Maarit Kemppainen

Irlanninsetterileiri Irkku Meeting
irkku-weekend järjestettiin 18. – 19.5.2019 Jämsässä
Särkisaaren upeassa leirikeskuksessa. Club-shown ja
Open Shown lisäksi viikonloppuun sisältyi irlanninsetterileiri, jonka ohjelmaa suosi lämmin, kuiva sää. Osallistujia
tapahtumiin olisi saanut olla enemmänkin, mutta melko
harvoilla osallistuneilla oli sitäkin hauskempaa.
Lapsi & koira-kilpailu
Sunnuntaiaamuksi suunniteltu lapsi & koira -kilpailu käytiin
jo lauantain näyttelyn jälkeen. Mukana kisassa
oli neljä reipasta neitiä punaisten settereiden
kanssa. Tuomarina toiminut Retu Pisnemiäs ei
jaksanut koko ajan keskittyä kilpailuun vaan katseli muita näkymiä. Onneksi emäntänsä Asta oli
hereillä. Lopulta Retu kuitenkin keskittyi ja päätti
palkita kaikki osallistujat.

jo usealta paikkakunnalta, vahvinta aluetta on Jyväskylän
seutu.
Csillan ja hänen koiransa esitys sisälsi huimia loikkia
ja maallikon silmin katsottuna mahdollisesti vaarallisia
tilanteita. Ehkäpä muutkin katsojat olivat samaa mieltä,
kun kukaan leiriläisistä ei halunnut kokeilla lajia oman
koiransa kanssa. Koirat tietysti olisivat saattaneet olla eri
mieltä, mutta jostain syystä ihmiset eivät kysyneet heidän
mielipidettään.

Talent-temppukisa
Leikkimielisessä Talent-temppukisassa osallistujakoirat saivat esitellä omia temppujaan. Jälleen
tuomarina oli Retu Pisnesmiäs, joka valitsi voittajaksi Caran. Kaikki osallistujat kuitenkin palkittiin.
Koirafrisbee
Unkarilaistaustainen Csilla Bakos esitteli koirafrisbeetä 7-vuotiaan belgianpaimenkoira malinoisin
kanssa. Koira aloitti harrastuksen 10-viikkoisena ja hänen
ensimmäinen lahjansa oli pikkuinen frisbee. Koira jäi eläkkeelle frisbeehommista 2 vuotta sitten ja meidän näkemämme
esitys oli eläköitymisen jälkeen kolmas ja samalla viimeinen.
Nykyään koiran harrastuksiin kuuluvat koiratanssi ja rally toko.
Csilla on aloittanut lajin harrastamisen Unkarissa, Suomeen laji tuli v. 2012. Nykyään Suomesta löytyy kouluttajia

Vesipelastusnäytös
Pekka Ilén ja Erika Kinnunen sekä koirat Sara ja Hanna
Keski-Suomen Kennelkerhon VEPE-ryhmästä esittelivät
meille vesipelastusta sunnuntaiaamuna.
Pekka kertoi, että settereitä ei pahemmin näy vesipelastuksen piirissä. Rotua tärkeämpää on kuitenkin se, että

koira tykkää uida. Jotkut koirat
ovat luonnostaan hyviä uimareita.
Toiset jännittävät ja alkavat hosua
uidessaan eivätkä sitten jaksa
tehdä liikkeitä. Vedestä pitävä,
rauhallinen koira sopii lajiin hyvin.
Ennen ensimmäistä koetta koiran
tulee läpäistä soveltuvuuskoe
(landseereilla ja newfoundlandinkoirilla soveltuvuuskoetta ei
ole), jota saa yrittää kolme kertaa.
Kun soveltuvuuskoe on suoritettu
hyväksyttävästi, koira pääsee
alokasluokkaan, jonka koeliikkeitä
Pekka ja Erika esittelivät.
1. liike: veneestä hyppy. Tässä
liikkeessä koira viedään veneellä
50 metrin päähän rannasta (meillä
tämä matka taisi olla lähempänä 25 metriä). Koiralla saa olla
veneessä tai rannalla yhteensä
kaksi ohjaajaa. Rannalta kutsuttaessa koiran tulee hypätä veteen
ja uida kutsujan luo maalitolppien
välistä. Innokkaat leiriläiset halusivat kokeilla omien koiriensa
kanssa veneestä hyppäämistä.
Koirien into oli vaihtelevaa, samoin hyppy- ja uintityyli. Ihan
kaikki kokeilijat eivät suostuneet
hyppäämään veneestä yhtään
minnekään ja muutama päätti
uida lähimpään rantaan eikä
maalitolppien väliin ohjaajan luo.
Parhaista suorituksista vastasivat
irkkujen kanssa leireilemään tulleet enkkusetterit Rudolf ja Topi
sekä Heimon Aki, joka teki kaksi
loistavaa liikettä.
2. liike: veneen haku. Koira ui
käskystä 30 metrin päässä olevalle veneelle ja vetää veneen
köyden avulla rantaan. Tämän
liikkeen kokeiluun ei leiriläisillä
ollut kiinnostusta. Täysin kokemattomalle koiralle olisi voinut olla
haasteellista napata paksu köysi
suuhunsa ja vetää kaksi ukkoa
veneessä perässään rantaan.
3. liike: dummyn vienti. Koira vie
dummyn 30 metrin päähän veneelle ja tuo veneestä saamansa toisen
dummyn rantaan. Enkkusetteri Topi
kävi hienosti noutamassa dummyn
veneestä, vienti ei aivan onnistunut.
Lopuksi saimme näytteen avoimen luokan liikkeestä eli pelas-

tusrenkaan vienti veneelle. Setteriporukan
mielestä kovin pienelle näyttänyt appenzellinpaimenkoira Hanna nappasi paksun köyden
suuhunsa ja vei ison pelastusrenkaan veneelle, antoi köyden Petrille ja ui tyytyväisenä
takaisin.
Paikalla olleista leiriläisistä laji vaikutti tosi mielenkiintoiselta. Pekka oli jo nakittamassa allekirjoittaneen ukolle irkkukerhon VEPE-vastaavan
pestiä, kun veneenkuljettajan hommat sujuivat
niin hienosti. Jotenkin jäi sellainen kutina, että
vesipelastusharjoituksissa tullaan jatkossa näkemään myös joitakin settereitä.
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