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Puheenjohtaja 
Kaija Aaltonen 
040 585 5696    
ruohometsankennel@gmail.com

Hallituksen jäsen, 
varapuheenjohtaja 
Noora Hyvätti 
040 584 1460  
nhyvatti@gmail.com

Sihteeri, hallituksen jäsen 
Noora Silvennoinen  
Ymmyrsuonkatu 14 D 14 20400 
TURKU 
044 083 1802  
n.silvennoinen@gmail.com

Rahastonhoitaja,  
hallituksen jäsen 
Raija Aaltonen                                               
040 705 2307                            
kuusipeurankennel@gmail.com

Hallituksen jäsen, agilitytoimikunta 
Noora Hyvätti 
040 584 1460  
nhyvatti@gmail.com

Hallituksen jäsen, Match show 
toimikunta 
Tiina Antonios                                            
040 543 8025                                      
tiina_antonios@hotmail.com

Hallituksen jäsen 
Veikko Koiranen 
veikko.koiranen@dnainternet.net

Hallituksen varajäsen 
Antti Lunden  
antti.lunden@hotmail.com

Hallituksen varajäsen                                              
Virpi Solla                                                       
050 966 5622                                                  
virpi.solla@kolumbus.fi

LUT-toimikunta 
Veli-Matti Rautiola 
044 085 0896  
mattiv.rautiola@pp.inet.fi

MEJÄ-toimikunta 
Minna Rissanen                                        
0400 951 045                                      
minnar2@gmail.com

MÄAJ-toimikunta 
Terhi Kellin 
040 502 2885                                     
terhi.kellin@kolumbus.fi

PIKA-toimikunta 
Kaija Aaltonen 
040 585 5696  
ruohometsankennel@gmail.com

Näyttelytoimikunta 
Säde Korpinen                                             
050 543 4461                                            
sade.korpinen@gmail.com

VERI-toimikunta 
Janne Rönnblad  
0404182869  
jronnblad@gmail.com

Mäykky News 
Noora Silvennoinen 
044 083 1802  
n.silvennoinen@gmail.com

Internetsivut &  
kerhon FB-sivu: 
Tommi Larikka  
pj@tsmk.fi

Tlliyhteys: TOP FI58 5712 0540 006945 TSMK ry:n kotikotisivut: www.tsmk.fi

Toimitus 
Noora Silvennoinen 
044 083 1802   
Matilda Strömman 
Maria Saarni          
Noora Hyvätti                                                      

Ilmoitusten hinnat
Takasivu 40,- 
Koko sivu 35 € jäsenhinta 25 € 
1/2 sivua 25 € jäsenhinta 15 € 
1/3 sivua 15 € jäsenhinta 10 €

Kansikuva:
(c)Maria Saarni, Jokahaun Walter

Ilmoitusten koot ja  
aineistovaatimukset 
ulkoasuvastaavalta:
matilda.stromman@gmail.com
MäykkyNews 4/18 ilmestyy joulukuus-
sa. Lähetä lehteen haluamasi materi-
aali 30.10 mennessä osoitteeseen:

Noora Silvennoinen  
Ymmyrsuonkatu 14 D 14 20400 TURKU 
044 083 1802  
n.silvennoinen@gmail.com

Osoitteenmuutokset
Jäsensihteeri/Jäsenasiat
Ottilia Leikkonen
050-5163210
jasensihteeri@mayrakoiraliitto.fi

Osoitteenmuutokset, eroilmoitukset 
ja liittymisasiat pyydetään toimitta-
maan kirjallisesti, joko sähköpostilla 
tai kirjeitse tai käyttämällä SML:n 
sähköisiä lomakkeita.
Painosmäärä 540 kpl

MÄYKKY NEWS

TURUN SEUDUN
MÄYRÄKOIRAKERHO RY.

Hallitus ja 
toimihenkilöt
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Puheen-       
johtajalta

Kuten allekirjoituksesta voi huomata, kesän 
aikana kerhon hallituksessa tapahtui hieman 
muutoksia. Puheenjohtaja Tommi luopui 
pestistään työkiireidensä vuoksi ja näin ollen 
puheenjohtajan virkaa loppuvuoden hoidan 
minä. Kiitokset vielä tätäkin kautta Tommille!

Kerhon syyskokous on tiedossa 
marraskuussa. Syyskokouksessahan valitaan 
seuraavan vuoden toimihenkilöt ja uusille 
innokkaille toimijoille olisi hallituksessa 
tarvetta. Toimikunnista näyttelytoimikunta 

etsii vetäjää, kuten myös kirjanpitäjän 
paikka olisi tarjolla. PIKA-toimikunta on 
pyörinyt nyt kymmenisen vuotta yhden 
naisen toimikuntana eli sinnekin kaivattaisiin 
jäseniä mukaan. Kiinnostuitko? Ota rohkeasti 
yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Oikein mukavaa syksyä kaikille kerholaisille!

Kaija

Ihana hellekesä on takana päin ja itse ainakin yritin kerätä aurinkoa 
talvivarastoon, jotta jaksaa taas kulkea läpi syksyn ja talven.

Turun Seudun Mäyräkoirakerho ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 
7.11.2018 klo 19 V-S Kennelpiirin majalla (os. Hiihtomajanpolku 20 Turku).

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Valitaan muun muassa 
erovuoroisten tilalle uudet hallituksen jäsenet. 

Paikalla kahvitarjoilu, tervetuloa!

KOKOUSKUTSU
TURUN SEUDUN

MÄYRÄKOIRAKERHO RY.
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Mäyräkoirien Jalostustarkastus 
24.11.2018 Raisiossa Vanton tilalla. 
Järj. Suomen Mäyräkoiraliitto ja Turun Seudun Mäyräkoirakerho.

Tarkastustuomari Marja Salminen 

Osallistumismaksu 15 euroa, joka maksetaan paikanpäällä.

Osoite: Vantontie 68, 21120 Raisio

Ilmoittautuminen 8.11.mennessä. 

Ilmoittautuminen ja tiedustelut: 

Noora Silvennoinen puh. 044-0831802 

(klo 19:00 jälkeen) tai n.silvennoinen@gmail.com
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Luonnetesti 18-19.8.2018
TSMK järjesti luonnetestin 18.-19.8.2018. teskti:kennelliitto

Luonnetestin tarkoitus on arvioida ja kirjata koiran käyttäytyminen tilanteessa, joissa 
sen hermosto joutuu rasitetuksi. Testitulosta voidaan hyödyntää koiran luonnekuvan 
määrittämiseen ja koulutuskelpoisuuden arviointiin. Testitulos antaa myös viitteitä koiran 
jalostuskelpoisuudesta rotujärjestöille ja kasvattajílle.

Luonnetesti on koiran luonteen virallinen testaus ja siten se on ainutkertainen ja vain tietyin 
edellytyksin uusittavissa. Se ei ole koe eikä kilpailu. Vaikka lopputulos on pisteytetty, on 
tärkeämpää katsoa lomakkeesta se, mitä koirasta kerrotaan. Testin loppupistemäärä on 
merkitsevä vain, jos testi on rodulle valionarvon edellytys tai jos se on vähemmän kuin +75 
pistettä, jolloin testin saa uusia.

Testi mittaa toimintakykyä uhan alla (kelkka, puolustushyökkäys ja terävyys) ja hämärässä 
huoneessa ilman uhkaa. Sillä saadaan myös arvokasta tietoa temperamentista ja 
keskittymiskyvystä, hermorakenteesta, luoksepäästävyydestä ja kovuudesta/pehmeydestä 
sekä laukauksien sietämisestä. Myös koiran taipumuksesta reagoida asioihin aggressiolla 
saadaan informaatiota. Luonnetta voidaan ajatella joukkona erilaisia ominaisuuksia ja 
pistelaskusysteemissä on ajateltu, että jos koiralla jollain osa-alueella on puutteita (esim. 
pehmeys), sitä voi kompensoida jollain toisella puolella (esim. hyvällä taistelutahdolla), mikä 

auttaa koiraa eteenpäin hankaluuksista huolimatta.
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VERI-toimikunnan syyskuulumiset
Kaunis ja lämmin kesä on takanapäin, mutta mikään ei estänyt kerhon vesiriista harrastajia 
kokoontumasta vetäjineen vetten äärelle tutustumaan vesiriistakokeen saloihin.

Kesäkuussa kokoonnuttiin kaksi kertaa 
Ruskon hiekkakuopalle uimaharjoituksiin 
ja tutustumaan riistaan. Ensimmäisissä 
harjoituksissa painotettiin kontaktin ottoa 
koiran ja ohjaajan välillä. Ilman kontaktia 
koiraa ei saa ymmärtämään mitä sen ohjaaja 
siltä(koiralta) haluaa ja vaatii. Jos kontakti 
puuttuu, on turha käyttää käsimerkkejä, 
pilliä tai sanallisia käskyjä. Riista on myös 
suuressa osassa koemuotoa, siksi on tärkeää 
että koira saa tutustua riistaan, pelkäämättä 
sitä tai olematta aggressiivinen nouto 
tilanteessa.

Elokuun Vehmaan harjoituksessa 
perehdyttiin koekäyttäytymiseen. Miten 
pitää käyttäytyä rannalla ollessa, miten saa 

koiran pysymään paikalla jne. Mitä tapahtuu 
kun haulikko pamahtaa ja lintu loiskahtaa 
veteen. Milloin päästetään koira noutoon, 
miten koira otetaan lintuineen vastaan 
rannalla.

Mukana kauden harjoituksissa on ollut 4 – 6 
koiraa ohjaajineen. Moni on ollut mukana jo  
aikaisemmin ja nyt tulokset näkyvät. Kesän 
muutamat harjoitukset eivät tee koirasta 
mestaria tai valiota, vaan tarkoitus on antaa 
ohjaajalle koulutusvinkkejä omatoimiseen 
harjoitteluun. Omatoimista harjoittelua 
tarvitaan viikoittain jos halutaan tulosta. 
Koiran koulutus ei kuitenkaan saa olla liian 
vakavaa, vaan se pitää saada koiralle leikin 
varjolla.
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Kauden harjoitukset ovat nyt tämän vuoden 
osalta ohi. Ensi kesänä jatketaan samaan 
malliin. Harjoituksia pidetään entiseen 
malliin, kokeita on suunniteltu pidettäväksij 
kaksi. Oman kerhon mestaruuskoe sekä 
mäyräkoiraliiton (SML – FTK) mestaruuskoe.

Ja sitten se kauden lopputesti, eli kerhon veri 
mestaruuskoe joka käytiin lauantaina 25.08.

Mukaan oli uskaltautunut neljä kerholaista 
koirineen. Sää oli syksyisen kaunis, hieman 
pilvinen, mutta sateeton. Vehmaan 
Hirvikyttien maja loi hyvät puitteet kokeen 
järjestelylle. Jarkko Eskelisen isännöimässä 
keittiössä saatiin heti aamusta aamiaista ja 
päivällä tosi herkullista makkarakeittoa. Kiitos 
Jarkko! Sihteerin työt hoiti Kaija Aaltonen, 
arvostelut ja ylituomari- kertomus saatiin 
vauhdilla tehdyksi. Maastossa uurastivat 

Lissu Rönnblad (vastaava koetoimitsija), 
Marko Aaltonen sekä Janne Rönnblad. 
Linnut hoituivat ajoissa vesityössä koirille 
ja jäljet tehtiin tasapuolisesti maastoon. 
Ilman talkoolaisten pyyteetöntä työtä ei 
minkäänlainen koetoiminta onnistuisi, nyt 
saatiin kerhollemme taas yksi onnistunut 
suoritus.

Kokeen ylituomari Kai Nybonn Vantaalta teki 
tarkkaa työtä. Hän kertoi aamun ylituomari-
puhuttelussa sääntöjen määräämät tulkinnat 
ja niitä noudatettiin tasapuolisesti läpi 
kokeen. 

Koe oli kaikin puolin onnistunut, osanottajat 
noudattivat annettuja ohjeita joten aikataulu 
onnistui täydellisesti. Kiitos siitä kuuluu 
kokeen osallistujille. Ja mikä parasta kaikki 
koirat palkittiin!
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Kokeen tulokset

1. lkmu Thilia Thalian Wilson ”Osmo”, Anna Kuusisto, Uusikaupunki Tulos 1 / 22p

Koirasta tuli toistamiseen kerhon ”veri mestari” ja sai samalla liittää nimeensä tittelin Fi kva-V.

2. Borderterrieri u Irade’s Ki-Sälli, Outi Palomäki, Tampere Tulos 2 / 18p

3. Borderterrieri u Roziedor Iron Sky, Marjo Oinas, Tampere Tulos 2 / 18p

4. lkmn Solea Ferrea Illustris ”Hulda”, Milla Lindqvist, Turku Tulos 2 / 16p

5. lkmu Dachs von Bodobriga ”Helmut”, Petra Pulkkinen, Turku Tulos 3 / 16p

6. lkmn Sanette’s Catalina ”Martta”, Sari Auvinen, Turku Tulos 3 / 14p
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Selkäkuvaustuki 2018
TSMK ry tukee mäyräkoirien selkäkuvausta jälkikäteen 40 eurolla.

Tuen saamisen ehtona on, että koiran selkäkuvat lähetetään Suomen 
Kennelliittoon.

Kun Kennelliitosta tulee omistajalle kotiin lausunto selkäkuvauksen tuloksesta, 
koiranomistaja lähettää tästä lausunnosta kopion Turun Seudun Mäyräkoirakerhon 
sihteerille.

Asia käsitellään vielä kerhon hallituksen kokouksessa, jonka jälkeen 40 euron tuki 
maksetaan koiran omistajalle. Koiran omistajan on oltava TSMK:n jäsen.
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MÄAJ KERHON MESTARUUSKOE
17.11.2018 KUSTAVISSA
Ylituomari Inari Kuisma

Ilmoittautumiset 17.10.–11.11.2018

Virpi Solla 050 966 5622 virpi.solla@kolumbus.fi

Etusija kokeeseen kerhon jäsenten koirilla

Syksyn ajokokeet piirin alueella nettisivulla www.tsmk.fi/
TOIMIKUNNAT/MÄAJ
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Kerhon MEJÄ-Mestari 2018
lkn FI KVA-L FI JVA Sanette´s Black Princess, om. Laura Tikkanen & Victoria Kuzmina

Kerhon MEJÄ-Kisälli 2018
kkn CurlyCo Funny Fox, om. Tanja Korkiamäki

Kerhon mestaruus ratkottiin nyt toista kertaa jälleen Karunan Kalliorannassa. Ylituomarina 
toimi Juhani Heikniemi ja toisina tuomareina olivat Marika Raittinen ja Marko Aaltonen. 
Koearvostelemassa oli vielä Merja Kajander. Kaikki tulokset ja lisää kuvia löytyy kerhon 
Facebook-sivuilta!
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KIRSIKKAMÄEN TARINOITA 76
Kuluneena kesänä Kirsikkamäen äijä kierteli nuorimman koiransa Varman kanssa 
ahkerasti jälkikokeissa, vaikka aluksi kevään harjoitukset ei suuria lupauksia 
antaneetkaan.

Heti ensimmäisessä kokeessa koira kuitenkin 
yllätti isäntänsä, vaikka tulos jäi kakkoselle 
yhden riistan perään harhautumisen 
takia. Ensimmäinen kulma oli lähes 
riistapolulla, jota hiljakkoin oli jokin otus 
myös kulkenut, niinpä se veti riistaviettisen 
koiran mielenkiinnon puoleensa. Koko muu 
matka oli kuitenkin reipasta ja jälkitarkkaa 
työskentelyä, toinen makauksistakin tuli 
merkatuksi mallikelpoisesti, joten äijä tuli 
vakuuttuneeksi Varman mahdollisuuksista 
myös ykköstulokseen. Koira oli jo ilmoitettu 
seuraavaan kokeeseen jonne mentiinkin 
odottaen ja toivoen parempaa tulosta. Sillä 
kertaa olimme tutussa maastossa, vaikka 
reitin kulkua en tietenkään voinut tarkasti 
tietää. Varman työskentely oli tuolloin 
epävarmaa ja molemmat makaukset jäivät 
merkkaamatta, ilman hukkia lähestyttiin 
kuitenkin jo kaatoa, sillä edessä siinsi laaja 
peltoaukea. Mieleen hiipi hiljalleen ajatus 
mahdollisesta ykköstuloksesta, mutta sitten 
puuttui luonto kohtalokkaasti peliin… 
koira pysähtyi kuin olisi tullut kaadolle, niin 
se olikin, mutta sorkkaa ei vaan löytynyt.           
Sorkan oli joku metsän asukeista korjannut 
omiin tarpeisiinsa, se siitä ykkösestä.                

Ei äijää niin vain lannisteta, vastoinkäymiset 
on annettu voitettaviksi, eikä tällaista 
huonoa tuuria voi loputtomiin jatkua. 
Kun Varma kerran selvästi oli osoittanut 
pystyvänsä erinomaiseen jälkityöhön, niin 
rohkeasti jatkoimme koiran kanssa kohti 
uusia seikkailuja. Kesäkuun lopulla oli iso koe 
Salossa, ilma oli helteinen ja arvonta antoi 
meille tuomarin viimeisen jäljen, päivän 
kuumin jälki siis.

Aiemmin Varma oli helteistä huolimatta 
liikkunut väsymättä reipasta vauhtia jäljen 
päästä päähän, joten se ei aiheuttanut 
suuremmin huolta. Reippaasti lähti koira 
silläkin kertaa liikkeelle, oma kuntoni pitää 
jo nykyään huolen siitä, ettei koiraa tarvitse 
erikseen jarruttaa. Ensimmäinen kulma, 
jonka Varma merkkasi selvästi, oli aukon 
reunassa, toinen osuus jatkui aukkoa pitkin, 
jonne oli yön aikana ilmestynyt uusia hirven 
jälkiä, ne eivät sillä kertaa aiheuttaneet 
kuitenkaan mitään reaktiota koirassa, hyvä 
niin. Toinen makaus ilmestyi eteen ja sekin 
tuli huolellisesti merkatuksi, kulma tarkasti 
jatkettiin viimeiselle osuudelle. Äijä odotti 
jo kaadolle tuloa, kun Varma teki muutaman 
tarkastuslenkin, muistutin sitä jälkityöstä 
ja koira jatkoikin suoraan kaadolle. Silloin 
tiesin odottaa kunnon tulosta. Lopun lenkit 
aiheuttivat kolmen pisteen pudotuksen 
maksimista, joten ensimmäinen ykköstulos 
Varmalle oli tosiasia.

Epäonni ei kuitenkaan jättänyt meitä 
pitkäksi aikaa, sillä seuraavalla kerralla 
tuli pohjanoteeraus, nollatulos erittäin 
riistarikkaassa maastossa, tästä ei kuitenkaan 
suunta voinut olla kuin ylöspäin. Kesäkuun 
puolella oli Sauvossa kerhon mestaruuskoe, 
johon äijä ahnehti mukaan kahdella koiralla 
(ei muuten koskaan enää uudelleen). Sillä 
kertaa Rebekka oli mukana voittajaluokassa, 
mutta ei esittänyt sellaista varmuutta, mihin 
olin sen kanssa aiemmin tottunut, tulos 
jäi kakkoselle. Varma sen sijaan kulki taas 
tarkasti, vaikka haisteli hetken ketunkolon 
suuaukolla, liekö sen takia kiertänyt
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ensimmäisen kulman ja makauksen 
ulkokautta ympäri. Toinen kulma ja makaus 
merkaten tarkasti ja ongelmitta kaadolle, 
vaikka reitti kulki lähes kesämökin pihalta, 
onneksi siellä ei oltu paikalla, hyvä suoritus 
koiralta. Tästä suorituksesta sai Varma toisen 
avoimen luokan ykkösensä ja siirtyi näin 
voittajaluokkaan.

Yksi harjoitus voittajaluokan katkokulmaa 
mukaillen sujui hyvin ennen kuin lähdettiin 
kokeisiin VOI- tuloksia yrittämään. 
Heinäkuussa oli Vehmaalla ensimmäinen 
yritys, taas oli melkoinen helle, niin kuin 
lähes koko kesän ajan. Varma lähti taas 
reippaasti matkaan. Ensimmäinen osuus 
kulki vehnäpellon reunaa pitkin, jossa 
ilmeisesti oli runsas kaurislauma käynyt 
vakituisesti ruokailemassa. Koko rinne oli niin 
sotkettu kuin siellä olisi ollut suurenpuoleiset 
tanssiaiset. Eipä siis ihme, että hukka siitä 
koiralle tuli heti alkumatkasta, loppu sujui 
kuitenkin taas mallikkaasti, antaen uskoa 
paremmasta. Viikon päästä oli uusi yritys 
Oripäässä. Taas osui arvonnassa tuomarin 
viimeinen jälki, joten lämmintä riitti, se ei 
kuitenkaan Varmaa tuntunut haittaavan, 
eri asia oli sitten tuoreet riistan jäljet. Riista 
koitui silläkin kertaa koiran kohtaloksi, 
tuoreita jälkiä risteili jäljen yli niin paljon 
että yksi hukka tuli taas, sama tahti tuntui 
siis vaan jatkuvan. Katkokulma ei tuntunut 
koiraa haittaavan, ei liioin pidempi matka 
eikä lämmin keli.

Kauden viimeinen jälkikoe oli meidän 
osaltamme heinäkuun lopulla Salon 
Muurlassa. Kokeen aloitusta oli aikaistettu 
helteisen sään takia ja hellekin oli jo 
hieman hellittänyt, keli oli siis paljon 
siedettävämpi kuin aikaisempina kertoina. 
Tällä kertaa Varman reitti risteili suurimman 
osan matkasta suolla joka kuitenkin oli 
kesän säiden takia melko kuiva. Koira 
lähti taas reippaasti liikkeelle, runsas 
suopursukasvustokaan ei hidastanut sen 
vauhtia. Ensimmäisen makauksen Varma 
ylitti pysähtymättä, vain hieman vauhtia 
hidastaen ja nopeasti nuuhkaisten. Kulmat 
koira otti tarkasti. Vaikka maasto oli kuivaa, 
niin suolla jalkani upposi yllättäen syvälle 
pohjattomaan silmäkkeeseen. Saapas täyttyi 
vedellä, mutta onneksi sain sen kuitenkin 
vedettyä ylös, ettei tarvinnut loppumatkaa 
sukkasillaan tallustella. Katkokulma selvisi 
helposti kaarroksella. Toinen makaus 
ylitettiin samoin kuin ensimmäinen, onneksi 
kolmas merkattiin kunnolla, viimeinen taas 
yli. Kaadolle Varma tuli suoraa, otti sen 
suuhunsa ja kantoi autolle.

Pisteitä pudotti ainoastaan makausten 
merkkaamattomuus, näin Varma sai lopulta 
myös ensimmäisen voi ykkösensä, siitä on 
hyvä jatkaa ensi kaudella.

Kirsikkamäen äijä
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LEMMIKKITARVIKKEIDEN JA  
-RUOKIEN ERIKOISTAVARATALO

Turun Lemmikkiasema on muuttanut! Tervetuloa uuteen myymälälle Turun Kastuun. 

 Valikoimamme on laaja, tarjoamme tuotteita kaikille kodin lemmikeille. Pyrimme palvele-
maan asiakkaitamme mahdollisimman monipuolisesti, ja liikkeeseemme ovat myös lemmikit 
tervetulleita. Kanta-asiakkaana saat meiltä hyvät edut, samoin kasvattaja-asiakkaana. 

Autamme sinua kaikessa mikä liittyy lemmikkisi hoitoon ja hyvinvointiin. Meillä on kynsien-
leikkuupalvelu, trimmauspalvelu ja toimitamme tuotteet sinulle myös kotiin.

Iloisen palvelun Lemmikkiasema toivottaa tervetulleeksi sinut ja lemmikkisi, me olemme 
täällä teitä varten!

Turun Lemmikkiasema Oy

Markulantie 1, 20300 TURKU 
Ota yhteyttä: p. 029 1934317,  
info@turunlemmikkiasema.fi 
Facebook Turun Lemmikkiasema

Aukioloajat

Arkisin 10 - 19,   
lauantaisin 10 - 16 ,  
sunnuntaisin 12 - 16

OLEMME MUUTTANEET!
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Hyvää Syksyä!
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Lähettäjä TSMK ry

Noora Silvennoinen  
Ymmyrsuonkatu 14 D 14                                  
20400 TURKU 
 


