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Chessitreffit oli ja meni ja vielä on kesää 
vähän jäljellä. Tässä tiedotteessa 

kerromme, mitä chessitreffeillä tehtiin. 

Lisäksi esittelemme uuden hallituksen, 

joka valittiin kerhon vuosikokouksessa 
4.7.2019. 

 

 

Chessietreffit 2019 

Treffit järjestettiin SNJ:n leirin yhteydessä Keski-Suomessa Keuruulla, entisen 

varuskunnan alueella. Kolmen päivän ajan jäseniä oli kouluttamassa tanskalainen 
Chessiekasvattaja Birgitte Johanssen. Birgitten vahva osaaminen ja kokemus tuotti 

jokaiselle leiriläiselle ja koiralle onnistumisen tunteita, jokaisen oman osaamistason 
mukaan.  

Ehkä tärkein oppi ja leirin anti oli se, että leirillä oli helppo olla oma itsensä oman 

tason mukaan ja kukaan ei ihmetellyt, vaikka koira keksi jonkun hyvin chessimäisen 
tempun. Porukka tiivistyi yhdeksi joukoksi ja koiralle ei annettu enää mahdollisuutta 

tehdä chessimäisiä temppujaan, vaan niin koira taipui ohjaajansa tahtoon ja 
onnistuneen suorituksen jälkeen koira sai kovasti kehuja. 
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Yllä olevassa keräännyttiin aluksi keskustelemaan tanskalaisen kouluttajan, chessikasvattaja -ja 

tuomarin kanssa Birgitten kanssa koirista, toiveista ja ajatuksista. 

 

Helppo yhdessä oleminen ja koiraelämä lähtee perustottelevaisuudesta ja niitä pitää harjoitella läpi 

elämän. 
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Koiria treenattiin yhdessä, vuorotellen tai pareittain, jokainen oman tasonsa mukaan. Aiheena oli 

noudot, palautukset, tottelevaisuus, ohjaukset ja vesityöt. 

 

 

Joskus keskustelua tulee siitä, sopiiko Chessi lapsiperheisiin. Treffeillä ainakin pystyi totetamaan, kyllä 

sopii, kyse on siitä, mihin koira tottuu, riippumatta rodusta. 
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Lisäksi treffeillä oli pienimuotoisia luentoja koiran kasvatuksesta ja metsästysjäljen teon ja toiminnan 

teoriaa. Yllä olevassa kuvassa kerhon puheenjohtaja toivottaa leiriläiset tervetulleeksi. 

 

 

Leirin viimeisenä päivänä oli tutustuminen Rallytokon saloihin, jota voi lämpimästi suositella jokaiselle 

chessin omistajalle! Helppoa, hauskaa, ei paineita. Koira pidetään kytkettynä ja parantaa yhteistyötä 

ja tottelevaisuutta. Ehdottomasti etsi paikkakuntasi rallytokoharjoitukset ja käy tutustumassa. 
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Hallitukseen valittiin vuosikokouksessa leirin yhteydessä  

Puheenjohtaja Tuomo Ahokanto, varapuheenjohtajaksi Maija Palomäki, sihteeriksi Tanja Konttila, 

jäseneksi Salla Kaartinen.  

Varajäseneksi Päivi Rosendahl-Terho ja Jari Laakso, joka toimii myös kerhon rahastonhoitajana ja 

jäsensihteerinä. 

 

Hallitus suunnittelee jo täyttä päätä uutta toimintakautta ja uusia chessietreffejä. Jäsen, käy 

verkkosivuilla vastaamassa kyselyyn liittyen ensi kesän treffeihin! 

https://www.chesapeakekerho.com/tapahtumat/chessietreffit-2020-kysely/ 

 

Jäsen hoi, oletteko käyneet metsällä tänä vuonna? Kuvia ja tarinoita toivotaan 
chesapeakekerho@gmail.com 

 
 


