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TULE MUKAAN!
1.10., 6.10., & 8.10.2020 Trimmauskurssi, Kerava
Tiedustelut Pirjo Hjelm p. 0400 423 101
Hinta 1 -2 krt 20 € ja 3 krt 30 €
24.10.2020 Luonnetesti Helsinki, Oulunkylä, Jokiniementie 1
– alk. klo 9.00
– tuomarit Lea Haanpää ja Tarja Matsuoi
– tiedustelut Riitta Levänen, puh. (09) 385 8813 (ilt.)
25.10.2020 Riitta Jantunen-Korrin ja Pekka Korrin Tottelevaisuuskoulutuspäivä
Rallitassun Nukarin koulutushallissa, Tuusulassa
Katso lisää sivulta 54
1.11.2020 Syyskokous, Helsinki
klo 14.00 Haagan VPK os. Kylänevankuja 5, Hki
Esityslista tulee myöhemmin kotisivuille
9.11.2020 Joukkoterveystarkastus, Helsinki
Omaeläinsairaala Mevet, Höyläämötie 5 00380 Helsinki
Tied. Pirjo Hjelm p. 0400 423 101

Hei Airislaiset!
Karvakuonoon otetaan kaikenlaiset kuulumiset ja tarinat airiksiin liittyen!
Tekstit tulisi lähettää mieluiten erillisinä tiedostoina (ilman muotoiluja).
Kirjoita aihekenttään jutun nimi tai palsta esim. Menestystä sekä koiran nimi, näin oikea juttu
löytyy helpommin, jos esimerkiksi kuvia tai korjauksia toimitetaan erikseen myöhemmin.
Jos juttuusi liittyy kuva, mukana tulee olla kuvaajan lupa julkaisemiseen ja kuvien on oltava
riittävän hyvälaatuisia. Ilmoita siis kuvia lähettäessäsi aina kuvaajan nimi (sekä haluaako kuvaaja
nimensä mainittavan kuvan yhteydessä).
Toivomme teidän lähettävän meille myös kuvia koiristanne, joita voimme käyttää lehdissä
täytekuvina ilman koiran / koirien tai valokuvaajan nimiä.
Ilmoitukset laskutetaan ensin ja julkaistaan vasta maksun jälkeen, huomioi tämä ilmoituksia
jättäessäsi. Pyrimme tällä välttämään maksamatta jääneiden perinnästä aiheutuvaa lisätyötä.
Aineiston sekä siihen liittyvät kysymykset voi lähettää sähköpostilla. Viesteihin vastataan aina!
Mikäli vastausta ei noin viikon sisällä kuulu, ole ystävällinen ja yritä uudelleen.
Muistakaa toimittaa tekstit ja kuvat aineistopäiviin mennessä, päivämäärät löytyvät
Karvakuonosta.
SATY.karvakuono@gmail.com

Tiina ja Jenna
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Toimihenkilöt 2020
YHDISTYKSEN OSOITE
Sorkkistentie 14
27510 Eura
Jäsensihteeri/jäsenpostitiedot
Riitta Levänen
Säveltie 3 H 96, 00720 Helsinki
09 385 8813 (iltaisin)
jasensihteeri@airedalenterrieri.fi
Yhdistyksen sihteeri
Sari Hämäläinen
050 346 5747
saty.sihteeri@gmail.com
HALLITUS
saty.hallitus@gmail.com
Jukka Kemppainen, puheenjohtaja
Sorkkistentie 14, 27510 Eura
0500 876 178
kemppainenjukkat@gmail.com
VARSINAISET JÄSENET
Paula Hiltunen, varapuheenjohtaja
paulahiltunen1@gmail.com

KARVAKUONO-lehden toimitus
saty.karvakuono@gmail.com
Tiina Ilola
Päätoimittaja
Leevinkuja 5, 27510 Eura
Jenna Permanto
Jukka Kemppainen
JALOSTUSTOIMIKUNTA
saty.jalostustoimikunta@gmail.com
PENTUNEUVONTA
Virpi Suikkanen
040 505 3118
glegdale@gmail.com
KOULUTUS
saty.koulutus@gmail.com
MYYNTIARTIKKELIT
saty.myyntiartikkelit@gmail.com

Pirkko Eloranta
eloranta.pirkko.liisa@gmail.com

RAHASTONHOITAJA
Sari Lintula
Kullervonpolku 24 A 19, 04200 Kerava
0400 745 815
sari.h.lintu@gmail.com

Pirjo Hjelm
hjelm.pirjo@gmail.com

KOTISIVUT
www.airedalenterrieri.fi

Juhani Laulajainen
juhani.laulajainen@gmail.com

KOTISIVUJEN PÄIVITYS
saty.netti@gmail.com

Tiina Ilola
tierilola@gmail.com

YHDISTYKSEN PANKKITILIT
FI25 1350 5000 0730 18
(kaikki muut maksut)

Sari Hämäläinen
sari.krist123@hotmail.com
VARAJÄSENET
Jenna Permanto
jade@wippies.com

FI28 1829 3000 0163 87
(myyntiartikkelit)

Noora Schavikin
noora.schavikin@gmail.com

4

JÄSENMAKSUT
Liittymismaksu 0€
Vuosijäsen 33 €
Perhejäsen 7 €
Ainaisjäsen 330 €
Pentujäsen 16 € / 1. vuosi
(kasvattajan mahdollisuus liittää sellainen
pennun ostaja, joka ei vielä ole Satyn
jäsen, vuodeksi yhdistyksen jäseneksi,
seuraavat vuodet ovat normaalihintaisia)
Kannatusjäsenet:
– yksityinen henkilö 25 €
– yritykset 120 €
ALAOSASTOT JA YHTEYSHENKILÖT
ETELÄ-KARJALA
Virpi Suikkanen
040 505 3118
glegdale@gmail.com
KUOPIO
Tuula Parkkonen-Suhonen
tuula.parkkonen-suhonen@luukku.com
OULU
Heini Kelloniemi
heini.kelloniemi@oulu.fi
SATAKUNTA
Tiina Ilola
044 597 4128
tierilola@gmail.com
TURKU
Nella Karhulahti
050 321 3018
nella.karhulahti@hi-plan.fi

Puheenjohtajalta
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin tänä poikkeuksellisena
aikana Turussa 13.8. AKK:n auditoriossa. Kokouspaikkana
se oli erinomainen, meillä oli väljät ja hyvät tilat. Kiitos
yhdistyksemme hallituksen jäsenelle Juhani Laulajaiselle,
joka oli järjestänyt tilan meidän käyttöömme. Haluan kiittää myös jokaista paikalle tullutta hyvähenkisestä kokouksesta. Hyvää ja rakentavaa keskustelua käytiin mm. airiksen
luonteesta ajatellen tulevaa JTO:n päivittämistä. Kokouksessa oli hyvä olla.
Kokouksessa käsiteltiin edellisen vuoden tilinpäätös, vastuuvapaus myönnettiin vuoden 2019 tilivelvollisille. Toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle hyväksyttiin. Yhdistyksen säännöt olivat myös esillä, kokouskutsu
tullaan vastaisuudessa (kun sääntö- muutokset ovat virallisesti vahvistettu PRH:ssa) julkaisemaan yhdistyksen julkaisussa ja internetsivuilla sekä yhdistyksen äänioikeutettu
jäsen voi myös valtakirjalla edustaa yhdistyksen kokouksissa yhtä muuta yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä. Tärkeä oli muutos, että tulevaisuudessa toimintasuunnitelma
ja talousarvio käsitellään jo edellisen vuoden syyskokouksessa. Ann Curran Englannista kutsuttiin yhdistyksen
uudeksi kunniajäseneksi. Onnittelemme kaikki uutta kunniajäsentämme! Kokouksessa saimme muistaa vuoden 2019
aikana ansioituneita airiksiamme.

Toivon, että syyskokouksemme voidaan pitää suunnitelmien mukaan Haagan VPK -talossa Helsingissä sunnuntaina 1.11.2020 klo 14. Kokous pidettäneen pelkästään
fyysisenä kokouksena, vaikka tänä syksynä on mahdollisuus käyttää myös etäosallistumista huolimatta siitä, ettei
säännöissä ole siitä mainintaa. Etäosallistumisen käyttämisen edellytyksenä tietenkin on, että voidaan perinteisellä
tavalla järjestettyjen kokousten tavoin selvittää etäosallistuvien jäsenten henkilöllisyys ja ääntenlaskun oikeellisuus.
Syyskokous on meillä vaalikokous, se vaatii erikoisesti sen,
että etämahdollisuudet vaatisivat yhdistyksen hyväksymän
äänestys- ja vaalijärjestyksen.
Poikkeuksellisena vuotena 2020 on pentujen kysyntä kasvanut, näin myös airispentujen. Samaa oli aikanaan havaittavissa 1990 -luvun laman aikana. Tänä vuonna airiksia on
rekisteröity elokuun loppuun mennessä 45. Tämä näkyy
hyvin siinä, että pentujäsenten lukumäärä yhdistyksemme
jäsenistössä on kasvanut. Uskon, että jokainen tänä vuonna
airiksen pennun hankkinut ja hankkiva on harkinnut tarkkaan, miten uuden koiran elämä järjestyy kaikkien kannalta
onnellisesti.
Teille kaikille hyviä aikoja ja päiviä rakkaitten airiksiemme
kanssa!
Jukka Kemppainen

Päätoimittajalta
Syksy saapuu vääjäämättä. Covid-tilanteen vuoksi
edelleen lähinnät näyttelyt ovat harvalukuisia, koe- ja
kurssitoimintaa sen sijaan on tarjolla. Kuten olemme
saaneet lukea, myös vuoden voittaja -näyttelyt on siirretty ensi maaliskuun alkuun 2021. Yhdistyksemme
järjestää syksyn aikana muutamia koulutuksia, näistä
lisää lehdessä.
Tästä lehdessä voit lukea myös luonnetestin lopuista
osioista. Yhdistyksen järjestämä luonnetesti järjestetään lokakuun lopulla, ellei uusia muutoksia vallit-

sevan tilanteen vuoksi määrätä. Mikäli olet osallistumassa koirasi kanssa luonnetestiin, saat sisältöä aiheeseen tutustumalla lehdessä julkaistuihin osioihin.
Tässä lehdessä myös yhdistyksemme uusin kunniajäsen Ann Curran kertoo itsestään. Uusia ideoita tälle
”Maailmalta” -palstalle toivomme edelleen.
Toivotan kaikille lukijoille hyvää syksyä ja pysytään
terveinä.
Tiina Ilola
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Sihteeriltä
Hyvää alkavaa syksyä!
Kesä on mennyt hissutellen ja koronatiedotteita lukien.
Hieman on rajoituksia purettu ja toivon mukaan
saamme pitää suunnitellut tapahtumat, ettei pandemia ylly mm. matkustelun ja kokoontumisien myötä.
Lehden ilmestyttyä on pidetty vihdoinkin kevätkokous, erkkari on ollut ja nyt työstetään syyskokousta.
Onnittelut kaikille näyttelyyn osallistuneille ja menestyneille! Toivottavasti myös perinteinen ABCD-ottelu
sai joukkueet ja se pystyttiin pitämään. Onnittelut kaikille rohkeille osallistujille!
Palkintoja ja muistamisia jaettiin Turun kokouksessa,

ja paljon jäi jakamatta, kun ei päästy paikalle hakemaan. Mitäs niille tehtäisiin? Tulisitteko hakemaan
Helsingin kokouksesta marraskuun 1.päivänä? Jos tällainen käytäntö sopii, niin laittakaapa viestiä, niin toimitetaan palkinnot paikalle ja saatte varmaan sen suurempia seremonioita ne itsellenne. Pystyisikö joku
noutamaan ne puolestanne?
Paljon koulutuksia ja tapahtumia tiedossa, menkää
rohkeasti mukaan! Antakaa palautetta, toiveita ym.
Ennen kaikkea, pestään käsiä ja pysytään kaikki terveinä! Reipasta syksyä!
Sari
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Trimmaajia
HELSINKI
Jussi Hermunen
Mäkelänkatu 45 LT 4, 00550 Helsinki
puh. 0400 756 922

OULU
Heini Kelloniemi
Kivipolku 2 B 5, 90900 Kiiminki
puh. 040 542 4569

Pia von Koch - PiaDog
Meri-Rastilan tie 6, 00980 Helsinki
puh. 040 759 1771
piadog.com

OUTOKUMPU
Juha Smolander
Viuruniementie 5 C, 83500 Outokumpu
puh. 040 540 2112

JÄRVENPÄÄ
Tatiana Skrypnikova
c/o Eläinlääkäriasema Jär-Vet,
Vierikatu 7, 04430 Järvenpää
puh. 045 672 2832

SALO
Kaisa Railo
Masuuntie 3, 25570 Teijo
puh. 0500 707 300
SIPOO
Katariina Wolin
Lill-Nevaksentie 24, 01150 Söderkulla
puh. 0400 499 495

KERAVA
Pirjo Hjelm
Lahdentie 675, 04200 Kerava
puh. (09) 291 0303, 0400 423 101

TURKU
Ilmari Joensuu
Kaharinkatu 6 B 10, 20400 Turku
puh. 040 531 5790

KYRÖSKOSKI
Trimmaamo Anna
Valtakatu 45, 39200 Kyröskoski
puh. 044 918 8492
(ei näyttelytrimmausta)

Saty r.y.:n jäsenet pääsevät trimmaajaluetteloon ilmaiseksi, muilta peritään
10€ vuodessa.

NURMIJÄRVI
Susanna Söderholm Roksin Trimmi
Hakapellontie 50, 01900 Nurmijärvi
puh. 0400 609 075
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Koronatilanteen vuoksi Kennelliiton hallitus on päättänyt perua 5.-6.12.2020
järjestettäviksi suunnitellut Koiramessut ja Voittaja-näyttelyt. Koiramessut-tapahtuma
näyttelyineen järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 6.-7.3.2021. Voittaja- ja Helsinki
Winner -näyttelyissä jaetaan tuolloin vuoden 2020 tittelit.

jamäärän takia!
ABCD - ottelu 2020 peruttiin vähäisen osallistu
ta roduista vastusta.
Harmittavasti emme saaneet airisjoukkueille muis
esta keväällä 2021.
Ottelu pyritään järjestämään yhdistyksemme toim

Seuraava K
arvakuono
4/2020 on jo
jouluterveh
ulunumero,
dykset 15.1
joten muista
1 mennessä
than lähettä
! Lehteen to
2020 menes
ä
ivotaan kuv
tyneistä, sy
ia
myös vuod
nttärisankare
en
ista ja poism
enneistä.

SATYn hallitus on päättänyt, että vuonna 2020 ei jaeta vuoden kaunein ja
vuoden koira-palkintoja. Palkinnot jaetaan ensi vuonna vuoden 2020 ja 2021
yhteispisteillä.
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Suomen Kennelliiton Omakoira-palvelu
Omakoira-palvelu on koiran omistajan henkilökohtainen palvelu, jossa on nähtävissä käyttäjän
omat henkilötiedot sekä hänen omistamiensa koirien tiedot. Rekisteröityminen palveluun tapahtuu Omakoira-palvelun kirjautumissivun kautta osoitteessa: http://www.omakoira.fi Sieltä valitaan
linkki ”Rekisteröidy tästä”.
Ensimmäisellä kerralla rekisteröidyttäessä palvelun käyttäjäksi, tarvitset henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Henkilöllisyys käydään tarkistamassa pankin sivuilla ja
sieltä palataan Omakoira-palveluun. Syntymäaika on pakollinen tieto, koska se auttaa erottamaan
samannimiset henkilöt toisistaan. Toisen henkilön, esim. puolison tai vanhempien verkkopankkitunnuksilla rekisteröityminen ei siis ole mahdollista. Rekisteröitymisen jälkeen sähköpostiisi lähetetään automaattisesti salasana, jolla pääset kirjautumaan palveluun.
Salasanan voi vaihtaa toiseksi Omakoira-palvelussa kohdasta ”Omat tiedot” – ”Vaihda salasanasi”.
Käyttäjätunnuksena toimii Kennelliiton jäsennumerosi tai sähköpostiosoitteesi.
Jos et ole Kennelliiton jäsen, niin rekisteröityminen Omakoira-palvelun käyttäjäksi onnistuu,
mutta palvelussa on suppeampi näkymä käytössäsi. Tällöin käyttäjätunnuksena toimii sähköpostiosoitteesi.
Jos et löydä jäsennumeroasi, ota yhteyttä jäsenpalveluihin joko sähköpostitse osoitteessa jasenasiat@
kennelliitto.fi

• Muistathan tehdä koirasta aina omistajailmoituksen sekä merkitä sen kuolleeksi.
• Koiran omistajailmoituksella tarkoitetaan koiran ensimmäisen omistajan/omistajien
merkitsemistä.
• Omistajamuutoksesta puhutaan silloin, jos sama koira myydään myöhemmin uudelle
omistajalle/omistajille.
• Omistajailmoitus on maksuton, mutta omistajamuutokset ovat maksullisia.
• Mikäli et käytä Omakoiraa, voit ilmoittaa koiran edesmenneeksi osoitteeseen:
omakoira@kennelliitto.fi
! Koirien kuolinikä ja kuolinsyy on tärkeää tietoa rodun kannalta, muista merkitä se näkyville !
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Rauniopäivä 11.7.2020 Porissa
Rauniopäivässä kokeiltiin tällä kertaa myös rakennushakua. Peikko haki isosta kaksikerroksisesta
talosta maalimiehiä ja teki tarkkaa työtä, kaikki löytyivät. Peikko kiipesi myös hieman avustettuna
rekan hyttiin, mikä ei ihan helppoa ole. Hakua tehtiin myös perinteisesti raunioilla ja hallissa. Lisäksi
käytiin haistelemassa ja tutustumassa palokonttiin, kokeiltiin kävelyä tuulivoimalan pitkässä putkessa,
ritilärappusissa ja ritilälattialla. Mukana olivat Peikon lisäksi Xandra ja Into.

Into löysi maalimiehen putkesta

Peikko menossa raunioiden alle etsimään
maalimiestä

10

Peikko etsii maalimiestä autoista
Xandra tutustumassa tuulivoimalan putkeen

Xandra tulossa palohuoneesta
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Terveyspalsta
Hot spot eli nopeasti kehittyvä kostea ihotulehdus
Hot spot on koirilla melko yleinen, nopeasti
ilmaantuva, kostea ihotulehdus. Ihotulehdus
alkaa usein kutinasta tai kivusta, jota koira
alkaa ”hoitaa” rapsuttamalla, kirputtamalla tai
nuolemalla. Koiran ihoon tulee pieni rikko
ja sitä kautta bakteerit pääsevät ihoon. Myös
trimmaus voi olla osasyynä hot spotin syntyyn,
tuolloin ihon pintakerros on vaurioitunut ja
tulehdus pääsee syntymään. Mikäli koiran iho
on kostea, esimerkiksi uimisen tai pesun jäljiltä, bakteerit lisääntyvät nopeasti ja tulehdus
voikin edetä omistajan sitä huomaamatta laajalle alueelle ihan muutamassa tunnissa.

lyttää kannattaa aina olla yhteydessä eläinlääkäriin.

Ennaltaehkäisy

Koiran kivun tai kutinan poistaminen ovat
avaimia hot spotin ehkäisyyn. Anaalirauhasongelmat voivat olla syynä takapuolen alueen
hot spoteille. Samoin esimerkiksi nivelrikosta
aiheutuva kipu. Mikäli koiralla on allergioita,
se altistaa myös hot spotille. Ruoka-aineallergiasta kärsivän koiran ruokavaliosta on hyvä
pitää kiinni, mikäli koira sillä pysyy kutinattomana ja muutoin tyytyväisenä. Koiran tarkka
kuivaaminen uinnin ja pesun jälkeen, etenkin sen ollessa paksussa karvassa, on yksi tapa
ehkäistä ihon pinnalla muhivaa kosteutta.
Lisäksi koira on tietenkin pidettävä takuttomana ja iho puhtaana. Trimmauksen jälkeen
ihon kunto on hyvä tarkistaa ja punoittavat
kohdat käydä läpi ihon puhdistukseen tarkoitetulla aineella. Lisäksi koiraa kannattaa trimmauksen jälkeisinä päivinä tarkkailla, jotta mahdolliset rapsuttelut/nuoleminen huomataan
ajoissa. Niin kutsuttu grooming fever eli pari
päivää trimmauksen jälkeen nouseva kuume
sekä karvatupentulehdus on Suomessa ja maailmallakin verrattain harvinainen. Sen lähteenä voi olla esimerkiksi laimennettu shampoo, jota on säilytetty edellisen pesun jälkeen
ja on näin ollen tarjonnut kasvualustan bakteereille. Lisäksi usein koira on alkuun harjattu tai
trimmattu, jolloin iho on valmiiksi ärtynyt ja
pesussa shampoota on napakasti hierottu koiran jo valmiiksi vaurioituneeseen ihoon. Ulkoloisten ehkäiseminen on myös tärkeää. Näyttelyissä, ja muissa koiratapahtumissa, riski saada
kutsumattomia vieraita koiran turkkiin on
aina olemassa.

Hoito

Hot spottia lähdetään hoitamaan ajelemalla
alueelta karvat niin, että joka puolella on tervettä ihoa näkyvillä. Seuraavaksi alue puhdistetaan kirvelemättömällä antiseptisellä liuoksella, esimerkiksi laimennetulla Betadinellä
ja taputellaan varovasti kuivaksi. Usein varsinaisen tulehdusalueen ympärillä, ns. terveellä
iholla, nähdään pieniä tulehdusalueita. Huomioi nämä; näin tulehdus leviää. Mikäli alue
on suuri tai koira on kovin kipeä, kannattaa
ottaa yhteyttä eläinlääkäriin. Pienet, pinnalliset alueet, on kuitenkin mahdollista hoitaa
myös kotona.
Pääasiallinen hoito on huolehtia siitä, että alue
pysyy puhtaana ja kuivana, eikä koira pääse
sitä enää nuolemaan tai raapimaan. Laimennetulla Betadinellä huuhtelu, vähintään kahdesti
vuorokaudessa, sekä sitä seuraava huolellinen
kuivaus, kuivattaa pienet tulehdusalueet usein
suhteellisen nopeasti. Hoidoksi voidaan myös
käyttää antibakteerista lääkeshampoota ja erilaisista suihkeista (esim. pihka- ja hunajavalmisteista) voi olla apua. Mikäli diagnoosi epäi-
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Koulutustoimikunnan

KYSELY

Vastaathan kyselyyn alla, mitä koulutusta toivoisit ensi vuodeksi sinulle ja airiksellesi?
Mikäli toivetta ei löydy listalta, voit silti ehdottaa sitä koulutustoimikunnalle.
Lähetä toiveesi sähköpostilla saty.koulutus@gmail.com
• Peltojälki
• Rauniokoulutus
• Haku
• Pentukoulutus
• Metsästyskoirien jäljestämiskoe (MEJÄ)
• Viikonloppuleiri (2pv)
• Kesäleiri (5pv)
• Trimmauskoulutus
• Näyttelykoulutus

• Agility
• Arkitottelevaisuus
• Rally-Toko
• PK-tottis
• Nose Work
• Vesipelastus (VEPE)
• Tottelevaisuuskoulutus (TOKO)
• BH-kurssi
• Metsäjälki

Mikäli olet innostunut järjestämään omalla paikkakunnallasi airiksille koulutusta, ota yhteyttä
koulutustoimikuntaan, joka auttaa sinua parhaansa mukaan.
Myös erilaisiin tapahtumiin tarvitsemme innokkaita talkoolaisia!
Kysely toteutettiin myös SATYn jäsenten suljetulla Facebook-sivuilla, mikäli vastasit jo siellä niin
toiveesi on huomioitu. Liity ryhmään: https://www.facebook.com/groups/1309073955819126/
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Maija Eerikäisen 3. tottissemppa pidettiin 13.6. Ylöjärvellä
Ylöjärvellä harjoiteltiin luoksetulon paikkaa, rauhoittumista sekä seuraamista. Koutsaamista kädestä
pitäen suurella osaamisella. Olisitpa ollut mukana

Jonna ja Rene

Margit ja Roma

Ilona ja Masa

Kikka ja Ransu
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Maija Eerikäisen artikkeli seuraamisesta, joka on alunperin julkaistu Palveluskoiralehdessä 4/2020.

PENNUSTA SE LÄHTEE: SEURAAMISEN OPETTAMINEN
Palveluskoirakokeessa seuraamista on paljon. Sen tulee koko kokeen ajan olla vietikästä, aktiivista, voimakasta
ja koiran tulee näyttää siltä, että se nauttii ohjaajansa kanssa työskentelystä. Siksi seuraamisen opettamiseen
kannattaa panostaa ja ottaa erilaiset ongelmat vastaan haasteina. Kaikki koirat eivät toimi samalla tavalla,
joten erilaisten ongelmien ratkaisu on osa harrastusta ja koiran kokonaisvaltaista kouluttamista.

TEKSTI: MAIJA EERIKÄINEN
Seuraamisen opettelu pennun kanssa lähtee
oikeasta tunteesta ja motivaation luomisesta.
Pikkuisen pennun tulisi oppia ensimmäiseksi
se, että ruoan syöminen ohjaajan kädestä on
maailman mahtavin juttu. Aluksi ohjaajan
tehtävä on tuottaa pennulle paljon hyvänolon
tunnetta joka kerta, kun pentu treenaa kädestä
syömistä. Samalla rakennetaan ruoasta palkkaa, jolla seuraamisen opettaminen onnistuu.
Kaiken kaikkiaan hyvän suhteen luominen
pentuun on erittäin tärkeää
Kun pentu syö ahneesti ja innokkaasti ohjaajan kädestä, voidaan lähteä ohjaamaan pentua
liikkumaan ruoan perässä ja pikkuhiljaa oikeaan seuraamisasentoon ohjaajan sivulle. Tässä
kohtaa tärkeitä pointteja ovat pennun oikea
askellus eli rytmi, jonka on hyvä olla suht reipas niin että koira askeltaa selvästi eteenpäin,
ei hypi eikä pompi. Pennun pään asennon on
hyvä olla hieman ylöspäin, mikä mahdollistaa
takajalkojen ja myöhemmin takapään tehokkaan käyttämisen. Aluksi pikkupennun kanssa
tehdään aivan lyhyitä harjoituksia – kuitenkin
niin, että sen askellus on selkeää.
Seuraavaksi pentu opetetaan siihen, ettei ruoka
enää ole nenässä kiinni, vaan palkkaa saa katsekontaktista ruokaan. Käytetään ruokaa niin
sanottuna targettina, jota seuraamalla pentu
saa palkkaa. Ensin perusasennossa ohjaajan
sivulla istuen, sitten yhden askeleen siirtymästä ja sitten useamman. Pennun ei anneta
hypähtää ruoan perässä, vaan sille opetetaan,
että askellus ja liikkumistapa ovat samanlaisia
kuin aiemman vaiheen treeneissä. Myös tässä
vaiheessa on tärkeää kehua pentua oikein tehdystä harjoituksesta. Pennulle on tärkeää opet-

taa erittäin positiivinen mielleyhtymä seuraamiseen. Kun pentu kokee seuraamisharjoitukset miellyttäviksi, se alkaa jo itsekin hakeutua
aktiivisuuteen, kun huomaa, että seuraamisharjoitus olisi tarjolla.
Itse opetan koiran pitämällä ruokaa välillä
vasemmassa ja välillä oikeassa kädessä. Varsinkin kun ruoka nostetaan ylemmäs targetiksi,
saattaa olla helpompaa pitää ruoka oikeassa
kädessä ja vasemmalla tarvittaessa hienovaraisesti ohjata pennun seuraamispaikkaa tai estää
sen hyppiminen ruokaa kohti.
Samaan aikaan kun pentua ohjataan ruoalla
seuraamiseen, on aivan yhtä tärkeää leikkiä
sen kanssa leluilla. Pennun kanssa leikkiessä
on tärkeää antaa sille lelulla paljon saalisärsyk15

keitä, niin että se lähtee jahtaamaan lelua. Pennulle täytyy tunne, että se on maailman vahvin
koira, kun se puree leluun. Tätä kautta luodaan
koiralle vahva motivaatio leluilla leikkimiseen
ja ohjaajan kanssa työskentelyyn. Tunnetta siis
saa ja pitää käyttää koiran kanssa leikkiessä.

Targetin poistaminen
Viimeinen vaihe on lelun piilotus eli targettina ollut lelu poistetaan vaiheittain näkyviltä.
Koiran tulee säilyttää sama seuraamisasento,
vaikka targetti poistuu, joten sitä ei kannata
piilottaa kertarysäyksellä, vaan hivuttaa pikkuhiljaa esimerkiksi treeniliivin kauluksen sisään
niin että se on lopulta kokonaan piilossa.
Tässä vaiheessa on tärkeää, ettei koiran seuraamisasennon anneta muuttua, vaan koiran täytyy säilyttää oikea paikka ja oikea asento ohjaajan vieressä.
Erilaiset koirat etenevät harjoituksissa eri tahtiin, joten ei kannata miettiä, mitä joku toinen
samanikäinen ehkä osaa, vaan keskittyä siihen,
että se oma pentu – tai aikuinen koira – nauttii
ohjaajan kanssa tehtävistä harjoituksista.

Lelulla palkkaus
Kun koira osaa seurata ylhäällä olevaa targettia
ja pitää oikean paikan hyvällä rytmillä askeltaen, voidaan siirtyä lelupalkkaukseen. Erityyppiset koirat ovat valmiita tähän eri ikäisinä; tärkeää on ensin varmistaa, että koira
todella kokee lelun palkaksi ja nauttii sillä leikkimisestä ohjaajan kanssa.
Lelua käytetään samaan tapaan targettina kuin
ruokaa ja vaatimukset ovat samat: ei hypitä ja
loikita, perusasennossa lelua katsoen saa palkan, sitten yhdestä ja myöhemmin useammasta
askeleesta. Tässä kohtaa koiran pitäisi olla
hyvin innokas lelulla leikkimiseen, joten selvät säännöt leikkimisessä ovat tärkeät. Lelusta
irrotetaan pyydettäessä, ja sen saa ottaa vasta
luvalla. On hyvä käyttää jotain tiettyä vapautussanaa, jolla koira saa lelun ottaa.
Itse pidän lelua koiran pään yläpuolella vaihdellen molemmilla käsillä. Jos koiran takapää meinaa taittaa ulospäin – se ns. ”aukeaa”
– alussa apuna voi käyttää esimerkiksi seinää,
jonka vieressä kulkemalla koiran saa suoristettua, jolloin sen saa palkattua suora-asentoisesta
seuraamisesta.

Treenaamisen iloa kaikille ♥.
Maija Eerikäinen on harrastanut palveluskoiralajeja noin 15 vuotta aloittaen PK-hausta
ja jatkaen FCI IPO/ IGP:n ja IFH:n harrastajaksi. Kilpaillut IPO/IGP:ssä SM- & MMtasolla eri koirilla useiden vuosien ajan. Parhaimpina saavutuksina IPO maailmanmestaruuskisoissa 7. sija vuonna 2015 ja IPO SM1
vuodelta 2016.
Artikkeli on alun perin julkaistu Palveluskoiratlehdessä 4/2020.
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Jalostuspalsta

PRA
Inka Pettinen Lohen tutkimusryhmästä jatkaa airisten PRA-tutkimuksen parissa ja hän on koonnut listan
tutkimuksen kannalta tärkeistä airiksista uusintapeilaukseen.
Uusintapeilattavat koirat ovat valikoituneet joko silmäpeilauslausunnossa olevan kuvailevan kommenttikentän tekstin perusteella tai esim. maininnan ”airedaleretinopatia epäily” saatuaan. Kutsun perusteena
on voinut olla myös se, että edellisestä peilauksesta on kulunut muutama vuosi ja koiralla on todettu jokin
silmäsairaus.
Näiden uusintapeilaukseen toivottujen koirien toivotaan edistävän airisten monimuotoisen PRA:n - retinopatian selvitystä.
Saty on lähettänyt kaikkiaan 19 uusintapeilaus- ja / tai verinäytepyyntöä touko ja kesäkuun aikana Inka
Pettisen toiveen mukaisesti. Valitettavasti tähän mennessä vain muutama on käyttänyt koiransa uusintapeilauksessa. Mikäli kuulut kirjeen saajien joukkoon, etkä ole vielä ehtinyt käymään koirasi kanssa uusintapeilauksessa tai verinäytteellä, käytäthän koirasi siellä mahdollisimman pian. Saty tukee tutkijoiden toivomia koiria uusintapeilauksen osalta 40 eurolla / koira. Sekä korvaa verinäytteen oton kokonaan.
Lisäksi Saty tukee yli 7-vuotiaiden verrokkikoirien uusintasilmäpeilauksia 25 eurolla / koira.
Edellä mainittujen lisäksi tutkimukseen halutaan edelleen kaikkien muidenkin airedalenterrierien verinäytteet ja peilaustulokset.

SWOT
Hallitus työsti edelliseen Karvakuonoon ns. SWOT-analyysin (vahvuudet/heikkoudet/mahdollisuudet/
uhat) jäsenistön yhteisen keskustelun ja kehitystyön pohjaksi airisten tulevaisuudesta.
Jäsenistöltä kommentteja ei saatu toiveista huolimatta. Vuosikokouksessa osallistujien kesken keskusteltiin kuitenkin asiasta. Mietinnässä oli ”työryhmä”, joka kokoaisi pienemmällä porukalla yhteenvedon,
punaisen langan, jota tuleva jalostustoimikunta voisi käyttää pohjana päivittäessään jalostuksen tavoiteohjelmaa (JTO) - ja mahdollisesti myös PEVISAa.
Työryhmään toivotaan muutamaa henkilöä, joilla on mahdollisuus osallistua Skype palavereihin (2-3kpl).
Työryhmään kaivataan airisihmisiä mahdollisimman monesta eri taustasta eli olet tervetullut, vaikka et
olisi kasvattaja. Tärkeintä olisi ylläpitää rotua jalostusvalinnoilla niin, että koirien luonne, käyttöominaisuudet, terveys ja ulkomuoto vastaavat rotumääritelmää, sekä varmistaa rodun yksilöiden riittävä yhteiskuntakelpoisuus.
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LUONNETESTI
Julkaisemme Karvakuonossa kohta kohdalta läpi luonnetestien osiot, jotka olemme saaneet Palveluskoiralehdeltä. Osioissa kuvataan: mitä luonnetestin osiot ovat, miten niitä arvioidaan, minkälainen on ollut
tulosjakauma ja miten kyseinen ominaisuus vaikuttaa koiran koulutukseen. Tästä Karvakuonosta voitte
lukea neljästä viimeisestä osiosta.

TEMPERAMENTTI
Mitä tarkoitetaan luonnetestissä temperamentilla? Miten sitä arvioidaan? Voiko temperamentti vaikuttaa koiran koulutukseen?
Teksti: Jorma Lankinen

Temperamentilla tarkoitetaan koiran reaktionopeutta ja kykyä sopeutua testin tapahtumiin sujuvasti. Se on luonnetestissä hermorakenteen ohella
toinen synnynnäinen ominaisuus, jota ei sanottavasti koulutuksella voida muuttaa.

rolloinnin voidaan katsoa kuvastavan koiran temperamenttia.
Nykyään on kuitenkin tämän erikoiskokeen merkitys vähentynyt, sillä väistöön voivat vaikuttaa muutkin ominaisuudet kuten koiran arkuus,
aiempien testiosuuksien tuoma hermopaine ja
niin edelleen. Temperamentin erikoiskoe toimiikin usein vain vahvistuksena jo testin aiemmissa
osissa arvioidulle koiran temperamentille. Var-

Temperamentin erikoiskokeeksi on aikanaan kehitetty osasuoritus, jossa ohjaajan kanssa kulkevan koiran perään lasketaan pieniä kiviä sisällään
pitävä tynnyri. Väistöliikkeen nopeuden ja kont-
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tumiin, vaan sen huomio hajaantuu ympäristön
tapahtumiin. -1b Hieman välinpitämätön ei ota
helposti kantaa tapahtumiin, vaan pyrkii olemaan
piittaamatta tapahtumista ympärillään. -1c Impulsiivinen on koira, jonka temperamentti vaihtelee:
välillä hidas, välillä taas erittäin nopea.

mimmin koira ilmaisee oikeaa temperamenttiaan
ennen kuin sitä paineistetaan.
Koira, jolla on optimaalinen temperamentti,
sopeutuu testissä syntyviin uusiin tilanteisiin
ilman viivettä ja pystyy keskittymään kaikkiin
tilanteisiin. Matalatemperamenttinen koira reagoi
kaikkeen uuteen pienellä viiveellä, hitaasti. Ylivilkkailla koirilla reaktiot ovat usein voimakkaita,
ja huomio hajautuu helposti varsinaisesta meneillään olevasta tilanteesta.

Temperamentti koulutuksessa
Kuten jo aiemmin mainitsin, koiran temperamentti on synnynnäinen ominaisuus, jonka muuttaminen on lähes mahdotonta. Koulutettavuuteen
vaikuttavat enemmän muut luonteenominaisuudet kuin temperamentti. Ohjaajan on sovitettava
oma toimintansa, käskyjen voimakkuus ja niille
annettavat tehosteet koiransa temperamenttiin.

Temperamentin arvosteluasteikko on seuraavanlainen
+3 Vilkas
+2 Kohtuullisen vilkas
+1 Erittäin vilkas
-1a Häiritsevän vilkas
-1b Hieman välinpitämätön
-1c Impulsiivinen
-2 Välinpitämätön
-3 Apaattinen

Luonnetestissä temperamentista positiivisen arvosanan saanut koira on koulutettavissa ilman erityisempiä temppuja, mutta harrastaminen voi
olla vaativaa negatiivisen tuloksen saaneen koiran
kanssa.
Temperamentin ilmenemiseen liittyy myös ärsytyskynnys. Ärsytyskynnys määrää, miten pieneen
ärsykkeeseen koira reagoi ja alkaa toimia. Ylivilkkaalla koiralla myös ärsytyskynnys on matala, ja
se reagoi helposti jopa ympäristön antamiin ei-toivottuihin ärsykkeisiin eikä keskity ohjaajan antamiin ärsykkeisiin. Sen sijaan matalatemperamenttinen koira tarvitsee voimakkaita ärsykkeitä ryhtyäkseen toimimaan.

Näistä -3 apaattinen on hyvin harvinainen, koko
testihistoriassamme vain kerran käytetty (suursnautseri vuonna 1995). Myös selvästi välinpitämättömiä (-2) on vain murto-osa testatuista, 2,2
%.
Yleisin, ja myös laajimman alueen käsittävä arvosana on +2 Kohtuullisen vilkas, 38,4 % testatuista.
Näillä siis reagoinneissa on lieviä tai jopa aika suuriakin viiveitä.

Ärsykkeen synnyttämä toiminta puolestaan riippuu koiran muista luonteenominaisuuksista.
Oikein yksinkertaistamalla: koirakon tulisi olla
aina tasapainossa. Ylivilkkaalle koiralle tasapainoinen vähemmän aktiivinen ohjaaja ja toisaalta matalatemperamenttiselle koiralle ylivilkas
ohjaaja, joka jaksaa innostaa koiraa.

Optimiarvosanan +3 Vilkas saavuttaa lähes yhtä
moni testatuista, 36,3 %. Erittäin vilkkaita, reaktioiltaan todella nopeita puolestaan on 20,9 %.
Arvosanat kohdassa -1 ovat muuttuneet, ja arvosteluperiaatteet myös. Tämän joukon osuus kaikista testatuista on noin 4,2 %. Arvosanan sisällä
osuudet ovat Häiritsevän vilkas -1a 45,3 %, Hieman välinpitämätön -1b 26,8 % ja Impulsiivinen
-1c 27,9 %.

Enemmän koulutuksen sujuvuuteen vaikuttavat
ominaisuuksien kokonaisuus ja niiden tasapainoisuus, eivät yksittäiset ominaisuudet.
Julkaistu alun perin Palveluskoirat-lehdessä 5/19.

Arvostelu -1a Häiritsevän vilkas tarkoittaa koiraa, joka ei enää pysty keskittymään testin tapah-
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KOVUUS
Mitä luonnetestissä tarkoitetaan koiran kovuudella. Miten sitä mitataan? Vaikuttaako kovuus koiran koulutettavuuteen?
Teksti: Jorma Lankinen

Yksinkertaistaen koiran kovuudella tarkoitetaan
sen muistia ja muistijäljen vaikutuksen voimakkuutta koiran tulevaan toimintaan.

tetään koiran kuonon edessä nopeasti avattavaa
sateenvarjoa.
Kovuuden arviointi jatkuu koko luonnetestin ajan;
kaikkien osasuoritusten jälkeen näkyy kovuutta tai
pehmeyttä tapahtunutta kohtaan.

Kovuuden erikoiskokeessa pelästytetään ohjaajansa kanssa kulkeva koira, joka viedään pois tilanteesta ennen kuin se ehtii tarkistamaan, mistä olikaan kyse. Pienen viiveen jälkeen koira viedään
uudelleen pelästyspaikkaan. Koiran käytös lähestyttäessä yllätyspaikkaa kuvastaa sen pehmeyttä tai
kovuutta, siis muistijäljen vaikutusta sen toimintaan. Kova koira ei muista pelästystä, vaan menee
varauksetta yllätyskohtaan. Pehmeä koira taas pyrkii välttämään uudestaan menemistä paikalle, jossa
se pelästytettiin, tai ainakin pyrkii kiertämään sen
mahdollisimman kaukaa.

Kovuuden arvoasteikko on seuraava:
+3 Kohtuullisen kova
+2 Kova
+1 Hieman pehmeä
-1 Erittäin kova
-2 Pehmeä
-3 Erittäin pehmeä
Aikanaan luonnetestin luojat ilmeisesti odottivat koiran kovuudelta paljon enemmän kuin mitä
todellisuus tarjosi. Jopa rottweilerin ihanneprofiilissa oli 1980-luvulla tavoitearvosanana +2 kova.

Useimmiten tuossa erikoiskokeessa käytetään
naruun kiinnitettyä haalaria, joka vedetään nopeasti ylös aivan koiran edessä. Joskus myös käy-
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Jalostuksellisesti kovuus tärkeää. Perimältään kova
pentu kasvaa luonteen ilmiasultaan kuvastamaan
perimäänsä, sen sijaan perimältään pehmeä saattaa aikuisena kuvastaa jopa enemmän ympäristönsä vaikutusta kuin perimäänsä.

Arvosanaa -1 Erittäin kova ei tällä vuosisadalla ole
nähty, ja koko viime vuosisadallakin vain neljä
kertaa. Kyseiset tulokset ovat kokonaisuudessaan
melko poikkeavia, ja ilmeisesti koiran poikkeavaa käytöstä on selitetty kovuuden asteella. Rodut,
joille tämä arvosana on annettu, ovat saksanpaimenkoira, rottweiler, airedalenterrieri sekä pitkäkarvainen collie.

Koulutuksessa pehmeä koira omaksuu uudet asiat
ja oppii hyvin nopeasti. Mikäli koiralla on hiemankin miellyttämishalua, tarvitaan vain minimimäärä toistoja, jotta koira oppii uuden asian.

Myös arvosanan +2 Kova osuus on olematon, noin
0,3 % testatuista koirista päätyy tähän arvosanaan.
Optimiarvosanaan +3 Kohtuullisen kova on koko
testihistorian aikana päätynyt 18 % testatuista
koirista.

Valitettavasti on todettava hyvämuistisen koiran
kohdalla tämän toimivan myös päinvastoin, eli
yllättävä epämieluisa tilanne koulutuksessa saattaa saada koiran lopettamaan jo oppimansa asian
suorittamisen. Koira pyrkii välttämään joutumasta
samaan tilanteeseen, jossa yllättävä tapahtuma syntyi, eli ei tämän jälkeen toimi oppimallaan tavalla.
Pehmeä koira saattaa vaatia esimerkiksi käskysanan vaihtamista, kun se on kokenut epämiellyttävän yllätyksen käskysanaa käytettäessä.

Valtaosa (66,5 %) päätyy joukkoon +1 Hieman
pehmeä.
-2 Pehmeä arvosanan saa 14,6 % ja arvosanan -3
Erittäin pehmeä 0,4 %.
Kuitenkin on huomattava, että Erittäin pehmeitä
koiria on edellä esitettyä enemmän, mutta ne eivät
kirjaudu tuloksiin, koska niiden testi yleensä keskeytetään eikä arvostelua anneta.

Kova tai kohtuullisen kova koira oppii pehmeää
toveriaan hitaammin, toistoja tarvitaan useimmiten enemmän. Pehmeäluonteisesta lajitoveristaan poiketen kovuutta omaava koira ei opittuaan
muuta toimintaansa, vaan opittu säilyy mielessä.

Kovuuden arvosanat ovat muuttuneet melkoisesti
testihistoriamme aikana. Etenkin arvosanojen +1
Hieman pehmeä osuus on kasvanut merkitsevästi.
1990-luvulla (jolloin testikertojen määrä oli riittävä tilastointiin) oli hieman pehmeiden osuus
54 %, nykyään tämän arvosanan osuus on 74 %.
Tähän kehitykseen vaikuttaa luonnollisesti myös
materiaali; testattavien rotukirjo oli 1990-luvulla
merkittävästi kapeampi kuin tällä hetkellä.

Yleisesti katsotaan helpoimmin koulutettavaksi
arvosanalla +1 Hieman pehmeä arvioitu koira.
Tämä arvosana on kuitenkin melkoisen laaja, ja
sen sisällä löytyy melkoisesti vaihtelua. Myös kouluttajat ovat erilaisia, ja kovuuden/pehmeyden
lisäksi koiran muut ominaisuudet täydentävät sen
koulutettavuutta.
Julkaistu alun perin Palveluskoirat-lehdessä 6/19.

Kovuus koiran koulutuksessa ja käytöksessä yleisesti
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LUOKSEPÄÄSTÄVYYS
Mitä luonnetestissä tarkoitetaan koiran luoksepäästävyydellä. Miten sitä mitataan? Vaikuttaako luoksepäästävyys jotenkin koiran koulutettavuuteen?
Teksti: Jorma Lankinen

Luoksepäästävyydellä tarkoitetaan koiran suhtautumista sille vieraaseen ystävällisesti käyttäytyvään
ihmiseen eri tilanteissa.

+1 Mielistelevä
-1a Selvästi pidättyväinen, ei yritä purra
-1b Selvästi pidättyväinen, yrittää purra
-2 Hyökkäävä
-3 Salakavala

Luoksepäästävyyden erikoiskoe on testin alussa
ohjaajan haastattelun jälkeen. Tuomari kutsuu koiraa luokseen ja, jos koira ei tule, menee sen luo.
Mikäli koira on kovin varautunut, tuomari voi ottaa
ohjaajalta taluttimen ja tehdä koiran kanssa pienen
lenkin. Mikäli koira ei salli tuomarin koskea itseään,
se saa tästä osuudesta negatiivisen arvosanan.

Arvosteluasteikon muutos näkyy luonnollisesti
myös tilastoissa.
Oheinen kaavio kertoo luoksepäästävyyden optimiarvosanojen +3 osuudet vuodesta 1996, aikana, jolloin kaikkien rotujen testaukset ovat olleet virallisia.
Testattujen koirien luoksepäästävyys ei todellakaan
ole kaavion ajanjakson kuluessa laskenut näin voimakkaasti, vaan lomakkeen uudet vaihtoehdot ovat
vieneet optimiarvosanan osuutta alaspäin. Nykyisellään asteikko kertoo enemmän koiran todellisesta
luoksepäästävyydestä.

Luoksepäästävyyden arvosanaan vaikuttavat kaikki
kontaktit tuomareiden kanssa koko testin aikana.
Myös hyökkäysten jälkitilanteet, joissa tuomari
muuttuu ystävälliseksi, arvostellaan. Yhteiskuntamme edellyttää koirilta hyvää tilannetajua; jos
koira ymmärtää jonkin tilanteen uhkaavaksi väärin,
on sen palauduttava välittömästi.

Viimeisen lomakemuutoksen (vuonna 2015) voimassaolon aikana testeissä annettujen arvosanojen
jakaumat olivat seuraavat:

Kaikista luonnetestin osa-alueista luoksepäästävyyden arvostelu on muuttunut eniten. Nykyinen
lomake kuvaa koiraa seuraavasti:

+3 Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin 68,5%
+2a Luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen
20,7%
+2b Luoksepäästävä, hieman pidättyväinen 8,9%

+3 Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin
+2a Luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen
+2b Luoksepäästävä, hieman pidättyväinen
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-1b puolestaan ei salli kontaktia, mutta pakenemisen sijaan yrittää näykkiä.

+1 Mielistelevä 0,4%
-1a Selvästi pidättyväinen, ei yritä purra 1,0%
-1b Selvästi pidättyväinen, yrittää purra 0,3%
-2 Hyökkäävä 0,2%
-3 Salakavala 0,1%
Eli selkeä valtaosa testatuista koirista on luoksepäästäviä ja saavuttaa arvostelussa positiivisen arvosanan.

-2 Käy päälle vieraan tullessa lähelle.
-3 Käyttäytyy kohdattaessa normaalisti, mutta kun
ihmisen huomio hajaantuu, koira käy varoittamatta
päälle esimerkiksi takaa päin.

Mitä arvosana tarkoittaa koiran käytöksessä
+3 saa koira, joka koko testin ajan, myös hyökkäysten jälkeen, hyväksyy ystävällisen ihmisen kontaktin
eikä väistä sitä.

Luoksepäästävyys koiran koulutuksessa ja käytöksessä
Luoksepäästävyys on selkeästi perinnöllinen ominaisuus, mutta se on myös tietyssä määrin opetettavissa.
Lievästi pidättyväinen koira voidaan opettaa esimerkiksi vanhan kunnon makkararingin avulla rakastamaan kaikkia vieraita. Tämä toimii vain ja ainoastaan lievissä tapauksissa, todella pidättyväistä koiraa
ei saa ihmisystävälliseksi.

+2a kuvaa lähinnä koiraa, jonka rotumääritelmässä
mainitaan pidättyvyys vieraita kohtaan. Se ei nauti
vieraiden ihmisten huomiosta eikä itse hakeudu
moiseen. Koira olisi mieluiten omissa oloissaan tai
omistajansa kanssa, mutta sallii kontaktin.

Oppiminen toimii myös toisin päin. Vieraiden
pelottelema koira alkaa helposti käyttäytyä pidättyväisesti. Onnistuminen tällaisen koiran totuttamisessa vieraisiin on hyvin pitkälle kiinni koiran luonteen pehmeydestä.

+2b on edellistä pidättyväisempi. Kaikesta näkee,
että koira ei viihdy vieraan ihmisen kanssa. Jos olisi
mahdollista, se poistuisi. Koira myös yleensä jonkin
verran pelkää vieraita ihmisiä.
+1 on koira, joka alistuu vieraalle. Takana usein
pelko, jonka peittämiseksi on opittu menemään
selälleen vieraan edessä ja tekemään kaikki mahdolliset alistumiselkeet.

Koiran luoksepäästävyys tarkistetaan lähes kaikissa
koemuodoissa ja myös näyttelyissä, joten se on ominaisuutena todella arvokas.
Julkaistu alun perin Palveluskoirat-lehdessä 1/20.

-1a on koira, joka ei päästä vierasta koskemaan, vaan
pakenee peloissaan. Kontaktia yritettäessä se menee
helposti paniikkiin.
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Viimeisenä on vuorossa laukauspelottomuus, josta tuttuun tapaan kirjoittaa pitkän uran luonnetestituomarina tehnyt Jorma Lankinen. Hän kokosi ja julkaisi testien tuloksia aikana ennen SKL:n jalostustietokantaa.

LAUKAUSPELOTTOMUUS
Mitä luonnetestissä tarkoitetaan koiran laukauspelottomuudella. Miten sitä mitataan
Teksti: Jorma Lankinen

Reagoiminen ääniin on jo kauan tunnettu perinnöllisenä ominaisuutena, ja metsästys- ja palveluskoirien jalostuksessa sitä onkin seurattu jo toistasataa vuotta.

Laukausarka – reagoi voimakkaasti, pakenee (1 %)

Luonnetestissä laukauspelottomuus testataan kaiken muun suorituksen jälkeen, jotta mahdollinen
laukauksiin reagointi ei vaikuttaisi muihin osaalueisiin. Liikkeessä olevalle koirakolle ammutaan
ensin yksi laukaus 9mm starttipistoolilla, minkä
jälkeen koirakko pysähtyy noin 15 metrin päähän
ampujasta ja ammutaan toinen laukaus. Mikäli
koiran reaktioiden selvittämiseksi tarvitaan useampia laukauksia, voidaan maksimissaan ampua
viisikin laukausta. Koira saa havaita laukaukset,
mutta optimitilanteessa se ei reagoi niihin näkyvästi.

Laukaisupelottomuuden testaaminen on aikojen
saatossa muuttunut. Ennen laukauspelottomuus
oli yhdistettynä hermorakenteen arvosteluun eikä
siitä saanut erillistä arviota. Vaikka laukauspelottomuus voidaankin katsoa virheeksi koiran hermoissa, on hieman tarpeettoman yksinkertaista
yhdistää ne samaan arvosanaan, sillä paukkuarallakin koiralla voi olla muilta osin hyvät hermot. Tästä johtuen laukauspelottomuus erotettiin
omaksi arvosanakseen 1990-luvun puolivälissä.

Yhteensä siis 7 % testatuista ei siis saa hyväksyttyä
tulosta laukauspelottomuudesta.

Myös ampumisen suorittamisen käytännöt ovat
aikojen saatossa vaihdelleet. Uusin muutos on
ensimmäisen laukauksen ampuminen koirakon
liikkuessa; aiemmin koirakko seisoi ammuttaessa
paikallaan. Kun laukauspelottomuus oli yhdistettynä hermorakenteen arvosanaan, voitiin korkeimpia arvosanoja harkittaessa ampua, kun koira
oli pimeässä huoneessa. Onneksi tästä käytännöstä
on sittemmin luovuttu.

Koiralla on siis ammuttaessa jo koko testin paineet
päällä, ja se voikin hermopaineen takia reagoida
poikkeuksellisen voimakkaasti.
Koiran reaktiot arvioidaan seuraavalla asteikolla
(suluissa testattujen koirien prosenttiosuudet):
Positiiviset arvosanat
Laukausvarma – ei selviä reaktioita (62 %)
Laukaskokematon – reagoi ensimmäiseen laukaukseen, tottuu (32 %)
Paukkuärtyisä – reagoi laukauksiin aggressiivisesti
(2 %)

Rotukohtaiset erot ovat valitettavan suuria, sillä
laukausalttius jää helposti muiden jalostusominaisuuksien jalkoihin. Alla olevassa taulukossa
ovat eniten keskiarvosta poikkeavat rodut vuosina
2015–2019.

Negatiiviset
Laukausaltis – reagoi selvästi laukauksiin, ei
palaudu heti (6 %)
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Koiranruokaa,
joka on hyvää
myös ympäristölle.

Tutustu Alvarin nollapäästönappuloihin ja
tilaa maistiaiset kotiovelle: alvarpet.com
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MAAILMALTA
Tässä lehdessä airistaiteilija Ann Curranin tervehdys. Hänet valittiin vuosikokouksessa yhdistyksen kunniajäseneksi.
Hei ystävät ja airislaiset Suomessa. Toivon, että
voitte hyvin ja saatte nauttia ainakin yhden airiksen seurasta polveanne vasten. Tiina on pyytänyt
minua kirjoittamaan vähän koiristani ja siitä,
kuinka aloin piirtää airedaleja.
Synnyin Wimbledonissa 1954, Siihen aikaan
Triangin tehdas sijaitsi Mertonissa lähellä kotiamme, jossa asuimme. Siellä tehtaassa valmistettiin monenlaisia leluja. Ehkäpä vaikka parhaiten tunnettuja olivat heidän junasarjansa, siellä
valmistettiin myös airedalen- / welsin- ja kettuterrierien näköisiä lasten kävelytukia. Isäni osti
minulle yhden sellaisen, jonka avulla opettelin
kävelemään. Siitä se alkoi.
Ensimmäinen airedaleni tuli Saredonin kennelistä vuonna 1978. Kutsuin häntä Clouseauksi

ja olin onnekas, kun pystyin valitsemaan hänelle
itse kennelnimen, joten rekisteröin hänet ”Etsivä
Clouseauksi”. Hän oli iso, komea ja tuotti paljon iloa. Clouseau tutustutti minut koiranäyttelyihin ja trimmauksen maailmaan. Yhdessä
näyttelyssä tapasin parin, joka oli suunnitellut
pentuetta ja niin varasin itselleni pennun, josta
tuli vuotta myöhemmin minun toinen airedaleni. Kutsuin häntä Cloveriksi. Siihen aikaan
nuoressa perheessäni ei ollut aikaa piirtämiselle
tai maalaamiselle, mutta lasten kasvaessa ja koirien vaatimuksesta liityin Airedale yhdistykseen
ja otin aktiivisesti osaa toimikuntiin ja aloin kirjoittaa uutiskirjeitä. Homma jatkui ja ensimmäinen joulukorttini tuli myyntiin 90-luvun
lopulla. Se oli mustavalkoinen. Näen tyylini
muuttuneen vuosien aikana ja uskon vaikutuksen johtuneen siitä, että olen oppinut trimmaa-

DogOnWheels
Ragtails
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maan ja ymmärtämään paremmin rodun ulkomuotoa ja ominaisuuksia. Piirtäminen ja maalaaminen ovat olleet harrastukseni tähän päivään
asti.

saan hänet hallintaan. Koulutus vaati paljon
työtä, Billy-nimisen kouluttajan apua - ja naurussa oli usein pitelemistä. Hänestä tuli lopulta
aika hyvä ja hän jopa pääsi esittämään taitojaan
yhdessä Billyn koirien kanssa. Hän oli Ragtail
Ready Teddy Go. Olkaa varovaisia, miten nime-

Cloverin ja Clouseaun ansiosta tuli Noggin
vuonna 1986 ja ihana iso poika ”Arthur” 1987.
Näiden vuosien aikana neljällä tytölläni on ollut
8 pentuetta. En käynyt paljoa näyttelyissä, koska
niitä ei järjestetty kovin usein täällä Skotlannissa.
On aina vaikea päästä tänne Skotlantiin mutta
koirat ulkoilivat, kävivät koululla, rannalla ja
metsässä kävelyillä, joista ne nauttivat paljon.
Brass rakasti kantaa puolestani selkärepussaan
kauppatavaroitani ja Una rakasti harjoitella tottelevaisuutta. Teddy oli työssään myös kuuliainen. Teddyn oli pakko harjoitella tottelevaisuutta, nimittäin hän jahtasi polkupyöriä, vihasi
muita koiria ja katosi kun ei ollut silmän alla,
ei tullut takaisin huudettaessa ja oli muutenkin
melkoinen painajainen 11 kuukauden ikäisenä.
Opin paljon Teddyltä. Hänen vuokseen osallistuin jopa koirapsykologian verkkokurssille,
jotta oppisin ymmärtämään paremmin, miten

Teddy Working ja Una, Brass, Flash

ätte koiranne… Teddy todella otti usein hatkat!
Osallistuin kennelyhdistysten tuomarikoulutukseen ja niin minusta tuli näyttelytuomari. Arvostelin avoimissa näyttelyissä Pohjois-Englannissa
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ja Skotlannin Kennel Clubissa mutta huomasin,
ettei se ollut minua varten. Liian hermoja raastavaa!!! Kaikki koirat tietenkin olivat upeita.
Vuosien varrella olen kokeillut monenlaisia käsitöitä. Pidän mohairista tehdyistä vanhanaikaisista teddykarhuista (pitkine käsivarsineen ja
jalkoineen sekä pitkine kuonoineen). Nykyään
minun on vaikea käsitellä kovaa täytettä niveltulehduksen vuoksi (samoin minun on vaikeaa
trimmata ja hoitaa puutarhaa), mutta olen liittänyt oheen muutamia kuvia aiemmin tekemistäni
töistä. Olen myös tehnyt lasimaalauksia, lasimosaiikkia, seinämaalauksia, veistoksia ja neulahuovutustöitä. Ja tietenkin ompelua! Olen pikkuhiljaa oppinut pitämään siitä – vaikka tikkaus
oli valtava haaste. Ihailen kaikkia ihania tilkkutöiden tekijöitä, jotka pystyvät kokoamaan pienet tilkut niin tarkasti. Nostan heille hattua.

Quilt

Needlefelt
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Em. on saanut minut rakastumaan vintage
ompelukoneisiin. Jos sinulla itselläsi ei ole sellaista, muistat varmasti isoäitisi…? 100 vuotta
sitten ja ylikin tehdyt koneet olivat kauniita, tekniikka oli uskomaton ja ne olivat kauniita katsella. Singerin ompelukoneyritys sijaitsi Clydebankissa, Skotlannissa. Vain 40 minuutin päässä
nykyisestä asuinpaikastani. Clydebank on tunnetumpi laivanrakennuksesta, mutta Singerin
tehdas työllisti silloin tuhansia ihmisiä. Singerin
kello oli ikoninen ja se näkyi kaikkialle Clydebankissa. Sanotaan, että kukaan Clydebankissa
ei tiennyt mitä kello on! Kello purettiin ilman
keskustelua asiasta. Se oli surullinen historiallinen menetys.
No niin – alan olla valmis lähettämään tekstini
Tiinalle käännettäväksi lehteenne… ja kun se on
lähtenyt, mieleeni tulee varmasti monia muita
asioita, joita olisin voinut teille kertoa. Mutta on
ollut ilo jakaa kokemuksia kanssanne; kiitokset
tuestanne näiden vuosien varrella.

Airebear

Annie

Una-unfinished
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Vastausvuorossa: Katja Virtanen
Kuka olet?
Esittele itsesi ja perheesi
Olen Katja Virtanen Vantaalta, missä asun yhdessä kahden airikseni - seitsemän vuotiaan
Muskan (High Voltages Rock Singer) ja vajaat
neljä vuotiaan Viggon (High Voltages Take One
Direction) - sekä avopuolisoni kanssa.
Ensimmäisen koirani oli isäni kanssa omistamani karkeakarvainen saksanseisoja, jonka kanssa yhteisen elämäntaipaleen aloitin ollessani
vasta neljävuotias. Tinkan rinnalla kolusin läpikotaisin niin Keskuspuiston Helsingissä kuin myöhemmin monet kotimaan luontokohteet aivan
pohjoisinta Suomea myöden. Tämän uskollisen
koiran kanssa jakamieni lähes kuudentoista yhteisen vuoden jälkeen on perheeseeni kuulunut
mm. kaksi irlanninterrieriä, cockerspanieli ja nyt
siis kaksi airista.

Koirat reissaavat mukana myös lomalla.

Miksi valitsit juuri airedalen?
Airedale perheeseemme tuli alkukesästä 2013,
kun etsin itselleni harrastus- ja reissukaveria sekä

koirakaveria tuolloin 11-vuotiaalle irlanninterrieri uroksellemme sen jäätyä perheen ainoaksi
koiraksi edellisenä jouluna. Tällä kertaa mielessäni oli jälleen hieman kookkaampi koira, josta
saisimme koko perheelle yhteisen kumppanin.
Metsäkoirarotuja en kuitenkaan enää halunnut vaikka toivoinkin koiralta myös kykyä toimia itsenäisesti. Airis oli ollut itselleni vaihtoehto
jo aiemminkin, mutta vasta 12 vuotta elämää
irlanninterriereiden kera vakuutti myös loput
ruokakunnastamme yhteiselon mahdollisuudesta suuremman terrierin kanssa. Viimeistään
tutustumiskäynnillä kasvattajan luona vastassa
ollut touhukas pentulauma ja hyväntahtoinen,
luonteikas äitikoira vakuuttivat meidät päätöksen oikeellisuudesta.
Mikä koirassasi eniten ihastuttaa ja
vihastuttaa?
Molemmat koiristani ovat aina valmiita osallistumaan puuhaan kuin puuhaan vuorokaudentai vuodenajasta riippumatta. Kotona ne löytyvät kuitenkin useimmiten lekottelemassa omissa
oloissaan tai nyhjäämässä keskenään. Kainalokoiran virkaa Viggo ja Muska toimittavat ensisijaisesti pyydettäessä; satunnaisesti omasta
halustaan. Vaikka nämä puolisisarukset ovat
temperamentiltaan kuin yö ja päivä, on elämä
niiden kanssa varsin mutkatonta. Pehmeähkönä narttuna Muska saattaa muistaa epämiellyttävät tilanteet jonkin aikaa, kun taas Viggo
porskuttaa kohti uusia pettymyksiä kuin edellisiä ei olisi koskaan ollutkaan. Moottoria tekemiseen löytyy tarvittaessa kuitenkin molemmilta.

Viggo ja Muska tokoilevat leikkimielellä.
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Etenkään reaktiivisen ja erittäin vilkkaan Viggon
kanssa mikään päivä ei ole samanlainen saati
ennustettavissa vaan elämä on täynnä ihania
(ja ei niin mukavia) sattumuksia niin kotinurkilla
kuin harrastuksissa.
Tällä hetkellä eniten vihastuttaa koirien liian
omatoiminen nenänkäyttö ja kyltymätön halu
päästä pupujahtiin iltaisilla remmilenkeillä. Kun
hajuja etsitään samaan aikaan niin ilmasta kuin
maasta kahden kuonon voimin, on emännän
raajat kovilla rusakko- tai citykaniseurueen sännätessä yllätettynä piilostaan karkuun. Vielä
ei aika ole ennättänyt kokonaan kultaamaan
Viggon pentuajan askartelujakaan – se on ensimmäinen kaikista perheemme koirista, jonka
leuoissa useat puiset (tai ylimalkaan mitkään)
huonekalut ja kiintokalusteet ovat saaneet aivan uudenlaisen muodon puutarhakasveista
nyt puhumattakaan.

Polkujuoksu on yhteinen harrastus.

luilla samoilu – tällä hetkellä lähinnä kävellen
vaikka Muska ja Viggo on opetettu myös koirajuoksun alkeisiin.

Mitä harrastat koirasi kanssa?
Molempien koirien kanssa harrastamme leikkimielisesti rally-tokoa ja tokoa pään ja kropan
hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Myös muutama
(nakki)jälki on pellonreunaan tullut polkaistua.
Tärkein harrastuksemme on kuitenkin metsäpo-

Miten toimit Satyssä?
Satyssa olen rivijäsen, jonka on saattanut tavata erilaisissa yhdistyksen koulutustilaisuuksissa
pääkaupunkiseudun tuntumassa.
Mitä koirasi sinulle merkitsee?
Koirat ovat minulle ja perheelleni ennen kaikkea perheenjäseniä, joiden kanssa sekä arki
että lomat jaetaan niin kotona, mökillä kuin reissussa. Koirani ovat se moottori, joka saa liikkeelle ja ylös sohvanpohjalta vapaapäivinä. Arkisin
niiden seurassa on hyvä rentoutua ja palautella
päätä ja kroppaa väliin hyvinkin fyysisen ja kiihkeätempoisen työpäivän jälkeen.
Onko seuraava koirasi airedale?
Seuraavakin koira, jos elämäntilanne aikanaan on suosiollinen, on varmuudella korkeajalkainen terrieri. Ehkä aavistuksen helpommin
trimmattavissa oleva rotu kuin airis olisi mahdollinen, kuka tietää. Joka tapauksessa tällä
hetkellä nautin molemmista airiksistani pyyteettä täysin sydämin.
Terveisiä Satylaisille
Kaikille Satylaisille toivotan koirailun täyteistä
syyskesää ja hyviä kelejä niin treenailuun kuin
luonnosta nauttimiseen omien karvakavereiden seurassa.
Seuraavaksi haastan
Marja Saleniuksen

Metsässä viihdytään säännöllisesti.
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SATYn kunniajäsen

Ritva Levänen
4.11.1935 – 19.6.2020

Levästen perheeseen hankittiin ensimmäinen airedale Ferryhill-kennelistä; se eli ainoastaan 1 v 5 kk. Koiran sairastaminen ei lannistanut, v. 1974 perheeseen tuli Eho Axi, ja sen jälkeen Leväsillä on ollut jatkuvasti airiksia. Axin kanssa tultiin mukaan yhdistyksen tapahtumiin, osallistuttiin trimmauskursseille, ulkoilupäiville ja heti ensimmäiselle SATYn kesäleirille Haukkulaaksossa v. 1974. Ritva ja tyttärensä Riitta
osallistuivat yhdistyksen keskeisiin tapahtumiin ja Ritvasta tuli kantava voima, oli sitten kyseessä pk-otteluiden buffa, myyjäiset, kirpputori, illanvietot, Messukeskuksen infokoppi – ja pian tuli mukaan myös
leiri-isännyys.
Ritva ja Martti Levänen olivat leirin vetäjinä Pomarkussa ensimmäisen kerran v. 1989, Ritva oli vetäjänä
yhteensä 12 kertaa, Martin lisäksi hänellä oli apunaan kerran Ulla ja Jaakko Stenroos ja toisen kerran Jutta Rajala, Laura Heinonen ja Eeva Salonen. Parhaimpana aikoina leirillä oli 110 osallistujaa, ja koiria oli
saman verran. Ritva ja Martti loivat leirille lämpimän tunnelman, ja leirillä tapasivat toisensa niin vastaalkajat kuin kokeneet konkarit eri puolelta Suomea. Leirillä pyrittiin antamaan ’avaimet käteen’ uusille
airiksen omistajille niin trimmauksessa kuin vaikkapa agilityssä, tottelevaisuuskoulutuksessa ja lajiesittelyissä, jotta SATYlaisten olisi helpompi ottaa kontaktia omilla paikkakunnillaan vastaavaa toimintaa harrastaviin koirayhdistyksiin. Unohtamatta tietenkään yhteisiä illanviettoja ja grillikatosta!
SATYn postitustoimisto toimi Levästen autotallissa, siellä postitettiin Karvakuono ja kiertokirjeet kymmeniä vuosia. Osoitteet painettiin Adreman lyijylevyjen avulla lehtien takakansiin ja kirjekuoriin, lehdet
ja kirjeet lajiteltiin ja niputettiin postinumerojärjestykseen ja vietiin postiin. Parhaimpina aikoina tämä
käsitti yli 1000 lehden postitusta, koska jäsenien lisäksi lehti piti postittaa myös yhteistyökumppaneille,
mm. Helsingin Kaupungin puisto-osasto, Pieneläinsairaala, ulkomuototuomarit jne. saivat omat lehtensä. Postitus jatkui kiertokirjeiden osalta aivan viime vuosiin saakka, onneksi Adrema oli jo vaihtunut tietokoneella tulostettuihin tarroihin!
Ritva emännöi v. 1998 Maailmannäyttelyn yhteydessä SATYn järjestämää illanviettoa. Tarjoilu oli yltäkylläistä ja jopa viiniä oli tarjolla, mikä ei ollut kovin yleistä koiratapahtumissa niihin aikoihin. Vieraina oli mm. NATAn (National Airedale Terrier Association) puheenjohtaja Michael Sarjeant, Mary Swash
(englantilainen Jokyl-kennel), Jane Harvey (Rangeaire, Australia), Keith Lovell (Tjuringa, Australia) sekä
muita airisharrastajia mm. Ruotsista.
Ritva oli meille airislaisille todellinen voimanlähde. Hän oli aina valmis tarttumaan erilaisiin tehtäviin,
iloinen, positiivinen ja kannustava. On ollut kunnia saada toimia hänen kanssaan airislaisten hyväksi.
Laura Mäenpää
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Aippi, Ami

Anne Mari Ikonen
23.1.1961 – 16.7.2020
SATYn puheenjohtaja v. 2006
Jalostustoimikunnan jäsen 2004 - 2011
Aipin airisharrastus lähti liikkeelle v. 1984, jolloin hän ystävänsä Eeva Salosen (kennel Hiuhaun) ja Maija Kaarnalahden (SATYn pitkäaikainen jäsensihteeri) avustuksella hankki Englannista Katien, Karudon Kat Talk. Uudessakaupungissa oli voimakas kenneljunioriharrastus, ja niinpä Aippi harrasti erilaisia pk-lajeja, pelastuskoiratoimintaa, näyttelyitä ja pätevöityi kehäsihteeriksi.
Katien kuoltua Aippi meni Englantiin Jokyl-kenneliin, jossa hän ½ vuoden ajan siivosi kenneltiloja, kantoi vettä koirille, ulkoilutti niitä – mutta oppi myös trimmaamaan Mary Swashin opastuksella, pääsi käymään näyttelyissä ja esittämään koiria.
Jokyl on Englannin eräs arvostetuimmista kenneleistä, jolla on laajat yhteydet ympäri maailman. Hän kävi Mary Swashin
kanssa USA:ssa ja tutustui sen ajan merkittävimpiin eurooppalaisiin ja australialaisiin airiskasvattajiin. Aippi piti jatkuvasti
yhteyttä Jokyliin ja oli selvillä rodun tilanteesta aina viimeiseen saakka.
Aipin seuraava koira olikin sitten Jokyl A New Smartie, s. 1998, josta tuli Swab’s kennelin kantanarttu. Kennelnimen Swab’s
Aippi valitsi siksi, koska oli töissä Viking Linella ja swab on merimiehistä käytetty slangisana. Niinpä Aipin pentujen nimet
ovat meriaiheisia, esim. laivojen nimiä tai tunnettuja merirosvoja.
Menestynein kasvatti oli C.I.B. POHJ MVA FIN MVA SE MVA DK MVA NO MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT
MVA PMV-04 V-05 BALTV-06 V-06 EEV-06 LTV-10 EEV-10 EEVV-10 Swab’s Brittannic (vuoden kaunein 2003 – 2006).
Seuraavakin vuoden kaunein oli Swab’s, C.I.B. POHJ MVA FI MVA DK MVA SE MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT
MVA LV JMVA EE JMVA BALTJV-07 JV-07 V-09 Swab’s Calico Jack (vuosina (2007 – 2010).
Aippi toimi Eevan kanssa kantavana voimana Turun alaosaston toiminnassa, erikoisalana tietenkin trimmausopastus. Hän
oli vahvasti mukana SATYn toiminnassa; hän osallistui kesäleireille, kävi yhdistyksen kokouksissa ja tapaamisissa, hän oli keräämässä rahaa yhdistykselle Hietalahden kirpputorilla
ja jokavuotisissa joulumyyjäisissä. Kaikki tämä n. 4:n tunnin ajomatkan päässä Uudestakaupungista vanhaa Turuntietä ajaen.
Aippi valittiin jalostustoimikuntaan v. 2004, jonka vetäjänä hän toimi vuodesta 2005 lähtien. Hän oli erityisen paneutunut
koiran rakenteeseen, ja oli huolissaan rodussa ilmenevästä liioittelusta. Vuonna 2006 hän toimi yhdistyksen puheenjohtajana.
Menetimme Aipissa merkittävän rodun asiantuntijan ja puolestapuhujan.
Laura Mäenpää

Airedaleharrastajien Millenium-viikonloppu Bingleyssä 6/2000;
kuvassa team Jokyl, mm. Mary Swash, Dodo Sandahl. Olive Jackson ja Aippi

Aippi, Ruth Millar ja Jokyl A New Smartie ROP SATYn erikoisnäyttelyssä v. 2000.
Aipin Jokyl Truly Yours oli VSP SATYn erikoisnäyttelyssä v. 2018.
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Suomen Airedalenterrieriyhdistys r.y.
Kotipaikka Helsinki
Y-tunnus 2801818-1

Toimintakertomus ja tilinpäätös 01.01.2019 - 31.12.2019

Sisällys
Toimintakertomus
Talousarviovertailu
Tase
Tuloslaskelma
Liitetiedot
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista
Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset
Tilinpäätösmerkintä
Toiminnantarkastuskertomus

Tase-erittelyt
Nordea Pankki Suomi Oyj Taina Lundelinin rahastotili
Myyntiartikkeleiden vaihto-omaisuusluettelo
Muu vaihto-omaisuusluettelo
Käteiskassa
Nordea Pankki Suomi Oyj maksuliiketili
Nordea Pankki Suomi Oyj myyntiartikkelitili
Taina Lundelin erityiskatteisen rahaston käyttö
Taina Lundelin erityiskatteisesta rahastosta kirjautut kulut 2016 - 2019

Tilinpäätöksen laatija:
Sari Lintula
Tilinpäätös (KPL 3:8.1 §) on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden
päättymisestä (KPL 2:10.1 §) ja tilikauden tositeaineisto vähintään 6 vuotta
sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt (KPL 2:10.2 §).
Liitetietotositteet on säilytettävä osana tilinpäätöstä vähintään 10 vuotta
tilikauden päättymisestä.

Tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2029 ja tositeaineisto 31.12.2025 asti.
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SUOMEN AIREDALENTERRIERIYHDISTYS R.Y.

TALOUSARVIOVERTAILU
31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

E ro €

Tot. -%

400,00
3 500,00

580,00
880,00

245,00 %
125,14 %

500,00
0,00
500,00
550,00

1 249,53
0,00
265,20
-550,00

349,91 %
0,00 %
153,04 %
0,00 %

1 299,00

0,00
765,20
0,00

646,00
131,00
0,00
7 886,53

600,00
500,00
100,00
6 150,00

46,00
-369,00
-100,00
1 736,53

107,67 %
26,20 %
0,00 %
128,24 %

1 056,50
237,00
765,00
4 796,50

-805,00

-505,00
430,69
250,00

268,33 %

-334,00

0,00 %

-1 770,00

12
Varsinainen toiminta
Varsinaisen toiminnan tuotot
Koulutustoiminta ;
Palvelus- ja pelastuskoira koulutustuotot
Näyttely- ja kilpailutoiminta

980,00
4 380,00

1 749,53

SATY:n Erikoisnäyttely
Match-Show

SPKL -tapahtuma / näyttely
Luonnetestitoiminta
Tiedotustoiminta
Jalostustoiminta
Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä
Varsinaisen toiminnan kulut
Toiminnan kulut
Koulutustoiminta
Palvelus- ja pelastuskoira koulutuskulut
Näyttely ja kilpailutoiminta

2019
Budjetti
12 kk

1.1. - 31.12.2018
Toteutunut

364,00
1 075,00
1 299,00
0,00
0,00

0,00

-300,00
-7 700,00
-250,00

0,00 %

-1 049,04

SATY:n Erikoisnäyttely

0,00

0,00

0,00

0,00 %

-1 049,04

Match-Show

0,00

-250,00

250,00

0,00 %

0,00

-700,50
-496,65
-4 958,87
0,00
-14 230,33
-6 343,80

-800,00
-500,00
-9 500,00
-500,00
-19 550,00
-13 400,00

99,50
3,35
4 541,13
500,00
5 319,67
7 056,20

0,00 %
99,33 %
52,20 %
0,00 %
72,79 %
47,34 %

-326,47
-1 049,89
-9 812,05
-1 673,49
-16 014,94
-11 218,44

-282,72
-447,39
-403,01
-117,24
0,00
-416,80
-376,00
-40,00
-625,00
0,00
0,00
0,00
-2 708,16

-250,00
-150,00
-400,00
-110,00
-100,00
-300,00
-400,00
-640,00
0,00
-60,00
-550,00
0,00
-2 960,00

-32,72
-297,39
-3,01
-7,24
100,00
-116,80
24,00
600,00
-625,00
60,00
550,00
0,00
251,84

113,09 %
0,00 %
100,75 %
106,58 %
0,00 %
138,93 %
94,00 %
6,25 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
91,49 %

-1 722,52
-140,00
-393,36
-108,56
-41,32
-303,98
-622,00
-40,00
-600,00
-40,00
-545,12
-1 624,72
-6 181,58

-16 938,49
-9 051,96

-22 510,00
-16 360,00

5 571,51
7 308,04

75,25 %
55,33 %

-22 196,52
-17 400,02

8 679,00
2 113,70
60,05
10 852,75

9 700,00
1 360,00
300,00
11 360,00

-1 021,00
753,70
-239,95
-507,25

89,47 %
155,42 %
0,00 %
95,53 %

9 563,00
1 169,30
78,72
10 811,02

Palvelus- ja pelastuskoira kilpailukulut
Luonnetestitoiminta
Tiedotustoiminta
Jalostustoiminta
Toiminnan kulut yhteensä
Varsinaisen toiminnan tulos
Yleistoiminnan kulut
Internetkulut
Postikulut
Rahaliikenteenkulut
Muut vakuutukset
Toimistotarvikkeet
Kokous-ja neuvottelutkulut
Palkinnot
Jäsenmaksukulut
Jäsenmaksukulut
Onnittelut ja huomaavaisuus
Näyttelyiden infokopit
T.Lundelin erityisrahaston yleiskulut, jäsenmaksu
Muut hallintokulut yhteensä
Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä
Varsinaisen toiminnan tuotto/kulujäämä
Varainhankinta
Tuotot
Jäsenmaksutuotot
Myyntiartikkelituotot
Muut tuotot
Varainhankinnan tuotot yhteensä

-7 269,31
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SUOMEN AIREDALENTERRIERIYHDISTYS R.Y.

TALOUSARVIOVERTAILU
31.12.2019

31.12.2019
Budjetti
12 kk

31.12.2019
Ero €

Tot. -%

-818,17

0,00
0,00
0,00
11 360,00

-5 000,00

-1 888,36
-730,60
-2 618,96
-3 126,21
4 181,83

0,00 %
0,00 %
0,00 %
72,48 %

0,00

0,00

0,00

0,00 %

0,18

54,00

0,00

54,00

0,00 %

62,00

-764,17

-5 000,00

4 235,83

-3 500,00
0,00
7 700,00
800,00
0,00
0,00

-880,00
0,00
-430,69
-99,50
625,00
0,00

0,00

3 450,64

12
Kulut
Myyntiarikkeliostot
Varaston muutos
Varain hankinnan kulut yhteensä
Varainhankinta yhteensä

Tuotto/kulujäämä

-1 888,36
-730,60
-2 618,96
8 233,79

Sijoitus-ja rahoitustoiminta
Korkotuotot
Yleisavustukset
SKL toimintamääräraha

Varsinaisen ja varainhankinnan toiminnallinen
tulos (-) ali- tai (+) ylijäämä

31.12.2019 1.1. - 31.12.2018
Toteutunut

-677,18
-385,19
-1 062,37
9 748,65

-7 651,37

-7 589,19

TILINPÄÄTÖSTOIMENPITEET 31.12.2019:
Lundelin Taina erityiskatteinen rahastosiirrot yhdistyksen toiminnan tuotoista ja kuluista
Palvelus- ja pelastuskoira koulutus/kilpailutoiminta tuotot
-4 380,00
Palvelus- ja pelastuskoira näyttely/tapahtumatuotot
0,00
Palvelus- ja pelastuskoira koulutustoiminta kulut
7 269,31
Palvelus- ja pelastuskoira kilpailukulut
700,50
Jäsenmaksukulut
625,00
T.Lundelin erityisrahaston yleiskulut
0,00

Yhdistyksen tilik. verotettava (-) ali- tai (+) ylijäämä
Lundelin Taina erityiskatteinen rahasto
Palvelus- ja pelastuskoira koulutus/kilpailutoiminta tuotot
Palvelus- ja pelastuskoira koulutustoiminta kulut
Palvelus- ja pelastuskoira kilpailukulut
Jäsenmaksukulut
T.Lundelin erityisrahaston yleiskulut
Lundelin Taina erityiskatteinen rahasto = rahaston tilivarat

3 450,64
109 383,21
4 380,00
-7 269,31
-700,50
-625,00
0,00
105 168,40
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0,00 %
0,00 %
94,41 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

-1 075,00
0,00
1 770,00
326,47
0,00
1 624,72

-4 943,00
112 029,40
1 075,00
-2 096,47
0,00
0,00
-1 624,72
109 383,21

SUOMEN AIREDALENTERRIERIYHDISTYS RY

TASE

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Sijoitusomaisuus
Erityiskatteisten rahastojen varat
Rahat ja pankkisaamiset
Nordea 182930-163xx
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Myyntiartikkelit
Muu vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus yhteensä
Saamiset
Lyhytaikaiset
Ilmoitustuottosaamiset
Myyntiartikkelisaamiset
Rahat ja Pankkisaamiset
Myyntiartikkelikassa
Nordea 135050-730xx
Nordea 182930-163xx
Saamiset yhteensä
VASTAAVAA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Sidotut rahastot
Yhdistyspääoma
Rahasto; Taina Lundelinin erityisrahasto
Edellisten tilikausien alijäämä
Tilikauden ylijäämä
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
VIERAS PÄÄOMA
Lyhtyaikainen
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
VASTAAVAA / VASTATTAVAA ERO
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31.12.2019

31.12.2018

105 198,40

109 621,93

3 300,30
525,78
3 826,08

3 998,35
558,33
4 556,68

30,00
30,00

0,00
41,72

504,70
4 178,73
2 241,67
6 985,10
116 009,58

135,50
490,81
3 097,73
3 765,76
117 944,37

-16 997,88
-105 168,40
10 524,11
-3 450,64
-115 092,81

-16 997,88
-109 383,21
5 581,11
4 943,00
-115 856,98

0,00
-839,00
-77,77
-916,77
-116 009,58

-696,58
-1 105,00
-285,81
-2 087,39
-117 944,37

0,00

0,00

SUOMEN AIREDALENTERRIERIYHDISTYS R.Y.

TULOSLASKELMA
1.1.2019 - 31.12.2019

1.1.2018 - 31.12.2018

980,00
4 380,00
1 749,53

364,00
1 075,00
1 299,00

Luonnetestitoiminta
Tiedotustoiminta
Jalostus-/terveystoiminta
Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä

646,00
131,00
0,00
7 886,53

1 056,50
237,00
765,00
4 796,50

Varsinaisen toiminnan kulut
Toiminnan kulut
Koulutustoiminta
Palvelus- ja pelastuskoira koulutuskulut
Näyttely ja kilpailutoiminta
Palvelus- ja pelastuskoira kilpailukulut
Luonnetestitoiminta
Tiedotustoiminta
Jalostustoiminta
Toiminnan kulut yhteensä
Varsinaisen toiminnan tulos

-805,00
-7 269,31
0,00
-700,50
-496,65
-4 958,87
0,00
-14 230,33
-6 343,80

-334,00
-1 770,00
-1 049,04
-326,47
-1 049,89
-9 812,05
-1 673,49
-16 014,94
-11 218,44

-282,72
-447,39
-403,01
-117,24
0,00
-416,80
-376,00
-40,00
-625,00
0,00
0,00
0,00
-2 708,16

-1 722,52
-140,00
-393,36
-108,56
-41,32
-303,98
-622,00
-640,00
0,00
-40,00
-545,12
-1 624,72
-6 181,58

-16 938,49
-9 051,96

-22 196,52
-17 400,02

8 679,00
2 113,70
60,05
10 852,75

9 563,00
1 169,30
78,72
10 811,02

Varsinainen toiminta
Varsinaisen toiminnan tuotot
Koulutustoiminta
Palvelus- ja pelastuskoira koulutustuotot
Näyttely- ja kilpailutoiminta
SATY:n Erikoisnäyttely
Match -Show

0,00
765,20

Yleistoiminnan kulut
Internetkulut
Postikulut
Rahaliikenteenkulut
Muut vakuutukset
Toimistotarvikkeet
Kokous-ja neuvottelukulut
Palkinnot
Jäsenmaksukulut
Jäsenmaksukulut
Onnittelut ja huomaavaisuus
Näyttelyiden infokopit
T.Lundelin erityisrahaston yleiskulut
Muut hallintokulut yhteensä
Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä
Tuotto/kulujäämä
Varainhankinta
Tuotot
Jäsenmaksutuotot
Myyntiartikkelituotot
Muut tuotot
Varainhankinnan tuotot yheensä
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1 299,00
0,00

SUOMEN AIREDALENTERRIERIYHDISTYS R.Y.

TULOSLASKELMA
1.1.2019 - 31.12.2019

1.1.2018 - 31.12.2018

-1 888,36
-730,60
-2 618,96
8 233,79
-818,17

-677,18
-385,19
-1 062,37
9 748,65
-7 651,37

0,00

0,18

54,00

62,00

-764,17

-7 589,19

Lundelin Taina erityiskatteinen rahastosiirrot yhdistyksen toiminnan tuotoista ja kuluista
Palvelus- ja pelastuskoira koulutus/kilpailutoiminta tuotot
Palvelus- ja pelastuskoira koulutustoiminta kulut
Palvelus- ja pelastuskoira kilpailukulut
Jäsenmaksukulut
T.Lundelin erityisrahaston yleiskulut

-4 380,00
7 269,31
700,50
625,00
0,00

-1 075,00
1 770,00
326,47
0,00
1 624,72

Yhdistyksen tilikauden tulos (-) ali- tai (+) ylijäämä

3 450,64

-4 943,00

Palvelus- ja pelastuskoira koulutus/kilpailutoiminta tuotot
Palvelus- ja pelastuskoira koulutustoiminta kulut
Palvelus- ja pelastuskoira kilpailukulut
Jäsenmaksukulut

109 383,21
4 380,00
-7 269,31
-700,50
-625,00
0,00

112 029,40
1 075,00
-1 770,00
-326,47
0,00
-1 624,72

Lundelin Taina erityiskatteinen rahasto = rahaston tilivarat

105 168,40

109 383,21

Kulut
Myyntiarikkeliostot
Varaston muutos
Varain hankinnan kulut yhteensä
Varainhankinta yhteensä
Tuotto/kulujäämä
Sijoitus-ja rahoitustoiminta
Korkotuotot
Yleisavustukset
SKL toimintamääräraha
Varsinaisen ja varainhankinnan toiminnallinen
tulos (-) ali- tai (+) ylijäämä

TILINPÄÄTÖSTOIMENPITEET 31.12.2019:

Lundelin Taina erityiskatteinen rahasto

T.Lundelin erityisrahaston yleiskulut
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LIITETIEDOT
01.01.2019 - 31.12.2019

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 31.12.2019

Tilinpäätös on laadittu mikroyrityksiä koskevien säännöstön mukaisesti
(Valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista 1753/2015).
Arvostusperiaatteet
Yhtiön rahoitusomaisuus on kirjattu nimellisarvoon.
Avustukset ja rahastot
Saadusta testamenttilahjoituksesta on muodostettu erityiskatteinenrahasto testamentin edellyttämällä tavalla.
Taina Lundelinin nimellä olevaan erityiskatteiseen rahastoon on tilikaudella kirjattu tuloslaskelman kautta
varsinaisen toiminnan tuotoista koulutus- ja kilpailutuottoja 4.380,00 € ja varsinaisen toiminnan kuluista
koulutus- ja kilpailukuluja 8.594,81 €.
Siirrot rahastoon on esitetty tuloslaskelman lopussa tilikauden tuloksen jälkeen.
Jaksotusperiaatteet ja menetelmät
Tilinpäätös on laadittu Suomessa voimassa olevien kirjanpitosäännösten mukaisesti
TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Tuloslaskelman laadinnassa on noudatettu bruttokirjausperiaatetta.
Tuottojen ja kulujen jaksotuksessa on noudatettu suoriteperiaatetta.
Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot
Yhdistyksellä ei ole ollut palkattua henkilökuntaa
TASEEN LIITETIEDOT
PYSYVIEN VASTAAVIEN KIRJANPITOARVOT
SIJOITUSOMAISUUS
SIJOITUKSET
Erityiskatteisen rahaston rahavarat
Vähennys
Sijoitukset yhteensä 31.12.
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2019

2018

109 621,93
-4 423,53
105 198,40

114 029,40
-4 407,47
109 621,93

SUOMEN AIREDALENTERRIERIYHDISTYS R.Y.

LIITETIEDOT
01.01.2019 - 31.12.2019

OMAN PÄÄOMAN ERITTELY
OMA PÄÄOMA
Sidotut rahastot
Yhdistyspääoma 01.01.
Yhdistyspääoma 31.12.
Yhdistyspääoma yhteensä
Erityiskatteinen rahasto
Taina Lundelinin erityiskatteinen rahasto 01.01.
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Taina Lundelinin erityiskatteinen rahasto 31.12.
Edellisten tilikausien voitto/tappio
Tilikauden voitto/tappio
Kertynyt tulos yhteensä
Vapaa oma pääoma yhteensä
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

2019

2018

16 997,88
16 997,88
16 997,88

16 997,88
16 997,88
16 997,88

109 383,21
4 380,00
-8 594,81
105 168,40

112 029,40
1 688,42
-4 334,61
109 383,21

-10 524,11
3 450,64
-7 073,47
-7 073,47

-5 581,11
-4 943,00
-10 524,11
-10 524,11

115 092,81

115 856,98

Yhdistyksen erityiskatteinen rahasto
Taina Lundelinin erityiskatteinen rahasto
Taina Lundelin on testamenttilahjoituksessaan määritellyt varat käytettäväksi pelastus- ja
palvelukoiratoimintaan. Varat pidetään erillään yhdistyksen muista varoista omalla pankkitilillä.

2019

2018

Erillään pidettävän lahjoituksen tuotot ja pääoman käyttö
Lundelin Taina, lahjoitus
Taina Lundelin erityiskatteinen rahasto 1.1.
Rahaston lisäys/vähennys
Pelastus- ja palvelukoiratoiminnan osallistumistuotot
Pelastus- ja palvelukoiratoiminnan koulutuskulut
Lahjoituksen hoito- ja hallintokulut
Oma pääoma Taina Lundelinin erityiskatteinen rahasto 31.12.

109 383,21

112 029,40

4 380,00
-8 594,81
0,00
105 168,40

1 075,00
-2 096,47
-1 624,72
109 383,21

Erillään pidettävän rahaston varat
Rahoitusomaisuus, erityiskatteisen rahaston varat
Velat yhdistyksen vars.toiminnalle
Velat, siirtovelka
Pankkitalletukset
Rahoitusomaisuus, erityiskatteisen rahaston varat 31.12.

-30,00
0,00
105 198,40
105 168,40

-38,72
-200,00
109 621,93
109 383,21
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KIRJANPITOAINEISTO JA SEN SÄILYTYS
01.01.2019 - 31.12.2019

LUETTELO KIRJANPIDOISTA JA AINEISTOISTA
Tilinpäätös
Tase-erittelyt
Päivä- ja pääkirja yhtenä niteenä
Jäsenmaksureskontra

Luettelo tositelajeista
Rahaliikennetositteet
Jäsenmaksureskontra
Muistiotositteet

Sarja
TL 10 - 12
TL JSM
TL 70

PDF-muodossa
excel
PDF-muodossa

Kirjanpitoaineiston säilytyksestä vastaa yhdistys
Kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytys
Tilinpäätös (KPL 3:8.1 §) on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10.1 §)
ja tilikauden tositeaineisto vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt
(KPL 2:10.2 §). Liitetietotositteet on säilytettävänä osana tilinpäätöstä vähintään 10 vuotta tilikauden
päättymisestä. Uudisrakentamiseen ja perusparannuksiin liittyvät tositteet,
laskut ja muu kirjanpitoaineisto säilytetään 13 vuotta.

Tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2029 asti.
Tositteet on säilytettävä 31.12.2025 asti.
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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019
Vuosi 2019 oli Suomen Airedalenterrieriyhdistys r.y. 73. toimintavuosi.
1. TOIMIHENKILÖT
Yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa 24.11.2019 ja hallituksen
pitämässä järjestäytymiskokouksessa 10.1.2019 sekä aikaisempien päätösten perusteella
vastuu- ja toimihenkilöt olivat vuonna 2019 seuraavat:
HALLITUS
Puheenjohtaja: Jukka Kemppainen
Varsinaiset jäsenet: Pirkko Eloranta, Paula Hiltunen (varapuheenjohtaja), Pirjo Hjelm, Tiina
Ilola, Kalle Peltola (erosi 6.4.) ja Hannele Vihervaara.
Varajäsenet: Sari Hämäläinen, Jenna Permanto ja Taina Putaansuu.
Sihteeri: Paula Saarelainen.
Yhdistyksen hallitus on toimintakauden aikana kokoontunut kymmenen (10) kertaa.
Kokouksissa hallitus on käsitellyt jäsen-, koulutus- ja näyttelyasiat, päättänyt pyydettyjen
lausuntojen antamisesta ja muotoillut niihin sisällön, nimennyt yhdistyksen edustajat liittojen ja
muiden kenneljärjestöjen kokouksiin, valinnut tarvittavat toimikunnat, valmistellut asiat yleisiin
kokouksiin ja hoitanut taloudelliset asiat.
Hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan ottaa käyttöön kokouksissa skype-yhteydet.
Hallituksen jäsenten osallistumiset kokouksiin;
Puheenjohtaja: Jukka Kemppainen 10 /10
Varsinaiset jäsenet: Pirkko Eloranta 9/10, Paula Hiltunen 10/10, Pirjo Hjelm 10/10
Tiina Ilola 9/10, Kalle Peltola 1/10, Hannele Vihervaara 9/10.
Varajäsenet: Sari Hämäläinen 10/10, Jenna Permanto 10/10, Taina Putaansuu 9/10.
Sihteeri: Paula Saarelainen 6/10.
TOIMINNANTARKASTAJAT
Toiminnantarkastajina ovat olleet Hilkka Tommila ja Mauri Lepistö, varatoiminnantarkastajana
Keijo Kankaanpää.
RAHASTONHOITAJA, KIRJANPITÄJÄ
Rahastonhoitajana ja kirjanpitäjänä on toiminut Sari Lintula.
JÄSENSIHTEERI
Jäsensihteerinä toimi Riitta Levänen.
JALOSTUSTOIMIKUNTA
Jalostustoimikuntaan ovat kuuluneet hallituksen nimeämät jäsenet Katja Kelloniemi,
Kaisa Railo sekä 13.3. alkaen Jenna Permanto ja Jouni Perttula.
Hallitus irtisanoi jalostustoimikunnan kokouksessaan 5.6. ja samalla siirsi jalostustoimikunnan tehtävät itselleen, kunnes uusi jalostustoimikunta nimetään.
MYYNTIARTIKKELIEN HOITAJA
Yhdistyksen myyntiartikkeleita hoitivat Pirkko Eloranta ja Taina Putaansuu.
EMÄNNÄT
Emäntinä toimivat Tarja Kallio ja Hannele Vihervaara.
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PENTUVÄLITYS JA PENTUNEUVOJAT
Pentuneuvojana toimi Virpi Suikkanen, hän oli myös pentulistavastaava.
NÄYTTELYTOIMIKUNTA
Pirjo Hjelm ja Taina Putaansuu.
KOULUTUSTOIMIKUNTA
Paula Hiltunen, Tiina Ilola ja Jenna Permanto.
2. JÄSENISTÖ
LUKUMÄÄRÄ
Toimintavuoden alussa yhdistyksessä oli 409 jäsentä ja lopussa 377 jäsentä, joista 294
vuosijäsentä, 60 perhejäsentä, 17 ainaisjäsentä, 9 kunniajäsentä (3 jäsentä ovat sekä ainaisettä kunniajäseniä).
KUNNIAPUHEENJOHTAJA JA KUNNIAJÄSENET
Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on Laura Mäenpää.
Kunniajäseniä ovat: Raili Broms, Kyllikki Ekholm, Pirjo Hjelm, Ritva Josefsson, Riitta
Levänen, Ritva Levänen, Kaisa Railo ja Virpi Suikkanen.
3. EDUSTUKSET JA JÄSENYYDET
EDUSTUS KENNELJÄRJESTÖISSÄ
Kennelliiton valtuustokaudella 2017–2019 yhdistyksen edustaja valtuustossa on ollut
Jukka Kemppainen ja hänen varahenkilönsä on ollut Riitta Levänen.
Jukka Kemppainen osallistui Kennelliiton valtuustoseminaariin 25.5. ja valtuuston
kevätkokoukseen 26.5. sekä valtuuston kokoukseen 23.11. Samoin hän osallistui
yhdistyksen edustajana Kennelliiton yleiskokoukseen 24.11. sekä uuden valtuuston
järjestäytymiskokoukseen 24.11.
Kennelliiton yleiskokouksessa 24.11. valittiin valtuustokaudelle 2020–2022 yhdistyksen
edustajaksi valtuustoon Jukka Kemppainen, varahenkilöksi Paula Hiltunen.
Suomen Palveluskoiraliitto ry:n yleiskokouksessa 6.4. yhdistyksen edustaja oli Hannele
Vihervaara (valtakirjat muilta edustajilta) sekä yleiskokouksessa 16.11. yhdistyksen
edustaja oli Susanna Korri (valtakirjat muilta edustajilta).
PK-tapahtumatoimikunnan työryhmän kokouksiin osallistuivat Riitta Levänen ja Heidi Niinistö.
JÄSENYYDET MUISSA YHDISTYKSISSÄ
Yhdistys on Suomen Kennelliitto ry:n (SKL) ja Suomen Palveluskoiraliitto ry:n (SPKL) ja
WTWU (Working Terrier World Union, käyttöairisten kattojärjestö) jäsen.
4. MUISTAMISET
PALKINNOT
Sääntömääräisessä vuosikokouksessa 31.3. jaettiin vuoden 2018 palkinnot ansioiden
perusteella (kts. Karvakuono-lehti 1/2018).
MERKKIPÄIVÄT JA HUOMIONOSOITUKSET
Karvakuono lehdessä (4/2019) muistettiin vuoden 2019 aikana kuolleita kahta yhdistyksen
jäsentä, Ritva Pesosta ja Martti Levästä, jotka olivat merkittävällä tavalla vaikuttaneet
yhdistyksen toimintaan.
5. TESTAMENTTIRAHASTO
Yhdistyksen syyskokous hyväksyi 28.10.2018 testamenttirahastolle säännöt.
Kevätkokouksessa 2019 hyväksyttiin testamenttirahaston toimintasuunnitelma ja talousarvio
vuodelle 2019.
6. KOIRAT
REKISTERÖINNIT
Vuonna 2019 rekisteröitiin Suomessa yhteensä 56 airedalenterrieriä.
Suomessa syntyneitä 47, pentueita kaikkiaan 8. Tuontikoiria rekisteröitiin 9.
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7. TAPAHTUMAT
SÄÄNTÖMÄÄRÄISET YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Vuonna 2019 pidettiin sääntömääräiset yhdistyksen kokoukset:
Kevätkokous 31.3. Karkkilassa Karkkilan Työväentalossa, kokoukseen osallistui 31 jäsentä.
Syyskokous 24.11. Helsingissä Haagan VPK:n tiloissa, kokoukseen osallistui 24 jäsentä.
ERIKOISNÄYTTELY
Erikoisnäyttelyä ei vuonna 2019 ollut.
PALVELUSKOIRIEN ERIKOISNÄYTTELY
Yhdistys oli mukana järjestämässä PK-tapahtuman yhteydessä pidettyä PK-rotujen erikoisnäyttelyä Vantaan Hakunilassa 30.5., järjestäjänä SPKL ja useita rotujärjestöjä. Yhdistyksen
vastuualueena oli näyttelyn toimisto ja kehähuolto. Tehtäviin osallistuivat Heidi Niinistö, Riitta
Levänen, Leena Lindholm ja Lea Zenger.
MATCH SHOW
Match Show pidettiin Euran Kiukaisissa Kiukaisten yhteiskoulun kentällä. Näyttelyn tuotto
765,20 € ohjattiin airisten terveystutkimukseen.
RODUN ESITTELYTILAISUUDET
Messukeskus, Infopiste / Rotutori:
Helsingissä Suomen Kennelliiton järjestämässä Koiramessut 2019 -näyttelyssä 7.–8.12.
yhdistyksellä oli rotutori-esittelyosasto. Rotutorilla esiteltiin yhdistystä ja airedalenterriereitä
koko näyttelyn ajan. Toimikuntana Heidi Niinistö, Riitta Levänen ja Noora Schavikin ja lisäksi
päivystysvuoroissa oli yhdistyksen muita jäseniä. Rotutorilla oli myynnissä myyntiartikkeleita,
lisäksi myös uusia tuotteita.
Rotuesittelypäivä:
Kauppakeskus Jumbossa 16.6. Vantaalla yhteistyössä Faunattaren kanssa.
LUONNETESTIT
Yhdistys järjesti Helsingissä Oulunkylässä luonnetestin 9.11.
Kilpailusihteerinä toimi Riitta Levänen ja ratamestarina Matti Siltala.
Testitilaisuudessa tuomareina toimivat Lea Haanpää ja Tarja Matsuoi.
JALOSTUSTOIMINTA
Hallituksen edustajat olivat 6.11. retinopatia – palaverissa ELT Maria Kaukosen ja
väitöskirjatutkija Inka Pettisen kanssa.
RYHMÄTUTKIMUKSET
Ryhmäsilmätutkimukset olivat Mevetissä 22.1. ja 21.10. (kaikki kuvaukset),
ELL Lotta Axelsson.
Suomen Kennelliiton jalostusjärjestelmässä 1.1.2019 – 31.12.2019 on yhteensä 195
airedalenterrierin terveystulosta.
TRIMMAUSKURSSIT
Trimmauskurssit järjestettiin syksyllä 17.9., 19.9. ja 24.9. Keravalla, ohjaajana Pirjo Hjelm.
KILPAILUTOIMINTA
- Who Bites the Best- tapahtuma 7.–9.6., Kirkkonummi, ei osallistujia yhdistyksestä
- ABCD-ystävyysottelu 12.5., Tuulos / Hämeenlinna, yhdistyksestä osallistui 6
koirakkoa
- Nelirotumestaruuskisat 29.9., Raisio, lajeina IGP, Haku ja Metsäjälki. Yhdistyksestä
osallistui 2 koirakkoa lajina IGP, Susanna Korri ja Riliis Sällihän Se (Arvo) ja Hannu
Appelsiin ja Riliis Retee Remu (Reetu). Molemmat koirakot ”selviytyivät päivästä
erinomaisesti” (ylituomari Mika Laaksonen).
KOULUTUKSET
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PK –tottiskurssi, Virkkala, Lohja, tammi – maaliskuu (6 kertaa), Susanna Korri
Nose Work –koulutus, Koirakoulu Visio, Nurmijärvi, tammi – helmikuu (5 kertaa)
Pentukurssi (alle 8 kk), Koirakoulu Koirakeidas, Vantaa, tammikuu Hanna Lindholm
Pentukurssi (pennut ja nuoret koirat), Koirakoulu Koirakeidas, Vantaa, helmi –
maaliskuu Hanna Lindholm
Jari Kantoluodon luento ja koulutus, koirakoulu Visio, Nurmijärvi 2.3. Jari Kantoluoto
Tottisseminaari, Mouhijärvi, 30.3., Maija Eerikäinen
Hakutreenit, Tuusula, maalis-huhtikuu (3 kertaa), Reija Nieminen
Peltojälkikoulutus, Lohja, 25.–26.5., Kirsi- Marja Forsberg
Haku ja metsäjälki –koulutus, Pitkäjärvi, Kokemäki, 6.–8.9., Eila Uusi-Kouvo, Iiris
Kirvesmäki
Vesipelastuskoulutus (Vepe), Heinola, 4.8., Jorma Amur ja Noora Haapanen
Tottisseminaari, Ylöjärvi, 2.11., Maija Eerikäinen
Jirka Vierimaan koulutus, Koirakoulu Rallitassu, Nurmijärvi, 12.10., Jirka Vierimaa
Koiran Leikityksen Taito ja Viettien Hyväksikäyttö Pakkauksessa –koulutustapahtuma,
Kirsu-halli, Lohja, Juha Korri
Koulutustoimikunta toteutti kyselyn 23.9. vuoden 2020 toiminnasta jäsenistölle, kysely
uusittiin Karvakuonossa 4/19.

ALUEELLISTA TOIMINTAA
- Satakunta: Rauniopäivät, Pori, 21.4.,15.6.,19.10.,23.11. Jussi Sauramo.
- Turku: ulkoilupäivät, Ruissalo, 6.4.,13.10. tottistreenit 29.12., näyttelytreenit 17.3.
- Rotukoirakävelyt, Helsinki, Lahti, Tampere, 1.9.
8. TIEDOTUSTOIMINTA
KARVAKUONO-LEHTI
Kertomusvuonna julkaistiin yhdistyksen jäsenlehden Karvakuonon 53. vuosikerta.
Vuoden aikana Karvakuono-lehti on ilmestynyt neljä (4) kertaa. Ensimmäinen numero ilmestyi
paperiversiona, muut numerot olivat digitaalisia. Lehden toimituksessa on toiminut
päätoimittajana Tiina Ilola ja Jenna Permanto.
Lehden paino; Jyväskylän Siirto-Paino Oy, taitto; Päivi Muittari.
FACEBOOK-SIVUSTO
Facebook-sivuja päivitti Sari Hämäläinen.
KOTISIVUT
Yhdistyksen kotisivujen päivittämisestä ovat vastanneet Pirkko Eloranta ja Jenna Permanto.
JÄSENKIRJEET
Yhdistyksen jäsenille postitettiin jäsenkirje helmikuussa (jäsenmaksulomake mukana).
2.jäsenkirje lähti jäsenistölle kesäkuussa, 3.jäsenkirje lokakuussa.
NATIONAL AIREDALE TERRIER ASSOCIATION -VUOSIKIRJA (NATA)
Puheenjohtajan kirjoitus tammikuussa NATA:n vuosikirjaan 2019.
PENTUPAKETIT
Jäsensihteeri Riitta Levänen toimitti uusille jäsenille 21 pentupakettikirjettä.
TOIMINTAMÄÄRÄRAHAT
Suomen Kennelliitto ry on myöntänyt toimintamäärärahaa 62,00 €.
9. ALAOSASTOT JA YHTEYSHENKILÖT
Yhdistyksellä ovat alaosastot (yhteyshenkilöt): Etelä-Karjala (Virpi Suikkanen),
Kuopio (Tuula Parkkonen-Suhonen), Lahti (Heli Kolu), Oulu (Heini Kelloniemi),
Satakunta (Tiina Ilola), Turku (Nella Karhulahti).
10. TALOUS
Yhdistyksen talous on vuoden 2019 aikana tasapainottunut, tilinpäätös on 3450,64 €
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ylijäämäinen. Tähän vaikutti ennen kaikkea päätös toteuttaa Karvakuono –lehti digitaalisena.
Vuoden 2019 aikana lehden kolme numeroa olivat digitaalisia, yksi numero oli paperiversio.
11. TOIMINTASUUNNITELMAN 2019 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Airisten terveystuloksien määrä on edelleen kasvanut (tavoite vuonna 2019): vuoden aikana
niitä oli 195 (vuonna 2018 177, vuonna 2017 125). Koulutustapahtumia oli selvästi enemmän
kuin edellisenä vuotena, tässä toteutui myös yhdistyksen toimintamallinen tavoite vuodelle
2019 ” koulutusharrastusten ja kilpailutoiminnan kehittäminen”. Tavoitteeseen ”
tiedotustoiminnan nykyaikaistaminen ja kehittäminen” voidaan hyvin liittää lehtiratkaisu ja
kotisivujen kehittäminen.
12. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ
Koulutukset, kisat ja tapahtumat on jo kuluneena vuotena tuoneet huomattavan paljon
näkyvyyttä yhdistykselle ja sen jäsenille airiksineen. Näkyvyys on tärkeää pienelle rodulle.
Tästä on hyvä jatkaa: lisätä jäsenistön aktiivisuuttaja yhdistyksen ja houkuttelevuutta. SATY:n
on mietittävä ja kehitettävä eri mahdollisuuksia rodun kiinnostavuuden ja näkyvyyden
parantamiseksi. On hyvä, että yhdistyksellä on testamenttirahaston avulla mahdollisuus
panostaa airedaleen harrastuskoirana, mm. palvelus- ja pelastuskoirana.
Tulevina vuosina on myös lisättävä yhteistyötä naapurimaiden sisaryhdistysten ja kasvattajien
kanssa.
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Suomen Airedalenterrieriyhdistys r.y. SATY
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020
Toiminta-ajatus:
Suomen Airedalenterrieriyhdistys r.y. valvoo ja johtaa rodun jalostusta ja kehittämistä
Suomessa, edistää jäsenistön rotuharrastusta. Yhdistys tähtää toimintaan, joka motivoi ja
joka ottaa jäsenistön tarpeet huomioon. Yhdistys huolehtii koulutus-, valistus-, julkaisu ja
tiedotustoiminnasta sekä järjestää kokeita, kursseja, leirejä ja näyttelyitä. Rotuun liittyvä
tiedonkeruu ja tilastointi kuuluvat myös yhdistyksen tehtäviin, samoin kansallinen ja
kansainvälinen yhteistyö. Yhdistyksen tehtävien toteutuksesta huolehtivat hallitus,
toimikunnat ja alaosastot.
Tavoitteet:
-

välttämättömien silmätutkimusten järjestäminen ja jäsenistön kannustaminen
osallistumaan niihin, jotta Hannes Lohen tutkimuksessa päästään eteenpäin
terveystutkittujen ja luonnetestattujen koirien määrän kasvattaminen
koulutusharrastuksen ja kilpailutoiminnan tukeminen
kotisivujen ylläpitäminen ja kehittäminen
alaosastojen tukeminen ja toiminnan aktivointi
yhdistyksen arkiston järjestämistä jatketaan

Perustelut ja informaatio:
1.
2.
-

Jalostustoiminta:
uusi jalostustoimikunta
jalostusneuvonta, mm. tiedottaminen Karvakuono –lehdessä
Terveyspäivän ent. kasvattajapäivän järjestäminen
yhteydenpito asiantuntijoihin (tutkijat, eläinlääkärit)
ryhmätarkastusten järjestäminen, Lohen tutkimuksen tarvitsemien
silmäpeililausuntojen ja verinäytteiden kerääminen
luonnetestien järjestäminen
terveystilastojen, näyttely- ja koetilastojen laadinta ja julkaisu
yhdistelmien sukusiitosprosenttien ja vanhempien jälkeläismäärien julkaiseminen
ulkomuototuomarikoulutuksen, kollegion tai näyttökokeen järjestäminen
(tarvittaessa useampi)
JTO-keskustelun aloittaminen
ulkomuototuomarineuvotteluun osallistuminen
yhteistyö (mm. tietojen vaihto ulkomaisten sisaryhdistysten kanssa)
Kokoustoiminta
sääntömääräiset yhdistyksen kokoukset, tarvittaessa ylimääräiset kokoukset
hallituksen kokoukset
toimikuntien kokoukset
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3.
-

4.
5.
-

Koulutus- ja kurssitoiminta
monipuolinen koulutustarjonta ottaen huomioon jäsenistön tarpeet
pk – ja pelastuskoiratoiminta, koulutuspäiviä
tottelevaisuuskoulutusta etenkin pennuille ja junnuille
agilitykoulutukset
vepe -koulutus
näyttelykoulutuksen järjestäminen
yhdistyksen ja alaosastojen järjestämät koulutukset, aktiviteetit / ulkoilu- ja
virkistyspäivät, toimintapäivät jne.
trimmauskurssit
Näyttely- ja kilpailutoiminta
erikoisnäyttely Terrier Weekend –tapahtuman yhteydessä 5.–6.9.
osallistuminen PK- tapahtuman näyttelyn järjestämiseen
rodun esittelyt messukeskuksessa, Rotutori
Match show järjestäminen
ABCD –ottelun järjestäminen, Raisio 24.5.2020
viralliseen Mejä –kokeeseen osallistuminen (terrierien mestaruuskilpailu)
IPO –osallistuminen (Who Bites the Best)
Nelirotumestis
Working Terrier World Union jäsenyys
Tuomaan tuoppi-kisa
Muu toiminta
Karvakuono –lehti (neljä numeroa diginä)
yhdistyksen kotisivut, ylläpito ja päivitykset
yhdistyksen facebook -sivut
airisaiheisten artikkelien myynti, uusien tuotteiden hankinta
alaosastojen tukemin

TAINA LUNDELININ OMAKATTEINEN RAHASTO

SATY ry

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2020
LAJI
PK-tottis (4x)
Koulutuspäivä PK/TOKO
Pitkäjärvi maastoleiri
Tottis, Mouhijärvi
Raunio, Pori
ABCD-ottelu/ Turku
Luento- ja koulutuspäivä
Raunio, Pori
Varaus alueosastoille
YHTEENSÄ

Kouluttaja
Susanna Korri
P ja R Korri
E U-K & I K
M. Eerikäinen
J. Sauramo
avoin
J. Sauramo

Ajankohta
tammi-helmikuu
15.3.
17.-19.4.
kevät
kevät
24.5.
syksy
syksy

Kokonaiskustannus
1 200 €
750 €
1 500 €
500 €
100 €
300 €
1 000 €
100 €
600 €
6 050 €

Erityiset kulut: Palkinnot ja huomionosoitukset, Osallistuminen arvokilpailuihin; SPKL:n jäsenmaksu; kilpailumatkat.
Palkinnot: 200 €
Osallistumismaksut: 150 €
SPKL jäsenmaksu: 600 €
Kilpailumatkat: 600 €
WTWU: 100 €
4-rotumestis: 200 €
Erityiset kulut yht.: 1 850 €
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Rahasto-osuus
300 €
300 €
800 €
250 €
50 €
300 €
500 €
50 €
600 €
3 150 €

Valiot
FI MVA ILO AURALAN EINARI SE
FI51878/17
s. 23.9.2017
i. Happy Pop´s Jack-In-The-Box
e. Klofkulla´s First Lady
kasv. Pirkko Alanko
om. Ellinoora Sirviö
SERTIT
11.1.2020 Kajaani Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
1.9.2019 Riihimäki Kavin Brown, Tanska
31.8.2019 Riihimäki Suzana Verstovsek, Kroatia
3.8.2019 Kuopio Massimiliano Mannucci, Italia
11.5.2019 Iisalmi Charlotta Mellin, Ruotsi
LTE ++ 103 p.
4.7.2020 Jyväskylä Reijo Hynynen & Jorma
Kerkkä

FI MVA JV-13
HAPPY POP’S
JACK-IN-THE-BOX

Ilo Auralan Einari Se

FI MVA SE MVA HOFVA’S
LIAM

SE MVA BEACYTAN YANG

FI MVA HAPPY POP’S
ELEGANCE EMMA

SOFT-AIR ASTRONAUT

MIDALE RAGTIME
KLOFKULLA’S
FIRST LADY
SE MVA DK MVA LITTLELUCKY

C.I.B. SE MVA NO MVA HOFVA’S PURPLE LADYBUG

TJURINGA MY BOOMERANG
EE MVA RU MVA RU JMVA MD MVA UA MVA QUICK
FLY WELCOME TO SWEDEN
SE MVA RU MVA RU JMVA RKFV VADEMAIR
BEAUJOLAIS FOR MIDALE
DK MVA QUASTI VON DER SCHWARZEN KUHLE
SE MVA KLOFKULLA’S LUCKY LADY
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Menestystä
LT MVA / Liettuan muotovalio 9.8.2020
BALT MVA / Baltian muotovalio 9.8.2020
Norjan voittaja 15.8.2020
C.I.B. POHJ MVA DK MVA SE MVA NO MVA
EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA LT JMVA
LV JMVA EE JMVA BALT JMVA JV-17 HeJW-17
PMJV-17 SEJV-17 TLNJW-18 DKV-18 SEV-18
SEV-19 KBHV-19 DKV-19 NOV-19 NOV-20
KATHERINA’S LAND WISH ME LUCK
”PISO” FI28455/17
kasv. Jekaterina Kantijevskaja
om. Jukka Kemppainen

Piso

LT MVA / Liettuan muotovalio 9.8.2020
POHJ MVA DK MVA SE MVA NO MVA EE MVA
LT MVA TLNW-19 KBHV-19 HeW-19
KATHERINA´S LAND WHY NO
FI44289/17
kasv. Jekaterina Kantijesvskaja
om. Pirjo Hjelm
LT VMVA / Liettuan veteraanimuotovalio
9.8.2020
Norjan veteraanivoittaja 15.8.2020

LT JMVA / Liettuan juniorimuotovalio
9.8.2020
Norjan juniorivoittaja 15.8.20202

C.I.B. POHJ MVA FI MVA DK MVA SE MVA
NO MVA EE MVA LT JMVA LT VMVA EE JMVA
BALTJV-12 PMV-12 PMJV-12 DKV-12 DKJV-12
NOV-12 NOJV-12 V-12 HeJW-12 JV-12 SEV12 SEJV-12 LVV-13 KBHV-13 SEV-13 NOV-14
PMV14 V-14 HeW-14 SEV-14 SEV-15 EEV-15
HeW-15 V-15 PMV-15 V-16 V-17 HeW-17 PMV17 SEV-17 DKVV-19 NOVV-19 HeVW-19 VV-19
PMV-19 PMVV-19 NOVV-20
BIG LADY´S IRON DUKE
FI14042/12
kasv. Pirjo Hjelm
om. Pia von Koch

LT JMVA NOJV-20 BIG LADY’S LION KING
FI35861/19
kasv. Pirjo Hjelm
om. Pia von Koch
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EE MVA / Viron muotovalio 15.8.2020
EE MVA HeJW-18 JV-18 PMJV-18 NOJV-18 EEJV19 KATHERINA’S LAND XAVIER ”INTO”
kasv. Jekaterina Kantijevskaja
om. Erkki ja Tiina Ilola

Into

Agility
LT MVA Big Lady’s Brilliant Wish “Ada”
s. 15.9.2015
Kasv. Pirjo Hjelm
Omistaja & ohjaaja Jenna Permanto
7.3.2020 Hyvinkää, 0-tulos sija 3. LUVA
26.8.2020 Porvoo, 0-tulos sija 1. LUVA
29.8.2020 Vantaa, 0-tulos sija 2.
OIVA, 1lk - > 2lk
Kuva Irene Erling

Ada
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Omega-6 linolihappo on välttämätön ihon
kosteustasapainolle. Tätä pitää yllä erityinen ihon
suojakerros. Jos se järkkyy, iho kuivuu ja altistuu
erilaisille ongelmille. Tällöin myös turkki muuttuu
elottomaksi ja karvaa lähtee normaalia enemmän.

OLETKO KASVATTAJA?

Liity nopeasti kasvavaan Nutrolin®kasvattajakerhoon.
Lue lisää www.nutrolin.fi
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ESTD 2007

Riitta ja Pekka Korrin tottelevaisuuskoulutuspäivä 25.10.2020!
Koulutus tapahtuu Rallitassun (rallitassu.fi) Nukarin koulutushallissa, Nukarintie 24, 05400 Tuusula
Sunnuntaina 25.10. klo 10 – 14.
Tottelevaisuuskoulutus sopii pennuista aikuisiin – niin kotikoirille arkitottelevaisuuden hiomiseen
kuin kilpaileville koirillekin toko- ja PK-painotteiseen treenaukseen. Pekalla painotus on PK-tottis
ja ja Riitalla perustottelevaisuuden lisäksi TOKO.
Koulutuspäivään voidaan ottaa 14 koirakkoa. Jokaiselle varataan 30 min treeniaika siten, että pennuille ja junnuille se voidaan jakaa ohjaajan toivomuksen mukaan kahteen 15 min rupeamaan.
Halli on tilava keinonurmipohjainen, lämmin halli.
Koulutuksen hinta SATYn jäsenille on 35 €/ koirakko (30 min). Koulutusta voi myös seurata
osallistumatta koiran kanssa hintaan 20 €. (SATYn ulkopuolisille koirakoille, jos paikkoja
jää, hinta on 50 €.)
Ilmoittautumiset osoitteessa saty.koulutus@gmail.com. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä (D.L. 9.10.). Mainitse ilmoittautumisesi yhteydessä haluamasi koulutuksen painotus ja mahd.
kouluttaja. Kerro lisäksi toiveesi treeniajasta (30 min/2x15 min). Varmistat paikkasi maksamalla
ao. hinnan SATYn tilille (FI25 1350 5000 0730 18; viite: KORRIT). Lähetämme kaikille osallistujille
tarkemmat ohjeet lähempänä ajankohtaa.
Riitta ja Pekka (kennel Tending) ovat kilpailleet tokossa ja pk-puolella pian kolmenkymmenen vuoden
ajan. He ovat omistaneet ja ohjanneet useita SM-tason KVA/TVA-koiria. Pekka kouluttaa koiria myös työkseen Opaskoirakoululla. Pekkaa kiinnostaa erityisesti harrastuskoiran mielentilahaasteet ja kisaohjelman
rakentaminen toimivaksi kokonaisuudeksi. Hyvä suhde koiraan ja oikean tunnetilan merkitys koulutuksessa auttavat koiraa kehittymään tasapainoiseksi ja yhteistyöhaluiseksi kilpailukoiraksi. Oikeat työkalut
ja treenimetodit tokoon/pk-tottikseen taas nopeuttavat liikeoppimista ja antavat pohjaa koiran kaikille
harrastusvuosille. Riitta antaa mielellään apua näihin ja myös liiketekniikan parantamiseen.
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SATY ry on vuokrannut vakiovuoron koirankoulutukseen vuodeksi 2020 torstaisin klo 19-21,
Vakiovuoro

Malminkartanon sirkuskentältä Helsingistä. Kenttä on valaistu ja hyvien kulkuyhteyksien päässä.
SATY ry on vuokrannut vakiovuoron koirankoulutukseen vuodeksi 2020 torstaisin klo 19-21,
Osoite: Ruosilantie 13, 00390 Helsinki.
Malminkartanon sirkuskentältä Helsingistä. Kenttä on valaistu ja hyvien kulkuyhteyksien päässä.
Vuoro on omatoimi eli paikalla ei ole kouluttajaa. Omatoimivuorossa treenaajat voivat harjoitella
Osoite: Ruosilantie 13, 00390 Helsinki.
tottelevaisuutta ja haluamiaan asioita yhdessä tai erikseen. Oiva tilaisuus treenata esim. paikkamakuuta,
Vuoro
on omatoimi
eli paikalla
ei oleihmisistä/koirista.
kouluttajaa. Omatoimivuorossa
treenaajat
voivat
harjoitella
henkilöryhmää
ja häiriöitä
toisista
”Rennolla meiningillä,
toinen
toistaan
auttaen”.
tottelevaisuutta
ja haluamiaan
asioita yhdessä
tai erikseen.
Oiva tilaisuus
treenata
esim. paikkamakuuta,
Erilliset koulutuskerrat,
jossa paikalla
on kouluttaja,
tiedotetaan
etukäteen.
Muutamana
kertana on myös
henkilöryhmää
ja
häiriöitä
toisista
ihmisistä/koirista.
”Rennolla
meiningillä,
toinen
toistaan
näyttelyharjoitukset, joihin on erillinen maksu (omatoimitreenin lunastaneet voivat silloinauttaen”.
silti harjoitella
Erilliset
koulutuskerrat,
jossa
paikalla
on
kouluttaja,
tiedotetaan
etukäteen.
Muutamana
kertana
on myös
tottelevaisuutta kentällä)
näyttelyharjoitukset, joihin on erillinen maksu (omatoimitreenin lunastaneet voivat silloin silti harjoitella
Omatoimitreenivuoron
tottelevaisuutta
kentällä)hinta on 30e/vuosi/koirakko.
Lunastat vakiovuoron lähettämällä
sähköpostia koulutustoimikunnalle: saty.koulutus@gmail.com josta saat
Omatoimitreenivuoron
hinta on 30e/vuosi/koirakko.
maksuohjeet.
Lunastat vakiovuoron lähettämällä sähköpostia koulutustoimikunnalle: saty.koulutus@gmail.com josta saat
maksuohjeet.
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Kokeile ilmaiseksi 2 viikkoa – ja ihastu!

Suomalainenplus.com
Lue ja kuuntele rajattomasti tuhansien kirjojen joukosta.
Kahden viikon kokeilujakson
56 jälkeen 16,95 €/kk

MYYNTIARTIKKELILISTA 25.2.2020

MYYNTI-HINTA

JÄLJELLÄ OLEVAT KOOT

Hopeinen rintamerkki juokseva airis
Hopeinen pieni airispinssi, pyöreä
Hopeinen pyöreä airisriipus ketjulla
Hopeiset nappikorvakorut
Hopeiset koukkukorvakorut
Hopeinen solmioneula

55 €
15 €
50 €
25 €
35 €
50 €

Kaulakoru, musta

10 €

Turva - (heijastin) liivi
Heijastinpipo

5€
5€

4x M, 2x XXL
1x VALK.

Fleecepanta
Fleeceliivi

2€
5€

5x PUN. 2x VAAL.SIN. 4x MUSTA
1x VIHREÄ, koko S

Narutoppi
Shortsit mustat logolla
Collaritakki, musta, naisten malli
Hupparitakki, harmaa

5€
15 €
10 €
20 €

1x TUM.SIN. S, 2x VALK. XL, 2x MUSTA XL
2x S, 4x M, 1x L
3x S, 3x M, 3x L, 3x XL
2x S, 2x XXL

Shoftsell liivi, naisten malli
Shoftsell liivi, miesten malli

37 €
37 €

2x 36, 2x 38, 2x 40, 3x 42
2x M ( 50 ), 1x XL ( 56 )

Termosmuki

20 €

Airedale-kirja
Hund memoarer- kirja

5€
5€

Muistipelikortit
“Golf” -sateenvarjo

15 €
35 €

Halutessasi ostaa yhdistyksen myyntiartikkeleita tai saada niistä lisätietoja, ota yhteyttä myyntiartikkelivastaavaan sähköpostitse saty.myyntiartikkelit@gmail.com
Tuotteet maksetaan yhdistyksen tilille tilausvahvistuksen jälkeen, Nordea FI28 1829 3000 0163 87.
Tilauksiin lisätään mahdolliset postituskulut.
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