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HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 20142015

Chesapeakekerho ry

HALLITUS

Puheenjohtaja
Inka Virtanen
040753 1102

Varapj
Tom Jalas
041501 7543

Mari Myllynen
050546 4197

Päivi
Rosendahl
Terho
050555 7833

Varajäsenet

Sara Lukkala

Tea Sundberg

TOIMIHENKILÖT

Sihteeri
Mari Myllynen
050546 4197

Jäsensihteeri
Tea Sundberg
0504337133
chessienjasenasiat
@gmail.com

Rahastonhoitaja
Jari Laakso
0400934 268

TOIMIKUNNAT

NOME/WT/WDtesti
Juha Tenhunen
050631 31

MEJÄ
hallitus

LTE/PK/BH
Jari Laakso, kts. rahastonhoitaja

Jalostus
Anne Woivalin
040013 2626

Jäsentiedote, tiedottaja, WWW
Mari Myllynen, kts. hallitus

Aineisto lehteen;
chessilehti@gmail.com



HYVÄÄ KESÄÄ!
Vuosi on kierähtänyt käyntiin ja

noutajaväki on alkanut heräillä talviuniltaan.
Helmikuussa vietimme talvipäiviä Teiskossa
ja kerhon järjestämiä tapahtumia on
toukokuussa kaksin kappalein: virallinen
luonnetestiviikonloppu Huittisissa 21.
22.5.16 ja pieni neljän koiran mejäkoe la
28.5.16 Tampereella.

Treffit järjestetään tänäkin kesänä
mukavaksi ja treenimaastoiltaan toimivaksi
todetulla NiemiKapeen tilalla Tampereen
Teiskossa kesu 3.7.8.16. Keskiviikkona
paikalle kokoontuvat mejämestaruuteen
osallistujat jälkienteon merkeissä ja
torstaina 4.8.16 pidetään 2016
mejämestaruuskoe. Toki muutkin ovat jo
keskiviikosta alkaen tervetulleita
majoittumaan, mutta varsinainen
treffiohjelma pyörähtää tällä tietoa käyntiin
vasta perjantaiaamuna nomekoulutuksen
merkeissä. Kouluttajaksemme olemme
saaneet tutun, ja erittäin kokeneen kasvon
Tanskasta. Kennel Cheslabbenkasvattaja
Birgitte Jørgensen saapuu riemuksemme
tänäkin vuonna Suomeen!

Kesätreffien ilmoittautumis ja hintatiedot
päivitetään kerhon Facebooksivuille sekä
kerhon nettisivuille kesän aikana, laittakaa
päivämäärät ylös.

Jo perinteeksi muodostunutta omaa
nomekoetta ei valitettavasti tänä vuonna
pystytty järjestämään useamman eitoivotun
sattuman johdosta. Varsin valitettavaa, mutta
näin tänä vuonna.

Muitakin, vähemmän virallisia kokoontumisia
saattaa olla luvassa kuten toukokuiselle
lauantaille 28.5 suunniteltu kokoontuminen
rotua harrastavien kesken
pääkaupunkiseudulla. Seuraa kerhon
Facebookryhmässä käytävää keskustelua!
Ihailtavaa ja erittäin tervetullutta aktiivisuutta
jäsenistöltä.

Aktiivista harrastuskautta kaikille !

Inka & Hulda
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VUOSIKOKOUS

Chesapeakekerho  Chesapeakeklubben ryn vuosikokous järjestetään
Chessitreffien yhteydessä

NiemiKapeen tilalla Kapeenniementie 22, Terälahti pe 5.8.2016 klo18.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!



CHESSITREFFIT TEISKOSSA 57.8.2016

Tervetuloa Chesapeakekerhon kerhotreffeille Tampereen Teiskoon NiemiKapeen tilalle!
http://www.niemikapee.fi/

Kouluttajana tänä vuonna meillä on pitkän linjan Chessikasvattaja Birgitte Jorgensen Tanskasta.
http://www.cheslabben.dk/5419441

Treffien yhteydessä järjestetään kerhon mejämestaruus, tiedot erillisessä kutsussa.

Chesapeakekerhon vuosikokous pidetään NiemiKapeessa 5.8.2016 klo 18.

Koulutukset aloitetaan perjantaina aamupalan jälkeen, tarkemmista aikatauluista infoa
lähempänä.

Treffipaikalle on mahdollista saapua jo torstaiiltana tai perjantaina heti aamusta.
Koulutusta on pe/la koko päivät ja sunnuntaina lounastaukoon asti.

Treffien hinta on koulutukseen osallistuvalta 120€ ja perheenjäseneltä 80€.
Torstaina saapujat! Lisäyö 20e/hlö.
Treffimaksu suoritetaan Chesapeakekerhon tilille
Nordea FI 6710 9930 0041 0161
Viitteellä 33336
Maksu tulee suorittaa ja kuitti toimittaa sähköisenä 18.7.2016 mennessä
paivi_rosendahl@msn.com

Hinta sisältää majoituksen pesu, saunat, pe iltapalan, aamupalat, lounaat ja lauantain
iltaruokailun.

Majoituksesta: omat liinavaatteet ja pyyhkeet mukaan! Nukkumapaikat ovat 36 hlön tiloissa,
joten täyttä yksityisyyttä tähän hintaan emme pysty valitettavasti tarjoamaan. Koirat yöpyvät
rajoitetusti häkeissä sisätiloissa tai omissa autoissanne.

Muistutus ilmoittamaan vielä ruokaaineyliherkkyyksistä / rajoituksista, jos jollakulla sellaista on,
niin tiedämme varata ruuat sen mukaan.

Tervetuloa!
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SUOMEN NOUTAJAKOIRAJÄRJESTÖN PÄÄNÄYTTELY

8.10. TAMPERE
TAMPEREEN MESSU JA URHEILUKESKUS (PIRKKAHALLI), NOUTAJAT, MYÖS
PENNUT (5ALLE 7KK & 7ALLE 9 KK) JA JÄLKELÄISLUOKKA
JÄRJ. SUOMEN NOUTAJAKOIRAJÄRJESTÖ, PÄÄNÄYTTELY

Arv. alkaa klo 10:00.

Palkintotuomarit:

Per Iversen, Norja kiharakarvainen noutaja ja novascotiannoutaja

Birgitte Jørgensen, Tanska chesapeakelahden noutaja ja labradorinnoutaja nartut ja ROP

Lene Johansen, Tanska labradorinnoutaja urokset ja paras saukonhäntä

Nina Skjelbred, Norja sileäkarvainen noutaja nartut ja ROP

Eirin B Stenbro, Norja sileäkarvainen noutaja urokset

Filip Johnsson, Ruotsi kultainennoutaja nartut

Lisbeth Bech, Tanska kultainennoutaja urokset ja ROP

Varalla kaikille roduille Kati Heiskanen.

Ryhmäkilpailut:

paras pentu Lene Johansen

paras juniori Filip Johnsson

paras käyttökoira Birgitte Jørgensen

paras veteraani Lisbeth Bech

paras jälkeläisluokka Eirin B Stenbro

paras kasvattajaluokka Nina Skjelbred

paras VSP Filip Johnsson

näyttelyn paras Per Iversen

Ilm. 12.9. menn. SNJ päänäyttely 2016, PL 50, 02771 Espoo tai www. showlink.fi

Muut tied. Tuula Nummenpää, 046 906 0824, paanayttely@snj.fi / tied englanniksi tai ruotsiksi Kirsi

Launomaa, 040 725 5354

Ilm. maksu 35€, saman om. 2. jne. koira, pennut ja vet 30€, yli 10v vet ilmaiseksi, tili FI09 1083

3000 2157 58, viite 20093

näyttelyn nettisivut: www.snj.fi/paanayttely2016



HEI CHESSIKERHON JÄSEN

Olen Tea Sundberg, uusi jäsensihteerinne.
Olen ollut Chessikerhossa jäsenenä vuodesta

2012, kun sain ensimmäisen chessini Penrose
Up To Mischief ”Jäynä”n. Jäynä on iältään jo 5
vuotta, lisäksi tällä hetkellä löytyy myös
toinenkin chessi, Miklaus Oili joka on syntynyt
lokakuun lopussa 2015. Näiden lisäksi minulla
on avomies Juha, ja sitten meiltä löytyy
kultainennoutaja, 2 labradorinnoutajaa sekä
pari kissaa ja kukko kanoineen. Asumme
Akaassa. Harrastusten pääpaino on tuolla
noutajien metsästyskokeissa sekä näyttelyissä.
Chessikerhossa hoidan nomepuolta mieheni
Juhan kanssa sekä jäsensihteerin tehtäviä.

UUSIUTUNUT JÄSENREKISTERI
Nyt kun olemme vaihtaneet jäsenrekisteriä,

meillä on mahdollisuus ottaa jäsenlaskumme
sähköisesti sähköpostiin. Näin säästät myös
yhdistyksen varoja. Mikäli osoitteesi muuttuu tai
haluat lopettaa jäsenyytesi, ilmoita siitä
sähköpostilla osoitteeseen
chessienjasenasiat@gmail.com

Nyt kun olet saanut jäsenmaksusi, muista
käyttää viitenumeroa niin maksusi tulee
huomioiduksi. Eräpäivän jälkeen
maksamattomille jäsenille lähetetään yksi
karhu jonka jälkeen passivoin kaikki ne jäsenet
jotka eivät ole laskua maksanut. Joten muista
hoitaa jäsenasiasi kuntoon mikäli haluat
jäsentiedotteen kotiisi sekä osallistua kerhon
tapahtumiin.

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat muuten
vaan jutella kanssani, minulle voi aina soittaa
melkeinpä ihan millon vaan ja silloin kun en
vastaa puhelimeen, olen töissä. Joten txt viesti
toimii parhaiten. Otan mielelläni vastaan
ehdotuksia, ideoita ihan mitä vaan taivaan ja
maan väliltä, joten älä epäröi ottaa yhteyttä.

Mukavaa harrastuskautta kaikille.

Toivottaen
Tea



MEJÄKOE TEISKOSSA.

Chessikerholla oli 4 koirakon mejäkoe
Tampereen Teiskossa 28.5.2016. Etelä
Teiskon metsästysseuran kodalla. Olin
seuraamassa sitä ensikertalaisena katsojana
sekä koesihteerin roolissa. Muuten järjestelyjä
hoiti Mari, joka myös opasti minua kokeen
aikana tehtäviini, koesihteerin kirjallisiin töihin.

Jälkientekopäivänä perjantaina paikalla piti
olla klo 10. Sää vaikuttaa kivalta, pilvipoutaa ja
sadekkin lakkasi juuri sopivasti, ei ainakaan
pitäisi olla kuuma.

Homma alkaa hienosti koska ensimmäinen
laittaa viestiä että ”En kerkeä mukaan, nukuin
pommiin ja pitäisi vielä 6 viikkoset pennut
hoitaa ja matkaan menee puolitoista tuntia”.
Annoimme hänelle kuitenkin mahdollisuuden ja
sovimme että puoli 12 oltava paikalla koska
muuten koe peruuntuu.

Niinpä pääsemme kuitenkin aloittamaan
hyvissä ajoin, että voittajaluokan jäljet
kerkesivät hyvin mukaan.

Pikkuhiljaa alkoi minullekin valjeta, kuinka
fyysinen laji tämä mejä koemuotona on.
Kompassin käyttökin on ihan hepreaa. Mari
opasti vastaalkajaa sen käytössä ja itse
seisoin vieressä mutta en vaan tajua
edelleenkään miten se toimii. Itse olen ollut
muutaman kerran miehen kanssa tekemässä
harjoitusjälkeä, joka suurin piirtein
suunnistetaan eli mies näyttää suunnan ja
minä kävelen tikkusuoraan käden osoittamaan
suuntaan. Joka samalla merkataan ja
veritetään. Tässä luulossa olen ollut tähän
päivään asti. Mutta tämä ei ollutkaan näin,
perjantain kohdalla minulle valkeni, että ensin
käydään suunnistamassa reitti ja
merkkaamassa, sitten mennäänkin alusta
uudelleen sama reitti, joka veretetään ja
piilomerkataan. Eikä se siihen vielä
loppunutkaan, sitten vaihdetaan parin kanssa
rooleja ja tehdään toinen jälki saman lailla,
ensin suunnistetaan ja merkataan, sitten
mennään alusta taas ja piilomerkataan ja
veretetään. Huh huh, kilometrejä siis tulee.
Tämä laji siis vaatii kuntoa. No homma
saadaan siltä päivältä pakettiin ja huomenna
jatketaan yhtä iloisin mielin :D

Lauantain sää oli kiva, pilvipoutaa ja ei sada.
Homma alkoi klo 8 ja kaikki oli paikalla.
Tuomarina meillä toimi Karla Sohlman. Minä
aloitin tuttuun tapaan rekisteripapereilla, sirun
ja rokotustentarkastelulla. Olihan se jo käynyt
tutuksi tuolta nomekoepuolelta. Sitten homma
lähtee käyntiin koevastaavan sekä tuomarin
puhuttelulla. Tämäkin oli minulle uutta koska en
tiennyt, että tätä tehdään muuallakin entäkö
nomessa. Kun puhuttelut on pidetty, jokainen
otti koiran autosta pois ja tuomari näytti paikat
mihin koirat kytketään laukauksensietotestin
ajaksi. Kun koirat oli kytketty, ohjaajat siirtyivät
koirista kauemmaksi ja tuli laukaus PAM!!!
Kaikki koirat läpäisivät sen hienosti. sitten
päästäänkin tosi toimiin, jonka aloittaa
avoimenluokan koirakot.



Minulle taas kaikki oli uutta ja ihmeellistä.
Kun mieheni kanssa ollaan oltu sitten
seuraavana päivänä jälkeä purkamassa, mies
menee koiran kanssa edellä ja minä tulen
perässä keräten merkit pois. Todellisuus oli
taas ihan toista. Se joka suunnisti jäljen,
menee oppaaksi tuomarille ja koirakolle. Eli
eka menee koirakko, sitten tuomari ja sen
oppaan tehtävä oli pysyä reitillä jotta tuomari
tietää missä reitti kulkee mikäli koira tekee
hukan. Kun koira pääsee maaliin asti sillä
odottaa hirven sorkka jonka on opas käynyt
laittamassa ennen jäljelle lähdön alkua. Näin
jokainen koirakko suorittaa oman jälkensä.
Oppaana ollut henkilö käy sitten jossain
vaiheessa päivää purkamassa oman jälkensä
ennen koepäivän loppua.

Itse rakastuin tietokoneella olevaan
koesihteeriohjelmaan. Tuomari kirjoittaa
maastossa maastokorttiin kokeen kulun jonka
minä sitten kirjoitin tietsikalle. Ihan loisto, jotain
tämmöistä olisi kiva saada nomepuolellekin.
Mari oli tuonut aggregaatin, jolla saatiin virtaa
tietsikalle ja tulostimeen. Tulostin oli herkällä
tuulella eikä ensin meinannut alkaa
yhteistyöhön meidän kanssa. Minähän kävin
vähän lohduttamassa sitä, puhuin kauniisti ja
hivelin hellästi. Niin tulostin tuli paremmalle
tuulelle ja alkoi laulaan iloisesti tulostettavia
papereita. Näin saatiin kaikki paperit valmiiksi

meidän makkaranpaisto kodalla, pöytäkirja ja
koirakohtaset helposti ja vaivattomasti :D

Meillä oli ihan kiva kaks päivää, itikat söi ja
makkara maistui. Voin sanoa että eivät jää
minun kohdaltani viimeisiksi mejäkokeiksi,
vaikka laji on aika fyysinen mutta pakkohan
tätä on päästä jossain kohdin itsekin koiran
kanssa kokeilemaan.

Ja sitten vielä tulokset :D

AVO

Rottweiler Mustan Konnun Säälimätön ”
Tarmo” AVO 1

ohj. Katri Kurtti

Barbet Laulava Zed Zeppelin ”Ledi” AVO 2
Ohj. Petra Jormalainen

VOI

Jackrussel Miklaus Luru ”Luru” VOI 2
Ohj. Mari Myllynen

Pitkäkarvainenmäyräkoira Miklaus Triumph
Thunderbird ”Freija” VOI 3

Ohj. Anne Woivalin



CHESSIE RALLYTOKOSSA

Meillä ilmeni vuosi sitten kuuluisa "yhteistyö
ongelma". Yksi NOMEkouluttajistamme ehdotti
agilityä sen parantamiseksi. Ilmoitin meidät siis
agilitykurssille ja samalla huomasin saman
yhdistyksen järjestävän myös rallytoko
kursseja, joten ilmoitin meidät samalla sitten
sinne. (Olimme kasvattajan leirillä kokeilleet
rallytokoa ja se ei tuntunut mitenkään erityisen
vaikealta.) No agility jäi sitten erinäisistä syistä,
mutta rallytokoa jatkoimme.

Rehellisesti sanottuna siitä syystä, että raly
toko oli niin helppoa. Alokas ja avoinluokissa
pärjää lähestulkoon pelkällä
perustottelevaisuudella. Perustottelevaisuus
meillä oli jo hallussa ennen kurssille menoa
erilaisten muiden lajien sekä kurssien ansiosta.

Kylttien suorittamisesta yhdessä tuli yllättävän
hauskaa ja rentoa yhteistä tekemistä. Rally
tokosta on ollut todella suuri apu tähän meidän
"yhteistyöongelmaan". Koska lajissa saa
puhua koiralle koko ajan sekä kehua sitä, siitä
tulee positiivinen kokemus molemmille. Se on
auttanu meitä muissakin lajeissa, vaikka ne
ovatkin aivan erilaisia ja yhteistyömme on
parantunut huomattavasti.

Haastavinta chessien kanssa oli jo
opetettujen asioiden muuttaminen. Uusia
käännöksiä ja oikealla seuraamista se oppii
leikiten. Meille vaikeinta oli opettaa koira
menemään suoraan maahan ilman, että se
istuu välissä. Itseään tästäkin saa taas syyttää.
Koiralle on opetettu joskus pentuna maahan
meno istumisen kautta. Tähän voisi keksiä
selityksiä, että se on ensimmäinen koirani yms.

CHEESSI
PALVELUSKOIRANA

Omistan toukokuussa yhdeksän vuotta
täyttävän cheessiuroksen Batzi`s Rocket
Master alias Masi. Masilla on suomen
ceesseistä vähän poikkeava ura; nimittäin Masi
kilpailee pääasiallisesti palveluskoirakokeissa.
Alku oli vähän hankalaa kun pienelle rodulle
pitäisi saada oikeudet johonkin outoon kuten
PK kokeisiin. Meillä cheessikerhossa on
erittäin hyvä henki ja niinpä kiinnostuneita BH
testiin löytyi jo 2008 ja siitä eteenpäin
useampia koiria. Suuri kiitos heille. Jokainen
tietää kuinka vähän cheessejä on koko maassa
ja yhtäkkiä täytyisi yrittää jotain aivan erilaista.

Masin ollessa kolme vuotias cheessien
oikeudet vihdoin olivat sekä PK liitossa että
omassa SNJ:ssä käsitelty ja me pääsimme
tositoimiin. Masin laji on pajä eli
palveluskoirien jälkikoe. Aloitimme Parkanossa,
josta ei tulosta tullut. Koirani ei ole tyypillinen
pk koira; herra on vähän jäyhä ja onhan

eräänkin tuomarin kommentti ollut ”toivoisin
olevan kuin muutkin noutajat”. No semmoista
ei enää kuule täälläpäin, ovat oppineet, että
teemme asiat omalla tavallamme.
Alokasluokka meni kolmella kokeella, avoin
yhdellä. Kilpailemme voittajaluokassa
harvakseltaan töitteni takia; Taas työt haittaa
harrastuksia. Masilla on kaksi koulutustunnusta
voittajista. Paras yksittäinen tulos on
piirinmestaruuskokeen neljäs sija. Koiralleni on
vaikeinta tottelevaisuus kun se on niiiin
tylsäääää, noutoja ja telineitä lukuun ottamatta.
Esineruutu sen sijaan on aina ollut vain kiva
läpihuutojuttu, josta suoriudutaan yleensä
kiitoksilla. Jälki on yleensäkin noutajalle
mieleistä ,niin myös ceessille. En näe yhtään
syytä miksi ceessi ei soveltuisi myös PK
lajeihin. PK oppien pohjalta Masi kilpailee
useassa muussakin lajissa mm. vepe , toko,
nome ja metsästyskoirien jälkikokeissa.
Mielestäni suhteellisen hyvin on mennyt.
Tulevaisuudessa on pari muutakin ceessä
tulossa PK kisoihin, ainakin meiltä yksi.

T. Ritva Suoniemi & Masi



Omaa tyhmyyttä se on, koska joku sanoi
meille jo koiran ollessa pentu tästä samasta
asiasta. Meidän ei pitänyt harrastaa hirveästi
eikä varsinkaan tämänkaltaista lajia, joten en
jaksanut kiinnittää siihen tarpeeksi huomiota.
No virheistä oppii ja seuraavan koiran kanssa
en tee tätä samaa virhettä. Joitain muita
varmaan senkin edestä!

Vaikka en itse rallytokoa kauhean tosissani
olekkaan ottanut, kävimme viime vuonna
vähän kokeilemassa rallytokokisoissa.
Kokeilun halu ja pieni kunnianhimo ajaa

ihmisen tekemään ihmeellisiä asioita. Kävimme
kahdissa kisoissa ja molemmista tuloksena oli
alokasluokan ykkönen. Seuraavalla
ykköstuloksella siirrymme avoimeen luokkaan.
Rallytoko ei kuitenkaan ole meidän
"päälajimme" vaan kisoihin mennään kun
muuta lajit antavat myöden. Suosittelen
lämpimästi kaikkille chesseille rallytokon
kokeilemista, paitsi josset sä uskalla.

Elina&Aida

KOIRAVAUVAUINTI

Eräänä marraskuisen päivänä istuin
pentulaatikossa nuuskimassa pentujen
tuoksuja. Välillä katselin kännykästäni
Facebookia mitä maailmalla tapahtuu, pentuja
välillä silittäen. Yhtäkkiä silmiini tuli Tampereen
koirauimalan mainos pentujen vauvauinnista.
Silmäni suorastaan räjähtivät auki
innostuksesta. Olin hetkessä ihan haltioissani,
”Hei, tää on huippujuttu chessille varsinkin” Ja
niin alkoi sähköposti laulaan ” Tahdomme
maaliskuun kurssille. Joku näistä tulee mun
kaveriksi :D ”. Ikää pennuilla oli tuolloin noin 3

viikkoa. :D Olin ihan hirveän tohkeissani tästä
ideasta etten housuissani malttanut pysyä.
Tässä tulee pennulle sosiaalistamista sekä
saadaan uimataito kohdilleen ennen tulevaa
taipumuskoetta. Siinähä sitten heti

päivittämään tilaani naamakirjaan, tästä
hienosta ideasta.

Pakkohan siittä oli kaikille kertoa, vaikka asia
aiheutti hilpeyttä ystäväpiirissäni. ” Hei haloo,
noutaja uimakouluun?? Älä viitsi naurattaa.”
Joo en nauratakkaan, en näe siinä muuta kuin
positiivisia asioita.

Viikot kuluivat ja odottaminen kävi
tuskalliseksi mutta vihdoin maaliskuu koitti :D
Kovasti olin jo melkein menossa kun aloin
miettimään etten ole laskua saanut enkä
ohjeistusta asiaan vaikka tänään pitäisi mennä
jo uimaan. Ensin sähköpostien tutkintaa,
mitään ei löytynyt mistään joten soitto uimalaan
oli paikallaan etteivät vain ole unohtaneet meitä
:D Tiedustellessani asiaa ääni toisessa päässä
kertoi kurssin alkavan vasta kahden viikon
kuluttua. EIKÄ!! No joo kyllä. No olipa hyvä että
soitin koska matkaa Toijalasta Nokialle on
kuitenkin sen verran pitkästi, ettei sitä viitsi
tyhjää ajella.

Hitaasti meni kaksi viikkoa, laskien päiviä,
tunteja ja minuutteja, mutta vihdoin se päivä
koitti. Olimme tietysti yli puoli tuntia liian
aikaisessa, joten pissatusreissun sai tehdä ihan
rauhassa ja tutustella ympäristöön. Kun vihdoin
pääsimme uimalan ovelle, Oili löi jarrut kii ”
Pelottava paikka, en tule”. Kun sisään meno
yrityksiä oli jo neljä, niin Oili vihdoin antoi
periksi ja astuikin vihdoin sisään.
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Vauva uimareita oli meidän lisäksi kaksi
koirakkoa.

Ennen altaaseen menoa pitää käydä
suihkussa ja pestä hyvin shampoolla,
erityisesti, jalat ja vatsan alunen kaikesta
hiekasta ja kurasta pois. Ja sitten loput turkista
että irtokarvat ja roskat lähtevät. Oili oli erittäin

rauhallinen kaikissa tilanteissa. Ihan loisto
koira. Sitten jokaiselle koirakolle laitetaan
omakokoset kellukkeet ylle ja sitten ollaanki
valmiita uimaan.

Ennen uintia vaihdetaan vain hihna, joka
tulee kellukkeisiin kiinni ja otetaan kaulasta
pois oma hihna. Altaaseen tulee uittaja mukaan
uimalasta ja tällä kertaa se oli koirauimalan
omistaja Anu itse.

Alussa Oili menee varovasti ramppia alas
uimaan, koirasta näkee kuinka

jännittävä kokemus se on. Anu on Oilin
vierellä ja pitää koiran tasapainon vaaterissa,
jotta koira saa keskittyä jalka työskentelyyn.
Alussa mennään ihan pieniä matkoja koska
uusi asia väsyttää melko pian koiran, niin
fyysisesti kuin psyykkisestikin. Välillä pidetään
pieni levähdystauko ja annetaan muillekin
vuoro. Altaassa kerkeää käydä uimassa
puolentunnin aikana noin 4 kertaa.

Lopuksi mennään taas suihkuun ja pestään

hyvin jotta iho ei kuiva koska täälläkin on
klooria hieman vedessä joka pitää kaiken
maailman röttiäiset kurissa. Sitten kuivataan
joko pyyhkeellä tai kuivaajalla. Kuivaus
säämiskää ja kuivaajaa saa lainata uimalasta.

Hauskaa oli :D Uimakertoja on kaikkiaan 3
kertaa. Oilissa tapahtuu edistystä joka kerta ja
saadaan pienentää kellukkeita joka uinti
viikolla.

Ja Anuakaan ei enään toisella viikolla
altaassa tarvittu joten Anu anteli ohjeita altaan
reunalla. Oili alkoi jo pikku hiljaa olemaan sinut
veden kanssa ja chessihyppyäkin piti yrittää
kokeilla.Sosiaalistumisen ja uimisen lisäksi

opimme vaivihkaa muutakin :D itse en kyllä
tajunnut ennen kuin Anu asiasta mainitsi,
katsekontakti ja yhteistyö. Koira joutuu
olemaan katsekontaktissa omistajaansa, joka
kävelee altaan reunalla koiran uidessa. Erittäin
hyvin Oili tapittikin minua ja kuunteli ohjeita
koska käännytään tai milloin pitää antaa toisille
jo vuoro.

Uusi ryhmä kun alkoi päästiin aloittamaan
pienen pienillä kellukkeilla :D



Seuraavan viikon reissu oli uinnin kohokohta,
Oili otti ensimmäistä kertaa muovidami suuhun
uidessa. Aikaisemmin kun yritimme
muovidamia, palloa tai ihan mitä vaan että
ottaisi suuhun uidessa mutta ei, Oili ei
pystynyt. Oili tuijotti vain eteensä uidessa, eikä
halunnut nähdäkään mitään, kun piti keskittyä
pelkkään uimiseen. Viimeisellä viikolla
olimmekin jo ilman kellukkeita.

Tampereen koirauimala on perustettu
kesäkuun 5 päivä 2013 Nokialle. Altaan koko
on 10m x5.5m. Kursseja uimala järjestää niin
pennuille kun aikuisille sekä mahdollisuus on
myös varata aika ja käydä uittamassa koiraa
ihan muuten vaan.

Anu kertookin että ” Noutajapiireissä on
kahdenlaisia uimareita. Niitä jotka tulevat
hakemaan kuntoa tai ylläpitämään kuntoa
ennen koekautta ja uivat matkauintia. Sitten on
niitä jotka tulevat vaan pitämään hauskaa
koiran kanssa.”

Uimalan omilta sivuilta
http://www.sunhost.fi/asiakkaat/tampereenkoirauinti/
löydät paljon hyödyllistä tietoa mm. hinnaston

sekä ohjeita uimareilla.

Heillä on myös facebook sivut
https://www.facebook.com/tampereenkoirauin

ti/timeline
ja uutena myös hyödyllinen facebook ryhmä

kuin ”Tampereen Koirauinti  etsitään
uintivuoron jakajaa” Siellä voi kysellä kaveria
samalle uimavuorolle.

Uimalassa on myymälä, jossa myydään mm.
raakaravintoa sekä leluja. Ja mahdollisuus on
tilata myös trimmaus, kiropraktikko ja
koirakamu palveluita.

Suosittelen vauvauintia kaikille koirille
rodusta riippumatta. Henkilökunta on mukava
ja osaava. Voin omasta puolesta sanoa että en
enään koskaan odota pennun kanssa että jäät
sulaa, sen minkä nuorena oppii sen vanhana
taitaa :D
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PENTUVÄLITYS TIEDOTTAA

Yhdistyksemme internetsivuille on avattu sivu Pentuvälitykselle. Sivuilla ilmoitetaan myös
kotia etsivistä aikuisista koirista. Jos koirasi etsii uutta kotia, tai olet kiinnostunut pennusta /
aikuisesta koirasta, lisätietoja saat:

www.chesapeakekerho.com
ja
chesapeakekerho@gmail.com

kuva: Juha Tenhunen

VALIOPALKINTO

ChesapeakekerhoChesapeakeklubben ry haluaa muistaa yhdistyksemme chessejä, jotka ovat
saavuttaneet valioarvon. Koiran valioituessa voit anoa kerholta valiopalkintoa.

•valioitumisaika kalenterivuosi, palkinto anotaan seuraavan vuoden huhtikuun
loppuun mennessä

•anomus osoitteeseen chesapeakekerho@gmail.com. Anomuksessa
tulee olla koiran ja omistajan tiedot, sekä valiotumistiedot

•vain yksi valiopalkinto kustakin lajista ( ei palkita erikseen eri maista
saatuja samoja valionarvoja )

•valiopalkinnot jaetaan vuosikokouksen yhteydessä



Pal. os.

Tea Sundberg

Siniänmäentie 97

37800 Akaa

TAPAHTUMAKALENTERI

CHESSIEN MEJÄMESTARUUS
4.8.2016. AVO VOI Etusijalla järj. yhdistysten jäsenet. Lisätiedot Chessie1/2015
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CHESSIETREFFIT 2016
3.7.8.2016 Teisko

Kouluttajana Birgitte Jørgensen (kennel Cheslabben). Vuosikokous treffien yhteydessä.
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