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HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 20142015

Chesapeakekerho ry

HALLITUS

Puheenjohtaja
Inka Virtanen
040753 1102

Varapj
Tom Jalas
041501 7543

Pete Lukkala
050093 5115

Mari Myllynen
050546 4197

Johanna Suomela
050555 7833

Varajäsenet

Päivi RosendahlTerho

Tea Sundberg

TOIMIHENKILÖT

Sihteeri
Mari Myllynen
050546 4197

Jäsensihteeri
Piia Tikkamäki
040538 7991

Rahastonhoitaja
Jari Laakso
0400934 268

TOIMIKUNNAT

NOME/WT/WDtesti
Juha Tenhunen
050631 31

MEJÄ
Pete Lukkala, kts. 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
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA....

Teksi&kuva: Inka Virtanen

KEVÄTTERVEISIÄ TEISKOSTA!

Niin se talvi taittui kevääseen ja uusi kausi

käynnistyi. Talvet tapaavat monella olla

hiljaiseloa harrastusrintamalla, toisilla

harrastukset vain vaihtuvat hiukan

toisenlaisiin mutta vauhti säilyy.
Kukin tyylillään. Kevättalvella oli

suunnitteilla vetokoiraaiheinen viikonloppu,

mutta sääherra näytti vesisateineen meille

pitkää nenää.. Itsellä on tapana touhuta jos

jonkinlaista koirien kanssa, näistä on

moneksi ja niiden kuntoa ylläpitäessä

huonokuntoinen emäntä on keksinyt

kaikenlaisia huvituksia tavallisen lenkkeilyn

rinnalle. Talvisaikaan hurjastellaan suksilla tai

potkukelkkaa vedättämällä, kesällä laitetaan

koiraraukka hinaamaan emäntää

kävellen/hölkötellen ellei lähdetä yhdessä

fillarilenkille tai vesien lämmettyä pidemmille

soutulenkeille koiraa uittaen. Reput selässä

retkeillä voikin vaikka ympäri vuoden! Ja siitä

aiheesta hiukan enemmän tuonnempana..

Tätä kirjoittaessa on jokakeväinen luonnetesti

jo pidetty, ensi keväänä toivottavasti saamme

taasen uusia testattavia myös oman rotumme

parista. Paras ikä noutajan luonnetestaukseen

vaihtelee noin 2,5  4 ikävuoden välillä, vähän

yksilöstä riippuen. Suosittelen lämpimästi niin

omasta kuin yhdistyksen puolesta! Oman

kerhon testiin pääsee perinteisesti puoleen

hintaan ja ensi kevään testi järjestetään tällä

tietoa taasen Huittisissa 21.22.5.2016

Muutakin huvitusta on toki kesälle tiedossa,

mejämestaruus chessitreffien yhteydessä 31.7

ja treffit nomekoulutuksineen 1.2.8.2015.

Paikkana toimii upea NiemiKapeen tila

Tampereen pohjoisnurkilla ja lauantaiillalle on

vuosikokouksen jälkeen savusaunan löylyä

tarjolla. Hinnat, ilmot ym muuta tietoa

lehdessä, myös Facebookin ryhmään että

kerhon nettisivuille täydennetään tietoja.

Tervetuloa treffeille!

Elokuussa onkin luvassa nomemestaruus 15.

16.8.2015 Ähtärissä, tervetuloa!

Muutakin koulutusta/tapahtumaa pyritään

mahdollisuuksien mukaan jäsenistölleen

tarjoamaan, ota härkää sarvista ja ehdota

lajia/aikaa/paikkaa niin katsotaan mitä

voisimme asialla tehdä ☺

Kaunista kevättä ja aktiivista koiranomistajan

elämää toivottavat

Inka & "Hulda"
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CHESAPEAKEKERHO  CHESAPEAKEKLUBBEN RY

VUOSIKOKOUS

PIDETÄÄN LA 2.8.2015 KLO18 CHESSIETREFFIEN YHTEYDESSÄ
NIEMIKAPEEN TILALLA, KAPEENNIEMENTIE 22, TERÄLAHTI.

KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET ASIAT.

TERVETULOA MUKAAN
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CHESSIETREFFIT 2015

Chessietreffit järjestetään tänä vuonna Teiskossa, Niemikapeen tilalla ( www.niemikapee.fi ).
Kouluttajaksi olemme saaneet Jyry Tuomisen.

Ilmoittautumiset 15.6. mennessä inka.virtanen@gmail.com, Inka Virtanen 0407531102

Leirin hinnat: 120 €/henk ja perheenjäsen 80 €, sisältää majoituksen, koulutuksen ja ateriat, pe
saunan ja ja savusaunan.

eimjoittuvat 80€/henk sis. koulutuksen ja lounaat

Kuva: Päivi RosendahlTerho

CHESSIEN MEJÄMESTARUUS 2015
Chessien MEJÄmestaruus 2015 järjestetään Kangasalalla 31.7.2015. Ylituomarina toimii Karla

Sohlman ja koe on valmisjälkikoe. Kokeen hinta 90€ ja chessietreffeille osallistuvilta 60€.
Ilmoittautumiset ajalla 19.6.10.7.2015. Anne Woivalin, Huhdintie 56, 36110 Ruutana,
anne.miklaus@gmail.com.
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MONIKÄYTTÖINEN CHESSIE:
HYPOKOIRA BEAVER

Teksti: Jenni Vaarno Kuva: Päivi RosendahlTerho

Pari vuotta sitten huomasin netissä

surffaillessani, että Kemiössä järjestetään

hypokoirakoulutusta. Kiinnostuin heti

koulutuksesta, koska perheessämme on kaksi

diabeetikkoa ja meillä oli jo chessie Beaver,

jonka kanssa kaipasin tekemistä. Ensimmäinen

koulutus oli silloin juuri alkanut ja siihen en

ehtinyt mukaan, mutta vuosi sitten syksyllä

ilmoittauduin koulutukseen ja olin yksi 14:sta

joka pääsi mukaan. Koulutus kesti syyskuusta

toukokuuhun ja sisälsi n. yhden

lähiopetuspäivän kuukaudessa ja muuten

harjoittelua kotona. Käytännön harjoittelun

lisäksi koulutukseen kuului koira aiheisten

kirjojen lukemista (opetuspsykologiaa,

etologiaa eli eläinten käyttäytymistä, lajin

tuntemusta, koiran käyttäytymistä ja koiran

ensiaputaitoja) ja referaattien tekemistä.

Koulutus hyponäytteiden haistamiseen tehtiin

positiivisen vahvistamisen keinoin, naksuttimen

avulla. Koulutus aloitettiin opettamalla koiralle

naksuttimen käyttö, eli naksautus tarkoittaa

palkkiota. Kun koiralle on opetettu, että

naksautus tarkoittaa palkitsemista, odotetaan

koiran tarjoavan omaaloitteisesti erilaisia

käytöksiä, jolloin ohjaaja naksauttaa koiran

käytöksen ollessa halutunlainen, jonka jälkeen

koira palkitaan makupalalla tai leikkimisellä.

Naksuttimen käytöstä on hyötyä palkitsemisen

ajoittamisessa; naksauttaminen onnistuu paljon

paremmin juuri oikealla hetkellä kuin

makupalan antaminen ja koira oppii paremmin

mitä käytöstä kannattaa tarjota saadakseen

palkkion.

Kun naksutinkoulutus oli sekä koiralla että

ohjaajalla hyvin hallussa, eli koira tiesi

naksuttamisesta seuraa palkkio ja tarjosi

ahkerasti erilaisia käytöksiä ja myös ohjaaja

osasi naksauttaa juuri halutussa kohdassa,

aloitettiin hyponäytteiden kanssa harjoittelu.

Kun diabeetikon verensokeri laskee liian

matalaksi, ihosta ja hengityksestä erittyy

erilainen tuoksu, jota kutsutaan hypotuoksuksi.

Koulutuksessa opetettiin koiraa tunnistamaan

tämä tuoksu ja ilmaisemaan se diabeetikolle.

Hyponäytteet otettiin steriiliin haavataitoksiin

sivelemällä ihoa ja hönkäilemällä lappuun

verensokerin ollessa matala. Laput pakastettiin

steriiliin lasipurkkiin ja pakastettiin.

Harjoituksessa otettiin purkista yksi lappu

puhtaaseen lasipurkkiin ja naksautettiin, kun

koira haisteli purkkia. Vaadittua

haistelemisaikaa pidennettiin pikkuhiljaa

kolmeen sekuntiin. Kun koira tunnisti hyvin

hypotuoksun, otettiin mukaan normaalin

verensokerin aikana otettuja näytteitä ja tyhjiä

kontrollilappuja, joissa ei ollut ihmisen tuoksua.

Tämän jälkeen harjoiteltiin hypolappujen

ollessa diabeetikon hihassa, taskussa yms. ja

yhdistettiin ilmaisu tuoksuun. Ilmaisutavaksi

voidaan valita haukkuminen, hyppiminen,

nuoleminen tai raapiminen. Beaverille valittiin

ilmaisutavaksi käden tökkäys kuonolla. Koiralle

opetettiin myös noutamaan käskystä joko

sokerimittari tai joku sokerinen syötävä.

Kurssille osallistuneista vain 6 pääsi kurssista

loppukokeeseen ja läpi siitä, Beaverin ollen

yksi kurssin läpäisseistä!
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Yleensä koirat oppivat hyvin hyponäytteiden

tunnistamisen ja ilmaisun, mutta monet eivät

läpäisseet loppukokeeseen mennessä Kiva

koirakansalainen testiä, joka oli kurssin

läpäisemisen toinen vaatimuksista.

Loppukokeen jälkeen koiran tulee merkata yli

70 % hypoista puolen vuoden ajan, ennen kuin

se valmistuu lopullisesti.

Kurssi oli opettavainen sekä omistajalle, että

koiralle. Itse opin paljon koirankoulutuksesta

yleensä ja etenkin naksutinkoulutuksesta.

Beaver oli innokas ja aktiivinen koulutettava ja

itselläni olikin täysi työ pysyä nopean koiran

vauhdissa ja oppia naksauttamaan juuri

oikeassa vaiheessa. Nenän käyttö ja

hyponäytteiden haistamisen opettelu sujui

helposti, tosin toistot oli varsinkin Kemiössä

ollessamme pidettävä melko vähäisinä, koska

keskittyminen herpaantui usein jo parin kerran

jälkeen muiden koirien läsnä ollessa.

Mielestäni naksutinkoulutus sopi erinomaisesti

menetelmänä chessielle, joka on

rotumääritelmänkin mukaisesti

peräänantamaton ja itsenäinen mutta taas

toisaalta erittäin miellyttämishaluinen ja herkkä.

Koiramme on myös innokas tekemään asioita

ja hyvä käyttämään nenäänsä, mikä oli myös

hyvä ominaisuus hypokoiralle. Toisaalta

chessien leimaantuminen yhteen ihmiseen

kannattaa ottaa huomioon myös tällaiseen

tehtävään koulutettaessa. Meillä minä olen

selvästikin Beaverin ihminen, mikä aiheutti

haasteita kouluttaessani hypokoiraa lapselleni,

joka on Beaverin perheenjäsen, mutta ei aina

niin kovin kiinnostava koiran mielestä. Chessie,

niin kuin tietysti muutkin koirat, olisi myös hyvä

sosiaalistaa erilaisiin ympäristöihin (suuret

väkijoukot, muitten koirien läsnäolo, erilaiset

äänet) todella hyvin, jotta hypokoirana

liikkuessa koira muistaisi keskittyä

tehtäväänsä, eikä keksiä muuta aktiviteettia

itselleen.

Lisätietoja hypokoirista ja koulutuksesta löytyy

sivuilta: www.hypokoira.fi,

www.hypoalertdogs.co.uk ja

www.kivakoirakansalainen.fi.

tuleva hypokoira treffeillä 2011
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METSÄLENKILLE, PÄIVÄRETKELLE
TAI VAELLUKSELLE KOIRAN

KANSSA
Teksti ja kuvat: Mari Kekkonen

Koiran kanssa luonnossa liikkuminen on

mukavaa yhdessäoloa ja monipuolista liikuntaa

molemmille. Suomi on täynnä kaikenlaisia

retkeilyreittejä ja metsiä halkovat metsäautotiet

todella laajasti. Voi kulkea merkittyjä reittejä

pitkin tai sitten suunnitella reittinsä jotenkin

muuten. Voi kävellä vaikkapa junapysäkiltä

etappien kautta toiselle tai metsäautoteitä

päähän asti ja siitä kompassisuunnalla aina

seuraavalle tielle. Vaihtoehtoja on paljon ja

metsiä riittää käveltäväksi. Kannattaa olla

kriittinen arvioidessaan omaa vauhtiaan ja

kuntoaan. On aivan eri asia kulkea

päällystettyä katua pitkin, kun tehdä sama

todella vaikeakulkuisessa maastossa painava

reppu selässä. Reitin pituus ja päivämatkat

kannattaa suunnitella mieluummin vähän ali,

kun yli.

Retkeillessä pitää muistaa säännöt tulenteosta,

leiriytymisestä ja koiran kiinnipidosta. Varsinkin

kansallispuistoissa ja luonnonsuojelualueilla

täytyy kunnioittaa ehdottomasti luonnon omaa

rauhaa. Muut retkeilijät kannattaa ottaa

huomioon koiran kanssa liikuttaessa ja toimia

reiteillä, autiotuvissa, varaustuvissa ja laavuilla

niiden sääntöjen mukaisesti. Muutama

huonosti käyttäytyvä koiraretkeilijä voi

aiheuttaa kaikille harmia ja saada aikaan

koirakieltoja esimerkiksi tupien käyttöön.

Selvää on, että reiteillä tulee joskus törppöjä

ihmisiä vastaan ihan kuten joka paikassa

muuallakin. Helposti vaan jää kulkijoille

mieleen se törppö, jolla oli koira mukana.

MAJOITTUMINEN
Tällä hetkellä vaellusreittien tupiin ovat koirat

aika hyvin tervetulleita ja toivottavasti myös

jatkossa. Koiran kanssa retkeillessä kannattaa

kuitenkin olla aina joku varasuunnitelma

majoittumiseen olemassa. Aina voi olla joku

allerginen tai koirakammoinen retkeilijä samalla

reitillä ja koiraa ei voi useinkaan yksin jättää

yöksi ensisijaisen majoitteen ulkopuolelle.

Suurpedot kannattaa myös ottaa huomioon

koiran kannalta metsässä majoittuessaan. Itse

olen tehnyt sen päätöksen, että kannan meille

telttaa aina mukana. Ei tarvitse asiaa sitten

miettiä sen kummemmin. Tilanteen salliessa

pidetään teltta kuivana ja nukutaan tuvassa.

Tilanteen vaatiessa tai, jos muuten vaan

halutaan olla omassa rauhassa pystytetään

oma teltta ja yövytään siinä. Voihan käydä

niinkin ikävästi, että autiotuvassa on jo

Inka ja Hulda
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joku porukka ”ulkoiluttamassa mäyräkoiria”

enkä välttämättä halua itse liittyä seuraan.

Joka tapauksessa etukäteen ei voi tietää ketä

on tänään liikkeellä. Paitsi, jos käyttää

pelkästään varaustupia.

Oma telttani ei ole mikään kamalan hieno tai

erityisen kevyt ”hifimalli”. Valinnassa olen

ottanut huomioon, että teltan pitäisi toimia

kaikissa sääoloissa ja toivoin sen olevan

edullisuudestaan huolimatta myös kestävä.

Olen päätynyt koiran kanssa mieluummin

malliin, jossa seinät ovat aika jyrkät. Koira

usein ajautuu teltassa siihen matalaan päätyyn

ja kovin matalassa tunneliteltassa isompi koira

nojaa osittain kattoon ja voi estää tuuletuksen

sisä ja ulkoteltan välillä. Tämä kerää helposti

sisäteltan seinään kondenssivettä ja koira

makaa lopulta märässä paikassa ja vaihtaa

paikkaa ja kastelee seuraavan paikan jne.

Rinkka kannattaa laittaa teltassa sellaiseen

paikkaan, että koira nojaa luontevasti siihen

eikä teltan seinään. Mukavaa on myös, että

teltasta voi käyttää pelkästään sisätelttaa

halutessaan. Se on luksusta kauniina

kesäyönä. Lisäetu on myös, että sisä ja

ulkoteltan voi pakata erikseen. Aina ei

ulkoteltan alapintaan yöllä kertynyt

kondenssivesi ehdi aamutoimien aikana kuivua

ja on sääli, jos teltat täytyy pakata kosteina

yhteen nippuun. Toki eri malleissa on omat

hyötynsä ja haittansa. Huonossa kelissä telttaa

pystyttäessä on toki luksusta, että teltat

nousevat yhdellä kertaa eikä tarvitse sisätelttaa

tässä vaiheessa kastella. Koiran kanssa

edelleen tärkeäksi muodostuu pohjamateriaalin

kestävyys. Kovin innokkaasti petaileva koira

ruopii liian herkän teltanpohjan rikki jo

muutaman yöpymisen aikana. Koiran oma

makuualusta ja lattian suojaaminen on siksi

tärkeää. Koiran solumuovinen makuualusta

kannattaa päällystää kevyellä vesitiiviillä

kankaalla. Näin sekin kestää koiran kynsiä

paremmin. Makuualusta kannattaa ommella

kahdesta makuualustan palasta niin, että se

taittuu kaksinkerroin keskeltä ja sen saa

rullattua repun päälle koiran kannettavaksi

taipaleen ajaksi. Hifistelijä voi tilata reppuihin

sopivan koiran retkivuoteen ulkomailta.

REPUT KOIRALLE
Pitkillä vaellusreissuilla on hienoa, jos koira

pystyy kantamaan osan varusteista omissa

repuissaan.
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Muutaman kilon kevennys tuntuu kyllä omissa

repuissa hyvältä. Eri reppuvalmistajien

suosituksia koiran kantaman kuorman

suhteesta koiran painoon pitää tarkastella

kriittisesti oman koiran iän, kunnon, terveyden

ja kokemuksen kautta. Suosituksissa koira

kantaa yleisimmin reissussa enintään 25 %

omasta painostaan. Kolmekymmenkiloisella

koiralla tämä tarkoittaa reilua seitsemän kilon

painoa. Vaellusreissussa suurin osa

kannettavasta painosta kertyy muonasta ja

onkin mukavaa, että kannettavat reput

kevenevät reissun edetessä. Koiralle on

reppuja tarjolla nykyään aika hyvin monessa

hintaluokassa ja monelle erilaiselle tarpeelle.

Painon pitäisi koiralla tulla enemmän eteen,

kun taakse. Sään ja lapojen tuntumaan hyvin

asettuva reppu on tämänhetkisen tiedon

mukaan koiralle se kaikista ergonomisin.

Repun paino tyhjänä myös kannattaa ottaa

huomioon ostopäätöstä tehdessään. Reppuja

pystyy myös vuokraamaan tai lainaamaan,

kuten muitakin retkeilytarvikkeita. Tärkeää on,

että reput ovat sivusuunnassa vakaat eikä

reppu luiskahda heti kyljelle osuessaan

esimerkiksi puuhun toiselta puolelta. Chesseillä

on yleensä syvä rinta ja se aiheuttaa joissain

reppumalleissa sen, että vatsan alla

pituussuunnassa kulkeva hihna lipsahtaa

herkästi kainaloon ja reppu jää vinoon.

Kannattaa siis varmistaa, että poikittaisia

hihnojakin on tuon etujalkojen välistä kulkevan

hihnan lisäksi riittävästi.

Pitkä vaellusreissu, jossa koira kantaa painavia

reppuja epätasaisessa maastossa 58 tuntia

päivässä vaatii totuttelua. Reppujen kantamista

kannattaa harjoitella ensin lyhyillä ja pitkillä

lenkeillä reput tyhjänä. Sitten laitetaan lyhyille

lenkeille lisää painoa ja saadaan reppu

säädettyä niin, että se istuu tukevasti

pidemmälläkin matkalla. Säätöjen pysymisen

voi varmistaa ompelemalla muutaman tikin

nauhojen läpi, etteivät ne pääse luisumaan ja

pikkuhiljaa löystymään. Maaston

haasteellisuutta kannattaa myös pikkuhiljaa

lisätä reppujen kanssa. Jyrkkien

vaikeakulkuisten rinteiden laskeutuminen vaatii

hieman harjoittelua reput selässä. Koira

kannattaa opettaa kulkemaan kytkettynä

reppujen kanssa reippaasti, mutta rauhallisesti

edellä. Rauhallisesti siksi, että se ehtii

reagoimaan vetovyössä ollessaan siihen

kummalta puolelta puuta tai muuta estettä aiot

mennä. Muutenkaan ei ole mukavaa kulkea

kymmeniä kilometrejä epätasaisella ja

liukkaalla alustalla tempoilevan koiran perässä.
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Ylämäessä koiran tarjoama pieni vetoapu on

kyllä kieltämättä mukava plussa.

Muonat kannattaa pakata kotona

annospusseihin, että molemmille puolille saa

painon jakaantumaan tasaisesti. Olen

huomannut, että on kätevää pakata oma

sadeviitta ja jäänastat koiran reppuun. Sieltä

varusteet on helppo tarvitessaan ottaa esille

riisumatta omaa rinkkaa selästä. Olen pitänyt

koirat metsässä ja vesistöjen lähistöllä aina

reput selässään kytkettynä. Reput voivat

takertua puihin ja koira voi loukkaantua tai

rikkoa reput niiden kanssa risukoissa

juostessaan. Kuivat varusteet repussa eivät

välttämättä ole enää niin kuivat muutaman

uintikierroksen jälkeen. Ja jokainen

koiranomistaja tietää, että tähän ei tarvita

mitään valtamerta. Täysin avoimessa ja

kuivassa maastossa koira voi toki kulkea

vapaana reppujenkin kanssa, jos paikka on

sellainen missä niin voi muuten tehdä.

MITÄ KANNATTAA OPETTAA
Rauhallinen eteneminen vetovyössä

ilahduttaa pitkässä reissussa. Taakse komento

on todella hyvä olla varmana hanskassa ennen

pitempää retkeä. Pitkospuut ja puusillat ovat

joskus niljakkaita ja järkyttävän liukkaita.

Muutaman kerran olen painava rinkka selässä

suossa pitkospuiden vieressä selälläni

sätkytellyt jalkojani ilmassa ja toivonut, että

jollain konstilla sieltä vielä ylös pääsen. Koirat

eivät välttämättä ole tässä vaiheessa vatsan

päällä pomppiessaan olleet kovin suureksi

avuksi. Se on toki ollut varmaan vaikea

ymmärtää mitä se emäntä nyt hassuttelee. Eli

koira taakse aina liukkailla pitkospuilla. Minulle

ainakin liukkaat pitkospuut ovat riittävän

haastavat ilman koiran tahattomia nykäisyjäkin.

Sama toimii jyrkissä alamäissä ja liukkaissa

portaissa. ”Taakse” ja koira tietää yhdellä

käskyllä, että emäntä menee edellä ja se

kulkee hihna löysällä rauhallisesti perässä,

kunnes taas saa luvan siirtyä eteen. Meillä on

retkillä käytössä litteä kevyt vetovyö. Se on

rinkan alla mukavan sileä. Siinä on hyvä

joustokappale haaralla ja saan siihen samaan

kaikki koirani kiinni.

EVÄÄT
Eväät ovat todella tärkeät. Patikoidessa tulee

nälkä ja ruoka maittaa yllättävän hyvin ulkona.

Koiralle kannattaa ottaa mukaan sitä ruokaa

mihin se on tottunut.
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Kuivattu liha ja nappulat ovat kevyitä kantaa,

jos vettä on saatavilla koiralle maastosta .

Kylmäkallena omille eväille toimii hienosti

kunnon jäinen luu ja siinä riittää koiralle hyvin

tekemistä iltanuotiolle. Jäistä ruokaa ei voi

pakata koiran reppuun ja omaankin reppuun se

kannattaa pakata ulkoreunalle. Ei tunnu

miellyttävälle selkää vasten ja jossain

vaiheessa täytyy pysähtyä pakkaamaan

uudelleen, jos jääkalikka painaa selkää.

Tulentekopaikkoja on aika paljon eri reittien

yhteydessä. Metsäpalovaroituksen ollessa

voimassa ei tulia voi tehdä niihinkään ja tämä

on hyvä muistaa. Erilaisilla polttoaineilla

toimivia retkikeittimiä on laaja valikoima.

Yksinkertaisin ja edullisin taitaa olla

aterintelineestä valmistettu risukeitin. Evääksi

kannattaa ottaa myös sellaisia aterioita, jotka

eivät välttämättä vaadi tulentekoa. Ihan pieni

määrä kevyttä kuivaa sytykesälää minicrip

pussissa ei paljon repussa paina.

MUKAAN KANNATTAA OTTAA
”VARMUUDEN VUOKSI”

Hiukan ylimääräistä evästä mukaan ja vaikka

aurinkoiselle päiväretkellekin kannattaa kantaa

kevyt avaruuslakana tai sadeviitta

hätäyöpymistä varten. Hämärä voikin ehtiä

tulla ja lamppu ei paljon repussa paina. Pieni

valikoima ensiaputarvikkeita kannattaa olla

mukana. Kynsisakset ja punkkipihdit sekä rulla

cobanin kaltaista sidettä kannattaa varata

koiraa varten mukaan. Kevyt varatalutin ei

myöskään ole ehkä turha kannettava (sillä voi

kursia vaikka rikkoutuneen rinkan tarvittaessa

kasaan tai teltalle voi sattua joku yllätys mihin

tarvitaan jotain narua).

Nykyään on helppo luottaa tekniikkaan

suunnistaessaan, mutta kannattaa ottaa aina

mukaan myös ihan perinteinen paperikartta

alueesta ja kompassi. Lisäksi on suotavaa, että

joku seurueesta osaa myös käyttää niitä.

Etukäteen kannattaa myös jättää

reittisuunnitelma sellaiselle läheiselle joka

rupeaa jossain vaiheessa kaipailemaan, jos

jotain odottamatonta sattuu eikä porukkaa

kuulu takaisin kotiin.

Hyviä patikoita!
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CHESSI VEI ISÄNNÄN
NÄYTTELYKOULUTUKSEEN

Teksti: Sara Lukkala Kuvat: Katri Linna

Kuka olet?

Tarmo, 15 kuukautinen innokas ja salskea

chesapeakelahdennoutaja

Missä olit?

Pirkanmaan noutajakoirayhdistyksen

järjestämässä näyttelykoulutuksessa

kotikaupungissani Tampereella lokakuussa

2014. Koulutus kesti viisi kertaa ja siihen

osallistui 12 koirakkoa. Kaikki muut

noutajarodut olivat edustettuina flättejä

lukuunottamatta. Koulutuksen vetäjänä toimi

kokenut näyttelykonkari, tosin tiedä sitten siitä

kokeneesta koska olin kuulemma hänen

ensikosketuksensa chesseihin ;)

Kenen kanssa?

Isännän kanssa. Emäntä kyllä alunperin ilmoitti

itsensä ja minut näyttelykoulutukseen mutta

kun isäntä kuuli asiasta hän oli sitä mieltä ettei

anna koiraansa muiden käsiin ja niinpä

menimmekin sitten miehissä sinne.

Miksi menit?

Koska oli ilmoitettu! Ja tietenkin koska

kaikenlaiset kokemukset ovat hyvästä ja

ringissä peräkanaa juoksua pitää harjoitella. Ja

koska kovinkaan usein en pääse vieraiden

ihmisten kopeloitavaksi, siitäkin minun

kuulemma on tarpeen saada lisää kokemusta.

Isäntä taas ei tiennyt näyttelyistä juurikas

mitään, ainakaan mitä kehässä tulee tehdä

joten hän kaipasi myös oppia.

Mitä teitte?

Harjoittelimme seisomista, kopelointia, sekä

koiran että ihmisen kehäkäyttäytymistä, toisista

koirista piittaamattomuutta, juostessa

esittäjästä irtoamista. Näitä kaikkia treenattiin

joka kerralla ja kerta kerralta ne menivät aina

mallikkaammin. Viimeisellä kerralla pidettiin

leikkimielinen matchshow jossa kaikki

menestyivät ilmiömäisen upeasti ja palkittiin.

Emäntä jopa sanoi että olimme molemmat

isännän kanssa näyttäneet ihan siltä kuin

tietäisimme mitä olemme tekemässä.

Kotiläksyjäkin saimme kurssin varrella, mm.

harjoitella liikkeellelähtöä ja keksiä siihen

käskysanan ja tietenkin paikallaan seisomista

vauhtia löytyy
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se on kaikista haastavinta. Kyllähän nyt juosta

osaa kaikki mutta että pitää seistä oikeassa

asennossa ihan paikallaan pitkän aikaa ja

sitten vielä vieras ihminen tulee

tunnustelemaan, se on vaikeaa! Esittäjät saivat

myös vinkkejä pukeutumiseen, näyttelyhihnan

hankintaan ja sen käyttöön sekä kaikenlaisia

pikku kikkakolmosia. Esimerkiksi jos koira

alkaa tuijotella muita koiria tai kehän laidalla

seisoskelijoita niin pyörähdys ympäri ennen

juoksuun lähtöä, tai juoksun aikanakin, auttaa

koiraa kasaamaan ajatukset siihen oikeaan

asiaan, eli itsensä esittämiseen. Selvisi myös

että oikeat kokeneet näyttelyihmiset käyttävät

erilaisia käsimerkkejä koiralleen joista koira

tietää mitä tehdä ja koska on palkan saannin

aika.

Mitä opit?

Opin seisomaan paikallani ja kestämään

kopeloinnit liikkumatta vain nuuhkaisten

lähestyjää, tosin käviväthän ne kaikki ihmiset

sitten jo tutuiksi kun koulutus kesti viisi viikkoa.

Kehäkäyttäytymisessä olin kyllä muuten aika

luonnonlahjakkuus vaikka itse sanonkin, ja

sanoi se kouluttajakin, siinä ei paljon isännän

taitoja laitettu koetukselle. Olen kuulemma

kovin irtoavaa sorttia.

Mitä isäntä oppi?

Koiran esittämistaitoja ja yleensäkin

näyttelytouhua.

Miten muut suhtautuivat teihin?

No ensinnäkin, minä ihmettelin että minun

rotuani kyseltiin paljon. Emännän ihmetykseksi

kaikki lähestyivät minua hirveän reippaasti

kädet ojossa, en ymmärrä että miten minua

sitten muka pitäisi lähestyä, vaivihkaa selän

takaako? Isäntä ihmetteli miten nopeasti ja

mukisematta hylkäsin sen kun kouluttaja otti

minut demokoiraksi ja vei vain herkkunameilla

mukanaan, minähän en paljon taakseni

katsellut ja haikaillut isännän perään kun oli

lihapullia kielen ulottuvilla.

Mikä oli parasta?

Nautin suuresti peräkanaa juoksusta ja annoin

sen näkyä, häntäänikin heilutin koko ajan

innokkaasti. On aina hienoa päästä hommiin

isännän kanssa, oli ne sitten noutohommia tai

näyttelyhommia, minä tykkään tehdä töitä sen

kanssa.

Mistä et pitänyt?

Osa koirista oli hiukan nuoria ja vielä

holtittomia, vähän enemmän pitää oppia

kiinnittämään huomiota siihen omaan ihmiseen

eikä meihin muihin koiriin. Minä varsinkaan kun

en ollut tullut kurssille tekemään tuttavuutta

muiden koirien kanssa. Näyttelykehä on

muuten meidänlaiselle kookkaalle koirakolle

vähän pieni, sulavat liikkeeni pääsisivät

paremmin oikeuksiinsa isommassa!

Miten meni näyttelyssä?

Tositoimiin pääsimme isännän kanssa

Kangasalla 29.11.2014. Ikäni puolesta olisin

päässyt junnuluokkaan mutta yksissä tuumin

päätimme että jos on oikeutettu KÄYluokkaan

niin kyllähän se on vähän niin kuin kunniaasia

sitten mennä sinne.
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Näyttely järjestettiin maneesissa ja olihan

siellä muuten hulinaa! Isännän kanssa oli

kuitenkin turvallista kulkea siellä, minä vaan

painoin pääni sen jalkaa vasten ettei tarvinnut

juurikaan edes katsella minne mennään ja ketä

ohitetaan. Kehässä oltiinkin sitten vaan me

kaksi toimitsijoiden ja todella mielenkiintoisten

merkkiämpäreiden lisäksi, niitä piti koittaa aina

nuuhkaista ohi mennessä. Kävin vähän

kierroksilla enkä suoriutunut yhtä

ammattimaisesti kuin treeneissä mutta hauskaa

oli. Varsinkin sitten kun tuomarisnainen kaivoi

taskustaan vinkulelun ja alkoi vingutella sitä

minulle ja heitellä eteeni. Minut palkittiin EH:lla

ja lähdin kotiin miehistymään. Heti näyttelyn

jälkeen kuulin isännän puhuvan että eiköhän

tämä riittänyt meille mutta sittemmin olen kyllä

sivusilmällä huomannut että se on selaillut

näyttelykalenteria, ja mikäs siinä, mennään

ihmeessä!
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MERIPELASTUSKOIRA
Teksti ja kuva: Ossi Juurikka

Meripelastuskoirien koulutus aloitettiin vuonna

2000 Joensuussa Suomen Palveluskoiraliiton

toimesta. Ensimmäisellä pilottikurssilla oli 8

koirakkoa eri puolilta Suomea.

MEPEKOIRAN KOULUTUS
Koiralta vaadittavia ominaisuuksia: koira ui, on

sosiaalinen sekä ihmisten, että muiden koirien

kanssa, ei ole paukkuarka. Pentu totutetaan

erilaisiin ääniin ja alustoihin esim. ritiläportaat.

Aloitetaan hakuharjoitukset makkararingillä,

maalimiehen peräänajoilla , "haamuilla" ja

muistikuvilla. Näillä harjoitteilla koira opetetaan

ilmavainuiseen työskentelyyn.

Kun nenänkäyttö koiralla on maastossa

kunnossa, voidaan siiryä vesistöön

harjoittelemaan. Aloitetaan totutella koiraa

liikkumaan ja matkustamaan erilaisilla aluksilla

ja erilaisissa sääolosuhteissa.

Koulutus vesistössä tehdään tuulen

alapuolisena työskentelynä; eli maalihenkilö on

aina tuulen yläpuolella. Ensimmäiset

harjoitukset tehdään helpoissa olosuhteissa,

jossa on pieni luoto, heikko tuuli, eikä taustalla

ole muita aluksia tai ihmisiä. Veneellä ajetaan

poikkituuleen luodon alapuolelta ja etäisyys

luotoon on n. 100 metriä. Koira ja ohjaaja

siirtyvät aluksen keulaan. Usemmiten koira

luontaisesti kääntää kuononsa kohti tuulta.

Ohjaaja alkaa seuraamaan koiran

käyttäytymistä, eli lukemaan sitä. Tultaessa

maalihenkilön hajuun koiran olemus ja

käyttäytyminen muuttuu se haistele ja

maistelee ilmaa ja lopuksi laittaa suunsa kiinni

vetää voimakkaasti sisään. Tämän jälkeen

koirat käyttäytyvät eri tavoin; joillakin alkaa

häntä heilumaan, joku vinkumaan, hakkumaan,

joku pyrkii laidan yli uidakseen maalihenkilön

luo. Silloin kun koiralla on voimakas " kuittaus"

ajetaan vene rantaan ja annetaan koiran

mennä maalihenkilön luo. Koira ilmaisee

maalihenkilön , joko haukkumalla tai rulla

ilmaisulla. Ensimmäisten harjoitusten

onnistuttua voidaan siirtyä vaikeampiin

lisäämällä etsintäaikaa ja etäisyyttä, sekä

alueelle missä on useita saaria ja luotoja.

Koiran ohjaaja opettelee aallon muodoista

ilman virtauksia ja ilmoittaa koiran kuittaukset

aluksen kuljettajalle, milloin tultiin hajuun ja

poistuttiin hajusta.

Erilaisia harjoituksia ovat: kelluva tai

kaislikossa oleva maalihenkilö, sukeltaja

rannan tuntumassa, tai syvemmällä saaressa

oleva maalihenkilö , myös " hajupurkki" (

ruumiinhajua jäljittelevä purkki ).

Mepekoirat ilmaisevat henkilön, joka on

vedessä tai luodolla tai saaressa n. 4 kilometrin

etäisyydessä. Sukeltajan 9 metrin syvyydestä

n. 1 kilometrin päästä tuulen ollessa n. 8

m/s.Nämä ovat harjoituksissamme mitattuja

tuloksia.

Suomen Palveluskoiraliitto kouluttaa

meripelastuskoiria yhdessä Suomen

Meripelastusseuran kanssa. Mepe koira on

hyvä ja NOPEA etsittäessä kadonnutta

henkilöä alueelta missä on paljon luotoja ja

saaria. Pimeässä , näkyvyyden ollessa huono

esim. sateessa tai sumussa

kuva ed. sivulla: Pv Hailikarin kanssa
harjoituksessa Itäisellä Suomenlahdella
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VUODEN AKTIIVISIN CHESSIE

KIERTOPALKINNON SÄÄNNÖT

PISTEYTYS

NOU/NOME pisteet
Nou/Nome 0 0,5
Nou 1 1,0
Alo 23 1,0
Alo 1 1,5
Avo 23 1,5
Avo 1 2,0
Voi 23 2,0
Voi 1 2,5

MEJÄ
Avo/Voi 0 0,5
Avo 23 1,0
Avo1 1,5
Voi 23 2,0
Voi 1 2,5

TOKO pisteet
Kaikki 0 0,5
Alo 23 1,0
Alo 1 1,5
Avo 23 1,5
Avo 1 2,0
Voi 23 2,0
Voi 1 2,5
Evl 23 2,5
Evl 1 3,0

NÄYTTELY
Kaikki ROP:t 2,0
Kaikki VSP:t 1,0
Eri 0,5

AGILITY, VEPE ja PKtulokset 1,0 piste

Hallitus

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Kilpailukausi on kalenterivuosi
Hakijan täytyy olla kerhon jäsen
Palkinto anotaan huhtikuun loppuun mennessä ja anomukset toimitetaan kerhon
puheenjohtajalle
Kilpailussa otetaan huomioon viralliset nou, nome, mejä, toko, vepe, agility, pk ja
näyttelytulokset
Anomuksessa tulee olla koiran tiedot, omistajan yhteystiedot, koe/näyttelypaikka ja
aika, tuomari ja tulos
Palkinto jaetaan vuosikokouksen yhteydessä ja palkinto on noudettava
henkilökohtaisesti tai se luovutetaan seuraavalle
Palkinto on palautettava puheenjohtajalle hyvissä ajoin ennen seuraavaa vuosikokousta
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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
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63700 Ähtäri

TAPAHTUMAKALENTERI

CHESSIEN MEJÄMESTARUUS
31.7.2015 . AVO VOI Etusijalla järj. yhdistysten jäsenet. Lisätiedot Chessie1/2015

+++++

CHESSIETREFFIT 2015
31.7.2.8.2015 Teisko
Kouluttajana Jyry Tuominen. Lisätiedot tässä lehdessä. Vuosikokous treffien yhteydessä

+++++
CHESSIEN NOMEMESTARUUS 2015
15.16.8.2015
la ALO, su AVO, VOI
Tuomari Tuominen Jyry. Ilmoittautuminen 6.7.27.7.2015 koekalenterin kautta. Lisätiedot:
paivi_rosendahl@msn.com. maksu 40€ tilille FI6710993000410161. Etusija järjestävän yhdistyksen
jäsenillä.
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