NU-PUN KOIRAKLUBIN LEHTI
3/2019

Lehti tulee tilaamatta kaikille Nu-Pun Koiraklubin jäsenille. Lehdessämme julkaistut kirjoitukset edustavat
tekijänsä mielipiteitä. Toimitus pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia, suuremmista muutoksista
neuvotellaan aina kirjoittajien kanssa.
Materiaali lehteä varten;
Materiaali lähetetään Taina Kaarlelalle sähköpostitse e-mail: taina.kaarlela(at)gmail.com
llmestyminen
Vuonna 2019 ilmestyy kolme lehteä, yksi keväällä, yksi kesällä ja viimeinen talvella.

Hallitus 2019
Matti Rantanen (puheenjohtaja) matti.a.rantanen@gmail.com
Elisa Nurmi(varapuheenjohtaja)
Anna-Maria Sainio
Ringa Loskin
Taina Kaarlela (sihteeri)
Iira Hämäläinen(varajäsen)
Sanna Manner (varajäsen)
Hallitukseen yhteys ensisijaisesti hallitus[at]koiraklubi.com
Hallituksen ulkopuolelta;
Mari Rantanen(Rahastonhoitaja)
Kaisa Ruokonen (Jäsensihteeri)
Jäsenasioissa yhteys nupun[at]koiraklubi.com
Yhdistyksen toimihenkilöt ja toimenkuvat 2019
Puheenjohtaja on yhdistyksen organisaattori ja toimii puheenjohtajana hallituksen kokouksessa.
Puheenjohtajan palstan löydät aina joka lehdestä.
Sihteeri hoitaa yleisiä yhdistyksen toimintaan liittyviä asioita.
Rahastonhoitaja huolehtii yhdistyksen raha-asioista. Hänelle lähetetään kaikki kuitit yhdistyksen tarpeista
aiheutuneista kuluista.
Jäsenmaksut 2019
Varsinainen jäsen 20 euroa
Perhejäsen 10 euroa
Yhdistyksen IBAN FI8340062220001855
Viestiosaan PITÄÄ kirjoittaa jäsenen nimi+osoite. Sähköpostiosoitteen voi lähettää kerhon omaan
osoitteeseen. Jäsenmaksu tulee maksaa tammikuun aikana. (vanhat jäsenet, uusia voi liittyä pitkin vuotta)
Koulutuksista voit kysyä;
Arkitottelevaisuus : Taina Kaarlela p. 050 512 5883 / iltaisin klo 20 jälkeen tai viikonloppuisin tai
taina.kaarlela(at)gmail.com
Agility: Ringa Loskin sähköpostiosoite ringa.loskin1@gmail.com
Toko ja PK Elisa Lindqvist : elisalindqvist52(at)hotmail.com,
Pennut - Taina Kaarlela p. 050 512 5883 / iltaisin klo 20 jälkeen tai viikonloppuisin tai
taina.kaarlela(at)gmail.com
Rallytoko – Mari Rantanen marne08(at)gmail.com
Vepe – Anna-Maria Sainio amsainio(at)gmail.com

Koulutuksista ja muista tapahtumista tiedotamme ensisijaisesti nettisivuillamme ja Facebookissa
Koiraklubi – jäsenet –ryhmässä.

Puheenjohtajan palsta
Talvi on tullut ja klubilaiset ovat siirtyneet kasvihuoneelle, sateelta suojaan, harrastamaan,
kuka mitäkin.
Kesä menikin mukavasti. Uusitulla kentällä oli kiva treenata ja järjestää kokeita ja epiksiä.
Kiitos vielä kerran kaikille jotka mahdollistavat tämän kaiken toiminnan.
Syyskokous vietetään taas hyvän ruuan parissa joskus jossakin, siitä lienee ilmoitus toisaalla
tässä lehdessä.
Tervetuloa kaikki mukaan tekemään fiksuja päätöksiä.
Matti

Nu-Pun Koiraklubi ry syyskokouksen esityslista
Kokouksen aika ja paikka: lauantaina 30.11. klo 18.00
Näkintie 4, Ikkala

1.Kokouksen avaus
2.Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
3.Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4.Esityslistan hyväksyminen
5.Sääntömääräiset asiat
5.1.Hallituksen puheenjohtajan valinta seuraavaksi toimintakaudeksi
5.2.Hallituksen varsinaisten- sekä varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle seuraavaksi toimintakaudeksi
Erovuoroisia ovat Elisa Nurmi ja Ringa Loskin.
5.3. Kahden toiminnantarkastajan sekä heidän varahenkilöidensä valinta seuraavaksi toimintakaudeksi.
5.4. Hallituksen laatiman toimintasuunnitelman vahvistaminen seuraavalle toimintavuodelle
5.5. Seuraavan vuoden jäsen- ja liittymismaksun sekä perhejäsenen jäsenmaksun määrääminen
5.6. Hallituksen laatiman talousarvion vahvistaminen seuraavalle toimintavuodelle
5.7. Muut hallituksen esittämät tai kokouskutsussa mainitut asiat.
6. Muut asiat
6.1. Toimikuntien valinta vuodelle 2018
ART-toimikunta:
VEPE-toimikunta:
PK/TOKO-toimikunta:
AGILITY-toimikunta:
6.2 Muut esille tulevat asiat
7. Kokouksen päättäminen

MENESTYSTÄ RALLY-TOKOSSA
Klubin joukkue nappasi joukkuehopeaa Uudenmaan piirin piirinmestaruuskilpailuissa
Tulokset: MES Hanna Taka-Sihvola ja Dara 97 p, VOI Mira Kalliovaara ja Nipsu 95 p, AVO Sanna
Manner ja Laku 79 p, ALO Minna Sjöberg ja Valo 0 (59 p).

RALLYTOKOA MYÖS OMALLA KENTÄLLÄ
Klubin rallyepikset, jotka samalla olivat klubin mestarauuskilpailut, pidettiin melko vetisissä olosuhteissa
klubin uusitulla kentällä Anri Saarisen tuomaroidessa. Kurjasta kelistä huolimatta tunnelma oli iloinen ja
tuloksiakin saatiin:
MES:
1. Eija Kaukonen
Melody
76 p.
2. Matti Rantanen
Ruffe
66 P.
VOI:

Jaana Mäntylä

Roope

hyl.

AVO:

1. Sanna Manner
2. Tanja Eriksson
3.Tanja Eriksson

Laku
Teppo
Lilli

95 p.
95 p. (aika ratkaisi sijoitukset)
89 p.

ALO:

1. Minna Latvala
2. Sanna Rojola
3. Kati Forsström
4. Kati Forsström
Jaana Mäntylä

Bosse
Unna
Hulda
Touho
Vertti

96 p.
87 p.
84.p.
83 p.
hyl.

Seuran mestaruus ja vuoden rallytokotulokas (pisteet luokan vaativuuskertoimilla)
Seuran mestari: Sanna Manner ja Lauku
Rallytulokas: Sanna Rojola ja Unna

114 p.
95,7 p.

Nakki ALO, luokka jossa koiraa sai palkata:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sanna Rojola
Johanna Virtanen
Tanya Matthews
Alla Ekblad
Mirja Lanssila
Tii Mäki
Heidi Nyman
Jaana Mäntylä

Vilaus palkintopöydältä…

Unna
Velmu
Tofu
Ville
Papu
Pate
Haplo
Vertti

100 p.
88 p.
86 p.
84 p.
81 p.
71 p.
54 p.
hyl.

Koiraklubin vaellus 7.9.2019
Eräänä sateisena lauantaina joukko pelottomia koiraklubilaisia sekä heidän uskolliset ystävänsä
valmistautuivat matkaan kohti erämaata. Jo alusta oli selvää että tämä urhoollinen retkikunta tulisi
kohtaamaan sadetta ja viimaa, ehkä väsymystä ja nälkääkin.
Joukkueen saatua varusteensa kuntoon, matkaan lähdettiin silti reippain mielin. Matka alkoi
Metsäkouluntien Eräkeskuksesta ja melko pian saavutimme metsän reunan. Tästä alkaisi matkamme
kohti tuntematonta. Selviämmekö koettelemuksesta ehjin nahoin, entä palaammeko enää sivistyksen
pariin? Nämä ajatukset kävivät retkikunnan mielessä mutta uskolliset matkakumppanimme eivät
epäröineet vaan johdattivat ihmisensä metsän siimekseen.
Ensimmäisellä taukopaikalla kohtasimme toisen retkikunnan. He jakoivat ystävällisesti tulisijansa, joten
saimme paistettua eväsmakkaramme. Koirat suhtautuivat leiriytymiseen ja muukalaisiin rauhallisen
suopeasti. Retkikunta oli ylpeä hyvin käyttäytyvistä koiristaan.
Ravinnosta virkistyneenä jatkoimme matkaa seuraavalle taukopaikalle. Suuresti pelätty sade yltyi nyt
toden teolla. Sitä uhmaten jatkoimme kuitenkin eteenpäin, paluuta ei enää ollut. Reitillämme oli nyt
suomaisemaa ja liukkaita pitkospuita. Kukaan ei loukkaantunut, vaikka vaara oli ilmeinen ja saavutimme
taukopaikan suunnitellusti.
Tästä eteenpäin matka hankaloitui. Maasto oli kivikkoista ja juurakkoista. Retkikunnan voimat alkoivat
hiipua. Sinnikkäästi, koiriensa avulla ja läpimärkinä he kuitenkin selvisivät pois erämaasta. Nälkiintyneet
vaeltajat saapuivat takaisin eräkeskukseen, missä heidät ravittiin. Koettelemus ei lannistanut
retkikuntaa. Monet ovat ilmoittaneet halukkuutensa uudelle retkelle.
Kiitos kaikille!

Klubi järjesti ensimmäistä kertaa Kiva Koirakansalainen –testin. Tässä testin läpäisseet. Onnea
vielä heille. Keväällä tai alkukesällä järjestetään uudestaan, kun aika ei kaikille sopinut.
5.10.2019 - Nu-Pun Koiraklubi ry, Lohja
Dosmarin Marshal (Manu) (saksanpaimenkoira), Mika Pannimaa
Elopellon Aikamatkaaja (Merlin) (schapendoes), Elina Uittamo
Karhunpesän Onnekas-Ogtavia (Nelli) (eurasier), Janita Kemiläinen
Kultaposken Diana (Hilla) (Suomen Lapinkoira), Pirjo Kaila
Max (x-rotu), Birgitta Furuhjelm
Notchill's bon bon little man (Sulo) (berninpaimenkoira), Janita Kemiläinen
Whitemoonwalker Near My Heart (Sulo) (bishon frise), Sini-Anneli Weckström

Koiraklubin historiaa: osa 2, vuodet 1996-2001
V. 1996 varsinaisia jäseniä oli 64 ja perhejäseniä 15.
Lehti ilmestyi 2 kertaa vuodessa ja lisäksi 2 jäsentiedotetta. Kaksi mätsäriä järjestettiin sekä kesäleiri
Suittilan kurssikeskuksessa.
Seuraavana vuona jäsenmäärä laski hiukan ja koulutusohjaajista oli pulaa, vaikka
koulutusohjaajakurssin suorittivat Kirsi Wikström ja Elina Lukumies. V. 1997 hankittiin uusi
kopiokone, kustannusarvio 3000 mk. Lisäksi päätettiin hankkia kerhopaitoja, joiden rinnassa
suurennettu logo.
Vuoden 1998 aikana jäsenmäärä kohosi hiukan, mätsäreitä järjestettiin jälleen 2, toisen yhteydessä
Lägin kanssa suurempi koiratapahtuma. Päätettiin myös perustaa palveluskoirajaosto ja liittyö
Palveluskoiraliiton jäseneksi.
Seuraavan vuoden kahdesta mätsäristä toinen oli hyväntekeväisyystapahtuma Vihdissä. Tuotto
luovutettiin psykiatristen avohoitoasiakkaiden virkistykseen. Klubi järjesti Nummi-Pusulan kunnan
puuhapäivässä koulutusnäytöksen. V. 1999 päätettiin erota Palveluskoiraliitosta liian suuren
jäsenmaksun (793 mk) takia. Tämän takia peruttiin myös jo suunnitteilla ollut jälkikoe.
Vuoden 2000 toimintakertomuksessa kerrotaan mm. ”Polvet tutisee ja vatsaa kiertää” eli irti
näyttelyjännityksestä mielikuvaharjoitusten avulla –koulutuksesta, jonka piti Auli Kiminki. Yhidstys
koulutti jälleen jäseniään mm. kehätoimitsijakurssin, liikkeenohjaajakurssin ja agilityohjaajakurssin
kautta. Mainittiin erikseen, ettei toiminta ei tähtää voiton tuottamiseen vaan ainoastaan kattamaan
kaikki toiminnasta aiheutuvat kulut. Koulutusohjelmaan tuli Tokoagi-kurssi. Ongelmia oli yhteistyössä
hallituksen jäsenten välillä, tieto ei kulkenut. Puheenjohtaja ei tiennyt järjestettävistä tilaisuuksista ja
tähän päätettiin saada muutos aikaiseksi! Myös kouluttajia ja heidän tyyliään kouluttaa arvosteltiin
kirjallisen rakentavan reklamaation verran ja sillä saavutettiinkin ”koulutukset sujumaan
optimaalisella tavalla”
V. 2001 jäsenmäärä oli 54. Klubi oli mukana koira-hevostapahtumassa ja järjestetiin luento
koirankoulutuksesta.

Tällaisia kuvituksia löytyy v. 1997 lehdestä nro 1,
jolloin lehteä toimitti Kaisa Kuutti.

Koirakouluun voidaan mennä useanlaisella suunnitelmalla... Kuvitusta v. 1997 lehteen

Arkitottis kiittää kuluneesta vuodesta. Teidän kanssanne on vaan niin hauskaa. Tulkaahan kaikki
mukaan syyskokoukseen ja pikkujouluhin, veikkaisin että sielläkin on hauskaa.

Pentulaatikon laidalta
Suomenlapinkoirani Pinja,3.5vuotta, sai pentuja 31.8.2019.Syntyi yksi narttu ja seitsemän urosta. Kaikki
elinkelpoisia, tasavoimaisia. Pääväri on musta merkein ja kolme kermanväristä.
Minulla on myös 9v. suomenlapinkoira, kyseisen emon emo. Hilla sai aikanaan kolme pentua, joista
narttua en koskaan luovuttanut. Pinja tuli taloon. Pinja on luonteeltaan paljon vilkkaampi kuin emänsä
Hilla, haukku- ja ärsykeherkkä koira. Nopea se olisi oppimaan, jos vain malttaisi ja minä osaisin sitä
opettaa. NuPu:n koulutuskentän viimeinen nurkka on meille erityisen tuttu. Siellä ollaan oltu
rauhoittumassa ja laulamassa virsiä ,”päivä vain ja hetki kerrallansa”, tuntui ainoalta oikealta ja ainoat
sanat jotka muistin. Rauhoitinko koiraa vai itseäni, ehkä molempia. Kun ulkokenttäaika loppui ja siirryttiin
kasvihuoneelle, niin kaikki alkoi alusta. Oli uutta ja ihmeellistä, sekä uusia harjoituskavereita.
Voin vaan antaa suuren kiitoksen ohjaajille ja harjoituskavereille, että olette jaksaneet kannustaa meitä
eteenpäin, enkä havainnut kellään edes kuulosuojaimia. Toki olisivat olleet tarpeen, lapinkoiran kovan,
terävän haukun takia.
Aloitimme agilityharjoitukset Pinjan kanssa kesän alussa, ja niistä koira kovasti tykkäsi. Heinäkuun
alkupäivinä kävimme Haminassa, Ropi siellä odotteli tyttöä kylään. Ropi on Täplätassu Lapin Kemppi,
usean näyttelyn käynyt komea uros. Terveys- ja sukutaulut täsmäsivät.
Ropin tarhassa he saivat toisensa, kuin vanhassa Suomi-filmissä ikään. Tarhassa ei ollut koivuja, eikä
tarina pääty kuvaukseen taivaan sinestä ja pilvistä. Tarhassa oli jalopuu(tammi) jota aikansa kierettyään,
he...
Oli kulunut 62vrk astutuksesta, kun tuli aika synnyttää pennut. Pentulaatikko oli jo aikaa sitten laitettu
valmiiksi, mutta se ei Pinjalle kelvannut. Koiran mielestä olohuoneen sohva oli parempi, tietysti. Pinjalla
oli vaikeuksia saada ensimmäistä pentua ulos, ponnistettuaan tunnin, soitin eläinsairaalaan. Meiltä on
tunnin matka sairaalaan, joten lähdettiin ajamaan. Oltiin noin 15min. päässä sairaalasta kehä III:lla, kun
pentu syntyi, terve iso poika. Emme koskaan menneet sairaalaan asti, kotipihalle tullessa oli auton
takapenkille syntynyt viisi pentua. ”Samoilla silmillä” meni aamuun asti ja usean laskutoimituksen jälkeen
päädyin aina samaan lukuun, kahdeksan.
Ensimmäiset kolme viikkoa meni emon hoitaessa pentujaan, avustavaa henkilökuntaa tai isoemoa ei
paikalle kaivattu. Pinja toimi luonnon ohjaamana.
Tätä kirjoittaessani pennut ovat vähän päälle 5vko. Silmät ja korvat aukesivat aikataulun mukaisesti.
Saatuaan jalat alleen, kasvattajan rooli lisääntyi. ”Paperihommia” on useasti päivässä. Opettelua
kiinteään ruokaan, madotuksia ja punnituksia. Yleensäkin kasvun seuraamista. Pitää muistaa huolehtia
emon ja isoemon ulkoisluista ja varsinkin emon ruokavaliosta. Kahdeksalle pennulle maidon
tuottamiseen tarvitaan runsaasti energiapitoista ruokaa.
Pentujen kasvua on kiva seurata, luonteiltaan ovat hyvinkin erilaisia. Narttupentu on kaikkein ärhäköin,
milloin kiinni veljiensä korvissa, hännässä ja jos muu ei auta niin ovatpa jopa sukukalleudet vaarassa.
Yksi pennuista haluaa nukkua ”yksiössä” toinen taas rakastaa kasassa makuuta. Yhtä kaikki leikki ja
peräkkäin juokseminen on kaikille mieluisaa. Isoemo Hilla on nyt mukana opettamassa pennuille tapoja,
leikittää niitä varsinkin ulkona ollessa. Patiolla on mahdollisuus turvallisesti ulkoiluttaa katrasta ja olenkin
pyrkinyt kahteen ulkoilukertaan päivässä, säästä riippuen. Meillä on kotona agilityputki ja se on aivan
mainio pentujen temmellyskenttä. Putkeen mennään rohkeasti ja peräkanaa juoksevat ulos sieltä ja
uudestaa ja uudestaan, kunnes tulee totaalinen väsy.
Oman mielenkiintonsa aiheuttaa pentujen kodin etsiminen. Ennakkovarauksia ei ollut. Kaikille olen
saanut hyvät kodit ja peruutuksia varten on jonossa perheitä. Pennut sijoittuvat ympäri Suomea.
Pentutreffejä on hankala järjestää, mutta kun tykkään Lapista, niin ei ole mikään ongelma lähteä
katsomaan pohjoisinta, Inariin muuttavaa pentua ensi toukokuussa. Samalla reissulla käyn Kuopiossa,
Kokkolassa ja Kauhavalla. Lähiseudun pennut mennee päiväreissulla.
Emo imettää vielä, mutta on vähentänyt selvästi ja murisee reippaasti pennuille eli vieroitus menossa.
Jauhelihaa ja piimää sekä liotettua kuivamuonaa syödään jo halukkaasti. Madotukset , sirutukset ja
rekisteröinti tehdään ohjeitten mukaan.
Pennuilla on, kuten hyvin tiedetään, erittäin terävät hampaat ja vikkelät jalat. Sukat kastuu, ja”naskali”
hampaat iskevät varpaisiin , jos ei muista käyttää kenkiä. Tilat on myös rajattu, pentujen voimakkaat
protestiäänet kaikuvat ympäri huushollia, kun kaikkialle ei pääse.

Ennen koiran astuttamista on myös paljon tehtävää. Normi lonkkakuvaus. Suomenlapinkoiran silmät
tutkii silmiin erikoistunut eläinlääkäri, joka laskee jopa ripsien lukumäärän, Maininta tulee, jos on yksikin
ripsi liikaa. Geenitestit ovat suotavia, koska niillä saadaan hankalia sairauksia torjuttua. Pinja on kantaja
eli sillä on geenivirhe. Rotujärjestö antaa luvan jalostukseen, jos toinen osapuoli on terve. Ropi on
testattu, terve uros. Käytin Pinjan myös luonnetestissä, jalostustarkastuksessa ja yhdessä
lappalaiskoirien erikoisnäyttelyssä. Kaikki, kun oli läpikäyty, niin koira oli kelvollinen.
Luovutan pennut kahdeksan viikkoisina. Sen jälkeen palaamme koulutuskentälle. Onko Pinja edelleen
yhtä haukkuherkkä kuin ennen pentuja, jää nähtäväksi. Suurella todennäköisyydellä suomenlapinkoiran
kirkas ja kova haukku kiirii Saarelman kasvihuoneesta kauas Nummen kylälle saakka.
Vuoden päästäkö uudet pennut? Tästä pentueesta ei jää minulle yhtään pentua, mutta jos olisi ollut
kermanvärinen narttu, niin se ei olisi lähtenyt koskaan kasvatuskodista. Josko vuodenpäästä, sen
näyttää aika.
Nupunjäsenistölle kaikkea hyvää toivottaen
Pinja-emo, Hilla isoemo ja kasvattaja-Pirjo

Kuvan koirat eivät liity juttuun. (Lähde: Wikimedia Commons, ilmainen mediavarasto)

AVOIMET PORTIT –tapahtuma
Uudistetun kentän avajaistapahtuma keräsi runsaan ja kiinnostuneen osanottajajoukon.
Kymmenittäin ihmisiä kävi tutustumassa toimintaamme ja koulutustarjontaamme ja nauttimassa buffetin
herkuista.

TOTO-juoksun tulokst 3.8.2019 (isot koirat):
1. Elina ja Kuje 5.5
2. Nea ja Mila 5.6
3. Heidi ja Kosti 5.8
3. Pirita ja Noita 5.8
5. Janina ja Lara 6.0
6. Elina ja Flow 6.4
7. Johanna ja Velmu 6.5
7. Sanna ja Pekka 6.5
9. Elisa ja Siiri 6.6
9. Taina ja Aslan 6.6.
11. Sanna ja Laku 6.7
12. Janina ja Mila 7.0
13. Mira ja Balu 8.2
14. Mira ja Nuusku 17.5
pienet koirat:
1. Ringa ja Omppu 5.9
2. Heli ja Lumi 6.0
2. Vilhelmiina ja Pokka 6.0
4. Vilhelmiina ja Stara 6.6
5. Vilhelmiina ja Tao Tao 7.1
6. Kirsi ja Luna 7.5
7. Mira ja Nipsu 7.7
7. Pirita ja Bono 7.7
9. Sari ja Freddia 10.0
10. Pirjo ja Tofi 29.1

TAPAHTUMAN YHTEYDESSÄ JÄRJESTETTIIN KLUBIN
PERINTEINEN TOTO-JUOKSUKILPAILU, JONKA
TULOKSET OHESSA
Ja Nakinsyönnissä mestari oli ehdottomasti Nipsu
kolmella osakilpailuvoittolla, parantaen aikaansa
joka kierroksella!

Kyllähän niitä jokainen syö,
mutta tehkääs tämä!

Tapahtuman jälkeen tuli väkeä pentukouluun, toki määrä on nyt tasaantunut, kun
ryhmät jaettiin uudelleen

Vesipelastus kesä 2019
Syksyinen ilta on hyvä hetki selata läpi kesän muistoja. Mennyt kesä, kuten jo niin moni sitä ennen,
pyöri vahvasti VEPEn ympärillä. Lajia voi harrastaa vain noin 4 kuukautta vuodessa, joten se aika
vietetään tiiviisti rannan tuntumassa. Tämä kesä oli minulle henkilökohtaisesti suurta luopumista
sekä uuteen tutustumista. Ensimmäinen vesipelastus parini leonbergin koira Martti nautti vain
alkukaudesta kanssamme, kunnes tuli aika päästää se jatkamaan matkaa paikkaan jossa ei ole
enään kipuja. Kesän kuvia katsellessa nousevat edelleen kyyneleet silmiin, tassunjäljet sydämessä
ovat ikuisia.

Paikan rinnallani VEPE rannassa otti kesäkuussa vuoden täyttänyt kultainen Tarmo. Uuden koiran
kanssa on aloitettava kaikki alusta mutta onneksi muistissa on kaikki mitä Martin kanssa opittiin.
VEPE kausi aloitettiin toukokuun 14 päivä. Vanhan porukan lisäksi mukaan mahtui tänä vuonna
neljä uutta treenaajaa.
NuPun treeniryhmä on suhteellisen pieni, mutta siinä on mielestäni myös sen vahvuus.
Tunnemme toisemme ja toistemme koirat hyvin. Tätä lajia on mahdoton treenata yksin ja hyvä
ryhmä ympärillä on yksi osa tiellä tuloksiin.
Kesän aikana ehdittiin kokea jälleen kaikki tunteen kirjot onnistumisista hetkellisiin epätoivon
syövereihin. Elämme ryhmänä suurella sydämellä mukana toistemme onnistumisissa sekä ei niin
loistokkaissa hetkissä. Usein rannassa kaikui kesän aikana vilpittömiä onnistumisen ilosta
purkautuvia tuuletuksia. Kun jotain liikettä on monta kertaa hiottu ja vihdoinkin tulee täydellinen

suoritus, se kuuluu ja näkyy. En ikinä voisi kuvitella porukkamme muuttuvan, jokainen saa olla omana
itsenään rannassa.
VEPE vaatii lajina sitoutuneita treenaajia sekä halua hoitaa osansa hommista. Tänä kesänä Tuija veti
jälleen peräkärryn rantaan ihan yhtä monta kertaa kuin minäkin ja oli varmasti useammin ajoissa
paikalla. Sallamari on VEPE toimikunnan jäsen kanssani ja kantoi jälleen vastuuta tavaroiden
hankkimisesta ja kaikesta muusta mahdollisesta mitä keksin pyytää. Myös koko muu porukka oli hyvin
mukana ja saimme ehjän treenikauden, iso kiitos kaikille.

Kesää muistellessa tulee mieleen monta hyvää hetkeä. Kävimme Pusulassa järvipäivillä
pitämässä laji esittelyn, kiitos mukana olleille. Porukka kisasi jälleen hyvillä tuloksilla. Tälläkin
kaudella neljä koiraa läpäisi soveltuvuus kokeen ja sai kisa oikeuden. Seuraamme saatiin
myös jälleen uusi VPVA Mila. Parhaita muistoja ovat kuitenkin ne kesäillat jotka yhdessä
vietettiin, kakkua syötiin ja innolla treenattiin.
Koko kauden aikana satoi treeni päivinä todella vähän. Yhtäkään treeniä en muista jolloin
olisi satanut koko ajan. Kauden viimeinen kokoontuminen Kettulassa VEPE kokeiden
merkeissä olikin sitten kostea koko kesän edestä. Vaikka kaikki saivat osansa sateesta, oli
päivän fiilis silti ihan mahtava. Parempaa porukkaan ei ole kuin NuPun dreamteam.
Kuka se kissan hännän nostaisi, ellei kissa itse? Olen hurjan ylpeä koko porukan kaudesta niin
kisanneista kuin vielä sitä kohti treenaavista. Ryhmässä on hyvin erilaisia koiria ja ohjaajia.
Toiselle riemuvoitto on päästä starttaamaan kokeessa ja toiselle se kaivattu luokkasiirto
kruunaa kauden.

Kaikkien tulokset ovat yhtä hienoja ja monta tavoitetta täyttyi kauden aikana. Tässä tämän kauden
dreamteamin tulokset.
CERTI (Helkyn Hyysalo): AVO 9p. AVO 98p. AVO 100p. siirto VOI.
JEDI ( Brufinn Must Be Mad Max): AVO1 91p. AVO3 73p. AVO2 80p. AVO3 73p. AVO1 100p. AVO1
100p siirto VOI.
HOTTI (Chefka’s He’s So Fine): ALO1 93p.siirto AVO.
IMPI (Lumileon levoton Tuhkimo): ALO3 75p ja leonbergien rotumestari sija 3.
MILA (Majakkasaaren Tuiverrus): VOI1 92p. VOI1 97p. VOI1 100p. VPVA
MIINA (Mouldhill´s Quick Trick): AVO1 99p. Siirto VOI VOI0. VOI0 . VOI3 69p.
HUPS (Senita Hübsch): SOVE1 96 p. ALO1 97p. ALO1 94p. Siirto AVO AVO0 41p. AVO0 44p.
RENKI (Vaikonniemen Dream Design): SOVE1 96p. ALO1 95p. ALO1 97p. Siirto AVO AVO0 25p. AVO3
72p.
RAUHA (Do Day´s Nicelle): SOVE1 75p.
INDI (Tomeran Indie): AVO3 70p.
EBEN (Brufinn Optimist):SOVE1 95p. ALO2 87p.
JONTTU (Mellan Bolero): ALO3 72p. ALO1 99p.
OLGA (Haumean Ursula) : ALO 0
Nyt on jo mielessä ensi kesä ja uudet seikkailut. Suunnitelmissa dreamteamilla on ainakin Viron
kisoihin treenaaminen ja muutamalla kisa uran korkkaaminen. TULE PIAN KESÄ !!!

Ansku Sainio

KOIRAKKOPAIKAT
TÄYNNÄ!

Vuodenvaihde lähestyy. Muistattehan, että vuoden 2020 jäsenmaksu on maksettava tammikuun
aikana. Siitä tiedotetaan heti, kun syyskokous on maksun suuruuden vahvistanut.
Muistattehan ilmoittaa vuoden 2019 talkootunnit nettisivun (https://www.koiraklubi.com) linkin
kautta. Samoin Vuoden Koira -tulokset ilmoitetaan heti vuodenvaihteen jälkeen. Näistä viimeinen
ilmoituspäivä ilmoitetaan sosiaalisen median/nettisivujen kautta. Pisteytysohjeet löytyvät myös
nettisivulta.

Nu-Pun Koiraklubi kiittää
kuluneesta vuodesta ja toivottaa
kaikille jäsenille ja ystäville

Hyvää Joulua ja Onnellista
Vuotta 2020!

