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Ne tarvitsevat fyysisiin suorituksiinsa erityyppistä energiaa.
Pyöräily koiran kanssa on kestävyyssuoritus, jossa ravinnosta on saatava tasaisesti
energiaa pitkän ajan kuluessa. Agility puolestaan on vauhdikas, intensiivinen laji, jossa
elimistö tarvitsee energiaa nopeasti käyttöönsä. Näitä lajeja harrastavien koirien ravitsemukselliset tarpeet poikkeavat merkittävästi toisistaan.
Parasta mahdollista suorituskykyä tukevat
ravitsemusratkaisut kaikille harrastus- ja työkoirille.

Sopiva pitoisuus rasvaa ja hiilihydraatteja tuovat ruokaan ihanteellisen
määrän energiaa. Energialähteet on
mukautettu vastaamaan erilaisten suoritusten asettamia tarpeita.
Ainutlaatuinen ravintoaineyhdistelmä
tukee ruoansulatuskanavan ja nivelten
hyvinvointia.
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Puheenjohtajalta
Elämme poikkeuksellisia aikoja. Yhdistyksen kaikki toiminta on keskeytetty ainakin 2,5 kuukaudeksi. Ensi vuonna 90-vuotias yhdistyksemme on kohdannut poikkeusoloja ennenkin. Yhdistyksen toiminta oli tauolla jo talvi- ja jatkosodan aikaan muutaman vuoden, koska kaikki
koirat olivat sodassa tai kuolleet. Nytkin menetämme valitettavasti ihmishenkiä, mutta koirat
säilyvät. Onneksi olemme vankka ja juurekas yhdistys, jonka perusta on kunnossa, eikä tauosta tule yhdistykselle suurta vahinkoa taloudellisesti, vaikka kiinteitä kuluja on joka kuukausi.
Tammikuussa oli perinteisesti hienolla menestyksellä järjestetty Talvinäyttely suuren talkoolaisjoukon voimin. Kiitos talkoolaisille! Vuosikokouksemmekin ehdimme pitää maaliskuussa ja
hallitukseen saatiin uusi jäsen. Tervetuloa Minna mukaan joukkoon!
Koira, tuo ihmisen paras ystävä, on tuonut monelle iloa näinä vaikeina aikoina. Monet harrastukset ovat keskeytyneet kokonaan, mutta onneksi koiran kanssa voi käydä treenaamassa
Koiramäessa tai jäljellä metsässä, eikä harrastamista ole tarvinnut kokonaan lopettaa. Kaikesta
huolimatta katseet on suunnattu jo tulevaan. Peruttujen kurssien ja kokeiden tilalle on suunniteltu jo uusia kesälle ja syksylle, jotka toteutetaan Suomen hallituksen ja Palveluskoiraliiton
antamien ohjeistusten mukaan. Syksyllä ja talvella yhdistys tarvitsee teidän apuanne enemmän kuin ennen pienen ajan sisällä. Lokakuussa on pentunäyttely, marraskuussa KV-näyttelyn kehäkahvitus ja taas tammikuussa talvinäyttely. Lisäksi pienelle ajanjaksolle kasaantuvat
kokeet tarvitsevat talkoolaisia. Hallitus suunnitteli alkuvuodesta talkoopisteytyksen käyttöönottoa. Talkoopisteillä jäsenet voisivat saada etuja yhdistyksen järjestämille kursseille osallistumisessa tai muista yhdistyksen tapahtumista.
Ensi vuonna 90-vuotias yhdistyksemme ansaitsee myös juhlat. Jos haluat mukaan juhlien järjestelytoimikuntaan niin laita viestiä puheenjohtajalle. Kasaamme myös historiikkia viimeiseltä 20 vuodelta, johon toivotaan kuvia vuosien varrelta yhdistyksen kaikista tapahtumista,
koulutuksista ja kokeista aina viihteellisimpiin tilaisuuksiin. Kuvat voi lähettää yhdistyksen sähköpostiin: kayttokoirary@gmail.com.
Iloista kesän odotusta! •

- Marianne Nurminen

Kalenteri
kesäkuu 2020
11.6. Jälkikoe

elokuu 2020
22.8. Tokon piirinmestaruuskilpailut (Lahti), s. 12

lokakuu 2020
19.10. Mopen Postin aineistopäivä
25.10. Pentunäyttely

joulukuu 2020
31.12. Tulokset vuoden koira-kilpailua varten

Muuta
Yhdistyksen kouluttajat

Yhdistyksen kouluttajat ovat oikeutettuja osallistumaan ilmaiseksi yhdistyksen järjestämille
luennoille tai kuunteluoppilaaksi kursseille,
jotka lisäävät kouluttajien osaamista yhdistyksen hyväksi. Osallistuminen oman koiran kanssa
katsotaan oman osaamisen ja koiran kouluttamiseksi. Ilmoittautumisesta erillinen ilmoitus myös
hallitukselle. Kouluttajat voivat myös hakeutua
erilaisille kursseille ja anoa kurssimaksun korvausta hallitukselta.

Koemaksujen/näyttelymaksujen
palautus

Aktiivinen jäsen voi anoa yhdistykseltä yhtä
koiran koe-, näyttely- tai luonnetestimaksun
palautusta (max. 50 €), kun jäsen on edustanut
LKK:ta. Palautusta voi anoa 1 palautus/vuosi/
ohjaaja. Hakemus tulee toimittaa hallitukselle
30.11.2020 mennessä ja hakemukseen tulee
liittää mukaan kuitti maksusta, sekä kopio koiran
kilpailukirjasta tai näyttelyn tai luonnetestin
arvostelulomakkeesta. Hallitus päättää jäsenien
koe-, näyttely- tai luonnetestimaksujen palautuksesta. Hakemukset toimitetaan sihteerille
postilla tai sähköpostilla. Hallitus käsittelee kaikki
anomukset joulukuun kokouksessa.

Vuosikertomus 2019
YLEISTÄ
Lahden Käyttökoira ry:n toimintavuosi oli 88. Yhdistyksen tarkoituksena
on toimia alueella asuvien palveluskoiraharrastajien ja -ystävien yhdyssiteenä, edistää palveluskoirarotujen
koulutusta ja harrastustoimintaa ja
tukea kenneltoimintaa. Yhdistyksen
tarkoituksena on myös ohjata jäsenistöään oikein hoitamaan, kasvattamaan ja kouluttamaan koiriaan,
tavoitteena terve, käyttökelpoinen,
hyväluonteinen ja yhteiskuntaan soveltuva koira. Yhdistyksen tulee päämääriensä hyväksi toimia laillisesti ja
puolueettomasti. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys on järjestänyt
palveluskoira- ja muita koirakokeita,
kilpailuja, näyttelyitä, kursseja, koulutustilaisuuksia, retkiä, neuvontatilaisuuksia ja huvitilaisuuksia yms. Yhdistys ja Lemmikkikellari Riemu ovat
sopineet yhteistyösopimuksen, joka
oikeuttaa jäsenistön saamaan ostoksistaan asiakasalennuksia ja yhdistys
on saanut kokeisiinsa palkintoja.

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
31.12.2019: 427 jäsentä, josta varsinaisia 281, perhejäseniä 34, perheen
kolmas- ja jne. jäseniä 12, nuorisojäseniä 1, ainaisjäseniä 11 ja vapaajäseniä 82 sekä 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 kalenteri-

vuosi. Yhdistyksellä on käytössä Infocloud-tietojärjestelmä, jolla toteutetaan yhdistyksen taloushallinto
sähköisesti. Järjestelmä sisältää kirjanpidon, myyntireskontran ja jäsenrekisterin. Virkkunetin tulospalvelu
otettiin käyttöön koetapahtumissa.

Vuosikokous

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 20.2.2019 Ahtialan
Nuorisoseuran talolla, Ahtialantie
137, Lahti. Kokouksen puheenjohtajana toimi Kari Vuorimaa ja sihteerinä
Aila Lindqvist. Läsnä oli 29 jäsentä,
josta 28 äänivaltaista jäsentä. Vuosikokouksen yhteydessä palkittiin vuoden 2018 harrastajat.

HALLINTO
Hallitus

koulutuskentällä ja Koiramäessä.

Toimihenkilöt

Yhdistyksen toimihenkilöt: Puheenjohtaja Marianne Nurminen, sihteeri
Aila Lindqvist, rahastonhoitaja Tarja
Söderholm maksuliikenne, kirjanpito, jäsensihteeri Pirjo Iso-Kuusela, Mopen Postin toimituspäällikkö
Emma Tuominen, kotisivujen ylläpito
Minkeli Welling, Lahden Käyttökoiran kayttokoirary@gmail.com sähköpostin hoitaja Marianne Nurminen
ja kalenterinhoitaja Jaana Viilamo,
kalustonhoitajat Risto Granlund, Kalevi Jääskeläinen, Hannu Söderholm,
Hannu Valin ja Seppo Pohjola, asuste-vaatemyynti Kaarina Granlund ja
tarvikemyynti Kalevi Jääskeläinen.
Pelastuskoirajaoksen vastaava Kirsi
Liikanen.

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 kahdeksi (2) vuodeksi, jäsenet
kahdeksi (2) vuodeksi ja varajäsenet
yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan. Hallitus on valinnut yhdistykselle sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallituksen
kokouksissa on ollut varajäsenillä,
hallituksen ulkopuolisella sihteerillä
ja rahastonhoitajalla läsnäolo- ja puheoikeus.

Vuosikokouksen valitsemina kokousedustajina ovat toimineet Marianne
Nurminen, Tarja Söderholm, Kaarina
Granlund, Lotta Mertsalmi ja Mirka
Ekholm Suomen Kennelliitto-Finska
Kennelklubben ry:n, Suomen palveluskoiraliitto ry:n sekä Salpausselän
Kennelpiirin kokouksissa ja Mikko
Kekäle Valjakkourheilijoidenliitto ry:n
kokouksessa.

Hallitus on kokoontunut puheenjohtajan kutsusta toimikauden aikana
13 kertaa. Jäsenet olivat läsnä seuraavasti (suluissa osallistumiskerta)
Marianne Nurminen pj. (13), Kari
Vuorimaa j., vpj. (10), Mirka Ekholm
j. (8), Kaarina Granlund j. (13), Pirjo
Iso-Kuusela j. (13), Lotta Mertsalmi j.
(8), Tarja Söderholm j., rah.hoit. (12),
Tuija Aronen vj. (1), Hannu Valin vj.
(9), Jaana Viilamo vj. (6) ja Aila Lindqvist sihteeri (13).

Mirka Ekholm koe- ja koulutustoimikunnan vastaava, Birgitta Saikko PKkoulutusvastaava, Lotta Mertsalmi
PK-koevastaava 24.4.2019 asti, Kalevi
Jääskeläinen yleiskoulutusten vastaava, Mirka Ekholm rally-tokovastaava
ja tokovastaava, Mikko Kekäle vetolajivastaava ja Kirsi Liikanen pekojaostovastaava.

Kerho- ja varastotilat

Yhdistyksellä on vuokrattuna kerho- ja varastotila Verhoojankatu 4
Lahdessa. Lisäksi yhdistyksellä on
käytössä varastokontti Löyttymäen
7

Toiminnantarkastajat

Toimintavuoden 2019 aikana toiminnantarkastajina ovat toimineet Marja Kauppila ja Mervi Ihantola, varalla
Tuula Sahiluoto ja Birgitta Saikko.

Koe- ja koulutustoimikunta

Pelastuskoiratoiminta

PEKO-ryhmässä on 17 jäsentä: Taija Koskenkorva, Sari Liikamaa-Koski,
Heidi Rentola, Hanni Kahelin,
Sanna Ainola, Kirsi Liikanen, Krista
Liikanen, Marianna Pettersson, Hanna-Sisko Onnela, Marja

Rinteelä, Tero Romakkaniemi, Hanna Rättö, Essi Rättö, Ritva Saarelma,
Marika Tamminen, Nina Korhonen ja
Maijastiina Kivinen. Ryhmän vetäjänä
/ yhteyshenkilönä on 2019 toiminut
Kirsi Liikanen.
VAPEPA:n hälytysryhmän kokoonpano on 8 henkilöä: Taija Koskenkorva,
Sari Liikamaa-Koski, Heidi Rentola,
Krista Liikanen, Marja Rinteelä, Essi
Rättö, Hanni Kahelin ja Kirsi Liikanen.

Näyttelytoimikunta

Marianne Nurminen näyttelyn puheenjohtaja,
Kaarina
Granlund
kanttiinivastaava, Tarja Söderholm
rahastonhoitaja, Mervi Ihantola
eläinlääkäri, tuomari- ja kehäsihteerilahjavastaava, Kari Vuorimaa jäsen
22.8.2019 lukien, Katariina Kaihevaara järjestelypäällikkö 27.10.2019
lukien, Hannu Valin järjestelyvastaava, varapuheenjohtaja, Heikki Mikkelä järjestelypäällikkö 13.1.2019
asti, jäsen, Leila Tikkanen jäsen, Sirpa Karppinen jäsen, näyttelysihteeri
14.1.2019 lukien, Tuija Aronen rokotusten vastaava ja Aila Lindqvist kokoussihteeri ja toimistopäällikkö.

Koiramäkitoimikunta

Risto Granlund Koiramäen isäntä,
Kaarina Granlund Koiramäen emäntä,
toimikunnan jäsenet Kalevi Jääskeläinen, Hannu Söderholm, Hannu Valin
ja Seppo Pohjola. Koiramäen vuokrausta hoitaa Kaarina Granlund.

Huvitoimikunta

nuntaisin talviaikana.

PK-SM 2019 toimikunta

Renkomäen hallista on ollut vuokrattuna 2.1.-30.4.2019 vuoro rally-tokoharjoittelijoille, vuorolla ei ollut ohjattua harjoittelua.

Tarja Söderholm huvitoimikunnan
vastaava ja jäsenet Kaarina Granlund
ja Pirjo Iso-Kuusela.
Toimikunnan puheenjohtaja Marianne Nurminen, sihteeri Marja Kauppila, rahastonhoitaja Tarja Söderholm,
vastaava koetoimitsija Anne Savonen,
järjestelypäällikkö Kari Vuorimaa sekä
muina jäseninä yhdistysten nimeämät
eri lajien lajivastaavat ja ratamestarit.
Toimikunnan järjestäytymiskokous
pidettiin 12.12.2018, toimikunta kokoontui toimintavuoden 2019 aikana
13 kertaa ja viimeinen toimikunnan
kokous pidettiin 12.9.2019.
Mukana järjestämisessä olivat Tuuloksen Koirakerho, joka hoiti etsintäkokeen, SPL Lahti IGP:n (kenttäosuus)
ja SPL Kärkölä IGP:n (jälki) ja LKK jäljen, haun ja opastuksen sekä Hollolan
Koiraharrastajat viestin, SRY alaosasto ja Bokseriyhdistys olivat järjestelyissä mukana resurssiensa mukaan.

KOULUTUSTOIMINTA
Yleiset koulutukset ovat tapahtuneet
Löyttymäen kentällä tiistaisin (kesäaikana) ja sunnuntaisin (talviaikana).
Tavoitteelliset koirakot ovat voineet
harjoitella yksitellen samaan aikaan
kentällä. Tavoitteellisten jatkoryhmä
on kokoontunut keskiviikkoisin ja sun8

Villähteen agilityurheilijoilta on ollut
vuokrattuna hallitilaa Vipusenkadun
koiraurheilukeskuksesta, osoitteesta Vipusenkatu 25 Lahti, syys - marraskuu = VAU: hallikausi 4 sekä joulu - helmikuu= kausi 1 seuraavasti:
Kausi 4: rally-toko 1 h to, pk-tottis 1
h ma. Lisäksi peko-ryhmällä on ollut
yksi tunnin pk-tottis kaudelle 4. Ryhmät ovat omatoimisia ja noudattavat
VAU:n hallisääntöjä sekä LKK:n sääntöjä. Ryhmillä on ollut mahdollisuus
saada myös ohjattuja harjoituskertoja. Ryhmät muodostettiin hallituksen
päätöksellä siitä, että kuka tahansa
tokoa, tottista tai rally-tokoa tavoitteellisesti treenaava ryhmä voi hakea
hallivuoroa, mikäli jäseniä on viisi tai
enemmän. (max. 8) Jäsenille lämpimän hallivuoron kustannus on 30 €/
kausi. Asiasta tiedotettiin loppukesästä 2019 Lahden Käyttökoira ry:n Facebook ja nettisivuilla.
Maastokoulutuksia on tapahtunut eri
koulutusvetäjien ryhmissä viikoittain
sopimusten mukaan. Kesäaikana koulutukset ovat tapahtuneet pääasiassa
arkipäivinä ja talviaikaan viikonloppuina. Koulutus- ja koemaastojen
käytöstä on sovittu maanomistajien

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.
Finlandia latujen ylläpitäjän Tiina
Hernesniemen (pääsihteeri Finlandia-hiihto) 19.3.2018 antamalla luvalla Finlandia hiihdon latu-uria on
voitu käyttää valjakkohiihtoon Hälvälässä lentokentän puolella, lukuun
ottamatta kahden viikon aikaa ennen
Finlandia hiihtoa, jolloin tapahtuu
latujen kunnostaminen. Panssariprikaati on myöntänyt käyttöluvan näille
puolustusvoimien maa-alueilla oleville laduille.

Koulutustapahtumia, joissa kouluttajana on oman yhdistyksen
jäsen
• Vesa Häkkinen; luento PK-kokeiden
sääntömuutoksista 26.3.2019 Hollolan Matkakeidas, 16 osallistujaa 1
ulkopuolinen.
• 5.5.2019 Koiramäessä lajiesittelypäivä, lajeina haku, jälki ja rally-toko. Kaikille avoin.
• Kirsi Liikanen; pentukurssi, teoriaosuus Renkomäen halli 27.3.2019
käytännön harjoitukset 5 kertaa
Koiramäessä
• ´aikille ilmainen omatoiminen harjoittelu hallilla 24.4.2019.
• Teemalliset yhteistreenit pidettiin
Koiramäessä 6 kertaa, jokaiselle
teemalle oli kouluttaja, keskimäärin 7 koirakkoa osallistui per kerta.
Kokeenomaisia treenejä pidettiin
3 kertaa, keskimäärin 7 koirakkoa
osallistui per kerta. Kouluttajina
ja vastuuhenkilöinä osallistuivat:
Janniina Seppänen, Kirsi Liikanen,
Tuula Sahiluoto, Tuuli Oksalahti, Birgitta Saikko, Elina Niemi, Taija Koskenkorva, Ulla Eerikäinen ja Marika
Piirainen.

• Marika Piirainen ja Ulla Eerikäinen,
metsäjälkipäivä 1.6.2019 Nastola
osallistui 8 koirakkoa.
• Elina Niemi, hakukoulutuspäivät
3.7. ja 7.7.2019, osallistui 6 koirakkoa.
• Tuula Sahiluoto, BH/pk-kokeisiin
valmennus 17.6.-14.7.2019 välillä 4
kertaa osallistui 5 koirakkoa, kohderyhmä kokeisiin valmistautuvat.

Ulkopuolisten kouluttajien luento- ja koulutuspäivät
• Antti Tikkanen; luentotilaisuus Ahtialan nuorisoseurantalo 16.3.2019,
aiheena ”Miten koulutetaan toimiva työkoira ja miten sen luonne ja
ominaisuudet vaikuttavat kouluttamiseen”. Osallistujia 15.
• Taru Leskinen, rally-toko -luento
10.4.2019 Jokimaalla Salpauksen tiloissa +tuomarin ohjaamana rataan
tutustuminen totohallissa, 25 osallistujaa.
• Susanna Kinnunen, tottiskoulutus
Koiramäki, 4 kertaa, osallistui keskimäärin 10 koirakkoa.
• Taru Leskinen, rally-toko -kurssi
Koiramäen kentällä 8.5., 22.5. ja
19.6.2019, yhteensä 10 koirakkoa
kahdessa ryhmässä sekä muutamia
kuunteluoppilaita.
• Marja Uusitalo, hakukoulutus
12.5.2019, osallistui 8 koirakkoa.
• Riikka
Railo,
peltojälkipäivä
21.7.2019, osallistui 8 koirakkoa ja
1 kuuntelija.

Kurssit
• Mirka Ekholm PK-koirankouluttajakurssi 23.3.2019, järjestäjä Hollolan
Koiraharrastajat
• Kirsi Liikaselle annettu puolto osallistumista koetoimitsijakurssille 2.
• Sari Liikamaa-Koskelle annettu
puolto osallistumiseksi koetoimitsijakurssille 2.
• Tanja Björnströmille annettu puolto
osallistumiseksi Palvelus- ja pelastuskoira koetuomareiden peruskurssille 1-osa 13.4.2019.
• Pekka Teini; turvallisuusluento
15.5.2019 osallistui Sirpa Karppinen.
• Kennelliitto; Näyttelytoimikuntien
koulutus 12.9.2019, osallistuivat
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Marianne Nurminen, Tarja Söderholm ja Sirpa Karppinen.

KOETOIMINTA
Palveluskoira- ja tottelevaisuuskokeita järjestettiin seuraavasti:
• Käyttäytymiskoe 28.4.2019 Nastola,
osallistui 10
• Jälkikoe 18.5.2019 Kärkölä, 3.lk/2,
2.lk/3 ja 1.lk/4, yht. 9
• Hakukoe 9.6.2019 Nastola, 1.lk/3 ja
3.lk/7, yht. 10
• Jälkikoe 11.7.2019 Kärkölä, 3.lk/2,
2.lk/3 ja 1.lk/1, yht. 6
• Hakukoe 28.9.2019 Nastola, 1.lk/2,
2.lk/1 ja 3.lk/7, yht. 10
• Pelastuskoirakoe 29.9.2019 Hollola,
osallistujia 3
• PK-SM-kokeet: jälki, haku, ek, viesti,
opastus, IGP 16.-18.8.2019, 3.lk Jokimaan Ravikeskus, osallistujia yht.
93.
Yhdistyksen jäsenet kilpailivat SPKL:n
alaisissa lajeissa yhdistystä edustaen
98 kertaa. Yhdistystä edustaneita kilpailijoita oli 48.

PELASTUSKOIRATOIMINTA
Hälytysryhmään pääsyvaatimuksena on suoritettu VAPEPA:n Etsintä
1-kurssi sekä voimassaoleva EA 1 –
kortti sekä tarvittava suunnistustaito.
Apuohjaajana toimimiseen vaatimukAnni Lemmetty

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 omatoimisessa käytössä.

sena on suoritettu

pitänyt sähköpostikokouksia.

SPKL:n apuohjaajakurssi tai vastaavat
taidot. Hälytysryhmällä on yksi VIRTA-tarkastettu koira, lk hollanninpaimenkoira Casa d´Agostini Milwaukee
Mile, om. Kirsi Liikanen. Hälytysryhmän jäseniä on osallistunut kuluvan
vuoden aikana kolmeen VAPEPA:n
hälytykseen.

13.1.2019 järjestettiin Talvinäyttely
Lahden Messukeskuksessa, Lahti Hallissa. Näyttely sisälsi FCI ryhmän 1 ja
2/9 koirat, junior-handler, lapsi ja koira kilpailu, parikilpailu, myös pennut
ja näyttelyyn osallistui 1 300 koiraa.

Ryhmä järjestänyt maastokoulutusta
(haku / jälki) pääasiassa sunnuntaisin
klo 10.00, mutta myös muina päivinä. Loppuvuodesta otimme käyttöön
sunnuntain yhteistreenien lisäksi
pienryhmät jotta saisimme tehokasta
treeniä lisääntyneelle jäsenmäärällemme. Jälki- ja tottelevaisuuskoulutusta omatoimisesti. PEKO-infon
järjestäminen. “Meistäkö pelastuskoirakko”-testin järjestäminen. Alokaskurssin järjestäminen. Vierailuja
muiden yhdistysten treeneihin.
Osallistuminen hälyryhmien yhteistreeneihin Päijät-Hämeen alueen
muiden hälytysryhmien kanssa, yhteisen hälytreenin järjestäminen
Orimattilassa. Muu yksittäisten ryhmäläisten osallistuminen kursseille
ja koulutuksiin (mm. VAPEPAn etsintä- ja viestikurssi). PEKO-T -kokeen
järjestäminen Hollolassa 29.9. Yhdistyksestä osallistui yksi koira, Casa
d´Agostini Milwaukee Mile, saaden
hyväksytyn tuloksen ja siten kahden
vuoden jatkoajan hälytyskelpoisuuteen. Osallistuminen LKK:n talkoisiin
eri tehtävissä. Osallistuminen VAPEPAN yhteispalavereihin. Osallistuminen etsintöihin. Yhteenveto: toiminta
on vuonna 2019 painottunut uusien,
aktiivisten pekoharrastajien rekrytointiin ja kouluttamiseen.

NÄYTTELYTOIMINTA
Yhdistys on järjestänyt kaksi näyttelyä: ryhmänäyttelyn FC 1 ja FC 2/9
ryhmille tammikuussa ja kaikkien
rotujen pentunäyttelyn lokakuussa.
Molemmat näyttelyt onnistuivat hyvin ja saivat runsaasti hyvää palautetta järjestelyistä. Kummassakin näyttelyssä oli reilu 80 talkoolaista, jotka
olivat mukana luomassa onnistuneita
tapahtumia. Näyttelyiden yhteistyökumppanina toimi Royal Canin. Näyttelytoimikunta on kokoontunut vuoden aikana 6 kertaa ja lisäksi se on

27.10.2019 järjestettiin Pentunäyttely Lahden Messukeskuksessa, Lahti
Hallissa. Näyttely sisälsi kaikki rodut,
junior-handler, lapsi ja koira kilpailu,
parikilpailu. Näyttelyyn osallistui 800
koiraa.

KOIRAMÄKI
Koiramäki on ollut jäsenten aktiivisessa harrastuskäytössä. Koiramäessä on
grillikota ja varastokontti. Grillikota
on jäsenten vapaassa käytössä. Koiramäkeen on siirretty Löytyltä A-este.
Koiramäkeä on huollettu ja ylläpidetty talkoovoimin. Toimenpiteistä on
vastannut koiramäkitoimikunta. Koiramäen kentän aurausta talviaikaan
on hoitanut Kari Eerikäinen.

HUVITILAISUUDET, JUHLAT JA
KANTTIINIT
Huvitoimikunta on kokoontunut
25.4.2019. Kokouksessa käytiin läpi
tapahtumat, joissa kanttiini on paikalla, kuten luennot ja pk-kokeet. Muita
tapahtumia on järjestetty:
• 17.3.2019 kirpputori Ahtialan nuorisoseurantalolla, pöytävarauksia
oli 18
• 5.5.2019 Koiramäen grillikodan avajaiset, paikalla n. 40 osallistujaa
• 31.5. – 2.6.2019 Tallinnan virkistysja koiranäyttelymatka, mukana 20
matkalaista ja 8 koiraa
• 9.11.2019 Talkooruokailu Kutajoenniemen metsästysseuran majalla,
läsnä 50 talkoolaista ja
• 23.11.2019 Jäsentapahtuma, jossa
esiteltiin Partyliten ja Tupperwaren
tuotteita, läsnä 4 jäsenistön edustajaa. Yleiskoulutuksissa on keväällä
ja syksyllä ollut kahvia tarjolla.

TIEDOTTAMINEN
Kotisivut

Minkeli Welling on toiminut yhdistyksen kotisivuvastaavana.
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Mopen Posti

Yhdistys on harjoittanut julkaisutoimintaa julkaisemalla jäsenlehti
Mopen Postia. Mopen Postia julkaistiin painettuna vuoden aikana kaksi
kertaa. Lehden painopaikkana oli MK
Print Lahti Oy.
Hallituksen päätöksistä on jäsenistölle
tiedotettu sähköpostitse jäsentiedotteella. Lisäksi jäsenille on tiedotettu
yhdistyksen suljetussa Facebook-ryhmässä ja kotisivuilla.

VARAINHANKINTA
Kansainvälisen koiranäyttelyn 30.31.3.2019 kehä- ja talkookahvitusprojekti, projektivastaava Kaarina
Granlund. Kehäkahvituksessa on huolehdittu kehätoimitsijoiden ja tuomareiden kahvituksesta ja talkooväen
kahvituksesta. Lisäprojektina kennelpiirin pyynnöstä järjestyksenvalvonta
ja liikenteenohjausprojekti, projektivastaavina Katariina Kaihevaara ja
Petri Liikanen.
Yhdistyksellä oli vastuullaan 3 koirapuistoa Lahdessa, Paavolan koirapuisto 31.3.2019 asti, Rekolanpohjan koirapuisto ja Tanssimäenkadun
koirapuisto. Koirapuistojen hoidosta
ovat vastanneet Kaarina Granlund,
Kalevi Jääskeläinen ja Tarja Söderholm.
Yhdistys sai varoja Kari Vuorimaan
rakentamista A-esteistä SM-kokeisiin,
jotka myytiin kokeiden jälkeen.

• Salpausselän Kennelpiirin vuosikokous 12.3.2019 Hollolan Hirvi
Hollola, osallistuivat Marianne Nurminen, Tarja Söderholm, Kaarina
Granlund, Lotta Mertsalmi ja Mirka
Eklund.
• Suomen Palveluskoiraliiton sääntömääräinen kevätkokous 6.4.2019
Tuusula, osallistuivat Tarja Söderholm, Kaarina Granlund ja Marianne Nurminen.
• Rajalan yksityistien vuosikokous
24.4.2019 Markku Räikkönen Villähde, yhdistyksen edustajina osallistuivat Kaarina ja Risto Granlund.
• Suomen Palveluskoiraliiton syyskokous 16.11.2019 Tuusula, osallistuivat Marianne Nurminen, Tarja
Söderholm ja Kaarina Granlund.
• Villähteen metsästysseuran järjestämät Hirvipeijaiset 23.11.2019 Villähteen nuorisoseurantalo Villähde,
Kari ja Anu Vuorimaa osallistuivat.

Arvokilpailusaavutukset / edustukset

Yhdistys on tukenut arvokilpailuihin
osallistuneita LKK:ta edustaneita jäseniä ja LKK:ta edustaneita joukkueita.
Palveluskoirien SM-koe 16.-18.8.2019
Lahti Jokimaan ravikeskus, yhdistyksen edustajina osallistuivat:
• Viestikoe 1. sija, SM bpmn Aktivistin Kanerva, Jonna Markkanen ja
Jari Pölhö
• Opastus 3. sija lbu Opas Seiko, Katja
Heikkinen.
Palveluskoirien piirinmestaruuskilpailuja kuluvana toimintavuonna ei järjestetty.
Tokon PM -koe 7.9.2019 Launeen tapahtumakenttä (sirkuskenttä) Lahti.
Joukkue tuli toiseksi, joukkueessa kilpailivat:
• bptn Energetic-Action’s Bam-Bam
”Varma”, om.& ohj. Janniina Seppänen (VOI)
• apku Ardiente Mata Pumas “Devi”
om.& ohj. Tuuli Oksalahti (AVO)
• bcn Aurum Flumen Summer “Hulda”, om.& ohj. Mia Suontaus. (ALO)
• jrtn Mustantuiskun Diiva Daami

”Iva”, om.& ohj. Janniina Seppänen
(ALO)
• brpn Mettänpeikon Mammo-grafia
om. Heli Herranen, ohj. Taija Koskenkorva (ALO)
• varakoirana brp Mettänpeikon Lautas-Ella, Taija Koskenkorva.
Kokeen järjestäjänä toimi Hollolan Tokotiimi ry.
Rally-tokon PM -koe 14.12.2019 Vipusenkatu 25 Lahti, joukkue ei sijoittunut, joukkueessa kilpailivat:
• bpmn Taikatalven Daystar (MES),
Helena Pitkänen
• bpmu Subtils Noblesse Noble
(AVO), Helena Pitkänen
• bpgn Mustantuulen Xanadu (ALO),
Noora Lemmetty, ohj. Emma Tuominen
• Varakoirana bptn Eltempon Dirlanda (ALO), Emma Tuominen.
Kokeen järjestäjänä toimi Villähteen
Aqilityurheilijat ry.

Palkitut koirat

Talvinäyttelyssä 13.1.2019 parhaiten menestynyt yhdistyksen jäsenen
omistama koira, juoniorluokan hwu
Hayaklause Patrick, Beneluxjv-18,
ROP, SERTI, om. Marjaana Vataja.
Yhdistys palkitsee vuosikokouksessaan v. 2020 seuraavat koirat ohjaajineen vuoden 2019 saavutuksista:
• Paras palveluskoira: bpmn Aktivistin Kanerva, om./ohj. Jonna Markkanen, apuohj. Jari Pölhö

ma”, om. ja ohj. Terhi Perkiö
• Agilitykoira: bpmn FI KVA FI AVA
Tammikallion Riemu, om. & ohj.
Marianna Pettersson
• Monipuolisin koira: hwn Hathor Eilleen, om. Lotta Mertsalmi
Valionarvon saavuttaneet:
Aqilityvalion arvosta: bpmn Tammikallion Riemu FI KVA, FI AVA, om. Marianna Pettersson
Kannustuspalkinnon saaja Annika
Harsu ja vuoden talkoolainen Tuula
Sahiluoto.
Palveluskoiraliiton harrastusmerkkien
saajat:
kultainen; Kaarina Granlund, Marianne Nurminen ja Risto Granlund,
hopeinen; Kari Eerikäinen, Heikki
Mikkelä, Emma Tuominen, Tarja Hannukainen, Piia Leinonen, Birgitta Saikko, Kari Vuorimaa ja Oili Santavuori ja
pronssinen; Katja Heikkinen, Riikka
Karplund, Jaana Koiranen, Lotta Lehtinen, Kaisa Levälampi, Pauliina Luostarinen, Tuuli Oksalahti, Minna Parviainen, Riitta Rajavuori, Leena Salonen,
Jenni Uski ja Raila Viljamaa.

KIITOKSET
Lahden Käyttökoira ry kiittää jäsenistöä, toimintaan osallistuneita ja
toimintaa tukeneita yhteistyökumppaneitamme Royal Caninia, Lemmikkikellari Riemua ja yksityishenkilöitä
vuodesta 2019. •

Kiertopalkinnot:
• Rexin malja, arvokisaosallistujalle:
hwu Stelmo´s Nimrod, om. Mikko
Kekäle
• Hekun malja, jälkikoira: hwn Uskihoff´s Melina, om. Lotta Mertsalmi
• Haun malja: rwn Sir´weilerin Lannistumaton Lumi, om. Päivi Hirvonen
• Viestikoira: bpmn Aktivistin Kanerva, om./ohj. Jonna Markkanen,
apuohjaaja Jari Pölhö
• FH-koira: bcn Aurum Flumen Summer, om./ohj. Mia Suontaus
• Tokokoira: mittelspitz Hulahulan
Charlie Parker “Pore”, om. Heli Isotalo
• Rally-tokokoira: bptn Gayatri “Vii11

Anni Lemmetty

EDUSTUKSET
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Lahden Käyttökoira ry järjestää Salpausselän kennelpiirin piirinmestaruuskokeen Lahdessa 22.8.2020.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika
27.7.-9.8. Piirin alueen koirakot
10-17.8.

Muut

Ilmoittautuminen Virkussa 27.7.-22.8.
Paikanvaraus
Paikanvaraus ensin puhelimitse tai sähköpostitse:
Taija Koskenkorva
040 7456444 (iltaisin)
tkoskenkorva@hotmail.com
Paikan saatuasi saat maksukuittia vastaan salasanan Virkkuun.

Maksutiedot
Osallistumismaksu 35 euroa
Tilinumero FI82 5612 1120 0653 02
Viite 2008

Hae LKK:n joukkueeseen!
Joukkueeseen valitaan 5 koirakkoa, joista korkeintaan 2 voi olla voittaja- tai erikoisvoittajaluokan koiria. Varakoirakkoja valitaan 2, joista
toisen tulee olla alo/avo-koira ja toisen voi/evl-koira.
Yhdistys korvaa LKK:ta edustavien joukkueen jäsenien osallistumismaksut. Koemaksu palautetaan kokeeseen osallistumisen jälkeen.
Lähetä maksutiedot rahastonhoitajalle ja kuva kilpailukirjasta.
Joukkue kasataan tänä vuonna jo hyvissä ajoin, jotta joukkue ehtii
harjoittelemaan yhdessä jo kesällä 2020 koronarajoitusten sen
salliessa. Joukkueella on myös mahdollisuus saada vakiovuoro LKK:n
kentälle ja aktiiviset treenaajat saavat LKK:n hupparin.

Hae joukkueeseen lähettämällä
sähköposti 31.5. mennessä
osoitteeseen
lkk.ilmoittautumiset@gmail.com
Kerro viestissä seuraavat tiedot:
Koiran nimi
Syntymäaika
Kilpailuluokka
Linkki KoiraNettiin
Omistajan nimi
Ohjaajan nimi

Pelastuskoirat pyydetään poliisin
toimesta ja Vapepan (vapaaehtoisen pelastuspalvelun) kautta mukaan kadonneen etsintään, kun
poliisin omat resurssit eivät riitä.
Etsintätehtävät voivat olla missä
ja milloin tahansa. Tämän takia
pelastuskoirien koulutus tulee olla
monipuolista ja koirien koulutuksen
lisäksi panostetaan myös ohjaajien
koulutukseen. Meille on ensiarvoisen tärkeää päästä treenaamaan
erilaisiin paikkoihin ja pyrimme
usein treenitilanteissa lähelle todellista tilannetta, jolloin tosietsinnät olisivat helpompia toteuttaa.
Iines ja PEKO-porukkaa

hanna kahelin

Lahden käyttökoira ry:n pelastuskoi-

asetimme myös alueen tarkastukselle
aikarajan, jonka sisällä koiran tuli tarkastaa alue ja löytää sinne kadonneet
2-3 henkilöä.
Kadonneet ihmiset sijoitimme jokaisen koiran tason mukaan alueelle piiloihin. Toiset olivat umpipiiloissa, eli
koiralla ei ollut mahdollisuutta päästä
ihmisen luo, vaan sen oli ilmaistava
ohjaajalleen, mistä kadonnut löytyy.
Esimerkiksi tontilla olevat isot siirtolavat ja kontti olivat sellaisia piiloja, sekä ylhäällä olevat piilot, kuten
lastaussillat, jonne koirat eivät yletä
hyppäämään. Helpommat piilot olivat sellaisia, että koira pääsi ihmisen
luokse, jolloin se joko palkattiin heti
kadonneet toimesta tai edistyneem-

rat saivat luvan harjoitella Novartin
alueella etsintää kahtena viikonloppuna. Molemmille kerroille riitti
innokkaita koiria ja koiran ohjaajia
kokeilemaan vähän erilaista etsintää
sen perinteisen metsäolosuhteen
sijaan. Tällaiset tilaisuudet ovat arvokkaita kokemuksia koirille ja niiden
ohjaajille, sillä uudet alustat ja tuulen
liikkuminen alueella ovat erilaisia, mihin on totuttu. Koiraa pitää osata tulkita ja lukea sen eleistä, saako se jostain ihmisen hajua. Rajoitimme myös
aluetta, jolloin koiraa tuli hallita etsinnän aikana niin, ettei se mene ”kielletyille alueille”. Toisena treenipäivänä

sanna ainola

Kirsi ja Zara yläpiilolla

Sella on löytänyt Mariannan
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sanna ainola

Novartin etsintäharjoitus

mät koirat ilmaisivat nämäkin piilot
opetetun mallin mukaisesti ohjaajilleen. Meidän ryhmän koirat ilmaisevat löydöt joko haukkumalla kadonneen luona tai ottamalla pannassa
roikkuvan rullan suuhunsa ja tuomalla tämän rullan ohjaajalleen. Tällöin
ohjaaja tietää koiran löytäneen ihmisen ja kytkee koiran pitkään liinaan,
pyytää sitä näyttämään löydön, ja
koira johdattaa ohjaajansa kadonneen luokse.
Treenasimme niin, että koiran ohjaaja
teki alueelle ensin etsintäsuunnitelman karttaan. Jokaisella koirakolla
oli kartturi, joka piti huolen siitä, että
koko alue tuli tarkastettua suunnitelman mukaisesti. Sekä kertoi koiran

sanna ainola

sanna ainola
Kertun ilmaisu

etsinnässä hyvin. Kova tuuli hieman
teki tepposia toisena päivänä, mutta
siitäkin selvittiin hienosti.

sekä löytää kadonneet tehokkaasti ja
varmasti millaiselta alueelta tahansa,
mihin poliisi vain etsinnän ohjaa.

Meillä meni mukavasti treenatessa
useampi tunti ja uskon että kaikki saivat lisäoppia paljon. On hyvin tärkeää
että pelastuskoira pystyy ja uskaltaa
liikkua erilaisilla alueilla ja alustoilla,

Olemme hyvin iloisia ja onnellisia Novartille tästä mahdollisuudesta kehittää pelastuskoiriamme ja ohjaajiamme. Iso kiitos! •
- Taija Koskenkorva

sanna ainola

ohjaajalle kielletyt alueet ja rajat,
missä koira saa kulkea. Toinen ryhmä
piilotti alueelle ”kadonneet” koiran
tason mukaisesti. Kun kaikki oli valmista, koiranohjaaja sai luvan lähteä
etsintään. Oli ilo huomata, että ryhmän koirat toimivat kaikki hienosti
ja olivat innoissaan etsinnästä. Myös
koiranohjaajat ja kartturit toimivat

Jymy alustalla

Rakka, Ritva ja Marja tekevät etsintäsuunnitelmaa
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Hallitus esittäytyy
puheenjohtaja

varapuheenjohtaja

Marianne
Nurminen

Kari Vuorimaa

Olen 54-vuotias yrittäjä, koiria on taloudessa
kaksi; käyttölinjainen
belgianpaimenkoira
tervueren “Nada” ja
enimmäkseen labbis
“Riku”. Jäkimmäinen
on tyypillinen labbis,
tärkeintä on ruoka ja sylissä rötköttäminen. Erittäin
viisas eikä tee mitään, jos ei tiedä, että palkkaa
on tarjolla. Nada taas on täydellinen vastakohta,
belggari tyypillisimmillään. Aina valmis toimintaan
ja vauhtia riittää.

Olen Marianne Nurminen Hollolasta ja toimin
Lahden Käyttökoiran
hallituksessa neljättä
vuotta puheenjohtajana ja toimin myös
näyttelytoimikunnan
puheenjohtajana. Yhdistyksessä olen toiminut reilu
15 vuoden aikana harrastajana, näyttelytoimikunnassa ja hallituksessa eri tehtävissä. Yhdistystoiminta on muutenkin lähellä sydäntä. Vuosien aikana
olen harrastuksesta LKK:n parissa saanut monia
hyviä ystäviä, joiden kanssa on ilo harrastaa.

Koiraharrastajana olen varsin laiska, satunnaisesti
olen käynyt hakutreeneissä, mutta sekin on jäänyt. Päivittäin tehdään pitkiä lenkkejä metsässä ja
omatoimista koulutusta tulee tehtyä jonkin verran.
Muita harrastuksia on matkailu, patikointi ja nykyisin myös veneily.

Dobermanneja elämässäni on ollut 30 vuoden ajan.
Tällä hetkellä perheeseemme kuuluu 1,5-vuotias dobermanni Kamu, joka näkyy harrastamassa
pääasiassa mieheni Tommin kanssa. Itselleni on
jäänyt sitten tämä yhdistystoiminnan virallisempi
puoli, koska elämäämme viihdyttää myös 6-vuotias
poikamme. Koiraharrastus on onneksi siitä mukavaa,
että siihen voi osallistua koko perhe.

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.

Kuvassa Tommi, Severi ja Kamu
Nähdään tapahtumissa!

Aktiivista kesää kaikille!

varajäsen

sihteeri

Tuija Aronen

Aila Lindqvist

olen Arosen Tuija
Uuden Lahden Villähteeltä. Olen aloittanut
koiraharrastukseni
1981 dobermannilla,
jolle saatiin kaveri
1990. PK-treenejä
tehtiin ahkerasti, lajina
viesti, mutta kisaaminen ei ollut tuloksekasta.

jokunen vuosi.

Tällä hetkellä minulla on 3 espanjanvesikoiraa, joiden kanssa olen kisannut
sekä tokossa että rally-tokossa ja kahden kanssa
olen suorittanut BH-kokeen hyväksytysti. omien ja
muidenkin koirien kanssa touhutessa olen huomannut, että koirakon yhteistyössä on tärkeää oppia
tuntemaan oma koira ja osata edetä yksilöllisesti
koiraa ja itseään kuunnellen!

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 olen tehnyt lukemattomia kilpailujälkiä muille harrastajille. Koiraharrastus
vei mukanaan syystä omien koirien ja harrastus
jatkuu...

Saa tarttua hihasta ja pysähtyä juttelemaan!

Hyvää harjoittelu- ja koevuotta kaikille!
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Olen Aila Lindqvist,
yhdistyksen sihteerinä
olen nyt toista rupeamaa, ensimmäinen
pesti kesti 15 vuotta,
tuli muutaman vuoden
tauko ja tätä uutta
kautta on takana jo

jäsen, rahastonhoitaja

jäsen

Tarja Söderholm

Mirka Ekholm

Olen Tarja Söderholm,
Lahdessa syntynyt ja
lähes juurilleni palannut, Mukkulan metsiin
samoilemaan. Jos vuosi
sitten luit edelliset esittelyt Mopen-postista,
niin voit siirtyä suoraan
seuraavaan henkilön tarinaan. Kirjoituksessani ei ole
mikään muuttunut, paitsi ikää on tullut yksi vuosi
lisää, mutta hyvä näin.

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
päävastuualueellani.
Eli minun kanssani voi
jutelle myös sujuvasti vaikka päivän pelivihjeistä
Jokimaalle.

Ensimmäinen koirani oli suursnautseri SF KVA &
MVA Beries Heide ja kuvassa näkyy viimeinen koirani 3,5-vuotias kääpiösnautseri Beries Frosty Hetty.
Näiden kahden välissä on ollut toinen suursnautseri
Dhia ja labradorinnoutaja Wiilis.

Ensimmäisen koirani kodinvaihtaja-dalmiksen, Larin,
sain 15-vuotiaana. Ystävälläni oli samaan aikaan
rottweileruros Cassu. Tällöin hurahdimme PK-lajeihin 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. Palattuani Suomeen
2005 harrastus alkoi taas täysillä, silloin terrieri- mixin ja sittemmin Cotton De Tulearin, Papun kanssa.
Terrierin kanssa kisasimmekin joissain
epiksissä.

Yhdistykseen olen liittynyt vuonna 1981 ja Heiden
kanssa olen kilpaillut jäljellä. Tuli kuitenkin aika
kun varsinainen kilpaura jäi syystä tai toisesta , niin
jatkoin yhdistyksen muissa hommissa. Ratamestarin
ja koetoimitsijan tehtävät on tullut tutuksi vuosien
saatossa. PK-tuomarin hommiakin kerkisin jokusen
vuoden tehdä. Olen ollut myös kanttiinissa, sihteerinä, rahastonhoitajana, näyttelytoimikunnassa yms.
Yhdistyksen puheenjohtajana olin vuodet 1992 –
2003 ja kunniapuheenjohtajaksi minut kutsuttiin
2004. Eikä siinä kaikki, saas nähdä mitä tulevaisuus
tuo tullessaan. Toivottavasti jaksan ja saan olla mukana vielä jatkossakin. Hallituspestiä on vielä vuosi
jäljellä, joten työsarkaa kyllä riittää.

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.

Aurinkoista kevättä ja aktiivista koe-/näyttelykautta
teille kaikille lukijoille!
jäsen

Minna Parviainen
Olen Minna Parviainen.
Nyt ensimmäistä kertaa LKK:n hallituksen
jäsenenä.

Uutena hallituksen jäsenenä ja aktiivina toivon, että
LKK:laiset tulisivat rohkeasti juttelemaan ja kertomaan minulle toiveistaan tai ideoistaan niin rallykuin tokoharrastuksen kehittämisen suhteen, sillä
yhdistyksen jäseniähän vartenhan me olemme.

Koiria on ollut melkeinpä aina kotona, mutta
nyt ensimmäinen harrastuskoira pitkäkarvainen collie Iines. Treenaillaan tavoitteelisesti tokoa,
hakua ja jälkeä. Bh-koe suoritettiin vuosi sitten ja
tarkoitus olisi kisakentilläkin pyörähtää.
Näin koiraharrastus kärpäsen purreena haluan olla
tukemassa omalta osaltani yhdistystä talkoohommissa ja hallituksen jäsenenä.
Toivotan aktiivista harrastusvuotta kaikille!
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varajäsen

jäsen, jäsensihteeri

Olen jo reilusti
keski-iän ylittänyt
toimistopäällikkö,
myöhäisherännäinen
koiraharrastuksissa.
Jostain syystä olen
ajautunut mukaan
seuran toimintaan

Olen Pirjo Iso-Kuusela
ja olen ollut Lahden
Käyttökoira ry:n jäsen
vuodesta 2016. Tämän
vuoden alusta aloitin
toisen kaksivuotiskauteni hallituksessa. Olen
ollut myös yhdistyksen
jäsensihteeri alkaen
vuodesta 2019.

Jaana Viilamo

Pirjo Iso-Kuusela

vähän kuin takaoven kautta. Omat koirani eivät
näytä alkuunkaan pelastus-, suojelu- tms. koirilta,
pikemminkin pelkiltä sohvanvaltaajilta.

Asun Lahden Ahtialassa omakotitalossa koirani
Wakan (Bestseller Waka Waka, BALT EE LV LT JMVA
RTK2) ja kahden kissani kanssa. Harrastukseni
liittyvät suurimmalta osalta Wakan kanssa tekemiseen. Harrastamme tottelevaisuutta, hakua, jälkeä,
esineruutua ja Rally-tokoa. Olemme käyneet pari
kertaa myös TOKO-kisoissa ja saavuttaneet jo yhden
ykköstuloksen alokasluokasta. Kaiken edellä olevan
lisäksi käymme myös koiranäyttelyissä. Valitettavasti
kaikki harrastustoiminta on tällä hetkellä katkolla
koko maailmaa riepottelevan koronaepidemian
vuoksi, joten tämän vuoden kilpailusuunnitelmat
menivät uusiksi.

Ensimmäisen oman koiran sain 11v sitten, mutta
toki meillä on koiria ollut ennen minun ikiomaanikin. Miehelläni oli sakemanninarttu, Nati, kun
aikanaan tapasimme. Hän kuului Lahden Käyttökoira ry:hyn ja oli kouluttanut Natin Vilenin 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 rallytokoilleet.

Koiraharrastuksen myötä olen tutustunut ihaniin
ihmisiin ja saanut monia uusia ystäviä. On kiva
kuulua aktiiviseen ja hyvin hoidettuun yhdistykseen.
Jäsensihteerinä toivon, että otatte rohkeasti yhteyttä, mikäli nimenne tai osoitteenne on muuttunut,
haluatte liittyä jäsenten Facebook-ryhmään tai teillä
on muita kysymyksiä jäsenasioihin liittyen.

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 kymmenen vuoden ajan, pari
vuotta puheenjohtajanakin. ”Tuomarikoulutukseltani” olen kansallisen tason tuomari ja yhdistetyn TD.
Salppurin kisoissa toimin yhdistetyn kilpailusihteerinä.

Toivotan kaikille hyvää loppuvuotta ja aurinkoisia
ulkoiluhetkiä!

Koirien kanssa olemme harrastaneet tottelevaisuutta,
jälkeä ja hakua. Koiraharrastus on tärkeä osa elämää.
Kalenteria täyttää mukavasti kehä/talkooväen kahvitukset, PK-kokeissa henkilöryhmässä toimiminen sekä
hakuharjoitukset.

jäsen

Kaarina Granlund
Olen Kaarina Granlund
Lahden Kunnaksesta.
Omakotitalossa kanssani
asustelee aviomies Risto
ja saksanpaimenkoira
Noname eli kotoisasti
Jade, jolla on ikää nyt
melkein neljä vuotta.

Olen ollut LKK:n jäsen vuodesta 2005 asti ja nykyään
toimin Koiramäen emäntänä ja lisäksi olen huvi- ja
näyttelytoimikuntien jäsen ja vastaan asustemyynnistä. Koiraharrastus on tuonut ystäviä ja yhteinen
tekeminen harrastuksen parissa yhdistää.
Toivotan kaikille aktiivista harrastus vuotta 2020 ja
onnistumisia!

Koiraharrastukseni alkoi jo vuonna -91 ja tositarkoituksella 2005 saksanpaimenkoiran Essin kanssa.
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Vuoden 2020 parhaiden palkitseminen
Vuosikokouksessa palkitsemme vuonna 2020 ansioituneet koirat.

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

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

Muut palkittavat

Valionarvon saavuttaneet
LKK:n Talvinäyttely kiertopalkinto

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

Kannustuspalkinto

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

Vuoden talkoolainen

Ehdotuksia perusteluineen voi lähettää hallitukselle.
Kaikkia yllämainittuja palkintoja voit hakea lähettämällä koiran tiedot, kopion
kilpailukirjasta ja tiedon siitä, mitä palkintoa haet
31.12.2020 mennessä sihteerille:
Aila Lindqvist, Järvisenkatu 8 B 8 15880 Hollola.
Mikäli itse et ilmoita tai et halua olla valinnoissa mukana,
emme ota tuloksiasi huomioon. Voit anoa vain yhtä palkintoa.
Myös vuoden 2020 vuosikertomukseen otamme tietoja, jos koirastasi on tullut
tottelevaisuus tms. valio tai suorittanut Virta-tarkastuksen. Ilmoita koirasi tiedot
sihteerille 31.12.2020 mennessä kirjallisesti, jotta tiedot tulevat oikein.
Hallitus päättää pidättää oikeuden poiketa päätöksestään katsomissaan tilanteissa.
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Kuva Anni Lemmetty

Vuoden koirat
2019
Yhdistyksen vuosikokouksessa palkittiin vuoden 2019 parhaat koirakot:

paras palveluskoira

bpmn Aktivistin Kanerva

om./ohj. Jonna Markkanen, apuohj. Jari Pölhö

rexin malja

hwu Stelmo’s Nimrod
om. Mikko Kekäle

hekun malja

hwn Uskihoff’s Melina
om. Lotta Mertsalmi

haun malja

rwn Sir’weilerin Lannistumaton Lumi
om. Päivi Hirvonen

viestikoira

bpmn Aktivistin Kanerva
om./ohj. Jonna Markkanen, apuohj. Jari Pölhö

tokokoira

mittelspitz Hulahulan Charlie Parker
om. Heli Isotalo

rally-tokokoira

bptn Gayatri
om. Terhi Perkiö

agilitykoira

bpmn Tammikallion Riemu
om. Marianna Pettersson

monipuolisin koira

hwn Hathor Eilleen
om. Lotta Mertsalmi
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rexin malja

Vetokoiran sydän ja vahtikoiran vartalo
hovawart, uros
Stelmo’s Nimrod ”Rodi”
s. 15.6.2015
Omistaja Mikko Kekäle
Olemme harrastaneet ja kokeilleet lähes kaikkia palveluskoiralajeja. Maasto-osuuksilla potentiaalia on ollut
havaittavissa. Ukot ovat löytyneet ja
kepit nousseet, mutta tottelevaisuuden kanssa on ollut haasteita, suuria
haasteita. Myös näyttelykehien kiertäminen on tullut tutuksi. Kuitenkin
aina joku vanhempi ja muhkeampi vei
pinssit kuonon edestä. Ei nyt aivan
kaikkia, mutta Rodin mielestä näyttelyt olivat tylsiä, koska kehässä ei
saa mennä täyttä vauhtia. Kiinnostus
vetourheilua kohtaan kumpuaa rakkaudestani kestävyysurheiluun ja olin
koiraa hankkiessa miettinytkin, että
tarvitsen lenkkikaverin kadonneen
treenimotivaation tueksi.
Rodin ollessa noin vuoden ikäinen,
aloitimme satunnaisen juoksuharrastuksen. Varusteiden pukeminen
ja lähtökäskyn antaminen saa Rodin
syttymään eri tavalla kuin missään
muussa lajissa. Ensimmäisen kerran
olimme lähtöviivalla Vantaan Hakunilassa erään rescue-yhdistyksen juoksutapahtumassa. Kyseessä ei ollut
vakavamielisin kilpailu, vaan enemmänkin tapahtuma. Meille se oli kuitenkin kilpailu. Saavuimme maaliin
5km:n lenkiltä sellaisessa ajassa, etteivät järjestäjät olleet vielä ehtineet
pystyttämään maalia. Yhteistyö koiran kanssa oli saumatonta ja silloin
tiesin että tässä on meidän lajimme.
Valjakkohiihto tuli mukaan vetoharrastukseen vähitellen. Ensin takapihan pellolla, järven jäällä ja lopulta
ihan oikeilla laduilla. Alussa suksia ja
sauvoja piti purra ja haukkua, mutta
se unohtui nopeasti kun sai juosta
täysillä eteenpäin. Ensimmäinen kilpailu hiihdettiin Hämeenlinnassa alkuvuodesta 2018. Rata, keli ja matka
olivat rankkoja. Menestystä ei tullut,
mutta mottoni mukaan ”joskus pitää
tuntua pahalta, että voi tuntua hyväl-

tä”. Oma sairasteluni jätti sen vuoden
kisakauden yhden kilpailun mittaiseksi.
Alkuvuodesta 2019 olimme paremmin valmistautuneita. Edellisen syksyn juoksukilpailut ja treenit olivat
sujuneet mukavasti, koira ja isäntä
olivat paremmassa kunnossa kuin
aiemmin. Talven hiihtokilometrit olivat kuitenkin melko vähäisiä ja tasoitusta annettiin myös sillä että Lahdessa ei ollut luvallista koirahiihtolatua.
Eikä ole vieläkään, mutta toivon ja
uskon, että tähän tulee vielä muutos.
Ei kukaan uskonut vielä hetki sitten
skeittauksenkaan olevan olympialaji.

Mäntyharjulla järjestettiin Palveluskoiraliiton
SM-sprinttihiihdot
9.3.2019. Sarjamme on oman ikäni
ja koiran rodun perusteella ”Miesten
C-sarja”. Koirahiihdon sprinttikilpailun
kulku on samanlainen kuin ilman koiraakin järjestettävän sprintin. Ensin
hiihdetään aika-ajot, sitten välierät
ja lopuksi finaali. Rodille kisapäivä on
lähes samanlainen kilpailumatkasta
riippumatta. Syömättä edellisestä päivästä lähtien ja pakotettuna juomaan
aamusta alkaen. Sitten niin monta
lämmittelylenkkiä, että suoli on varmasti tyhjä ennen lähtöviivaa. Erävaiheissa lähtö tapahtuu yhteislähtönä
lähtölatuja pitkin, siten että koiraa
pidellään valjaista kiinni. Tunnelma
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on sanoinkuvaamaton, kun avustajat pitelevät koiria ja lähtösummerin
jälkeen ampaistaan matkaan lumen
pöllytessä ja oman sykkeen kohotessa jännityksestä. Lähdimme finaaliin lähtöpaikalta numero 3. Rata oli
SM-kisojen vaatimuksen mukainen eli
sisälsi jyrkkiä nousuja ja laskuja, sekä
tiukkoja käännöksiä. Lähtösuoran jälkeen oli jyrkkä lasku, jonka lopussa
180 asteen käännös. Huippunopeutemme laskussa oli 42km/h. Meidät
ohitettiin jyrkässä seinänousussa ja
tipuimme neljänneksi. Muista koirista
saa kuitenkin melko paljon vetoapua
kilpailussa ja kuittasimmekin melko

nopeasti takaisin kolmospaikkamme.
Kirkkaammat mitallisijat pääsivät hieman karkaamaan ohittelun aikana,
mutta lopussa hopean pilkahdus kävi
kuitenkin silmissä, kun toisella sijalla labradorin kanssa hiihtänyt mies
kaatui hieman ennen maalisuoraa.
He pääsivät kuitenkin pystyyn niin
nopeasti että säilyttivät sijoituksensa.
Tulimme maaliin kolmantena saavuttaen SM-pronssimitalin. Mitaliakin
tärkeämpää oli se, että ohitukset olivat menneet täydellisesti ja yhteistyö
koiran kanssa oli saumatonta. Rodin
mielestä maalissa on parasta, kun saa
maitorahkaa, oli sijoitus mikä hyvänsä.
Kauden toiset SM-kilpailut järjestet-

paras rally-tokokoira
tervueren, narttu
Gayatri ”Viima”
s. 15.11.2016
Omistaja Terhi Perkiö
Viima on kolmevuotias tervutyttö. Se
on innokas ja oppivainen harrastuskoira, mutta osaa kotona heittäytyä
koko perheen rauhalliseksi sylivauvaksikin. Viiman kanssa harrastan
rally-tokon lisäksi tokoa, metsäjälkeä
ja koiratanssia. Kisoissa olemme käyneet rally-tokon lisäksi vasta koiratanssin molemmissa lajeissa (FS ja
HTM).
Viiman kanssa aloitin rally-tokossa kisaamisen vuosi sitten tammikuussa.
Ensimmäinen koulutustunnus RTK1
tuli suoraan kolmella kisalla ja hyvillä
pisteillä 99/100, 98/100 ja 100/100.
Hienoin kokemus oli belgianpaimenkoirien rotumestaruuskisa, jossa Viima sijoittui ALO-luokassa kolmanneksi belgiksi ja voitimme joukkuekultaa.
Myös RTK2-koularin saimme kolmella
AVO-luokan kisalla ja mukavilla pisteillä.
Näissä kuudessa kisassaan Viima pääsi yhtä kertaa lukuun ottamatta aina
palkintopallille kolmen parhaan joukkoon, vaikka rally-tokossa kisaajia on
yleensä melko paljon. Palkinnoillaan
Viima on hankkinut itselleen monta
lelua ja ohjaajalleenkin joskus suklaa-

tuottaa vaikeuksia, koska koira ei aina
ymmärrä monta kierrosta pitäisi hiihtää ja mahtaisikohan jo päästä kääntymään maalialueelle.
Ensimmäinen viiden kilometrin lenkki sujui semmoista vauhtia että hymy
nousi suunpieliin. Tämän jälkeen ohitettiin maalialue ja kolmosen lenkille käännyttäessä Rodin menohalut
unohtuivat, kun ei mentykään maaliin
herkuttelemaan. Matkalla olleiden
muiden kilpailijoiden ja ”mene”-käskyjen avustuksella päästiin lopulta
maaliin 3. sijalla saavuttaen SM-prossia. Olin tulokseen tyytyväinen, koska
kaikesta hyytymisestä ei voi syyttää
koiraa, vaan omilla maitohapoillakin saattoi olla osuutta jälkimmäisen
kierroksen notkahdukselle.
Kisakauden 2020 pilasi lumeton talvi ja koronavirus. Meidän kautemme
ta.
Nautin siitä, että pääsin aloittamaan
taas alemmissa luokissa kisaamisen
Viiman kanssa. Vanhemmalla koirallani Pyryllä on jo koulari rally-tokon
korkeimmasta eli mestariluokasta.
En ole enää juuri viitsinyt kisata Pyryn kanssa rally-tokossa, koska se on
erittäin kiihkeä bordercollie, eikä rally-toko ole sille sopivin laji. Viiman
kanssa olen yrittänyt ottaa opiksi vanhemman koirani kanssa tekemistäni
virheitä, mutta kuten kaikki varmaan
tietävät, se on helpommin sanottu
kuin tehty.
Rally-tokossa siirtyminen AVO-luokasta VOI-luokkaan on iso harppaus,
koska voittajaluokassa tulee mukaan
myös oikealla puolella seuraaminen.
Viiman kanssa selvitimme voittajaluokan hämmästyttävän nopeasti. Ilmoitin Viiman kahtena peräkkäisenä
viikonloppuna oleviin tuplakisoihin
ja niistä saimme RTK3-koularin. Ensimmäinen kisa tosin meni aivan päin
honkia, sekoilin itse ja hukkasin meidät radalle, niin että emme saaneet
tulosta. Kolmesta seuraavasta kisasta
saimme tulokset, joista 96/100 pisteillä tuli myös voitto ja toisella samalla pistemäärällä kolmas sija.
Nyt Viima on siis siirtynyt mestariluokkan ja olemme treenanneet paljon MES-luokassa tulevia uusia liikkeitä, kuten edessä peruuttamista ja
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päättyi kuitenkin ennen kuin se ehti
alkaakaan. Loppuvuodesta 2019 Rodi
alkoi ontumaan voimakkaasti maastopyörällä ja juosten tehtyjen vetoharjoitusten jälkeen. Lääkärikäyntien
ja tutkimusten jälkeen epikriisi alkoi
olla tuloslistaa pidempi. Annoin Rodille sairaseläkepäätöksen vetoharrastuksista tänä keväänä, jotta saan
pitää sen mahdollisimman pitkään
arjessa terveenä. Nyt käyn taas juoksu- ja hiihtolenkeillä yksin. Pukeudun
lenkkeilyvaatteisiin Rodilta piilossa,
ettei se meinaa tulla läpi ovista ja ikkunoista, koska ei pääse lenkille mukaan. Halusin kirjoittaa vähän pidemmän tarinan, koska se jää Rodin osalta
tämän harrastuksen viimeiseksi.
Rakkaudesta rempomiseen,
Mikko ja Rodi •

Terhi Perkiö

tiin Kuhmossa 23.3.2019 normaalimatkojen osalta. Kisapaikalle matkustettiin edellisenä iltana. Aamulla
tutustuin kisarataan ja testasin suksia. Rata oli rankka ja voitelu ei millään tahtonut sattua kohdalleen, niinkuin aina. Rodin rutiinit olivat myös
samat kuin aiemmin, liian vähän ruokaa ja liikaa juomaa. Normaalimatkan
kilpailussa radan pituus on tyypillisesti noin 8 kilometriä, kuten nytkin
oli. Lähtö tapahtuu väliaikalähtönä
minuutin välein ja matka hiihdetään
useampana kierroksena, eikä yhtenä kahdeksan kilometrin lenkkinä.
Nyt hiihdettiin ensin viiden kilometrin lenkki ja sen perään kolmen kilometrin lenkki. Tällöin matkan varrella
ohitetaan muiden sarjojen hiihtäjiä
useammin kuin oman sarjan hiihtäjiä. Myös uudelle kierrokselle lähtö

merkille lähetystä. Kisoihinkin olimme jo ehtineet ilmoittautua, mutta
sitten kävi kuten kävi, Suomi pysähtyi
koronan takia. Koska nyt vallitsevan
tilanteen takia kaikilla on kisatauko,
voinkin suositella rally-tokoa hyväksi hömppätreeniksi myös PK-koirille
ja tokoirille. Tiedän, että joidenkin
mielestä rally-toko on kummallinen
laji, jossa niuhotetaan ihmeellisistä
asioista. Kannattaa kuitenkin vilkaista
rally-tokon sääntöjä ja miettiä, voisiko
lajille antaa mahdollisuuden. Rally-tokon liikkeitä voi hyvin treenata itsekseen, vaikka omassa olohuoneeessa,
mikä on näinä aikoina hyvä juttu. •

hovawart, narttu

RTK2 BH Hathor Eilleen ”Elli”
s. 19.1.2017
Omistaja Lotta Mertsalmi

Lotta Mertsalmi

monipuolisin koira

Nyt 3-vuotias Elli on miellyttämisenhaluinen, vietikäs ja suhteellisen
helppo kouluttaa. Tavoitteemme ovat
metsäjäljellä ja siihen valmistauduttiin viime kaudella suorittamalla käyttäytymiskoe.
Huvittelulajimme on rally-toko, jossa
haettiin myös kilpailukokemusta alokas- ja avoimessa luokassa kussakin
kolmen kisan verran. Rotumestaruustokoon osallistuttiin saavuttaen kaverijoukkuekisan kolmas sija ja näyttelykehässäkin pyörähdettiin. •

paras jälkikoira
hovawart, narttu

FI EE MVA JK2 Uskihoff’s Melina
”Lara”
s. 26.12.2015
Omistaja Lotta Mertsalmi

Lotta Mertsalmi

4-vuotiaalla Laralla on erinomainen
työmoraali jälkityöskentelyssä ja se
on energinen ja (halutessaan) yhteistyökykyinen. Laran kanssa saavutettiin JK1 ykköstuloksella heinäkuussa
ja JK2 hyvällä kakkostuloksella elokuussa.
Tulosten myötä Laran saatua näyttelystä lokakuussa kolmannen sertinsä,
siitä tuli myös Suomen muotovalio. •

Toimintasuunnitelma 2020
TOIMINTA-AJATUS
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, hyväluonteinen ja
yhteiskuntaan soveltuva koira.
• Päämääriensä hyväksi toimia laillisesti ja puolueettomasti.
Tarkoituksensa
toteuttamiseksi
Lahden Käyttökoira järjestää palveluskoira- ja muita koirakokeita,
kilpailuja, näyttelyitä, kursseja, koulutustilaisuuksia, leirejä, retkiä, neuvontatilaisuuksia ja huvitilaisuuksia
yms. Yhdistys voi myös harjoittaa julkaisutoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu ottamaan
vastaan jälkisäädöksiä ja lahjoituksia,
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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 yhteistyösopimuksen,
joka oikeuttaa jäsenistön saamaan
ostoksistaan asiakasalennuksia.

KOULUTUSTOIMINTA
Yleiskoulutukset

tapahtuvat

Löyt-

tymäen kentällä tiistaisin (kesäaikana) ja sunnuntaisin (talviaikana).
Tavoitteelliset koirakot ovat voineet
harjoitella yksitellen samaan aikaan
kentällä. Tavoitteellisten tottelevaisuuskoulutuksen jatkoryhmä kokoontuu keskiviikkoisin ja sunnuntaisin
talviaikana. Koiramäessä kokoontuu
pk-tottelevaisuusryhmä sunnuntaisin. Koiramäen kenttä ja maasto ovat
jäsenten omatoimisessa käytössä.
Koulutusohjaajilla on jäsenille jäsenkortteja, jotka oikeuttavat mahdollisiin alennuksiin.
Hallivuoro: VAU:n halli, Vipusenkatu
25 Lahti, on varattu helmikuun loppuun rally-tokolle 1 h/vk, pk-tottikselle 1 h/vk, ja pelastuskoirille 1-2 h/vk.
Maastokoulutusta tapahtuu eri koulutusvetäjien ryhmissä viikoittain
sopimusten mukaan. Kesäaikana
koulutukset tapahtuvat pääasiassa
arkipäivisin ja talviaikaan viikonloppuina. Koulutus- ja koemaastojen
käytöstä sovitaan maanomistajien ja
metsästysseurojen kanssa sekä pyritään käyttämään yhdistyksen Koiramäen aluetta. Koiramäen kenttää ja
harjoitusaluetta edelleen kehitetään.
Koe- ja koulutustoimikunta on järjestäytynyt uudelleen ja toimikunnassa
on eri koulutusryhmien edustajia. Toimikunta suunnittelee ja toteuttaa eri
lajeille sopivia koulutustilaisuuksia,
jotka hallitus hyväksyy.

KILPAILU-, KOE- JA KOULUTUSTILAISUUDET

useammalle koirakolle koetulokset ja
ainakin yksi uusi hälytyskoira.
• Tutustuminen IPO-R -kokeisiin
• Hälyryhmän omat treenit ja yhteistyö lähialueen muiden hälytysryhmien kanssa
• Yhteistyö ja -harjoitukset Pelastuspalvelun, Poliisin ja muiden VAPEPA-ryhmien kanssa
• Omien kokeiden järjestäminen (PEKO-T, IPO-R)
• Häly- ja VIRTA-treenien järjestämien
• VIRTA-testin järjestäminen tarvittaessa
• Pelastuskoiratoiminnan perusteet
ja apuohjaaja -koulutuskurssin järjestäminen yhteistyössä Keravan
Koiraharrastajien kanssa ja uusien
ryhmäläisten osallistuminen
• Kokeisiin osallistuminen
• Ulkopuolisen kouluttajan hankkiminen tarvittaessa
• Uusien maastojen ja harjoituspaikkojen hankkiminen
• Ryhmäläisten oma kouluttautuminen Palveluskoiraliiton ja VAPEPA:n
kursseilla

NÄYTTELYTOIMINTA
Yhdistys järjestää varojen hankkimiseksi seuraavat näyttelyt. Näyttelyjen
järjestämisistä vastaa näyttelytoimikunta.
• Talvinäyttely 19.1.2020 n. 1400 koiran näyttely Messukeskuksessa ryh-

Pk-kokeita: jälkikokeita, hakukokeita,
sekä BH kokeita keväällä ja syksyllä,
peko-koe, tokon piirinmestaruuskoe
22.8.2020,
IGP-FH MM Lahdessa 19.-23.5.2020,
Pajulahti yhteistyössä Palveluskoiraliiton kanssa.
Järjestetään kurssi- ja koulutustapahtumia.
Lisäksi tuetaan arvokilpailuihin osallistuvia LKK:ta edustavia jäseniä ja
joukkueita.

PEKO

Maastokoulutuksen kehittäminen ja
jatkaminen, vuonna 2020 erityisteemana jäljestys sekä alueen tarkistamisen varmuus. Tavoitteena saada
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mille 1/9 ja 2, junior-handler, lapsi
ja koira kilpailu, parikilpailu, myös
pennut
• Kaikkien rotujen n. 700 koiran Pentunäyttely 25.10.2020, sisältäen
myös edellä mainitut kilpailut
• Talvinäyttely 17.1.2021 FCI ½ & FCI
9, myös pennut, junior handler

MUU TOIMINTA
Virkistys

Jäsenille järjestetään erilaisia huvi- ja
virkistystilaisuuksia:
• Riikaan virkistys- ja näyttelymatka
12.-15.6.2020
• Talkooruokailu aktiivijäsenten palkitsemiseksi.

Varainhankinta
• Salpausselän Kennelpiirin KV-näyttelyn kehäkahvitusprojekti 28.29.3.2020
• Yhdistyksellä on vastuullaan 3 koirapuistoa Lahdessa: Rekolanpohjan
koirapuisto, Tanssimäenkadun koirapuisto ja Kerinkallion koirapuisto.

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

Kaikkien rotujen pentunäyttely Lahdessa 25.10.2020
Näyttelypaikka

Lapsi&koira

Lahden urheilu- ja messukeskus
Salpausselänkatu 7
15110 Lahti

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut
Showlink (ark. 11–17) puh. 09 887 30320
tai info@showlink.fi

Arvosteluluokat
Urokset 5-7kk ja 7-9kk
Nartut 5-7kk ja 7-9kk
Kasvattajaluokka (4 samanrotuista ja
saman kasvattajan kasvattamaa koiraa)
Kaikissa luokissa annetaan kirjallinen
arvostelu. Kasvattajaluokan ilmoittautuminen paikan päällä.
Muut kilpailut
Junior handler
Lapsi&koira
Parikilpailu (2 samanrotuista koiraa)
Parikilpailun ja lapsi&koira-kilpailun
ilmoittautuminen paikanpäällä
Ilmoittautuminen
		
18.8.-28.9.
Pentunäyttely
euroa

15.4.-17.8.
30 euroa
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		28.9. mennessä
Kasvattajaluokka 10 euroa
Junior handler 10 euroa
		
paikanpäällä
Parikilpailu

Ilmoittautuminen
10 euroa

5 euroa

Muut tiedustelut Tarja Söderholm klo
15–18 puh. 040 583 1471 tai email: tarja.
kristiina@luukku.com

Tuomarit
FCI1 - varalla kaikille Pirjo Aaltonen

Antti Nieminen - ardennienkarjakoira,
australian töpöhäntäinen karjakoira,
australiankelpie, australianpaimenkoira,
belgianpaimenkoirat, bergamasco,
bordercollie, bouvier, ceskoslovensky
vlcak, etelävenäjänkoira, hollanninpaimenkoirat, komondor, kuvasz, lancashirenkarjakoira, owczarek podhalanski,
picardienpaimenkoira, pitkäkarvainen
pyreneittenpaimenkoira, polski owczarek
nizinny, schapendoes, schipperke, serra
de airesinpaimenkoira
Harry Tast - pitkäkarvainen collie
Hilkka Salohalla - australiankarjakoira,
beaucenpaimenkoira / beauceron, brienpaimenkoira / briardi, karpaattienkoira,
mudi, partacollie, pulit, pumi, saksanpaimenkoirat, vanhaenglanninlammaskoira,
welsh corgit
Unto Timonen - itäeuroopanpaimenkoira, katalonianpaimenkoira, kroatianpaimenkoira, lyhytkarvainen pyreneittenpaimenkoira, mallorcanpaimenkoira,
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maremmano-abruzzese, pieni amerikanpaimenkoira, romanianpaimenkoira, saarloos wolfhond, shetlanninlammaskoira,
sileäkarvainen collie, slovakiancuvac,
tsekinpaimenkoira, valkoinenpaimenkoira

FCI2 - varalla kaikille Antti Nieminen

Harry Tast - apinapinseri, appenzellinpaimenkoira, bernhardinkoirat, berninpaimenkoira, bokseri, bordeauxindoggi,
bukovinankoira, bullmastiffi, cane corso,
dobermanni, dogo argentino, englanninbulldoggi, hovawart, kaukasiankoira,
keskiaasiankoira, kääpiöpinseri, kääpiösnautserit, landseer, leonberginkoira,
pinseri
Juha Putkonen - pyreneittenkoira,
pyreneittenmastiffi, rottweiler, sarplaninac, shar pei, snautserit, suursnautserit,
tanskalais-ruotsalainen pihakoira, tiibetinmastiffi, venäjänmustaterrieri
Unto Timonen - aidi, alentejonkoira,
broholminkoira, castro laboreironkoira,
entlebuchinpaimenkoira, espanjanmastiffi, estrelanvuoristokoirat, fila brasileiro,
hollanninrottakoira, isosveitsinpaimenkoira, itävallanpinseri, kanariandoggi,
kangalinkoira, karstinpaimenkoira,
mallorcandoggi, mastiffi, napolinmastiffi,
newfoundlandinkoira, sao miguelinfila,
tanskandoggit, tornjak, tosa, uruguayncimarron

FCI3 - varalla kaikille Unto Timonen.

Eeva Resko - airedalenterrieri, amerikankarvatonterrieri, amerikanrottaterrieri,
andalusianrottakoira, biewerterrieri,
japaninterrieri, karkeakarvainen kettuterrieri, lakelandinterrieri

Karin Bergbom - manchesterinterrieri,
norfolkinterrieri, norwichinterrieri, saksanmetsästysterrieri, sealyhaminterrieri,
sileäkarvainen kettuterrieri, silkkiterrieri,
skotlanninterrieri, skyenterrieri, staffordshirenbullterrieri, tenterfieldinterrieri,
walesinterrieri, valkoinen länsiylämaanterrieri, vehnäterrieri, yorkshirenterrieri
Pirjo Aaltonen - amerikankääpiökettuterrieri, amerikanstaffordshirenterrieri,
australianterrieri, bedlingtoninterrieri,
borderterrieri, brasilianterrieri, bullterrieri, cairnterrieri, ceskyterrieri, dandiedinmontinterrieri, englanninkääpiöterrieri,
glen of imaalinterrieri, irlanninterrieri,
jackrussellinterrieri, kerrynterrieri, kääpiöbullterrieri, parsonrussellinterrieri

FCI4 - varalla kaikille Karin Bergbom
kaikki rodut Juha Lehtinen

FCI5 - varalla kaikille Juha Putkonen

Kirsi Honkanen - akita, alaskanmalamuutti, amerikanakita, chow chow,
harmaa norjanhirvikoira, hälleforsinkoira,
islanninlammaskoira, itäsiperianlaika,
japaninpystykorva, jämtlanninpystykorva, karjalankarhukoira, lapinporokoira,
länsigöötanmaanpystykorva, länsisiperianlaika, musta norjanhirvikoira, pohjanpystykorva, ruotsinlapinkoira, keeshond,
kleinspitzit, mittelspitzit, pomeranian,
samojedinkoira, shiba, siperianhusky,
suomenlapinkoira, suomenpystykorva,
thaimaanpystykorva, valkoinen ruotsin-

hirvikoira, venäläis-eurooppalainen laika
Säde Hohteri - american eskimo dog,
basenji, buhund, dansk spids, etnankoira, eurasier, faaraokoira, grönlanninkoira, hokkaidonkoira, ibizanpodencot,
jakutianlaika, kaanaankoira, kainkoira,
kanadaneskimokoira, kanarianpodenco, kintamani-balinkoira, kishunkoira,
koreanjindonkoira, lunnikoira, meksikonkarvatonkoirat, perunkarvatonkoirat,
portugalinpodengot, grosspitzit, shikokunkoira, taiwaninkoira, thai ridgeback,
volpino italiano

FCI9 - varalla kaikille Hilkka Salohalla

kaikki rodut Juha Lehtinen

Juha Putkonen - bostoninterrieri, coton
de tuléar, griffon belge, griffon bruxellois,
havannankoira, japanese chin, kiinanpalatsikoira/pekingeesi, kingcharlesinspanieli, lhasa apso, löwchen, maltankoira,
petit brabancon, ranskanbulldoggi
Karin Bergbom - bichon frisé, bolognese,
chihuahuat, kiinanharjakoira, markiesje,
shih tzu, tiibetinterrieri, venäjänbolonka,
venäjäntoyt, villakoirat
Unto Timonen - cavalier kingcharlesinspanieli, kromfohrländer, mopsi,
papillon, phalène, prahanrottakoira,
tiibetinspanieli

FCI7 - varalla kaikille Harry Tast

FCI10 - varalla kaikille Kirsi Honkanen

kaikki rodut Joanna Pronin

kaikki rodut Säde Hohteri

FCI8 - varalla kaikille Pirjo Aaltonen

Muut

FCI6 - varalla kaikille Kirsi Honkanen

Eeva Resko - amerikancockerspanieli,
amerikanvesispanieli, barbet, chesapeakelahdennoutaja, clumberinspanieli,
cockerspanieli, englanninspringerspanieli,
fieldspanieli, friisinvesikoira, irlanninvesispanieli, kooikerhondje, kultainennoutaja, lagotto romagnolo, sussexinspanieli,
venäjänspanieli
Hilkka Salohalla - espanjanvesikoira,
kiharakarvainen noutaja, labradorinnoutaja, novascotiannoutaja, portugalinvesikoira, sileäkarvainen noutaja, walesinspringerspanieli, viiriäiskoira

Junior Handler Milla Lähteenmäki
Ryhmäkilpailut
FCI 1 Antti Nieminen
FCI 2 Harry Tast
FCI 3 Pirjo Aaltonen
FCI 4 Juha Lehtinen
FCI 5 Kirsi Honkanen
FCI 6 Juha Lehtinen
FCI 7 Joanna Pronin
FCI 8 Hilkka Salohalla
FCI 9 Juha Putkonen
FCI 10 Säde Hohteri
Paras kasvattajaryhmä Pirjo Aaltonen
Paras pari Juha Putkonen
Best in Show Harry Tast •
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Kiinnostaako kirjoittaminen tai onko mielessäsi jokin juttuehdotus? Askarruttaako jokin
asia treenikentällä tai haluaisitko päästä kertomaan oman koiramaisen tarinasi?
Aineistoa (kuvituskuvia, kuvia ja tekstejä), sekä juttuideoita Mopen Postiin voit lähettää sähköpostilla päätoimittajalle, osoitteeseen mopenposti@gmail.com
Lähetä tekstit joko Google Docs-dokumenttina, txt- tai word-tiedostona.
Kuvat voit lähettää JPG-, TIFF- tai PNG-muodossa, mitä korkealaatuisempi kuva, sen parempi. Mikäli kuva ei ole itse ottamasi, varmistathan kuvaajalta luvan sen käyttöön lehdessä.

Tarvikemyynti

Mopen posti

Koulutusoppaita:

Ilmoitusten hinnat:

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

12,00 €

Mainos

15,00€

1/1 sivu
1/2 sivu
1/4 sivu

13,50€
13,50€
13,50€
3,50€
2,00€

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

15,00€
3,00€
alk. 8,00€
10,00€
4,00-8,00€
25€
alk. 10,00€

Myynti: Kalevi Jääskeläinen, 040 769 0927

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

Jäsenille 50% alennus
Alennus koskee jäsenten henkilökohtaisia ilmoituksia, ei
jäsenten kaupallisia mainoksia.
Aineisto: mopenposti@gmail.com

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

Jäsenmaksut
Yhdistyksen jäsenmaksut:
Liittymismaksu

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

Asusteiden myynti: Kaarina Granlund, 040 564 0245

85,00€
45,00€
25,00€

Vuosijäsen
Ainaisjäsen
Nuorisojäsen
Perheenjäsen
Perheen 3. jne. jäsen

20,00€
tai koulutuskortti
20,00€
200,00€
8,00€
8,00€
5,00€

SEURAAVA MOPEN POSTI
ILMESTYY
MARRAS-JOULUKUUSSA
2020

Aineisto 19.10.2020 mennessä
sähköpostilla osoitteeseen:
mopenposti@gmail.com

Osoite,
jos vastaanottajaa ei tavoiteta:
Emma Tuominen
Wolter Ramsayn katu 7 a 16
15700 Lahti
Mopen posti 1/2020

