
  

CHESSIE-TIEDOTE  2/22 
 
Hei kerholaiset, 
  
Kerhon sivuille on avattu kysely koskien kesäleiriämme Chessie-Treffejä. Olet sitten konkarikävijä tai vasta 
mietit lähtemistä niin käy vastaamassa kyselyyn, näin saamme hallitukselle työkaluja tapahtuman 
kehittämiseen.  https://www.chesapeakekerho.com/chessie-treffit/chessie-treffit-kysely/ 
  
Ohessa asiaa viime kesän Treffeiltä, julkaistu myös Nuusku-lehdessä 3/2022: 
  
Chessietreffit 29 – 31.07 2022 Keuruulla 
  
Pitkän perinteen omaavat Chessietreffit järjestettiin tänä vuonna toistamiseen Hotelli Keurusselän 
kauniissa maisemissa. Treffeille osallistui parisenkymmentä kerhonjäsentä sekä yhteensä kaksitoista 
chessietä, joista viisi olivat tänä keväänä Suomessa syntyneestä pentueesta ja yksi oli kuudentoista viikon 
ikäinen Tanskasta tuotu urospentu. Aikuiset koirat olivat kahden ja yhdeksän vuoden väliltä, joukkoon 
mahtui varsin erilaiset koulutustaustat omaavia koiria. 
  
Perjantaina aloitimme treffit kokoontumalla hotellilla aamukahville, jonka aikana kerhon toimihenkilöt 
esiteltiin osallistujille ja käytiin läpi tulevien päivien ohjelma. Koska paikalla oli useita jäseniä jotka 
osallistuivat treffeille ensimmäistä kertaa oli päätetty että päivän harjoitukset tehtäisiin “omassa 
porukassa”, rauhallisella tempolla. Päivän mittaan Pete ja Sara Lukkala opastivat osallistujat sekä veri- että 
laahausjäljen tekoon ja kaikilla halukkailla oli mahdollisuus myös jäljestää lyhyt harjoitusjälki. Ritva 
Suoniemi huolehti asiantuntevasti noutoharjoituksista ja teki sen jälkeen vielä halukkaille PK-jäljen sekä 
pelastuskoira jäljen.   
Iltapäivällä koirat saivat tutustua erilaiseen riistaan kaikessa rauhassa. Varsinkin pennuille riista oli uusi 
kokemus, mutta niin varis, lokki, sorsa kuin kanikin osoittautuivat hyvin mielenkiintoisiksi. 
  
Lauantaiksi kerho oli kutsunut ulkopuolisen kouluttajan, päivä oli omistettu täysin noutoharjoituksille niin 
maalta kuin vedestä. Kouluttajamme Pasi Pöppönen on labradorinnoutaja-kasvattaja ja kouluttaja jonka 
saavutukset kokeissa omien koiriensa kanssa ovat huippulokkaa. Treffeille osallistujat olivat saaneet jo 
etukäteen lähettää hänelle kysymyksiä mahdollisista ongelmistaan koiriensa kouluttamisessa. Jokaiselle 
koiralle tehtiin sen taitoja vastaavia harjoituksia. Pasin rauhallinen ja ystävällinen tapa suhtautua niin koiriin 
kuin ohjaajiin oli luottamusta herättävää ja inspiroivaa. Chessiet selvästi pitivät hänestä ja omistajat saivat 
erittäin hyviä neuvoja tulevaisuutta ajatellen. Päivä kului yllättävän nopeasti ja kaikki olivat samaa mieltä 
siitä että uutta tietoa oli saatu kotiinvietäväksi. 
Yhdessä nautitun päivällisen jälkeen pidettiin vielä kerhon vuosikokous. 
  
Sunnuntaina aamupäivällä oli vuorossa allekirjoittaneen vetämä, pari tuntia kestävä näyttelykoulutus jonka 
yhteydessä pohdimme yhdessä koirien rakennetta ja chesapeakelahdennoutajan rotumääritelmää. Oli ilo 
todeta että chessieomistajat olivat hyvin kiinnostuneet aiheesta, kysymyksiä riitti ja keskustelua olisi voinut 
jatkaa pidempäänkin. Suuret kiitokset kaksi-vuotiaalle chessienartulle Alissalle ja yhdeksän-vuotiaalle 
chessieuros Tarmolle joita käytin esimerkkinä chessien rakenteesta ja jotka näin ollen joutuivat seisomaan 
“kehässä” tarkasteltavina todella pitkään. Kiitos myös heidän omistajilleen Sonjalle ja Petelle, jotka 
joutuivat juoksuttamaan koiransa kierroksen toisensa jälkeen ja useita kertoja edestakaisin “kehässä” jotta 
kaikki näkisivät miten chessien tulee liikkua. 
Lounaan jälkeen oli vielä aikaa leikkimieliselle, chessie/noutaja- aiheiselle tietokilpailulle jossa kaikki 
osallistujat saivat palkinnon. Kerhon puheenjohtaja, Tuomo Ahokanto päätti tämän vuoden Chessietreffit 
kiittämällä kaikkia osallistuneita. Samalla hän pyysi heitä lähettämään sähköpostitse hallitukselle 
mielipiteensä tapahtumasta ja mielellään myös parannusehdotuksia sekä ideoita ensi vuoden treffejä 
ajatellen. Kaiken kaikkiaan päättyneet treffit olivat mielestäni erittäin onnistuneet. Hotelli Keurusselkä 
sijaitsee erittäin rauhallisessa paikassa ja sen ympäristössä on  runsaasti vaihtelevaa 



  

maastoa  harjoituspaikoiksi. Majoitus on hyvä, samoin kuin ruokakin ja henkilökunta ystävällistä ja 
auttavaista. 
Tunnelma treffeillä oli koko ajan rento, ihmiset kannustivat toisiaan ja kaikilla tuntui olevan hauskaa. Koirat 
käyttäytyivät varsin mallikelpoisesti ja niiden suorituksia oli ilo seurata. 
Se että tänä vuonna treffeihin osallistui niin monta pentua joiden puuhia oli hauskaa seurata oli ehkä omian 
lisäämään rentoa tunnelmaa. Eräs osallistuja sanoi että parasta treffeissä oli verkostoituminen, se että sai 
tutustua muihin chessieomistajiin ja vaihtaa ajatuksia ja mielipiteitä nimenomaan chessie:istä ja niiden 
koulutuksesta. 
Ensi vuonna tavataan samoissa merkeissä! 
  
Anita Soinjoki 
                                                                                  ************* 
  

                               HELP WANTED 
  

Jos olet innostunut sosiaalisen median käyttäjä eri alustoilla ja/tai Word Pressin käyttö sujuu, niin olisitko 
kiinnostunut toimimaan myös kerhossa näiden asioiden parissa. Jos kiinnostuit niin soita pj Tuomo 040 
7712007 
                                                                                  ************* 
  
Vuosikokouksessa valittiin kerhon hallituksen kokoonpano ja toimihenkilöt: 
  
puheenjohtaja     Tuomo Ahokanto  
varap.johtaja        Pete Lukkala       
                                Saija Vihervuori                                    
                                Ritva Suoniemi      
                                Jenna Vesaniemi           
varajäsenet           Riikka Sinkkonen 
                                JariLaakso    taloudenhoitaja, jäsensihteeri 
  
Jalostustoimikunta    
puheenjohtaja     Saija Vihervuori 
jalostusneuvoja   Siru Salin 
  
Koetoimikunta    
vetäjä                    Pete Lukkala 
  
                                                                                  ************ 
Toimintakauden tulevia tapahtumia: 
  
- Koiramessut  2.-4.12.  Messukeskus  Helsinki 

Perjantai    2.12.  Helsinki Winner 2022 -näyttely 
Lauantai     3.12.  Pohjoismaiden Voittaja 2022 -näyttely ja Helsinki Winner Puppy Show -näyttely 
Sunnuntai  4.12.  Voittaja 2022 -näyttely, Voittaja Puppy Show -näyttely ja Junior handler SM- ja PM- 
mestaruuskilpailut 2.-4.12  
Chesseillä on myös tänäkin vuonna oma messuosasto näyttelyn Rotutorilla jossa on chessejä paikalla 
la ja su. Messuosasto toimii myös tukikohtana kerholaisille näyttelyn ajan  jonne voi tarvittaessa 
jättää tavaroitaan tapahtuman ajaksi yms. Lisätietoja näyttely viikonlopusta:  Tuomo  040 7712007   

- Chessien Kevätpäivät -tapahtuma toukokuussa Ylöjärvellä Parkkuun metsästysmajalla 
- Taipumuskoe (NOU)  11.7. Ylöjärvi, Parkkuu, Tuomari Jouni Vimpeli 
- Chessie-treffit 2023  21.-23.7.  Keuruu, Hotelli Keurusselkä. 
  
Päivitetyt tiedot tapahtumista löytyvät kerhon sivuilta 
 
Terveisin 
Chesapeakekerho ry 


