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Yhdistyksen 91. toimintavuosi on päätöksessään. 
Vuosi alkoi koronan varjostamana ja perinteinen 
talvinäyttely jouduttiin kokonaan perumaan. Tämä 
näkyy merkittävänä miinuksena yhdistyksen ta-
loudessa, mutta onneksi vakavarainen ja vuosien 
ajan hyvin hoidettu yhdistys kestää tällaisen. On-
neksi pääsimme lokakuussa pitämään pentunäyt-
telyn, joka tasapainotti taloutta. Hallitus onkin hy-
vin hoitanut yhdistyksen taloutta ja omaisuutta. 
Hallitus on käynnistänyt selvitystyön Koiramäessä 
tehtävistä puuston hoitotöistä. Kesän ja syksyn ai-
kana Koiramäessä eri asiantuntijat ovat arvioineet 
puuston kuntoa ja tehtäviä toimenpiteitä, jotta se 
säilyisi nykyisessä käytössään mahdollisimman 
hyvin ja pitkään. Mahdollisista toimenpiteistä tie-
dotetaan niiden tarkennettua. 
Koiramäessä päästiin viettämään sen 15-vuotisjuh-
lia elokuussa, jotka olivat oikein maukkaat ja mu-
kavat. Kiitos järjestäjille! 
Marraskuun lopussa olikin perinteinen talkooruo-
kailu arpajaisineen, johon osallistui yli 40 aktiivista 
talkoolaista. Kaikkineen tänäkin vuonna on talkoil-
lut lähes sata talkoolaista erilaisissa tilaisuuksissa. 
Kiitos kaikille aktiivisille yhdistyksen toiminnassa 
mukana oleville! Tänä vuonna päättyy yhteistyöso-
pimuksemme Royal Caninin kanssa. Uusi yhteis-
työ, myös näyttelyiden osalta, on sovittu yhdistyk-
sen pitkäaikaisen kumppanin Lemmikkitarvike 
Riemun kanssa. Muistakaan hyödyntää jäsenedut 
paikallisessa Riemussa!
Kiitos kuluneesta vuodesta ja Hyvää Joulun aikaa!

Marianne NurminenPU
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Elokuisena lauantaina, 27.8., kokoonnuimme 41 jäsenen voimin viettämään Koiramäen 15-vuo-
tisjuhlaa. Suomen ja yhdistyksen liput olivat vedetty salkoon juhlan kunniaksi. Keli oli aurinkoi-
nen kuin tilauksesta ja juuri sopiva kesäisille ulkoilmakekkereille. 
Alkudrinkkien ja Marianne-puheenjohtajamme lyhyen tervetuliaispuheen jälkeen Jari Torkko 
esitteli ryhmänsä kanssa uuden lajin, Mondioringin. Tämä oli monelle jäsenelle täysin uutta ja 
mielenkiinnolla esitystä seurattiinkin. 
Eihän tämmöinen vuosijuhla ole mitään ilman tietokilpailuja ja semmoinenhan pidettiin.  Pöy-
täkunnittain jaetut joukkueet kisailivat tiukasti mm. kerhon historiasta ja koiramaailman nyky-
päivästä laadituista kysymyksistä. Voittajat palkittiin asianmukaisin palkinnoin.

KoiramäkiKoiramäki1515  vuottavuotta

Merosen maistuva palvipossu Juhlavastaanotto Koiramäen portilla
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Lajiesittelyn jälkeen saimme nauttia juhlapöydän runsaista antimista. Maatila-Liha Merosen val-
mistamat maittavat salaatit,  puolikas palvattu sika sekä suussasulava täytekakku maistuivat var-
masti kaikille, juomista puhumatta. Ruokaa olisi riittänyt runsaammallekin jäsenmäärälle. 

Teksti: Jaana Viilamo

Väkeä oli runsaasti paikalla Mondioring näytöksessä esiintyi  
LKK:n oma mondioring-ryhmä 

Objektinvartiointi on yksi mondioringin liikkeistä Sää oli sopivan kesäinen juhlapäivän viettoon
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Tulevat näyttelytTulevat näyttelyt

15.1.2023 Ryhmänäyttely FCI-1, FCI-2 ja FCI-9 Lahti

29.10.2023 Pentunäyttely Kaikkien rotujen Lahti

14.1.2024 Ryhmänäyttely FCI-1, FCI-2 ja FCI-9 Lahti

27.10.2024 Pentunäyttely Kaikkien rotujen Lahti

Näyttelyt ovat merkittävin tulolähde yhdistykselle. Näyttelyiden järjestäminen on varainhankintaa 
yhdistykselle, ja varoilla mahdollistetaan mm. erilaisia koulutuksia, kokeita, ylläpidetään Koira-
mäkeä ja yhdistyksen muuta toimintaa, pelkät jäsenmaksut eivät kata yhdistyksen kuluja. Ilman 
näyttelytuloja ei olisi mahdollista järjestää juuri mitään tai jäsenmaksun pitäisi olla huomattavasti 
suurempi. Kiitos, kun olette olleet mukana järjestämässä yhdessä myös aiempia näyttelyitä!
Huvitoimikunta suunnittelee jälleen jäsenmatkaa Eestin Voittaja-näyttelyn yhteyteen 3.-4.6.2023. 
Vinkkejä ja toiveita otetaan vastaan etukäteen. 
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Uudet maastoalueet

Hollolan kunta on myöntänyt LKK:lle uusia alueita  
Kukonkoivuun harjoituskäyttöön.

”Lahden Käyttökoira ry:lle myönnetään lupa koirien harjoittamiseen hakemuksen mukaisesti ja 
sen mukaiselle alueelle veloituksetta, sillä rajoituksella, etteivät harjoittele Päijäthoffit ry:lle myön-
netyllä lupa- alueella maanantaisin klo 10- 21. (tämä alue on vanhan 2-alueen tien oikealla puolella 
eli maanantaisin, kun käytetään aluetta 2 niin metsässä voi olla ruuhkaa)
Luvan edellytyksenä kummallekin yhdistykselle on, että tapahtumien/harjoitusten järjestäjät nou-
dattavat kaikkia asiaankuuluvia lakeja ja asetuksia, eivät roskaa taikka muutoin turmele lupa- aluet-
ta, eivätkä aiheuta harjoitteluun liittyvillä toimillaan, kuten pysäköinnillä, liiallista haittaa muille 
alueen käyttäjille.
Koirien kouluttaminen lupa- alueella ei saa estää tai sanottavasti haitata alueen muuta retkeily- ja 
virkistyskäyttöä taikka jokamiehenoikeudella kulkemista.
Lahden Käyttökoirat ry:ltä edellytetään, että harjoituksia järjestetään lupa- alueen eri osissa vaihte-
levasti maaston kulumisen estämiseksi.” 
Huomioittehan, että käytätte laajasti uusia alueita. Uudet alueet sopivat erilaisiin maastolajeihin.

Maastoharjoitukset luontoa kunnioittaen
”Maastoharjoittelua varten tarvitaan metsää, peltoa ja muita maa-alueita kaikkialta Suomesta. Koirahar-
rastajat noudattavat luonnossa liikkumisen etikettiä: he kunnioittavat luontoa ja muita luonnossa liikkujia. 
Harjoituksissa ei vahingoiteta maastoa, ei pelotella luonnoneläimiä, eikä jätetä roskia tai muita jälkiä luon-
toon. Koiraharrastus ei kuulu jokamiehenoikeuksiin, joten harrastajat kysyvät aina maanomistajalta luvan 
harjoitteluun.” -SPKL Metsään esite.
Kiitokset aktiiviselle jäsenelle Oilille, jonka ansioista uusia alueita päästiin kunnalta anomaan! Jos 
muillakin jäsenillä on tiedossa sopivia maa-alueita niin vinkkejä niistä otetaan mielellään vastaan.

Alueiden varaaminen tapahtuu jatkossakin lkk:n jäsenten facebook-sivulla. 
Alueiden rajauksesta ja numeroinnista otetaan mielellään palautetta  
vastaan käytön perusteella.

Kartat uusiin alueisiin on toimitettu jäsenille sähköpostitse.
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Koetulokset
Hakukoe 31.7.2022
koiramäki
Tuomari Vesa Häkkinen
Koetoimitsija Tuula Sahiluoto

Koira Rotu Ohjaaja M T Tulos

Ajawixen’s Name of the Game tsekinpaimenkoira Paula Kerola 103 0 Ohjaaja luopui

Off Line’s Rock Man belgianpaimenkoira, tervueren Katri Mäkinen 190 83 273, 1-tulos, HK1

Shepmate’s Evidence of Mind Power australianpaimenkoira Marian Ahlskog-Karhu 189 58 -

Tämä On Juhlavieras belgianpaimenkoira, malinois Mari Alajääski 103 0 Ohjaaja luopui

Troyen’s Niin Tai Näin saksanpaimenkoira Miro Jukka 175 37 -

Käyttäytymiskoe 18.8.2022
löytynmäki
Tuomari Tanja Björnström
Koetoimitsija Mari Iisalo

Koira Rotu Ohjaaja

Kare-Saran Idioottivarma hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen Miira Bruun Hyväksytty, FCI-BH

D’Epinette Noire La Papillon D’Hiver pyreneittenpaimenkoira, pitkäkarvainen Virpi Koski Hyväksytty, FCI-BH

Aykeep z Vickova bordercollie Johanna Sallinen Hyväksytty, FCI-BH

Ozark Howler’s Azura hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen Iiris Sipi -

Dobechester Gaia dobermanni Anne Tuomisto -

Erikoisjälkikoe 18.11.2022
orimattila
Tuomari Tero Oravasaari
Koetoimitsija Kaisa Levälampi

Koira Rotu Ohjaaja Tulos

Eximus vis Memento Mori dobermanni Hanna Pasanen 19p

Manouman Targaret Mhatcher rottweiler Laura Sokala 84p, IFH2

Givemefive Tinkerbell bokseri Sirpa Annala 84p, IFH2

Aurum Flumen Summer bordercollie Mia Suontaus 84p, IFH2



Mondioring
lkk mondioringryhmä

Taustaa
LKK:n ensimmäinen mondioringiä harrastava 
ryhmä perustettiin Jari Torkon 27.3.2022 järjestä-
män etäluennon jälkeen. Luennolle osallistui 12 
henkilöä, ilmoittautuneita oli 15. Tuolloin oli vie-
lä lumi maassa. Ryhmälle perustettiin oma What-
sApp –ryhmä, jossa ryhmän jäsenet tutustuivat 
toisiinsa ennen kuin kokoonnuimme ensimmäi-
sen kerran Koiramäen kentälle. Ryhmään tuli ja 
ryhmästä lähti ihmisiä kun toimintaa oltiin vielä 
käynnistämässä. Myös tämän jälkeen on tullut 
muutoksia ryhmän jäseniin. Osa poisjääneistä 
totesi, ettei heillä riitä aika ja osalla ei ollut vielä 
lajiin soveltuvaa koiraa. 
Ryhmä on pyritty pitämään alusta asti aktiivise-
na ja osallistuvana. Ryhmän jäsen ei voi olla jos 
ei osallistu mihinkään. Nykyinen ryhmä on toi-
miva, keskusteleva ja vuorovaikutteinen. Ryhmä 
nauttii yhdessä tekemisestä ja toistensa auttami-
sesta. Koirien kanssa touhutessa on monesti nau-
ru herkässä.

Ryhmän jäsenet
Ryhmän jäsenmäärä suojelulajissa, jossa toimin-
ta suureksi osaksi perustuu maalimiestyöskente-
lyyn, ei voi olla rajaton. Tässä tämä ryhmä poik-
keaa joistakin muista LKK:n harrastusryhmistä. 
Ryhmällä on tällä hetkellä yksi maalimies ja kahta 
oppilasta koulutetaan pikku hiljaa. Maalimieheksi 
ei tulla päivässä eikä kahdessa vaan se vie aikaa. 
Maalimiestilanne rajoittaa ryhmäkoon kasvatta-
mista. Ryhmä keskustelee aktiivisesti lajista ja ryh-
män käytännön toimista sisäisessä WhatsApp –
ryhmässä. Ryhmällä on myös Facebook –ryhmä, 
jonka toiminnot mahdollistavat äänestykset ja 
treeneihin ilmoittautumisen näppärällä ja sel-

keällä tavalla. Koulutuksia on helpompi suunni-
tella kun on tiedossa ketkä ovat tulossa. Samalla 
selviää treenien koiramäärä.

Ryhmän harjoittelusta kiinnostuneille
Ryhmän treenejä voi tulla katsomaan ennalta 
sopimalla. Ryhmä ei ole mikään salaseura, vaan 
koulutus on avointa ja eettisesti kestävää. Jokai-
selta ryhmän jäseneltä edellytetään SPKL:n eet-
tisen koulutuksen hyväksyttyä suorittamista. Laji 
poikkeaa monelta osin muista PK –lajeista. Kuten 
jo edellä kerroin, maalimiestilanne rajoittaa tällä 
hetkellä ryhmäkoon kasvattamista.
Hallitus on päivittänyt kouluttajien ohjeet 18.5.2022. 
Mondioringin osalta ohjeessa mainitaan näin:

”Mondioringin varauskäytännöt poikkeavat 
muista varauksista. Kun Koiramäki, Löytty 
tai muu alue on varattu mondioring–ryhmän 
käyttöön, kentällä eivät voi muut harjoitella 
samaan aikaan.

Mondioring on suojelulaji, jossa koirat ovat 
kentällä vapaana koulutustason sen salliessa. 
Kentällä on myös asianmukaisin suojavarus-
tein varustettu maalimies, joka lajiin kuulu-
valla tavalla provosoi koiraa äänin ja elein. 
Mondioring –koira kestää sen. Jos kentällä on 
samaan aikaan tähän tottumaton koira, voi 
sattua vahinkoja. Säännöt on laadittu turval-
lisuusnäkökulma edellä.”

Ryhmä on harjoitellut Koiramäessä vakiovuorol-
la joka lauantai klo 13-17. Tämä varaus on ollut 
nähtävillä LKK:n Facebook –sivulla niin kauan 
kuin tämä vakiovuoro on ollut ryhmän käytössä.

Teksti: Jari Torkko
Palaa sisällysluetteloon



Rally-toko  
pähkinänkuoressa
Rally-tokossa suoritetaan erilaisista tehtäväkylteistä 
muodostuva rata. Kyltit perustuvat pitkälti seuraa-
miseen ja erilaisiin variaatioihin siitä. Ylemmissä (VOI 
ja MES) luokissa koira seuraa myös oikealla puolella 
ja mukaan tulee myös puolen vaihtoja, sekä lähetys-
tehtäviä.
Rally-tokon laaja tehtäväkavalkadi edellyttää koiral-
ta hyviä kuuntelutaitoja ja ohjaajalta tarkkaa ohjaus-
ta. Rally-tokossa ei ole rajoitettu sitä, miten paljon 
radalla saa puhua, joten se sopii myös koirille, jotka 
tarvitsevat ohjaajalta enemmän tukea ja ohjeita!

Hyvä tietää
• Rally-tokossa on neljä luokkaa: ALOkasluokka, 
AVOinluokka, VOIttajaluokka ja MEStariluokka.

• Hyväksytyn tuloksen saadakseen koiran tulee 
saada vähintään 70 pistettä. Maksimipistemää-
rä on 100 pistettä.

• Luokanvaihtoon tarvitaan koulutustunnus, jon-
ka saa kolmella hyväksytyllä tuloksella. Valion-
arvoon vaaditaan kolme vähintään 95 pisteen 
suoritusta mestariluokasta.

Rally-tokosäännöt Virkussa

• säännöt

• kilpailuohje (sisältää tehtäväkyltit kuvauksineen)

Rally-tokon  Rally-tokon  
piirinmestaruudetpiirinmestaruudet

Tänä vuonna rally-tokon Salpausselän  
kennelpiirin piirinmestaruuskisoissa nähtiin 
vahva LKK:n edustus. LKK:laisia oli kilpailemas-
sa jopa kolmen joukkueen verran!

Piirinmestaruuskilpailun järjesti tänäkin 
vuonna Villähteen Agility-Urheilijat ry. Kil-
pailut käytiin VAU:n Vipusenkadun hallissa 
kahdella kentällä samaan aikaan, eli vipinää 
ja hienoja suorituksia riitti koko päivän ajan. 
Tuomareina toimivat Anna Pekkala (MES / VOI) 
ja Hannele Pirttimaa (ALO / AVO).
Vaikka joukkuekilpailussa ei tänä vuonna mi-
taleita tullut, tekivät silti kaikki joukkueet hie-
noja tuloksia omissa luokissaan:

LKK 1
Koirakko Tulos

Virpi Koski & pyppn Koy ALO 98p

Minna Parviainen & cpkn Iines AVO 52p

Tuuli Oksalahti & apku Devi MES 79p

LKK 2
Koira Tulos

Jenny Kira & bvu Pampula ALO 87p RTK1 + TP

Reija Siikalampi & bcu Zap AVO 76p RTK2

Tuija Aronen & esvn Lusi MES 39p

Tuija Aronen & esvn Saana ALO 88p (varakoira)

LKK 3
Koira Tulos

Emma Tuominen & bpgn Hera AVO 99p RTK2 1. sija

Emma Tuominen & bptn Piuha AVO 95p RTK2

Helena Pitkänen & bpmu 
Mårten

MES 87p

Kirsi Ahola & rwn Routa MES 67p

Palaa sisällysluetteloon

https://www.virkku.net/showfile.cfm?path=rally-toko%2Frally-toko_kilpailus%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t_2014_05_01.pdf
http://www.virkku.net/showfile.cfm?path=rally-toko%2FRally-tokon_kilpailuohjeet_2019_01_01_ja_teht%C3%A4v%C3%A4selitteet_VALMIS.pdf
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Vuoden 2022  
parhaiden palkitseminen 

Vuosikokouksessa palkitsemme vuonna 2022 ansioituneet koirat.

Palkintovaihtoehdot

Paras palveluskoira: 3 x VOI-luokan tulos, laske-
taan tarvittaessa myös alemman luokan tulokset

Lisäpisteitä saa SM ja PM kokeisiin osallistumisista 
saavutetun tuloksen mukaan.

Paras nuorikoira: ( joka ei ole ennen kilpailu-
kauden alkua 1.4. täyttänyt 2 vuotta), 3 kokeen 
tulos, jos hakijoita enemmän

Kiertopalkinnot

Rexin malja: paras SM-tulos, arvokisaosallistu-
jalle

Hekun malja -lahjoittaja Unto Ilmevalta: Paras 
jälkikoira, luokasta riippumatta

Haun malja: Paras hakukoira, kriteerinä: enin-
tään 3 tulosta, ei luokkarajaa

Paras viestikoira
Paras etsintäkoira
Paras fh-koira 
Paras ipokoira
Paras tokokoira
Paras rally-tokokoira
Paras agilitykoira
Paras pelastuskoira
Monipuolisin koira: PK-, pelastus-, toko-, näytte-
ly- yms. koiralle, yksi tulos per laji.
Pisteissä huomioidaan 3 parasta pk-kokeen tu-
losta, tasapisteissä ratkaisee paras yksittäinen 
tulos, jos nekin menevät tasan maastopisteet 
ratkaisevat 

Muut palkittavat

Valionarvon saavuttaneet

Kannustuspalkinto: LKK palkitsee jäsenensä vuo-
sittain kiertopalkinnolla eli kannustuspalkinnolla, 
jolla kannustetaan sen saajaa edelleen jatkamaan 
jo aloittamaansa koiraharrastustaan. Palkinto an-
netaan vain muiden kuin itse jäsenen antamien 
perustelujen ja suositusten pohjalta.

Vuoden talkoolainen: Ehdotuksia perustelui-
neen voi lähettää hallitukselle.

Palkintojen hakeminen

Kaikkia yllä mainittuja palkintoja voit hakea lä-
hettämällä koiran tiedot sähköpostilla, kopion 
kilpailukirjasta ja tiedon siitä, mitä palkintoa haet 
31.1.2023 mennessä sihteerille: Marja Kauppila: 
marjakauppila5@gmail.com

Mikäli itse et ilmoita tai et halua olla valinnoissa 
mukana, emme ota tuloksiasi huomioon. 

Voit anoa vain yhtä kiertopalkintoa. Palkinnon 
hakijan on tullut edustaa LKK:ta ilmoitettavissa 
kokeissa.

Myös vuoden 2022 vuosikertomukseen otamme 
tietoja, jos koirastasi on tullut tottelevaisuus tms. 
valio tai suorittanut Virta-tarkastuksen. Ilmoi-
ta koirasi tiedot sihteerille 31.1.2023 mennessä  
kirjallisesti, jotta tiedot tulevat oikein.

Hallitus päättää pidättää oikeuden  
poiketa päätöksestään katsomissaan 
tilanteissa.
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Linkkejä ja vinkkejä
Suomen Palveluskoiraliiton koekalenteri ja tulokset - www.virkku.net

Virkusta löydät niin säännöt ja koeohjeet kuin myös tulevat kokeet. Mikäli kilpaileminen palvelus-
koiralajeissa, tai avoimissa lajeissa, kuten toko, rally-toko tai koiratanssi, kiinnostaa, kannattaa 
linkki ottaa talteen!

Eettinen koulutus - www.palveluskoiraliitto.fi

Suomen Palveluskoiraliitto järjestää eettisiä koulutuksia koiranohjaajille ja kouluttajille. Koulutus 
on edellytys suojelulisenssin myöntämiselle. Koulutus on maksuton.

Palveluskoirien kansalliset lajit nousuun  - facebookryhmä

Kansalliset lajit nousuun on Palveluskoiraliiton saman nimisen työryhmän ylläpitämä face-
bookryhmä. Ryhmän tarkoitus on jakaa innostavaa sisältöä kansallisiin lajeihin liittyen ja ryhmäs-
tä voitkin löytää loistavia treenivinkkejä eri osa-alueiden kouluttamiseen.

Kennelliiton tapahtumakalenteri  - www.tapahtumakalenteri.kennelliitto.fi

Kennelliiton tapahtumakalenterista löydät kaikki Kennelliiton alaiset kokeet, kurssit ja näyttelyt.

http://www.virkku.net
https://www.palveluskoiraliitto.fi/spkl-ry/ajankohtaista/palveluskoiraliiton-eettiset-koulutukset.html
https://www.facebook.com/groups/561400194778911
https://tapahtumakalenteri.kennelliitto.fi/


Palaa sisällysluetteloon

Koiramäki

Koiramäki on yhdistyksen omistama reilun 10 hehtaarin kokoinen maastoalue (ent. 
Syrjäläntien 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 käyt-
tää yhdistyksen aluetta muuhunkin kuin harjoitteluun, esim. ulkoiluun. Ulkoilusta ei 
tarvitse tehdä varausta. Ulkoillessa tulee kuitenkin huomioida varatut harjoitteluvuo-
rot ja maksulliset varaukset.
Kenttä ja maastot ovat jäsenistön vapaasti käytettävissä varattujen vuorojen ulkopuo-
lella. Kentän varaus ei estä maastoharjoittelua.
Koiramäen grillikota on käyttövalmiina vapaasti jäsenten käytössä. Muista kuitenkin 
huolehtia paloturvallisuudesta.
Kenttä ja maastot ovat vuokrattavissa myös ulkopuolisille, tiedustelut  
Kaarina Granlund 040 564 0245 kaarina.granlund@phnet.fi

Koiramäen vuokraushinnat 2022
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



Lahden Käyttökoira ry:n  
hallitus toivottaa:





Näytä tätä 
mainosta kassalla ja 

saat -25% alennuksen 
yhdestä vapaavalin-
taisesta treenilelus-

ta! 

http://riemukauppa.fi

