
 

JÄSENTIEDOTE 2/2010 

 
Hei sinulle Uimaharjun koiraklubin jäsen, klubissamme on 

tapahtunut uusia muutoksia, olemme saaneet uuden puheenjohtajan 

Johanna Rothin sekä hallituksen jäsenistäkin on osa vaihtunut. 

Tavoitteenamme on kehittää yhdistyksen toimintaa eteenpäin ja 

ehdotuksia jäseniltämme otamme mielellään vastaan. 

 

Uusia tuulia on tulossa, myös muidenkin asioiden tiimoilta, 

koulutuksissa aloitamme uuden Kiva Koirakansalainen kurssin, sen 

ohella pyörivät myös näyttely- ja pentu koulutukset.  

 

Kevään 2010 koulutus ohjelmasta ja suunnitelmista pidämme 

tiedotustilaisuuden 30.3.2010 klo. 18.30 Haapalahden entisellä 

koululla. Tällä kertaa toivomme paikanpäälle vain koirien ohjaajat 

 Olisimme todella iloisia, jos mahdollisimman moni jäsen pääsisi 

tulemaan paikalle. Osoite: Haapalahdentie 436, 81295 Haapalahti 

(liitteenä ajo-ohje) 

 

 

Kiva koira kansalainen kurssiin voit tutustua osoitteessa: 

http://kivateam.fi/kivakoirakansalainen 

Kurssille ovat kaikki tervetulleita, iästä, sukupuolesta, koosta ja 

koulutuksesta riippumatta!!  

 

Olemme myös uusineet nettisivumme!! Uusia tapahtumia ja uutisia yms. 

voit käydä katsomassa osoitteesta: 

http://uimaharjunkoiraklubi.nettisivu.org/ 

 

 

Kevään 2010 tapahtumat 

 

30.3 Tiedotustilaisuus koulutuksista Haapalahden entisellä 

 koululla. 

25.4  Match show, Haapalahden entisellä koululla. 

23.5 Mejä-koe 

 

 

 

Vuoden 2010 jäsenmaksun on 10 € ja perheen jäsen 5 €, 

kustannusten noustua, olemme valitettavasti joutuneet 

jäsenmaksua hieman korottamaan. 

Maksettuasi jäsenmaksun toivoisimme, että ilmoittaisit yhteystietosi 

nimi, osoite, puhelinnumerosi ja mahdollisesti s-posti osoitteesi 

Kaisalle, joko s-postilla osoitteeseen koiraklubi.sihteeri@gmail.com 

tai tekstiviestillä numeroon 050 378 3568 tai voit käyttää klubin 

nettisivuilta löytyvää palautelomaketta! 

http://kivateam.fi/kivakoirakansalainen
http://uimaharjunkoiraklubi.nettisivu.org/


 
VUODEN 2010  ENSIMMÄINEN JÄSENESITTELY: 
Vuoden 2009 Harrastaja Maire Koponen ja vuoden 2009 

käyttökoira Mäyräkoira, pitkäkarvainen FI & SE & EE & RU 

MVA Festuca Cinerea 

 

Pitkäkarvainen mäyräkoira Turre Ykkönen tuli taloon v.1998. Jo 

silloin kävi mielessä että olisipa jännä kokeilla näyttelyissä 

käyntiä, mutta kait rohkeus ei riittänyt, joten Turre oli suloinen 

kotikoira sekä marja-, sieni-, ja kova kalakaveri, ennen kuin menehtyi 

kohdunpoisto leikkaukseen syksyllä n.7,5 vuotiaana. Suru oli suuri. 

Mutta jo saman vuoden lopulla kodin valloitti Turre Kakkonen, tosi 

reipas pikku vintiö. 

 

Kasvattajan mielestä Turren täytyisi osallistua koiranäyttelyihin, 

joten mikäs siinä. 

Olimme ennakkoon harjoitelleet saamieni ohjeitten mukaan: 

hampaiden näyttöä, pöydällä oloa sekä esittämistä. Jotkut asiat 

joskus onnistui ja joskus ei, useimmiten ei. Ohjeita sain 

kasvattajalta, koirakoulusta ja muilta koiraihmisiltä. 

 

Kavattaja oli lupautunut esittämään Turren ensimmäisissä 

näyttelyissä ja eikun menoksi Joensuun KV näyttelyihin 

pentuluokkaan toukokuussa 2006. Ja kas kummaa tuli KP ruusuke ja 

pokaali. Samoin tapahtui seuraavan päivän näyttelyssä. Siitäpä se 

näyttelykärpänen puraisi ja kovasti.  

 

Sitten tuli tosi paikka eteen. Täytyihän minun itsekin oppia 

esittelemään koira, jos aiomme jatkaa. Eikun kylmästi seuraavaan 

näyttelyyn ja itse minä koiran kanssa kehään. Turre ensin katsoi 

ihmeissään, sitten se oivalsi, kiva kiva nyt leikkimään ja niin sitä 

mentiin. Turre hyppien haukkuen ja riemuiten. Minua nolotti, 

suututti ja toivoin, että maa olisi nielaissut meidät, mutta jotenkin 

siitä koettelemuksesta selvittiin. Arvostelun lopussa luki: 

Tarvitsee aikaa ja kehätottumusta. Meni joku aika kypsytellessä 

asiaa. Sitten aloimme harjoittelemaan ja harjoittelemaan. Siitäpä se 

sitten alkoi näyttelykierre joka vaan jatkuu. 

 

Kokemusten ja kommellusten jälkeen on varmuutta tullut, mutta 

aina sattuu ja tapahtuu. 

Koiralla niin kuin myös ihmisellä eivät päivät ole samanlaisia, on 

parempia ja huonompia päiviä, mutta pääasia on, että kumpikin viihtyy 

ja molemmilla on mukavaa. Harrastuksen parissa tapaan 

koiraporukkaa, vaihdetaan kuulumisia ja kokemuksia. Todella hyvä 

harrastus! 

 

Ajan myötä on tullut myös menestystä ja se antaa lisähohtoa tälle 

harrastukselle. 

Mutta sitten kuulin asian joka yllätti täysin. Täytyy kuulemma olla 

joku koetulos jos mielii koirasta valion. Minulla ei ollut tietoa 

koko koeasioista, joten eikun ottamaan selvää mitä kokeita on 

olemassa. Selvisi, että Turrelle tulisi kysymykseen Luola- tai 

Metsästyskoirien jäljestämis(MEJÄ)KOE. Luolaharjoitteluissa 

kävimme muutaman kerran, mutta kettu ei Turrea kiinnostanut. 



Aloitimme jäljen harjoittelun ja heti huomasin, tämä on Turren 

juttu. Niinpä tuli samoiltua metsässä harjoitusjälkiä tehden ja 

Turre jäljellä. 

 

Hyviä oppeja sain tutulta mäyräkoira kasvattajalta, hänen luona 

kävimme myös harjoitusjäljellä.  

Sitten menimme mukaan kokeisiin, joista ajan myötä on alkanut 

tuloksia tulla vaikka alku taas takkuili. Tämä harrastus on erittäin 

mielenkiintoinen, mutta mielestäni on pääasia, että koira tekee 

mielellään näitä asioita.  

 

Terveisin: Maire ja Turre  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajo-ohje Haapalahden entiselle koululle: 

 

Uimaharjun liikenneympyrästä suuntaan lieksa,  

aja noin 5 km kunnes vasemmalle Haapalahti (ukkolan kohdalla), 

aja noin 5 km kunnes t-risteys ja käänny oikealle, 

aja noin 50 metriä ja koulu vasemmalla (kärrynpyörä-postilaatikot), 

voit ajaa parkkiin pihalle josta opastetaan entiseen jumppasaliin  


