
 



Lehti tulee tilaamatta kaikille Nu-Pun Koiraklubin jäsenille sähköisesti. Lehdessämme julkaistut 
kirjoitukset edustavat tekijänsä mielipiteitä. Toimitus pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia, 
suuremmista muutoksista neuvotellaan aina kirjoittajien kanssa. Materiaali lehteä varten; Materiaali 
lähetetään Taina Kaarlelalle sähköpostitse e-mail: taina.kaarlela(at)gmail.com. Vuonna 2023 ilmestyy 
kolme lehteä, yksi keväällä, yksi kesällä ja viimeinen syksyllä..  
 
Vuonna 2023 yhdistyksen hallinnosta vastaavat: 
Rantanen, Matti varsinainen jäsen – Puheenjohtaja  matti.a.rantanen@gmail.com 
Tii Mäki varsinainen jäsen 
Sallamari Hiltunen varsinainen jäsen 
Anna-Maria Sainio varsinainen jäsen, varapj. 
Kaarlela, Taina varsinainen jäsen, sihteeri 
Marju Kiri varajäsen 
Minna Sjöberg varajäsen 
Rantanen, Mari, rahastonhoitaja 
 
Asiaa hallitukselle?  Ota yhteyttä :   hallitus[at]koiraklubi.com 
 
Koulutuksista yhteydenotot: 
 
Rallytoko: Mari Rantanen    marne08(at)gmail.com  
 
Toko: Sanna Manner     sannak.manner@gmail.com 
 
Vepe: Anna-Maria Sainio amsainio(at)gmail.com  
 
Arkitottis :        Taina Kaarlela   taina.kaarlela@gmail.com 
Pennut 
 
 
Haluatko liittyä jäseneksi? Koiraklubiimme pääset jäseneksi maksamalla voimassa olevan jäsenmaksun 
tilille: 
 
IBAN FI8340062220001855 
Jäsenmaksu vuonna 2023 
Varsinainen jäsen 25€, Perhejäsen 12,5€ 
Tämän jälkeen täytä  nettisivullamme oleva lomake 
Muista jäsenmaksua maksaessasi kirjoittaa viestikenttään nimesi. Mikäli olet alle 16 -vuotias ja haluat 
jäseneksi, pyydäthän suostumuksen huoltajaltasi ja toimitat myös sen. 
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA 
Joku toinen päivä Maaliskuuta. Aurinko paistaa (häikäisee), lumi sulaa, lämmintä viisi 
astetta ja kosteutta haihduttava tuuli. Kevät on tulossa,ja pah, ensi viikolle on luvattu 
pakkasta ja lunta. No, kyllä se lumi varmasti joskus sulaa ja päästään taas hienolle 
kentällemme treenaamaan. 
 
Talvi on mennytkin Lohjalla Koirakeskuksen hallissa sunnuntaiaamuisin harjoitellessa, 
milloin mitäkin. Homma on toiminut ja hauskaa on ollut kivassa porukassa. 
 
Kivasta porukasta tulikin mieleen että tällä porukalla on juhlavuosi, 30 vuotta tulee 
täyteen omana yhdistyksenä, todellakin juhlan paikka. Jotta syyskokouksessa saataisiin 
muutakin kuin kinkkuvoileipiä, niin Klubi järjestää todella hienon Match Shown 
keväällä Aurlahdessa. 
 
Tapahtuma järjestetään Lohja 700v Logon alla, ja siellä valitaan Lohjan kaunein koira. 
Mainitsin tämän, koska tällaiseen spektaakkeliin tarvitaan jokainen vapaana oleva 
jäsen, ja saa ottaa kaveritkin mukaan. Uskon että taas onnistumme. 
 
Kevät, siis se, joka kohta tulee, tuo tullessaan taas tutut treenit ja pari ulkopuolistakin 
kouluttajaa, näistä tulee varmasti infoa kohta. 
 
Valmistaudutaan henkisesti kauniiseen kevääseen. 
 
Matti 
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NuPun koiraklubi ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous 

Lauantaina 22.4. klo 16.30 St 1:n kabinetissa (Tavolantie 1019, Saukkola) 
 
 
1. Kokouksen avaus 
2. Kokouksen järjestäytyminen, valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri 
ja  2pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa 
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
4. Esityslistan hyväksyminen 
5. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus, tilinpäätös sekä 
toiminnantarkastajien lausunto sekä edellisiin perustuva yhdistyksen 
taloudellista asemaa koskeva selostus 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä  
edellisen toimintavuoden hallitukselle 
7. Muut hallituksen esittämät asiat tai kokouskutsussa mainitut asiat 
8. Vuoden koira 2021 kilpailun tulosten julkistaminen 
9. Kokouksen päättäminen 
 
 

Kuva: Capital Kennel Klub of Juneau, Alaska, 
julkaisuun pyydetty  heiltä lupa 



KEVÄÄN/KESÄN AGILITYKOULUTUKSET NU-PUN JÄSENILLE TIISTAISIN 
Agilitytreenit alkavat toukokuussa ja ne järjestetään tiistai-iltaisin 18-20 tai 19-20 
osallistujamäärästä riippuen. Suositusikä koiralle on vähintään 12 kk, mutta tapauskohtaisesti 
nuorempiakin voidaan ottaa mukaan - silloin treenataan kevyemmin. Ryhmät jaetaan osallistujien 
tason mukaan. Mukaan voi ilmoittautua vaikkei olisi agilitya aiemmin harrastanut. 
 
 
 
Kouluttajana toimii pääsääntöisesti Marju Kiri (agilityn harrastaja vuodesta 1994 alkaen). 
Ilmoittaudu mukaan oheisen osoitteen kautta. Lisätietoja saat tarvittaessa sähköpostitse 
osoitteesta marju.kiri@gmail.com tai puhelimitse p. 0400534414. 
Ilmoittautumaan>> https://link.webropol.com/s/nupu-agility 
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ARKITOTTELEVAISUUS KENTÄLLÄ MAANANTAISIN 

Aloitetaan heti, kun kelit sallivat. Sitovat ilmoittautumiset: taina.kaarlela@gmail.com  
 
 
1. Klo 17.00 PENNUT (alle vuoden) max 6 
 
2. Klo 17.30    VASTA-ALKAJAT (erityisesti OHJAAJA aloitteleva) max 6 
 
3. Klo 18.00    HIEMAN JO KOKEMUSTA OMAAVAT koirakot (max 6) 

 
4. Klo 18.45     KONKARIT, haluat harjoitella itsenäisesti häiriössä 

 
5.    Klo 19.30    RALLYTOKO, aivan alkeet , ohjaajille joilla ei aiempaa rallykokemusta 
 
 
Rokotusmääräykset Kennelliiton sääntöjen mukaan.  

Kumpi? 

kuvituskuvia 
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Peltojälki 
 
Koirat syntyy hajuaistilla ja käyttävät sitä koko ikänsä. 
Peltojälki on mukava harrastus keväästä syksyyn. Opetamme koiran tietyllä tavalla käyttämään 
"nenäänsä". Koira etsii ihmisen hajuisia esineitä jäljellä joka on kävelty pellolle. 
Peltojälki sopii ikään, rotuun tai roduttomuuteen katsoen kaikille, myöskään koko ei ole este. 
Ohjaajat viihtyy  kun koira nauttii. 
Kevään peltojälki alkaa vapun jälkeisenä viikonloppuna. Mukaan mahtuu vielä jokunen uusi 
harrastaja. 
Ilmoitathan jos olet kiinnostunut kirsimksoini@gmail.com. Tervetuloa. 

 

kuvituskuva 

mailto:kirsimksoini@gmail.com










Maastohenkilöhakua  
 

Keräkankareella (Hauhulannummi 17, 03850 PUSULA) 
8.4 / 22.4 / 6.5 / 20.5 / 3.6 / 17.6 / 1.7 
Treeniaika n. 9-13. 
Harjoittelemme henkilöiden etsintää maasto-olosuhteissa ja treeni sopii kaiken tasoisille 
koirakoille. 
Olethan innostunut ja valmis sitoutumaan harjoittelemaan, niin oman koirasi kanssa kuin 
maalimiehenä muiden koirille. Mukaan mahtuu 6 koirakkoa ja 2 varalle. 
Tervetuloa toivottavat Minna Mård, Tomi Leskelä 
Ilmoittautumiset annukka.leskela@kotikone.fi  31.3.2023 mennessä, kerrothan hiukan 
itsestäsi ja koirastasi. 





Nu-Pun Koiraklubi ry järjestää Lohjan Aurlahden rannassa, 700 -vuotisen Lohjan 
kunniaksi leikkimielisen Match Shown jossa valitaan Lohjan kaunein ja komein 
koira. Lohjan omenakoiraksikin kutsuttu titteli jaetaan 7.5 sunnuntaina. 
Jäsenenä olet lämpimästi tervetullut osallistumaan, jakamaan tietoa omissa 
kanavissasi tai ehkä jopa talkoilemaan kanssamme. Luvassa on varmasti 
mielenkiintoinen ja kiva tapahtuma. Työmyyräksi voit ilmoittautua vaikka Sanna 
Mannerille  tai Elisa Nurmelle sannakmanner@gmail.com tai 
elisa.nurmi@promaanrakennus.fi  
 Kokoamme joukot pian tekemään päivästä arvoisensa tapahtuman! 
 
 
 
Ennakkoilmoittautuminen tapahtumaan on auki, ja sen voi tehdä osoitteessa: 
https://forms.gle/dVfcrfeKh7Ebq9Cq9 
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Talviset haukahdukset Jediltä 
Moi, olen Jedi tai virallisemmalta nimeltäni Brufinn Must Be Mad Max, emännän mukaan nyt 7-vuotias 
labradorinnoutajapoika. Tuo narunjatke haki minut pikkupentuna Hämeenlinnasta, kotona oli silloin 
kaksi isoveljeä Raffe ja Dani. He ovat jo lähteneet jonnekin sateenkaarisillalle. Sen sijaan kotona on välillä 
mukava, välillä vähän ärsyttävä pikkuveli Dio. Ja on meillä välillä vieraillut nahkalapsien riiviöpentu 
Sisukin. 
Se on todella rasittava 5 kuukauden ikäinen labrakenguru, mutta onneksi jättää minut yleensä rauhaan 
ja painii tuon pikkuveljen kanssa. 
Olen aika vauhdikas ilopilleri, bravuurini on tehdä 360 asteen hyrrää ihan joka paikassa, kun odotan 
treenivuoroa, ruokaa tai mitä tahansa mukavaa. Ja kaikkea mukavaa onkin ehditty puuhata, jo ihan 
pienenä minut vietiin metsään, johon oli kadonnut mukavia ihmisiä, joilta sai ruokaa. Heitä olikin ihan 
valtavan mukava etsiä, löysin heidät joka kerta. Välillä etsittiin niiden ihmisten hukkaamia esineitä, nekin 
löysin tarkalla nenälläni helposti. Jotenkin tuohon metsään kai liittyy myös joku tottelevaisuus. Olenkin 
ollut todella tarkkaavainen ja tottelevainen (yleensä), mutta minkäs sille voi, jos vähän innostuu 
pomppimaan ja haukahtelemaan seuraamisen yhteydessä, kun on niin mukavaa. 
Kesällä ihan parasta on uiminen, olenkin oikea uimamestari ja joku vesipelastusvalio. Olen jo monta 
kesää käynyt pelastamassa hukkuvia ihmisiä ja hinaamassa veneitä rantaan. Kummallisia nuo ihmiset, 
kun eivät itse osaa soutaa rantaan. Onneksi me koirat autetaan pelastamisessa. 
Tuo narunjatke väittää, että olen jollain eläkkeellä, en tiedä mitä se tarkoittaa? Minulla on kuulemma 
jotain selkäongelmia, mutta omasta mielestäni olen kyllä elämäni kunnossa. Niin, ja ruokaa 
labranaattorit saa meillä aina liian vähän. Toivonkin aina salaa, että nuo narunjatkeet unohtaa jotain 
leipäpaloja pöydälle, että saan päivällä vähän välipalaa. Harmillisen harvoin niin kyllä tapahtuu. 
Terveisiä kaikille Nu-Pulaisille, odotellaan pikkuveljen kanssa jo malttamattomina kesää ja vepekautta! 





Hei kaikki kamut! 
Minä olen ihan uusi klubilainen, nimeni on tuttaville Pluto, virallisesti Karhunpesän Zeniitti-Zemi. 
Olen 6,5 vuotias eurasier-poika. Tai no tiedä siitä pojasta… Entinen emäntä teetti minulle jotain, mitä 
sanottiin leikkaamiseksi, en oikein ymmärrä mitä se tarkoitti, mutta jotenkin se kait vaikutti, kun ei enää 
niin  tytöt kiinnosta eikä oikein jaksa muutenkaan muuta tehdä kuin syödä.  
 
Jouduin tässä taannoin muuttamaan toiseen kotiin, kun entinen emäntäni ei enää voinut huolehtia minusta 
pitkien työpäivien takia. Ja oli kait siinä takana vähän jotain muutakin traagista…. 
 
Olen nyt ollut reilun viikon tässä uudessa kodissa, jossa kaverina on kohta parivuotias tyttö-eurasier, joka 
on aika rasaviilli (ainakin itseeni verraten, kun en jaksa juosta niin paljon kuin se tyttö tahtoisi). Se taas 
varmaan johtuu siitä, kun uusi mamma sanoo, että mulla on hirveesti ylipainoa ja se suunnittelee kait jotain 
keventämistä sille asialle.  No, katotaan onnistuuko! Ei onnistu, kylläpä pidän puoleni ruoka-aikaan! 
 
Toi uusi mamma sanoo, että minä olen kamalan kiltti ja tottelevainen. Heti alkuun onnistuin hankkimaan 
korvatulehduksen ja uusi mamma vei minut lääkäriin. No, siellä sörkittiin ja tutkittiin ja annettiin jotain 
litkuja, joita pitää tunkea korvaan. Parasta vaan antaa mamman laittaa niitä sotkuja, muuten se lakkaa pian  
antamasta herkkuja… Olen nähnyt, kun tuolle toiselle koiralle laitetaan silmiin jotain möhnää joka päivä ja 
se saa aina siitä hyvästä juustoa, ehkäpä sitä riittää sitten mullekin. 
 
Kaikkea uutta ja outoa tässä on… Kun toi uusi mamma puhuu väärää kieltä. Mulle on aina puhuttu 
englantia ja toi uusi ei selvästi tiedä kaikkia sanoja, joilla mua on opastettu. Ehkä joudun oppimaan suomea. 
Ja sitten mut on opetettu kävelemään oikealla puolella ja toi uusi mami koettaa sanoa, että pitäisikin 
mennä vasemmalla puolella. Kummaa touhua… 
 
 
Teksti: Karhunpesän Zeniitti-Zemi,  suomennos englanninkielestä: Taina  



Toimitus onnittelee! 



Lukuvinkkejä: 
 
Helena Telkänranta: Millaista on olla koira 
SKS Kirjat 2023. 
Kuinka paljon puhetta koira pystyy ymmärtämään? Mitä koira kokee, kun se katsoo 
omistajaansa silmiin? Millaisin koulutuskeinoin saadaan yhdistettyä luotettava 
oppiminen ja koiran hyvinvointi? Tutkimustieto avaa uusia näkymiä siihen, miten koira 
kokee ihmis- ja eläinystävänsä, mistä koirien erilaiset käyttäytymiset kumpuavat ja 
millaisten kokemusten ja ympäristöjen avulla pennulle voi parhaiten järjestää eväät 
hyvään elämään. 
Helena Telkänranta on eläinten käyttäytymistä ja kognitiota tutkiva evoluutiobiologi ja 
palkittu tietokirjailija. Hänen työnsä eläimiin liittyvän tutkimustiedon tunnetuksi 
tekemiseksi on huomioitu mm. Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnolla vuonna 2016. 
 
Jyrkinen, Venla: Kumppanina koira 
Otava 2023 
Tarinallinen ja tunteikas tietokirja kaikille koiraihmisille. 
Sekarotuinen Humu pistää eläinlääkäriopiskelijan elämän sekaisin ja saa tunteet 
aaltoilemaan. Vähitellen kumppanukset alkavat ymmärtää toisiaan paremmin ja 
hankaluuksiin hankkiutuvasta rasittavasta riiviöstä kasvaa tärkeä tuki omistajalleen. 
Yhteiset kokemukset tekevät parivaljakosta erottamattoman, aina viimeiseen yhteiseen 
matkaan asti. 
Kumppanina koira on eläinlääkärin asiantuntemuksella ja koiranomistajan 
samaistuttavuudella kerrottu tarina koiran kanssa jaetusta matkasta. Se tarjoaa tietoa, 
tukea ja lohtua koiranomistajille, koirasta haaveileville sekä rakkaimmasta 
kumppanistaan jo luopumaan joutuneille. 
 
Tartu hetkeen : yhden käyttövalion tarina 
Karlström, Tiina, kirjoittaja, valokuvaaja ; Karlström, Juha, valokuvaaja ; Toivola-Järvinen, 
Sanna, valokuvaaja ; Ala-Kojola, Mikko, valokuvaaja 
BoD - Books on Demand [2022] 
Kirjassa käydään vaihe vaiheelta yhden koiran kasvutarina pennusta käyttövalioksi 
saakka. Teksti perustuu tositapahtumiin, jossa kaikki ei mene suunnitelmien mukaan, 
mutta haluttu tavoite silti saavutetaan. Kirja on paitsi koiran, myös sen kouluttajan 
kasvutarina. 
Jokainen koira on oma ainutlaatuinen persoonansa vahvuuksineen ja heikkouksineen. 
Haluttu kontakti ja yhteistyöhalukkuus ihmistä kohtaan tulee pieneltä pennulta aidosti 
ihan ensi hetkistä alkaen. Koulutus perustuu sen ylläpitoon ja vahvistamiseen läpi koko 
koiran elämän ajan. 
Monen tekemisen lopputulokseen vaikuttaa vahvasti koiran ihan ensimmäinen kokemus 
asiasta. Niitä tilanteita tulee metsästyskoiran elämän ensimmäisen vuoden aikana 
valtava määrä. Tarjottuihin hetkiin kannattaa ihmisen tarttua, jotta koiran toiminta 
ohjautuu ja vahvistuu haluttuun suuntaan. 
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Ja niin koirasi loistaa : ennakoi. Nauti. Ohjaa 
 
Närhi, Hanna, kirjoittaja ; Training Tracks (toiminimi), kustantaja 
Training Tracks 2022. 
Tässä kirjassa ei treenata koiraurheilun tekniikkaa eikä lajikohtaisia liikkeitä vaan ohjaajaa ja ohjaajan 
mieltä. Uskalla voittaa, ole rohkea, kanna vastuusi ohjaajana. Huomaa oman koirasi hyvä, opettele 
kohtaamaan vaikeudet, treenaa epäonnistumista, anna itsesi jännittää, kehity ohjaajana. Näe 
negatiivisissa tunteissa polut ratkaisuihin ja uskalla edetä kohti sinun ja koirasi parasta tekemistä ja 
tunnelmaa. 
Kirjassa on viisi eri osa-aluetta ja niihin liittyviä tehtäviä. Kirjan teoriapohjassa yhdistyvät parinkymmen 
vuoden kokemus koiraurheilusta sekä nuorten ja aikuisen opinto-ohjauksesta. 
 
"On koiria ja on ohjaajia. 
Joillakin on yhdessä erityinen taito, oma tunnelma, 
saada kaikki näyttämään kadehdittavan 
ehjältä, vaivattomalta ja varmalta. 
 
Sano ääneen haaveesi voittaa. 
Kun ohjaajana ymmärrät sen, mitä toivot, 
voit saavuttaa sen, mitä todella haluat. 
Kisakentillä koirastasi tulee iso, sinusta pieni. 
Ja niin koirasi loistaa." 
 

Ja ne teistä, joilla on kotona koiralapsien lisäksi 
myös ihmistaimia….tehkääpä kirjastonne 
verkkotietokannasta haku vaikkapa 2022-2023 + 
koirat….tulee muuten tosi paljon valittavaa… ja 
jos jättää vuodet pois ja hakee pelkät 
koirat….tulee tuhansia…. 
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Klubi toivottaa kaikille jäsenille aktiivista 
kesäkautta. Meillä on paljon tehtäviä tänä vuonna 
ja kaikkien työpanosta tarvitaan niiden 
tapahtumien onnistumiseen! 


