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Kevät, luonto herää ja talvi on selätetty, on uudelleen syntymisen 
aika. Samalla tavalla se on usein myös koirayhdistyksessä. Vuo-
sikokous on pidetty ja uusia henkilöitä valittu hallitukseen, sekä 
maastolajien harrastuskausi pääsee käyntiin. 

Luonnolle vuodenaikojen vaihtelu on tärkeää, samoin se on myös yhdistyksen toiminnassa. 
Luonnossa vuodenaikojen kautta syntyvät prosessit ovat tärkeitä. Prosessien taustalla on lämpötila 
ja siinä tapahtuvat muutokset. Samoin yhdistyksen vuosikellossa säännölliset tapahtumat ovat 
tärkeitä ja tuovat rakenteen yhdistyksen toimintavuoteen. Vuoden sisällä painotukset vaihtelevat, 
mutta usein rakenne pysyy samana. 

Pirjo Iso-Kuusela, Minna Parviainen, Hanna Rättö, Tuija Aronen ja Jaana Viilamo jättivät 
vuosikokouksessa hallitustehtävät. Kiitos kaikille upeasta panoksestanne Lahden Käyttökoiran 
eteen tehdystä työstä. Jaana Viilamo jatkaa yhdistyksen jäsensihteerinä ja Tuija vetää rally-toko 
ryhmää, joten yhdistyksen hyväksi tehtävät jatkuvat uudessa muodossa. Uutena valittiin hallituksen 
jäseniksi kahden vuoden toimikaudelle Anu Perttunen ja Satu Tupeli-Kokkonen, sekä yhden vuoden 
toimikaudelle Jari Torkko. Kaarina Granlund jatkaa hallituksessa myös seuraavat kaksi vuotta. 
Uusiksi varajäseniksi valittiin Mari Iisalo ja Aino Vakkilainen, sekä Hannu Valin uudelleen. Mirka 
Ekholm ja Kari Vuorimaa ovat valittuina edelliseltä vuodelta. Kiitos hallituksen jäsenille, kun 
haluatte olla mukana vastaamassa yhdistyksen hallinnosta ja kehittämässä yhdistyksen toimintaa. 
Aino Vakkilainen lupautui yhdistyksen some-vastaavaksi, joten yhdistys tulee myös tätä kautta 
uudistumaan ja näkymään jatkossa enemmän. Yhdistyksen sihteerinä jatkaa Marja Kauppila ja 
rahastonhoitajana Tarja Söderholm. Hallituksen jäsenillä ja toimihenkilöillä on erilaisia vahvuuksia 
ja osaamisalueita, joista syntyy hieno kokonaisuus.

Saamme nauttia Suomessa neljästä vuodenajasta. Keväällä muuttolintujen äänet kaikuvat eri 
puolilla Suomea. Kevään heleä vihreys vaihtuu kesän tummempiin sävyihin, kunnes syksy tuo värit 
näkyviin ennen kuin valkea lumi peittää hiljenevän maiseman. Vuodenajat tuovat myös vaihtelua 
koiran treenaamiseen ja koiran aistit tottuvat mm. erilaisiin hajuihin vuoden kuluessa. Siksi onkin 
tärkeää harjoitella myös ulkona läpi vuoden ja kelissä kuin kelissä. Monet hallissa harjoitteluun 
tottuneet koirat eivät yhtäkkiä enää osaakaan tehdä suoritusta koleassa syyssäässä tai keväisessä 
ilmassa, jossa linnut laulavat ja kaikki erilaiset hajut voimistuvat maan lämmettyä. Termiininen 
kevät yleensä alkaa alueella maaliskuun loppupuolella, mutta nyt on ollut vuodenaikaan nähden 
kylmempää ja syksy kestää yleensä marraskuun puoliväliin. Ajanjaksolla on suuri merkitys 
palveluskoiraharrastuksessa, jossa talvella malttamattomana odotetaan kisakautta ja parempia 
harjoitteluolosuhteita. 

Vuosikokouksessa päätettiin selvittää myös Mopen Postin paperiversion julkaisun tarpeellisuutta 
jäsenistöltä. Tämä lehti julkaistaan vielä paperisena mutta jatkosta päätätte te hyvät jäsenet. Laitam-
me kyselyä myöhemmin.

Antoisaa koe- ja harjoittelukautta!

Marianne Nurminen
p u h e e n j o h t a j a
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Hallituksen esittelyt
p u h e e n j o h t a j a

Marianne Nurminen

Olen Marianne Nurminen Hollolasta ja toimin Lahden Käyttökoi-
ran hallituksessa kuudetta toimintavuotta puheenjohtajana ja toi-
min myös näyttelytoimikunnan puheenjohtajana. Yhdistyksessä 
olen toiminut 20 vuoden aikana harrastajana, näyttelytoimikun-
nassa ja hallituksessa eri tehtävissä. Yhdistystoiminta on muu-
tenkin lähellä sydäntä. Olen myös Salpausselän kennelpiirin hal-
lituksen jäsen. Vuosien aikana olen harrastuksesta LKK:n parissa 
saanut monia hyviä ystäviä, joiden kanssa on ilo harrastaa.

Dobermanneja elämässäni on ollut yli 30 vuoden ajan. Tällä het-
kellä perheeseemme kuuluu 3,5-vuotias dobermanni Kamu, joka 
näkyy harrastamassa pääasiassa mieheni Tommin kanssa mm. ha-
kua. Itselleni on jäänyt sitten tämä yhdistystoiminnan virallisem-
pi puoli, koska elämäämme viihdyttää myös 8-vuotias poikamme. 
Koiraharrastus on onneksi siitä mukavaa, että siihen voi osallistua 
koko perhe.

Toivottavasti pääsemme näkemään tapahtumissa!

j ä s e n

Kaarina Granlund

Olen Kaarina Granlund Lahden Kunnaksesta. Omakoti-
talossa kanssani asustelee aviomies Risto ja kuusivuotias  
saksanpaimenkoira Noname eli kotoisasti Jade.

Koiraharrastukseni alkoi jo vuonna -91 ja tositarkoituksella 
2005 saksanpaimenkoiran Essin kanssa. Koirien kanssa olem-
me harrastaneet tottelevaisuutta, jälkeä ja hakua. 

Koiraharrastus on tärkeä osa elämää. Kalenteria täyttää muka-
vasti kehä/talkooväen kahvitukset.               

• PK-kokeissa kahvitus tai henkilöryhmä. 
• LKK:n jäsen vuodesta 2005 ja 2015 alkaen hallituksessa.
• Koiramäen emäntä
• Huvitoimikunnan jäsen
• Näyttelytoimikunnan jäsen
• Asuste ja tarvike myynti
• Koiraharrastus on tuonut ystäviä ja yhteinen tekeminen harrastuksen parissa 

yhdistää.

Toivotan kaikille aktiivista harrastus vuotta 2022 ja onnistumisia!

Hallitus esittäytyy

8



Hallituksen esittelyt

j ä s e n

Satu Tupeli-Kokkonen

Tähän mennessä tullut liki 55v tallattua tätä maata, josta koira(n)
elämää elettynä 36v. Perheessä myös kolme teini-ikäistä (14v, 16v, 
18v) ja valtion virkavaltaa edustava mies. Kotikolo on löytynyt 20v 
ajan maalta Hämeenkoskelta. 

Saksanpaimenkoirasta 1986 olen koiramaailmaan lähtenyt, lisäksi 
huushollisa on ollut kolme dobberia (2x FIN KVA suojelussa) ja 
isojen rinnalle 1993 tuli ensimmäinen kääpiöpinseri. Yhteensä 
kahdeksan kääpiöpinseripentuetta on Schelmenstreich -nimen alla 
meillä syntynyt ja nyt kotona on viimeisimmästä pentueesta lähes 
10-vuotiaat sisarukset sekä tyttären kanssa yhteisomistuksessa oleva 
3-vuotias knääpiöuros. Kennelnimi ja kasvatustyö on tällä hetkellä 
vahvasti naftaliinissa ja se koiran kokoinen koira puuttuu, vielä olen 
onnistunut vastustamaan houkutuksia.

Vuosien varrella on tullut toimittua useissa yhdistyksissä ja toi-
mikunnissa rivijäsenenä, sihteerinä, puheenjohtajana, rahaston-
hoitajana, kouluttajana, näyttelytoimikunnissa, koetoimitsijana, 
kehäsihteerinä... mukaan on mahtunut monikossa palveluskoirayh-
distyksiä, rotujärjestöjä, SPKL ja SKL - erilaisia tehtäviä ja edustusta 
niin koti- kuin ulkomailla... Oikein kun miettii, niin melkoisen pal-
jon kaikenlaista laidasta laitaan on vuosiin mahtunut. Kilpailuviet-
tiä tai kunnianhimoa en omista, joten enemmän on tullut pyöriteltyä papereita.

Työt melko vahvasti haittaavat, etenkin säännöllistä, osallistumista ja harrastamista, mutta 
katsotaan miten voin ja pystyn olla LKKssa avuksi.

j ä s e n

Anu Perttunen

Olen nyt ensimmäistä kertaa LKK:n hallituksessa jäsenenä ja 
toiminta on kyllä innostavaa.

Oma koirarotu on berninpaimenkoira ja päälaji TOKO, mutta 
onneksi olen saanut mahdollisuuden päästä tutustumaan 
moneen muuhunkin lajiin. 

Koetoimitsijaoikeudet: TOKO, RALLY-TOKO, PK-lajit, 
luonnetesti. Myös liikkeenohjaaja.

LKK:n koen monipuolisena ja ihan jäsentemme näköisenä 
yhdistyksenä / kerhona. 

Motto: aina voi oppia uutta

kuva: Heini Seppä
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j ä s e n

Hannu Valin

 » Lahesta

 » Eläkkeellä

 » 2 tytärtä ja 2 lapsenlasta

 » Ensimmäinen koira groenendaelnarttu Valkohampaan 
Suklaasydän ”Nelli”

 » Kilpaillut jäljen voittajaluokassa, haun avoimessa ja 
etsintäkokeen alokasluokassa

 » Harrastuksina mökkeily, tennis, kalastus, lukeminen

j ä s e n s i h t e e r i

Jaana Viilamo

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

Omat koirani eivät näytä alkuunkaan pelastus-, suojelu- tms. koirilta, 
pikemminkin pelkiltä sohvanvaltaajilta. Ensimmäisen oman koiran sain 14 v 
sitten, mutta toki meillä on koiria ollut ennen minun ikiomaanikin. Miehelläni 
oli sakemanninarttu, Nati, kun aikanaan tapasimme. Hän oli tuolloin LKK:n 
jäsen 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 14v ja hänen tyttärentyttärensä Solo 4v. Näiden kanssa harrastamme 
pääasiassa näyttelyitä. Aikaisemmin olemme käyneet myös aqilityssa ja 
rallytokoilleet.

Kun yhdestä pääsee eroon, niin toinen tulee tilalle. Kuuluin useamman vuoden 
Australianterrierikerhon hallitukseen, ensin vara- ja heti seuraavana vuonna 
varsinaisena jäsenenä. Olen edelleen kerhon rahaston- ja jäsenrekisterinhoitaja. 
Toimin myös paikallisessa Allergia- ja Astmayhdistyksen hallituksessa sekä 
rahastonhoitajana.

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.
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j ä s e n

Jari Torkko

Olen reilusti yli 50-kymppinen nuori. Minulla on PK, PEKO ja NW koetoimitsijakortti taskussa. 
Olen suorittanut kasvattajan peruskurssin, PK koirankouluttajakurssin ja SPKL:n eettisen 
koulutuksen. Eettiseen koulutukseen liittyvä esseeni julkaistiin vuoden 2021 viimeisessä 
Palveluskoirat –lehdessä. Olen suorittanut myös ylituomareiden peruskurssin. Lisäksi minulla 
on voimassa oleva suojelulisenssi.

Olen ollut koiratoiminnassa mukana 1990 –luvun alkupuolelta touhuten mm. bokserien, 
saksanpaimenkoirien ja belgianpaimenkoira malinoisien parissa. Olen harrastanut useita eri 
lajeja niin siviilissä kuin virkakoirapuolellakin.

Olen toiminut eri koirayhdistysten hallituksissa -90 luvulta lähtien. Olen ollut mm. Hämeen 
Urheilu- ja työkoirat ry:n (nyt ei toimintaa), Mondioring ITU ry:n ja Nose Work Finland ry:n 
puheenjohtaja. Takavuosina olen ollut mm. Helsingin Vetokoirat ry:n ja jo lopetetun Working 
Malinois Club:n hallituksissa.

Toimin tällä hetkellä Suomen Belgianpaimenkoirat ry:n Lahden alueen yhteyshenkilönä.

Olen ollut poliisikoiranohjaaja yli 20 vuotta ja viimeksi toimin Poliisikoiralaitoksella opettajana. 
Vastuualueeni siellä oli kehittää huume- ja rahakoiratoimintaa Suomessa sekä vastata koulutuksen 
käytännön toteutuksesta. Tähän työhön liittyen minun oli suoritettava ammatillisen opettajan 
tutkinto Hämeen Ammattikorkeakoulun Opettajakorkeakoulussa. Aiemmassa työpaikassani 
Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksella toimin koiraryhmässä esimiehenä ja vastasin koirien 
hallittavuuden ja suojelun (koirien voimankäyttökoulutus) kouluttamisesta, myös silloisen 
Uudenmaan läänin yhteisillä harjoituspäivillä.

s i h t e e r i

Marja Kauppila

Olen Marja Kauppila Keravalta, nyt toista vuotta 
LKK:n hallituksen sihteeri ja näyttelytoimikunnan 
kokoussihteeri.

Oma rotuni on jo lähes 40 vuotta ollut dobermanni. 
Nykyinen on vuoden vanha Greta, ihan ensimmäinen 
tyttökoira, edeltäjinä oli viisi ihanaa urosta. Koirien 
kanssa on harrastettu omaksi ja erityisesti koirien 
iloksi kaikenlaista, kilpailumielessä lähinnä 
näyttelyitä. LKK:n monipuolinen toiminta on tullut 
vuosikymmenten aikana tutuksi, olivathan kaksi 
ensimmäistä dobermannia LKK:n aktiivijäsenen 
kasvatteja Nastolasta. 

Sihteerin tehtäviä onkin riittänyt, LKK:n lisäksi 
toimin Suomen Dobermannyhdistyksen hallituksen 
jäsenenä ja sihteerinä, aiemmin olin vuosikausia 
jalostustoimikunnan sihteeri.
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j ä s e n

Kari Vuorimaa

Olen lähempänä 60 kuin 50 vuotta iältäni, LKK:n 
jäsenenä parikymmentä vuotta yhteensä parissa 
jaksossa. Taloudessa on kaksi koiraa, vähän yli 
kymmenvuotias ”Riku” ja pari vuotta nuorempi ”Nada”. 

Riku on ”orpo” enimmäkseen labbis, vanhan nartun 
vahinkopentueesta. Narttu kuoli synnytykseen ja koska 
pennut pidettiin hengissä ihmisten toimesta on Rikun 
mielestä kaikki ihmiset parhaita kavereita ja sylissä 
paras paikka. Nada puolestaan on käyttölinjainen 
tervubelgi Tarkatanin kennelistä. Nadalle tärkein asia 
on frisbee tai keppi. Frisbee ei toimi palkkana koska on 
liian mieluinen.

Koirien kanssa ei ole harrastettu tavoitteellisesti 
mitään. Nadan kanssa mentiin BH -kokeeseen asti 
ja käytiin hakuilemassa omaksi ja koiran huviksi. 
Viime vuodet on tehty metsälenkkejä ja pidetty 
yllä perustottelevaisuutta.Iloisia treenejä kaikille, 
toivottavasti nähdään tapahtumissa!

v a r a j ä s e n

Aino Vakkilainen

Olen Aino, valokuvaaja, graafinen 
suunnittelija ja koiraharrastaja. 
Useamman vuoden jäsenyyden jäl-
keen nyt myös ensimmäistä kertaa 
mukana hallitustoiminnassa varajä-
senenä ja somevastaavan roolissa. 

Asun Heinolassa belgianpaimen-
koira malinois Myrtin, tämän tyttä-
ren Siiklin, sekä lapinporokoira Su-
pun kanssa. Harrastuslajeina meillä 
on pk-jälki, toko ja rally-toko, tulevai-
suudessa kenties myös mondioring. 

Iloisia treenejä kaikille, toivottavasti 
nähdään tapahtumissa!
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j ä s e n

Mirka Ekholm

Olen aktiivinen 46-vuotias Lahtelainen koiraharrastaja. Ammatiltani olen 
viestintäasiantuntija. 

Koiraharrastukseni on alkanut jo sieltä 90-luvulta silloisen dalmatiankoirani Larin 
kanssa Pk- puolelta. Taustaltani olen hevostenhoitaja, ja työn vietyä minut mukanaan 
Eurooppaan, jäi aktiivinen koiraharrastus muiden lajien paitsi agilityn osalta tauolle 
yli vuosikymmeneksi. Koiria minulla on kuitenkin ollut aina. 

Päälajeinani ovat tällä hetkellä Toko ja koiratanssi. Olen kilpaillut myös Rally-
tokossa ja agilityssä. Lisäksi harrastan noseworkia ja metsäjälkeä. Tänä keväänä 
olen aloittanut myös hakuharjoituksia.  Käyn omien koirieni kanssa säännöllisesti 
eri valmentajien valmennuksissa ja kursseilla, pyrkien näin kartuttamaan omaa 
osaamistani. Lisäksi kuuntelen paljon erilaisia aiheeseen liittyviä luentoja. 

Koiralaumaani kuuluvat tällä hetkellä 6-vuotta täyttävä x-rotuinen uros Arvi ja nyt 
16-viikkoa vanha Bordercollie- poika Tarmo. Matka herkän ja pehmeän Arvin kanssa 
on ollut osin haastava, mutta täynnä suuria oivalluksia. Arvin kanssa meillä on ollut 
tähänastisena päälajina Toko, mutta ainakin seuraava hallikausi olisi tarkoitus 
keskittyä vuorostaan koiratanssiin ja noseworkiin. Nenätyöt ja maastolajit auttavat 
meitä stressin hallinnassa ja tasapainottavat muita lajeja kivasti.

Laumamme uusimman tulokkaan, Tarmon kanssa harrastuskoiran pohjataitojen 
treenaaminen on jo aloitettu. Aika näyttää, mihin Tarmon kanssa suuntaamme. 

terveisin, Mirka

j ä s e n

Mari Iisalo

Olen Mari Iisalo lähtöisin Hämeenlinnasta ja päätynyt jo n. 25 vuotta 
sitten Lahteen.

Koira- ja ratsuhevostaustaa on siunaantunut yli 30 vuotta, 
joista jälkimmäinen on jäänyt pois. Ensimmäinen koirani oli 
saksanpaimenkoira narttu, jonka sain 1980-luvun lopulla. Silloisilla 
koiran koulutusmetodeilla harjoiteltiin PK-lajeja ja pääsimme 
jäljellä voittajaluokkaan asti.

Koiria on ollut perheessämme aina, useampia kerralla ja erirotuisia, 
kuten edesmenneet Lakelandinterrieri, Kultainen noutaja, Snautseri 
ja Silkkiterrieri. Nyt kotona on pk Saksanseisoja, Stabijhoun ja 
Saksanpaimenkoira. Rotukirjon osalta on ympyrä sulkeutunut, kun 
valikoimaan on palautunut Saksanpaimenkoira narttu, jonka kanssa 
pyrin suht. tavoitteellisesti kohti kokeita. 

Järjestötoiminnassa olen ollut aikaisemminkin mukana, mutta 
edellisestä kerrasta on jo jokunen vuosi aikaa. Viime vuonna 
suoritin koetoimitsijapätevyyden ja maltillisesti aloittanut BH-
kokeista. Osallistuminen näyttely- ja koetalkoisiin on antanut hyvän 
näköalapaikan tapahtumien sisällöstä. On ollut mukava päästä 
mukaan LKK:n aktiiviseen koiraharrastajien joukkoon. 

Onnea tulevalle kaudelle
!
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kuva: Anni Lemmetty

Jäsenedut

Koulutus ja kisat
Yhdistys järjestää jäsenilleen 
palveluskoirakoulutusta ja -kokeita

Yhdistyksen järjestämiin kisoihin 
ja näyttelyihin ovat jäsenet 
etusijalla ja oikeutettuja halvempiin 
osallistumismaksuihin.

Yhdistyksen järjestämiin koulutuksiin 
tai kursseille on jäsenellä etusija ja 
osallistumismaksu joko ilmainen tai 
edullisempi.

Jos jäsen edustaa Lahden Käyttökoira 
ry:tä arvokisoissa, voi hän anoa yhden 
osallistumismaksun palauttamista.

Löyttymäen kentällä yhdistys järjestää 
lähes ympäri vuoden viikoittaisia 
yleiskoulutuksia kaikille koiraroduille.  
Jäsenkorttia näyttämällä koulutus on 
jäsenille ilmaista.

Maastokoulutusta on tarjolla jatkuvissa 
ryhmissä ja yksittäisinä koulutuspäivinä 
eri lajeissa kuten haku ja maastojälki.

Talvikaudella yhdistys varaa viikoittain 
hallivuoron/-vuoroja jäsenten 
omatoimiseen harjoitteluun.

Yhdistys tukee jäseniään 
maksamalla kurssimaksun, jos 
jäsen haluaa kouluttautua pk-lajien 
koulutusohjaajaksi/tuomariksi/
koetoimitsijaksi ja sitoutuu toimimaan 
LKK:ssa. 

Harjoitusalueet
Kaikkien harjoistusalueiden varaukset 
näkyvät yhdistyksen facebook-sivuilla ja 
www-sivuilla.

Löyttymäen kentällä voi jäsen harjoitella 
omatoimisesti, kun ohjattua toimintaa ei 
ole

Yhdistyksen omistaman Koiramäen 
alueella kenttä ja maasto ovat vapaasti 
jäsenistön käytössä, jos varauksia ei ole. 

Koiramäen grillikatos vapaasti jäsenten 
käytössä, ellei varauksia ole.

Hollolan kunta on antanut 
käyttöoikeuden Kukonkoivun 
alueelle, jossa jäsenet voivat harrastaa 
hakua ja maastojälkeä ryhmissä tai 
omatoimisesti.

Haltonin alueella voivat jäsenet myös 
harrastaa maastolajeja.

Lahden Käyttökoira ry:n  Lahden Käyttökoira ry:n  
jäsenten etuudetjäsenten etuudet
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Jäsenlehti ja tiedotteet
Yhdistyksen jäsenlehti Mopen Posti ilmestyy 
kaksi kertaa vuodessa. Lehdestä löytyy tietoa 
tulevista tapahtumista, tuloksista ja kouluttajien 
yhteistiedoista sekä jäsenten kirjoittamia juttuja.

Hallituksen kokousten päätöksistä tiedotetaan 
tarpeen mukaan jäsenistölle sähköpostilla.

Yhteistyökumppani
Yhdistys tekee yhteistyötä Lemmikkikellari 
Riemun kanssa. Jäsenetuna normaalihintaisista 
ruoka- ja lisäravinteista – 5 %, leluista ja 
tarvikkeista – 10 %. Alennus sidottu jäsenyyteen.

Talkootyö
Yhdistyksen tilaisuuksissa talkootyötä tehneelle 
henkilölle kertyy talkoopisteitä, joita voi käyttää 
kaikkiin yhdistyksen järjestämiin kursseihin, 
koulutuksiin, koemaksupalautuksiin ja matkojen 
alennuksiin. Maksimisumma 50 euroa. Yksi 
tunti/5 talkoopistettä = 5 euroa.

Yhdistys järjestää talkoolaisille loppuvuodesta 
talkooruokailun tmv.

Jäsenmaksu
Perheenjäsenten alennetut jäsenmaksut

LKK:n asuja
Yhdistys sponsoroi LKK:n asuja jäsenilleen.

Lahden Käyttökoira ry:n  Lahden Käyttökoira ry:n  
jäsenten etuudetjäsenten etuudet
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Tisun VIRTA-tarkastus

Suomessa on olemassa kaksi liittoa, jonka alla 
pelastuskoiria koulutetaan, kun on tarkoituksena 
saada apuja poliisin johtamiin kadonneiden 
ihmisten etsintöihin: Pelastuskoiraliitto ja 
Palveluskoiraliitto. Molemmilla liitoilla on omat 
ja toisistaan eroavat kokeensa koirakolle, mutta 
molempien ”loppukoe” on sama, käyttöönotto- 
eli VIRTA-tarkastus. Koiran tulee osata sekä 
jäljestää maavainuisesti  että etsiä ihmisiä 
ilmavainuisesti haulla. Tämän lisäksi koiran 
tulee olla hallinnassa. Molempien liittojen 
koulutukset ja kokeet valmistavat koirakkoa 
tähän. 

Tisun Virtatarkastus

Tarkastus tehtiin kauniissa kevätsäässä. 
Bernimittarilla mitattuna oli liian kuuma, 15 
astetta lämmintä, mutta onneksi tuuli oli 
navakka. Minä, Tisu ja kartturimme Maijastiina 
saavuimme paikalle ja saimme yleiset ohjeet ja 
sen jälkeen eteen kartan, jossa oli merkattu meille 
etsintäalueeksi noin 25 hehtaaria. Etukäteen 
kerrottiin että kemikaalitehdas oli räjähtänyt 
lähellä, vaaraa ei ollut, mutta alue tulisi evakuoida. 
Näin ollen meille ei kerrottu kadonneiden 
määrää tai tuntomerkkejä. Ensimmäinen 
tehtävä oli tehdä etsintäsuunnitelma alueelle. 
Sitä tehdessä saimme vielä lisätietoja:alueelta 
oli löydetty auto ja sen paikka kerrottiin meille. 
Näin ollen tämä tieto muutti suunnitelmaa niin, 
että siitä oli aloitettava. Ikävä kyllä se muutti 
suunnitelmaani ja toi epäedulliset olosuhteet 
tuulen suuntaa ajatellen. 

Aloitimme etsinnän ja auton läheltä löytyikin 
jälki, joka lähti tieltä metsään. Tisu jäljesti 
hyvin, mutta melko pian jälki lähti pois 
alueelta. Ilmoitimme tilanteen ja kartturi 
merkitsi karttaan tämän kohdan, niinkuin 
kaikki muutkin havaintoni, mitä ilmoitin. 
Jatkoimme etsintää ja noin tunnin päästä 
aloituksesta Tisu löysi alueelta hansikkaan. 
Taas tilanne raportoitiin ja koitimme nostaa 

jälkeä hansikkaan läheltä. Tässä vaiheessa omat 
aivot eivät ihan toimineet järkevästi ja lähetin 
koiran etsimään jälkeä tyhmässä kulmassa. 
Niinpä se lähti takajälkeä pitkin läheiselle tielle, 
jonka olimme jo tarkastaneet. Onneksi matka 
ei ollut pitkä, muuten tarkastus olisi hylätty 
tähän. Tiellä Tisu haahuili ja pissasi, jolloin 
ilmoitin että jälki hävisi, koira on epävarma, 
joten jatkamme etsintää suunnitelman mukaan 
hanskan kohdalta partioiden. Jatkoimme 
matkaa ja muutaman jäljen pätkän ja havainnon 
jälkeen Tisu löysi muutaman jäljestysaskeleen 
jälkeen ilmavainulla ensimmäisen henkilön 
juurakon takaa pötköttelemästä. Tässä pidimme 
vähän pidemmän tauon, otettiin juomaa ja 
energiapatukkaa, Tisu pyydettiin makuulle ja 
juotettiin. 

Tarkastaja ja hälytysryhmän johtaja pitivät 
palaverin ja seuraavaksi saimme tehtävän 

Pelastuskoirakon tie

Pelastuskoirakon tie
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Pelastuskoirakon tie
tarkastaa kallioalueen, jossa lentopelastajat 
olivat huomanneet punatakkisen ihmisen. 
Pyysin kartturia suunnistamaan meidät suorinta 
tietä alueelle ja suunnittelin etsinnän niin, että 
pystyisimme käyttämään tuulta nyt paremmin 
hyödyksi. Etsintää oli kulunut vaajaa kaksi tuntia, 
kun toinen henkilö löytyi myöskin ilmavainun 
avulla. Jälleen pienen mietinnän jälkeen 
tarkastaja ilmoitti että oli nähnyt riittävästi ja 
seuraava tehtävä oli palata ”johtopaikalle” eli 
autoille ja tehdä etsinnän raportointi. 

Tein raportoinnin ja hermoja viiltävän ajan 
odotin lopputulosta. Hymyä ei voinut estää kun 
tarkastaja kertoi että ”nyt kävi niin, että LKK saa 
uuden hälytyskoirakon”. Kartturi Maijastiina oli 
varatutunut kuohuviinillä, hälytysryhmänjohtaja 
Kirsi donitseilla, ryhmäläiseni oli tehnyt 
minulle pipon ja kerännyt kukkia- uskomatonta 
porukkaa! Ja niin hienoa että unelma oli tullut 
toteen ja minulla oli nyt pelastuskoira! Kakkua 
syötiin kotona ja töissä pari päivää tämän jälkeen 
ja nyt jäämme odottamaan hälytystehtäviä. 
Toivottavasti kuitenkin muistatte olla eksymättä 
ja metsään otatte värikästä vaatetta, evästä ja 
täyteen ladatun kännykän. 112- sovelluksen 
lataaminen kannattaa myös, se näyttää suoraan 
koordinaatit, jossa olette. Turvallista ulkoilua 
kaikille!

Terveisin,

Taija ja PEKO-T BH Mettänpeikon Mammog-Ra-
fia ”Tisu”, nyt myös oikea pelastuskoira
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Jäsenemme lähestyi meitä 
erinomaisella kysymyksellä 
koskien koirien nykypäivän 
koulutustapaa;

”Miksi koiria koulutetaan 
nykyään makupaloilla, ennen 
ei ainakaan poliisikoiria tai 

sotakoiria palkittu niin?”

Mielenkiintoiseen ja ajankoh-
taiseen kysymykseen saim-
me vastausapua valmistuvalta 
eläinkouluttajaopiskelijalta, 
Kati Brusinilta:

”Kysymyksesi on äärimmäisen 
mielenkiintoinen, ja siihen voi 
vastata lyhyesti tai pitkästi. En-
sin lyhyt vastaus:

”Kaikki eläimet oppivat, kun 
tapahtuu riittävästi toistoja, 
joista niille seuraa jotakin. 
Seuraus voi olla helpotus, kun 
pääsi pois tukalasta tilanteesta, 
esimerkiksi pakotteesta (= eläi-
men elämään on lisätty jotakin 
ikävää, tehdessään koira saa 
ikävän asian pois elämästään) 
tai koira saavutti tehdessään 
jotakin itselleen kannattavaa 
(=mitä tahansa, mitä koira sil-
lä hetkellä haluaa, esimerkiksi 
makupala, lelu, leikki).

Ja sitten se pitkä vastaus.

Koiran voi usein, totta tosiaan, 

rakentaa toimimaan myös pa-
kotteella. Mutta mietitäänpä 
seuraavanlainen esimerkki; 
Olet pianotunnilla, jossa opet-
taja pamauttaa kepillä sormille 
joka kerran, kun epähuomios-
sa painat väärää kosketinta. 
Mitä tästä seuraa? Sinusta to-
dennäköisesti ajan saatossa 
tulee varovainen soittaja, joka 
ylipäänsä soittaa pianoa vain 
pakon edessä, ja se alkaa näkyä 
myös olemuksestasi; saavut 
soittotunnille haluttomasti, ja 
suurin palkkiosi on, kun pääset 
tilanteesta pois. Siirryt toisen 
pianonopettajan tunnille, jos-
sa väärät painallukset jätetään 
huomiotta, mutta oikeista saat 
roppakaupalla kehuja ja pääl-
le vielä himoitsemasi herkun. 
Hetken kuluttua innostut jo 
ajatuksesta päästä soittamaan, 
ja pianon luona olet varsinai-
nen virtuoosi – sinua ei pidätte-
le harjoittelemasta mikään!

Kyllä, esimerkki oli hiukan 
kaukaa haettu, eihän koiria 
pianoa opeteta soittamaan, 
mutta esimerkki kuvastaa niitä 
tuntemuksia, joita nykypäivän 
tutkimusten valossa myös koi-
ra tehtäviä tehdessään tuntee. 
Ensimmäiseksi voidaan pohtia, 
haluatko itsellesi koiran, joka 
suorittaa häntä heiluen, innos-
ta puhkuen, vai koiran, jolle on 
helpotus päästä koulutusken-

tältä pois? Toki on olemassa ro-
tuja, jotka ns. ”pakkokoulutuk-
sen” kestävät menemättä siitä 
kokonansa lukkoon, mutta toi-
saalta on olemassa rotuja, jot-
ka eivät jo rotumääritelmänsä 
mukaan edes alistu. Sanomat-
takin on selvää, että tällaisen 
koiran ”kuritus” aiheuttaa vain 
lisää vääntöä ja tappelua, kun 
koira ottaa haasteen vastaan. 
Pitää keksiä muita keinoja mo-
tivoida koiraa.

On luonnollista, että jokainen 
elollinen olento haluaa itsel-
leen hyödyllisiä, tarpeellisia tai 
mukavia asioita. Koira voidaan 
oppimisen lainalaisuuksia (op-
pimisen nelikenttä; positiivi-
nen ja negatiivinen vahviste, 
positiivinen ja negatiivinen 
heikenne) hyödyntämällä saa-
da itse tavoittelemaan haluttua 
asiaa. Kouluttajan tulee tun-
tea oppimisen perusteet, jot-
ta hän pystyy hyödyntämään 
tätä taitoa. Koiraa johdatellaan 
kohti oikeaa käytöstä oikea-ai-
kaisella palkitsemisella, jon-
ka avulla koira oppii itse, mitä 
siltä vaaditaan. Koiraan ei siis 
ole tarve edes koskea koulu-
tuksen aikana, vaan käytök-
set haetaan erilaisin keinoin 
(esim. sheippaamalla eli pilk-
komalla tehtävä aluksi pieniin 
osiin). Taitava kouluttaja osaa 
käyttää palkintona sitä asiaa, 

Miksi koiria koulutetaan  
nykyään makupaloilla?

Makupala motivaattorina
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Miksi koiria koulutetaan  
nykyään makupaloilla?

mitä koira sillä hetkellä eniten 
haluaa, koska silloin koira pi-
tää sitä myös tavoittelemisen 
arvoisena asiana, ja on valmis 
toimimaan asian eteen – se 
on eläimillä geeneissä, luon-
nossakin eläimet kuluttavat 
päivänsä tekemällä töitä ta-
voittelemiensa asioiden eteen. 
Kesykoiralla tavoittelemisen 
arvoisia asioita voivat olla ra-
vinto, lajitoverien seuraan pää-
sy, sosiaaliset tarpeet (leikki, 
rahnu, kehu). Kouluttaja ei siis 
”päätä”, että minun Sesselle on 
tänään palkintona Serti-nap-
puloita, vaan pitää havainnoi-
da a) onko koiralla nälkä b) jos 
on, onko Serti-nappula sille 
niin suuri herkku, että koira 
on sen eteen valmis tekemään 
töitä tai c) jos ei ole nälkä, mitä 
koira sitten tahtoo? Mikä sitä 
motivoi? Eli kouluttajan huo-
miointikyky ja osaaminen on 
tässä ensiarvoisessa asemassa, 
koulutuskentillä ei ”vain vis-
kellä nakkeja kaaressa”, vaikka 
se siltä saattaa näyttää. Toki 

niinkin voi tehdä, mutta ilman 
koulutuksen lainalaisuuksien 
tuntemista (myös palkitsemis-
tiheys, turhautuminen, häiriöt, 
oikea palkitsemishetki jne) sil-
lä ei saavuteta yhtään mitään.

Ja niin uskomattomalta kuin 
se kuulostaakin, palkkioiden 
käyttäminen koiran motivoin-
nissa on niin tehokasta (mikäli 
koiran ohjaaja on hyvä työs-
sään), että jo pelkkä palkkion 
mahdollisuuden poisvienti voi 
toimia ”rankaisuna”, jos sitä 
sanaa haluaa käyttää. Se, että 
pallohullun koiran pallo me-
neekin pois, voi olla koiralle 
suurin mahdollinen pettymys, 
ja muutaman kerran toistues-
saan kertoo koiralle selkeää 
kieltä, että tällä käytöksellä ei 
palloa tule, jolloin koira muut-
taa käytöstään, ja alkaa tarjota 
eri tapoja saada pallo.

Tämä on aika päättymätön 
maailma, uutta tutkimustie-
toa on enemmän käytettävissä 
kuin ikinä ennen. Kaiken sen 
omaksuminen voi vaatia aika 
täydellistä koulutukseen liitty-
vien asioiden ympäripyöräh-
tämistä, mutta suosittelen sitä 
matkaa, sillä myös poliisikoira-
koulu on niin tehnyt, koska sillä 
tavalla toimimalla saadaan koi-
rat oppimaan tehokkaammin, 
alla linkki juttuun. Kannattaa 

katsoa myös juttuun liitetty 
video leijonan kouluttamises-
ta, joka on siis täysin leijonan 
vapaaehtoisuuteen perustuva, 
leijona on opetettu tarjoamaan 
häntänsä häkin ulkopuolelle 
verikoetta varten. Varmaa on, 
että leijonaa ei tässä pakote-
ta – se olisi punainen heilaus 
kun iso katti olisi poissa, jos se 
ei siinä haluaisi itse olla. Se on 
oppinut, että se on sille itsel-
leen kannattavaa (namit).

https://www.apu.fi/artikkelit/
poliisikoirakoulu-siirtyi-posi-
tiiviseen-vahvistamiseen-sa-
m o j a - m e t o d e j a - k a y t e -
taan-myos-leijonilla

Kannattaa poiketa ennakkoluu-
lottomasti tutustumassa uusia 
metodeja käyttäviin ryhmiin, 
siellä varmasti avataan tätä 
maailmaa enemmän, mikäli 
asiasta kiinnostaa saada enem-
män tietoa asioiden puntaroi-
miseksi. Tärkeintä on kuiten-
kin, että kysyy, niin kuin sinä 
teit, vain sillä tavalla voi haas-
taa omia ajatuksia eri menetel-
mistä, ja valita niistä se itselle 
sopivin.”

Terveisin Kati Brusin

Kirjoittaja on eläintenkouluttajan 
ammattitutkintoa parhaillaan 
suorittava, pitkäaikainen 
eläinharrastaja.

19



Aika: Torstai 31.3.2022 klo 18.02-20.07

Paikka: Ahtialan Nuorisoseurantalo, osoite Ahtialantie 137, 15320 Lahti

Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Marianne Nurminen avasi kokouksen kello 18.02.

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Vuorimaa ja sihteeriksi Marja Kauppila.

2. Valitaan ääntenlaskijat, joiden määrän vuosikokous vahvistaa.

Valittiin äänenlaskijoiksi Maarit Holm ja Kristiina Niemelä.

3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätettiin, että ääntenlaskijat toimivat myös pöytäkirjantarkastajina.

4. Todetaan kokouksen osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Todettiin, että paikalla oli 40 jäsentä, liite 1. Kokouskutsu on 17.3.2022 lähetetty jäsenille sähköpostilla 
ja kirjeitse niille, joilla ei ole sähköpostia, joten kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, liite 2.

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6. Esitetään hallituksen ja toimikuntien toimintakertomukset.

Kari Vuorimaa esitteli vuoden 2021 toimintakertomuksen, liite 3.

7. Esitetään tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta.

Esitettiin tilinpäätös vuodelta 2021, liitteet 4.1 ja 4.2.

8. Luetaan toiminnantarkastajien lausunto.

Luettiin toiminnantarkastajien 23.2.2022 päivätty lausunto, liite 5.

lahden käyttökoira (lkk) ry

Vuosikokous
pöytäk i rj a

Vuosikokouksen pöytäkirja
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lahden käyttökoira (lkk) ry

Vuosikokous
pöytäk i rj a

9. Tilinpäätöksen vahvistaminen.

Päätettiin hyväksyä tilinpäätös vuodelta 2021.

10. Päätetään hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettävästä 
vastuuvapaudesta.

Päätettiin myöntää hallitukselle ja muille tilivelvollisille vastuuvapaus.

11. Vahvistetaan hallituksen laatima ehdotus vuosikokoukselle yhdistyksen 
toimihenkilöiden kulukorvauksista ja palkkioista.

Todettiin, että yhdistys ei maksa palkkioita, vaan ainoastaan kulukorvauksia.

Päätettiin vahvistaa kulukorvaukset vuosille 2022-2023, liite 6.

12. Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio 
seuraavalle tilikaudelle.

Toimintasuunnitelman käsittelyssä esitettiin kysymys, onko Mopen Postin paperijulkaisulle enää 
tarvetta tai riittäisikö yksi lehti vuodessa tai voisiko lehti olla digitaalisessa muodossa.

Todettiin, että hallitus tekee kyselyn jäsenten mielipiteistä.

Päätettiin vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023, liitteet 7 ja 8.

13. Vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksut sekä uusien jäsenten kirjaamis- 
eli liittymismaksut.

Hallitus esittää jäsenmaksujen maltillista korottamista, koska yhdistyksen tulonhankinta on estynyt 
koronan takia jo pidemmän aikaa, kun näyttelyitä ei ole voinut järjestää.

Käsittelyn yhteydessä esitettiin, että hallitus tekisi muita taloudellisia sopeuttamistoimia jäsenmaksun 
korottamisen sijasta. Esitys ei saanut kannatusta.

Päätettiin hallituksen kannatetun esityksen mukaisesti, että jäsenmaksut vuonna 2023 ovat seuraavat:

• Kirjaamis- eli liittymismaksu 20 euroa (sama kuin nyt)

• Varsinainen jäsen 25 euroa (nyt 20 euroa)

• Perhejäsen 10 euroa (nyt 8 euroa)

• Nuorisojäsen 10 euroa (nyt 8 euroa)

• Perheen kolmas- ja jne. jäsen 8 euroa (nyt 5 euroa)

• Ainaisjäsen 250 euroa (nyt 200 euroa).
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14. Suoritetaan puheenjohtajan vaali (toimikausi kaksi vuotta).

Todettiin, että hallituksen puheenjohtajana on toiminut Marianne Nurminen vuodet 2019-2020 ja hänet 
valittiin viime vuonna puheenjohtajaksi vuosille 2021-2022, joten vaalia ei tänä vuonna suoriteta.

15. Suoritetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten ja eronneen tilalle (kolme 
erovuoroista jäsentä, toimikausi kaksi vuotta ja yksi eronnut jäsen, toimikausi yksi 
vuosi).

Hallitus vuonna 2021: Mirka Ekholm ja Kari Vuorimaa sekä Hanna Rättö (eronnut 3.1.2022), erovuorossa 
Kaarina Granlund, Pirjo Iso-Kuusela ja Minna Parviainen.

Ehdotettiin hallituksen jäseniksi seuraavia henkilöitä: Anu Perttunen, Hannu Valin, Jari Torkko (oma 
toive yksi vuosi), Kaarina Granlund ja Satu Tupeli-Kokkonen, joista Hannu Valin luopui ehdokkuudesta.

Valittiin hallituksen jäseniksi kahden vuoden toimikaudelle Kaarina Granlund, Anu Perttunen ja Satu 
Tupeli-Kokkonen sekä yhden vuoden toimikaudelle Jari Torkko.

16. Suoritetaan hallituksen varajäsenten vaali (kolme varajäsentä, toimikausi yksi 
vuosi)

Erovuorossa varajäsenet Tuija Aronen, Hannu Valin ja Jaana Viilamo.

Valittiin hallituksen varajäseniksi yhden vuoden toimikaudelle Mari Iisalo, Aino Vakkilainen ja Hannu 
Valin.

17. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä näille kaksi varahenkilöä.

Valittiin yhdistyksen toiminnantarkastajiksi Kari Behm ja Nina Behm sekä heidän varahenkilöikseen 
Satu Granlund ja Tuula Sahiluoto. Kaikki ovat toimineet vastaavissa tehtävissä myös vuonna 2021.

18. Valitaan edustajat Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n, Suomen 
Palveluskoiraliitto ry:n, Salpausselän Kennelpiirin ja Valjakkourheilijoiden Liitto 
ry:n kokouksiin.

Päätettiin seuraavista edustajista Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n,

Suomen Palveluskoiraliitto ry:n ja Salpausselän Kennelpiiri r.y.:n kokouksiin:

Marianne Nurminen, Tarja Söderholm, Anu Perttunen, Satu Tupeli-Kokkonen ja Mari Iisalo.

Päätettiin, että ja Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry:n kokousedustajana toimii Ritva Saarelma.

19. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

19.1. Kunniajäsenet: 
Hallitus esittää, että yhdistys kutsuu uusiksi kunniajäseniksi Terttu Nuutisen ja Mervi Ihantolan, 
jotka ovat erityisen huomattavalla tavalla edistäneet ja tukeneet yhdistyksen toimintaa ja muutenkin 
ansiokkaasti ovat toimineet yhdistyksen hyväksi. Esitystä on sääntöjen 7 §:n mukaan kokouksessa 
kannatettava vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Päätettiin yksimielisesti kutsua 
yhdistyksen kunniajäseniksi Terttu Nuutinen ja Mervi Ihantola.

19.2. Jäsenen erottaminen
Hallitus on päätöksellään 8.12.2021 erottanut Sari Honkasen yhdistyksen jäsenyydestä sääntöjen 8 § 
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b-kohdan perusteella, koska hän on toistuvasti toiminut hyvien tapojen vastaisesti ja rikkonut lakia sekä 
käyttäytynyt epäkohteliaasti maanomistajaa kohtaan.

Sari Honkaselle on erottamispäätöksen tiedoksiannon yhteydessä annettu mahdollisuus tulla 
kuultavaksi hallituksen seuraavaan kokoukseen.

Sari Honkanen on määräajassa 27.12.2022 ilmoittanut valittavansa päätöksestä ja vaativansa sen 
käsittelyä yhdistyksen vuosikokouksessa, liitteet 9-11.

Sari Honkanen ei osallistunut kokoukseen, joten Marianne Nurminen luki hänen kirjelmänsä.

Hallituksen puheenjohtaja Marianne Nurminen on jo aiemmin sähköpostilla 28.5.2021 varoittanut 
Sari Honkasta, koska hallitus on saanut useita ilmoituksia koirien toistuvasta irtipidosta ilman 
maanomistajan lupaa toisten maalla ja että hänelle on myös huomautettu asiasta. Kirjeessä on viittaus 
metsästyslain 53 §:ään ja LKK:n jäsenen erottamista koskevaan sääntöjen 8 § b-kohtaan sekä liitteenä 
SPKL:n eettinen sitoumus ja SPKL:n eettiset ohjeet. Kirjeessä on varoitettu, että jos hän jatkaa hyvien 
tapojen vastaista toimintaa ja rikkoo lakia, hänet voidaan erottaa yhdistyksestä. Sari Honkanen ei ole 
vastannut sähköpostiin.

Marianne Nurminen piti alustuksen Sari Honkasen erottamiseen johtaneista syistä, liite 12.

Birgitta Saikko on kirjeessään 30.12.2021 olevilla perusteilla vaatinut muun muassa, että kokous 
peruuttaa Sari Honkasen erottamisen, liite 13.

Birgitta Saikko esitti kokouksessa vaatimuksensa ja sen perustelut, liite 14.

Lotta Mertsalmi viittasi puheenvuoroissan yhdistyslain 15 §:ään ja kysyi voiko jäsenen erottaa kuulematta 
häntä. Hallitus on tehnyt erottamispäätöksen kuulopuheiden perusteella.

Vesa Häkkinen totesi, että kun asioita käydään yksilötasolla, niillä on tapana henkilöityä tiettyyn ihmiseen 
ja siitä saa aikaiseksi riidan, ja jossain vaiheessa unohtuu se todellinen riidan aihe. Sikäli kuin hän on 
ymmärtänyt oikein tässä kokouksen aikana, on Sari Honkaselle annettu mahdollisuus tulla kuultavaksi 
ja totta kai päätöstä ei voi tehdä, jos ei asianomainen anna vastausta, mutta samalla hän voi myös 
kieltäytyä antamasta vastausta, esimerkiksi tulla kuulemistilaisuuteen taikka sitten antaa vastauksen 
kirjallisesti tietyn ajan puitteissa, jonka jälkeen hallitus pystyy tekemään päätöksen. Jos asianomainen 
ei suostu antamaan vastinetta ja hallitus odottaa hetken aikaa ja tekee sen jälkeen päätöksen ihan lain 
mukaan, ei sitä asiaa voi asianosainenkaan venyttää.

Joulukuussa tehty päätös jäsenen erottamisesta on ehkä mennyt vähän pieleen, koska on se 
mahdollisuus tuoda asia vuosikokouksen, ehkä erottamisesta olisi pitänyt vasta alustavasti kertoa Sari 
Honkaselle ja että hänet tullaan ehkä erottamaan, mutta asia siirretään vuosikokoukseen ratkaistavaksi, 
ehkä siinä on vähän ollut ongelma yhdistyksen säännöissä. Säännöissä voisi olla selkeästi, että hallitus 
päättää erottamisesta yksimielisesti, ettei tule tilannetta, jossa jopa yksi tai kaksi ihmistä päättää asiasta. 
Häkkinen uskoo, että asia ei ole kuitenkaan mennyt ihan taiteen sääntöjen mukaan alusta loppuun asti 
ja molempia kunnioittaen niin yhdistyksen hallituksen jäseniä kuin itse asianomaista.

Tuija Aronen totesi, että kaikki paikalla olevat ovat täysi-ikäisiä aikuisia ihmisiä ja kuitenkin kyse on 
asioista, joista pitäisi pystyä puhumaan. Varmasti ihmisillä on joskus itse aiheutettu syy ja sitten syy, 
miksi ei ole tullut kuultavaksi ja se on ihan ollut oma valinta. Asioita on tapahtunut pitkin syksyä eikä 
vain yksi kerta silloin toukokuussa ja toinen syksyllä, joten mitään ei ole yhtäkkiä päätetty.

Marianne Nurminen kertoi varmistaneensa erottamispäätöksen oikeellisuuden Kennelliiton 
lakimieheltä, jonka mukaan päätös on pätevä, koska erotetulle on varattu tilaisuus tulla kuultavaksi, 
häneltä on saatu kirjallinen vastine ja hallitus on saanut luotettavaa tietoa usealta taholta koirien 
irtipidosta ja toisten jäsenten ja kouluttajien haukkumisesta. Myös mm. koirien kiinnipitoa koskevien 
lakien noudattaminen liittyy olennaisesti yhdistyksen toimintaan.

Birgitta Saikko totesi, että Sari Honkasta on kokouksessa syytetty asioista, joita ei ole mainittu 
erottamispäätöksessä. Päätös on vastoin hallinnon perussääntöjä, koirien irtipito LKK:n alueella on 
sallittu, kun koirat ovat hallittavissa. Asiaa ei ole selvitetty perusteellisesti. Ehdotti päätöksen perumista.

Tommi Nurminen totesi, että LKK:n mailla koirat voivat olla vapaana, mutta nyt on kysymys siitä, että 
ne ovat olleet vapaana toisen maalla ja on vielä erikseen pyydetty, että koiria ei ulkoiluteta toisen 
maalla. Kyse on siitä minkälainen viesti annetaan, että saa tehdä mitä lystää ja ei ole mitään väliä vai 
kunnioitetaanko maanomistajia, koska harrastajille metsät ovat tärkein paikka.

Kristiina Niemelä varmisti vielä kirjeen sisältöä, että Sari Honkanen halusi erottamisen tuoda tämän 
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kokouksen päätettäväksi.

Päätettiin äänestää suljetulla lippuäänestyksellä vaihtoehdoista JAA: onko hallitus toiminut oikein Sari 
Honkasen erottamisasiassa ja EI: onko erottamispäätös kumottava.

Birgitta Saikko esitti, että hallituksen jäsenet perheineen ovat äänestyksessä jäävejä. Marianne 
Nurminen kertoi selvittäneensä Kennelliiton lakimieheltä, että hallituksen jäsenet eivät ole jäävejä, 
koska heillä ei ole asiassa omaa yksityistä etua eivätkä he hyödy siitä mitenkään, joten eturistiriitaa ei 
ole. Vesa Häkkinen totesi vielä, että Kennelliiton lakimies tuntee lain ja hallituksen ei tarvitse jäävätä 
itseään päätöksenteossa.

Oili Santavuori varmisti vielä, että maanomistajalla on lain mukaan oikeus kieltää irtokoirat.

Äänestyksessä annettiin 40 ääntä:

JAA-ääniä annettiin 30 kappaletta

EI-ääniä annettiin 9 kappaletta

Tyhjiä oli 1 kappale.

Puheenjohtaja totesi, että Sari Honkasen erottamispäätös jää voimaan. 

20. Käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten 31.12. mennessä 
hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat. 

Sääntömuutosesitys.
Birgitta Saikko, Lotta Mertsalmi ja Sari Honkanen ovat 31.12.2021 päivätyllä kirjeellä esittäneet sääntöjen 
8 §:n muuttamista siten, että jäsenen erottamisesta päättäisi yhdistyksen kokous. 

Hallitus esittää, että sääntöjä ei muuteta yhden pykälän osalta, ja jos on tarvetta sääntömuutokselle, se 
tehtäisiin kokonaisuudistuksena. 

Sääntöjen 20 §:n mukaan sääntöjä voidaan muuttaa kahdessa (2) vähintään kuukauden väliajoin 
pidettävässä kokouksessa, joista ensimmäisen on oltava sääntömääräinen vuosikokous. Päätökseen 
vaaditaan kummassakin kokouksessa kolmeneljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Jälkimmäisessä 
kokouksessa äänestetään vain esityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 

Sääntömuutosesitys 8 §: 

8 § a) Jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä yhdistyslain mukaisesti 

b) Jäsenen erottamisesta päättää yhdistys kokouksessaan. Yhdistyksestä voidaan kokouksen päätöksellä 
erottaa
• jäsen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä.
• jäsen, jonka katsotaan toimineen vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai on toiminut hyvien tapojen 
vastaisesti.

• jäsen, joka on aiheuttanut yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavaa vahinkoa yhdistykselle 
tai on erotettu Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry:stä.

• jäsen, joka rikkoo eläinsuojelulakia. 

c) Jäsen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta vähintään kuukauden ajan sen erääntymisestä, 
katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi. 

Voimassa oleva 8 § 

8 § a) Jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä yhdistyslain mukaisesti 

b) Yhdistyksestä voidaan hallituksen päätöksestä erottaa
• jäsen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä.
• jäsen, jonka katsotaan toimineen vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai on toiminut hyvien tapojen 
vastaisesti.

• jäsen, joka on aiheuttanut yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavaa vahinkoa yhdistykselle 
tai on erotettu Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry:stä. 
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• jäsen, joka rikkoo eläinsuojelulakia. 

c) Jäsen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta vähintään kuukauden ajan sen erääntymisestä, 
katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi. Erottamispäätöksestä voi erotettu jäsen muista syistä 
kuin jäsenmaksun suorittamatta jättämisestä valittaa ja saattaa sen yhdistyksen vuosikokouksen 
ratkaistavaksi. Valitus on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle 30 päivän kuluessa 
tiedoksisaannista. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen. 

Jäsenelle, joka on laiminlyönyt jäsenmaksun vuosikokouksen alkuun mennessä, ei lähetetä yhdistyksen 
lehteä eikä muitakaan julkaisuja. Häneltä voidaan myös hallituksen päätöksellä evätä osallistumisoikeus 
yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin kuten esim. leirit, koulutustilaisuudet jne. Hänellä on kuitenkin 
oikeus lehteen ja julkaisuihin, sekä yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin suoritettuaan laiminlyödyn 
jäsenmaksun sekä liittymismaksun. 

Lotta Mertsalmi esitteli kokouksessa sääntömuutosesityksen ja perustelut sille, liite 15.

Lotta Mertsalmi kertoi aluksi, että hallitus ei suostunut esityksen liittämiseen kokousmateriaaleihin 
eikä sen julkaisemiseen jäsenten Facebook-ryhmässä. Marianne Nurminen vastasi, että hallituksessa 
käsiteltävät asiat ovat salaisia, yksipuolisia väitteitä ei voi julkaista eikä niitä tuoda etukäteen 
julkisuuteen ruodittaviksi, huomioon on otettava myös yksityisyyden suoja. Puheenjohtaja pyysi 
Lotta Mertsalmea tiivistämään esityksen lopussa olevaa omaa esimerkkitapaustaan, Birgitta Saikon 
näkökannat tulivat esille edellisen kohdan käsittelyn yhteydessä. Lotta Mertsalmi toivoi avoimuutta ja 
vuorovaikutusta hallituksen toimintaan jatkossa. Sääntömuutosesitys sai kannatusta. Tarja Söderholm 
toi esille, että sääntömuutosesityksestä seuraisi henkilökohtaisten tai arkojen asioiden julkinen käsittely 
yhdistyksen kokouksessa. Kun hallitus päättää erottamisesta, käsittely tapahtuu asiallisesti ja ilman 
turhaa dramatiikkaa, hallitus varoittaa ja kuulee asianosaista, ja hallituksella on vaitiolovelvollisuus 
käsittelemistään asioista. Hän esittää, että sääntöjä ei muuteta. Hallituksen ja Tarja Söderholmin esitys 
saivat kannatusta. Esitettiin myös, että seuraavassa sääntömuutoksessa edellytetään hallituksen 
yksimielistä päätöstä jäsenen erottamisesta.

Päätettiin äänestää suljetulla lippuäänestyksellä vaihtoehdoista JAA: ne, jotka kannattavat hallituksen 
ehdotusta (sääntöjä ei muuteta) ja EI: ne, jotka kannattavat sääntömuutosta.

Äänestyksessä annettiin 40 ääntä:
• JAA-ääniä annettiin 34 kappaletta
• EI-ääniä annettiin 4 kappaletta
• Tyhjiä oli 1 kappale
• Hylättyjä ääniä oli 1 kappale (vastauksena JOO)

Puheenjohtaja totesi hallituksen esityksen saaneen eniten ääniä, joten sääntöjä ei muuteta.

21. Käsitellään muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta päättää 
vain yksimielisellä päätöksellä.

Birgitta Saikko ehdotti, että Koiramäkeen laaditaan täsmällinen ohjeistus siellä olemisesta ja 
lenkkeilystä.

Jos valituksia tulee, otetaan asianosaiseen heti yhteyttä ja keskustellaan siitä, mitä on tapahtunut; on 
tärkeää, että sopu säilyy eikä ketään syytellä. Myös naapurisopu on tärkeää.

Kari Vuorimaa totesi hallituksen puolesta, että tämä otetaan huomioon ja parannetaan toimintaa.

Keskusteltiin Koiramäen harjoittelualueella olevasta linnunpesästä, jota tulee varoa. Koiramäkeen 
toivottiin roskalaatikkoa.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.07.
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Yleistä
Lahden Käyttökoira ry:n toimintavuosi oli 90:s. 
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia alueella asuvien 
palveluskoiraharrastajien ja -ystävien yhdyssiteenä, 
edistää palveluskoirarotujen koulutusta ja harrastustoi-
mintaa ja tukea kenneltoimintaa. Yhdistyksen 
tarkoituksena on myös ohjata jäsenistöään oikein 
hoita-maan, kasvattamaan ja kouluttamaan koiriaan, 
tavoitteena terve, käyttökelpoinen, hyväluonteinen ja 
yh-teiskuntaan soveltuva koira. Yhdistyksen tulee toimia 
päämääriensä hyväksi laillisesti ja puolueettomasti.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys on järjestänyt 
mm. palveluskoira- ja muita koirakokeita, kilpai-
luja, näyttelyitä, kursseja, koulutus-, neuvonta- ja 
huvitilaisuuksia.

Yhdistyksellä ja Lemmikkikellari Riemulla on 
yhteistyösopimus, joka oikeuttaa jäsenistön saamaan 
os-toksistaan asiakasalennuksia, jonka lisäksi yhdistys 
saa kokeisiinsa palkintoja. Yhdistyksellä on yhteis-
työsopimus Royal Caninin kanssa, joka antaa palkintoja 
kokeisiin ja näyttelyihin. LKK on sitoutunut yh-
teistyökumppaneiden arvoihin eläinten hyvinvoinnista 
ja edistämään yhteistyökumppaneiden positiivista 
julkisuuskuvaa.

Yhdistyksessä noudatetaan Kennelliiton, 
Palveluskoiraliiton ja Valjakkourheiluliiton sääntöjä ja 
ohjeita.

Suomen Palveluskoiraliitto ry:n eettiset ohjeet koskevat 
kaikkea Suomen Palveluskoiraliitto ry:n alaista koe-
, kilpailu- ja testitoimintaa ja koulutuksia näiden 
eri osa-alueilla. Eläinsuojelulainsäädännön ja sitä 
alemmantasoisten eläinsuojelua koskevien säädösten 
ja viranomaismääräysten vaatimuksia on nouda-tettava 
kaikessa koetoiminnassa ja koulutuksissa. Nämä tulivat 
yhä korostuneemmin osaksi yhdistyksen toimintaa 
kuluneena toimintavuotena.

j ä s enet
Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2021 oli 447, joita 
varsinaisia 299, 40 perheenjäsentä, perheen kolmas- ja 
jne. jäseniä 10, 80 vapaajäsentä, 10 ainaisjäsentä, 1 
kunniapuheenjohtaja, 5 kunniajäsentä ja 2 nuori-
sojäsentä. Kunniapuheenjohtaja Tarja Söderholm ja 
kunniajäsenet Pekka Ilmarinen, Terttu Juntson, Lea 
Yli-Suvanto, Aila Lindqvist ja Kalevi Jääskeläinen. 
Vapaajäseniä ovat ne, jotka ovat yhtäjaksoisesti olleet 
yhdistyksen jäseninä 20 vuoden ajan.

yhd i st y k s en  ta lous  j a  t i l i n p i to
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksellä 
on käytössä Infocloud-tietojärjestelmä, jolla tehdään 
yhdistyksen taloushallinto sähköisesti. Järjestelmä 
sisältää kirjanpidon, myyntireskontran ja jäsenrekiste-rin. 
Virkun tulospalvelu on ollut käytössä koetapahtumissa.

vuos i kokous
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 
25.3.2021 Ahtialan Nuorisoseuran talolla, Ahtialan-tie 137, 
Lahti. Kokouksen puheenjohtajana toimi Kari Vuorimaa 
ja sihteerinä Marja Kauppila. Läsnä oli 10 jäsentä, 
joista 4 valtakirjalla, kaikki äänivaltaisia. Kokouksessa 
noudatettiin kaikilta osin koronatilan-teesta johtuvia 
viranomaismääräyksiä ja -suosituksia. Kokouksessa ei 
ollut tarjoilua, eikä palkintojenja-koa.

lahden käyttökoira (lkk) ry

Toimintakertomus
2 0 2 1

Toimintakertomus 2021
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lahden käyttökoira (lkk) ry

Toimintakertomus
2 0 2 1

Hallinto

ha l l i tus  j a  to im ih enk i löt
Yhdistyksen lakimääräisenä edustajana on toiminut 
hallitus, jonka yhdistyksen vuosikokous on valinnut 
hoitamaan yhdistyksen hallintoa. Hallituksen ovat 
muodostaneet puheenjohtaja, kuusi (6) jäsentä sekä 
kolme (3) varajäsentä. Hallituksen kokouksissa on ollut 
varajäsenillä, hallituksen ulkopuolisella sihteerillä ja 
rahastonhoitajalla läsnäolo- ja puheoikeus. Hallitus on 
kokoontunut puheenjohtajan kutsusta toimikau-den 
aikana 11 kertaa, joista osa on hoidettu sekä läsnä- että 
etäkokouksina ja osa etänä. 

Hallituksen puheenjohtaja Marianne Nurminen 
(toimikausi yksi vuosi) 11/11 sekä jäsenet Kari 
Vuorimaa (toimikausi kaksi vuotta; myös vpj.) 7/11, 

Mirka Ekholm 9/11 (toimikausi kaksi vuotta), Kaarina 
Granlund 11/11 (toi-mikausi yksi vuosi), Pirjo Iso-Kuusela 
11/11 (toimikausi yksi vuosi), Minna Parviainen 10/11 
(toimikausi yksi vuosi), Hanna Rättö 5/9 ( jäsen 25.3.2021 
alkaen, toimikausi kaksi vuotta), ja varajäsenet Tuija 
Aro-nen 3/11 (toimikausi yksi vuosi), Hannu Valin 9/11 
(toimikausi yksi vuosi), Jaana Viilamo 2/11(toimikausi 
yksi vuosi) sekä rahastonhoitaja ja kirjanpitäjä Tarja 
Söderholm 11/11 (jäsen 25.3.3021 saakka) ja sihteeri 
Marja Kauppila 11/11

Jäsensihteeri: Pirjo Iso-Kuusela.

Asuste ja vaatemyynti sekä tarvikemyynti: Kaarina 
Granlund. Kalustonhoitajat: Risto Granlund, Kalevi 
Jääskeläinen, Hannu Söderholm, Hannu Valin ja Seppo 
Poh-jola.

Toimintavuoden aikana toiminnantarkastajina ovat 
toimineet Kari Behm ja Nina Behm, varahenkilöinä Satu 
Granlund ja Tuula Sahiluoto.

kerho -  j a  v a r a stot i l at
Yhdistyksellä on vuokrattuna kerho- ja varastotila 
Verhoojankatu 4 Lahdessa. Lisäksi yhdistyksellä on 
käytössä varastokontti Löyttymäen koulutuskentällä ja 
Koiramäessä.

Koulutus- ja koetoiminta
Koe- ja koulutustoiminnasta on vastannut Mirka Ekholm. 
Koe- ja koulutustoimikunnan toimikuntamuoto on 
purettu hallituksen 31.3.2021 tekemällä päätöksellä, 
ja toiminnan tehtävä painottui tukemaan jäsenis-
tön omatoimista tilaisuuksien järjestämistä. Tämän 
lisäksi hallitus toimeenpanee ja järjestää ulkopuolisia 
koulutuksia.

Yleiskoulutusvastaavana on toiminut koulutusasioiden 
yhteyshenkilönä Kalevi Jääskeläinen. Pelastus-
koiratoiminta: Taija Koskenkorva on toiminut 

pelastuskoirissa lajista kiinnostuneiden yhteyshenkilönä 
ja Hanna Rättö pelastuskoiratoiminnan ja hallituksen 
yhteyshenkilönä, Kirsi Liikanen on toiminut ryhmän 
johtajana.

Yhdistyksen järjestämät yleiset koulutukset ovat 
tapahtuneet Löyttymäen kentällä tiistaisin. Tavoitteelli-
set koirakot ovat voineet harjoitella yleiskoulutusten 
jälkeen kentällä. Tavoitteellisten jatkoryhmä on ko-
koontunut keskiviikkoisin ja yleiskoulutusten jälkeen.

Korkeavireen hallista Vipusenkadun 
Koiraurheilukeskuksesta on varattu toistaiseksi viisi 
treenivuoroa talvikaudelle. Renkomäen hallista on ollut 
varattuna vuoro pelastuskoirille.

Koulutus- ja koemaastojen käytöstä on sovittu 
maanomistajien ja metsästysseurojen kanssa sekä 
pyritty käyttämään yhdistyksen Koiramäen aluetta.

Hollolan kunnalta on saatu käyttöoikeus kahden 
hakuradan edellyttämään maa-alueeseen Kukonkoivun 
alueelta. Koiramäen kenttä ja maasto ovat olleet myös 
jäsenten omatoimisessa käytössä. Lahden kaupunki 
on vuokrannut Haltonin takana olevan metsäalueen 
koirienkoulutusalueeksi.

Suomen Kennelliitto on 1.10.2021 myöntänyt 
palveluskoirakokeiden ylituomaripätevyyden Tanja 
Björnströmille.

l ahden  k ä y t töko i r i en  v i r a l l i s e t 
r yhmät
Maastokoulutuksia on tapahtunut eri koulutusvetäjien 
ryhmissä viikoittain sopimusten mukaan. Kesäai-kana 
koulutukset ovat tapahtuneet pääasiassa arkipäivinä ja 
talviaikaan viikonloppuina.
• Terttu Nuutisen ryhmä on toiminut koko vuoden 
koronarajoitukset huomioon ottaen. Keskiviikkoi-
sin on ollut tottelevaisuuskoulutukset Löytyllä, 
johon on kuulunut 13 jäsentä, jotka ovat 
osallistu-neet omien mahdollisuuksien mukaan 
ja lauantaisin hakukoulutukset eri maastoissa. 
Ryhmään on kuulunut 19 jäsentä. Harjoituskerralla 
on ollut keskimäärin noin kahdeksan koirakkoa. 
Mukana on ollut eri koulutusvaiheessa olevia koiria, 
pennusta aina aikuiseen kisakoiraan.

• Oili Santavuoren vetämä pk-ryhmä on 
kokoontunut viikoittain. Ryhmä on harjoitellut 
hakua, esineruutua ja pk-tottelevaisuutta. 
Ryhmään on kuulunut 27 henkeä ja keskimäärin 
harjoituskerralla on ollut 8 ihmistä.

• Theo Kroezenin ryhmä on harjoitellut vuoden 
aikana 35 kertaa ryhmänä, näistä pääosin 
tottelevaisuutta joko Koiramäessä tai Löyttymäen 
kentällä, kerran Korkeavireen maneesilla. 
Ryhmä järjesti 15 maastotreenikertaa, jotka 
olivat Koiramäessä, Haltonilla, Vierumäellä ja 
Mustjärvellä. Pääpaino on ollut harrastuksen 
kehittämisessä ja laajentamisessa. Useimmiten on 
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harjoiteltu ryh-mässä hakua, ryhmän sisällä käytiin 
myös yksittäisissä jälkitreeneissä. Ryhmässä on 
9–16 jä-sentä. Ryhmä jatkaa samalla periaatteella 
– osallistumista vaaditaan. Ryhmässä yksi koira on 
nyt valmis rullakoira, muut tuovat jo irtorullaa ja 
haukkuvat maalimiestä, eli edistymistä saavutettu. 
Esineruutu toimii kaikilla.

Koulutustapahtumia, joissa kouluttajana on oman 
yhdistyksen jäsen
• Mirka Ekholm ja Terttu Nuutinen: Jälkipäivä 
6.6.2021 Kukonkoivussa (12 koirakkoa)

• Mirka Ekholm: Aloittelevien koirakoiden PK-
metsäjälkipäivä Kukonkoivussa 2.10.2021 ja 
17.10.2021 (molemmissa 5 koirakkoa)

• Teemoitetut harjoitukset Korkeavireen halli 
Vipusenkadun Koiraurheilukeskus: 13.11.2021 oma-
toimikerta Mirka Ekholm (5 koirakkoa) ja 11.12.2021 
Kirsi Liikanen käännökset (5+1 koirakkoa)

Ulkopuolisten kouluttajien luento- ja koulutuspäivät
• Opiskelijoiden 3-4 kerran pitämä verkkoluento 
oppimisesta helmi-maaliskuussa 2021, osallistujia 
oli noin 10.

• SPKL apuohjaajan ja pelastuskoiraohjaajan 
peruskurssi aloitettu, teoriaosuus on ollut Teamsilla 
19.4.2021, maasto-osuus vuonna 2022.

• SPR:n ensiapukurssi EA1: 17.5., 18.5., 24.5. ja 
25.5.2021

• Pekka ja Riitta Korrin tottelevaisuuskoulutusillat 
20.5.2021 ja 4.6.2021 Koiramäessä (10+10 ja 10+10 
koirakkoa)

• Anu Perttunen: Kokeenomaiset toko-treenit 
Koiramäessä 28.7.2021 (4 koirakkoa)

• Sirke Viitanen: PK-tottelevaisuuskoulutuspäivä 
1.8.2021 (9 koirakkoa)

• Sirke Viitanen ja Nina Manner: Rallytokon 
kisavalmennuspäivä 8.8.2021 (12 koirakkoa)

• Reija Nieminen: Hakuviikonloppu 14.-15.8.2021 
Koiramäessä (8 koirakkoa)

• Pekka ja Riitta Korrin tottelevaisuuskoulutukset 
13.9.2021 (5+5 koirakkoa) ja 11.10.2021 (5+5 
koirakkoa)

• Reija Nieminen: PK-tottelevaisuusviikonloppu 
6.-7.11.2021 Pennalan hallissa (7 koirakkoa)

Puollot
• Minna Parviainen, TOKO koetoimitsija 
2 -kurssille 28.2.2021, järjestäjä Lakeuden 
Tokoilijat ry, kurssipaikka Seinäjoki

• Taija Koskenkorva, PEKO - etsintä B-kurssille, 
Apuohjaajakoulutus ja Pelastuskoiraohjaajan 
pe-rustaidot koulutus

• Hanni Kahelin, Apuohjaajakoulutus ja 
Pelastuskoiraohjaajan perustaidot koulutus

• Essi Rättö, Apuohjaajakoulutus ja 
Pelastuskoiraohjaajan perustaidot koulutus

• Sanna Ainola, Apuohjaajakoulutus ja 
Pelastuskoiraohjaajan perustaidot koulutus

• Marja Rinteelä, Apuohjaajakoulutus ja 
Pelastuskoiraohjaajan perustaidot koulutus

• Ritva Saarelma, Apuohjaajakoulutus ja 
Pelastuskoiraohjaajan perustaidot koulutus

• Marja Haapaniemi, Apuohjaajakoulutus ja 
Pelastuskoiraohjaajan perustaidot koulutus, 
Pelastus-koiraetsintä A-kurssi

• Kirsi Liikaselle, Ryhmänjohtaja 2 -kurssi
• Hanna Rättö, Pelastusetsintä B-kurssille, 
Pelastuskoiraetsintä A-kurssi

• Essi Rättö, Pelastuskoiraetsintä A-kurssi
• Tanja Björnström, Hakukokeen lajikurssi
• Mikael Laine, Suojelulisenssin uusiminen.

j ärj e st et yt  koke et
Palveluskoira- ja tottelevaisuuskokeita järjestettiin 
seuraavasti:
• Pelastuskoirakoe, PEKO (A/B), Hollola 30.5.2021, 3 
koirakkoa, koetoimitsija Kirsi Liikanen, tuomari Sari 
Hänninen

• Käyttäytymiskoe, PAKK, Lahti 22.6.2021 6 koirakkoa, 
koetoimitsija Hanna Rättö ja Marianne Nurminen, 
tuomari Jouni Nummela

• Käyttäytymiskoe, PAKK, Nastola 11.9.2021, 4 
koirakkoa, koetoimitsija Marika Piirainen, tuomari 
Vesa Häkkinen

• Hakukoe, PAHA (1, 2, 3), Lahti 25.9.2021, 9 
koirakkoa, koetoimitsija Tuula Sahiluoto, tuomari 
Vesa Häk-kinen

• Pelastuskoirakoe, PEKO (A/B, B/A), Lahti 2.10.2021, 
4 koirakkoa, koetoimitsija Hanna Rättö, tuomari 
Esko Hautala
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Pelastuskoiratoiminta
Ryhmässä vuonna 2021 oli 12 jäsentä: Taija Koskenkorva, 
Hanni Kahelin, Sanna Ainola, Kirsi Liikanen, Marianna 
Pettersson, Marika Tamminen, Marja Rinteelä, Hanna 
Rättö, Essi Rättö, Ritva Saarelma, Maiju Haapaniemi ja 
Maijastiina Kivinen. Ryhmän vetäjänä on toiminut Kirsi 
Liikanen.

VAPEPA:n hälytysryhmän kokoonpano on 7 henkilöä: 
Taija Koskenkorva, Maijastiina Kivinen, Marja Rinteelä, 
Essi Rättö, Hanni Kahelin, Hanna Rättö ja Kirsi Liikanen. 
Hälytysryhmään pääsyvaatimuksena on suoritettu 
VAPEPA:n Etsintä 1-kurssi sekä voimassaoleva EA 1 –
kortti sekä tarvittava suunnistustaito. Apuohjaajana 
toimimiseen vaatimuksena on suoritettu 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 13:sta VAPEPA:n hälytykseen, joista osa oli 
sittemmin peruutettuja ennakkohälytyksiä.

Toimintaa vuonna 2021:
• Maastokoulutusta (haku / jälki) sunnuntaisin ja 
keskiviikkoisin sekä loppuvuodesta hallivuorolla 
perjantaisin on treenattu tottista. Yhteensä yhteisiä 
harjoituksia on vuoden aikana ollut 138 kpl.

• Hälytysryhmän järjestämät hälytystreenit, jotka 
simuloivat todellista tilannetta, näitä yhteensä 9 
kpl,sisältäen VIRTA-tarkastukseen valmentavat 
harjoitukset.

• Osallistuminen hälytysryhmien yhteistreeneihin 
Päijät-Hämeen alueen muiden hälytysryhmien 
kanssa, yhteisen hälytystreenin järjestäminen 
Lahdessa

• Jälki- ja tottelevaisuuskoulutusta omatoimisesti

• TEAMS-kokousten pito

• PETO toimintaan osallistuminen

• Palveluskoiraliiton pelastuskoirien SM- kisoihin 
osallistuminen

• Vierailuja muiden yhdistysten treeneihin ja 
osallistuminen ulkopuolisiin maastokoulutuksiin

• Muu yksittäisten ryhmäläisten osallistuminen 
kursseille ja koulutuksiin ja toimiminen 
kouluttajana leirillä (mm. VAPEPAn etsintäkurssi, 
Apuohjaajakurssi ja Pelastusetsintä B-kurssi)

• PEKO-T -kokeiden järjestäminen ja kokeisiin 
osallistuminen, hyväksyttyjä tuloksia tänä vuonna 
viisi kappaletta.

• Osallistuminen LKK:n talkoisiin eri tehtävissä

• Osallistuminen etsintöihin

Yhteenveto: toiminta on vuonna 2021 painottunut 
koirakoiden treenaamiseksi niin, että useat olisivat 
valmiit kokeisiin ja VIRTA-tarkastukseen tulevana vuonna.

Näyttelytoiminta
Näyttelytoimikunta: Marianne Nurminen puheenjohtaja, 
Niina Savolainen näyttelysihteeri, Sirpa Karppi-nen 
jäsen, Kaarina Granlund kanttiinivastaava, Tarja 
Söderholm rahastonhoitaja, Mervi Ihantola eläinlää-
käri ja tuomaripalkinnot, Kari Vuorimaa jäsen, 
Katariina Kaihevaara järjestelypäällikkö, Hannu 
Valin jär-jestelyvastaava/myyntipaikkavastaava, 
varapuheenjohtaja, Tuija Aronen rokotusvastaava, 
Irmeli Ranta-nen toimistopäällikkö ja Marja Kauppila 
kokoussihteeri, ulkomaisten tuomareiden yhteyshenkilö.

Näyttelytoimikunta on kokoontunut vuoden aikana 
6 kertaa, sekä kerran 21.11.2021 yhdessä Suomen 
Seurakoirayhdistys ry:n kanssa, jossa suunniteltiin 
yhteisnäyttelyä 15.–16.2022. Näyttely jouduttiin ko-
ronatilanteen vuoksi peruuttamaan.

Yhdistys on järjestänyt koronatilanteen vuoksi lykätyt 
pentunäyttelyn 23.10.2021 ja talvinäyttelyn FCI-ryhmille 
1/2 ja 9 24.10.2021 Lahden Messukeskuksessa Lahti 
Hallissa ja Vesijärvi Hallissa. Talvinäytte-lyssä oli myös 
junior-handler, lapsi ja koira -kilpailu sekä parikilpailu. 
Osallistujamäärät oli koronan vuoksi rajoitettu 
pentunäyttelyssä 1.000:een osallistujaan, osallistujia 
oli 1.001 pentua ja talvinäyttelyssä 1.500:aan koiraan. 
Näyttelyt onnistuivat hyvin ja saivat runsaasti hyvää 
palautetta järjestelyistä. Näytte-lyn yhteistyökumppanina 
toimi Royal Canin.

Koiramäki
Koiramäki-toimikunta: Risto Granlund Koiramäen isäntä, 
Kaarina Granlund Koiramäen emäntä, jäsenet: Kalevi 
Jääskeläinen, Hannu Söderholm, Hannu Valin ja Seppo 
Pohjola. Koiramäen vuokrausta hoitaa Kaarina Granlund. 
Rajalan yksityistien vuosikokoukseen 7.7.2021 yhdistyksen 
edustajina osallistuivat Kaarina ja Risto Granlund.

Vuosittaiset huolto- ja kunnostustyöt on hoidettu 
toimikunnan toimesta. Grillikodan ulkoseinät on käsi-

kuva: Anni Lemmetty

29



telty, polttopuut talven varalle tehty, tupakointipaikat 
merkitty. Tielle on lisätty puomin lukon avauskoodi, ohje 
löytyy Facebookista LKK:n sivuilta Koiramäki-osiosta. 
Kaivoon on asennettu vesipumppu ja kaivo-vesi tutkittu 
juomakelpoiseksi.

Löytty
Löytyn varauksista on huolehtinut Minna Parviainen 
ja Kaarina Granlund tekee tiedotteet Löyttymäen 
ilmoitustaululle, Kalevi Jääskeläinen hoitanut huollon, 
kentän nurmenajon ja puuceen tyhjennykset. Lah-
den kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue, 
Kunnallistekniikka, on 20.4.2020 viranhaltijapäätöksellä 
päättänyt myöntää Lahden Käyttökoira ry:lle Löyttymäen 
koirienkoulutuskentän hallinnoinnin.

Huvitilaisuudet, juhlat ja 
kanttiini
Huvitoimikunnasta vastuussa on ollut Tarja Söderholm ja 
toimikunnan jäsenenä Kaarina Granlund.

Yhdistyksen 90 v.-juhlatoimikuntaan ovat kuuluneet 
edellisten lisäksi Marianne Nurminen, Minna Parviai-nen, 
Hanna Rättö ja Jaana Viilamo.

Vallinnut koronatilanne on myös vuonna 2021 
vaikuttanut suuresti huvitoimikunnan toimintaan. PK-
ko-keiden talkoolaisten muonitus on hoidettu ja kerran, 
25.9.2021 BH-kokeessa oli myös myyntiä kilpaili-joille. 
Kaarina Granlund on hoitanut Löyttymäen kentän 
yleiskoulutuksen kanttiinin.

Yhdistyksen 90-vuotisjuhlat pidettiin 11.9.2021 Liike- 
ja yrityskeskus Korin Puusepänsalissa Villähteellä. 
Tilaisuudessa oli kutsuvieraita ja jäsenistöä 78 henkeä, 
ohjelmassa oli maittava illallinen ja Mojo Tuotan-non 
järjestämää ohjelmaa. Vesa Häkkinen jakoi Suomen 
Palveluskoiraliiton ansiomerkit. Mervi Ihantola ja Tarja 
Söderholm palkittiin harvinaisella SPKL:n timanttisella 
ansiomerkillä.

Talkooruokailu vuosien 2020–2021 talkoolaisille oli 
29.11.2021 Ravintola Kodissa Lahden Messukeskuk-
sessa. Mukana oli 48 talkoolaista.

Tiedottaminen

kot i s i vu t
Kotisivujen ylläpidosta on vastannut Minkeli Welling.

mopen  post i
Yhdistys on harjoittanut julkaisutoimintaa julkaisemalla 
jäsenlehti Mopen Postia. Mopen Postin toimitus-
päällikkönä ja päätoimittajana on toiminut Emma 
Tuominen. Mopen Postia on julkaistu toimintavuoden 
aikana kaksi numeroa. Lehden painopaikkana oli Lahen 
Kirjansitomo.

muu  t i e dotus
kayttokoira@gmail.com -sähköpostin hoitajana on 
toiminut Marianne Nurminen, Minna Parviainen ja 
ka-lenterinhoitaja Jaana Viilamo. Facebook yleinen ja 
jäsensivusto: Minna Parviainen. Hallituksen päätök-
sistä on jäsenistölle tiedotettu sähköpostitse, sekä 
lisäksi jäsenille on tiedotettu yhdistyksen suljetussa 
Facebook-ryhmässä ja kotisivuilla. Facebookin yleistä ja 
jäsensivustoa on hoitanut Minna Parviainen.

h i stor i i k k i
Yhdistyksen 20 viimeisintä toimintavuotta kattava 
historiikki valmistuu vuonna 2022. Historiikki-toimikun-
taan ovat kuuluneet Marianne Nurminen, Aila Lindqvist 
ja Tarja Söderholm.

Yhdistyksen vuosikokousten ja hallituksen kokousten 
pöytäkirjat on sidottu kirjoiksi. Työstä on vastannut Tarja 
Söderholm apunaan Marianne Nurminen.

Varainhankinta
Yhdistyksellä oli vastuullaan 3 koirapuistoa Lahdessa, 
Rekolanpohjan koirapuisto, Tanssimäenkadun 
koirapuisto ja Kerinkallion koirapuisto. Vuonna 2021 
järjestettiin pentu- ja talvinäyttely lokakuussa.
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Edustukset

kokousedustus
Vuosikokouksen valitsemina kokousedustajina ovat 
toimineet Marianne Nurminen, Tarja Söderholm, Kaarina 
Granlund, Minna Parviainen ja Hanna Rättö Suomen 
Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n, Suomen 
palveluskoiraliitto ry:n sekä Salpausselän Kennelpiirin 
kokouksissa ja Ritva Saarelma Valjak-kourheilijoidenliitto 
ry:n kokouksessa.

Salpausselän Kennelpiirin vuosikokoukseen 9.8.2021 
Lahdessa osallistuivat Marianne Nurminen ja Hanna 
Rättö. Suomen Palveluskoiraliiton etäyhteyksin pidettyyn 
kevätkokoukseen 17.4.2021 osallistui-vat Kaarina 
Granlund, Minna Parviainen ja Marianne Nurminen 
ja syyskokoukseen 13.11.2021 Keravalla osallistuivat 
Marianne Nurminen ja Tarja Söderholm.

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

ja LKK:ta edustaneita jouk-kueita. Palveluskoirien 
kansallisten lajien piirinmestaruuskilpailuja kuluvana 
toimintavuonna ei järjestetty.

Pelastuskoirien joukkuekatselmuksessa Kuopiossa 27.-
29.8.2021 olivat LKK:n PEKO-ryhmän edustajina Taija 
Koskenkorva, Hanna Rättö, Maijastiina Kivinen ja Essi 
Rättö.

Rally-toko piirinmesteruuskoe 30.10.2021 yhdistyksen 
joukkueessa (kuvassa) kilpailivat:

• Emma Tuominen - bpgn 
MUSTANTUULEN XANADU, AVO 84 p.,

• Emma Tuominen - bptn ELTEMPON 
DIRLANDA, AVO 82 p. 

K i i t o k s e t

Lahden Käyttökoira ry kiittää jäsenistöä, toimintaan 
osallistuneita ja toimintaa tukeneita yhteistyökumppaneitamme 

Royal Caninia, Lemmikkikellari Riemua ja yksityishenkilöitä 
vuodesta 2021.

kuva: Anni Lemmetty
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L a h D e n  KäY t t Ö Ko i r a  rY

TOIMINTASUUNNITELMA 2022

TO IM INTA - A JATUS
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, 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.

Yhdistyksessä noudatetaan Kennelliiton, Palveluskoiraliiton ja Valjakkourheiluliiton sääntöjä ja ohjeita.

Suomen Palveluskoiraliitto ry:n eettiset ohjeet koskevat kaikkea Suomen Palveluskoiraliitto ry:n alaista 
koe-, kilpailu- ja testitoimintaa ja koulutuksia näiden eri osa-alueilla. Eläinsuojelulainsäädännön ja 
sitä alemmantasoisten eläinsuojelua koskevien säädösten ja viranomaismääräysten vaatimuksia on 
noudatettava kaikessa koetoiminnassa ja koulutuksissa.

Yhdistys ja Lemmikkikellari Riemu ovat sopineet yhteistyösopimuksen, joka oikeuttaa jäsenistön 
saamaan ostoksistaan asiakasalennuksia. Royal Canin kanssa on tehty yhteistyösopimus kahdeksi 
vuodeksi. Sopimus kattaa näyttelyiden lisäksi myös muuta yhdistyksen toimintaa. LKK on sitoutunut 
myös yhteistyökumppaneiden arvoihin eläinten hyvinvoinnista ja edistämään yhteistyökumppaneiden 
positiivista julkisuuskuvaa.

KOULUTUSTO IM INTA
Yleiskoulutukset tapahtuvat Löyttymäen kentällä tiistaisin. Tavoitteelliset koirakot voivat harjoitella 
kentällä yleiskoulutusten jälkeen. Tavoitteellisten tottelevaisuuskoulutuksen jatkoryhmä kokoontuu 
keskiviikkoisin. Koiramäessä kokoontuu pk-tottelevaisuusryhmä sunnuntaisin. Koiramäen kenttä ja 
maasto ovat jäsenten omatoimisessa käytössä. Koulutusohjaajilla on jäsenille jäsenkortteja, jotka 
oikeuttavat mahdollisiin yhteistyökumppanien myöntämiin alennuksiin.

Peko-ryhmä jatkaa hallivuoroaan Renkomäen hallissa kevätkaudella. Ryhmän tavoitteena on 
maastokoulutuksen kehittäminen ja jatkaminen sekä saada useammalle koirakolle koetulokset 
ja useampi uusi hälytyskoira. Hälyryhmällä on omat treenit ja yhteistyötä lähialueen muiden 
hälytysryhmien kanssa. Yhteistyö ja -harjoitukset Pelastuspalvelun, Poliisin ja muiden VAPEPA-ryhmien 
kanssa. Useampien omien kokeiden järjestäminen. Häly- ja VIRTA-treenien järjestämien. VIRTA-testien 
järjestäminen. Kokeisiin osallistuminen. Ulkopuolisen kouluttajan hankkiminen tarvittaessa. Uusien 
maastojen ja harjoituspaikkojen hankkiminen. Ryhmäläisten oma kouluttautuminen Palveluskoiraliiton 
ja VAPEPA:n kursseilla

Teemoitetut harjoitukset Korkeavireen hallissa Vipusenkadun Koiraurheilukeskuksessa jatkuvat 
kevätkaudella.

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. Yhdistys kartoittaa aktiivisesti uusia harjoitus- ja koemaastoja.
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K I LPA I LU - ,  KOE -  J A  KOULUTUST I LA I SUUDET
Pk-kokeita: jälkikokeita, hakukokeita, sekä BH-kokeita keväällä ja syksyllä. 

Järjestetään kurssi- ja koulutustapahtumia.

Lisäksi tuetaan arvokilpailuihin osallistuvia LKK:ta edustavia jäseniä ja joukkueita.

Koulutus- ja kurssitapahtumien järjestämisissä huomioidaan jäsenten toiveet, kannustetaan 
jäseniä järjestämään itse koulutuksia ja hyväksyttämään ne hallituksella, jolloin yhdistys osallistuu 
kustannuksiin. Hallitus toimeenpanee ja järjestää ulkopuolisia koulutuksia. Poikkeustilanteen takia 
kursseja, kokeita, kilpailuja ja testejä voi anoa 30.6.2022 saakka lyhennetyllä, kahden viikon anomisajalla.

NÄYTTELYTO IM INTA
Kennelliitto on hyväksynyt 23.10.2022 pidettävän kaikkien rotujen pentunäyttelyn.

Ryhmänäyttely FCI 1,2,9: 15.1.2023.

MUU  TO IM INTA
Virkistys

Jäsenille järjestetään erilaisia huvi- ja virkistystilaisuuksia. Virkistys- ja näyttelymatka. Talkooruokailu 
aktiivijäsenten palkitsemiseksi. Koiramäki 15-v.

Varainhankinta Salpausselän Kennelpiirin KV-näyttelyn 26.-27.03.2022 kehäkahvitusprojekti. 
Yhdistyksellä on vastuullaan 3 koirapuistoa Lahdessa: Rekolanpohjan koirapuisto, Tanssimäenkadun 
koirapuisto ja Kerinkallion koirapuisto.

T I EDOTTAM INEN
Jäsenlehti Mopen Posti ilmestyy 2 kertaa vuodessa, jäsentiedotteet, yhdistyksen omat internet-sivut ja 
yhdistyksen jäsenten Facebook-ryhmä sekä yhdistyksen julkinen Facebook-sivu.

LAHDEN KÄYTTÖKOIRA RY
Hallitus
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Lahden Käyttökoira ry Sivu nro 4

TULOSLASKELMA 2021

1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020
Varsinainen toiminta
 KOKEET PK, TOKO, PEKO
  KOKEET PK, TOKO, PEKO TUOTOT 750,00 €                4 382,90 €              
  KULUT KOKEET PK, TOKO, PEKO 475,30 €-                3 452,74 €-              
 KOKEET PK, TOKO, PEKO YHTEENSÄ 274,70 €              930,16 €               

 NÄYTTELYT
   NÄYTTELYN TUOTOT 87 910,00 €           53 125,35 €            
   NÄYTTELYN KULUT YHTEENSÄ 65 423,43 €-           39 092,97 €-            
 NÄYTTELYT YHTEENSÄ 22 486,57 €         14 032,38 €          

 KOULUTUS
  KOULUTUSTUOTOT 3 590,50 €             2 340,00 €              
  KOULUTUSKULUT 8 241,47 €-             4 043,05 €-              
 KOULUTUS YHTEENSÄ 4 650,97 €-           1 703,05 €-            

 MUU VARSINAINEN TOIMINTA
  TARVIKEMYYNTI TUOTOT 603,00 €                788,00 €                 
  TARVIKEMYYNTI KULUT YHTEENSÄ 1 316,30 €-             899,00 €-                 
  KOIRAMÄKI 32,47 €                  189,67 €-                 
  MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT 24 072,65 €-           16 487,55 €-            
 MUU VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ 24 753,48 €-         16 788,22 €-          

 VARAINHANKINTA
  TUOTOT
    Jäsenmaksut 7 533,00 €             6 389,00 €              
    Projektituotot 1 800,00 €             1 550,00 €              
    Kanttiinin tuotot 34,25 €                  42,80 €                   
  TUOTOT YHTEENSÄ 9 367,25 €           7 981,80 €            

  KULUT
    Varainhankinnan kulut 671,99 €-                703,70 €-                 
    Projektikulut 1 196,80 €-             1 000,00 €-              
    Kanttiinin ostot -  €                     50,51 €-                   
  KULUT YHTEENSÄ 1 868,79 €-           1 754,21 €-            

  Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 0,23 €                    94,47 €                   

 VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 7 498,69 €           6 322,06 €            

 POISTOT
  POISTOT RAKENNUKSISTA JA RAKENNELMISTA 773,58 €-                758,09 €-                 
  POISTOT KONEISTA JA KALUSTOSTA 959,23 €-                1 278,98 €-              
 POISTOT YHTEENSÄ 1 732,81 €-           2 037,07 €-            

Tilikauden ylijäämä (kulujäämä) 877,30 €-              756,26 €               
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LAHDEN KÄYTTÖKOIRA RY TALOUSARVIO 2022

ARVIO 2022 1.1.-31.12.2021 ARVIO 2021 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018
Varsinainen toiminta
 KOKEET PK, TOKO, PEKO
  KOKEET PK, TOKO, PEKO TUOTOT 3 000,00 €        750,00 €            4 200,00 €        4 382,90 €         23 220,12 €       3 188,00 €         
  KULUT KOKEET PK, TOKO, PEKO 2 000,00 €-        475,30 €-            3 400,00 €        3 452,74 €-         17 595,42 €-       1 741,87 €-         
 KOKEET PK, TOKO, PEKO YHTEENSÄ 1 000,00 €      274,70 €          800,00 €         930,16 €          5 624,70 €       1 446,13 €       

 NÄYTTELYT
  PENTUNÄYTTELY
   PENTUNÄYTTELYN TUOTOT 32 000,00 €      -  €                 27 000,00 €      340,00 €            29 520,50 €       32 135,00 €       
   PENTUNÄYTTELYN KULUT 18 000,00 €-      -  €                 17 000,00 €-      213,00 €-            22 106,13 €-       22 434,32 €-       
  PENTUNÄYTTELY YHTEENSÄ 14 000,00 €      -  €                 10 000,00 €      127,00 €            7 414,37 €         9 700,68 €         

  TALVINÄYTTELY
   TALVINÄYTTELYN TUOTOT -  €                87 910,00 €       45 000,00 €      52 998,35 €       49 119,30 €       34 392,00 €       
   TALVINÄYTTELYN KULUT -  €                65 423,43 €-       34 000,00 €      39 092,97 €-       34 221,38 €-       23 942,72 €-       
  TALVINÄYTTELY -  €                22 486,57 €       11 000,00 €      13 905,38 €       14 897,92 €       10 449,28 €       
 NÄYTTELYT YHTEENSÄ 14 000,00 €    22 486,57 €     21 000,00 €    14 032,38 €     22 312,29 €     20 149,96 €     

 KOULUTUS
  KOULUTUSTUOTOT 3 000,00 €        3 590,50 €         3 000,00 €        2 340,00 €         3 202,00 €         6 990,00 €         
  KOULUTUSKULUT 4 500,00 €-        8 241,47 €-         5 500,00 €-        4 043,05 €-         5 812,54 €-         8 534,78 €-         
 KOULUTUS YHTEENSÄ 1 500,00 €-      4 650,97 €-       2 500,00 €-      1 703,05 €-       2 610,54 €-       1 544,78 €-       

 MUU VARSINAINEN TOIMINTA
  TARVIKEMYYNTI TUOTOT 500,00 €           603,00 €            500,00 €           788,00 €            874,00 €            991,00 €            
  TARVIKEMYYNTI KULUT 300,00 €-           1 316,30 €-         300,00 €-           899,00 €-            728,00 €-            771,46 €-            

  RETKET JA MATKAT 2 500,00 €-        -  €                 2 500,00 €-        -  €                 2 570,00 €-         2 175,00 €-         
  KOIRAMÄKI 300,00 €-           32,47 €             700,00 €-           189,67 €-            283,25 €-            774,87 €-            

  MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT
   KULUT
     3840 Kerhotilan vuokra 5 800,00 €-        5 400,00 €-         5 800,00 €-        5 775,84 €-         5 547,42 €-         4 515,00 €-         
     3901 Vuosijuhlat 1 500,00 €-        6 114,56 €-         6 500,00 €-        -  €                 -  €                 -  €                 
     3902 Virkistystoiminta 1 500,00 €-        1 560,00 €-         2 000,00 €-        -  €                 1 059,25 €-         1 382,70 €-         
     3903 Muut kulut 200,00 €-           545,60 €-            200,00 €-           50,00 €-             16,65 €-             138,48 €-            
     3904 Pienkalusto, tarvikehankinnat 400,00 €-           -  €                 800,00 €-           1 017,02 €-         753,49 €-            968,15 €-            
     3905 Toimistokulut, postikulut 1 000,00 €-        1 090,16 €-         1 000,00 €-        182,09 €-            1 031,93 €-         1 332,48 €-         
     3906 Kokouskulut 500,00 €-           267,09 €-            700,00 €-           541,46 €-            566,53 €-            837,65 €-            
     3907 Kulukorvaukset toimihenkilö 1 500,00 €-        1 255,10 €-         2 300,00 €-        2 036,85 €-         1 635,07 €-         1 413,80 €-         
     3908 Jäsenmaksut 750,00 €-           732,00 €-            750,00 €-           742,00 €-            732,00 €-            672,00 €-            
     3909 Vakuutukset 720,00 €-           704,75 €-            720,00 €-           706,48 €-            644,80 €-            591,09 €-            
     3910 Pankkikulut 350,00 €-           335,98 €-            280,00 €-           239,05 €-            230,80 €-            225,41 €-            
     3911 Puhelin, tietoliikenne, kotisivut 100,00 €-           101,77 €-            200,00 €-           36,78 €-             593,51 €-            13,46 €-             
     3912 Huomionosoitukset, muistamiset 1 000,00 €-        1 027,60 €-         1 200,00 €-        1 337,36 €-         636,21 €-            1 029,90 €-         
     3913 Järjestyksenvalvojakoulutus 300,00 €-           850,00 €-            300,00 €-           -  €                 147,00 €-            -  €                 
     3919 Kilpailumaksut ja -edustus 500,00 €-           372,00 €-            1 000,00 €-        435,00 €-            502,70 €-            935,25 €-            
     3920 Lehden julkaisukulut 2 300,00 €-        2 419,84 €-         2 100,00 €-        2 099,12 €-         2 146,30 €-         2 097,38 €-         
     3921 Kirjanpitokulut, toiminnantarkastus 1 300,00 €-        1 296,20 €-         1 300,00 €-        1 288,50 €-         797,17 €-            1 272,00 €-         
   KULUT yhteensä 19 720,00 €-    24 072,65 €-     27 150,00 €-    16 487,55 €-     17 040,83 €-     17 424,75 €-     

  MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ 22 320,00 €-      24 072,65 €-       27 150,00 €-      16 487,55 €-       17 040,83 €-       17 424,75 €-       

 MUU VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ 22 320,00 €-    24 753,48 €-     30 350,00 €-    16 788,22 €-     19 748,08 €-     20 155,08 €-     

 VARAINHANKINTA
  TUOTOT
    5000 Jäsenmaksut 6 800,00 €        7 533,00 €         6 389,00 €         6 763,00 €         6 906,00 €         
    5090 Varainhankinnan muut tuotot -  €                 -  €                 1 171,50 €         843,00 €            
    5091 Projektituotot 3 300,00 €        1 800,00 €         1 550,00 €         4 450,00 €         3 155,00 €         
    5092 Kanttiinin tuotot 100,00 €           34,25 €             42,80 €             234,69 €            802,57 €            
  TUOTOT yhteensä 10 200,00 €      9 367,25 €         11 500,00 €      7 981,80 €         12 619,19 €       11 706,57 €       

  KULUT
    5500 Varainhankinnan kulut 700,00 €-           671,99 €-            703,70 €-            769,50 €-            912,20 €-            
    5510 Projektikulut 1 400,00 €-        1 196,80 €-         1 000,00 €-         1 361,60 €-         1 390,45 €-         
    5511 Kanttiinin ostot 50,00 €             -  €                 50,51 €-             344,59 €-            256,64 €-            
  KULUT yhteensä 2 050,00 €-        1 868,79 €-         2 500,00 €-        1 754,21 €-         2 475,69 €-         2 559,29 €-         

  Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 0,23 €               94,47 €             94,62 €             115,45 €            
 VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 8 150,00 €        7 498,69 €         9 000,00 €        6 322,06 €         10 238,12 €       9 262,73 €         

 POISTOT
  POISTOT RAKENNUKSISTA JA RAKENNELMISTA 743,00 €-           773,58 €-            758,09 €-            730,83 €-            761,28 €-            
  POISTOT KONEISTA JA KALUSTOSTA 719,00 €-           959,23 €-            1 278,98 €-         312,58 €-            416,78 €-            
 POISTOT YHTEENSÄ 1 462,00 €-        1 732,81 €-         1 900,00 €-        2 037,07 €-         1 043,41 €-         1 178,06 €-         

Tilikauden ylijäämä (kulujäämä) 2 132,00 €-      877,30 €-          4 550,00 €-      756,26 €          14 773,08 €     7 980,90 €       
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Montsun historia lyhyesti
Mondioring on toinen FCI:n hyväksymä 
kansainvälinen suojelukoemuoto IGP:n ohella. 

Se kehitettiin 1980-luvun puolivälissä ottamalla 
piirteitä seuraavista lajeista: Belgian ring, Rans-
kan ring, KNPV, Campagne sekä saksalainen/
sveitsiläinen suojelukoe. 

Suomessa Mondioringillä on ollut virallisen koe-
muodon status 1.1.2015 alkaen. 

Mitä mondioring mittaa?
Mondioringissä mitataan koiran geneettisiä 
ominaisuuksia ja koulutustasoa. 

Genetiikan puolelta tulee lähinnä vietti- ja suoje-
lukoiraominaisuudet, viettikestävyys ja jossain 
määrin dominanssi ja aggressio, joka ilmenee 
koiran ollessa purussa maalimieheen. 

Koulutustasoa kuvaa lähinnä se, että koiran tu-
lee ympäristöstä ja maalimiehen häirinnästä 
välittämättä mennä kiinni määrätietoisesti ja 
epäröimättä, ja olla samaan aikaan ohjattavissa.

Mondioring-kokeessa tuomari kehittää yllätyk-
sellisiä skenaarioita koiran ja ohjaajan kuormit-
tamiseksi. Koiraa testataan vaihtelevuudella ja 
ulkoisilla häiriötekijöillä jotka ovat jokaisessa 
kokeessa erilaiset eikä niitä voi suoranaisesti 
etukäteen harjoitella muuten kuin luomalla koi-
ralle mahdollisimman paljon kokemuksia erilai-
sista asioista.

Mondioringin osiot luokit-
tain (koira aina vapaana)
tottelevaisuus, liikkeet, pisteytys

hypyt, vaihtoehdot, pisteytys

purut, liikkeet, pisteytys

tot t e l e va i suus

Vapaana seuraaminen; seuraamiskaavio vaih-
telee kokeittain, tuomari suunnittelee sen erik-
seen joka kokeeseen. Seuraaminen sisältää 
käännöksiä ja pysähdyksiä. Seuraamiskäskyn 
saa antaa vain kerran liikkeen alussa. Kaavio 
näytetään ohjaajille kokeen alussa nollakoiralla.

Paikallaanolo; koira on minuutin ajan paikal-
laan maassa tai istuen (vain 3. lk) ohjaajan ol-
lessa piilossa, koiraa häiritään erilaisilla äänillä, 
esineiden heittelyllä ym., häiriöitä vaikeutetaan 
luokittain.

Eteenlähetys; koiran tulee edetä suoraan ja ylit-
tää linja maahan merkittyjen pisteiden välistä ja 
palata ohjaajan kutsusta. Etäisyys kasvaa luokit-
tain.

Asennot; koiran tulee vaihtaa asentoa ohjaajan 
käskystä, koira ei saa edetä vaihtaessaan asen-
toa, asentojen järjestys vaihtelee kokeittain. 
Liikkeen päätteeksi ohjaaja kutsuu koiran luok-
seen.

Ruoasta kieltäytyminen; paikoilleen jätetylle 
koiralle tarjotaan tai heitetään ruokaa, johon 
koira ei saa koskea ruokaan. Ylemmissä luokis-
sa kentällä on lisäksi ruokasyöttejä, joihin kos-
kiessaan kokeen aikana, koira menettää ruoasta 
kieltäytymisen pisteet.

Nouto; koira noutaa noutoesineen, joka voi olla 
melkein mikä vain alle 1 kg painoinen esine ja 
luovuttaa sen istuallaan. Esineellä ei saa leikkiä 
eikä sitä saa pureskella, mutta koira saa korjata 
otetta kolme kertaa.

Tunnistusnouto (2. ja 3. lk); koiran on tunnis-
tettava ohjaajan hajustama puukapula, jonka 
ohjaaja on vienyt 30m etäisyydelle muiden vas-
taavien joukkoon, noudettava se ja luovutettava 
istualtaan.

hypp y l i i k k e et

Luokassa 1 suoritetaan yksi valinnainen este, 

Mondioring - toinen Suomessa hy-
väksytyistä suojelukokeista

Mondioring

36



Mondioring
luokassa 2 kaksi estettä, joista toinen on aitaes-
te, luokassa 3 suoritetaan kaikki esteet. Esteiden 
korkeus/pituus kasvaa luokittain.

Estettä ei ole pakko suorittaa maksimi pituudes-
sa/korkeudessa ja estettä voi yrittää kaksi kertaa. 
Estettä on myös mahdollista korottaa. Täydet 
pisteet saa vain luokan maksimikorkeudesta.

Aitaeste on korkeudeltaan 100 cm - 120 cm kor-
kea. Koira suorittaa esteen molempiin suuntiin.

Seinäeste (palisade) on 180-230 cm korkea.  Koi-
ra kiipeää pystysuoran seinän yli, jonka toisella 
puolella on maahan tulon turvallisuutta lisäävä 

”silta”.

Pituushyppy on 3-4 m pitkä. Koira hyppää pi-
tuutta maassa ”makaavan” telineen yli.

purul i i k k e et

Hyökkäysliikkeissä (keppihyökkäys, välinehyök-
käys, pako) koira lähtee vasta käskyn saatuaan 
kohti maalimiestä ja pyrkii puremaan heti. Irro-
tus tapahtuu tuomarin merkistä joko pillillä vi-
heltämällä tai ohjaajan suullisella kutsulla. 

Keppihyökkäys; maalimies vastustaa ja estää 
koiraa kepillä. 2 ja 3 luokassa keppihyökkäys 
tehdään esteen (esim. heinäpaalit, vesiallas, 
autonrenkaita) yli ja välineenä voi olla muukin 
kuin keppi.

Hyökkäys apuvälinein; suoritetaan 2 ja 3 luo-
kassa. Koiraa vastustetaan ja yritetään estää eri-
laisilla välineillä, kuten huiskilla, tyhjillä juoma-
pulloilla, vesipulloilla jne.

Pakohyökkäys; koira pysäyttää pakenevan maa-
limiehen puremalla. Purun aikana maalimies 
ampuu kahdesti 9mm starttipistoolilla.

Keskeytetty pako; suoritetaan vain 3 luokassa. 
Tuomari ilmoittaa vasta koiran liikkeelle lähettä-
misen jälkeen onko kyseessä keskeytetty vai nor-
maali pako. Ohjaaja kutsuu koiran luokseen en-
nen kuin koira ehtii purra pakenevaa maalimiestä. 

Etsintä ja kuljetus; suoritetaan luokissa 2 ja 3. 
Maalimies piiloutuu johonkin kentällä ennak-
koon sovitusta piilosta. Koiran tulee etsiä maa-
limies rajatun ajan sisään ja jäädä ilmaisemaan 
maalimies haukkuen. Tuomarin merkistä maa-
limies lähtee liikkeelle ja koiran tulee vartioida 
maalimiestä intensiivisesti. Kuljetuksen aikana 
maalimies voi ylittää esteitä ja muilla tavoin es-
tää koiraa. Maalimies yrittää paeta koiralta kol-
mesti, jolloin koiran tulee välittömästi pysäyttää 
tämä purren. Maalimiehen jokaisesta saavutta-
masta metristä menettää pisteitä.

Ohjaajan puolustus; liikkeen kaavio näytetään 
ohjaajille nollakoiran toimesta. Ohjaaja antaa 
liikkeen alussa koiralle puolustuskäskyn, jonka 
jälkeen ohjaaja ei saa puhua. Yksi tai kaksi maa-
limiestä aiheuttaa koiralle häiriötä kokeeseen 
tehdyn skenaarion mukaisesti. Koirakko voi 
joutua liikkumaan eri tavoin, istumaan, työn-
tämään tai heittämään esineitä jne. Koiran on 
pysyttävä metrin sisällä ohjaajastaan ja purtava 
vasta hyökkäyshetkellä. Hyökkäys tapahtuu läi-
mäyttämällä ohjaajaa kahdella kädellä. Liikkee-
seen sisältyy aina ohjaajan kättely, jolloin koira 
ei saa purra. Irrotuksen jälkeen koira jää vartioi-
maan maalimiestä ja palaa ohjaajansa luo vasta 
kutsusta, johon tuomari antaa luvan. Skenaariot 
vaikeutuvat luokittain.

Esineen vartiointi; suoritetaan luokassa 3. Koira 
vartioi itsenäisesti ympyrän keskellä olevaa esi-
nettä ohjaajan ollessa piilossa. Maalimies yrit-
tää varastaa esineen kolme kertaa. Koiran tulee 
purra maalimiestä ja palata takaisin esineelle 
itsenäisesti. Koira ei saa mennä puremaan maa-
limiestä liian etäälle esineestä eikä se saa antaa 
itseään raahattavan purussa kauaksi esineestä.

Treeniryhmät Suomessa
Suomessa toimii kymmenkunta treeniryhmää ym-
päri maan. Ryhmän toiminta edellyttää aina riittä-
vää määrää maalimiehiä lajin fyysisyyden vuoksi.
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Lähimmät ryhmät ovat Hyvinkäällä ja Kotkassa 
ja yleensä kaikki ryhmät ovat aina täynnä maali-
miesten vähäisen lukumäärän vuoksi.

Ryhmien sijoittelua tarkasteltaessa kartalla, 
Lahden alueella on ”tyhjiö”. Järjestämäni 
epävirallinen lajiesittely / luento keräsi 
yllättävän paljon mielenkiintoa mondioringiä 
kohtaan ja täällä täyttyisi heti vähintään yhden 
maalimiehen ryhmä, ja osa jäisi jo ulkopuolelle.

Mondioring kenttä ja sen 
vaatimukset
Säännöt kieltävät kovan alustan. Ainut järkevä 
alusta on nurmipohja.

Kenttä on aidattu ja kooltaan min. 40 x 60 m, 
mikäli siinä halutaan joskus järjestää koe.

Kentällä ei saa olla esineitä, jotka voivat 
vahingoittaa koiraa.

Kentällä tulee olla 6 kiinteää piiloa sekä yksi 
siirrettävä. Näitä tarvitaan liikkeessä ”Etsintä ja 
kuljetus”.

Kentällä tulee olla sääntöjen mukaiset 
hyppytelineet sekä erilaisia esteitä.

Kentälle rakennetaan erilaisia häiriöitä ja 
kokeessa on usein jokin teema, jonka mukaisia 
häiriöitä sinne laitetaan. Jokaisessa kokeessa 
häiriö ovat erilaisia.

Maalimiehen varusteista
Maalimies on kokeessa ja aikuisien koirien 
treeneissä puettu kokosuojapukuun.

Nuorten koirien ja pentujen treeneissä tarvitaan 
koiran ikään ja tasoon soveltuvia ns. jalkapatteja. 
Niissä on erilaisia suojaustasoja. Aikuisen koiran 
purressa liian kevyesti suojattuun jalkapattiin 
tuntuu maalimiehelle kipuna.

Maalimies tarvitsee ns. rätinäkepin sekä erilaisia 
kädessä pidettäviä välineitä hyökkäyksen 
häiritsemiseen.

Netistä löytyy paljon kuvia ja videoita, joita ei 
voi mahdollisten tekijänoikeuksien vuoksi liittää 
tämän artikkelin yhteyteen. Jopa suomeksi 
googlaamalla löytyy paljon materiaalia.

Tekstin kirjoittanut Jari Torkko 
e r i  L ä h t e i s t ä  K e r ä t e n

kuva: Anni Lemmetty

Vuoden 2021 palkitut
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Vuoden 2021 
palkitut
Kevätkokouksessa 28.3. palkittiin vuoden 2021 
parhaat koirat.

l kk  ta lv i n ä yt t e lyn 
k i e rtopa lk i nnot

LKK:n 24.10.2022 pidetyssä Talvinäyttelyssä 
parhaiten menestynyt yhdistyksen jäsenen 
omistama käyttöluokan palveluskoira oli 
belgianpaimenkoira groenendael Oikea 
Avaruus, omistaja Anni Lemmetty, 

Parhaiten menestynyt koira oli veteraaniluokan 
belgianpaimenkoira tervueren Heroin 
Z Kovárny, omistaja Riitta Valli ja paras 
pentu oli pentuluokan karkeakarvainen 
hollanninpaimenkoira Vauhtiraidan Cool 
Conan, omistaja Ulla Eerikäinen.

k i e rtopa lk i nnot  ( poka a l i  j a 
a l bum i  v uodeks i ) 

Haun malja: saksanpaimenkoira Qarma z 
Gargamellu, omistaja Riikka Viinikka

Paras IFH-koira: hovawart Hayaklause Patric, 
omistaja Marjaana Vataja 

Paras tokokoira: X-rotu Arvi, omistaja Mirka 
Ekholm

Paras agilitykoira: belgianpaimenkoira 
malinois Tammikallion Riemu, omistaja 
Marianna Pettersson

Monipuolisin koira: belgianpaimenkoira 
tervueren Eltempon Dirlanda, omistaja Emma 
Tuominen  

va l i onar von  s a avut tane et

Belgianpaimenkoira malinois Tammikallion 
Riemu FI AVA-H, Hyppyvalio, omistaja 
Marianna Pettersson, 

Suursnautseri Terravirtus Opera FI KVA-IFH, 
Käyttövalio palveluskoirien erikoisjälkikoe, 
omistaja Soile Kuusela,

Mittelspiz Hulahulan Charlie Parker FI TVA, 
tottelevaisuusvalio, omistaja Heli Isotalo,

Kannustuspalkinto Niina Mehtänen rottweiler 
Kovan Onnen Chai 

Vuoden talkoolainen Oili Santavuori 

Kunniamaininta belgianpaimenkoira malinois 
Puma’s Home Devine Desert, vartijakoiran 
tottelevaisuustarkastus, hyväksytty 
vartijakoiraksi, omistaja Heidi Santos Macias 

pa lv e lusko i r a l i i ton 
h arr astusmerkk i en  s a a j at

Hopeinen Mirka Ekholm ja Taija Koskenkorva

kuva: Anni Lemmetty

Vuoden 2021 palkitut
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Koulutukset
y l e i s koulutuks et

Tiistaisin kello 18-19 Löytyllä

t e emavuorot

Korkeavireen hallilla (Vipusenkatu 25, Lahti)

Koko kentän treeni, kerran kuussa lauantaisin kello 15:30-17:00

Ilmoittautuminen etukäteen viikko ennen treenikertaa 
sähköpostilla lkk.ilmoittautumiset@gmail.com

5 koirakkoa per kerta, treenin hinta 5 euroa

• 15.1.Tokon liikkuroitu treeni - Anu Perttunen

• 5.2. Etäpalkan käyttö - Kirsi Liikanen

• 12.3. Tokon liikkuroitu treeni - Anu Perttunen

muut  koulutuks et

Nosework 10.9.2022, Elli Kinnunen

Tarkemmat tiedot koulutuksesta lähempänä ajankohtaa. 
Mukaan mahtuu 10 koirakkoa. Paikkana Koiramäki.

Kokeet
hakukoe  3 1 . 7. 2 0 2 2 ,  ko i r amäk i

Tuomari Vesa Häkkinen, vastaava koetoimitsija Tuula Sahiluoto

Ilmoittautuminen 

Puhelimitse ma 18.7. klo 17-19 LKK jäsenet, klo 19-20 muut

Näyttelyt 
Pentunäyttely 23.10.2022

Ryhmänäyttely (FCI 1, 2 ja 9) 15.1.2023

Tarkemmat tiedot koulutuksista 
löydät LKK:n facebookryhmästä, 

sekä kotisivuilta.

Kokeiden ilmoittautumistiedot 
löytyy Virkusta (virkku.net)

Kalenteri Koiramäki
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Koiramäki
Koiramäki on yhdistyksen omistama reilun 10 hehtaarin kokoinen maastoalue (ent. Syrjälän-
tien päässä, Nastolan Pensuolla), osoitteessa Kalliometsäntie 100, Lahti.

Tie kulkee piha-alueen läpi, joten muista ajaa hiljaa!

Alueella on n. 100x45 m kivituhkapohjainen koulutuskenttä pk- ja peko-telineineen ja 
maastoon on mahdollista tehdä voittajaluokan mittainen hakurata sekä esineruutu.

Koiramäen rajat ovat merkitty puihin punaisella maalilla. Jäsenet voivat vapaasti käyttää yh-
distyksen aluetta muuhunkin kuin harjoitteluun, esim. ulkoiluun. Ulkoilusta ei tarvitse tehdä 
varausta. Ulkoillessa tulee kuitenkin huomioida varatut harjoitteluvuorot ja maksulliset vara-
ukset.

Kenttä ja maastot ovat jäsenistön vapaasti käytettävissä varattujen vuorojen ulkopuolella. 
Kentän varaus ei estä maastoharjoittelua.

Koiramäen grillikota on käyttövalmiina vapaasti jäsenten käytössä. Muista kuitenkin huoleh-
tia paloturvallisuudesta.

Kenttä ja maastot ovat vuokrattavissa myös ulkopuolisille, tiedustelut  
Kaarina Granlund 040 564 0245 kaarina.granlund@phnet.fi

Koiramäen vuokraushinnat 2021
Koskee aikaa klo 6-23, muusta ajasta sovittava erikseen.

Ulkopuolisille Päivä Tunti (max. 4h)

Maasto 100,00 € 10,00 €

Kenttä 100,00 € 10,00 €

Koppi 40,00 €

Kota 40,00 €

Jäsenille Päivä Tunti (max. 4h)

Maasto 50,00 € 5,00 €

Kenttä 50,00 € 5,00 €

Koppi 10,00 €

Kota Maksuton

Koiramäki
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Koulutusoppaat

Jälkikoira 16,00 €

Viestikoira 13,00 €

Maalimieskoulutus 10,00 €

Esine-etsintä 3,50 €

Käyttäytymisopas 2,00 €

Kokeita varten

PK-tunnusvaljaat 12,00 €

Motivaatiopatukat 10,00 €

Hakurulla 8,00 €

Asusteet

Koulutusliivi, Berra 40,00 €

Koulutusliivi, Gappay 
(muutama jäljellä) 30,00 €

Treenitasku 20,00 €

LKK haalari, koko 52 50,00 €

Anorakki 20,00 €

Myynti: Kaarina Grandlund

  040 564 0245

Tarvikemyynti

Jäsenmaksut

Liittymismaksu 20,00 € 
tai koulutuskortti

Vuosijäsen 20,00 €

Ainaisjäsen 200,00 €

Nuorisojäsen 8,00 €

Perhejäsen 8,00 €

Perheen 3. jne. jäsen 5,00 €

Mopen Posti
Mopen posti on Lahden käyttökoira RY:n jäsenlehti. 
Lehden kirjoituksista vastaa jokainen kirjoittaja itse. 
Lehden taittaja ja toimittaja ei vastaa kirjoitusten oi-
keellisuudesta, eikä lupien hankkimisesta tekstien 
lainauksiin ja kuvien käyttöön.

Ilmoitusten hinnat

1/1 sivu 85,00 €

1/2 sivu 45,00 €

1/4 sivu 25,00 €
 Jäsenille 50% alennus

Alennus koskee jäsenten henkilökohtaisia ilmoituk-
sia, ei jäsenten kaupallisia mainoksia. 

Aineisto: ems.tuominen@gmail.com

Seuraava Mopen Posti ilmestyy marras-joulukuussa 
2022!

Aineisto 15.10. mennessä

Tarvikemyynti
Mopen posti

Jäsenmaksut

Palveleva nettikauppamme on aina auki RIEMUKAUPPA.FI

 Valitse etsittäväksi esineeksi koiralle mieluinen lelu.
 Vie esine (kytketyn) koiran kanssa etsittävälle alueelle siten, että kävelet ensin ruudun
sivureunaa pitkin ja haluamallasi kohdalla käännyt kohti ruudun keskustaa ja etenet
kuvitteellista suoraa linjaa pitkin esineen jättöpaikalle. 
 Ota esine taskustasi ja varmista, että koirasi on kiinnostunut siitä (esimerkiksi leikkimällä
esineellä hetken). 
 Jätä esine maahan ja tule koirasi kanssa samaa reittiä pois.
 Mene ruudun lähetyssivulla suunnilleen siihen kohtaan, josta koiralla olisi kuvitteellinen
suora linja esineelle ja lähetä koira esimerkiksi ”etsi” -käskyllä etsimään esinettä (esine
vietiin ruutuun L-kirjaimen muotoisesti liikkuen juuri siksi, että koira ei vain jäljestä
esineelle, vaan käyttää etsintään hajuaistiaan sekä muistikuvaansa jätetystä esineestä). 
 Kun koira löytää esineen, kehu koiraa iloisella äänellä ja kannusta sitä palauttamaan se
luoksesi.
 Palkitse koira sille mieluisalla tavalla hyvin tehdystä työstä!

Huom! Tämä treeni soveltuu koiralle, joka osaa jo noutaa tai haluaa ”esitellä” lelujaan
ihmisille.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Valitse etsittäväksi alueeksi helppokulkuinen metsäpohja, jossa on hyvä
näkyväisyys. Esineruudun on tarkoitus olla valmistelujen jälkeen
neliönmuotoinen, jonka etureuna toimii etsintään lähetyssivuna.
Etsittävä alue erotetaan muusta maastosta tallaamalla (eli ihminen kävelee
huolellisesti valitsemansa alueen reunat läpi sekä ristiin rastiin alueen
sisäosat). Tallattu alue haisee koiran nenään erilaiselta suhteessa
tallaamattomaan alueeseen ja se ikään kuin ohjaa koiraa keskittämään
etsinnät tietylle alueelle.
Esineruudun kulmat kannattaa merkata esimerkiksi kuitunauhalla, jotta
etsittävät esineet on helpompi sijoittaa tallatulle alueelle.
Virallisissa palveluskoirakokeissa esineruutu on kooltaan 50*50 metriä,
mutta alkeisopettelussa ruutu kannattaa tehdä huomattavasti pienemmäksi
(esim. 15*15-50 m kokoinen kaistale riippuen koiran iästä ja osamistasosta).

RIEMU MIKKELI Yrittäjänkatu 30, Mikkeli
RIEMU LAHTI Launeenkatu 12, Lahti

mikkeli@riemukauppa.fi 
lahti@riemukauppa.fi

RIEMUKKAAT VINKIT ESINERUUDUN ALOITUKSEEN
ESINERUUDUN IDEA Tarkoituksena on, että koira etsii hajuaistinsa avulla maastoon jätettyjä esineitä. 
ESINE-ETSINTÄ on yksi osa-alue palveluskoirakokeissa, mutta se sopii erinomaisesti minkä tahansa koiran aktivointiin ja kivaan
yhdessä puuhasteluun!
KOIRAN EHDOILLA Harjoittele aina koiran ehdoilla! Näin etenemällä takaat harjoitteluun onnistumisia ja riemua! 
VIRIKEARVO Virikkeiden tarkoitus on lisätä koiran omaehtoista lajityyppillistä käyttäytymistä. Se lisää koiran hyvinvointia. 
MONTA TYYLIÄ TEHDÄ Tässä ohjeessa on esitelty yksi tapa edetä harjoittelussa, tapoja on varmasti useita!

ESINERUUDUN ALKEIDEN OPETTAMINEN
NENÄ AUKI!

ESINERUUDUN VALMISTELUT
KOHTI ESINE-ETSINTÄÄ!
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Osoite,  
jos vastaanottajaa ei tavoiteta:
Emma Tuominen 
Wolter Ramsayn katu 7 a 16 
15700 Lahti

Lahden Käyttökoira ry:n  
jäsenlehti 1/2022


