
         

JÄSENTIEDOTE 4/2010     
 

Hei Uimaharjun Koiraklubilainen! 
 
Vuosi 2010 alkaa jo käydä loppuaan ja Joulukin alkaa ovelle kolkuttaa, niinpä kiitämme 
jäseniämme mukavasta kuluneesta vuodesta.  
 

Järjestämme klubilaisille pikkujoulun Villa Koivurannassa 4.12. 
Toivomme, että saapuisit mukaan muistelemaan kulunutta 
vuotta ja suunnittelemaan Uutta Vuotta 2011 ruokailun ja 
yhdessäolon merkeissä.  
 
Tänä kuluneena vuonna klubissa onkin tapahtunut kaikenlaista, 
puheenjohtajaksemme vaihtui Johanna Roth ja hallitukseenkin 

saimme uutta verta. Pidimme kahdet Mejä-kokeet, joiden järjestelyistä saamme kiittää 
Annelia. Keväällä pidetyltä Kiva Koirakansalainen – kurssilta saimme monta kivaa 
koirakansalaista, kurssista saamme kiittää Jaria. Mahtuipa vuoteemme sauna-ilta, Match 
Show sekä Enon koiranäyttelyt.  
 
Suuri kiitos kaikille Uimaharjun Koiraklubin toimintaan osallistuneille, niin hallituksen 
jäsenille kuin ahkerille koiran ohjaajillekin. 

 
 

Piparin tuoksu, kiire ja juoksu.  

Ainainen hoppu, nyt se on loppu.  

Seisahdu hetkeksi, lopeta touhu, 

luoksemme saavu pikkujouluun 

Pikkujoulu 4.12.2010 
Villa Koivurannassa klo. 17.00 

 Ilmoittauduthan mukaan 30.11. mennessä 
Johannalle 050 412 8860. 

Viimeinen koulutuskerta su 28.11.2010   
Omalla kentällä klo 12.00 
Ohjelmassa koirien koulutusta ja makkaran paistoa. 

Vuosikokous 21.2.2011 
Uimaharjun Osuuspankilla klo. 18.30. 

Muistathan ilmoittaa koirasi näyttely- ja 
käyttö tulokset 31.1.2011 mennessä Johannalle, 
niin osallistut vuoden kaunein -, käyttö - ja toko koira kilpailuun! 

 
Jäsenkirjeet muuttuvat ensivuonna sähköisiksi, jäsenkirjeen voit lukea joko 

nettisivuiltamme http://uimaharjunkoiraklubi.nettisivu.org/ tai lähetämme sen sinulle 
sähköpostiisi!  

Hyvää Joulua ja Parempaa Uutta Vuotta 2011! 

http://uimaharjunkoiraklubi.nettisivu.org/


Vuoden 2009 Toko-Koira 

 

                       
 
 

V-08 BH AD Erfolig Lexus ”Nato”. Rottweiler urokseni jolla ikää on 
4,5vuotta. 

Nato on aivan mahtava harrastuskaveri, vaikkakaan ei aina ihan helpoiten 
motivoitavissa nimenomaan tokoon, metsälajeissa onkin sitten aivan eri 

juttu. Natolle kaikki palkkaamiskeinot käyvät saaliista makupaloihin ja 
laumaviettiin. Se kestää myös tekemättömät kaudet ihan helposti, ei hypi 

seinille eikä ala itsekseen askartelemaan mitään. Sen kanssa on kerrassaan 
ihanaa elää arjessa. Toisaalta toisen sisäkoirani puutteet korostuvat joka 

päivä räikeästi Naton rinnalla =). 
Tällä koiralla on ollut aivan ihana harrastaa lajia kuin lajia, se on aina täysillä 

mukana. 
Harrastamme Naton kanssa Tokon lisäksi Näyttelyitä, Mejää, Pk-jälkeä sekä 

Hakua. 

Olemme kilpailleet näyttelykehissä saaden V-08 tittelin, tokossa ALO1 tulos 
ja Mejässä olemme päässeet VOI-luokkaan, josta jo yksi 1-tulos.  

BH–kokeen (Käyttäytymiskoe) ja AD-kokeen(Kestävyyskoe) olemme 
suorittaneet hyväksytysti. Suurin syy on siihen, ettei ole pk-tuloksia on 

lähinnä ohjaajan ylitsepääsemättömässä jännittämisessä. Tokossakin 
koiraan ja tuloksiin on vaikuttanut se jännitys, josta ei millään meinaa 

päästä yli. 
Luulisin että toisella treenaajalla koirasta olisi ollut kisakentillä vaikka mihin, 

mutta onneksi se ei ole niin tärkeää, kuin se että pidämme yhdessä 
hauskaa. 

Ja ehkä me vielä joskus yllätämme…;) 
Nautin Naton kanssa elämisestä täysin siemauksin, tulemme Tokoa 

kisaamaan myös jatkossa, mutta päätavoitteet ovat pk-haussa. 
 
t.Katja Kinnunen  
 

Muistathan käydä kurkkaamassa nettisivujamme, sieltä löytyvät uusimmat päivitykset! 


