 1. Liikkeet ja niiden pisteytys eri koeluokissa (SPKL, palveluskoirakokeiden säännöt).

M I L TÄ  T O T T E L E V A I S U U D E N  T U L I S I  N Ä Y T TÄ Ä ?

Kaiken teknisen osaamisen lisäksi tuomarin tulee arvostelussaan huomioida koirakon antama yleisvaikutel-
ma. Vesa kertoi luennolla, että koiran tulisi tottelevaisuuden aikana vaikuttaa itsevarmalta, iloiselta, tarkkaa-
vaiselta sekä halukkaalta työskennellä. Tuomari arvioi myös ohjaajan ja koiran välistä harmoniaa. Vinkkinä 
Vesa antoi ohjaajille, että koiran ohjaaminen tulisi olla keskittynyttä ja urheilullista. Ei kuitenkaan ryppyotsais-
ta ja sotilaallisen arvokasta, vaan rentoa ja luonnollista. Toisinaan helpommin sanottu kuin tehty, jos ohjaaja 
on kova jännittämään kokeen aikana. Tähänkin kuitenkin auttaa rutiinit eli ohjaa koiraa treeneissä samalla 
tavoin kuin ohjaisit kokeessakin.

M I L L O I N  K O K E E S E E N ?

Toisinaan saattaa olla vaikeaa arvioida, milloin koirakon osaaminen olisi sillä tasolla, että kokeisiin osallistu-
minen olisi järkevää. Tähän vinkkinä Vesa kertoi, että erityisesti uusien harrastajien on hyvä käydä seuraa-
massa kokeita ennen omaa koeuran aloittamista. Kokeessa kannattaa käydä tarkkailemassa, että miten siellä 
toimitaan. Kokeiden seuraaminen saattaa auttaa myös oivaltamaan, millä tasolla itse koiransa kanssa on. 
Yleensä kokeissa huomaa, ettei se niin pelottavaa olekaan ja toisaalta on saattanut asettaa riman hieman liian 
korkealle osaamisvaatimusten suhteen. Vesa muistutti myös kokeneempia ohjaajia aina juttelemaan uusien 
ohjaajien kanssa sekä kannustamaan. Näin kokeeseen osallistumisen kynnys madaltuu ja kokeisiin saadaan 
runsas määrä koirakoita! •

- Annika Harsu
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Lahden Käyttökoira ry:n Pentunäyttely 27.10.2019, 
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 Kennellii-
ton hyväksymät terveysmääräykset ja viimeistään näyttelyä edeltävänä päivänä täyttävät viisi kuukautta, 
mutta eivät ole täyttäneet yhdeksää kuukautta. Muista kuin Kennelliitossa ja pohjoismaisissa kennellii-
toissa rekisteröidyistä koirista on ilmoittautumisen oheen liitettävä kopio ao. maan kansallisen kenneljär-
jestön 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 sa-
manrotuista pentua, jotka saavat olla samasta pentueesta. Kaikissa luokissa annetaan kirjallinen arvos-
telu.  
 
Arv. alkaa klo 10.00 Ilm. 1.10. mennessä os. Lahti PN 27.10., PL 50, 02771 Espoo tai sähköinen il-
moittautuminen: 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 15.4.–15.8. 25 €, 15.8.–1.10. 30 €, (2.10.–7.10. 40 € vain sähköi-
nen 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 Lah-
den Käyttökoira ry, viite 3117. Ei pysäköintimaksua. 
 
Palkintotuomarit:  
Ryhmä 1 Varalla kaikille ryhmä 1 roduille Päivi Eerola. belgianpaimenkoirat, pitkäkarvainen collie, shet-
lanninlammaskoira, sileäkarvainen collie Marianne Holm, muut Kati Taipale,  
Ryhmä 2 Varalla kaikille ryhmä 2 roduille Marianne Holm. apinapinseri, bernhardinkoirat, bullmastiffi, 
cane corso, hovawart, kääpiöpinseri, leonberginkoira, mallorcandoggi, sao miguelinfila, sarplaninac, shar 
pei, tanskalais-ruotsalainen pihakoira, venäjänmustaterrieri Erika Häkkinen, muut Anneli Pukkila,  
Ryhmä 3 Varalla kaikille ryhmä 3 roduille Tuula Savolainen. airedalenterrieri, borderterrieri, glen of imaa-
linterrieri, jackrussellinterrieri, kerrynterrieri, parsonrussellinterrieri, silkkiterrieri, staffordshirenbullterrieri, 
vehnäterrieri Tuula Savolainen, muut Hilkka Salohalla,  
Ryhmä 4 Varalla kaikille ryhmä 4 roduille Anneli Pukkila. kaikki rodut Hilkka Salohalla,  
Ryhmä 5 Varalla kaikille ryhmä 5 roduille Marianne Holm. akita, alaskanmalamuutti, amerikanakita, faa-
raokoira, grönlanninkoira, harmaa norjanhirvikoira, ibizanpodencot, islanninlammaskoira, musta norjan-
hirvikoira, samojedinkoira, shiba, taiwaninkoira, thai ridgeback, thaimaanpystykorva, valkoinen ruotsinhir-
vikoira Erika Häkkinen, muut Tarja Löfman,  
Ryhmä 6 Varalla kaikille ryhmä 6 roduille Hilkka Salohalla. kaikki rodut Tarja Kolkka,  
Ryhmä 7 Varalla kaikille ryhmä 7 roduille Hilkka Salohalla. kaikki rodut Tuula Savolainen,  
Ryhmä 8 Varalla kaikille ryhmä 8 roduille Tuula Savolainen. kaikki rodut Riitta-Liisa Lehtonen, Ryhmä 9 
Varalla kaikille ryhmä 9 roduille Tuula Savolainen. bichon frisé, bolognese, bostoninterrieri, cavalier king-
charlesinspanieli, chihuahuat, coton de tuléar, griffon belge, griffon bruxellois, havannankoira, japanese 
chin, kiinanharjakoira, kiinanpalatsikoira/pekingeesi, kingcharlesinspanieli, mopsi, petit brabancon, pra-
hanrottakoira, shih tzu, venäjänbolonka Jarmo Hilpinen, muut Päivi Eerola.  
Ryhmä 10 Varalla kaikille ryhmä 10 roduille Marianne Holm. kaikki rodut Tuula Savolainen.  
Junior Handler Niina Savolainen,  
Lapsi ja koira -kilpailu Niina Savolainen 
 
Ryhmäkilpailut: FCI 1 Marianne Holm, FCI 2 Anneli Pukkila, FCI 3 Hilkka Salohalla, FCI 4 Hilkka Salo-
halla, FCI 5 Tarja Löfman, FCI 6 Tarja Kolkka, FCI 7 Tuula Savolainen, FCI 8 Riitta-Liisa Lehtonen, FCI 
9 Päivi Eerola, FCI 10 Tuula Savolainen,  
 
Paras kasvattajaryhmä Tuula Savolainen,  
Paras pari Marianne Holm,  
Best in Show Hilkka Salohalla 
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Historian   havinaa



- Raija Enqvist

Historian   havinaa

Colliemuisto 50-luvulta äidiltani. 

Kyseinen Cent- collie tuli kodinvaihtajana 
huonoista oloista aitini perheeseen hanen 
ollessaan alle kymmenenvuotias. □ Koi-
ran omistajaksi on merkitty edesmennyt 
mummoni eli äidin äiti.

Cent osallistui vetokoirakokeeseen kaksi-
valjakossa. Äitini ei tarkemmin  
muistanut, mutta ilmeisesti tämä ohjas-
taja Reino Laaksonen oli pyytänyt papal-
tani Centtiä lainaksi  
valjakkoon toiseksi koiraksi.
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V U O D E N  R A L LY T O K O K O I R A

Belgianpaimenkoira tervueren uros
FI RTVA, JK3, EK1, HK1, TK1 
Foolproof Hunn the Highflyer “Hunni”
om. & ohj. Minna Uurainen

Hunni on 7v belgianpaimenkoira tervueren, jonka kanssa tarkoitus oli keskittyä täy-
sin palveluskoiralajeihin. Kuitenkin valitettavan loukkaantumisen ja revähdyksen 
huonon parantumisen vuoksi lopulta päädyin jättämään kiihkeälle koiralle kuormit-
tavammat lajit lopullisesti pois valikoimasta v. 2017. Hunni on kiitollinen harrastus-
kaveri, sillä se haluaa työskennellä minun kanssani ja sille kaikki lajit ovat mieleisiä. 
Hienoinen haaste asioiden opettamisessa on ollut se, että tekeminen itsessään on 
palkitsevaa. Kisaamista se toki on aina helpottanut. 

Kaudella 2018 päätavoite oli RTVA sekä osallistuminen rallytokon ja tokon rotumesta-
ruuksiin sekä piirimestaruuksiin. Revähdysjalkaa säästääkseni pidin tokotreenit aivan mi-
nimissä ja rallya tehtiin treeni mahdollisuuksien vähäisyyden vuoksi lähinnä lenkkien yhtey-
dessä. Vaikka treeneissä pyrinkin aina menemään laatu määrän edellä, kauden 2018 treeneissä 
tämä asetelma oli korostunut. 

Tavoitteet saavutettiin , revähdysjalka kesti hyvin treenit ja saimme kisata monet kisat. Rallyssa saimme RTVA- arvon, voitimme 
rallytokon rotumestaruuden ja piirimestaruuksissa olimme 4./25. Tokossa saatiin VOI1 ja luokkavoitto rotumestaruuskilpailussa, 
piirimestaruuksissa kakkostulos (ohjaaja hölmönä nollasi ruudun) ja luokassa toinen. Vuoden lopulla tutustuimme koiratanssin ja 
kävimme siinäkin ensimmäinen kisa: luokkavoitto hyvillä pisteillä ja KUMA (eli oikeus siirtyä seuraavaan luokkaan).

R E X I N  M A L J A  J A 
PA R A S  PA L V E L U S K O I R A 

Belgianpaimenkoira malinois narttu
FI KVA M-17 NOM-17 NOM-18 Aktivistin Ka-
nerva “Aura”
om. & ohj. Jonna Markkanen
apuohj. Jari Pölhö

PKSM2018 20.-22.7.2018 Hämeenkyrö 274,5 p. 1-tulos 
FI KVA SM-2
NOM2018 7.-9.9.2019 Liperi 638 p. 1-tulos NOM-18

Vuosi 2018 oli Auran toinen viestikoevuosi, josta saavu-
tuksena käyttövalion arvo, 
SM-hopeaa ja Pohjois-
maiden Mestaruus. 
Monia hienoja het-
kiä viestimetsäs-
sä, joita toivotta-
vasti tulee vielä 
paljon lisää.

H A U N  M A L J A

bordercollie uros
HK3 JK2 EK1 TK1 TK2 Hopeaketun Judi Pusukala 

“Judi”
om. & ohj. Jenna Behm

 Judi on ollut minulle se ensimmäinen oma harrastuskoira 
ja lajeja on tullut vuosien mittaan kokeiltua laidasta laitaan. 
Päälajiksi valikoitui aikanaan pk-haku, jossa olemmekin eden-
neet voittajaluokkaan asti ja 2018 pokkasimme LKK:n vuoden 
hakukoira palkinnon jo toisena vuotena peräkkäin. Vuonna 
2018 treenimäärämme jäi muutamaan kertaan, kun valjak-
kohommat vei suurimman osan ajasta ja energiasta. Kisa 

startit jäivät vielä sitäkin vähemmälle, 
kävimme tasan yhdessä voi-luo-

kan hakukokeessa tuloksena 
piirinmestaruus hopeaa. 

Talvi kului jälleen valjak-
kohommien parissa, 
mutta saa nähdä mitä 
kesä tuo tullessaan 
Judille, jonka kanssa 
voi onnekseni harras-

taa mitä tahansa!
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V U O D E N  M O N I P U O L I S I N  K O I R A

Belgianpaimenkoira groenendael narttu
JK3 TK2 Mustantuulen Xanadu “Hera”

om. Anni Lemmetty

Hera on 7-vuotias belgianpaimenkoiranarttu, jonka päälajina on metsäjälki. Viime vuon-
na se kävi omistajansa kanssa yhdessä jälkikokeessa sekä debytoi kisauransa lainaohjaa-
jan kanssa rallytokossa ja agilityssä. Monipuolisena harrastuskoirana Heralle ei ole juuri 
ollut väliä sillä, puuhaako se allekirjoittaneen vai omistajansa kanssa. Sillä on mieletön 

palo tekemiseen ja silmät tuikkii kuin tähdet, kun se pääsee kentälle.

Jälkikokeesta tuli kakkostulos (268p) ja sen myötä piirinmestaruuskultaa. Hera on inno-
kas jälkikoira ja suurin haaste onkin ollut esineruudussa. Joskus  vauhti ottaa vallan ja 

nenä unohtuu, jolloin tietysti esineet jäävät helposti löytymättä. Rallytokokokeeseen Hera 
lähti yhden illan varoitusajalla, kun piirinmestaruusjoukkueessa ollut koira loukkaantui ja 

tarvittiin toinen koira tilalle. Paniikkitreenit edellisenä iltana ja eikun kokeeseen! Pientä jän-
nitystä aiheutti se, että Hera ei ollut tehnyt pitkään aikaan kuin PK-tottista, mutta paniikkitree-

ni riitti ja tuloksena 97 pistettä eli hyväksytty tulos. 

Agilityssä ehdittiin kisata kaksissa kisoissa, vielä etsitään yhteistä säveltä, mutta ajoittain olemme löytäneet 
edes samalle radalle. Puhtaita ratoja ei viime vuonna tehty, mutta joitakin tuloksia kuitenkin. Hera on agilityssä erittäin kiihkeä ja sen 
takia meillä onkin välillä ollut erimielisyyksiä etenemissuunnasta. Parhaimmillaan se on nopea ja tarkka. Sitten kun ohjaajakin vielä 

kertoo ymmärrettävästi mitä seuraavaksi tapahtuu, niin homma rullaa eteenpäin hienosti. 

Terveisin agility- ja rallykartturi Emma

V U O D E N 
E R I K O I S J Ä L K I K O I R A 

Belgianpaimenkoira tervueren narttu 
FI KVA JK3 IP3 FH1 EK2 HK1 Tarkatan Indigo “Metka” 

om. & ohj. Mia Suontaus

Metka on jo 11-vuotias ”vanha rouva” jota ei ikä vielä pahasti paina. 
Jäljen treenamisen Metka on aloittanut jo pikkupentuna pellolla ja 
tavoitteena oli suojelujälki. Sitten mentiin metsään, konkreettisesti, 
ja Metka valioitui metsäjäljeltä vuonna 2012. Sen jälkeen palailtiin 
taas peltohommiin. Jotenkin se erikoisjälkikokeisiin meneminen sit-
ten vaan jäi ja kun intoa olisi ollut niin koepaikan saamisen vaikeus 

oli esteenä. 

Haasteena Metkan kanssa on ollut jäljellä 
kulmat. Se ajaa jälkeä hieman turhan 

huolettomasti ja saattaa siten ajaa 
kulmasta yli ja pyöriä jälkeä et-

siessään. Tämä tapa on sille tul-
lut metsäjäljeltä, kun ohjaaja 
ei ole ollut tarpeeksi tark-
kana. Viime kauden tree-
neissä yritin keksiä koiralle 
kaikenlaisia yllätyksiä, että 
se tarkentaisi jäljestämistä. 
Nyt kun vihdoin päästiin la-
jissa vauhtiin niin ties vaikka 

vielä ensi kesänä yritettäisiin 
kakkosluokkaan..

T. jälkiliinankannattelija Mia

V U O D E N 
A G I L I T Y K O I R A

Lyhytkarvainen mäyräkoira narttu 
TK1 RTK1 RTK2 Sokka
om. & ohj. Emma Tuominen

Sokka on 9-vuotias mäyräkoiranarttu, jolla on ollut 
melkoinen on-off agilityura. Se aloitti nuorena ja kis-
asi ensimmäiset kisansa 2013, jonka jälkeen lopetet-
tiin agility, kunnes sitten neljän vuoden jälkeen 2017 
kisattiin jälleen. 2018 oli sitten se the-vuosi, kun tehtiin 
ensimmäiset puhtaat nollaradat ilman yliaikaa. Tätä 
kirjoittaessa Sokka on jo noussut kakkosluokkaan kyp-
sässä veteraani-iässä!

Sokka oppi esteet ja ohjaukset nopeasti siitä huolimat-
ta, että se on ensimmäinen harrastuskoirani. Suurimpia 
ongelmia nuorena oli hallinta 
ja nyt vanhempana vauhti 
on ollut hieman liian hi-
das ihanneaikoihin ver-
rattuna. Hallintaon-
gelmainen historia 
on saanut minut var-
pailleen ja pitämään 
Sokan jopa liian tar-
kasti kurissa ja nuh-
teessa, kun agilityssä 
olisi ihan hyvä vähän 
päästää mopoa käsis-
tä. Katsotaan löydetäänkö 
tänä vuonna tasapaino!
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TOKO-kokeet eivät toteudu ilman 
tuomaria, liikkeenohjaajaa eikä ilman 
kisaavia koirakoita. Parhaimmillaan 
TOKO-kokeet onkin sujuvaa tiimityö-
tä. Rytmitys osuu kisaajan ominais-
rytmiin hyvin, seuruun käännökset 
ym. osuvat juuri kohdilleen ja koira 
saa säilytettyä ihannekontaktin oh-
jaajaan. Liikkeenohjaaja on yksi häiriö 
siellä kehässä. Toinen, ei niin iso häi-
riö, on tuomari ja häiriö olette myös 
te ohjaajat ja teidän jännittäminen. 
Siksi lämmöllä suositus treeneihin: 
treenatkaa häiriöitä. Pyytäkää ystäviä 
höpöttään viereen kävelemään, kun 
teette seuruuta, kaukokäskyjä. Opet-
taa teitäkin keskittymään. 

Meille liikkeenohjaajille sattuu 
”stipluja”. Olemme oikeasti ihmisiä. 
Siksi onkin ollut kiva ollut huomata, 
että kisaaja pyytää koiran perusasen-
toon, kun me jo kerrotaan liikkeen 
loppuneen ja koira istuu ryhdikkääs-
ti ohjaajan edessä. Liikkeenohjaajan 
virheistä ei koskaan rankaista koirak-
koa. 

Opetelkaa se vatsastapuhuminen: 
”istu”-käsky sieltä huulien välistä ja 
saatte vielä ne viimeiset pisteet seu-

ruun viimeisestäkin perusasennosta. 
Hetki me maltetaan yleensä odottaa 
perusasentoa, ennen kuin sanomme 
”liike päättyy”. Monet teistä ei katso 
koiraa, mikä toisaalta on hyvä juttu, 
mutta siksi saattaa jäädä näkemättä, 
istuuko koira vai ei. Jos alkaa kestää, 
ettei ”kiitosta” ala kuulua on se pikku 
vinkki meiltä teille: ”istu” – käsky koi-
ralle olisi paikallaan.

Joskus tulee ihmetystä pitkästä odo-
tusajasta ennen liikkeenohjaajan 
jatkokäskytystä. Monessa kohtaa oh-
jeissamme lukee ”odota 3 sekuntia 
ennen käskyä” ja kyllä, kolme sekun-
tia on pitkä aika odottaa. Eli treenei-
hin vinkkiä: tehkää omia käskytyksiä 
eri ajoituksilla. Koirakin oppii odot-
tamaan ja kuuntelemaan. Seuraa-
misessa huomataan jännitystä, mikä 
kyllä on aivan luonnollista ja vasen ja 
oikea menevät sekaisin. Kehän reu-
nalla ihmetellään, miten jollekin tu-
lee niin erilainen kaavio. No se johtuu 
ihan siitä, että soveltaen palautetaan 
koirakko takaisin kaavioon.
ENNEN KUIN ”liike alkaa”, saatte 
AINA kysyä ja varmistaa, mitkä osat 
liikkeenohjaaja kertoo ja mitkä osa-
alueet kisaaja itsenäisesti suorittaa 

tai koko liikkeen suoritusohjeen. 
Tiedän, että siinä kisatilanteessa ei 
uskalla kauheasti ”jutella” ylimääräis-
tä. Kysyä saatte, mutta koiraa ei saa 
jättää yksin. Moni sanookin ihan suo-
rituksen alussa, ennen ensimmäistä 
liikettäkään: ”Oon ihan paniikissa”. 
Usein nuo sanat laukaisevat jänni-
tyksen ja mukavaahan siellä kehässä 
sitten onkin. Tärkeää on opetella nol-
laamaan omat tunteet.
Varsinkin silloin, kun joku liike menee 
nollille. Voi kuulkaa, koiria poistuu 
kehästä aina välillä, koira ei lähde 
ruutuun, koira seuraa kolmen metrin 
päässä kuono maassa, koira poistuu 
paikalla olosta jne. jne. jne. Olkaa silti 
iloisia – näytelkää. Koiralla pitää olla 
kivaa siellä kehässäkin, jotta se sinne 
haluaa toistekin. Ja teidän pettymyk-
sen tunteet siirtyvät myös koiraan 
joko lamaantumisena tai yli yrittämi-
senä. Nollaantuminenhan on merkki 
siitä, että tehtävä vaatii lisää treeniä 
ja seuraava liike odottaa täydet 10 
pistettä valmiina.

Muistakaa, että se teidän kisatilan-
ne on teidän ”show time”. Te tulette 
kokeeseen testaamaan, mitä olette 
oppineet ja huomaamaan, missä riit-
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tää treenaamista. Ottakaa kehässä 
kaikki ilo irti. Sulkeutukaa ”kuplaan-
ne” koirakaverinne kanssa. Sulkekaa 
ulkopuolelle kaikki muut. Jättäkää 
kuplan ulkopuolelle jopa tuomari ja 
liikkeenohjaajakin. Älkää pettykö työ-
tapaturmista. Olkaa onnellisia, että 
koiranne ei ole robotti. Opetelkaa 
kuuntelemaan liikkeenohjaajaa kat-
somatta liikkeenohjaajaan. Keskitty-
misenne pitää olla karvakaveriinne. 
Joka kerta, kun käännätte katseenne 
liikkeenohjaajan suuntaan, käännät-
te selkänne koirallenne – tiimikaveril-
lenne. Harjoitelkaa tätäkin. Eli kaveri 
höpöttään viereen ja te teette mitä 
olette päättäneet tehdä. Kaveri kun 
välillä sanookin: ”Hei, sinulta tippui 
jotain maahan.” niin poikkeuksetta 
ovat ohjaajat pysäyttäneet tekemi-
sen ja tarkistaneet, mitä tippui. Niin 
kuinka keskittynyt olikaan ohjaaja. 
Koiralle opetamme usein häiriötree-
niä, mutta unohdamme ohjaajan häi-
riötreenin.

Unohdamme usein treenata kehään 
tuloa ja liikkeiden välistä toimintaa! 
Treeneissä koulutamme tekniikkaa 
ja niitä temppuja. Liikkeenohjaajana 
vaan näkee, kuinka kehään tullaan 
kuin koirakko olisi sunnuntailenkil-
lä. Opettakaa kehään meneminen 
yhdeksi tehtäväksi. Liikkeiden välis-
sä vapauttaminen hajottaa herkäs-
ti koirakon keskittymiskyvyn. Siksi 
opettakaa joku oma rutiini liikkeestä 
toiseen siirtymiseen. Sellainen ”väli-
vapautusmuttahommajatkuu” – ru-
tiini. Me liikkeenohjaajat näytämme 
aloituspisteen. Menkää sinne alku-
pisteeseen kuitenkin asenteella, että 
te olette päättäneet mennä siihen 
kohtaan. Unohtakaa, että ”tuo liikkuri 
määrää”. Tämä asenne- ero osoittaa 
koirallenne, että te olette varmoja 
siitä, mitä te teette, mikä taas vastaa-
vasti tuo luottamusta ja varmuutta 
koirallennekin. Sillä on turvallinen 

olo olla teidän kanssa kehässä, kos-
ka teistä huokuu varmuus siitä, mitä 
olette tekemässä. Teidän ei tarvitse 
siirtyä lyhintä reittiä pitkin seuraavan 
liikkeen alkuun, mutta ei kyllä ole oi-
keutta tehdä maaseutukierrostakaan.

Teillä on oikeus ja lupa kertoa koi-
ralle, mikä on seuraava liike. Mutta 
siinäkin on säännöissä niitä rajoja. 
Opettakaa vihjesanoja. Esim. kun 
valmistaudutte kiertoon, niin tehkää 
”lenkki”, kertokaa matkalla, mitä me-
nette tekemään ja lähestykää aloi-
tuspistettä niin, että viimeiset 2-4 
metriä tulette suoraan kohti kartiota, 
- vaikka liikkeenohjaaja olisi kertonut 
kiertoliikkeen alkavan samasta pis-
teestä, mihin edellinen loppui. Teillä 
on oikeus valita sivuttaissuunnassa 
sekä ruudun että kierron lähetyspaik-
ka. Esim. hyppyliikkeessä kannattaa 
sijoittua niin, että koira on keskel-
lä estettä. Tällöin ei koira lähde niin 
herkästi kiertämään estettä. Teillä on 
oikeus asettua koira kanssa aloitus 
pisteeseen merkkikartioiden häirit-
semättä koiranne keskittymistä. Aset-
takaa kartio vaikka jalkojenne väliin 
- niin monet tekee. Kaikki teippilinjat 
koiran pepun taakse jne.

Me liikkeenohjaajat yleensä yrite-
tään, varsinkin alemmissa luokissa, 
lukea teitä kisaajia. Pyrimme var-
mistamaan, että olette niin valmiita 
suoritukseen, että voimme turvalli-
sin mielin lähettää teidät tehtävään. 
Kokemuksesta voin kertoa eläväni 
tunteella teidän suoritusten muka-
na. Olen sekä itkenyt että nauranut 
ilosta ohjaajan kanssa. Olen pidät-
tänyt hengitystä ”tunnareiden” ää-
rellä. Hämmentynyt huikeista ”luo-
pumisista” ohjatun noudon aikana, 
kun koiran kuono on sentin päässä 
väärällä kapulalla ja lopulta koira is-
tuu perusasennossa ohjaajan vierellä 
oikea kapula suussa. Olen toivonut 

mielessäni ohjaajille malttia paikal-
laolojen alussa ja lopussa. Näissähän 
ei kannata sanoa mitään käskyjä koi-
ralle, vaikka koira sahaisi istumisen ja 
maahan menon välillä ”satakertaa”.

Lopuksi: Te olette ilmoittautuneet ko-
keeseen – ei teidän koiranne. Se var-
masti olisi mieluummin metsälenkillä 
nuuskimassa sammalta. Siksi olisi tosi 
reilua, että olette iloisia, kun tulette 
kehään ja olette iloisia koko ajan siel-
lä kehässä. Opetelkaa näyttelemään 
myös koirallenne, sillä iloisuus kyllä 
myös tarttuu. Sopiva jännitys on aina 
paikallaan. Se auttaa keskittymään. 
Se vaan ei saa tulla häiritseväksi. 

Muistakaa, että oli siellä kehässä 
tullut sitten onnistumisia tai teidän 
mielestä epäonnistumisia, niin toi-
von, että koira olisi teille yhtä rakas 
ja tärkeä ystävä myös suorituksenkin 
jälkeen. Kaikki kehittämistä tarvitse-
vat tehtävät vaativat TEILTÄ muutos-
ta ja lisää treeniä. Kun koira oppii, 
olette te kehittyneet ohjaajina. Jos / 
kun olette opettaneet koiralle ”tar-
joamista”, älkää sitten pettykö siellä 
kehässä, jos koira päättääkin tarjota 
jotain omaa kesken liikkeen. Sitähän 
te olette sille opettanut. 

Toivotan kaikille hyvällä asenteella, 
reiluudella ja rakkaudella koiran kans-
sa tehtyjä tehtäviä ja koesuorituksia 
UOHTAMATTA SITÄ SUPERPALKKAA 
KOIRALLE, JOKA JÄTETÄÄN ODOTTA-
MAAN KEHÄN ULKOPUOLELLE, jonka 
se sitten aina lopulta saa. •

- Liikkuri Anu Perttunen
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Tarvikemyynti
Koulutusoppaita:

Tottelevaisuuskoulutus ja koiran koti-
kasvatus

12,00 €

Hakukoulutus palveluskoirakokeisiin 
tai aktivoimiseksi & henkilöetsinä - 
artikkelikokoelma yht.

15,00€

Jälkikoira 13,50€
Hakukoira 13,50€
Viestikoira 13,50€
Esine-etsintä 3,50€ 
Käyttäytymisopas 2,00€

Kokeita varten:

PK-sääntökirja 15,00€
PK-kilpailukirja 3,00€
Motivaatiopatukat/pallot alk. 8,00€
PK-tunnus valjaat 8,00€
Hakurulla 4,00-8,00€
Noutokapulat 25€
Gripliina alk. 10,00€

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

Asusteet:

LKK T-paita, useita värejä, s-xxl, 
tunnettua r-collection laatua

5,00€

LKK Collegepaita, useita värejä, 
hajakokoja xs, s, l-xxl

5,00€

LKK Haalari, irtohuppu, 3kpl kokoa 52 50,00€
Anorakki 20,00€
Koulutusliivi, Berra 40,00€
Muutama Gappay-liivi 30,00€
Treenitasku 20,00€
Treenitoppatakki 70,00€

Asusteiden myynti: Kaarina Granlund, 040 564 0245

Mopen posti
Ilmoitusten hinnat:

Mainos
1/1 sivu 85,00€
1/2 sivu 45,00€
1/4 sivu 25,00€

Jäsenille 50% alennus

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 kirjoitus-
ten oikeellisuudesta, eivätkä lupien hankkimisesta 
tekstien lainauksiin ja kuvien käyttöön.

Jäsenmaksut
Yhdistyksen	jäsenmaksut:

Vuosijäsen 20,00€
Ainaisjäsen 200,00€
Nuorisojäsen 8,00€
Perheenjäsen 8,00€
Perheen 3. jne. jäsen 5,00€

SEURAAVA MOPEN POSTI 
ILMESTYY MARRASKUUSSA 

2019
Aineisto 9.11.2019 mennessä 

sähköpostilla osoitteeseen:
ems.tuominen@gmail.com



Näytä tätä 
mainosta kassalla ja 

saat -25% alennuksen 
yhdestä vapaavalin-
taisesta treenilelus-

ta! 

http://riemukauppa.fi


Mopen posti 1/2019
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