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vielä itikoita lentele ilmassa.

Yhdistyksellä riittää taas tässä kesäkaudella runsaasti tapahtumia eli jos löydät hetken aikaa, niin ilmoittaudu sinulle sopivaan
aikaan talkoo hommiin ja uudet jäsenet vaan rohkeasti mukaan
aktiiviseen toimintaamme.
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Yhdistyksen jäsen
olethan jo mukana Porvoon Palveluskoirien
sähköpostilistalla?
Sähköpostin kautta saat tiedot tulevista
tapahtumista ja muut yhdistyksen tiedotteet.
Laita viesti sihteeri@porvoonpalveluskoirat.fi
niin liitetään sinutkin listalle.

Mainostajat:
Eläinklinikka Avec
Porvoon Eläinlääkäriasema

Pankkiyhteys:
Porvoon Osuuspankki
FI68 5358 0640 5554 93

Painotalo:

Yhdistyksellä on myös oma Facebook-ryhmä,
josta löytyy uutisia, kimppatreenejä ym. laita
liittymispyyntö: Porvoon Palveluskoirat - Borgå
Brukshundar ry
Nettisivuiltamme www.porvoonpalveluskoirat.fi
löydät yhteystietoja, sääntöjä, tapahtumakalenterin, tuloksia, valokuvia...

Scandinavia Offset Oy, Porvoo
Toimitus pidättää oikeuden
lyhentää, otsikoida ja käsitellä
lähetettyjä kirjoituksia. Artikkeleissa esitetyt mielipiteet ovat
artikkeleiden kirjoittajien eivätkä Porvoon Palveluskoirat ry:n
hallituksen tai lehden
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Tärkeitä päivämääriä
Toko seuramestaruus

8.6.2016

Toko SM Laukaa

23.–24.7.2016.

PK-SM Lapua

5.–7.8.2016

Porvoon koiranäyttely

10.–11.9.2016

Rally-tokon SM-kilpailut Lahti

1.10.2016.
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Hallitus, vastuuhenkilöt,
toimikunnat
HALLITUS
Puheenjohtaja

Maarit Isaksson

puheenjohtaja@porvoonpalveluskoirat.fi

Sihteeri, sähköpostilista

Christina Mielonen

sihteeri@porvoonpalveluskoirat.fi

Varapuheenjohtaja, viihde

Taina Soukka

taina.sakko@hotmail.com

Rahastonhoitaja, viihde

Merja Helin

rahastonhoitaja@porvoonpalveluskoirat.fi

Haku

Marian Ahlskog-Karhu

haku@porvoonpalveluskoirat.fi

Toko, Rally-Toko

Arja Sirén-Bäckman

toko@porvoonpalveluskoirat.fi

Jälki

Sirkka Hautsalo

jalki@porvoonpalveluskoirat.fi

Pk-tottis

Maria Käki

pktottis@porvoonpalveluskoirat.fi

Peko, Vapepa

Anna-Mari Matikainen

peko@porvoonpalveluskoirat.fi

Nettisivut

Martina Westman

webmaster@porvoonpalveluskoirat.fi

HALLITUKSEN ULKOPUOLELLA
Kanttiini

Britt-Marie Kåll

britt-marie.kall@pp.inet.fi

Kalusto

Moritz Lindroos

lindroos.moritz@gmail.com

TOIMIKUNNAT
Haukkuset-lehti lehti@
porvoonpalveluskoirat.fi
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Marian Ahlskog-Karhu, Carita Forsberg-Heikkilä,
Tere Jääskeläinen, Anna-Mari Matikainen, Christina Mielonen,
Christina Klawér-Kauranen

Kenttä

Moritz Lindroos, Christina Mielonen, Jukka Miettinen ja
Helena Rehnström

Toko ja Rally-Toko

Arja Sirén-Bäckman, Tere Jääskeläinen, Christina Mielonen ja
Maria Rostua

Porvoon näyttely
carola.lindroos@pp.inet.fi

Carola Lindroos, Johan Souranmaa, Ronny Jokinen ja
Kiia Montonen

Hallitus esittäytyy
Maarit Isaksson
Spn Martta omassa ohjauksessa ja spu Nestori ukkokullan koira, minulla vähäistä pentukuumetta ilmassa
Tämän vuoden tavoitteena EK kolme tulos Martalla ja
jälki- ja hakukokeet Nestorin kanssa.
En muista monesko vuosi on PPK:n hallituksessa, mutta tällä hetkellä puheenjohtajana toista vuotta. Tavoitteena olla ’laivan perämiehenä’ ja pitää yhdistys aktiivisena ja
hyvänä paikkana harrastaa.
Viime kaudelta jäi erityisesti mieleen aktiiviset ihanat
ihmiset ja monet hyvin järjestetyt tapahtumat.

Christina Mielonen
Koirakokoonpanossa ei mitään uutta, vielä... Hippi-lansun
kanssa harrastellaan edelleen pelastuskoirapuolella ja
vesipelastuksessa ja rally-tokossa, tokossa ja mitä noita
nyt olikaan...
Hallituksessa istun nyt tällä rupeamalla yhdeksättä
vuotta, olen yhdistyksen sihteeri ja mukana muutamassa
toimikunnassa.
Viime kaudelta jäi taas monta mukavaa muistoa. Vaikeaa nostaa sieltä esiin yhtä kohokohtaa, vai olisikohan se
sittenkin ne kaupungilta saadut uudet maastot.

Taina Soukka
Olen Taina Soukka. Koirani ovat Rottweilerit Nati ja Tirri
(Emma-Kaarinan Bijou ja Emma-Kaarinan Eko-Oliivi).
Tirri on Natin pentu elokuulta.
Natilla on tarkoitus jäljestää ja tottistella. Tirri taas
opettelee tottiksen, haun ja jäljen alkeita.
Muutaman vuoden olen johtokunnassa ollut ja vastaan
viihdepuolesta yhdessä Helinin Merjan kanssa. Tavoitteeni tälle kaudelle on aktivoitua itse talkoisiin/kisoissa avustamiseen ja yrittää innostaa muitakin mukaan. Toivon,
että jäsenet ottavat yhteyttä, jos haluavat jotain esim.
teoriakurssia järjestettävän.
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Merja Helin,
Tällä hetkellä taloudessa on 2 ½ koiraa. Amerikanstafosserinterrieri, ”Luna”, Lagotto Romangolo ”Roxy” ja puolikas
on Roxyn pentu joka on sijoituksessa tyttärelläni, Essi.
Jos kaikki menee kuten olen suunnitellut, menee Luna
syksypuolella kisaamaan. Mihin lajiin, on hiukan vielä epäselvää. Kesän treenit sen tulee näyttämään. Roxy treenaa
ihan vain omaksi ilokseen ja mielenvirkistykseksi.
Hallituksessa on nyt alkamassa toinen vuosi, rahastonhoitajana kolmas. Parhaani mukaan yritän olla ”välikätenä”
kenttäväen ja hallituksen välissä. Kuunnella mitä porukka
toivoo ja tahtoo ja viedä asioita parhaani mukaan eteenpäin.
Viime kaudelta jäi erityisesti mieleen meidän oman kentän parantunut kunto, sen eteen on tehty ja tehdään edelleen
paljon töitä. Siitä olen iloinen koska se palvelee kaikkia
yhdistyksen jäseniä tasapuolisesti.
Siri Hautsalo
Olen toista vuotta PPK:n hallituksessa jälkivastaavan
pestillä. Kotona Sipoossa nelijalkaisten sohvanvaltaajien virkaa hoitavat kaksi bordercollieta, 7-vuotias Vili ja 1-vuotias
Masi.
Koko viime kausi meni Vilin osalta sairastelun merkeissä, keväällä sattunut lonkan koukistajan revähdys teki sen,
että pk-tottista ei sitten treenattu hyppyjen osalta ollenkaan.
Tästä johtuen kokeisiinkaan ei osallistuttu. Uutena lajina
korkkasimme rally-tokon ja yhteen alokasluokan kisaan
osallistuttiin syksyllä ihan kelpo tuloksella.
Masin viime vuosi meni opetellessa miten meidän taloudessa eletään. Tavallaan helppo pentu, vain muutamia hampaan jälkiä huonekaluissa, mutta toisaalta taas Vilin kaikki
pehmolelut on suolistettu. Samoin pallot ja patukat saavat
kyytiä, niitä ei voi lattialle jättää lojumaan. Masi on myös
haukkuva versio, kun taas Vili ei juurikaan puhua pukahda.
Masin kanssa ehdittiin syksyllä jo aloitella jäljestystä sekä
hakua. Masi on todella ihmisrakas ja sille tuntuu olevan
luontaista etsiä ihmistä. Aika näyttää miten näissä lajeissa
etenemme.
Tämän vuoden tavoitteet on Vilin osalta vielä kerran katsoa miten jalat kestää treenaamisen, vai tehdäänkö jatkossa
juttuja vain mielenvirkistykseksi. Masin kanssa treenataan
perustottista ja maastolajeja ja kokeisiin mennään sitten kun
ollaan tarpeeksi edistytty.
PPK:n jäsen olen ollut vuodesta 2009. Tämän vuoden
tavoitteet on osaltani lisätä jäsenistön jäljestysaktiivisuutta, onhan meillä nyt uusia maastoja, ja ehkä nyt voisimme
perustaa jälkiryhmän?
Viime kauden ehdoton kohokohta oli uusien maastojen
saaminen kaupungilta. Toivottavasti tämä helpottaa etenkin
porvoolaisten treenaajien maastopulaa.
Kentällä ja koulutuksissa nähdään!
t. siri
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Anna-Mari Matikainen
Ammi tässä hei! Olen harrastanut pelastuskoirailua
vuodesta 1999 ja kouluttanut omien koirieni lisäksi
myös muiden koirien ohjaajia pelastuskoiraharrastuksen saloihin vuodesta 2003. Samana vuonna suoritin
myös koetoimitsijakortin ja ylitoimitsijana olen ollut
vuosittain keskimäärin viidessä kokeessa siitä lähtien.
Pelastuskoiraryhmänjohtajana olen toiminut vuodesta
2005. Kouluttamisen ja koetoimitsijana toimimisen lisäksi olen myös yksi 24 pelastuskoirien viranomaistason
tarkastajista.
Oma rotuni on labradorinnoutaja ja niitä kuuluukin
kotilaumaani tällä hetkellä neljä: Marx 6v, Helmi 4v,
Mortti 2v ja Vertti 1v. Koepuolella harrastan koirineni IPOR-kokeita, mutta koekoirani kuoltua viime
vuonna, on nyt kiivas tottiskoulutussessio käynnissä
kaikilla neljällä koiralla. Labradorinnoutajat ovat
sen verran vieneet sydämeni, että myös kasvatan niitä
kennelnimellä Helkyn.
PPK:ssa olen peko-juttujen ohella järjestänyt pentukursseja ja tietenkin myös toiminut koetoimitsijana. Ja
paljon muuta pientä puuhastelua…
Marian Ahlskog-Karhu
Australian paimenet Elmer ja Axa
Harrastuksett koirilla: haku, jälki, ek, vähän pelastusjuttuja ja toko. Paimennusta ja rally-tokoa kokeiltu.
Hausta tiedän jotain jo.
Yhdistystoimintataustasta voipi lukea ansioitunut
jäsen jutusta.
Olen haku-vastaava, mutta myös tottis ja toko on
sydäntä lähellä. Pk Sm valmennusrinkiä olen luvannut
olla mukana vetämässä.
Mihin erityisesti panostan hallitustyöskentelyssä.
Hakupuolelle pyritään taas saamaan koulutus juttuja,
niinkuin viime vuonna oli. Sannan kanssa PK Sm rinkiläisinä pidetään hakupäivä/päiviä.
Hakuryhmät on varsin täysiä, kyselyitä on ollut jonkin verran. Nyt keväällä ryhmättömät voisi ilmoitella
itsestään, niin katsotaan onko teitä yllättäen jo yhden
ryhmän verran.
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Martina Westman
Minut valittiin hallituksen jäseneksi 2 vuoden pestiin.
Kiitos luottamuksesta.
PPK:n jäsen olen ollut melkein yhtä kauan kun minulla on ollut koira. Ensimmäinen koirani bokseriuros
Hazelpikbox Divart Antei-Alcor ”Pepe” täyttää tänä
vuonna 9 vuotta. Pepen kanssa olen tutustunut koiraharrastuksien maailmaan. Aloitimme arkitottelevaisuuskurssilla ja sitten kuvioon tuli jäljestystä ja tokoa.
Lopulta kokeilimme hakua josta tuli meidän päälaji.
Lisäksi teemme silloin tällöin myös verijälkeä. Tokossa
ja haussa ollaan kisattu ylimpään luokkaan asti. Toinen
koirani on 2-vuotias beauceronuros Nö ”Laku”, jonka
kanssa harrastetaan pääsääntöisesti hakua. Lakun kanssa suoritettiin Bh-koe syksyllä.
Olen toiminut vuosia aktiivisesti Porvoonseudun
eläinsuojeluyhdistyksessä ja kuulun yhdistyksen hallitukseen. Yhdistyksessä minun vastuualueena on muun
muassa kotisivujen www.psey.net päivitys.
PPK:ssa toimin kotisivujen ylläpitäjänä. Tavoitteena
on päivittää sivuja aktiivisesti. Toivon että saamme hallituksessa aikaan hyviä päätöksiä, erilaisia koulutuksia,
kokeita ja muita tapahtumia jotka ovat jäsenien mieleen.
Maria Käki
Olen parin vuoden takainen paluumuuttaja 15 Kouvolavuoden jälkeen. Perheessämme on kaksi bokserinarttua
Rosa, kohta 9 v. ja tyttärensä Nera, 6 v. sekä bostoniuros
Onni 3v.
Ensikosketus hakuun ja raunioihin on 90-luvun alkupuolelta, jo silloin boksereilla, mutta tavoitteellisesti olen
harrastanut vasta nykyisillä koirillani. ”Leipälajit”ovat
pelastuskoira-puolelta, mutta myös pk-haku ja –jälki ovat tulleet tutuiksi ja muutamissa kokeissakin on
käyty. Peko-puolelta on tullut Rosan kanssa suoritettua
B-tulokset kaikista kolmesta lajista, pelastushaku, jälki
ja rauniot, Neran kanssa hausta. Jäljeltä B-tulos on tavoitteenamme tällä kaudella Neran kanssa . Molemmat
koirat ovat toimineet hälytysryhmässä useita vuosia ja
Rosa aloittikin ansaitut eläkepäivät viime syksynä. Itse
olen ollut mukana hälytysryhmässä kymmenen vuotta,
kun toimin ennen koiraohjaajan roolia apuohjaajana,
johon suunnistusharrastus antoi hyvät lähtövalmiudet.
Yhdistystoiminnassa olen ollut mukana aktiivisesti nykyisten koirieni myötä, hallituksessa Kouvolassa
nelisen vuotta.
PPK:n hallituksessa olen poikkeuksellisesti vuoden
pestillä ja tehtäväkseni sain pk-tottisvastaavan roolin ja
toivonkin, että saan jäseniltä ideoita ja toiveita mahdollisista tottistapahtumista tai seminaareista.
Hyvää, hauskaa ja tuloksellisesta kautta toivottaen!
Maria
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Arja Siren-Bäckman
Olen Arja Sirén-Bäckman, eläkeläinen. Nykyiset koirani
ovat pk colliet Kajsa (TK2 RTK1 Zinnia’s Ghea Catalina)
ja Lucy (RTK1 Steadwyn Bloom Of Classic Beauty). Sekä
mahdollisesti lehden ilmestyessä lauma pikkulassieita.
Koiraharrastamiseni alkoi v. 1980 saksanpaimenkoirilla. Olen jotenkin ajautunut harrastamaan ja kilpailemaankin useammassa lajissa; pk jälki, pk haku, toko,
valjakkoveto (no, vain yhdet kisat), agility ja rally-toko.
Jossain vaiheessa harrastaminen oli vahvasti näyttelypainotteista . Olen myös Kennelliiton pätevöimä kehätoimitsija sekä tokon koulutusohjaaja.
Yhdistystoiminnassa olen ollut mukana ensin 1980-luvulla Ahvenanmaalla. Siellä aktiivina sekä Kennelpiirin
että paikallisten koirayhdistysten (ÅBSK ja Schäferns
Vänner Åland) toiminnassa. Mm. 10 v. näyttelytoimikunnassa. 1990-luvulla Saksanpaimenkoiraliiton Helsingin
alaosastossa ja perustamassa Porvooseen alaosastoa.
2000-luvun puolivälissä olin PPK:n hallituksessa, taisi
olla johtokunta silloin. Tällä hetkellä PPK:n hallituksen
lisäksi myös Suomen Collieyhdistyksen Helsingin alaosaston hallituksessa.
Vastuualueeni hallituksessa on toko ja rally-toko.
Rally-toko pyörii tällä hetkellä aika mukavasti. Toko sen
sijaan notkahti viime kesänä uusien sääntöjen tullessa
voimaan. Ei ainoastaan meillä PPK:ssa vaan ihan valtakunnallisestikin. Toko pitäisi nyt saada uuteen nousuun.
Meillä on hyvin toimiva tokotoimikunta (Mielosen Tiina,
Rostuan Maria, Jääskeläisen Tere sekä minä) ja yhdessä
pohdimme sekä tokon että rally-tokon asioita niin, että
hallituksen kokouksissa ei ihan nippeliasioita tarvitse
vääntää.
Toivon kaikkeen koiraharrastamiseen iloista mieltä
ja rentoa meininkiä! Tiukkapipoisuus ja ryppyotsaisuus
Huitsin Nevadaan!!!
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Palkintoluettelo vuosi 2015

Palkittujen haastatteluT

Paras palveluskoira
1. Lbu Helkyn Roquefort/Maria Wilenius
2. Bcu For The Win Jack/Mirva Vainio
3. Ssu Rissies Nordic Spirit/Bo Wiksten

Paras palveluskoira I

Paras tokokoira
1. Cn Zinnia’s Ghea Catalina/Arja SirenBäckman
2. Lrn Lago D’Amoren Ragazza Balda/
Tere Jääskeläinen
3. Apkn Apple Bloom Never Ending Story/
Marian Ahlskog-Karhu
Monipuolisin harrastuskoira
1. Knu Curlicue’s Indiana Jones/Katri Vuori
2. Lrn Lago D’Amoren Ragazza Balda/
Tere Jääskeläinen
3. Ssu Rissies Nordic Spirit/Bo Wiksten
Spn Laran muistopalkinto
Carita Fosberg-Heikkilä
Arvostettu jäsen
Marian Ahlskog-Karhu
Vuoden tulokas
Rhonda Holst
Käyttövalion arvo
Lbu Helkyn Roquefort, Maria Wilenius
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Spkl:n kultainen harrastusmerkki
Kiti Tommila
Spkl:n hopeinen harrastusmerkki
Maria Wilenius
Monica Wilenius
Spkl:n pronssinen harrastusmerkkI
Saara Huomolin
Porvoon Palveluskoirat ry:n hopeinen
harrastusmerkki
Sirkka Hautsalo
Ronny Jokinen
Johan Souranmaa
Martina Westman
Porvoon Palveluskoirat ry:n pronssinen
harrastusmerkki
Carita Forsberg-Heikkilä
Camilla Gustafsson
Merja Helin
Rhonda Holst
Niko Hämäläinen
Maria Käki
Lars Rehnström
Tina Sirainen
Pernilla Tallberg
Sanna Toivoniemi

laji mutta Beni tykkää ja kun
Beni tykkää, Beni saa :D

Lbu Helkyn Roquefort/
Maria Wilenius
Olen Maria Wilenius ja kotona
minun lisäksi on Kepo Roope ja hänen 11v sekarotuinen
narttukoira Saba, hänen (okei,
se on meidän molempien) Alaskan malamuuttinarttu Molly ja
minun niin tärkeänä kaverina,
harrastuskaverina ja kisakaverina on Beni <3
Benistä , labradorinnoutajauros Helkyn Roquefort, tuli
Vuoden 2015 PK-koira. Piti kertoa hyvät ja huonot puolet tästä
koirasta mutta mitään huonoa
ei ole. Olen totaalisen tyytyväinen, ylpeä ja kiitollinen meidän
tuloksiin mitä ollaan yhdessä
saavutettu joten mahdolliset
puutteet kokeissa ja kisoissa
saa hakea peilistä ja vielä vaan
olen tyytyväinen mihin ollaan
tultu.
Mikä on ollut vaikeinta ja mikä
helpointa tämän koiran kanssa
treenatessa/kilpaillessa?
Helpointa on ollut hemmetinmoinen nälkä ja meidän suhde,
molemminpuolinen kunnioitus
toisiamme kohtaan joka tekee
sen että tämä yhteinen matka
on vaan niin rakas ja tärkeä.
Vaikeinta on se että Beni ei ole
megavilkas joten erittäin vilkkaan sakemannin jälkeen olen
ohjaajana joutunut kehittymään, oppimaan ja hakemaan
apua jotta tämä ohjaaminen
ehkä vielä joku päivä alkaa
olla helpompaa kokeissa missä
meidän ongelmat on.
Ihaninta tässä koirassa on
että se on hiljaa mitä mun sakemanni ei oppinut ;) Ja juu, on
katsottu peiliin :)

Mitkä ovat seuraavat tavoitteesi,
joista haaveilet?
Päätavoite on että Beni pysyy
terveenä ja ehjänä ja aina yhtä
innokkaana. Tavoitteena /
toiveena tulosmielessä on KVA
JK3 ja KVA EK3 ja pitäähän
sitten olla pieniä omia haaveita
mitkä pysyy omassa päässä
kunnes joko mennään tuumasta toimeen tai unohdetaan
se, riippuu kouluttajasta juuri
siihen hommaan koska mun
taidot loppuivat kun Beni täytti
vuoden.
Miksi päädyit harrastamaan
juuri tätä lajia, josta sait palkinnon? Mikä siinä on parasta /
haastavinta?
Saatiin kai palkinto koska
vuonna 2015 kilpailtiin 2 kisassa ja 6 kokeessa. 5 HK3: yksi
kakkostulos (268p ei niinku
ottanut ollenkaan päähän ;) ),
2 ykköstulosta (KVA titteli
saatiin yhdestä ja toisesta PK
SM2), EK1 ykköstuloksella,
EK2 ykköstuloksella (296p) ja
JK3 ykköstuloksella.
Parasta oli KVA ongelmien
jälkeen ja JK3 ongelmien jälkeen kakkosluokassa. Hopeamitali SM:stä oli niin yllättävä
juttu että se vei treenimotivaatiota pitkäksi aikaa vaikka
sen jälkeen tein vielä 3 koetta
mutta ainakin nyt on paineet
purettu koska onni ei voi suosia
2 kertaa peräkkäin takapajulan
tyypille :)
Miksi tämä/nämä lajit?
En tiedä, Benin kanssa tämä
treenaaminen ja matka vaan
niin huippu. Tosin nyt haku on
vähän vähemmän motivoiva

Mitä neuvoja antaisit aloittelijalle, joka haluaa suunnata lajin
pariin? Mihin asioihin kannattaa
kiinnittää erityistä huomiota?
Hmm, ensimmäinen koira taitaa olla se kokeilukappale jonka
kanssa itse oppii mikä on mikä,
oppii sananvarastoa, lajia, ohjaamista edes ehkä ja saa ehkä
jonkinlaisen kuvan mitä haluaa
ja kenen kanssa. Rebellinä
sanoisin että hakee sen minkä
haluaa sieltä mistä sen saa. Jos
vaan jää odottamaan niin ainakin mun kohdalla ei tullut kuin
remmirähjä eka koira mutta
mikä oli paras opettaja ikinä.
Miten yhdistys voisi mielestäsi
edistää harrastamaasi lajia?
Lajit taitaa olla aika hyvin
edustettuna joten kai apua saa
kunhan hakeutuu mukaan ja
on aktiivinen, myös talkoissa.
Mutta itse toivoisin enemmän
tottiskoulutusta yhdistykseltä.
Tottis ja hallinta on tärkein asia
ensikoiran omistajalle ja kokeita ajatellen ja maastolajeja ja
arkea joten mun toive on lisää
tottista, tottista ja tottista :)
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Paras tokokoira II, Monipuolisin harrastuskoira II
Lrn Lago D’Amoren Ragazza
Balda/ Tere Jääskeläinen
No kun emme sitten pystyneet
parempaan! Muut sentään pystyivät! Kiitokset heille, varsinkin SM-joukkuetokossa!
Kerro itsestäsi. Kuka olet,
perheesi(jos haluat), kaikki
nykyiset koirasi.
Olen Tere Jääskeläinen. Viimeisten kuuden vuoden aikana
on viikatemies pienentänyt
perhettäni viemällä mieheni,
äitini, kolme koiraa ja kissan.
Nyt elämme Mimmi-koiran
kanssa kahdestaan. Välillä se
tuntuu tosi oudolta.

Paras toko-koira I
Pcn Zinnia’s Ghea Catalina/
Arja Sirén-Bäckman
Olen Arja Sirén-Bäckman,
eläkeläinen. Perheeseen kuuluu
puolisoni ja koirien paras
lenkkikaveri Tor sekä tällä
hetkellä 2 pk collieta, lehden
ilmestyessä ehkä myös lauma
pikkulassieita.
Vuoden 2015 PPK:n paras
tokokoira on Kajsa, TK2
RTK1 Zinnia’s Ghea Catalina,
8,5 vuotias pk collie.
Kajsa on monipuolinen harrastuskoira. Aloitti tokolla ja
agilityllä. Alku näytti lupaavalta, kunnes Kajsa 2,5 vuotiaana
joutui vakavaan onnettomuuteen. Seurasi pari leikkausta,
epävarmuus siitä pysyykö
hengissä, sitten pitkä toipumisaika. Ihme on, että Kajsa
rankan kokemuksen jälkeen
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kuitenkin toipui niin, että siitä
tuli kilpailukoira sekä agilityyn
että tokoon ja nyt vanhoilla
päivillä vielä rally-tokoonkin.
Toisen kerran Kajsan harrastamiseen tuli katko 6 vuotiaana,
jolloin joutui märkäkohtuleikkaukseen. Toivuttuaan siitä
jatkoimme tokoilua mutta agilitystä luovuimme vähitellen.
Tällä hetkellä myös viralliset
tokoilut alkavat olla taakse
jäänyttä elämää. Rally-tokoa
harrastamme eläkepäivien
iloksi.
Kajsan harrastamisen satoa:
• toko, VOI (oikeus kilpailla
EVL-luokassa)
• agility, I-luokka, 2 x LUVA
• Suomen Collieyhdistyksen
agility SM 2013, 2. sija,
I-luokka
• näyttely, erinomainen
• tokon SM-kisoissa 2015

•
•
•
•

mukana PPK:n joukkueessa,
sijoitus viides, henkilökohtaisesti VOI-luokan III-tulos
PPK:n VOI-luokan seuramestaruus 2015
Suomen Collieyhdistyksen
Helsingin alaosaston paras
tokokoira 2015
kilpailee Rally-tokon AVOluokassa, 3 x hyväksytty tulos
ALO-luokasta
PPK:n vuoden 2015 tokokoira

Tämän kaiken on suurelta osin
tehnyt mahdolliseksi Kajsan
iloinen ja avoin, kaikkia rakastava luonne. Paljon olemme
saaneet sekä iloita että itkeä.
Haluamme kiittää kaikkia,
jotka auttoivat Kajsaa selviytymään vuoden 2009 onnettomuuden jälkeen! Kiitos kaikille
kouluttajille sekä mahtaville
treenikavereille Kajsan aktiiviuran aikana!

Kerro tänä vuonna palkitusta
koirasta. Nimi, rotu, hyvät/huonot puolet jne.
Mimmi -lagotto romagnolo
Lago D’Amoren Ragazza
Balda – on iloinen, oppivainen,
ystävällinen ja energinen 5-vuotias narttu. Se haluaa aina olla
mukana kaikessa, niin kokeissa, näyttelyissä kuin erilaisissa
tapahtumissakin. Se rakastaa
kaikkia ihmisiä – kuten jotkut
teistä ehkä ovat huomanneet!
Se on välillä myös hiukan huono puoli, kun Mimmi pelkästä
tapaamisen riemusta hyppää
vauhdilla syliin.
Mikä on ollut vaikeinta ja mikä
helpointa tämän koiran kanssa
treenatessa/kilpaillessa?
Mimmin kanssa ei oikeastaan
mikään ole ollut vaikeaa. Se on
innokas oppimaan ja keskittyy
hyvin tehtäväänsä. Treenaamisessa ja varsinkin kilpailuissa
vaikeus olen minä itse. Mutta
on yksi asia, mitä Mimmi ei
ymmärrä: Miksi pitää luoksetuloliikkeessä pysähtyä
seisomaan kesken juoksun, kun

kerran on jo saanut kutsun tulla luokse? On se niin väärin!
Miksi päädyit harrastamaan
juuri tätä lajia, josta sait palkinnon? Mikä siinä on parasta /
haastavinta?
Vuonna 1979 asuin Lahdessa ja
meille muutti samana päivänä
7-viikkoinen kultainennoutaja
Esmeralda ja 8-viikoinen tiibetinterrieri Minttu. Päijät-Hämeen Nuuskujen sunnuntaisissa
tapaamisissa leikittiin myös
tokoa. Siihen aikaan ei seurakoirille oikein muuta ollut, paitsi tietenkin noutajalle noutajien
metsäkokeet. Siispä harjoiteltiin
myös tokoa ja innostuttiin sitten kokeisiinkin. Toko imeytyi
jo silloin selkäytimeen.
Parasta tokossa on koiran
kanssa yhteinen tekeminen.
Haastavinta on saada itseni treenaamaan eri liikkeet
tarkasti ja kunnolla. Mutta
mikä ihme siinä on, että vaikka
olen kilpaillut vuodesta 1980
lähtien, en vieläkään osaa olla
jännittämättä kokeessa?

Mitkä ovat seuraavat tavoitteesi,
joista haaveilet?
Nyt ensin tokon voittajaluokan
ja rally-tokon voittajaluokan
suorittaminen. Siitä sitten
eteenpäin niin kauan kuin
kisaaminen tuntuu meistä
kummastakin kivalta.
Mitä neuvoja antaisit aloittelijalle, joka haluaa suunnata lajin
pariin? Mihin asioihin kannattaa
kiinnittää erityistä huomiota?
Suhde omaan koiraan on ihan
ykkösjuttu. Siitä kaikki lähtee.
Teillä pitää olla kivaa yhdessä.
Te olette tiimi.
Miten yhdistys voisi mielestäsi
edistää harrastamaasi lajia?
Hyviä kouluttajia ja motivoituneita tokoilijoita on jo mukavasti toiminnassa mukana. Kisoja
ajatellen yhdistyksen tukemaa
tehokoulutusta voisi lisätä.
Rally-tokoa voisi käyttää
enemmän hyväksi suhteen luomisessa koiraan. Se vahvistaa
iloista yhteistyötä, lisää tarkkuutta työskentelyyn ja tekee
treenaamisesta hauskaa.
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Paras palveluskoira II
Bcu For The Win Jack/
Mirva Vainio

Paras tokokoira III
Apkn Apple Bloom Never
Ending Story/
Marian Ahlskog-Karhu
Meidän perheessä tällä hetkellä
Axa 2,5v aussie narttu, Elmer
kohta 11v aussie uros, Mika
city-Karhu, Marian metsäKarhu.
Marian ja Axa tällä hetkellä harrastaa, Mika huolehtii
fysiikasta.
Tänä vuonna III ski tullut
tokokoira Axa on ohjaajaherkkä aussie narttu, uusi juttu
minulle. Hyvää on hermot ja
työmoraali ja asenne. Hanka14

laa on kun koira on tarkempi
pilkun viilaaja kuin ohjaaja.
Vaikeinta/helpointa tämän
koiran kanssa. Ohjaaja herkkyys on vastaus molempiin.
Niinkauan kuin minulla on
kivaa on koirallakin, mutta jos
yhtään tykkään ettei mennyt
hyivn, tippuu koiran maailma.
Edellistetkin koirat tokoili
sivulajina. Nyt yllättäen Axa
pääsi Uudenmaan kennelpiirin
nuorten koirien valmennusrinkiin mukaan karsintakokeesta.
Eli vähän enemmän tuli suorituspaineita.
Axan kanssa ei pidä kiirehtiä, ei voi viedä kokeeseen

ennenkuin osaa, koska masentuu jos ei osaakkaan. Tämän
vuoden aikana haussa toivottavasti päästään 3s luokkaan ja
tokossa Avo ja Voi, mutta mennään sitä tahtia mitä päästään.
Lisäksi Axa käy Oonan kanssa
agiliitämässä.
Tokossa yleensä ruokahalu
kasvaa syödessä, eli kannattaa
heti alusta huolehtia suorista
asennoista jne, koska sitten
kun yllättäen onkin ylemmissä
luokissa, niin helpot virheet
turhauttaa ohjaajaa.
Yhdistys on järjestänyt koulutuksia. Ulkokauden aikana
voisi tiistaisin olla aina ruutu ja
ohjatun merkki ja kierto nouto
hässäkkä paikoillaan, niin
niitä tulisi kaikki ”vahingossa”
treenanneeksi.

Olen nelikymppinen harrastelija. Perheeseen kuuluu mies
Janne, Emil 9 v, Atte 6 v ja
Jaska 3 v.
II-sija vuoden 2015 paras
palveluskoira - kilpailussa
palkinnon sai Fi TVA, EK3,
JK2, BH For The Win Jack eli
kotoisasti Jaska. Jaska on nyt
kolme vuotias ja pikkuhiljaa
olemme pääsemässä tekemiseen makuun eli siihen yhteiseen kuplaan. Toki suuren on
saappaat Jaskalle täytettävänä
edesmenneen elämäni koiran
EmenEm’s Dinon jälkeen
mutta hiljaa hyvä tulee. Jaska
on koirana parempi ja meidän perheeseen juuri sopiva.
Lenkittää isäntää ja emäntää
ja toimii poikien halikaverina
/ pikku kakkosen katsojana tai
fudiksen pelaajana tarpeen tullen. Eikä paljon poikien metelit
häiritse ennemminkin turhan
innoissaan niihin osallistuu.
Suurin ongelmamme ja
haateemme taitaapi olla Jaskan
suunnaton avoimuus kaikkea
kohtaan, että meinaa mamma

unohtua ja mamman antamat
tehtävät, kun siinä sivussa voisi
hyvin morjenstella tuttuja tai
ainakin tarkastella onko jotain
mielenkiintoisempaa tarjolla
toisaalla. Parasta Jaskassa
on sen suunnaton työhalu
ja sitkeys (vaikka se välillä
omistajaa ärsyttääkin, on siitä
joskus hyötyäkin että korvaa
lopsauttamatta tekee toistoja
sata lasissa)
EKn saloihin pääsin tutustumaan jo edellisen koirani
kassa, Jaska tykkää puuhastella ja energiaa kun riittää niin
lajihan on, kuin tehty meille;
monta pientä osiota. Jaska on
vielä nuori niin muiden lajien
esim. kolmosen jälki vaatisi
vielä enemmän malttia, kun
mitä meiltä löytyy. Mutta
toivottavasti tulevaisuudessa
siinäkin kehitymme. HAKUakin olemme suunitelleet
kisaavamme tällä kaudella ja
paimennuksen perusrata pitäisi
suorittaa, ainakin lähivuosina.
Paljon olisi suunitelmia, mutta
etenemme omaan tahtiin kun
koira on siihen valmis.
Uusille harrastajille suosittelen, sääntöjen lukemista ihan
ensimmäiseksi jotta tietävät

mitä kaikkea lajissa kuin lajissa
vaaditaan. Kisoihin kannattaa
tulla töihin, pääset aitiopaikalle seuraamaan miten lajia tehdään. Ei kannata olla ehdoton,
itsekukin syö välillä sanansa ;-)
Sitten vaan rohkeasti kyselemään treeniseuraa esim.
palveluskoirien facepalstalle,
varmasti löytyy! Ja kesemmällä on sitten tulossa niitä lajiin
tutustumis päiviä, sinne vaan
kaikki mukaan :-).
Haluan vielä kiittää meidän
loistavaa HAKUporukkaa
joiden kanssa olemme treenanneet jo useamman vuoden
yhdessä. Mieletöntä naisenergiaa ja ajatusten vaihtoa kun
joku asia ei toimi, niin ne asiat
saadaan toimimaan ja meistä
tulee entistä viisaampia sitten
seuraavien koirien kanssa
(ainakin toivottavasti)!! Yhdistykselle Kiitos tuesta ja avusta,
vuodesta -98 olen Porvoon palveluskoiria PK lajeissa edustanut. Ilman maastoja, kenttää ja
samanhenkisiä treenikavereita
ei PK lajeja harrasteta. Tältä
kaudelta odotan innolla uuden
PKSM- valmennusporukan
kimppatreenejä, toivottavasti
tämä tuottaa tulosta!!
15

Paras palveluskoira III,
Monipuolisin harrastuskoira
III
Ssu Rissie’s Nordic Spirit/
Bo Wiksten

Monipuolisin
harrastuskoira I
Knu Curlicue’s Indiana
Jones/Katri Vuori
Olen Katri Vuori, kotona
tällä hetkellä kiharakarvaiset
noutajat Leevi (BH HK3 TK1
Curlicue›s Indiana Jones) vajaa
5v ja Kaapo (Caballus Keep
Going) reilu 7kk.
Leevi palkittiin vuoden 2015
monipuolisimpana harrastuskoirana. Viime vuonna saimme
tulokset hausta HK3, nomesta
ALO1 ja tokosta 3 x ALO1
ja AVO1. Se on ensimmäinen
harrastuskoirani, aloitin sen ollessa vuoden ikäinen kun näin
ilmoituksen hakukurssista.
Sille tielle jäin, haku vei mennessään. Myöhemmin löysin
noutajien rodunomaiset kokeet
ja kiinnostuin niistäkin.
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Leevin kanssa on mukava
harrastaa, erityisesti maastoosuudet ovat sen mieleen. Se on
hyvin kuulolla, mutta vauhtia
on silti sopivasti ja irtoaa itsenäiseen työhön. Haastavinta on
ollut tottis, alussa tuntui ettei
siitä mitään tule. Onneksi sekin
on kivaa nykyään ja toisinaan
sujuukin. Olen saanut paljon
apua matkalla, suuri kiitos
treenikavereille ja kaikille
muille auttaneille. Kiitokset
myös Helenalle ja Moritzille,
jotka vetivät hakukurssin ja
sen jälkeen opastivat haussa ja
tottiksessa.
Tavoitteena olisi saada siitä
käyttövalio hausta ja rodunomaisia jatkaa working testin ja
nomen AVO-luokan merkeissä.
Hienoa että yhdistys sai uusia
metsiä käyttöön!

Olen Bo ”Bosse” Wiksten,
pitkänlinjan riisenharrastaja.
Ensimmäinen riiseni tuli meille
jo 1979. Tällä hetkellä on minulla ssu Rissies Nordic Spirit
”Nuppi”, täyttää kesällä 4 v,
ja Maijulla ssn Rissies Quick
Lady syksyllä 6 v. vanha. ”Nuppi” on siis suursnautseri uros,
erittäin herkkä koira, kaikki
mitä sen kanssa tekee täytyy
olla hyvin harkittua. ”Nuppi”
oppii nopeasti sekä oikeat
että väärät asiat, ei maailman
helpoin koira, mutta ai niin
mukava, minun koirani.
Ajattelin kun se oli pieni että
nuorena opetan sille kaikki
tottis liikkeet. Se oli erittäin
innokas tekemään, oppi nopeasti. Odotin että puolitoista
vuotiaana tulisi uhmaikä,
mutta se ei tullutkaan. Se johtui
ehkä osittain siitä että talossa
oli toinen vahva uros «Boss».
Silloin tehtiin «Bossin» kanssa
paljon töitä. Vasta kun «Boss»
sairastui keväällä 2015 aloin
tosissani tehdä töitä «Nupin»
kanssa.
Jälki on aina ollut mun
juttu, ja «Nupin» kanssa aloitin
jo pentuna , ensin pellolla ja
sitten metsässä. Huomasin aika
nopeasti että «Nuppi syttyi
aivan toisella tavalla metsässä
ja näin uskoin että se sopii sille
paremmin, viihtyy metsässä.
Jälki on sellainen laji, että
siinä ei tarvitse paljon ihmisiä
ympärillä. Olen eläkkeellä ja
voin mennä metsään koirani
kanssa aina kun huvittaa, en
ole riippuvainen muista.
Tämän vuoden tavoitteet ,
ensimmäinen on jo saavutettu,
IPO1 pääsiäisenä Ruotsissa hy-

vällä tuloksella 285p. Seuraava
olisi sitten riisenien mestaruuskilpailut ja sitten elokuussa
SM-kilpailut. Syksy on pitkä,
ehkä me löydetään vielä jotain
muuta, ei voi tietää.
Jälkiharrastajille sanoisin
että, hankkikaa hyvät maastot,
pellot ja metsät ja kunnioittakaa maanomistajien toiveita.
Pitäkää hyvää huoltaa alueista, varsinkin pellot, kysykää

aina maanomistajilta lupa. Jos
hoitaa asiat kunnolla niin on
taas paljon helpompi seuraavana vuonna käydä kysymässä
lupaa, pieni joululahja lämmittää aina.
Suuret kiitos näille ihmisille
jotka ovat hankkineet yhdistykselle taas uusia maastoja
käyttöömme.
Terveisin Bosse
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Arvostettu jäsen
Ensiksi kiitos Stigolle tämän
kiertopalkinnon antamisesta
yhdistykselle! 50v juhlissa Stigo
ojensi palkinnon silloiselle
puheenjohtajalle sääntöjen
kera. Silloin olin puheenjohtaja
ja sain ojentaa sen jokusessa
vuosikokouksessa arvostetuille
jäsenille. Kiitos että minäkin
sain sen.
Kipinä koiraharrastukseen
syttyi hiihtokoulussa. Olin
pitkään hiihdonopettajana
ja kaverille tuli hoffi pentu.
Lapsena minulla oli keeshond,
mutta luppakorvat ovat minun
juttu. Kessun kanssa tehtiin
kaikki mahdolliset virheet ja
hoffi pennun kanssa pyrittiin
välttämään kaikki mahdolliset
virheet. Kessun kanssa käytiin
Kirkkonummen koirakerhon
treeneissä muutama kerta ja
ihailin suuresti kouluttajan
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tyttären toimintaa huskynsä
kanssa. Pinja hoffi vei minut
hakuun ja sille tielle jäin.

Koirat kronologisessa
järjestyksessä:
Kessu, keeshond tuli minulle
koska isäni työkaverilla oli
Kessun isä.
Pinja, hoffi narttu, oli HK2,
JK1 ja opetti minulle niin paljon, taisi olla hoffien hakumestari jonain vuonna. Tuli koska
hiihtokoulukaverin hoffi oli
niin kaunis ja hauska koira.
Körmy, hoffi uros oli ehkä
tasapainoisin uros jonka olen
tavannut, säkä vaatimaton
70cm ja Pinjan kanssa paras
purjehduskaveri ja vierasvenesatamien vetonaula.

Veljekset Red ja Elmer, aussiet,
jatkoivat purjehdus uraa ja
veivät minut ihan eri tasolle haku ja toko harrastusta.
Mirva on “vähän” kyllä syyllinen. Red tuli “kotikoiraksi”
SM 8 taisi olla haussa paras
suoritus. Elmer tuli sekunda
kaverina(värivirhe) Redin
kaveriksi samasta pentueesta ja
piirimestaruus1, SM 2 ja NOM
reissu parhaat saavutukset. Siihen nähden että en koskaan ollut 3s luokan rataa edes nähnyt
ennen poikia ja Mika ei ollut
haussa koskaan osallistunut
kokeeseen, oli ne aika huikeita
opettajia. Molemmat KVA ja
vähän muitakin titteleitä ek ja
toko puolelta. Ja kiitos Mikalle
että sain “lainata” Elmeriä,
kun oma kipinä laantui.

Axa , aussie narttu, poikien siskon tyttö. Tuli sikana säkissä.
Eli oltiin nähty kaksi 10sekunnin videota ja pari kuvaa
ja käytiin hakemassa kotiin,
kun palattiin NOM reissulta
Tanskasta. Oli mielenkiintoinen laivamatka Tukholmasta
Turkuun. Red olisi halunnut
tappaa ja Elmer nuolla pennun
läpimäräksi…. Axa toivottavasti vasta aloittelee saavutusten
tekoa, nyt on BH, HK1 ja TK1.
On kyllä niin taas erilainen,
että oppia on tullut ohjaajalle
roppakaupalla.
2005 taisin liittyä Porvoon
palveluskoiriin. Kun asuttiin
Vantaalla hoffien aikaan, olin
HPH:lainen.
Heti alkuun oltiin Porvoon
järjestämissä NOM kokeissa
töissä ja jouduin myös juonto-

tehtäviin iltajuhliin ja Chrissen
kanssa avajaisiin ja palkintojen
jakoon. Sitten vuosikokouksessa päädyin puheenjohtajaksi
ja sitä hommaa tuli tehtyä
8v ajan, tuolloin järjestettiin
ainakin piirinmestaruudet ja
Hyvinkään kanssa SM kisat
PK puolella sekä useammat
PEKO SM kokeet. Vietettiin
50v juhlia ja 50v ja Juhan juhlakisoja. Parasta ehkä oli, että
saatiin vuosien “ehkä, kohta
, joskus” projekti vauhtiin, eli
oma kenttä. Puheenjohtajuuden jälkeen jatkoin päätoimittajana lehdessä, Moritzin
jälkeen hakuvastaavana uudelleen ja Hyvinkään seuraavien
SM kisojen Porvoon osuuden
vastaavana häärijänä. Näyttelyssä olen ollut lähinnä kahvin
keittäjä. Useampia kisoja olen
ollut mukana tekemässä. Paras-

ta tässä seurassa onkin ollut,
että eri tehtäviin on löytynyt
eri vastuuhenkilöitä. Yhden ei
tarvitse tehdä kaikkea. Ja edelliset johtokunnat / hallitukset /
näyttelyvastaavat ovat hoitaneet hommat niin, että seuraavat ovat päässeet jatkamaan
kohtuu helposti (joillakin voi
olla eriäviä mielipiteitä).
Se että minut palkittiin
ansiokkaana jäsenenä, miltä
tuntuu; lähinnä tunnen kiitollisuutta niitä edellisiä ansioituneita jäseniä ja ajalta ennen
tätä kiertopalkintoa ansioituneita jäseniä kohtaan. Joku on
joskus perustanut yhdistyksen
ja tehnyt meille sen pohjan,
jolla nyt ollaan omalla kentällä
ja jatketaan toimintaa ja koulutetaan toisiamme ja koiriamme.
Aina on tuntunut hienolta kun
on Sm kokeissa saanut kantaa
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yhdistyksen lippua kulkueessa.
Rotujen parhaita on koirani jonain vuonna olleet ja yhdistyksen parhaita. Ansiomerkkejä
on tullut liiton ja yhdistyksen.
Siinä ne taitaa olla meidän
koiratuspalkinnot.
Yhdistyksen toiminta on
muuttunut niin kuin muukin
koiraharrastus, sekä hyvässä
että pahassa. Ostettua palvelua
ja pikkuhiljaa ostettuja valmiiksi koulutettuja koiriakin
on saatavilla. Onko se aina
edes niin paha, joku saa siitä
ammatin ja ansaitsee elantonsa.
Kokeiden järjestämiseen olen
ainakin itse saanut aina hyvin
henkilöitä, mutta talkoissa on
joskus ollut seuralla vajetta.
Koirien koulutus on mielestäni
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mennyt reilumpaan suuntaan,
kukkahatutkin saa hyvä
tuloksia ja hallinnan rakentaminen aloitetaan heti, jolloin
ei kovia keinoja tarvita. Vietit
kaakkoon ja sitten myöhemmin
pakettiin alkaa jäädä takaalalle. Selvää on, että nykyään
voi rahalla saada lähes kaiken muun kuin ystävyyden ja
rakkauden. Koiraharrastus on
minulle yhden sortin rakkaus
ja paljon hyviä ystäviä on sitä
kautta minulle tullut.
Mukavin muisto seuratoiminnasta, pahin moka? Kentän
avajaiset oli kyllä hieno tapahtuma ja pahin moka liittynee
50v villitys kisan palkintojen
jakoon, kun sekoilin IPO koirakoiden MM-karsinnan pistei-

den kanssa palkintojen jaossa.
Mitä jäsenet merkitsevät yhdistykselle? No jäsenet ovat sama
kuin yhdistys, olet aktiivinen =
yhdistys on aktiivinen. Yhdistystä ei ole ilman jäseniä,
mutta kaikki myös ns luottamus henkilöt ovat samanlaisia
rivijäseniä. Ei tarvitse olla
hallituksessa, että asioita voi
viedä eteenpäin, mm PK SM
valmennusrinki esitys ja idea
tuli kokonaan hallituksen ulkopuolelta.
Mitä haluaisit sanoa uusille
Jäsenille? Härkää sarvista ja
mukaan, ei toki tarvitse aloittaa puheenjohtajuudella, kuten
minä tein, mutta se on kyllä
tehokas tapa tutustua yhdistykseen. Tämä on meille kaikille

harrastus ja siksi sen pitää olla
meille ja koirille hauskaa ja
vastapaino työlle. Ammattilaiset ovat erikseen. Keskitytään
positiiviseen ja mennään eteenpäin. Avoin mieli ja halu oppia
yhdessä vie pitkälle.
Koirien kanssa touhutessa
hauskinta on yhteinen matka.
Saada yhteys omaan koiraan,
kun näkee että koira yrittää
parhaansa vaikeissa paikoissa
ja on onnellinen kun ohjaaja on
onnellinen. Ihmisenä kasvaa
kokoajan, kun pitää hyväksyä
omat virheet ja jotkin koulutusvirheet tai ominaisuuden puutteet sekä itsessä että koirassa.
Meidän koiraperheen hauskuudet varmaan eniten liittyy
Mikaan ohjaajana. Ei ota mi-

tään stressiä kokeista ja tuomarin kysyessä mitä aikoo tehdä:
“Teen niin kuin naiset on käskeny”, Ykköstuloksiahan sillä
mentaliteetillä hakukokeessa
saa. Ja minä hädissäni 30 sek
kestäneen esineruudun jälkeen
kysyn: hylättiinkö teidät ? no
saivat 30pistettä…
Vähän mustan huumorin
puolelle menee… Pinja vietiin
lopetettavaksi reilu 14v iässä
kun jalat menee alta milloin
missäkin. Rakasti kaikkia
ihmisiä ja odotus tilaan tuli
ruoan ostaja. No vanhushan
ilahtui uudesta ihmisestä. “Ihana koira” sanoo ruoan ostaja ja
minä ja Mika ajatellaan että “ei
ole kauaa”…. kaikkien koiran
omistajien pitää tähänkin

ikävään vaiheeseen varautua
halusi tai ei. Erään eläinlääkärin lapsi oli käynyt vanhan
omaisen luona ja todennut
tapaamisen jälkeen, että “hänet
varmaan kohta lopetetaan”.
Kauhea järkytys oli ollut, että
ihmiset joutuvat kärsimään,
“ihmistä ei siis oikeasti saa
lopettaa vaikka olisivat kuinka
huonona ja kärsisi”. Koirat
ovat meillä vain hetken, niistä
hetkistä pitää nauttia. Jos
kokeissa käynti ei ole nautinto,
niin aivan yhtä arvokasta on
muu tekeminen josta molemmat nauttii.
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Talvirieha
Yhdistyksen perinteinen Talvirieha pidettiin helmikuun
alussa perinteisessä vesikelissä.
Tarjolla oli nuotiolla kärissyttä makkaraa ja kuumaa mehua.
Koirat kisailivat tänä vuonna ”Houkutusten Highway’llä”,
eli erilaisin houkutuksin reunustetulla radalla, jonka läpi piti
juosta ohjaajan luo. Radan reunalta löytyi leluja ja pari makkarakekoa pahvinpalajoen päällä. Rataa vaikeutettiin kierros
kierrokselta. Viiimeistä edellisellä kierroksella piti jo juosta
houkutusten yli ja viimeisellä oli radan varrella jopa kaksi henkilöä kyykyssä ojentamassa makkaraa kämmeneltään. Vihdoin
kuuden kierroksen jälkeen oli julistettava kolmen koiran tasapeli. Voittajiksi selvisivät Roxy, Hippi ja Torsti. Kisaan osallistui
kaikkiaan 10 koiraa.

Viimeisillä kierroksilla juostiin jo
houkutusten yli.

Hippi houkutusten keskellä

Vas. Helena ja Elli, Siri ja Vili,
Merja ja Roxy, Tiina ja Hippi,
Cami ja Torsti, Katri ja Kaapo,
Sanna ja Sepe

Makkarat oli Sepelle
ylivoimainen houkutus.
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Koiran koulutustie
pelastuskoiraksi
Pelastuskoiran koulutus on erittäin motivoivaa ja
palkitsevaa, vaikkei juuri omasta koirasta koskaan
pelastuskoiraa tulisikaan. Kun yksittäisen koiran
koulutus pelastuskoiraksi alkaa, on paitsi koiralla,
myös ohjaajalla useita etappeja ennen päämäärää.
Ja pelastuskoiran kouluttaminen vaatii ympärilleen
hyvän ja motivoituneen ryhmän. Hyvistä yrityksistä
huolimatta voi olla, että itse koira ei koskaan pääse
oikeisiin etsintätilanteisiin, mutta ohjaaja osallistuu
etsintöihin joko toisen koiranohjaajan apuna
(apuohjaajana) tai esim osana ihmisketjua.
Koiralta vaaditaan melko
paljon. Jonkin verran on vaatimuksia jo esimerkiksi luonteen
ja rakenteen suhteen, mutta
varsinaisen koulutuksen aikana
koirassa pyritään vahvistamaan oikeassa, pitkäkestoisessa etsinnässä vaadittavia
ominaisuuksia. Aikaisemmin
pelastuskoirilta testattiin
toimivuutta pelkästään joko
Palveluskoiraliiton tai Pelastuskoiraliiton testijärjestelmän
avulla jossa riitti vaadituista
koelajeista ylimmällä koulutustasolla hyväksytty suoritus.
Palveluskoiraliiton puolella se
merkitsi hyväksyttyä tulosta
joko kansallisessa pelastushaku- tai pelastusjälkikokeen
B-luokassa. kansainvälisen
pelastushakuko- tai pelastusjälkikokeen B-luokassa tai
palveluskoirien 3. luokan haku, jälki tai EK-kokessa. Ja tuo
hyväksytty tulos piti uusia joka
toinen vuosi.
Vuoden 2013 alusta on
pelastuskoirilta vaadittu
lisäksi työkoe, jossa testataan
pelastuskoiran motivaation
kestävyyttä pidempikestoisessa
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tehtävässä. Tämä testi
(Viranomaistason testaus) vaaditaan sekä
Palveluskoiraliiton,
että Pelastuskoiraliiton alaisilta koirilta
liittojen omien perusvaatimusten lisäksi.
Mutta hyväksytty
Virta-tarkastus pysyy koiralla voimassa niin kauan, kun
peruskoevaatimukset ylläpidetään.
Hiukan monimutkaiselta
kuulostaa tämä järjestelmä ulkopuolisille, mutta tässä yritän
avata sitä selkokieliseksi.
Eli perusvaatimuksena on
Palveluskoiraliiton puolella
hyväksytty tulos joko jäljeltä tai hausta korkeimmasta
luokasta. EK-koe lasketaan
hakukokeeksi. Haussa ja jäljellä on PK-haun ja –jäljen lisäksi
olemassa kaksi eri koetapaa
Palveluskoiraliiton puolella: On
kansallinen Peha ja Pejä, jossa
luokat A ja B (B ylin luokka) ja
IPOR (kansainvälinen pelastuskoiranormisto) haku tai
jälki, jossa myös luokat A ja B
(B ylin luokka)

Kansallisessa kokeessa
koiralta vaaditaan hyväksytty tottelevaisuustulos kerran
kalenterivuodessa, ja koska
tottelevaisuus on sama sekä
pelastushaussa että pelastusjäljellä, voi kertaalleen vuoden
aikana hyväksytyllä tottelevaisuustuloksella osallistua paitsi
saman lajin ylempään luokkaan, myös toiseen pelastuskoiralajiin. Eli esimerkiksi koira,
joka suorittaa hyväksytysti
pelastushaun A-luokan, voi
hyvinkin saman kauden aikana
suorittaa sekä pelastushaun Bluokan ja pelastusjäljen A- ja Bluokan tarvitsematta suorittaa
tottelevaisuutta uudelleen. On
olemassa myös kansallinen ja
kansainvälinen pelastusrauniokoe, joissa kansallisella puolella
vaaditaan tottelevaisuussuo-

rituksen lisäksi nk. ketteryysosion suorittamista. Mutta
rauniokokeet eivät enää ensi
vuoden alusta kelpaa maastoetsintäkoiran hyväksyttynä
koesuorituksena. Kansallisissa
pelastuskoirakokeissa saadaan
arvosteluna yleisarvosana, ei
pisteitä. Kansallisen kokeen
tulokset eivät oikeuta koiran
valioitumiseen, jos sellainen
meriitti on tavoitteena.
Kansainvälisessä kokeessa
(IPOR) on jokaisessa kokeessa
suoritettava IPORin tottelevaisuusosuus, jossa on osittain
elementtejä sekä kansallisten
PK-puolen kokeiden tottelevaisuudesta, että rauniokokeissa
vaadittavasta ketteryys osiosta.
IPOR-kokeissa tottelevaisuusosuudessa on jaossa 100
pistettä ja maasto-osuudessa

200 pistettä. Kansallisista
PK-maastokokeista poiketen ei
maastossa ole esineruutuosuutta. IPOR-kokeista on saatavana
koulutustunnukset samoilla
pisterajoilla, kuin PK-puolen
kokeissakin sen verran poiketen, että IPOR-kokeissa on vain
kaksi luokkaa A- ja B-luokka,
jotka vastaavat PK-puolen 2- ja
3-luokkaa. Ja IPOR-koesuorituksilla on saavutettavissa
myös käyttövalionarvo.
Ensi vuoden alusta Palveluskoiraliiton alaisilta pelastuskoirilta vaaditaan koesuorituksena yhden lajin ylimmän luokan
hyväksytty tulos (Peha, Pejä,
IPOR-haku, IPOR-jälki, HK3,
JK3 tai EK3) ja myös toisesta
lajista tulos (Peha-A, Pejä-A,
IPOR-haku A ja IPOR-jälki A).
PK-puolella ei avoimen luokan

tulos riitä toiseksi lajiksi, vaan
toisestakin lajista vaaditaan
3-luokan tulos ja EK-koe korvaa vain PK-haun.
Kun sitten on näistä vaadituista kahdesta lajista suoritettu hyväksytysti kokeet, koiran
täytyy suoriutua vielä Virtatestistä. Virta-testissä pyritään
sijoittamaan maalimiehet siten,
että ensimmäinen maalimies
löytyisi vasta noin tunnin
etsinnän jälkeen. Koiran on
pääsääntöisesti löydettävä
vähintään kaksi maalimiestä,
mutta koska testin maksimipituus on noin kolme tuntia ja
maalimiehiä sijoittaessa ei aina
voida ennakoida olosuhteita ja
etsinnän kestoa, riittää joskus
yhdenkin maalimiehen löytyminen, jos koira on kuitenkin
tehnyt hyvin ja tehokkaasti töi25

tä koko kolme tuntia ja ensimmäisellä löydöllä tehnyt selvästi
määrätietoista työtä maalimiehen paikallistaakseen ja myös
ilmaissut sen hyvin. Mutta
toisaalta, jos koiran työskentely
ei ole täysin vakuuttavaa ja
aikaa on vielä jäljellä, voidaan
koiralta vaatia vielä kolmannenkin maalimiehen etsiminen.
Tässä testissä tarkkaillaan
koiran käytettävyyden, kestävyyden ja käytöksen lisäksi
myös ohjaajan kykyä tehdä
etsintäsuunnitelma ja mukauttaa se maastossa havaittaviin

olosuhteisiin. Koiran ohjaajalla
on järjestäjien puolesta käytössä suunnistaja, joka toimii
ohjaajan apuna, mutta ei saa
esittää omia kommentteja
etsintäsuunnitelmasta tai sen
toteuttamisesta.
Koska virtatarkastuksen
säännöissä sanotaan, että tarkastus on voimassa niin kauan,
kun kattojärjestön vaatimat
koetulokset ovat voimassa,
merkitsee tämä, että heti ensi
vuoden alusta Virta-tarkastus
on voimassa vain niillä koirilla,
joilla on vaaditut tulokset sekä

hausta, että jäljeltä. Täydentävän lajin suorittamiseen on
todennäköisesti aikaa kuitenkin käytännössä ensi vuosi.
Kuulostaa mutkikkaalta,
muttei se sitä oikeasti ole.
Käytännössä koiran pelastuskoiraoikeudet saavutettaneen
suunnilleen saman ikäisenä,
kuin aiemminkin. Erona on
vain se, että koirien taso on
testattu paremmin ja koulutuksessa täytyy oikeasti paneutua
muuhunkin, kuin kokeiden
läpäisyyn.

Porvoon Palveluskoirien joukkue oli pelastuskoirien
joukkuekatselmuksen paras vuonna 1997.
vas. Taina Lundelin, Jukka Miettinen, Ari Ruotsalainen ja Petteri Hotinen

Porvoon Palveluskoirien pitkäaikainen pelastuskoiratoiminnan
vastaava Taina Lundelin on kuollut. Hän oli suurisydäminen
ihminen, jolle oli tärkeää lähimmäisten auttaminen. Paitsi
koirankouluttajana ja ryhmänjohtajana hän ansioitui erityisesti
Eläinklinikka Avec
Asentajantie 10
06150 Porvoo
Puh: 019 – 583 662
040 – 560 1150
Fax: 019 – 524 3516
avec@elainklinikka.com

SPR:n ensiaputoiminnassa. Hänen omin rotunsa oli airedalen
terrieri, joita hän kouluttikin useita pelastuskoiratehtäviin.
Tainan uran loistohetki pelastuskoirapuolella oli Porvoon
Palveluskoirien joukkueenjohtajana toiminen joukkueen
voittaessa ryhmäkatselmuksen. Lämmöllä muistamme Tainaa ja
hänen ansioitaan!
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Pentukuumetta
Mintun vinkit tokokehaan
tallusteleville koirakavereille
Motto: Ei muusta väliä kunhan on hauskaa!
Ottakaa siis vinkistä vaarin,
mummo (lue: ohjaaja) tulee
kyllä perässä!

varmuuden vuoksi jo ainakin
puolitoista metriä ennen oikeaa
paikkaa.

On hurjan hauskaa hypätä
este yhteen suuntaan ja tulla
takaisin esteen sivusta. Tai
juosta vain kokonaan ohi ja
jäädä istumaan sinne jonnekin.
Esteen päältä on myös hyvä
ponnistaa, siten saa pitemmän
ilmalennon.

Varsinkin liikkeestä maahan mennessä on katsottava
tosi tarkasti, onko alusta likainen tai märkä. Ja jäädä varmuuden vuoksi seisomaan. On
kiva katsoa ohjaajan ilmettä,
kun hän kääntyy kehän toisessa reunassa koiraan päin.

Seuraamisliikkeessä
tehokkainta on laahustaa kyllästyneen näköisenä ohjaajan
takana. Toinen tapa suorittaa
tämä liike on pomppia ohjaajan
ympärillä sinne tänne. Tuomari
ei siitä tosin anna ylimääräisiä pisteitä, mutta yleisöllä on
hauskaa. Ja yleisöähän tänne
on tultu huvittamaan, sehän on
selvä!

Istumisessa sama juttu.
Pyllyään ei kannata mokoman
takia liata eikä kastella, jos
vaikka koe on ulkona ja sattuu
satamaan.

Luoksetuloliikkeessä välipysähdyksiä on turha noteerata, ainakaan joka kokeessa.
Ohjaajan luo sitä kuitenkin
lopulta tullaan, niin mitä
pikemmin sen parempi! Jos
kuitenkin aikoo pysähtyä, on
hyvä ennakoida ja hiipiä kaula
pitkänä jalat koukussa hyvin
hitaasti eteenpäin odottaen
pysähtymiskäskyä. Etevä koira
osaa ohjaajan iloksi pysähtyä ihan ilman käskyäkin ja

Jos taas jostain syystä on
mennyt käskystä maahan,
kuten esim. kauko-ohjausliikkeessä, niin siitä ei kyllä
kannata enää nousta istumaan,
seisomisesta nyt puhumattakaan. Varsinkin jos päivä on jo
pitkällä ja väsyttää.
Yksi hauskimpia temppuja
muiden paitsi ohjaajan mielestä on rynnätä täyttä laukkaa
hakemaan tunnistusnoutokapulaa. Varminta on tehdä
se siten, että törmää keskelle
kapuloita, jolloin ne sinkoilevat
ymäri kehää. Asiaan kuuluu
siepata suuhunsa ensimmäinen
kuonon kohdalle osuva puupa-

likka ja rynnätä samaa vauhtia
ohjaajan luo. Lisäpisteitä saa
kapulan heittelemisestä ilmaan
ja sen pureskelemisesta tulitikuiksi. Eräs tapa hoidella homma kotiin on kerätä suuhunsa
niin monta kapulaa kuin saa
sopimaan ja tuoda saunapuut
ohjaajan jalkojen juureen.
Metalliesinettä ei kannata
ottaa suuhunsa ollenkaan ellei
sitä ole sivelty maksamakkaralla.

Australiankelpie uros Bestseller Yingi Barra ’Juuko’ s. 21.12.2015
om. Marja Halonen

Ruutuunmenoliikkeessä
kannattaa pitää oma päänsä,
koska ohjaaja on hyvinkin saattanut erehtyä ruudun paikasta
(sellaistakin on nähty!). Paras
vain tyynesti hipsutella sinne,
missä paikallamakuuliike
tehtiin. Ohjaajan huudoista ja
huitomisista ei tarvitse välittää,
sehän saa tuollaisia kohtauksia
tämän tästä.
Siis häntä heilumaan ja menoksi!
Minttu
(SF MVA & TVA Millan
Mittu-Maari, kirjurina toimi
Tere Jääskeläinen)

Belgianpaimenkoira tervueren Off Line´s On Time ”Kira” Syntynyt 12.1.2016.
om. Vivian Slätis
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Nette ja Tere rally-tokon
ulkokauden päättäjäisissä
mölliradalla 29.9.2015.
Nette, 16 v, vielä häntä
heiluen mukana!

Nette Porvoon
Palveluskoirissa
Nette (Punatassun Simonette) oli ensimmäinen lagotto
romagnolo -rotuinen koira Porvoon Palveluskoirien
toiminnassa. Heti kun rokotukset sallivat tassuttelimme
Maarin koulutuskentälle opettelemaan hyvää
koirakäytöstä. Samalla harjoittelimme ahkerasti tokoa.
ALO- ja AVO-luokat kisattiin läpi vuonna 2001.
Keravalla 26.8.2001 olimme
mukana Porvoon Palveluskoirien historian ensimmäisessä
tokojoukkueessa.. Netelle se
oli myös ensimmäinen AVOluokan koitos: 93 p, ei tulosta.
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Mutta hauskaa oli! Paras AVOluokan tulos saatiin Helsingin
seudun kennelpiirin piirinmestaruuskokeessa 3.11.2001 Espoontorin parkkihallissa: AVO
1, 186 p sijoitus 5/31. Kaikki

muut liikkeet 10, luoksetulo 7
ja noutaminen 7,5. Tuomarina
Jorma Valtonen. Oltiin kyllä
tosi ylpeitä!
Sitten Nette pyöräytti pennut, ja tokoilu jäi siihen.
Netellä oli aina hauskaa tehtiinpä sitten mitä tahansa. Sen
häntä oli ikiliikkuva heiluhäntä! Elämänsä viimeisiin päiviin
asti Nette oli iloisesti mukana
kaikessa, niin erilaisissa tapahtumissa kuin treenikentillä ja
kotona.

(vas. ylh.) Uudenmaan kennelpiirin piirinmestaruuskisa
Keravalla 26.8.2001. Porvoon
Palveluskoirien joukkue:
Ari Koskela ja dobermanni Kira,
Mira Blomqvist ja collie Rabbe,
Taina Lundelin ja airedalenterrieri Ruska, Tere Jääskeläinen ja
lagotto romagnolo Nette.
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Roskat roskikseen, tumpit tuhkikseen – grillirengas ei ole jätesäiliö.
Kentän kuistilla on roskis, jonka tyhjentäminen on meidän kaikkien yhteinen asia.
Jos huomaat roskiksen täyttyvän, nappaa
se mukaasi. Pussi on sen verran pieni, että
mahtuu autoon kuin autoon ja on helppo
hävittää omien roskien mukana. Lisää jäte-

pusseja löytyy roskiksen pohjalta, tai kuistin
kaapista.
Tapahtuman järjestäjä /kisojen ylitoimitsija
huolehtii siitä, että joku vie roskat pois.
Kiitos!

Kuistin kaappi
Kentän avain käy kuistin lukittuun kaappiin.
Kaapista löydät treenivälineitä, kuten vanhoja numerolappuja kisatunnelman luontiin,
noutokapuloita, kartioita...

Kaapissa on myös ensiaputarvikkeita ja löytötavaralaatikko, johon voit laittaa kentälle
unohtuneet hihnat, pallot patukat.

Talkooarpajaiset
Talkooarpajaiset jatkuvat viime vuoden
tapaan. Arpoja saa osallistumalla kentän
kunnostustalkoisiin, kisojen järjestelyihin,
ruohonleikkuuseen, Porvoon näyttelyn töihin
ja muihin hallituksen päättämiin hommiin.
Tapahtumien järjestäjät toimittavat sihteeril-
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le työntekijöiden nimilistan. Itse arpajaiset
pidetään sitten taas seuraavan vuosikokouksen yhteydessä.
Viime kauden arpajaisvoitot hankittiin Peten
koiratarvikkeesta.

