
Rescueyhdistys Kulkureiden ja Kodittomien Koirien Ystävät 

ry:n järjestämä koirien hyvinvointitapahtuma ja match show  

Tampereella 19.8.2012 oli oikea menestys!  

Iloisia ilmeitä, naurua ja hännän huisketta. Juontaja kuuluttaa sijoittuneiden 

koirakkojen nimiä, rescueyhdistysten ständeillä käy kova kuhina. Hiekkakentäl-

lä kisaillaan tottelevaisuudessa, jäähallin toisella puolella leikkimielisessä näyt-

telyssä. Arvat, leivonnaiset ja ihanat himpsunvimpsut käyvät kaupaksi. Omista-

jilleen ylimääräiseksi jääneitä koiratarvikkeita tuodaan lahjoituksiksi koditto-

mille koirille. Koirien hyvinvoinnista ja sen kehittämisestä käydään kiinnostavia 

keskusteluja… 

Hyväntekeväisyystapahtumassa oli lämminhenkinen tunnelma. Aamun kaatosade 

toi omat haasteensa telttakatosten pystyttämiseen, mutta urheat talkootyönteki-

jämme osoittivat, ettei heitä ole tehty sokerista. Vaikka sade laittoikin suunni-

telmamme hieman uusiksi, kaikki oli valmiina odottamassa ensimmäisten kävijöi-

den tullessa paikalle kello kymmenen aikaan, jolloin sadekin oli jo onneksi lakan-

nut – tosin vain odottaakseen tapahtuman ajan jatkaakseen taas telttojen kaste-

lua, kun yleisö oli poistunut tapahtumapaikalta tyytyväisenä. Harmaa sää ei kui-

tenkaan ollut pelästyttänyt koiraihmisiä, vaan tapahtumassa vieraili useita satoja 

kävijöitä.  

Ensimmäisenä ohjelmassa oli tottelevaisuuskoe, jossa kilpailtiin kahdessa luo-

kassa: mölleissä ja alokkaissa. Kokeen tuomaroi Koirakoutsin Krista Karhu rau-

taisella ammattitaidollaan. Krista ei hämääntynyt, vaikka tokojärjestelymme olivat 

menneet monen sattuman summasta hieman uusiksi, ja muun muassa hyppyeste 

jäi puuttumaan. Tottelevaisuuskokeeseen oltiin todella tyytyväisiä, ja tasokin oli varsin hyvä. Sijoittuneet saivat 

palkinnoiksi muun muassa Koirakoutsin lahjakortteja, Hurtan lahjapaketteja sekä Oscar-herkkuja. Mölliluokan 

voittajiksi  suoriutuivat Maija Kallatsa ja bordercollie Nuuti, alokasluokan voittajiksi Minna Heikkilä ja welsh cor-

gi pembroke Mona, molemmat koirakot upeilla suorituksilla, välit-

tämättä melko haastavasta ympäristöstä kymmenine koirineen! 

Match show eli leikkimielinen koiranäyttely, jossa arvioitiin koira-

kon iloista ja mutkatonta yhteistyötä sekä koiran hyvinvointia ja 

esittäjän koiranlukutaitoa, keräsi jopa 181 osallistujaa. Määrä ylitti 

villeimmätkin haaveemme, joten ilmoittautumisaikaa oli jatkettava 

puolella tunnilla kahteentoista saakka, jotta kaikki halukkaat pääsi-

vät osallistumaan. Kehien alun siirtymisestä huolimatta Best In 

Show -kehä alkoi ajallaan, ja tapahtuma saatiin päätökseen tavoit-

teen mukaan ennen kello kuuttatoista. 



Match show -kehien tuomarit ja voittajat 

Kehä Tuomari Voittajat Osallistujat 

Pienet pennut 

(alle 40 cm) 

Inka-Mari Anttila,  

eläinlääkäri 

PUN1: Reea Herva & Elmo 

SIN1: Laura Penttilä & Rocky 

31 

Isot pennut  

(yli 40 cm) 

Suvi Kuusilaakso, 

villakoiraharrastaja 

PUN1: Katriina Mäenpää & Kuba 

SIN1: Henna Schroderus & Peto 

32 

Pienet aikuiset Timo Mäkelä,  

Kennel Aamuyön 

PUN1: Henna-Riitta Nieminen & Senni 

SIN1: Maija Määttä & Liina 

33 

Isot aikuiset Maarit Martikainen, 

Kennel Living 

PUN1: Mia Hyttinen & Suri 

SIN1: Jonna Mäkelä & Rommi 

27 

X-rotuiset Jaana Lehtinen,  

Koirakoulu Kelmikäs 

PUN1: Teija Mäkinen & Roni 

SIN1: Marjo Törmänen & Jokke 

22 

Rescuet Salla Honkapää ja Ma-

rianna Lammi, järjestä-

vät yhdistykset 

PUN1: Vilma Simonen & Cinda 

SIN1: Kirsi Lindfors & Onni 

20 

Junior Handler Anni Sillanpää, Pohjois-

Hämeen kennelpiirin JH 

piirimestari 2011 

1: Veera Toppari & Lilo 

2: Katriina Mäenpää & Vinku 

 

16 

 

Kahden käyttäytymisasiantuntijan, Jirka Vierimaan ja Jaana 

Lehtisen, tuomaroimassa Best In Show -kehässä sijoittuneet 

sekä jokaisen luokan voittajat saivat Pokaalipoikien uutuut-

taan kiiltävät pokaalit, muut sijoittuneet Adventurer’s Labra-

dorsin lahjoittamat kierrätetyt pokaalit. Palkintoina kehien 

sijoittuneille oli muun muassa The Body Shopin tuotepaket-

teja, Rukka Petsin pantoja, valjaita ja taluttimia sekä Mustin ja 

Mirrin ja Nokian Kodin Terran lahjoittamia koiratuotteita. 

Show’n parhaiksi koirakoiksi valittiin x-rotuinen Roni ja Teija 

Mäkinen (kuvassa ), norfolkinterrieripentu Elmo ja Reea 

Herva (kuvassa ), isomunsterinseisoja Suri ja Mia Hyttinen, kääpiömäyräkoira Senni ja Henna-Riitta Nieminen 

sekä x-rotuinen Jokke ja Marjo Törmänen.  

Match show’n jälkeen jaettiin myös kannustuspalkintoja, muun muassa rennoim-

maksi esiintyjäksi valittiin 18,5-vuotias Rocky omistajansa Jonna Mäkelän kanssa, 

tarmokkaimmaksi chihuahua Nano emäntänsä Janika Silverbergin kanssa. Tsemp-

paripalkinnon sai itsensä ylittänyt arka Mica-koira emäntänsä Kaija Hietalan kans-

sa. 

Onnea kaikille voittajille – niin kehien sijoittuneille kuin itsensä voittajille! 

”Mätsärin” ja tokon lisäksi tapahtumassa oli myös paljon muuta ohjelmaa. Tapah-

tuman tärkeää antia oli asiantuntijoiden antamat hyvinvointivinkit koiran 

koulutukseen, ongelmakäyttäytymiseen, virikkeistämiseen, lihashuoltoon ja ruo-

kintaan liittyen. Kävijät saivat myös kysellä heitä askarruttavia asioita asiantunti-

joilta, joita olivat Koirakoulu Kelmikkään perustaja Jaana Lehtinen, koirahieroja-

opiskelija Helmi Pulkkinen, ruokinta-asiantuntija Sini Kielo sekä eläinten käyt-



täytymiseen erikoistunut Jirka Vierimaa (sovelletun ja klii-

nisen käyttäytymisanalyysin koulutusohjelma). Toivottavas-

ti mahdollisimman moni sai käytäntöön vietäviä ideoita 

oman koiransa hyvinvointia edistämään.  

Tapahtuman järjestävät yhdistykset Rescueyhdistys Kulku-

rit sekä Kodittomien Koirien Ystävät ry esittelivät tapah-

tumassa toimintaansa ja kertoivat kodittomien koirien ti-

lanteesta ylipäätään. Yhdistystemme pisteillä kävi paljon 

eläinten asioista kiinnostuneita ihmisiä, ja arvat tekivät hy-

vin kauppansa – olihan palkinnot todella upeita aina hieron-

talahjakorteista Kaiku Ethicalin paitoihin ja Taide Miloun taidekuvista Turvasiru.fi-lahjakortteihin.   

Paikalla oli edustamassa myös Pirkanmaan Etsijäkoirat tärkeine tietopaketteineen sekä Koirakahvila Vainu 

hurmaavine leivoksineen. Koruja ja muita ihania himpsuja myymässä olivat Koirakamuille jeesiä -kaksikko ja 

Kierrätyskeisarin käsityöpaja, koiratarvikemyyjinä puolestaan TassuMassu ja Sohvin Eläintarvike. Turkis-

tarhaton Suomi -kansalaisadressiin kerättiin myös nimiä tapahtumassa.  

Yksi päivän suosituimmista ohjelmanumeroista oli  hauska nakkiki-

sa, jossa yhteensä 54 koiraa kilpaili nopeimman nakkien löytäjän 

tittelistä. Kisa oli melko tasaväkinen ja voittajaksi kahdella huikealla 

ajalla selvisi Marja Hihnalan Ansa-koira, joka paljastui varsinaiseksi 

herkkusuuksi. Meille muille herkkusuille oli tarjolla kahviossa va-

paaehtoisten pyörittämiä pullia, piirakoita, keksejä ja vaikka mitä 

ihania tuoreita leipomuksia. Kahvi ja Hartwallin lahjoittavat limut 

tekivät tapahtumantäyteisen päivän mittaan hyvin kauppansa. 

Tapahtuma sai runsaasti positiivista palautetta, ja onpa meitä pyy-

detty jo järjestämään samanlaisia tapahtumia uudestaankin. Tuomarit ja palkinnot saivat paljon kiitosta, kuten 

myös hyvä tunnelma ja toimivat järjestelyt. 

Tapahtuman tuotoksi tuli upeasti 2672,41 euroa, joka jaetaan puoliksi Kulkureiden ja KKY:n Romanian yhteis-

työkumppaneiden järjestämiin sterilointikampanjoihin. Tämän lisäksi yhdistysten ständit tuottivat yhteensä 

256,51 euroa ja Koirakamuille jeesiä -ständi 290 euroa, jotka käytetään myös samaan tarkoitukseen. Yhteis-

summalla saadaan steriloitua Romaniassa jopa noin 200 koditonta koiraa! Keräsimme tapahtuman yhteydessä 

myös lahjoituksia kodittomille koirille, ja niitä kertyikin todella mahtava määrä! Kuivaruokaa kertyi jopa 170 

kg, ja se toimitetaan Viroon kodittomille koirille. Yhdessä saamme siis autettua kodittomia koiria tapahtuman 

tuotolla todella paljon! Kodittomat koirat kiittävät! 

Haluamme lähettää suuren suuret kiitoksemme kaikille tapahtuman mahdollistajille: 

sponsoreille, tuomareille, kehäsihteereille, omaa kojua paikalla pitäneille yhteistyö-

kumppaneille, vapaaehtoisille työntekijöille, kävijöille, lahjoittajille… KIITOS!  

Koko tapahtumaporukan, Rescueyhdistys Kulkureiden  

ja Kodittomien Koirien Ystävien puolesta kiittäen, 

tapahtuman pääpuuhaajat Jenni Niemi ja Veronika Vitri 



Tapahtuman tukijat 

Koirakoulu Kelmikäs 

Koirakoutsi 

Jirka Vierimaa 

Koirasi Helmihetki 

Pirkanmaan etsijäkoirat 

TassuMassu Eläintarvikekauppa 

Koirakahvila Vainu 

Sohvin Eläintarvike 

Musti ja Mirri 

The Body Shop  

Hurtta & Co 

TopCanis 

Lemmikki-lehti 

Rukka Pets 

Turvasiru.fi 

Adventurer’s Labradors 

Eläinruokatehdas Lemmikki Oy 

Biofarm 

 

The Body Shop 

Hartwall 

Taiqa Keskus 

Rahtarit ry 

Kiroileva siili 

Taide Milou 

Koirakamuille Jeesiä 

Kierrätyskeisari 

Sisustusliike Dekostra  

Hesburger 

Runsaudensarvi 

Versokauppa 

Kaiku Ethical 

Tallink Silja 

Studio Kirsutar 

Kodin Terra 

Pokaalipojat 

Paitapaino 

Villiruusu 

Rautaruukki Oyj 

Screamrock Oy 

Tuomarit 

Talkootyöntekijät: kehäsihteerit, tokon työntekijät, 

kahvion porukka, arpamyyjät, nakkikisan tytöt, va-

lokuvaajat… 

Osallistujat ja kävijät 

Lahjoittajat 

 

PS. Lisää kuvia ja tunnelmia löytyy Kulkureiden Facebook-sivulta https://www.facebook.com/kulkurit. 

        

Kuvat: Samuli Ylikraka 

http://www.kelmikas.com/
http://www.koirakoutsi.fi/
http://www.jirkavierimaa.fi/
http://www.pirkanmaanetsijakoirat.fi/
http://www.tassumassu.com/
http://www.koirakahvilavainu.fi/
http://www.mustijamirri.fi/
http://www.thebodyshop.fi/
http://www.hurttacollection.com/
http://www.topcanis.com/
http://www.otavamedia.fi/web/guest/lemmikki
http://www.rukka.com/mxl-fashion/rukkawww.nsf/pages/pets.html
http://turvasiru.fi/
http://www.advlabs.net/
http://elainruoka.com/
http://www.biofarm.fi/
http://www.thebodyshop.fi/
http://www.hartwall.fi/
http://www.taiqakeskus.fi/
http://www.rahtarit.fi/
http://www.kiroilevasiili.fi/
http://www.milou.fi/
https://www.facebook.com/koirakamuille
http://kierratyskeisari.nettisivu.org/
http://www.dekostra.fi/
http://www.hesburger.fi/
http://runsaudensarvi.net/
http://www.versokauppa.fi/
http://www.kaikuethical.com/
http://www.tallinksilja.com/fi/
http://www.studiokirsutar.fi/
http://www.kodinterra.fi/
http://www.pokaalipojat.fi/
http://www.ruukki.fi/
https://www.facebook.com/kulkurit

