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Sisällysluettelo



Yhteistyössä on voimaa! 

Kiitos teille hyvät koiraharrastajat, koiralliset ja koirattomat, aktiivisesta harrastamisesta. Itse olen lukeutunut 
koirattomaksi koiraihmiseksi jo puolitoista vuotta, mutta nyt rupeaa uuden pennun hankinta olemaan jo lä-
hellä. Koirattomanakin on yhteinen harrastaminen ollut mielekästä.

Yhdistyksellämme on ollut hieno harrastusvuosi, joka alkoi talvella Talvinäyttelystä ja jatkui arkitottiskurssilla, 
sekä sarjalla hienoja luentoja. Harrastuskausi jatkui myös upeasti järjestetyillä kokeilla ja muilla kursseilla. Vii-
meisimpinä on ollut pentunäyttely, joka oli historiamme suurin ja siellä toteutettiin siihen mennessä suurim-
pana näyttelynä arvostelujen sähköinen tallennus ja online tallennus samaan aikaan. Näyttelyn järjestelyissä 
yhdistys onnistui erinomaisesti. Loppusyksystä on ollut myös BH-koe ja Smartdog-testi. Kiitos teille aktiiviset 
harrastajat ideoista ja toteutuksesta eri tapahtumissa! Mukana on ollut yli 100 aktiivista talkoolaista. Ilman 
talkoolaisia ja osallistujia tällaiset tapahtumat eivät olisi mahdollisia. Kiitos myös aktiiviset harrastajat, jotka 
ovat LKK:ta edustaneet. Suuri kiitos myös aktiiviselle hallitukselle ja muille yhdistyksen toimitsijoille, joita 
ilman emme voisi toimia! 

Vuoteen on mahtunut myös perinteinen jäsenmatka Tallinnaan ja yhdistyksen muutto uusiin tiloihin Mopen 
Koloon Saksalaan. Yhdistys on liittynyt Suomen Valjakkourheilijoiden liiton jäseneksi ja jäsenten on mahdol-
lisuus kilpailla valjakkolajeissa edustaen Lahden Käyttökoira ry:tä. Tämäkin oli yksi jäseniltä tullut toive, joka 
toteutettiin. Yleiskoulutukset pyörivät vielä joulukuun alkuun ja sitten pidetään pieni talvitauko.
Kiitollisin mielin on hyvä suunnata katseet ensi vuoteen, jonne on suuria suunnitelmia. Vuosi lähtee käyntiin 
uudistuneella Talvinäyttelyllä, jossa on 1 ja 2 ryhmän koirien lisäksi 9 ryhmän koirat. Muut suunnitelmat toi-
mintavuodelle ovat vielä avoinna ja niistä tiedotetaan myöhemmin, mutta valmisteluja on jo tehty. Lisäksi 
toivotaan teiltä jäseniltä toiveita ja ehdotuksia ensi vuodelle. 
Mukavaa joulun odotusta! •

- Marianne Nurminen
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Puheenjohtajalta



Kalenteri
 Tammikuu 2019
 13.1. Talvinäyttely

 Huhtikuukuu 2019
 6.4. Mopen postin aineistopäivä

Koulutukset
 Yleiskoulutukset jatkuvat talvella sunnuntaisin kello 10. Talvitauko 3.12.2018- 
 17.2.2019  Pakkasraja -10 C.

 Itseohjautuva rally-tokoryhmä 3.10.-19.12.2018 ja 2.1.-27.3.2019
 keskiviikkoisin kello 19-21 Salpausselän kennelpiirin hallilla, Simolankatu 2, Lahti. 
 Ilmoittaudu etukäteen ennen vuoroa Raija Enqvistille (044 708 99 09, kaarina57@outlook.com).  
 Maksu 10e kausi (syksy tai kevät) tai 2e kerta yhdistyksen tilille 
 FI82 5612 1120 0653 02, viite 1009. 

 Tavoitteellisten palveluskoirakokeisiin tähtäävien koirakoiden 
 treeniryhmä tiistaisin kello 19 Löytyllä, talvikaudella sunnuntaisin 
 yleiskoulutuksen jälkeen.
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Kantoluoto selittämässä koulutusfilosofiaansa

Jari Kantoluoto tuli LKK:lle kouluttamaan 7.8. Koulutus pidettiin Koira-
mäessä ja myös kuunteluoppilaan näkökulmasta ilta oli antoisa. Kiitos 
Lauralle koulutuksen järjestämisestä! Teksti on kirjoitettu koulutuksen 
muistiinpanojen pohjalta. Kuvat ja teksti: Emma Tuominen

Toiminta-alue

Kantoluoto painotti koko koulutuksen 
ajan koiran pysymistä oikealla toimin-
ta-alueella. Oikea toiminta-alue on 
se, jossa koira on keskittynyt ja moti-
voitunut. Mikäli koira ylittää toimin-
ta-alueen, se turhautuu eikä oppimi-
nen ole niin tehokasta. Oppimisen 
teho vähentyy myös, kun koira ei yllä 
toiminta-alueelle asti vaan jää passii-
viseksi. 

Toiminta-alueelle koira löytää itse, 
on ohjaajan tehtävä vahvistaa siitä. 
Mikäli koira menee yli keskittyneestä 
toiminta-alueesta ja turhautuu, odo-
tetaan koiran palaavan takaisin kes-
kittyneeksi ja palkataan siitä. Koiralle 
siis opetetaan, että sen tulee itse osa-
ta säädellä omaa virettään, jotta se 
voi onnistua ja saada palkan. 
Parhaimmillaan koira haluaa työsken-
nellä ohjaajan kanssa ja palkka on niin 
sanotusti bonus, jonka se saa lisänä. 
Tämä mahdollistaa myös sosiaalisen 
palkan toimimisen. Koiran tulee voi-

da luottaa ohjaajaan 
ja luottavainen koira 
yleensä työskentelee 
mielellään yhdessä oh-
jaajansa kanssa vaikka 
ympäristö olisi uusi tai 
jännittävä.

Palkkaaminen

Palkka tulee ainoastaan 

koiran ollessa keskitty-
nyt. Käsiä ei kannata viedä heti alkuun 
namitaskulle, vaan ensin koiran tulee 
olla aktiivinen. Myös ohjaaja joutuu 
tekemään töitä siinä, että tunnistaa 
oman koiran motivaattorit: kumpi 
kiinnostaa koiraa enemmän, ruoka 
vai leikki? Kun on tiedossa pitääkö 
koira enemmän leikistä vai ruoasta 
tulee se hyödyntää. 

Ruon hyviin puoliin kuuluu sen suoma 
vahvistetiheys. Ruoalla on helpom-
pi palkata usein ja paljon, kun lelul-
la taas saadaan nopeutta ja voimaa. 
Pitää kuitenkin muistaa myös koira-

kohtaiset erot. Esimerkiksi vaanivalla 
(kuten palloa kyttäävällä) koiralla lelu 
hidastaa koiran toimintaa, joten no-
peutta vaativissa liikkeissä tällaiselle 
koiralle parempi palkkavaihtoehto on 
ruoka. 
Palkkauksen onnistumista voi mitata 
sillä, haluaako koira palkan saatuaan 
tehdä heti uudestaan palkan toivossa 
vai kyllästyykö se. Palkan tulisi siis olla 
sellainen, että koira ei kyllästy siihen 
nopeasti vaan jaksaa yrittää uudes-
taan palkan toivossa. Palkatessa kan-
nattaa pitää mielessä myös se, että 
tekniikkaa harjoitellessa ei ole mitään 
syytä hakea maksimaalista virettä ja 
voimaa.  
Usein pelätään esimerkiksi lelupalkan 
käyttämistä, koska koira ei enää keski-
ty vaan turhautuu. Tilanne ei saisi olla 
tämä, vaan koiran täytyisi osata pysyä 
toiminta-alueella oli palkka mikä ta-
hansa. 

Harjoittelu tekee mestarin tässäkin 
asiassa ja koiraa voi opettaa keskit-
tymään tehtävään kiihdyttävästä pal-
kasta huolimatta, mutta aloittelevalla 
koiralla saattaa olla tällaisessa tilan-
teessa vaihtaa palkkaa johonkin niin 
sanotusti tylsempään, jotta saadaan 
onnistumisia. 

Takaisin sisällysluetteloon Takaisin sisällysluetteloon6

Vire, palkka ja ympäristö



Ympäristö

Koira voi olla ympäristöä kohtaan 
kiinnostunut tai kuormittua siitä. Oh-
jaajan on hyvä tunnistaa, millä taval-
la koira reagoi ympäristöön: onko se 
siitä todella kiinnostunut, pelottaako 
se vai onko koiralle ihan se ja sama 
minkälaisessa ympäristössä se on. 
Ympäristöä ja muita ihmisiä ja koiria 
kohtaan välinpitämättömyys on pa-
ras vaihtoehto, sillä silloin koira osaa 
sivuuttaa ympäristönsä ja sen luomat 
häiriöt ja pystyy keskittymään täysin 
tekemiseen. 

Uudessa ympäristössä koiran tulisi 
kokea ensisijaisesti onnistumisen tun-
teita. Treenit uudessa paikassa kan-
nattaa siis suunnitella siten, että koira 
varmasti onnistuu useita kertoja ja 
sille saadaan itsevarma olo. Kun koi-
ralla on mielikuva siitä, että vieraassa 
paikassa se on hirveän hieno ja hyvä 
ja taitava, on kokeissakin käyminen 
helpompaa.

Ei kannata ahnehtia

Jotta koira voisi oppia taitavaksi, tu-
lee opetettavat asiat pilkkoa riittä-
vän pieniksi palasiksi. Eli esimerkiksi 
käännöksissä ei yhtäkkiä vain tehdä 
90 asteen käännöstä vaan annetaan 
koiralle mahdollisuus ensin keskittyä 
hyvin pienissä käännöksissä. Kun se 
osaa keskittyä pienissä käännöksissä, 

lähdetään suurentamaan käännöstä. 
Sama pätee muihinkin liikkeisiin: nou-
dossa ei heti oleteta, että koira osaisi 
hakea heitetyn kapulan ja pureksi-
matta tuoda sen ohjaajalle vaan liike 
pilkotaan osiin pidosta palautukseen 
ja itse noutoon. 

Joskus käy niin, että ohjaaja yliarvioi 
tai aliarvioi koiran osaamisen. Yliarvi-
oinnissa on vaarana asioiden vaikeut-
taminen liikaa ja koirakon molempien 
osapuolien turhautuminen, kun koira 
ei ymmärrä mitä siltä halutaan ja oh-
jaaja ei ymmärrä, miksei se koira nyt 
osaakaan. Toisaalta, jos koiralta ei us-
kalla vaatia ja uusia ja vaikeita asioita 
ei kokeilla, voidaan jäädä jumiin. Koi-
ra voi tylsistyä ja ohjaajasta tuntuu, 
ettei homma etene mihinkään. 

Kannattaa siis rohkeasti kokeilla uusia 

juttuja, jos koiran pohjataidot ovat 
riittävän hyvällä tasolla. Mikäli uusi 
tehtävä tai vanhan tehtävän vaikeam-
pi versio ei sitten sujukaan, otetaan 
vain askel taaksepäin ja yritetään uu-
destaan.

Koulutuslogiikka

Mitä ja miksi? Koiraa kouluttaessa on 
tärkeää miettiä mitä haluaa vahvistaa 
ja miten. Joskus voi olla vaikeaa itse 
keksiä miten missäkin tilanteessa tu-
lisi menetellä, jotta lopputulos olisi 
toivottu. Kannattaa opetella keskus-
telemaan oman koiran treeneistä ja 
kouluttamisesta muiden harrastajien 
kanssa. Treenikavereilta ja koulutta-
jilta voi ammentaa paljon vinkkejä ja 
ajatuksia ja ulkopuolinen voi huoma-
ta jotain mitä itse ei ole tullut edes 
ajatelleeksi. •
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Seija ja Roy

Ensimmäinen koira serpentiini, ensimmäinen kilpailu palvelus-
koirien Suomen mestaruudet, siirtyminen PK-puolelta TOKOon 
17 vuotta sitten. Kilpailee erikoisluvalla: saa pitää kävelykeppiä 
kisoissa. Sellainen on Seija Laine, tänä vuonna 82 vuotta. 

Seijan kotialbumit

Seija saapuu helmikuun paukkupak-
kasissa tapaamiseemme keppiin no-
jaten, mutta kevyesti liikkuen. Mu-
kana on touhukas nuori mies Tavi, 
Jaskari Absolutely First, ikää lähes 80 
vuotta vähemmän kuin omistajallaan. 
“Tällainen mun iltatähti”, Seija sanoo.

Seija sai ensimmäisen koiransa mel-
kein 70 vuotta sitten.
- Vuosi oli jotain 1949 tai -50. Se oli 
pystykorva, jonka isä toi jostain, kun 
manguin koiraa. Vaikka oikeasti sa-
non, että ensimmäinen koirani oli 
serpentiininauha: sellaista pidin kä-
dessä, ja leikin, että se on oma koira.

Kymmenen vuoden kuluttua Seija oli 
nuori lahtelaisrouva, ja televisiossa 
pyöri Lassie-sarja. Myös mies oli in-
nostunut koirista, ja niin kotiin tuli 
collieuros, ensimmäinen palvelus-
koira. “Vaikka emme me mitään siitä 
rodusta tienneet, saati PK-puolesta, 
kunhan halusimme Lassie-koiran”, 
Seija nauraa. Mies haki koiran pää-
kaupungista; Seija jäi kotiin, sillä mo-
lempien Helsingin-matkaan ei ollut 
rahaa. Mies valitsi kotiintuomiseksi 
Royn, uroksen, joka ehti viimeisenä 
ruokintaan, mutta tuli sinne asenteel-
la “tsuut, muut sivuun, minä otan en-
simmäisenä.”
- Ja sellainen se oli koko ikänsä.
- Sitten seuraavana vuonna, 1960, 
me kävimme Lahden Käyttökoira ry:n 
harjoituksissa katselemassa, kun toi-
set kouluttivat. Muistan, että se oli 
Vappupäivä ja ensimmäiset sanat, 
joilla meitä tervehdittiin olivat: mitä 
varten te tommosen collien olette ot-
taneet, olisitte ottaneet kunnon koi-
ran, saksanpaimenkoiran. 

- Se ei tuntunut oikein mukavalta. 

Sen sijaan, että olisi kääntynyt kan-
noillaan ja jättänyt palveluskoira-
touhut sikseen, Laineen pariskunta 
sisuuntui ja rupesi kouluttamaan koi-
raansa oikein tosissaan. 
- Ja kyllä se ne sakemannitkin voitti 
sitten, siitä tuli kunnon koira, ja suh-
tautuminen muuttui, kun koira rupesi 

pärjäämään. Mutta siihen aikaan sak-
sanpaimenkoira oli ykkönen.

Sittemmin Seija on ollut paljon muka-
na yhdistyksensä toiminnassa, muun 
muassa kouluttajana vuosien ajan.

PK-toiminta oli tuolloin miehisten 
miesten valtakuntaa:
- Siihen aikaan miehet kouluttivat, 
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Anu Valve

vain harva nainen sai pistää 
näppinsä siihen. Minä olin 
mukana joka kerta. Sanottiin, 
että minä kyttään miestäni, 
kun olen aina siellä. Mutta 
minä viis siitä välitin.
Lajiksi valikoitui viesti, jotta 
Seijakin pääsi mukaan kilpai-
lemaan. Ensimmäiset kilpailut 
KVA Loyalroy of Ladyparkin 
kanssa olivat jo kuukauden ku-
luttua ensitreeneistä. Tulokse-
na 60 pistettä ‒ ja verovapaus. 
Sen jälkeen pariskunta Laine 
kilpaili ahkerasti:
- Se koira teki meille yli 40 
voittajaluokan ykköstä. Siihen 
aikaan colliet olivat tosi vah-
voja, se ei pelännyt mitään, 
eikä sen tarvinnut muitten 
kanssa tapella. Roy oli hyvä 
koira, meidän paras palvelus-
koira.

Autoja ei 1960-luvulla ollut 
joka perheessä, ei Laineil-
lakaan, joten kilpailemaan 
ei päässyt kuin kotitienoille. Seijaa 
kertoo, että yhdellä lahtelaisella oli 
kuorma-auto, jonka lavalla oli koppi. 
Koppiin pakattiin koko kisaporukka, 
ja niin päästiin vähän pidemmälle, 
kuten Kotkaan tai Kouvolaan tai Riihi-
mäelle.

Tuohon aikaan kenelläkään ei aina-
kaan kaupungissa ollut useampaa 
kuin yksi koira. “Ei siihen aikaan ollut 
rahaa pitää kuin yhtä koiraa. Johan 
meitä olisi hölmöinä pidetty, jos meil-
lä olisi ollut kaksi koiraa”, Seija kuittaa.

Kisaura alkaa

Sattuipa kerran, että palveluskoirien 
Suomen mestaruudet olivat Helsin-
gissä, ja sinne oltiin tietysti menossa 
mukaan. Seijan mies joutui kuitenkin 
kilpailujen alla umpisuolileikkauk-
seen, eikä pystynyt osallistumaan tot-
televaisuusosuuteen. 
- Minähän Royn jouduin viemään. Ja 
se oli elämäni ensimmäinen kerta, 
kun kilpailin. Siinä on televisiomie-
hetkin paikalla, ja kyllä me ihan kun-

non pisteet saatiin. Oli se aika rankka 
juttu, että SM:t eka kilpailu.
Maastossa mies pystyi jäämään A-pis-
teeseen, ja Seija meni metsään. Ja 
koira juoksi. Ei kultaa, mutta kunniak-
kaasti.

Kun Roysta aika jätti, Laineet hankki-
vat saksanpaimenkoirauroksen. Kau-
niin ja hyvän koiran. “Mutta onneton, 
sillä oli vain yksi kives”, Seija huokaa. 
Siihen maailmanaikaan se oli kaikkien 
kilpailujen ulkopuolella.
- Mutta se juoksi ja opetti hyvin mo-
nelle koiralle viestin.
Seuraava yritys oli saksanpaimenkoi-
ranarttu:
- Se oli vähän arahko, ja sitten huo-
mattiin silmäsairaus, joka sokeutti sen 
ja se piti lopettaa noin viisivuotiaana.

Kyseisen koiran kanssa Seija ehti kui-
tenkin kilpailla ja sai tuomarinkoulu-
tukseen tarvittavat tulokset.
- Saksanpaimenkoira oli helppo va-
linta, ja mieheni aina nauroikin, että 
sen kouluttaa vaikka kaupassa käy-
dessään. 

Seijalla on aiemmin ollut 
PK-tuomarinoikeudet, jois-
ta hän sittemmin luopui.
- Silloin alussa, kun käytiin 
tätä palveluskoiratuomari-
koulua, piti suorittaa kaikki 
lajit, suojelu myös, mutta 
en koskaan ollut suojelun 
tuomarina.

Dobermannivuodet

- Sitten meille rupesi tule-
maan näitä dobermanneja. 
Jotenkin niihin ihastuin ja 
ihailin niitä. Viisi kappaletta 
peräkkäin, ja oli niitä yhtä 
aikaakin enimmillään kol-
me. Nehän olivat sellaisia 
raikulipoikia! Niiden kanssa 
sai kovasti tehdä töitä. En-
sin harrastimme vain vies-
tiä, sitten mukaan tulivat 
jälki ja haku.
Raikulipoikien kanssa oli 
monia sattumuksia, joista 
Seija mainitsee yhden: ker-

ran viestillä koira toisensa perään jäi 
maastoon. Ne löytyivät partiopoikien 
leiristä kerjäämästä makkaraa. Sulas-
sa sovussa kaikki. 

Seija Laine kertoo, että aika usein kil-
pailuissa sai jännittää, miten koira py-
syy paikallamakuussa, etenkin tuon 
ajan ryhmäliikkeissä: 
- Siihen aikaan dobermannit eivät ol-
leet kovin sosiaalisia koiria; ne olivat 
vähän sitä mieltä, että älä tule tänne, 
kun me ollaan täällä. Vaikka perheelle 
ne olivat kauhean kivoja.

TOKO kutsuu

Viimeisestä dobermannista on jo 17 
vuotta. Seija oli ollut jo seitsemän 
vuotta leskenä eikä enää jaksanut yk-
sin ulkoiluttaa isoa, aktiivista koiraa. 
Hän oli päättänyt, että ei enää ota 
koiraa, mutta eihän siinä mennyt kuin 
muutama kuukausi...
- Kun mulla oli ensimmäinen austra-
lianterrieri. Nämä on osoittautuneet 
aika kivoiksi. Jos olen vähän laiska, 
ne makaavat kanssani sohvalla, ja 
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jos teen jotain, nämä ovat mukana. 
Mukavia, mutta eivät ihan kaikista 
helpoimpia kouluttaa. Mutta eivät ne 
olleet ne dobermannitkaan.

Kaikki Seijan neljä aussia ovat kilpail-
leet TOKOn voittajaluokassa. Tavin 
edeltäjä, nyt eläkkeellä oleva Rock 
(Reimin Monster Of Rock) oli myös 
voittajaluokassa.
- Mutta sitten vaihtuivat nämä sään-
nöt. Ja jotenkuten minusta tuntui, 
että en mä nyt enää rupea uusia 
sääntöjä opettelemaan.
Ja niin TOKO vaihtui rally-tokoon, jos-
sa Seija ja Rock etenivät voittajaluok-
kaan:
- Mutta sitten rally-tokossa tuli minul-
le este, kun mua huimaa välillä. Oli 

esimerkiksi kilpailut, joissa saatiin 77 
virhepistettä. Siitä 70 oli minun vir-
heitä, ja vain seitsemän koiran. Silloin 
sanoin, että nyt tää loppuu.

Iltatähti

Tavi on tuonut Seijan takaisin TOKOn 
pariin. Hän treenaa Oili Huotarin joh-
dolla, takana on yksi kisa ykköstulok-
sella.
- En osaa lopettaa, jatkan niin kauan 
kuin kykenen. Aina vain tekee mieli. 
On hirveen kiva opettaa koiralle ja 
nähdä, miten olen onnistunut. Ennen 
ei ollut mitään tällaisia kouluja, vaan 
piti harjoitella kavereitten kanssa tai 
yksinään.

- Kun mä olen näin iäkäs, niin eihän 
mulla ketään sellaisia kavereita ole, 
joiden kanssa treenata. Kun yksinään 
puurtaa ja eteenpäin menee ‒ mä 
olen niin hassu, että tykkään tästä 
hommasta.

- Enää ei tarvitse niin hirveästi voit-
taa. Siitähän koirakilpailu on kivaa, 
että pääsee eteenpäin, vaikkei ole 
voittajakaan. 

- Ja tämä on mun harrastus ollut koko 
mun elämän, 60 vuotta. •

Julkaistu alun perin Palveluskoi-
rat-lehdessä 2/18,
kirjoittaja Anu Valve

Löytynmäen maastoissa järjestettiin 
elo-syyskuun vaihteessa vetolajikurs-
si. Kurssin tarkoituksena oli saada 
mukaan uusia innokkaita harrastajia, 
sekä koota yhteen metsissä koiriensa 
kanssa juoksentelevia yksinäisiä koi-
rajuoksijoita. Mukaan treeneihin saa-
tiin kuusi innokasta koirakkoa. 

Ensimmäiset harjoitukset aloitettiin 
toisiimme, koiriin ja varusteisiin tu-
tustumisella. Lisäksi teimme pienen 
yhteislenkin vanhan raviradan ym-
päri, jotta koirat tottuvat siihen, että 
eivät ole yksin harjoittelemassa ja oh-
jaajat saavat pienen lämmittelyn en-
nen kovempaa menoa. Vetolajit ovat 
hieman välineurheilua ja keräsim-
mekin kokoon kotoamme 
löytyvät varusteet siten, 
että kaikki pääsivät hyvin 
lajiin sopivien välineiden 
kanssa harjoittelemaan, 
mikäli omia varusteita ei 
vielä löytynyt. 

Tämän jälkeen aloitim-
me harjoittelun koira ja 
ohjaaja kerrallaan. Valit-

tiin ohjaajalle sopiva kulkupeli, jalat 
tai kickbike, sekä koiralle mieluisa 
palkka. Avustajat auttoivat lähdössä 
ja maalimies palkkaamisessa. Kaikki 
koirat saatiin iloisesti tekemään töitä 
ja vetämään ohjaajaa. Illan lopuksi 
juoksimme “kilpaa” pienen pätkän 
väliaikalähdöllä, jotta kaikki näkivät 
mitä koirissa sai aikaan se, kun edellä 
lähtikin toinen koira kovaa kyytiä kar-
kuun. Pokaaleja ei jaettu, vain palkko-
ja koirille.

Toisella kerralla kerrattiin edellisen 
viikon oppeja, sekä jatkettiin siitä mi-
hin jäätiin. Testattiin eri variaatioita 
koirille palkkaamisessa, että saatiin 
parhaat vedot aikaiseksi. Tällä kertaa 

keskityttiin myös enemmän Kickbi-
keen ja vähän maastopyörään, joi-
den avulla nopeasti kiitävän koiran 
perässä on hieman helpompaa tulla 
perässä. Viimeisellä harjoituskerralla 
tunnettiin jo hieman paremmin mikä 
jokaiselle koiralle on mieluisinta ja py-
rittiin vain nauttimaan kyydistä.

Vetolajit ovat mieluisaa puuhaa koiril-
le ja ohjaajille. Aloittaminen on help-
poa ja kun yhteistyön koiran kanssa 
saa toimimaan se palkitsee enemmän 
kuin palkintopokaalit. Vetolajien har-
rastamisesta on hyötyä esimerkiksi 
muissakin palveluskoiralajeissa kuten 
metsäjäljessä ja haussa. Vetolajien 
harrastamisen jälkeen voittajaluokan 

jälki tuntuu koiralle alkuläm-
mittelyltä ja hakurata loppu-
verryttelyltä.

Kiitos kurssin toiselle koulut-
tajalle Tuire Mikkonen-Kalpi-
olle, Laura-Erika Jätyrille sekä 
innokkaille kurssilaisille muka-
vasta kurssista. •

- Mikko Kekäle
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Arvi:
• 40 cm korkea
•  X -rotuinen
• Lajeina Rally-toko, toko ja 

agility

Koiramäessä järjestettiin 
keskiviikkona 29.8. leiki-
tysilta. Pienen lisähuute-
lun jälkeen Iltaan saatiin 
porukkaakin kasaan muka-
vasti. Ilta alkoi klo 20 ja 
hyvässä kesäsäässä kel-
pasikin leikkiä. Paikalla oli 
myös lelumyynti, josta sai 
mukavaa täydennystä lel-
uarsenaaliin, jos jollain se 
ei vielä jostain syystä ollut 
riittävä. 
Osallistuin iltaan, koska halusin saa-
da lisäoppia koiran leikittämiseen ja 
sitä kautta saalispalkkaukseen. Kun 
koirasta löytyy kotioloissa vauhtia ja 
säpäkkyyttä, olisi sitä mukava saada 
mukaan myös suoritukseen. Nami-
palkkaus on rauhoittavaa toimintaa, 
ja toimiikin hyvin, kun hiotaan suori-
tusta ja viilataan pilkkua. Mutta kun 
kokonaisuuteen halutaan vauhtia, on 
se namipalkalla haastavaa. 

Koirani Arvi on aina ollut innokas 
leikkijä, mutta keskittyminen harvoin 
pysyy lelussa, mikäli mennään omaa 
olohuonetta kauemmas. Aiempien 
kouluttajien vinkit ovat olleet ohjeita 
leikittää koiraa erilaisissa ympäristöis-
sä. Jo vain, mutta miten sen teen, jos 
koira ei leiki. Pahimmillaan lelun pääl-
le on nostettu jopa jalkaa.

Koiramäen elokuisessa leikitysillassa 
toimi kouluttajana pitkän linjan koi-
raharrastaja ja kouluttaja, Antti Säy-
näjärvi. Itseäni hieman aluksi jännitti 
osallistuminen pienen ja ohjaajapeh-
meän Arvin kanssa, kun nopean Ant-
tiin kohdistuneen nettistalkkeroinnin 
perusteella kuvissa hänen kanssaan 
vilahteli vain käyttölinjaisia, toinen 
toistaan jämäkämmän näköisiä bel-
gianpaimenkoiria. 

Jännitykseni ja ennakkoasenteeni 
“yhden rodun miehestä” osoittautui 

kuitenkin turhaksi. Jo ensimmäisten 
leikitettävien koirien kanssa saim-
me huomata, että Antista huokui 
sellainen osaaminen ja niin koirien 
kuin ihmistenkin lukutaito, jonka voi 
saavuttaa ainoastaan työskentele-
mällä monien erilaisten koirien, koi-
rakoiden ja ihmisten parissa. Tark-
kanäköisen Antin kommentit myös 
muista koirakoista olivat todella 
mielenkiintoisia ja ajattelua herät-
täviä. Ulkokentällä olisi äänen toivo-
nut kuuluvan paremmin. Mietinkin jo 
ensikerralle kouluttajalle mikrofonia 
ja kaiutinta kentän laidalle.

Kun meidän vuoromme koitti, ei Arvi 
kuullut eikä nähnyt mitään muuta 
kuin Koiramäen kentän ihanat tuok-
sut. Heti alussa Antti totesikin Arvista 
sen olevan “niitä uroksia, joita nenä 
vie enemmän kuin mikään muu.” An-
tin opein ihmisen täytyy tehdä vain 
itsestään jopa niitä hajuja kiinnos-
tavampi. Muita tärkeitä vinkkejä oli, 
että saalis liikkuu aina poispäin ja ma-
talalla. 

Pientä koiraa leikittäessä ohjaaja 
myös kumartuu helposti koiran ylle, 
joten lelu on hyvä laittaa hihnan tai 
jonkun muun jatkeeksi. Lelun tulee 
olla myös koiran suuhun sopiva. Ar-
ville normaalikokoinen dummy ha-
vaittiin selvästi liian suureksi, sillä se 
piti mieluiten kiinni dummyn naru-
päästä. Sitten tulikin jo vaikeampaa 
tekstiä. “Anna koiran olla vahvempi ja 
voittaa”. Mitenkäs tämä sitten toteu-
tetaan, kun koira pitää niin varovasti 
lelusta kiinni, että tuulen henkäys ir-
rottaa otteen? Siinäpä se! Jo pienestä 
varovaisesta otteesta alkoikin näytel-
mä, jossa Jouko Turkankin aikaiset 
teatterikouluoppilaat olisivat jääneet 
toiseksi: Ihminen horjahtaa, ihminen 
kaatuu, ihminen raahautuu koiran 
perässä, ihminen on ihan läkähtynyt 
näin voimakkaasta leikistä. Ja kyllä, se 
saalisvietti löytyi sieltä pienestä Arvis-
ta. 

Vastaavien leikkiharjoitteiden olen 
myös huomannut vahvistavan tämän 
alle kymmenkiloisen pikku-urokseni 
itsetuntoa ja tämä taas on auttanut 
meitä eteenpäin kaikissa harrastamis-
samme lajeissa. Lopuksi vielä se tär-
kein: Koira saa aina viimeisen purun. 
Eli koira voittaa aina saaliin itselleen. 

Antti ei myöskään säästellyt meitä 
palautteissaan. Itse kuuntelin korvat 
punaisena Antin terävää huomatus-
ta jatkuvasta koiralle höpöttämises-
täni. Koiran on ensin ymmärrettävä, 
että ohjaajan puhe tarkoittaa sitä, 
että sen odotetaan tekevän jotain tai 
se saa palautetta tekemisestään. Jos 
puhetulva on jatkuvaa, muuttuu se 
taustameluksi ja on näin ollen turhaa. 
Kentän laidalla ollut puolisoni esitti 
kainon toiveen, että voisiko tämä kos-
kea myös kotioloja. 

Antin vinkit: 
- Valitse koiralle sopivan kokoinen lelu
- Käytä tarvittaessa hihnaa tai muuta 
jatketta johon lelu kiinnitetään
- Älä kumarru koiran ylle
- Anna koiran voittaa ja olla voimak-
kaampi
- Anna koiralle aina viimeinen puru •

- Mirva Ekhom

Takaisin sisällysluetteloon Takaisin sisällysluetteloon 11

Antin leikitysilta



Makutestaajakoira Sokan 
namisuositukset:

Platinum (pienikokoisemmat palat Puppy-versiosta)

• Helposti syötävät valmiit palat
• Puolikostea nappula -> riittävän pehmeää, mut-

ta ei sotkuista
Naturis-makkarat 
• Useita eri makuja
• Erinomainen maistuvuus (myös Sokan nirso 

kämppis kelpuuttaa nämä)
• Voi itse pilkkoa sopivankokoisiksi paloiksi

Sokan treenileluvalikoima: 
vetorätti, Ke-Hu pallo ja perinteinen juuttipatukka

Askarruttaako mistä ja millaisia leluja koiralle ostaisi? Tai mistä löytyisi maistuva ja kätevä treeninami? Lahden Käyttö-
koiralla on vastaus tähän(kin) pulmaan: yhdistyksen oma tarvikemyynti ja yhteistyökumppani lemmikkikellari Riemu!

Yhdistyksen tarvikemyynnistä vastaa Kalevi Jääskeläinen, Kallen kautta saa ostettua kaikenlaisia palkkausvälineitä 
patukoista palloihin. Omaa koiraa kannattaa tutkiskella ennen leluostoksia: millaisista leikeistä se pitää ja millaisia 
asioita se mieluiten ottaa suuhunsa. Esimerkiksi koiralle, joka ei tykkää taistella leluista on yleensä täysin turhaa ostaa 
tavallista patukkaa saatikka purutyynyä vaan parempi valinta saattaa olla vaikkapa perinteinen narupallo. Patukoita 
ja palloja löytyy jos jonkinlaisia. Osa vinkuu, osa on karvaisia kuin jänis ja 
toisissa palloissa yhdistyy sekä pallo, jännittävä karvainen osuus, että 
iskuja vaimentava jousto-osa. Oikeastaan nykypäivänä 
käytännössä vain mielikuvitus on rajana siihen, 
millaisia leluja koirille löytyy. 

Joskus käy niin, että koiralle kelpaa sekä tais-
teluleikki, että saalistus ja noutaminen. Sil-
loin koiran ohjaaja on onnellisessa asemassa: 
palkan voi valita treenattavan asian perusteel-
la. Sitten taas on ne koirat, jotka toisena päivänä 
pitävät toisesta lelusta ja seuraavana taas jostain 
eri lelusta. Puhumattakaan niistä, jotka leikkivät 
eilen ja huomenna haluavat vain syödä. Koiran 
palkkaamisessa kannattaa siis muistaa aina tark-
kailla koiraa ja sen reaktiota saamaansa palkkaan.

Ruokapalkkaa suosivan koiran taas kannattaa 
suunnata ohjaajansa kanssa lemmikkikellari 
Riemun hyllyjen ääreen, varsinkin jos omin käsin 
paloitellut lihapalat ei innosta tai tavallisen nakin 
suolanmäärä hirvittää. Koiran ruokavalio ja sen 
suhtautuminen ruokaan vaikuttavat luonnollisesti 
palkan valintaan. Onneksi nykyään valinnanvaraa 
palkkanamien suhteen riittää ja useimmille koirille löytyy myös kaupan hyllyltä sopiva palkka. Jotkut koirat syttyvät 
jo pelkästään kuivista nappuloista, mutta nirsommankin koiran kuolan saa usein valumaan, kun valitsee kostean tai 
puolikostean, lihaisen, namin. 

Riemunkin valikoimista löytyy useita helposti pilkottavia lihaisia nameja ja tuoteselosteita lukemalla ja kokeilemalla 
löytyy kyllä suurimmalle osalle koirista mieluinen nami. Ruokapalkankin pitäisi siis sopia juuri sille omalle koiralle. Ei 
riitä, että ohjaaja itse tykkää juuri jostain tietystä palkasta, vaan myös koiran täytyy pitää siitä. Kannattaa siis testailla 
erilaisia nameja ja samalla tutkailla oman koiran reaktioita. Valitse nami, jonka koira eniten haluaa ja josta se innos-
tuu uudestaan ja uudestaan! •
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Tokonuorten valmennusryhmässä on laaja rotukirjo. Seuraa-
mista treenaamassa lapinkoira Beassi ohjaajineen.

Sara Lehtelä

Emma TuominenKoiraharrastusten parissa on paljon 
nuoria koiranystäviä, jotka useimmi-
ten osallistuvat ihan samoihin koulu-
tuksiin ja kilpailuihin kuin aikuisetkin, 
mutta myös suoraan nuorille suun-
nattu toiminta on ilahduttavan yleis-
tä. Nuorelle koiraharrastajalle mui-
den samanhenkisten nuorten kanssa 
harrastaminen voi olla erityisen an-
toisaa ja  nuorten omilla harrastus-
ryhmillä onkin useita hyviä puolia. 
Treenikaverien pienet ikäerot madal-
tavat kynnystä kokeilla uutta ja uusia 
ystävyyssuhteita syntyy helpommin.

Nuorille suunnattua toimintaa järjes-
tetään monella tasolla: harrastusseu-
rojen nuorten omat treeniryhmät, 
kennelpiirien nuorisojaostojen ta-
pahtumat ja koulutukset, sekä Ken-
nelliiton nuorisotoiminta. Nuoriso-
toiminta on hyvin antoisaa ja nuorten 
omat ryhmät ovat hyvin pidettyjä.  
Kuitenkin useimmiten vain isoimmil-
la seuroilla on resursseja ja kysyntää 
järjestää nuorille omia pelkästään 
varsinkaan yhteen lajiin keskittyviä 
ryhmiä. Lahden seudulta loistava esi-
merkki vain nuorille suunnatusta ryh-

mästä on Villähteen Agility-Urheilijoi-
den VAU nuoret, jossa treenien lisäksi 
nuorille on muuta yhteistä toimintaa. 
 
Kennelliiton nuoret

Kennelliitto on kunnostautunut nuo-
risotoiminnassa viime vuosina. Pel-
kästään nuorisotoimintaa Kennel-
liitossa työkseen tekee Kennelliiton 
nuorisokoordinaattori Nina Frantsi. 
Lisäksi Kennelliitolla on nuorisotoi-
mikunta, joka ideoi ja organisoi Ken-
nelliiton nuorisotoimintaa. Piiritasolla 
Kennelliitto edistää nuorisotoimintaa 
nuorisotoiminnankouluttajien kautta. 

Nuorisotoiminnan kouluttaja on 
henkilö, joka on Kennelliiton luotta-
mushenkilö piirissä. Nuorisotoimin-
nan koordinointi ja kartoitus kuuluu 
nuorisotoiminnan kouluttajalle ja 
tehtäviin kuuluu myös nuorisotoi-
minnan edistäminen ja kehittäminen. 
Salpausselän kennelpiirin nuorisotoi-
minnan kouluttaja on Emma Tuomi-
nen.

Kennelliitolla on nuorille omat val-
mennusryhmät tokossa ja 
rally-tokossa. Molemmissa 
valmennusryhmissä on noin 
14 koirakkoa ja joka vuosi ryh-
miin aukeaa uusi haku. Sekä 
toko- että rally-tokonuorilla 
on kaksi koulutusviikonloppua 
vuodessa. Kennelliitto mak-
saa koulutukset, tilavuokrat ja 
ruoan, joten ryhmän jäsenille 
jää maksettavaksi vain matkat 
ja majoitus. Valmennusryh-
missä nuoret saavat erittäin 
tasokasta koulutusta ja ne 
ovatkin oiva ponnistuslauta 
tavoitteelliselle harrastajalle. 

Lisäksi Kennelliitto järjestää 
junior handler- ja PK-valmen-
nusviikonloppuja, jotka poik-
keavat tokosta ja rally-tokosta 

siten, että valmennusviikonlop-

pu on vain yksittäinen tapahtuma, 
eikä niissä ole siis erillisiä valmennus-
ryhmiä. 

Kesäleirit

Kesäleirit on ehkä yksi perinteisimpiä 
nuorisotoimminan muotoja. Suomes-
sa koiraleirejä nuorille järjestää piiri-
en ja joidenkin seurojen lisäksi jopa 
seurakunnat ja nuorisopalvelut! Esi-
merkiksi tänäkin vuonna Lahden nuo-
risopalvelut järjestivät Top Dog-lei-
rin. Lisäksi Kennelliitto järjestää joka 
kesä suurleirin, jonne otetaan jopa 60 
nuorta koirineen!

Leirit ovat useimmiten niin sanotusti 
yleisleirejä eli leirillä ei keskitytä mi-
hinkään yksittäiseen lajiin, vaan pin-
tapuolisesti useampaan erilaiseen 
lajiin. Leireillä on ainutlaatuinen mah-
dollisuus solmia uusia ystävyyssuhtei-
ta ja onpa useampikin leiriläinen löy-
tänyt sen oman lajinsa!

Kilpailutoiminta

Lahden seudulla toimintaa nuoril-
le järjestää myös Salpausselän ken-
nelpiirin nuorisojaosto. Toiminta on 
viime vuosina keskittynyt lähinnä 
yksittäisten koulutuspäivien järjestä-
miseen. Tänä vuonna koulutuspäivien 
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Emma Tuominen

lisäksi järjestettiin VAU:n nuorisotoi-
minnan kanssa yhdessä HauMestari 
2018-kilpailu. 

HauMestari on nuorille suunnattu 
pistejahtikilpailu, jossa on tehtäviä 
laidasta laitaan. Tehtävät perustuvat 
oikeisiin harrastuslajeihin agilitystä 
palveluskoiralajeihin. Kilpailu käytiin 
kahdessa ikäryhmässä. Nuoremmat 
voitti tänä vuonna Pihla Markkanen 
ja keskikokoinen villakoira Tähti ja 
vanhemman ikäryhmän voiton veivät 
Suvi Haapaniemi ja shetlanninlam-
maskoira Routa.

Virallisista koiraurheilulajeista tällä 
hetkellä nuorten omat suomenmes-
taruuskilpailut järjestetään agilityssä, 
tokossa ja rallytokossa. Tokon ja ral-
ly-tokon nuorten suomenmestaruus-
kokeet ovat epävirallisia kokeita, vaik-
kakin esimerkiksi tokon osalta aina 
ei ole ollut näin. Suomenmestaruus-
kilpailuissa myös nuorten kohdalla 
suorituksissa käytetään ihan samoja 
sääntöjä kuin virallisissakin kilpailuis-
sa.

Agilityssä nuorten kisat on yhdistetty 
seniori- ja parakilpailijoiden SM-ki-

soihin ja yhdessä nämä muodostavat 
JSP-suomenmestaruuskilpailun. Sar-
joja nuorille on kaksi: lapset 8-14v, ju-
niorit 1-18v ja kaikista toki palkitaan 
omat suomenmestarinsa. Osallistu-
misoikeus on koirakoilla, joilla on kil-
pailuja ennen tietyltä ajalta saavutet-
tu tulos (eli muu kuin HYL) virallisista 
kilpailuista tasoluokasta huolimatta. 
Myös edellisen vuoden suomenmes-
tarilla on suoraan osallistumisoikeus, 
jos ohjaaja täyttää vielä iän puolesta 
kriteerit. Lisäksi koiran tulee olla re-
kisteröity. 

Tokon ja rally-tokon nuorten suomen-
mestaruudet on perinteisesti järjes-
tetty yhdistettynä eli samana päivänä 
kilpaillaan molempien mestaruuksis-
ta, samassa paikassa. Tänä vuonna kil-
pailut järjestettiin Tampereella, tokon 
mestaruudet miteltiin aamupäivästä 
ja rally-tokon iltapäivällä. Näissä mes-
taruuksissa ei ole sen kummempia 
osallistumiskriteerejä: koiran tulee 
olla rekisteröity ja ohjaajan täyttää 
ikäkriteerit. Ikäryhmiä on kaksi: 10-
13- ja 14-18-vuotiaat. Molemmissa 
lajeissa kilpailu käydään kaikissa taso-
luokissa. Tänä vuonna suomenmesta-
ruuksiin osallistui tokoon 17 koirak-

koa ja rally-tokoon 21 koirakkoa. 

Näyttelypuolella nuorille löytyy myös 
oma kilpailunsa: junior handler. Tar-
koituksena on kilpailla siitä, kuka 
esittää koiran parhaiten ja samalla ro-
dunomaisesti. Myös junior handleris-
sa on kaksi ikäryhmää 10-14-vuotiaat 
ja 15-18-vuotiaat. Molemmista ikä-
ryhmistä palkitaan 5 parasta ja ryh-
mien parhaat kilpailevat vielä Best in 
Show-junior handler-kilpailussa. Vuo-
sittain valitaan myös piirinmestarit ja 
junior handlerin suomenmestari. 

Nuorisotoiminta on tärkeä osa koi-
raharrastusta. Kyse ei kuitenkaan ole 
pelkästään nuorten harrastusmah-
dollisuuksien lisäämisestä tai osal-
listumiskynnyksen madaltamisesta. 
Nuorisotoiminta on tärkeää myös 
meille kaikille rakkaan harrastuksen 
tulevaisuuden turvaamiseksi. Uusia 
harrastajia tarvitaan, jotta myös jat-
kossa meillä on tuomareita, koetoi-
mitsijoita, kehäsihteerejä ja liikkeen-
ohjaajia.
On siis tärkeää muistaa, että myös 
aloittelevat tai nuoret harrastajat 
ovat yhtä arvokkaita! •
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Lahden Käyttökoira ry on 
87-vuotias yhdistys. Yhdistyk-
sen perustamislauseessa on jo 
sanottu, että yhdistyksen tarkoi-
tuksena on koota yhteen palve-
luskoiriksi sopivien koirarotujen 
ystävät ja harrastajat.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan 
yhdistyksen tarkoituksena on: 
Toimia alueella asuvien palve-
luskoiraharrastajien ja -ystävien 
yhdyssiteenä. Edistää palve-
luskoirarotujen koulutusta ja 
harrastustoimintaa. Ohjata jä-
senistöään oikein hoitamaan, 
kasvattamaan ja kouluttamaan 
koiriaan, tavoitteena terve, käyt-
tökelpoinen, hyväluonteinen ja 
yhteiskuntaan soveltuva koira.

Toiminnan tavoitteena on tar-
jota palveluskoirakoulutusta, 
mutta olemme jo vuosia järjes-
täneet myös ns. yleiskoulutuk-
sia. Yleiskoulutuksiin ovat pääs-
seet kaikki – rotuun, kokoon tai 
ikään katsomatta. Nykyään on 
mahdollisuus, melkein koiran 
kuin koiran suorittaa käyttäy-
tymiskoe, joka osoittaa koiran 
olevan ”yhdyskuntakelpoinen”.  
Yhdistyksellä on pitkät perinteet 
yleiskoulutusten järjestämises-
sä. Toisinaan on kuulunut kri-
tiikkiä palveluskoiraharrastajilta, 
että ketä koulutukset palvelevat. 
Sanoisin, että ne palvelevat niitä 
30-70 koirakkoa, jotka saapuvat 
kentälle vuodesta toiseen tai vii-
kosta toiseen. Kävijämäärä on 
pysynyt vuosien aikana suurin 
piirtein vakiona, vain koirakot 
ovat vaihtuneet.

Miten sinä olet liittynyt yhdis-
tyksen jäseneksi ja tutustu-

nut Lahden Käyttökoiran toimin-
taan? Yleisin vastaus taitaa olla, 
että tulin yleiskoulutuksiin. Itse 
olen ollut yleiskoulutuksessa en-
simmäisen kerran Löytyllä lapse-
na noin kolmekymmentä vuotta 
sitten. Muistikuvat ovat kärsiväl-
lisistä ohjaajista, jotka neuvoi-
vat ystävällisesti, mutta tiukasti 
tumpeloita ensimmäisen koiran 
kanssa, kun olimme äitini kanssa 
kentällä.

Yleiskoulutukset tarjoavat ma-
talan kynnyksen osallistumista 
koiran kouluttamiseen. Tänä päi-
vänä järjestetään paljon mak-
sullisia koulutuksia ja on paljon 
maksullista koulutusta tarjoavia 
yrityksiä. Mutta näen LKK:n 
roolin voittoa tavoittelematto-
mana yhdistyksenä paljon suu-
remmassa yhteiskunnallisessa 
merkityksessä, jolla saadaan yh-
teiskuntaamme soveltuvia kou-
lutettuja koiria. Yleiskoulutukset 
ovat myös mukava harrastus 
ja yksilötasolla helppo tapa tu-
tustua uutena koiranomistaja 
toisiin koiraharrastajiin. Usein 
maksullisilta yritysten kursseilta 
ei jää käteen kuin uusia ajatuksia 
ja niiden kanssa jää sitten yksin. 
Yleiskoulutuksissa on jatkuvuut-
ta ja mahdollisuus tutustua toi-
siin harrastajiin ja kehittyä koi-
ran kouluttajana yhdessä toisten 
kanssa treenaten. 

Yleiskoulutukset-sana kuvaa 
koulutuksia hyvin. Toisille ne 
ovat yleistason koulutusta ja 
viikoittainen mukava harrastus. 
Toisille taas startti tulevaan ja 
kouluttautuminen kohti palve-
luskoiralajeja. Yleiskoulutukses-
sa opitut asiat ovat hyödyllisiä 

jokaisessa lajissa. 
Oli se sitten pk-puolella tai 
tokossa. Yleiskoulutuksessa 
opetellaan lähtien arkitottele-
vaisuudesta aina kokeissa tar-
vittaviin asioihin asti. Ryhmät 
pyritään jakamaan koiran ja oh-
jaajan osaamisen mukaan. Yleis-
koulutusten tarkoituksena on 
tarjota myös eväitä koirien omis-
tajille koiriensa kouluttamiseen.

Yleiskoulutukset tuovat uusia 
harrastajia mukaan. Yleensä 
toiminta, joka ei kasva ja kehity, 
hiipuu lopulta kokonaan pois. 
Historiallisestikin näillä yleiskou-
lutuksilla on merkitystä alueen 
koiraharrastuksessa. Emmekä 
suinkaan ole ainoa palvelus-
koirayhdistys, joka koulutuksia 
järjestää. Yleiskoulutuksissa 
koulutus on perustasoista ryh-
mäkoulutusta. Tarkoituksena on 
ohjata osallistujia kouluttamaan 
koiriaan tavoitteena yhteiskun-
taan soveltuva koira. Koulutuk-
seen voi osallistua koiran kanssa, 
jonka rokotukset ovat kunnossa, 
iällä tai rodulla/roduttomuudel-
la ei ole merkitystä.

Minusta yleiskoulutuksia ei pi-
täisi nähdä uhkana palveluskoi-
rakoulutukselle, vaan mahdol-
lisuutena saada mukaan uusia 
harrastajia ja ennen kaikkea yh-
teiskuntaan soveltuvia koiria. 
Koulutukset ovat hyvä pohja 
myös syvemmälle palveluskoi-
raharrastukselle. Ennen kaikkea 
koiraharrastaminen ja koulutta-
minen on parasta hyvässä seu-
rassa, jolloin saa myös hyviä tu-
loksia ja uusia ystäviä. •

- Marianne Nurminen
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Tämä on tosikertomus tilanteesta mihin ei 
koskaan pitäisi joutua, teosta, jota ei koskaan 
pitäisi joutua tekemään, varsinkaan kisoissa. 
Tämä on juttu siitä, kuinka sodassa ja rakkau-
dessa on kaikki luvallista, ja kuinka minä läk-
sin soitellen sotaan.

Elettiin 90 luvun alkupuolta, silloin oli viesti pk-lajina vielä voimissaan. 
Hirvosen Kati oli ilmoittanut groenendael uros Pokon viestikokeeseen. 
Katin äiti, joka normaalisti toimi apuohjaajana, oli estynyt tulemas-
ta. Niinpä Kati kysyi minua apuohjaajaksi, koiralle, joka oli varautunut 
vieraita ihmisiä kohtaan. Enkä minäkään sen sydänystäväksi koskaan 
päässyt, vaikka olin ihan pikkupennusta saakka sitä yrittänyt. Epäilin, 
ettei se minulle juoksisi. 

Tehtiin pikaharkat kentän yläpuolella metsässä ja niin kuin arvelinkin 
se ei kovin mielellään luokseni tullut herkuista huolimatta. Sain sen 
kuitenkin jotenkin pyydystettyä, että pääsin lähettämään sen takaisin. 
Olin aivan varma että homma menisi puihin, mutta päätettiin kuitenkin yrittää. Tosin Poko ei ollut juossut aiemmissa-
kaan kisoissa kaikkia matkoja, joten sen huonommin se ei menisi nytkään.
Kati oli astunut naulaan ja jalka oli kipeä, joten minä menin metsään B-pisteeseen ja Kati jäi A-pisteeseen. Matka sujui 
koiran kanssa hyvässä yhteisymmärryksessä. Koiria oli kaikkiaan 11 ja meillä oli viimeinen numero ja lepopaikka. Se oli-
kin onnenpotku, oltiin tuomarista sen verran kaukana, ettei nähnyt tapahtumia ja aikaa jäi riittävästi välien selvittelyyn. 

Laitoin koiran puuhun ja otin pk-liivit pukeakseni ne sen päälle. Poko oli kuitenkin toista mieltä ja alkoi haukkua, sekä 
irvistellä uhkaavasti. Käännyin kannoillani ja menin niin kauas, että se lopetti haukkumisen. Viestillä ei saa haukkua.

Vaihtoehtoja oli tasan kaksi. Koira on puussa niin kauan, että kaikki ovat juosseet ja kisa loppu, eli ainakin vähintään 4 
tuntia ennen kuin Kati pääsisi hakemaan sitä. Katin kipeän jalan muistaen päädyin yrittämään toista vaihtoehtoa, eli 
tekemään yllätyshyökkäyksen. Siinä vaiheessa Pokolla oli kaulassaan ketjupanta kuristeella, mitä päätin hyödyntää. 
Pokon seuratessa toisten tekemisiä hivuttauduin lähemmäksi ja kun katsoin tilaisuuden tulleen, hyökkäsin ja onnistuin 
saamaan otteen taluttimesta. Sain nostettua sen ilmaan, aikansa jäähdyteltyään laskin sen alas ja laitoin liivit päälle. 
Sain erävoiton 1-0. 

Päätin ottaa pienen seuruuharkan, viestillä ennen lähetyspistettä on lyhyt seuraamisosuus. Seuruu meni hyvin, mutta 
kääntyessäni takaisin Poko oli sitä mieltä, että nyt juostaan, kun kerran seurattiin. Koira pyörähti minuun päin sen nä-
köisenä, että täältä pesee, jos et irti päästä. Taas koira hetkeksi jäähylle yläilmoihin. Kanssakilpailijat tuumasivat että “ei 
taida teillä oikein ajatukset kohdata”. Toinen erävoitto meikäläiselle.

Vaihdoin Pokolle viestipannan. Koiria lähti tasaiseen tahtiin ja vihdoin oli meidän vuoro mennä lähetyspisteeseen. Lait-
taessani lipuketta, mihin oli lähtöaika laitettu pannassa olevaan koteloon, Poko sanoi, että näpit irti kotelosta. Oli pakko 
kertoa sille, että kumpi määrää, mutta nyt päästiin melko siististi yhteisymmärrykseen. Tuomari näki, että tilanne sen 
vaati, eikä niin ollen rankaissut siitä. 

Lähetettyäni Pokon matkaan olin täysin varma, ettei se enää takaisin juokse. Siirryimme C-pisteeseen. Osa koirista kes-
keytti ja osa juoksi. Kun minut kutsuttiin vastaanottopaikkaan, sanoin: “Ei se Poko niin hullu ole, että takaisin tulee.”, 
mutta kuinka ollakaan A-pisteestä ilmoitettiin, että Poko on lähtenyt matkaan! Menin vastaanottamaan ja oli uskoma-
ton tunne, kun musta turkki hulmahti näkyviin. Minä käsi ojossa herkkuineni jännitin, että antaako kiinni. Antoi. 

Takaisin sisällysluetteloon Takaisin sisällysluetteloon16

Yllätysten viestikisa



Alexandra Salo

Heinäkuun lopulla Emma laittoi seu-
ran FB-sivulle kyselyä, keitä kiinnos-
taisi PM-kisoihin osallistuminen. Olin 
ollut jo kahtena aikaisempana vuon-
na mukana joukkueessa, edellisvuon-
na tosin eri seuran edustuksessa, 
mutta osallistumista joukkueeseen 
voisi pitää jo pienenä perinteenä. 
Pohdintaa omalla kohdalla tuotti, että 
kenen kanssa osallistuisin, koska po-

tentiaalisilla tokokoirillani oli heinä-
kuussa vielä isoja puutteita ajatellen 
kilpailuluokkiaan.

Jonkin mielenhäiriön seurauksena 
päädyin ilmoittamaan molemmat 
koiristani joukkueeseen, belpatn Var-
man voittajaluokkaan ja jackrun Ivan 
alokasluokkaan. Molemmille koirille 
piirinmestaruudet tulisivat olemaan 

ensimmäiset kilpailut kyseisissä 
luokissaan.  Treenattiin kertaal-
leen joukkueen kanssa yhdessä, 
mutta muuten jokainen tahko-
si omillaan. Koetta edeltävänä 
päivänä sain jo paniikinpoikasta 
aikaisiksi, kun Varman tunnis-
tusnouto meni kenraalitree-
neissä huonoiten koskaan ja Iva 
otti itseensä oman jännityksen 
ja ärsytyksen sekaisesta mie-
lentilastani ja teki tasan sen, 
mitä halusi. Onneksi joukkueel-
la oli valmistautumisvaiheessa 
FB-keskusteluryhmä, jossa jo-
kainen vuorollaan pääsi purka-
maan tuntojaan ennen koepäi-

vää. Se tuli välillä todella tarpeeseen.

Kilpailupäivänä oli kauhea olo, kun 
ei tiennyt, mitä odottaa kilpailusuo-
rituksilta, kun valmistelevat treenit 
olivat menneet penkin alle. Kuiten-
kin voittajaluokan aloittaessa jännitys 
oli jonkin verran hälventynyt, kun ei 
voinut tehdä suoritustensa eteen mi-
tään. Tuloksilla en päässyt juhlimaan 
omien koirieni osalta, Varmalle II-tu-
los ja Ivalle III-tulos, mutta enpä ole 
koskaan aiemmin nauranut ja itkenyt 
onnesta kesken saman koesuorituk-
sen.

Varma nimittäin oli maailman onnel-
lisimman näköinen pieni koira, kun 
se teki seuraamista, niin väärässä 
paikassa kuin olla ja pääsee. Itsehän 
se kuvitteli olevansa todella päte-
vä, joten nauratti. Kun pääsi itku, oli 
Varman tuodessa käteeni oman tun-
nistusnoutokapulan. Helpotuksen 
tunne, ettei liike mennytkään lopulli-
sesti pilalle edellisenä päivänä ja et-
tei tarvitse aloittaa liikkeen suhteen 

Sama seremonia taas lappua ottaessani, mutta kuitenkin jo hillitysti. Olin varma tuloksesta, tottahan se emännälleen 
takaisin juoksee, vielä kun saan kunnialla sen lapun takaisi koteloon. Niin siinä kävi, että Poko muistini mukaan juoksi 
parhaan ajan ja sai maastosta täydet pisteet. Myllypakan Minna vei tottisosuuden saaden vaatimattomat 57 pistettä. 
Silloin tulokseen riitti yhteispisteet eikä tarvinnut koularia. Niinpä ihan hyvä kakkostulos siitä tuli. Jos nyt en ole ihan 
unta nähnyt, niin taisi olla ainoa tulos, minkä Poko kisaurallaan saavutti. Koiran käytös oli täysi yllätys, odotin parem-
minkin väistelevää käytöstä kuin uhoamista ja päälle tulemista. Poko ei näyttänyt millään lailla pelokkaalta, vaan uh-
maikäiseltä kakaralta. Jos se olisi pelännyt niin tuskin olisi takaisin luokseni juossut. Saattoi nauttia taistelutilanteesta 
ja tuli vielä varmistamaan häviönsä. Belgiurosten omistajana pidän
sitä täysin mahdollisena.

Loppu hyvin, kaikki hyvin. Palasin metsästä ehjin nahoin, tuloksesta onnellisena, ja ainutlaatuista kisakokemusta rik-
kaampana. •

- Terttu Nuutinen

Omistajan huomautus: 
“Terttu oli ainoa ihminen, jonka päälle Poko elämänsä aikana merkkasi!”

Takaisin sisällysluetteloon 17

Piirinmestaruustoko 16.9.2018



Joukkueen tulokset:
Iva: ALO3 138,5p

Tavi: AVO1 261,5p, sij. 4.

Piuha: AVO2 299,5p

Hype: AVO1 223,2p, TK1, sij. 3.

Varma: VOI2 233p

Aino Vakkilainen

Aino Vakkilainen

Seija Laine
&

Tavi

Janniina Seppänen
&

Iva ja Varma

Miira Bruun
&

Hype

Emma Tuominen
&

Piuha

alusta, oli mieletön! Ja kaiken päälle, 
meillä oli kivaa yhdessä, vaikkei kaikki 
mennytkään niin kuin olemme harjoi-
telleet. Sitähän se on elävän olennon 
kanssa kilpaillessa, ikinä ei tiedä, mitä 
ne keksivät.

Iva päätti hauskuuttaa yleisöä ja tuo-
maria huiskuttamalla koko suorituk-
sen ajan häntäänsä ja tarjoamalla 
maahanmenoa jokaiseen väliin, missä 
oli mahdollista. Meidän tekemisessä 
näkyi, että oltiin ensimmäisissä kilpai-
luissa ja rutiinit yhdessä puuttuivat. 
Oltiin kuitenkin yhdessä pitämässä ki-
vaa ja se näkyi myös tuomarille, joka 
kehui yhteistyötämme. Tärkeintä on 
kuitenkin nauttia yhdessä tekemisen 
riemusta ja siitä hetkestä, että saatte 
tehdä yhdessä. Näin sen itse ainakin 
ajattelen.

Omien suoritusteni jälkeen pääsin 
jännittämään joukkuetovereiden suo-
riutumista avoimessa luokassa. Itsel-
läni oli tässä vaiheessa helppo olla, 
kun omat jännittämiset olivat takana-
päin ja sai vain kannustaa. Onnistu-
misia ja epäonnistumisia sattui jouk-
koon, mutta koko joukkue tsemppasi 
toisiaan hyvin päivän loppuun 
asti, vaikka avoimen aikataulu 
venyi pitkälle iltapäivään.

Kommelluksilta ei vältytty jouk-
kueiden osalta palkintojen ja-
ossa. Kun sijoituksia alettiin 
jakamaan, niin hämmästyttiin 
suuresti siitä, että joukkueet, 
joilla ajateltiin menneen meitä 
paremmin, olivat saaneet huo-
nompia pisteitä, kuin meidän 
yhteenlasketut pisteet. Suuren 
hämmennyksen myötä, meidät 

esiteltiinkin piirinmestarijoukkueeksi 
2018. Kaiken hämmennyksen jälkeen 
riemuittiin siitä sen päivää, että olim-
me voittaneet kaikista vastoinkäymi-
sistä huolimatta. Seuraavana päivänä 
tulikin jo pahoitteluviestiä järjestä-
vältä seuralta, että pisteidenlaskussa 
oli tullut virhe ja olimmekin tulleet 
todellisuudessa kolmansiksi. Tämä ei 
tullut yllätyksenä, koska olimme ku-
vitelleet, että voittoon eivät meidän 
yhteispisteemme olisi riittäneet eikä 
tuo jäänyt harmittamaan, muuta kuin 
käytännön järjestelyinä, miten saada 
oikeat palkinnot oikeisiin osoitteisiin.

Kaiken kaikkiaan voin muistella kil-
pailupäivää hyvällä omalta osaltani. 
Oli ilo olla edustamassa “ensikerta-
laisten” kanssa LKK:ta ja viettää päivä 
hyvässä seurassa. Kiitos koko joukku-
eelle! •

- Janniina Seppänen
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RYHMIEN PARHAAT

FCI 1 - Lammas- ja karjakoirat 
Tuomari Janger Nina 
1. schipperke Fandal’s Cassiopeia, 
 om. Jalomeri Pia & Laurell Kristiina, Elimäki
2. puli, muut värit Bubbleton Bubblelicious, 
 om. Luostari Mirka & Taipale Kati

3. sileäkarvainen collie Texforrier Clingstone Wag The Dog, 
 om. Nyman Molli & Nykänen Merja, Villähde

4. vanhaenglanninlammaskoira Reata’s What’s Her Name, 
 om. Leino Minna & Javor Davor, Tervakoski

FCI 2 - Pinserit, snautserit ja molossit 
Tuomari Nummela Jouni 
1. tiibetinmastiffi Owelan Olai Anda, 
 om. Varpula Matti, Paimio

2. pyreneittenkoira Chenespace I Was Born This Way, 
 om. Lempinen Katriina & Tuomo, Loviisa

3. tanskandoggi, kelt. ja tiikerij.  Alder Glade’s Treasure,   
 om. Kunttu Minna & Kunttu Topi, Ristiina

4. rottweiler Kovan Onnen Mala, 
 om. Kärki Niina & Kärki Niko, Ilomantsi

FCI 3 - Terrierit 
Tuomari Nieminen Kirsi 
1. vehnäterrieri Vehnäpellon Kultaa Tai Kunniaa, 
 om. Päivinen Katja & Olkinuora Riitta, Paippinen

2. sileäkarvainen kettuterrieri Wolfheart Stop The Music, 
 om. Heikkinen-Lehkonen Paula, Luhtikylä

3. cairnterrieri Sandico Last Man Standing, 
 om. Vuokila Salla, Vihti

4. dandiedinmontinterrieri Danchester’s Wow What A Man, 
 om. Vuorinen Anne, Helsinki

FCI 4 - Mäyräkoirat 
Tuomari Talvitie Marja 
1. kk mäyräkoira Taxette’s Enrico Caruso, 
 om. Sjöblad Else, Helsinki

2. kk kääpiömäyräkoira Juliuksen Supervoimii,    
 om. Järveläinen Sanna, Hyvinkää

3. pk mäyräkoira Huppaluuran Uskomattoman Ihana,   
 om. Senilä Jaana, Laukaa

4. pk kääpiömäyräkoira Luchshügel Izabela, 
 om. Syrjänen Marja, Nokia

FCI 5 - Pystykorvat ja alkukantaiset koirat 
Tuomari Pajaskoski Mari 
1. faaraokoira Northgate’s Tropical Storm, 
 om. Piipponen Reetta & Ukura Hanna, Sotkuma

2. buhund Ratsunummen Gisla-Brynhild, 
 om. Konttinen Anne & Pesari-Laine Anne, Tuusula

3. eurasier Belleur Duracell Bb, 
 om. Partanen Emmi & Pulkkinen Arto

4. shiba Inaridou Ousei, 
 om. Jauros Ida, Helsinki

FCI 6 - Ajavat ja jäljestävät koirat 
Tuomari Juutilainen Saija 
1. suomenajokoira Sammalrinteen Hera, 
 om. Miettinen Liisa, Myrskylä

2. bretagnenbassetti Karioonhiiren Amanda, 
 om. Lasanen Laura, Lahti

3. beagle Skilos Mas Dreams Are Real, 
 om. Vitikainen Anne & Toivola Miikka, Ruuhijärvi

4. rhodesiankoira Tarujen Dacapo, 
 om. Laaksonen Tiia, Helsinki

FCI 7 - Kanakoirat 
Tuomari Raisaari Mervi 
1. lyhytkarvainen saksanseisoja Kotalan Cenna, 
 om. Ahonen Elina, Saarijärvi

2. pointteri Weimpoint Cadbury Brownie, 
 om. Närhi-Jääskeläinen Tiina & Jääskeläinen Timo & Pilatus Kristina,  

 Puponmäki

3. spinone Finnone Filomena, 
 om. Tervo Anssi, Ummeljoki

4. lyhytkarvainen unkarinvizsla Pitypang Pegazus, 
 om. Santamäki Janne, Hämeenkoski

FCI 8 - Noutajat, vesikoirat ja ylösajavat 
Tuomari Siikonen Heli 
1. amerikancockerspanieli Sanparti’s For Vigies Sake, 
 om. Vartiainen Sanna & Pitkänen Laura, Kintaus

2. sileäkarvainen noutaja Celtair Fox Channel, 
 om. Husso Senni, Hyvinkää

3. kultainennoutaja Solargold Soliga Solsidan, 
 om. Kauppinen Sari, Halkia

4. cockerspanieli Flyers Mr Mover, 
 om. Andersson Eija & Andersson Stig-Erik, Åminnefors
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Näyttelyn BIS
amerikancockerspanieli Sanparti’s For Vigies Sake

Hannele Tammivuori

FCI 9 - Seurakoirat ja kääpiökoirat 
Tuomari Löfman Tarja 
1. lhasa apso Diamella Name Of The Game, 
 om. Rekiaro Sannakaisa, Helsinki

2. cavalier kingcharlesinspanieli Radix Newmoon, 
 om. Laitinen Jonna, Mertie

3. kääpiövillakoira, harm. apr. ja pun. Sawnpool’s Imperius, 
 om. Kupsanen Sisko, Juva 

4. löwchen Lions By Bille Epic Rainbow, 
 om. Lindroos Outi, Mustiala

FCI 10 - Vinttikoirat 
Tuomari Juutilainen Saija 
1. whippet Sagramour There Is Only You, 
 om. Pelttari Janita & Aaltio Marina, Lammi

2. skotlanninhirvikoira Chic Choix Dhulert Endeavour, 
 om. Helje Inkeri, Jokela

3. saluki El Hamrah Ofer, 
 om. Ahvenainen Marianne, Manskivi

4. venäjänvinttikoira Tarijemiran Kalitva, 
 om. Härkönen Satu, Pieksämäki

BEST IN SHOW 
Tuomari Talvitie Marja 
1. amerikancockerspanieli Sanparti’s For Vigies Sake, 
 om. Vartiainen Sanna & Pitkänen Laura, Kintaus

2. whippet Sagramour There Is Only You, 
 om. Pelttari Janita & Aaltio Marina, Lammi

3. vehnäterrieri Vehnäpellon Kultaa Tai Kunniaa, 
 om. Päivinen Katja & Olkinuora Riitta, Paippinen

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, kelt. ja tiikerj. Alder Glade’s, 
 Kunttu Minna & Kunttu Topi

4. irlanninterrieri Devilish, 
 Linna Anna-Maria

Junior Handler, 10–13 v. 
Tuomari Siikonen Heli 
1. Tikander Thea
2. Markkanen Pihla
3. Wickström Peppi
4. Koivisto Anne
5. Tolvanen Annu

 
Junior Handler, 14–17 v. 
Tuomari Siikonen Heli 
1. Kivinen Elsa
2. Ruuni Ella
3. Kivinen Sofia
4. Bovellan Veera
5. Eerola Nanna
 
BIS Junior Handler 
1. Kivinen Elsa
2. Tikander Thea
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Emma Tuominen

Anni Lemmetty

Hakukoe 9.6.2018
Tuomari Heidi Helin
1 luokka

1. knn Wood-Nymph Tullamore Dew & Marika Tamminen, HK1 259p (m 189 t 

70) 

hkku Häjy de Blauwe Pastorie & Ulla Eerikäinen, 142p (m 68 t 74)

2 luokka

1. lbn Brufinn Must Be Mystery & Maria Hynninen, HK2 266p (m 193 t 73)

bcu Keskelt Korpee Etsitty Erityinen & Elisa Pursiainen, 231p (m 181 t 50)

3 luokka

1. bpmn Tammikallion Riemu & Marianna Pettersson, HK3 272p (m 195 t 77)

2. bptu Mustantassun Konu & Tanja Sipilä, HK3 270p (m 188 t 82)

apku Snowtime’s Dusty Desert & Kirsi Pitkänen, 240p (m 182 t 58)

bpmu No-How Boring Pal & Jouko Hildén, keskeytys

Tokokoe 8.7.2018
Tuomari Vesa Kallio
Alokasluokka

1. shelam Bumtsi Bum Endless Summer & Suvi Haapaniemi, ALO1 188p KP

2. belpam Hotimpi Peppermix & Riitta Glödstaf, ALO1 180p KP TK1

hovaw Uskihoff’s Melina & Lotta Mertsalmi, ALO2 158,5p

wecope Beryllo’s Flirt And Fire & Tuija Oksanen, ALO2 156,5p

sakpai Swiipus Fenrir & Mirkka Lietola, ALO2 146,5p

cocspa Sobelina’s Catalina & Minna Halonen, ALO3 139,5p

kihnou Isabis Kirkham Koala & Liisa Mäkitalo, ALO3 134p

siphus Kuuhaukun Aina Sinun Aurora & Tinja Tuominen, ALO3 108,5p

suursna Zirnal Orange Blossom & Laura Jätyri, ALO-

auskar Iznogood Keep It Up & Kirsi Paloranta, ALO-

Avoinluokka

1. sakpai Kulovalkean Corvette & Niina Heinonen, AVO1 291,5 KP

labnou Niinivuoren Piinaava Rakkaus & Jaana Koiranen, AVO2 249,5p

hovaw Steinroller Vilgoth & Annika Harsu, AVO2 231,5p

dalmat Elorien Iloinen Aina & Jessica Pikhof, AVO3 221p

auskel Kelmi Karhukoplan Konna & Mervi Lautsilta, AVO3 195p

doberm Mayfirst With My Mind & Teija Jauhanen, AVO0 174p

Voittajaluokka

borcol Quicket Toy Story & Tiina Andersson, VOI0 176,5

borcol Never Never Land Q’Killer Mini & Laura Taimioja, VOI0 172p

shelam Angerika’s Giulietta Gothic Girl & Katja Tamminen, VOI0 74,5p

Erikoisvoittajaluokka

1. borcol Tending Vim & Elina Niemi, EVL1 271,5p

2. kulnou Hardworker’s Elwing & Suvi Korkiakoski, EVL3 219p

borcol Dreamoor Walking On Tin Ice & Sanna Jääskeläinen, EVL-

Jälkikoe 28.7.2018
Tuomari Tiina Puustinen
1 luokka

1. lbn Niinivuoren Rento Olento & Jaana Koiranen, JK1 270p (m 200 t 70)

atu Riliis Rokan Antti & Margit Haukka, 233p (m 170 t 53)

vpn Riot Leader’s Tasmanian Devil Jr & Eeva Valkonen, keskeytys

2 luokka

1. spn Mocca’s Irene & Hanna-Kaisa Nummela, JK2 279p (m 196 t 83)

3 luokka

ssn Gigabit Noble Christina & Pirkko Pihlainen, keskeytys

Haku- ja jälkikokeen piirinmestaruuskoe 
25.8.2019
Tuomari Ari Kansikas
Haku
 Piirinmestari bpmn Tammikallion Riemu & Marianna Pettersson, HK3 279p (m 

190 t 89)

 2. bcu Hopeaketun Judi Pusukala & Jenna Behm, HK3 257p (m 178 t 79)

 3. bptu Tarkatan Meukow & Seppo Pohjola, HK3 243p (m 164 t 79)

 hkku Häjy de Blauwe Pastorie & Ulla Eerikäinen, keskeytys

Jälki
 Piirinmestari bpgn Mustantuulen Xanadu & Anni Lemmetty, JK3 268p (m 180 t 
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Emma Tuominen

Sara Nenonen

88)

Haku- ja jälkikoe 29.9.2018
Tuomari Vesa Häkkinen
Haku
1 luokka

 1. hlkn It Is Caffé Mocha & Minna Kansikas, HK1 283p (m 187 t 96)

 2. bpmn Pysäkin Hissu & Mari Huttunen, HK1 282p (m 198 t 84)

 3. brpn Mettänpeikon Lautas-Ella & Taija Koskenkorva, HK1 281p (m 198 t 83)

 bpmu Pysäkin Moose & Tuula Sahiluoto, HK1 272p (m 179 t 93)

 ssn Zirnal Orange Blossom & Laura Jätyri, 262p (m196 t 66)

2 luokka

 1. hlkn Kare-Saran Ai’ka Pommi & Marja Uusitalo, HK2 261p (m 183, 78)

 hlkn Glimlachende Zusjes Jeltje & Kenneth Dahl, 217p (m 149 t 68)

3 luokka

 1. rwn Boxlee Rockbabe & Tuija Hurmekoski, HK3 266p (m 176 t 90)

 bpgu Cousin’s Ulvar & Merja Ikonen, keskeytys

 hlkn Kare-Saran Ähäkutti & Jane Ilomäki, keskeytys

Jälki
1 luokka

 1. bcn Eyewitness White-Hot & Riikka Rajavuori, JK1 249p (m 165 t 84)

 hwn Uskihoff’s Melina & Lotta Mertsalmi, 243p (m 179 t 64)

 ssu Stablemaster’s The Phantom Blot & Piia Marttinen, 226p (m 145 t 81)

kkn Isabis Kirkham Koala & Liisa Mäkitalo, 183p (m 125 t 58)

3 luokka

 1. bpgu Workaholic Why Not & Jorma Impilä, JK3, 266p (m 184 t 82)

 2. hlku Jumpin’ Jack Flash de la Terre des Flanders & Satu Kaijanto, JK3, 246p (m 

169 t 77)

 hlkn It Is Amazing & Anni Roiha, 234p (m 167 t 67)

 vpu Gentle Miracle’s Comes With Attitude & Johanna Alanen, 216p (m 141 t 75)

 hkku Häjy de Blauwe Pastorie & Ulla Eerikäinen, 208p (m 144 t 64)

 hkkn Woodenshoe’s Shooting Star & Mira Salminen, keskeytys

Käyttäytymiskoe 10.11.2018
Tuomari Tiina Puustinen
 xn Sylvi & Kirsi Aaltonen, BH hyväksytty

 hwu Kleion Eros & Marica Björkman, BH hyväksytty

 hkku Meevaller Eco Egoist & Ulla Eerikäinen, BH hyväksytty

 bcu Hyperion & Annika Kuronen, BH hyväksytty

 bpmn Tammikallion Opium & Anu Leppänen, BH hyväksytty

 bcn Maple Yard Pulp Fiction & Asta Mykkänen, BH hyväksytty

 hwu Granwille Eilleen & Petri Pelkonen, BH hyväksytty

 bcu Paimen Yrtin Onni Juniori & Annika Väisänen, BH hyväksytty

 bpmn Ruutipussi Unelma & Minna Räsänen, ei hyväksytty

 hwn Hayaklause Oasis & Elina Virtanen, ei hyväksytty
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Vuosikokouksessa palkitsemme v. 2018 ansioituneet koirat.

Palkintovaihtoehdot:

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

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 lajissa.
 pisteissä huomioidaan 3 parasta pk-kokeen tulosta, tasapisteissä ratkaisee paras yksittäinen tulos, jos nekin  
 menevät tasan, maastopisteet, ratkaisevat

Muut palkittavat

Valion arvon saavuttaneet

LKK:n Talvinäyttely kiertopalkinto
Parhaalle käyttöluokan koiralle tai näyttelyn parhaiten menestyneelle koiralle, joka on Lahden Käyttökoiran jäsenen 
omistuksessa.

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

Vuoden talkoolainen
Ehdotuksia perusteluineen voi lähettää hallitukselle.

Kaikkia yllämainittuja palkintoja voit hakea lähettämällä koiran tiedot, kopion kilpailukirjasta ja tiedon siitä, mitä palk-
intoa haet 31.12.2018 mennessä sihteerille, os. Aila Lindqvist, Järvisenkatu 8 B 8 15880 Hollola.

Mikäli itse et ilmoita tai et halua olla valinnoissa mukana, emme ota tuloksiasi huomioon. Voit anoa vain yhtä palkin-
toa.

Myös vuoden 2018 vuosikertomukseen otamme tietoja, jos koirastasi on tullut tottelevaisuus-
tai yms. valio tai suorittanut Virta-tarkastuksen. Ilmoita koirasi tiedot sihteerille 31.12.2018 mennessä kirjallisesti, 
jotta tiedot tulevat oikein. 

Hallitus päättää pidättää oikeuden poiketa päätöksestään katsomissaan tilanteissa.
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LAHDEN KÄYTTÖKOIRA RY:N TALVINÄYTTELY 
13.1.2019 

 
FCI ryhmät 1 & 2/9, myös pennut, sekä 

Junior Handler- kilpailu, Lapsi ja koira –kilpailu ja 
parikilpailu 

LAHDEN MESSUKESKUS 
 
Arvostelu alkaa klo 10.00. Ilmoittautuminen 11.12. mennessä os. Talvinäyttely Lahti RN 13.1., PL 50, 02771 Espoo tai 
sähköinen ilmoittautuminen 19.12. mennessä: 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. Ilmoittautumismaksu 16.10-11.12. 35€/koira, pennut ja veteraanit 25 €, 12.12.-19.12. vain 
sähköisesti, ilm. maksu kaikki luokat 50€, junior handler 10 €, parikilpailu 10 € ja lapsi ja koira -kilpailu 5 €. Tilille FI29 
5612 1120 0652 86, OKOYFIHH/ Lahden käyttökoira ry, viite 3010. Parikilpailu ja lapsi ja koira -kilpailun 
ilmoittautuminen paikanpäällä.  

Palkintotuomarit:  
Varalla kaikille roduille Saija Juutilainen.  
 
Ryhmä 1 ardennienkarjakoira, bouvier, komondor, kuvasz, lancashirenkarjakoira, maremmano-abruzzese, mudi, 
owczarek podhalanski, pyreneittenpaimenkoirat, polski owczarek nizinny, pulit, pumi, schapendoes, schipperke, serra 
de airesinpaimenkoira, slovakiancuvac, vanhaenglanninlammaskoira, welsh corgit Elena Ruskovaara, bergamasco, 
ceskoslovensky vlcak, etelävenäjänkoira, karpaattienkoira, katalonianpaimenkoira, kroatianpaimenkoira, 
mallorcanpaimenkoira, pieni amerikanpaimenkoira, romanianpaimenkoira, saarloos wolfhond, valkoinenpaimenkoira 
Jouni Nummela, colliet Kristiina Niemelä, australian töpöhäntäinen karjakoira, australiankarjakoira, australiankelpie, 
australianpaimenkoira, beaucenpaimenkoira / beauceron, brienpaimenkoira / briardi Nina Janger, 
itäeuroopanpaimenkoira, picardienpaimenkoira, saksanpaimenkoirat, shetlanninlammaskoira, tsekinpaimenkoira Paula 
Rekiranta, belgianpaimenkoirat, bordercollie, hollanninpaimenkoirat, partacollie Tarja Löfman,  

Ryhmä 2 pinseri Elena Ruskovaara, aidi, anatoliankoira, broholminkoira, castro laboreironkoira, estrelanvuoristokoirat, 
hollanninrottakoira, itävallanpinseri, kanariandoggi, karstinpaimenkoira, kääpiösnautserit, leonberginkoira, tornjak, 
tosa, uruguayncimarron Erika Häkkinen, apinapinseri, berninpaimenkoira, bokseri, bukovinankoira, bullmastiffi, 
hovawart, landseer, newfoundlandinkoira, pyreneittenkoira, pyreneittenmastiffi, suursnautserit Hannele Jokisilta, 
kaukasiankoira, keskiaasiankoira, kääpiöpinseri, snautserit, venäjänmustaterrieri Jouni Nummela, alentejonkoira, cane 
corso, dobermanni, entlebuchinpaimenkoira, espanjanmastiffi, fila brasileiro, isosveitsinpaimenkoira, mallorcandoggi, 
sao miguelinfila, sarplaninac, tanskalais-ruotsalainen pihakoira Kristiina Niemelä, mastiffi, tiibetinmastiffi Maarit 
Hassinen, rottweiler, tanskandoggit Nina Janger, appenzellinpaimenkoira, dogo argentino, englanninbulldoggi, 
napolinmastiffi, shar pei Paula Rekiranta, bernhardinkoirat, bordeauxindoggi Saija Juutilainen,  

Ryhmä 9 bichon frisé, bolognese, chihuahuat, griffon belge, griffon bruxellois, havannankoira, kiinanharjakoira, lhasa 
apso, löwchen, petit brabancon Kimmo Mustonen, papillon, phalène, villakoirat Maarit Hassinen, bostoninterrieri, 
cavalier kingcharlesinspanieli, japanese chin, kiinanpalatsikoira/pekingeesi, kingcharlesinspanieli, kromfohrländer, 
maltankoira, mopsi, ranskanbulldoggi, shih tzu Maija Mäkinen, coton de tuléar, prahanrottakoira, tiibetinspanieli, 
tiibetinterrieri, venäjänbolonka, venäjäntoyt Saija Juutilainen.  
 
Junior Handler Erika Häkkinen.  
Parikilpailu Paula Rekiranta  
lapsi ja koira -kilpailu Jouni Nummela 
Ryhmäkilpailut:  
FCI 1 Elena Ruskovaara,  
FCI 2/9 Kimmo Mustonen,  
Paras veteraani Hannele Jokisilta,  
Paras kasvattajaryhmä Maija Mäkinen,  
Best in Show Saija Juutilainen 
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Ahkerat, uskolliset jälkiharjoittelijat! 

Vuosi on taas lopuillaan, joten toivotan  

Rauhallista Joulua ja  

Kaikkea hyvää vuodelle 2019! 

toiv. Aila  
 

 Hyvää Joulua! 
 
 
 
 Tonttu hiipi meidän pihaan, 
 varoen tartuin sen punaiseen hihaan. 
 
 Pyysin, viestin viethän ystävälle, 
 niin paljon toivon hyvää hälle. 
 
 Tuoksua kuusen ja kynttiläin, 
 iloa riemua kukkurapäin. 
 
 Lämpöä, rakkautta läheisten 
 ystävän jouluisen halauksen. 
 
 Kiitos kanttiinin asiakkaille ja talkoolaisille 
 kuluneesta vuodesta ja toimeliasta vuotta 
 2019. 
 
 Toivottaa Tarja ja kanttiinikoira Hetty 
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Hyvää joulua 
ja

 tulosrikasta 
uutta vuotta!
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Toivottaa Lahden Käyttökoira ry:n hallitus
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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 2,00€
Motivaatiopatukat/pallot alk. 8,00€
PK-tunnus valjaat 10,00€
Hakurulla 4,00-8,00€
Noutokapulat 25-27,00€
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 KUUSSA 2019
Aineisto 6.4.2019 mennessä 
sähköpostilla osoitteeseen:
ems.tuominen@gmail.com

Takaisin sisällysluetteloon Takaisin sisällysluetteloon28

mailto:ems.tuominen%40gmail.com%20?subject=
mailto:ems.tuominen%40gmail.com?subject=


L I F E S T Y L E  H E A LT H  N U T R I T I O N
Terveellistä ravitsemusta jokaiseen elämäntyyliin

PARASTA MAHDOLLISTA
SUORITUSKYKYÄ
KAIKILLE TYÖ- JA
HARRASTUSKOIRILLE.
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Sopiva pitoisuus rasvaa ja hiilihyd-
raatteja tuovat ruokaan ihanteellisen 
määrän energiaa.

Energialähteet on mukautettu vastaa-
maan erilaisten suoritusten asettamia 
tarpeita.

Ainutlaatuinen ravintoaineyhdistelmä 
tukee ruoansulatuskanavan ja nivel-
ten hyvinvointia.

E N E R G Y
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STANT
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Mopen posti 2/201830

http://lahdenkayttokoira.fi/
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