Mikä on tämä Uutiskirje Onnissa kuvattu laite? Kerro esineen käyttötarkoitus
kaikkine yksityiskohtineen (huomaa DeLuxe-mallin lisävarusteet).

Uroskoiran virtsankeräyslaite joka sopii sekä korkea-että töppöjalkaisille roduille

Tällä saa namitettua peltojäljen ilman kyykkäyksiä. Siniseen kuppiin namit ja valkoisen
röörin kautta nami osuu juuri siihen kohtaan kuin haluat.
Korona aikaan sopiva kosketukseton koiran namiautomaatti. Mitalla otetaan nameja.
Mitta kiinnitetään pihteihin, joita kallistamalla nameja ohjautuu suppilon kautta putkea
pitkin maahan tai kuppiin.

varmaankin koiranruoan jakelija herkkukuppeineen ja mikä lie pussinpidike lisänä

Marjanpuhdistin, imuriin liitettävä

Tämähän on ilmiselvästi kirjekyyhkyn kotipuu. Kiinnitys pihdeillä y-valjaista, valkoinen
kippo juomavettä ja muki siemeniä varten.
Voi käyttää myös papukaijoille.

Marjan puhdistaja.

Palkkaussuppilo. Koiran aktivoimiseen, kun ei koskaan tiedä ennakkoon, onko palkka
mukissa, suppilossa vai kiinni tuossa nipistimessä.
Toimistonne kahvinpapuseparaattori ja syy vahvaan kahviinne. Sinisessä kupissa pavut
odottavat jauhantaa ja pihteihin kiinnitetään Deluxe-sähkömixeri, joka sylkee jauhetun
kahvin putkeen. Oletan putken johtavan suoraan keittimeenne.

Virtsankeräyslaite. Valkoiseen suppiloastiaan kerätään saalis ja letkun pidike tehty
helpottamaan tehtävää. Näyte siirretään siniseen mukiin joka toimitetaan laboratorioon.
Nyt en kyllä osaa yhtään sanoa. Arvaisin että se on mehustamiseen käytettävä. Tässä
täytetään pulloja ja uusi pullo voi odottaa sinisessä astiassa. Lisävarusteella suljetaan
korkki kiinni.
Jäljen namitin makkarapidikkeellä ja vaihtoehtoisesti juomapullotelineellä tai
namikipolla. Kummalle enemmän tarvetta ilmenee.
Ilmiselvä makkarajäljentekoapuväline. Vanhan ei tarvitse kumartua, vaan makkarat saa
pudotettua putken kautta juri oikeaan paikkaan. Vanha jäljentekijä saattaa myös tarvita
huilitauon kesken jäljenteon, jolloin apuvälineen voi laittaa klipsulla kiinni vyöhön ja
kädet vapautuvat virvokkeiden nauttimiseen mukana kulkevasta mukista.

Namin pudotusputkilo peltojäljelle ettei tarvi kyykkiä

Vyöhön kiinnitettävä makkarantiputus laite peltojäljen tekemiseen. Sinisessä astiassa ovat
makkarat ja ne tiputetaan suppilon ja putken kautta askeleeseen. Laite kiinnitetään
klipsulla vyöhön :D
Tuo on ollu meijän harjoitteluryhmässä jo vuosia käytössä. Tuohon torveen saa puhua
pahaa toisista ryhmistä niin kauan, että laidalta pursuu yli tuohon siniseen astiaan. Ja tuo
spesial lisälaite on siksi, että voi tukkia tur... sa, kun tulee. Yli. Suosittelemme laitetta ja
ei siinä vielä kaikki. Kun heti tilaatte, saatte vielä kaupanpäälle 100 kappaletta korona
maskia. Ne ne vasta estävätkin pahat puheet.

X

Selkävaivaisen jälkiharrastajan namilinko

Tää on meille huono selkäisille jäljen tekijöille tarkoitettu apukeppi. Siniseen purkkiin
laitetaan jälkinamipussi, suppiloon pudotetaan joka askeleella nami. Klipsi pitää kiinni
kulmamerkkien kepit peltojäljellä, jos on edistynyt jäljen ajaja eli koira. Metsäjäljellä
siihen kiinnitetään kartta ja etsintäpartion puhelin numero.
Se on onnea mittaava laite.
Laitat tötteröstä sisään kaikki sinun ja koirasi parhaat hetket ja sitten tuo juttu kertoo
miten onnellinen olet kun sinulla on koira.
Jos sinun ja koirasi onnea on niin paljon, että meinaa mennä tötteröstä yli, niin se sininen
kuppi ottaa talteen myös nämä onnelliset hetket.
Yhtään onnenhetkeä koiran kanssa ei mene hukkaan
Ilmiselvä Härpästikkeri. Lisävarusteena ripustusNipsu sekä de luxe versioon kuuluva
sininen Muki
Jäljentekoon tarkoitettu namien pudotustöttörö :D.
Namit siniseen purkkiin ja nipsulla vaatteisiin kiinni jotta namit tippuvat täydellisesti
siihen mihin on tarkoituskin.
Loistavaa tuotekehitystä!
Se on selvästi juomatorvi koirahiihdon taukopaikalle! Ei suinkaan koiralle, vaan
hiihtäjälle. Torven toinen pää suuhun ja appari kaataa sitten nestemäistä energiaa
kurkusta alas. Sinisestä ämpäristä saa vielä pastillin, että ei jää paha maku suuhun.

Seinään kiinnitettävä marjanpuhdistin, jossa on mukana kahvikuppiteline.

Ensin tuli mieleen viime kesänä paljon käyttämäni mustikoiden perkausvehje, se johon
kytketään imuri ja roskat imeytyy suoraan imuriin, mutta tästä puuttuu se toinen putki
johon imuri kytketään.
Sitten tuli mieleen lehmillä käytettävä mahaletku hommeli jota taidetaan käyttää ähkyn
hoitoon. Mutta miten se liittyy SPKL:ään :D
Eli ei mitään hajua.

Virtsankeräyslaite suurelle koiralle:) Tarkoitettu etenkin klinikkakäyttön.

Ei aavistustakaan, mikä kyseessä. Takamuistista kuitenkin putkahti vähän tätä
muistuttava vekotin, joka liitettiin imuriin marjojen perkaustarkoituksessa. Kiitänkin tästä
muistikuvasta, kaivankin vehkeen uudelleen käyttöön.
Almujenkeruulaite. Kolikon voi heittää putkeen helposti kun ei tarvitse tähdätä ja setelit
kuppiin, josta ne voi siirtää turvaan pidikkeeseen.

No tämä on tietenkin se kirjekyyhkyn koulutuksen apuväline. Ootte siellä toimistolla
vaan luovuttaneet liian aikasin.
Kirje (kuljetettava esine) pudotetaan valkoiseen suppiloon, jolloin palkka kilahtaa
siniseen mukiin. Vai oliko se sininen niitä ohjaajan rauhoittavia varten?
En omista kyseistä välinettä, joten käyttöohjeet on jääneet lukematta. Klipseihin saa
mukaan koulutusraamatun / koe- tai kilpailuohjeet, mikä se sitten kenelläkin on (Turid
Rugaas, Krista Karhu, ketä näitä nyt oli).
Tämähän on selevästi jäljentekoapukeppi! Sinisessä kipossa keikkuu nappulat mukana ja
ne sujahtaa suppilon kautta putkea pitkin tismalleen oikeaan kohtaan käveltävää jälkeä.
Ainoastaan pyykkipoikamainen nipistelijä jää arvoitukseksi..? Ehkä apukepin saa sillä
kiinnitettyä jäljen kävelijään :D
Koiran ruuan annostelulaite. Sinisellä kipolla laitetaan suppiloon nappulaa. Lisäksi siinä
on näppärä kiinnitin, jolla laitteen saa vaikka oven kahvaan kiinni.
Tämä on selkeä koiran koulutuksessa käytettävä väline etäpalkitsemiseen. Klipsulla
kiinni treenivaatteisiin (jää kädet vapaaksi), siniseen kuppiin namit ja kun on
palkkaamisen aika: tötterön kautta nami koiran kitusia kohti. Palkkaus etäisyys on
säädettävissä putken pituutta vaihtamalla.

Jälkiherkkujen tiputuslaite jossa mukana muki jossa ne herkut säilytetään.. käytetään
esim.peltojäljellä...herkkuja askeleille laittaessa selkä väsyy...tämän putkisysteemin
avulla voi kävellä suorassa eikä tarvitse kumarrella ja askeleetkin pysyvät
tasaisempina...en kyllä ole itse käyttänyt mutta olen kaikenlaisia vekottimia muilla nähnyt
:)
Tämähän on selkeästi jonkinlainen makkaran kylvölaite jälkipellolle. Makkara trattiin ja
putkea pitkin askekeeseen.

Esine on prototyyppi marjanpuhdistajasta. Jo alkujaan tuli selväksi, että marjat tulevat
ulos esineestä yhtä roskaisena, kuin ne suppiloon kaadettiin. Esineen kehityksen
tuloksena varteen lisättiin toinen putki, joka yhdistetään imuriin, ämpäri sijoitettiin
suoran putken alle. Marjat putipuhtaana ämpärissä. Tämä on ensi kesän myyntimenestys!
Ihan selvä apuväline aloitteleville peltojäljen harrastajille!
Sininen purkki on nameille tarkoitettu rasia. Namit sitten pudotellaan tuosta putkesta
maahan ilman että ihmisen tarvitsee yhtään kyyristellä maata kohti. Tuolla klipsulla
vekottimen saa vaikka takinreunasta kiinni roikkumaan.
Hirmu näppärä!
DeLuxe sadevesiallas missä koiralle oma, sininen juomakippo. Tietenkin.

Jälkiharrastajat käyttää sitä pellolla namien laittamiseen jäljelle. Sinisessä kipossa on
tietty namit, jotka tiputetaan valkoisen suppilon kautta jäljelle. Deluxia en ole ennen
nähnyt, mutta olisiko namileikkuri?
Jälkinamien asetin: sininen purkki nameille, nipistin kiinnitettäväksi tekstiiliin tms.,
suppilo namien pudottamista varten ja putki ohjaukseen.

Tämä on selkeästi marjanputsausautomaatti. Imuri päälle ja kiinni mustaan klipsiin ja
kaadetaan marjat suppiloon jolloin ne valuvat putkeen ja roskat imuriin.

Kyseessä on marjojenpuhdistuslaite. Sinisestä ämpäristä otetaan marjoja ja laitetaan ne
valkoiseen suppiloon. Klipsiin kiinnitetään pölynimurin varsi, joka imee roskan pois.
Suppilon alaosassa on ämpäri puhtaille marjoille. Täytyyhän koirien saada puhdistettuja
marjoja.
Makkarankylvin. Sinisessä mukissa on helppo pitää mukana makkaranpaloja tms, jotka
putken avulla saa ”kylvettyä” jalanjälkiinsä ilman hankalaa kyykkimistä. Ja näin syntyy
koirillemme makkarajälki!
Oliskohan tämä jäljelle tehty putki jolla saa namit kätevästi maanhan ilman
kyykistymistä.

Ei aavistustakaan. :D Osallistun silti arvontaan. Jos pitää jotain veikata, niin sanotaan
vaikka kahvinkeitin.

Kyseessä on selvästi palkintojuhliin suunniteltu ohjaajanjuottolaite :D

Lumipaakun poistaja. Koira asettaa tassunsa tuonne klipsin väliin mahdollisimman
läheltä kainaloa tassu kohti valkoista kaukaloa. Sitten koira vetää tassunsa pois ja tadaa,
klipsi vetää kaikki lumipaakut irti turkista. Sininen purkki on palkkanameja varten.

Sehän on ilmanmuuta jälkiharrastajan protyökalu, sinisessä kipossa on jälkinamit (
makkarat tai nakit tai naturikset ym), siitä aina otetaan askel kerrallaan ja tratista putkea
pitkin pudotellaan pellolla askeleelle, eipä tarvi enää kykkiä! Koskas laitatte myyntiin?

Se on ilmaputki, jonka avulla peko pelastettava voi kaivautua syvälle maan uumeniin ja
saada sinne ilmaan vettä ravintoa yms. lisähärpäkkeet auttavat näissä toimissa.

Tämä on selkävaivaisen jälkikoiraharrastajan apuväline. Nakinpalat laitetaan siniseen
mukiin ja sopivan välimatkoilla pudotetaan putkea pitkin maahan / pellolle. Nipsuun saa
taas ne pienet peltojäljen esineen hyvin kuljetettua.
PS. tilaan pk-lehden samalla.

jonkinsorttinen namiautomaatti,käyttöohjeet puuttuu...

Se on Härpäke. Käyttötarkoitusta esineelle ei ole tähän päivään keksitty.

Ei mitään käsitystä

Kyseessä on yksin käytettävä kaljabongi. Siniseen cooleriin saa sopivasti muutaman
pullon jäille viilenemään. Yläosan pihteihin saa pullon juuri optimaaliseen kulmaan, että
neste virtaa tasaisesti tratan kautta putkeen ja alla odottavaan janoiseen suuhun

Laite on pro-mallinen namiensyöttölaite jäljelle. Nipsu pitää esineet mukana.

Näin korona-aikana käsien pesua on tärkeää. Maastolajeja koiran kanssa harrastaessa se
voi olla haasteellista, mutta tämä kätevä retkikäsienpesuallas on ratkaisu siihen. Klipsillä
saat vielä pyyhkeenkin kätevästi kiinnitetty.
Jäljellä nami automaatti, lisä namit voi säilyttää kätevästi sinisessä. Ei muuten tarvitse
kumarrella
No tämähän on tietysti laite millä otetaan douping näyte. Sininen kuppi on se mihin ensin
otetaan pissinäyte koiralta. Musta nipsutin on laite millä pidetään koiran häntää kiinni että
ei heiluta sitä oton aikana.Pieni läpinäkyvä kuppi on näytettä varten. Siihen kerätään
pienimäärä pissiä. Helpompi ottaa pipettiin pienestä kupista ja tulee puhdas näyte.Loput
kaadetaan suppiloon ja siitä ne menee putken kautta viemäriin:)

Tuohan on tietenkin deLuxe herkkupalan asetin-tötterö selkävammaiselle jäljen
tallaajalle. Pro-versio kyseessä, koska suppilo-osassa on myös integroitu jälkikartan
pidike.

Koiran matkakuomakuppi ja omistajalle myös mukaan retkelle! Saa kiinni reppuun.

Jäljentekoavustin. Siniseen kuppiin voi laittaa makkarat tai jäljelle tiputettavat kepit ja
rattiin ja "ränniin" pudotetaan askeleelle menevät herkut. Klipsillä kiinni vyötärölle,
housuun tai treeniliivin taskuun. Ja kun oma kahvikuppi on jäänyt kotio, voi sinisestä
kupista juoda virkistävä makkaranmakuiset jäljenteon vanhenemis -kahvit.

Palveluskoiraliiton toimiston kahvinkeitin
Tämähän laivassa käytettävä oksennusputki. Tötteröön kun tähtää ja pitäö purken pään
laidan ulkopuolella, pysyy laiva siistinä. Klipsiin saa hyvin kosteustpyyhkeen kiinni ja
ämpärissä on hyvä pitää hengitykseen raikastajia.

Eiköhän tuo ole jäljen namitusaparaatti, ettei tarvitse kyykkiä. Lisävarusteina purkki
nameille ja klipsi jolla kiinnittää se treeniliiviin. :D

Nyt lyö kyllä niin tyhjään…

Koronatestin ottoapparaatti. Mukana huulipuristin, kyynelkerääjä ja palkkapurkki.

Jääpalojen sulatin. Ainakin oma koirani syö suurella innolla tassuissaan olevat jääpalat.
Eli tässä koiran tassusta otetaan jääpala, laitetaan sulamaan valkoiseen tötteröön, josta
vedeksi muuttuessaan jääpalat ohjautuvat siniseen kulhoon, josta sitten voidaan täyttää
vesikippo. Koira saa mielestään täydellisen makuista vettä.

Marjojen puhdistuslaite

Pontikanpullotuslaite mukitelineellä

Pektojäljen teossa makupalojen laittaminen askeleeseen ilman kumartumista onnistuu
tällä.
Tämähän on tietysti puoliautomaattinen naminpudotuslaite säiliöllä, askelmittarilla ja
ripustimella varustettuna. Käytetään esim. FH- jäljenteossa, mutta mikään ei estä käyttöä
myös muissa kylvötöissä.

Ei mitään käryä, onneksi ei tarvitse tietää voittaakseen!

Aivan selvästi evoluutio mallin marjaimuri. Pidike ja marjaämpäri mukana :)

Tämä on selvästikin DeLuxe-malli koulutusvälineestä, tarkemmin sanottuna Palkkaus- ja
käskyavustimesta matalajalkaisten palveluskoirarotujen ohjaajille. Tai vaihtoehtoisesti
vertikaalisesti rajattomille koiranohjaajille.
Upean innovoinnin tuloksena Palkkaus- ja käskyavustimessa on mukana nyt klipsi, jolla
Palkkaus- ja käskyavustin kiinnitetään keikkumaan koiranohjaajan ranteeseen. Huomaa
nivellys, jonka ansioista Palkkaus- ja käskyavustin keikkuu mukana hyvinkin
tasapainoisena koko tottiskaavion rytminvaihdoksineen ja täyskäännöksineen.
Palkkaus- ja käskyavustimen yläpään suppiloon koiranohjaaja antaa hillityllä
äänensävyllä selkeät ja äänenpainoiltaan vivahteikkaat, innostavat pyynnöt suoritettavista
liikkeistä matalajalkaiselle palveluskoiralleen. Suppilo ja sen jatkona oleva putki kuljettaa
miellyttäviä pyyntöjä kantavat ääniaallot matalajalkaisen palveluskoiran kuuloelinten
vastaanottoalueelle.
Ja kas, ääniaalto on kulkenut putkiavustetusti palveluskoiran prosessorille saakka ja häntä
iloisesti heilahtaen toteutuu koiranohjaajan pyyntö. Nyt koiranohjaaja voi heittää
palkkanamin Palkkaus- ja käskyavustimen suppiloon, ja matalajalkainen palveluskoira
nappaa namin putken päästä kätevästi, sillä se ohjautuu suoraan oikealle suunnalle.
DeLuxe-mallin tästä Palkkaus- ja käskyavustimesta tekee koiranohjaajaa varten asennettu
kahvikuppiteline (sininen muki, HUOMAA MYÖS piparipidike mukin kiinnikkeessä!),
jonka avulla palveluskoiran tottiskoulutustuokiot ovat koiranohjaajalle kuin kahvitaukoja,
mukavia ja leppoisia tuokioita rakkaan harrastuksen parissa. DeLuxe Palkkaus- ja
käskyavustin sopii sekä palvelus- että pelastuskoiraharrastukseen.
Jälkinamien istutusputki :D

Vesisuppilo, sis. mukin.
Ihan selvästi peltojäljelle tarkoitettu namituslaite! Siniseen pöttiin namuja ettei ne
mehusta treeniliivin taskuja hilisenä päivänä. Klipsiin saa laitettua jälkikaavion johon voi
kynällä merkata voikukat ja pitkät heinät kulmien ja esineiden merkiksi. Sitte siitä vaan
aina nami kerrallaan töttöröön ja askeleeseen!
No tämähän on tietysti peltojäljen namittamiseen tarkoitettu apuväline. Sinisessä kupissa
on namit, sitten niitä tiputellaan putkea pitkin jäljelle, säästää selkää kumartelulta. Musta
pidike on jälkiesineitä varten, ei tarvita edes taskuja

Tätä käytetään koiran (pelto)jäljen tekoon, namit laitetaan siniseen osaan ja pudotetaan
jäljen päälle yksi kerrallaan suppilon läpi

Sadevedenkeräävä juoma-automaatti

Se on putki, jonka kautta namit pudotetaan jäljelle niin ettei tarvitse kumartua. Sininen
kuppi on karkkeja varten.
Ensimmäisenä tuli mieleen jokaisen bileillan juomapeli. Suppilosta kaadetaan juomaa
putkilon ollessa bilettäjää suussa. Lisätehtäviä on juoda vielä sininen muki lopuksi
tyhjäksi
Tunnen palveluskoiralajeja hieman huonosti, mutta sanoisin, että tämä on
jälkiharjoittelun alussa käytetty makkarautin. Makkarapalat ovat kupissa, josta niitä
pudotellaan suppilon ja putken avulla tarkasti jalan jälkiin. Jotta koira saadaan oppimaan
makkaran hajun lisäksi ihmisen haju, roikkuu suppilon yllä pihdeissä hikisukka, josta
tarttuu hikeä makkarapaloihin matkalla alas.
Tämähän on selvästi pentujäljen tekoon tarkoitettu namitus laite. Eli ei tarvitse kyykkiä
vaan namin saa seisaaltaan tiputettua jäljelle. Koska deluxe-malli niin namittimeen on
integroitu nameille kulho sekä jos sattuu olemaan liian suuria paloja niin namien
pilkkomiseen työkalu.

Jäljen teossa namien pudottaja jäljelle. Ei tarvitse kyykkiä laittamaan nameja.

Imurikäyttöinen marjojen puhdistaja imuri letkun kiinnikkeellä. Ja tuota sinistä kuppia (?)
arvoin kovasti päätyen arvaamaan sen olevan mitta/marjojen annostelukuppi puhdistimen
täyttöä ja käyttöä varten.

Vyölle kiinnitettävä jälkinamien pudotuslaite jälkinamikipon kera.

Impulsiivisen koiran mahdoton tehtävä. Lopettamisen palkaksi pääsee nuuhkimaan
palkinnon sinisestä kupista, jossa "rauhottavia pillereitä"
Erottelu härpäke.
Paskapussit kompostiin
Käsidesifektion pidike
Maailman hienoin jälkinamiputki, ettei tarvitse tehdä kyykkytreeniä pellolla. Joka tosin
on kovin hyödyllistä.

Ei sitten mitään tietoa, mutta osallistun arvontaan kuitenkin

Ei sitten mitään aavistustakaan.

Laitteella lingotaan namit peltojäljelle ergonomisesti kyykkimättä. Namit kulkee mukana
kipossa ja klipsiin voi laittaa säilytykseen jälkiesineet.

Jäljenpolkijan namimaatti
Tuolla saa kumartumatta namit tipautettua jäljelle
Miesten matkapisuaari. Nipistimellä saa kovimmankin ohiruikkijan osumaan pisuaariin.
Pissin jälkeen siitin dipataan siniseen mukiin puhdistautumaan ennen takaisin pöksyihin
piilottamista.

Kahvinsuodatin kun pannu on rikki :)

Uros koiran spermankeräyslaite

Peltojäljelle namipalojen kylvölaite.

Olosikohan imuriin liitettävä marjanpuhdistin

Hätä on tämän näköinen!
Tämä on kannettava erotteleva käymälä. Palveluskoiraharrastajan vakiovaruste.Kun hätä
yllättää metsässä tai taajamaa-alueella (miksi ei keskustassa), apu löytyy repusta. Osat
yhdistetään kädenkäänteessä. De-lux malli erottelee ” eritteet ja ulosteet” sääntöjen
mukaan. Mukiin asennetaan kakkapussi jonka avulla jätös saadaan asianmukaisesti vietyä
jätteisiin. Suppilon kautta erite laskeutuu maahan ilman että lahkeet, sukat tai kengät
kastuu De-lux mallissa lisäkI wc rullan pidike.
Toimenpiteen jälkeen osat reppuun ja meno jatkuu

Peltojäljen askelten namituskouru. Namit pysyy helposti purkissa. Pidikkeeseen
mahdollista asettaa taskulamppu pimeällä ajettavan peltojäljen namittamiseen.
Peltojälkikeppi. Tuolla saa namit mukavasti askeleelle, eikä tarvitse kumarrella ja
kaatuilla, kun yrittää saada makupalaa osumaan askeleelle. DeLuxe mallissa on
nähtävästi oikein sininen kippokin niille makupaloille. Voi kun munkin nuoruudessani
ois ollu tommosia. Tohon klipsiin saa sitten vissiin jälkikaavionkin kiinni tai namipussin
roikkumaan tai valon tai jotain. Hieno on kyllä.

Peltojäljen makupala suppilo ja ohjaajan juottokuppi ja kiinitys pyykkipoika.

Tuttu juttu on! Tämähän on sysmäläinen perinteinen perspäristin, jonka de luxe -malliin
on vielä lisätty hilavitkutin. Ja jos viimeisen päälle haluaa varustella, niin mukaan vielä
kuttaperkahäristin, niin laite on täydellinen!
Tällä tiputetaan jäljelle nameja! Lisäosina kuppi makupaloille ja toisella söen saa
varmaankin kiinnitettyätreeniliiviin

Jäljen tekokone. Putkella asetetaan makupalat askeleille.

Suppilo, jonka voi laittaa roikkumaan pihtien avulla. Sinin on astia, jolla voi kaataa
suppiloon nestettä.

Apuväline makupalajäljentekoon. Ei tarvitse kyyristellä kun voi makupalan pudottaa
kupista suppiloon, josta se valuu putkeapitkin haluamaasi paikkaan omaan juuri jättäneesi
askeleeseen. Hieno laite
Koirankarvakeräin. Valkoinen tötterö kiinnitetään kapeasta päästään imuriin, mustiin
pihteihin kiinnitetään suka. Sininen ämpäri on namipalkkapussin ja varaharjan käsillä
pitoa varten. Kun koiraa harjataan karvanlähdön aikaan, harjaa voidaan pyyhkäistä sukaa
vasten jolloin karvat irtoavat imuriin kiinnitettyyn putkeen, jonka suodattimien kautta
karvat siirtyvät siistissä järjestyksessä imurin pölypussiin eivätkä pallona tuki koko
imuria.
Kuvassa sadevesijärjestelmään liitettävä syöksyvesikuppi, DeLuxe mallin
sivuhaaroituksella. Täytettäessä kuppi sijoitetaan syöksytorven alle. Kuvassa kuppi juomaasennossa. Mökkivaruste niille, jotka vesilätlkköjä yrittävät juoda.

Tämä on tosi harrastajan yksi harrastusväline kun ilman kauheeta määrää tavaraa
koiraharrastus on mahdotonta.
Eli tämä on ehdoton väline jos aioit jälkeä tehdä. Premiun versiossa on vain putki jota
pitkin saat tiputettua namin suoraan jäljelle säästäen selkääsi ja erityisesti reisilihaksiasi.
Tässä DeLuxe mallissa on lisänä kuppi jälkinameille jotta treeniliivisi taskut pysyvät
puhtaina ja lisäksi kantokahva josta saa tukeva otteen jälkeä talloessa. Lisäksi suurii
syöttöaukko jotta kaikki jälkinamit osuisivat halutun jäljen kohdalle eikä lentelisi pitkin
peltoa.

Tätä on tarkoitus käyttää kansallisten lajien tottisosuuksilla sateella. Tuomaristo keskittyy
keräämään sadepisarat jotka uhkaavat kastella hänet sekä ympäriltään. Hänen ei tarvitse
enää sadesuojaa. Kuppiin voi ottaa vettä jos jano yllättää.
Tämä kaikki tuomarille annettu oheistoiminta suo myös suorittavalle koirakolle
Jäljestyksessä käytetty namin asetusputki. Eli sellaiset ihmiset joille on fyysisesti vaikeaa
kumartua asettamaan namia askeleen päälle, voivat tämän vekottimen avulla säästää
selkäänsä.
Jäljestys namitus keppi. Mustalla pömpelillä yläosassa saadaan liinojen avulla keppi
viritettyä käteen kiinni. Namit siniseen mukiin ja askeleella namit suppilista peltoon ja
eikun menoksi.

Ei aavistustakaan :D

Ihan selvästi koirien juoma-allas. Vesijohto/-putki kiinnitetään tuohon mustaan
härpäkkeeseen ja koira juo siitä. Ylimenevä vesi menee rattia pitkin viemäriin. Deluxemallin tästä tekee se, että siinä on kuola-valuma-allas (sininen allas) ehkäisemässä
omistajien sukkien kastumista ja lattian pilalle menemistä.

Jäljen - namijäljen - tekoon suunniteltu laite, joka säästää kyykkimiseltä ja kumartelulta
sijoittaessa namia askeleelle. Klipsillä härpäkeen saa kamppeisiin. Sininen kuppi nameja
täyteen ja suppilon avulla onnistuu tähtäys putkeen, jolla nami ohjataan juuri oikeaan
paikkaan.
Tämähän on pk-haussa maalimiehen juottoputki. Pitkän treenin aikana avustaja voi ensin
tuolla mustalla pyöränkellolla kilauttaa maalimiehen hereille, työntää putken piiloon,josta
maalimies laittaa sen suuhunsa, ottaa siniselllä kipolla juotavaa ja kaataa sen tuohon
valkoiseen suppiloon. Ja vot, näin maalimies taas jaksaa.

Itse käyttäisin tuota peltojäljen tekemisessä. Klipsillä putki kiinni housunlahkeen
ulkopuolelle reiden yläosaan. Putken alapään kiinnittäisin esim. kuminauhalla kiinni
jalkaan, niin että putken alapää on aivan kengän vieressä, n. 5 cm maasta. Molempiin
jalkoihin omat. Kuppiin sopivan kokoisia nameja, joita sitten tiputellaan askeliin suppilon
kautta. Ennen tiputusta siirtäisin jalkaterää pari senttiä, että nami osuu askeleeseen.
Apulaite jäljelle. Laita helpottaa selkävaivaista namien asettelussa jäljen päälle :) Sininen
kuppi nameille, suppiloon pudotetaan namit ja mustalla klipsulla kiinnitetään laite
treenilivin taskuun .

Marjan puhdistaja

Jäljestäjän apuväline. ns. namikone

Pikkukoiran palkkausautomaatti

No nyt on erikoinen. Nyt tulee villi arvaus, koska itse en ole moista välinettä vielä
koskaan käyttänyt.
Veikkaisin siis, että kyseessä on jäljen teon helpottamiseen tarkoitettu apuväline, jossa
makupaloja pidetään sinisessä kupissa ja niitä sitten pudotetaan putken kautta askeleelle.
Lisävarusteet ilmeisesti helpottavat sekä makupalan säilyttämistä, sen osumista putkeen
pudotusvaiheessa ja kiinnittämistä vaatteisiin.
Näin ei tarvitse kumartua ja säästää harrastajan selkää?
Ei harmainta ajatustakaan :)
Varmaankin ison koiran oma juomamuki

Jotain sillä suodatetaan

Ei mitään käsitystä, mutta vaikuttaa varsin innovatiiviselta keksinnöltä ;)

Kosketuskeppi DeLuxe! Tökkää kuono rattiin, saat naksun ja maksun voit ottaa itse
makupalakupista! :D

Sillä voi laittaa vettä kuivuneeseen viemärikaivoon.

Tämä on selvä tapaus.
Kyseessä on jälkinamien kylvämislaite. Ämpäriin laitetaan paketti nakkeja, lihapullia tmv
pilkottuna ja sitten niitä vaan tiputellaan suppiloon ja sieltä putkea pitkin peltoon. Ei
tarvitse enää pellolla pyllistellä. Toi klipsu tuossa päässä...on selvästi jälkiesineiden
pidike tai sitten ei.
Automaattinen juoma-annostelija. Pullo laitetaan tuohon puristimeen kiinni suuaukko
alaspäin suppiloon. Juoma valuu putkea pitkin alas.Kovempaan janoon voi juomaa
annostella sinisellä astialla.
Pudotetaan makupaloja jäljelle askeliin jälkeä tehdessä putkea pitkin suppilosta alas,
mukista saa ottaa makupalat sen korvassa olevaan koloon saa pussin kiinni ja nipsulla saa
laitteen vaatteisiin kiinni :)

Peltojäljen esineenpudotuslaite

tämä on peltojäljen tekemiseen tarkoitettu makkara-automaatti ja asettaja. Deluxe
mallissa mukana tuo kippo, josta makkaraa voi lisätä ja tuo kiinnike!

Voi apua :)!
Ei tuu muuta mieleen kun jäljenteon apuväline..
Sininen kuppi nameille, klipsi kiinnitykseen ja suppilo josta namit pudotetaan
askeleeseen :)
Jäljellä makupalan pudotus laite , pystyy laittamaan jäljelle makupaloja suorin selin.
Itselläni ollut jo oma tekemä kauan

Makupalan tiputuslaite jälelle :)

Härpätin, jolla ei ole mitään järkevää käyttötarkoitusta :D

Tämä on todella suurikokoisen koiran ulostulevan virtsan määrän mittaukseen yleisesti
käytetty laite - virtsametri. Tämä on pitkäkarvaisen koiran versio, jossa on turkkituppoon
eläinystävällisesti kiinnittyvä klipsi, jolla keräin saadaan sijoitettua oikein. Jos
virtsamäärä ylittää tuntuvasti keskimääräisen, valuma ohjautuu oikein asennettuna
siniseen ylivaluma-astiaan. Puhtaan teknisistä syistä tämä virtsametrimalli toimii
paremmin, etenkin maallikkoasennuksena, uroskoirilla. Laite edustaa kotoperäistä
innovointia parhaimmillaan!

Tämähän on koiran virtsanäytteen keräin. Kiinnitetään suppilo-osa koiran mahakarvoihin
siten että suppilo tulee virtsaputken alle. Suppilo irrotetaan tässä vaiheessa sauvasta.
Sauvaan kiinnitetään kuppi joka viedään suppilon alle siinä vaiheessa kun koira käy
virtsaamaan.
Kyseessä on koirankoulutuslaite, jossa koira opetetaan tuomaan tavaroita tiettyyn
paikkaan. Koira laittaa esim. pallon valkoiseen suppiloon ja saa sinisestä kupista
palkkion. Vaikeutta voi lisätä laittamalla pihteihin häiriöleluja.

Tämä on selvästi konkreettisten kehujen keräyslaite.

Kilpailun laite on tietenkin peltojälkiharrastajan ruoka-automaatti Jälkiruoka 9000.
Sinisessä telineessä mukana kulkee jäljelle kylvettävä ruoka ja valkoiseen suppiloon
pudottamalla ruoka päätyy jäljelle (kunhan tähtää suppilon päässä olevan putken
peltoon...). Tässä DeLuxe-mallissa on hienona lisänä erillinen nipistin, jolla ohjaaja voi
nipistää itseään esimerkiksi nenästä, jos tuli taas tallottua epäreilun vaikea jälki tai
unohdettua sen sijainti pellolla. Jälkiruoka 9000 toimii takuuvarmana katseenkääntäjänä
ja siksi sen käyttöä tulisi välttää autoteiden välittömässä läheisyydessä.

Oisko tämä jäljelle tarkoitettu nami-apuhärväkkä?

Tällä vimpaimella saa tankattua väsyneen ohjaajan täyteen kahvia tai muuta virkistettä,
lisävarusteena kannettava vessapaperiteline koska kesken treenit saattaapi tulla hätä.
Tähän saa myös viritettyä kännykän selfieitä / treenien videoimista varten.
ompa vaan vekotin. Villi mielikuvitus pääsi jo valloille, mutta epäilen että tämä on
peltojälki namitukseen tehty senior malli. Eli jos selkä ei taivu tai pakarat on jo salilla
treenattu niin tällä sitte saa koirulille namit kylvettyä kenttään. Klipsi on tarkoitettu
jäljentekiän omille energia juomille ja kuppissa on lisä nameille tilaa. veikkaisin että tällä
mallilla tulee hyvin FH2 jäljen mitan verran herkkupätkää. p.s. Onni julkaisu oli tosi
kiva!

Jäljentekolaite...

Hajun syöttö tunnelista putki, jossa on teline palkkionameille.

Makupala automaatti jäljen tekemiseen. makupaloja säilytetään laitteen kyljessä olevassa
sinisessä kupissa.

Ihan selvästi marjan poimuri delux malli roskapuhaltimoneen.

Veikkaisin, että se on jälkinamien kylvölaite huonoselkäisille, jäykille tai muuten vain
laiskoille. Suppiloon on helpompi osua kuin pelkkään letkuun ja se pidike siinä vieressä
auttaa sen kytkemistä vyöhön, treeniliiviin tms. Kuppiin saa namit jemmaan, ei tarvii
edes taskuja.
Aika kätevän näköinen kapistus.

No tuohan on Suppilolla varastettu viemäriohjain.
Lisävarusteena kaadin ja sen pidin :)

Esine on TOKO:n tuomaritorvi. Tuomaritorvea käytetään sumuisissa ulkokokeissa, ja
tuomari puhaltaa torveen koirakon suoritettua liikkeen, yhden töräytyksen jokaista
pistettä kohti. Sininen muki on juomaa varten, puhaltaa voi ainoastaan kostein huulin.
Toisaalta esine muistuttaa erehdyttävästi koiratanssin PM kilpailussa tanskalaisen FS
koirakon käyttämää esinettä putkimies esityksessään.

Huonoselkäisen namipalatiputin jäljen polkemiseen.
Tuohon sankoon voi laittaa eväkset ja ne tiputetaan tuonne putkeen joka sihdataan
askeleelle.
Tuon nipistimen voi kaiketi laittaa nenäänsä jos käyttää niin pahanhajuusta ruokaa ettei
ittekkää kestä sitä haistella.
Tässä säilytetään sitä suodatinpussia poroineen (vrt. taikinajuuri) jolla keitetään ne
toimistokahvit. Klipsiin kiinnitetään kostuttava tippapullo joka pitää kahvinporot
käyttövalmiina. Kun haluaa kahvia, laitetaan muki siniseen mukitelineeseen, otetaan
suppilo poroineen ja kaadetaan läpi kuumaa vettä. Käytön jälkeen suppilo taas paikalleen
mistä ylimäärinen neste ei valu lattialle (ehkä, ei ilmene kuvasta).

kannettava simahana rusinakupilla

Kyseessä on mitä ilmeisimmin makupalojen asetin, eli laitetta käytetään tiputtamaan
maahan makupala esim. jäljelle askeleelle. Laitteen ajatus on säästää selkää kun ei
tarvitse kumartua jokaiselle askeleelle.

Peltojäljelle apuväline. Ei tarvi kyykkiä kun laittaa tuota kautta namit peltoon.

Juoma-automaatti ylivuotosuojalla, voi myös käyttää marjojen pudistukseen :)

No tämähän on ihan selvä tapaus.
Peltojälkiharrastajan varuste. Sinisessä kupissa on ruoka mitä jäljelle laitetaan. Klipsiin
voi kiinnittää kaavion. Ja tuonne valkoiseen suppiloon tiputetaan ruokapala joka sujahtaa
askeleelle. Näppärää! : ) : ) : )

Virtsanäytteenottamiseen tarvittava varustus, dopingtestaus.

No sehän on ilmiselvästi jäljen tekoon tarkoitettu "namikylvökone" :). Klipsulla saa
laitteen kiinni housun vyötäröön, siniseen ämpäriin tulee jälkinamit ja namit kylvetään
askelille suppiloon, josta ne tippuvat putkea pitkin askeleeseen. Ohjaajan tehtävänä on
tähdätä putki oikeaan askeleeseen :)

Juu, siis tämähän on aivan selkeästi jäljentekovälineiden aatelia ja kuten alustuksessakin
on mainittu uusinta uutta oleva De luxe malli 2021. Sininen säilytysastia on kestävä,
pestävä, kierrätysmateriaalista valmistettu veripussiteline ja kyllähän se tietenkin
nakkiastianakin palvelee. Pienellä klipsauksella muki irtoaa ja verta voi pikkuhiljaa
lorotella suppilosta maahan siistin jäljen aikaansaamiseksi. Mahdollistaa myös
selkäkivuista kärsivien (oletettavasti aloittelijat) osallistumisen tähän hienoon
harrastukseen! Vuoden 2021 De Luxe malli on ottanut mielestäni hienosti myös naiset
huomioon suppilovartta kaventamalla. Varsi sujahtaa näppärästi reisien välistä
keppihevostyylisesti. Yläklipsi kiinnitetään treenihousujen tai liivin kiinnityslenkkiin.
Aivan huikea ja kaivattu uudistus on yläklipsin kiinnitysmateriaalin uudistus suppiloosaan. Vanha muovinen kun käytössä, erityisesti pakkaskeleillä, murtui. Kuvakulmasta ei
täysin näy, mutta minun, tosin jo joitain vuosia vanhassa mallissa, on varressa liikuteltava
kiinnitysmekanismi, minkä saa sitten vielä housujen sisäreiteen kiinni. Näin jää vielä
toinen käsi vapaaksi yllättäviä tilanteita varten. Ja niitähän yleensä koiraharrastuksen
puitteissa pakkaa tuleman.
Jälkinamien askeleelle asentamisputki. Namit on sinisessä purkissa, josta ne tiputetaan
yksitellen valkoiseen suppiloon. Mustaan klipsuun saat kiinnitettyä tekemäsi
jälkisuunnitelman.

Makupalankyykkäämättäpeltoonpanolaite säästää jäljentekijää ruodon turhalta
taivuttelulta. Kätevä ripustusklipsi, jonka voi kiinnittää treeniliiviin tai muuhun nuttuun.
Nameja voi säilyttää varteen kiinnitetyssä tyylikkäässä mukissa. Pitempää FH-jälkeä
tallova voi käyttää mukia myös jäljentekijän nesteytyksen varmistamiseen. Suppiloon
sujahtava suupala laskeutuu tarkasti asetinputkea pitkin peltoon poukkoilematta pois
jäljeltä. Ehdottoman tärkeä apuväline erityisesti kankeille, varttuneemmille harrastajille.

Helppo, tämähän on taimien kastelulaite! Tötsäosa mullan sisään, letku kiinni nipsulla
suppiloon ja juotavaa taimelle. Sinisessä kipossa voi säilyttää lannoitepulloa, josta silloin
tällöin lisähörpyt. Voi käyttää myös puutarhurin juomapullon tai eväiden säilytykseen.

Tämä koiravöyhääjän videokuvaustukiteline delux väline telineellä. Kännykän saa
pihteihin ja varusteena suppilo jos känny luiskahtaa irti niin se sujahtaa suppiloon eikä
hangen syvyyksiin. Delux teline on hanskoille tai nameille pidike josta aina hakee herkun
kun samalla käynnistää kuvauksen.
Koiran juomakuppi, tuota mustaa kappaletta painamalla kuppi täytyy vedellä ja koira voi
juoda. Sininen kippo on omistajaa varten, jonka niinikään voi täyttää vedellä ja juoda
sitten mukista :D
Ylivuoto-härpäke. Joku neste nousee vartta pitkin valkoiseen suppiloon ja napataan
talteen siniseen kippoon. DeLuxe -tilanteessa harmaaseen pidikkeeseen saadaan kiinni
letku
Koiran korotettu juomaämpäri, johon pystyy liittämään mikrofonin
(äänenvoimistustorven yläpuolelle)

Makkarankylvin peltojäljelle. Ja onko tässä deluxe versiossa nakkipilkkuri samassa.

On outo kapistus, mutta veikkaan, että jotain näytettä kerätään.

Apuväline namijäljen tekoon. Lisävarusteina namikulho ja puhelimen pidike (jotta saa
esim. SportsTracker -kuvan tekemästään jäljestä).

ei mitään hajua!

Jäljentekijän apuväline. Sininen kippo on tarkoitettu jälkinameille, jotka pudotetaan
suppilosta suoraan jäljentekijän askeleeseen ilman kumartelua. DeLuxe-mallin klipsuun
saa kiinni paperille piirretyn jälkikaavion, jota seuraamalla jäljestä tulee sunnitelman
mukainen.

Att lägga godisbitar i spåret.

Kuvassahan on selkeästi jälkitreeniin tarkoitettu "namiautomaatti", jonka avulla
jäljentekijän selkä pysyy hyvässä kunnossa ja namit päätyvät juuri oikeaan kohtaan
jälkeä. Klipsillä tämän delux-ihmeen saa kiinnitettyä vaikka treeniliivin liepeeseen kiinni.
Sinisestä kiposta nami kouraan ja hops vaan valkoisen suppilon kautta nami siirtyy
putkea pitkin maahan. Helppoa, siistiä ja selkäystävällistä! Koirat kiittää ja tuloksia sataa
laariin!

Palveluskoiran omistajan kyynelten pullotuslaite. Kyyneleet tiristetään valkoisen suppilon
kautta ja hikipisarat tippuvat leukaa pitkin siniseen kippoon. Yläpuolella olevilla pihteillä
voi nipistellä naamanahkaa, niin irtoaa ne kyneeleet paremmin. Oikeasti pihdit on aika
turha kapistus, koska koiran omistajan kyyneleet ovat enimmäkseen onnen kyyneleitä :)
FH/peltojäljen tekemiseen käytetty apuväline. Sillä siis kylyvetään makkarat peltoo.
Makkarat kulukee matkasa kivasti tosa sinisessä kupisa. Oletan että delux mallin ollesa
kyseesä putkilon saa kiinnitettyä itteensä tolla suppilossa olevalla klipsillä.
Apuväline makupalojen laittamiseen jalanjälkeen peltojäljellä, "huonoselkäisille ja
jäykille" ohjaajille :)
Kuten esim. allekirjoittanut :)

Ei kyllä mitään hajua mutta palkinto on niin hieno että pakko osallistua :)

Tämä on makkarajälki asetin. Kun aloitetaan pentua opettamaan jälkihommiin ja ensin
opetellaan makkara/makupalajälki, joutuu normaalisti kumartelemaan hankalasti jotta
makkarat saa aseteltua jäljeteossa oikeaan kohtaan. Tämä makkarajälki asetin helpottaa
selkävaivaisia. Tötterö asetetaan kulkemaan jalkojen välistä (kuin pitkä sukuelin
konsanaan), klipsulla vyöhön tai treeniliiviin kiinni. Muki täyteen makkaran paloja ja
sitten vain metsään kulkemaan ja tiputtelemaan makkaran paloja mukista suppiloon.
Valiokello tikittää jo ihan nurkan takana.

Tällä laitteella saadaan asetettua makupalat jäljelle kumartumatta.

Nyt kun koirankakkakeskustelun rinnalle on tullut myös pissapuheet,niin on kehitetty
tällainen "Pissaputki".Suppilo asetetaan koiran alle aina,kun on sen aika. Jos haluaa
voi käyttää pitempää putkea,joka upotetaan hankeen ja siitä pissa valuu niin,ettei se jää
häiritsevästi näkösälle. Jos haluaa ,voi pissan myös kerätä talteen mukana kulkevaan
astiaan ,johon on saatavana myös siihen sopiva tiivis kansi. Tällöin pitkä putki irrotetaan
ja astia asetetaan suppilon alle koiran pissatessa. Halutessaan voi koira kytkeä
taluttimesta suppiloon asennettuun pidikkeeseen. Pissaputkia on saatavana useita eri
kokoja.

Marjaputsaaja

Tämä on erityisesti peltojälkiharrastajan unelmalaite, makupalankylväjä. Varsinkin
tällainen keski-käinen selkäjumeista ja polvivaivoista ajoittain kärsivä uuden pennun
omistaja tarvitsisi tällaisen. Siniseen astiaan laitetaan makupalat pilkottuna, valkoisen
suppilon ja putken kautta pudotetaan makupala tai useampi suoraan askeleeseen pellolla
kuljeskellessa. Makupalojen määrä riippuu onko kenkä 36 vai 47. Koiran ikä myös
vaikuttaa määrään. Tuo musta juttu lienee pidike housunkaulukseen tai vyöhön, ja oispa
vielä soittokello, jolla kilistää lokit pois edestä. Loistava ideointi kyllä! Pisteet keksijälle.

Onpa hieno kehitelmä! Tuollahan nakkien kylväminen peltoon sujuu kepeästi kirmaten.

Peltojälki ruokamaatti (laitetaan namit askelille)

Jonkinlainen nami-automaatti olisikohan.

Uroksen virtsanäytekeräin

Tämähän on tietenkin jäljentekoväline. Sinisestä purkista tiputetaan nameja jäljelle
suppilon kautta eikä selkä kärsi :) DeLuxe-mallista en tiedä, mutta saiskohan sillä
tiputettua esineetkin?
No sillä lajitellaan näytteitä. Tuo sininen on se millä näytettä kaadetaan tuohon
suppiloon.

Onnissa kuvattu laite on ridiculam imagination accessorius. Sen tarkoituksena on ruokkia
mielikuvitusta ja tukea työyhteisön ryhmäytymistä.

Koiran juomakupin tyhjennyskaivo, sis. juomakupin telineineen.

Näyttäisi olevan namijälkiautomaatti. Namit valutetaan valkoista putkea pitkin
jalanjäljelle. Niitä saa ilneisesti vipsautettua lisää kartioon sinisestä mukista kahvasta
painamalla. Mustapunainen klemmari lienee tarkoitettu letkulle, mitä pitkin jäljentekijä
voi sylkeä sopivaksi puraistut nakinpalat syöttökartioon.
Teline on koirien vesipisteeltä. Vesiletku tulee kiinni pidikkeeseen ja suppilo on sitä
varten, että ylimääräiset pisarat menevät viemäriin, eikä lattialle. Lisäksi pidike on
ihmiselle miellyttävällä korkeudella ja siitä on ergonomisesti mukava ottaa letku
käyttöön. Pidikkeen avulla letku myös aina on paikallaan siellä missä sitä tarvitaan.
Siniseen mukiin lasketaan vettä, josta se on helppo kaataa koirien vesikuppeihin.
Jokaisen koiratalouden ehdoton lisävaruste.
"Namiautomaatti" jäljen tekemiseen :)
Imurinletkua ym viritelmää ollut käytössä täälläkin!

Kuvan tuote helpottaa makkarajäljen tekemistä

Jäljen tekemiseen helpotusta tuova (Ei tarvitse kyykkiä selkä kumarassa) apuväline
(itsellä ainoastaan alumiininen putki) jossa ratti päässä helpottamaan ettei namit mene
putken suusta ohi kun pudottaa namin.
Kätevä namikuppi (sininen) ja klipsu jolla voi tämän kokonaisuuden ripustaa vaikka
vyölenkkiin ja keskittyä ainoastaan namien pudottamiseen askeleille.
Tämähän on superhyvä kun ei tarvitse pitää namipussia toisessa kädessä ja iso suppilo
johon namin voi pudottaa....
Tämä on selän säästäjä! Ahkerimmille peltojälkiharrastajille on muodostunut
Quassimodonmöykky ja tätä deluxe-mallia käyttämällä voi sen välttää. Mutta tuleeko
hommasta liian helppoa? Eli luulisin, että jälkeä tehdessä tuosta tötteröstä palkkanami
syöksähtää maankamaralle. Namit löytyvät sinisestä kupista.
HELPPO HOMMA!
Tämähän on Koiran kuolan kerääjä!
UUsinta mallia !
Mustalla nipsulla kiinnitettään valkea ratti koiran kaulapantaan ja siitä kuola valuu
tyylikkäästi siniseen muovimukiin josta se kerätään talteen ja pullotetaan
Voimajuomaksi ahkerille Koirantaluttajille !
Egologinen tuote eikä maksa paljoa!
Kuvassahan on makkarankylvökone peltojäljelle. Siniseen kippoon makkarat ja suppilon
päällä olevaan saa kiinni jälkikaavion namitussuunnitelmineen.
Jäjentekijän must-väline, ihan huippu! Tällaisen haluan itsekin. Namit siniseen ämpäriin,
jälkeä polkemaan ja suppilolla varustetulla putkella nami suoraan jalanjäljelle eikä
jorpakkoon tai puolen metrin päähän. Lisävarusteena eeppinen lamppu, kun alkaa olla
hämärää. Tää on ihan pro malli! Mistä näitä saa?
Ns. Namijäljenteon apuväline, ei tarvitse kumartua laittamaan namia jäljelle vaan sen voi
pudottaa tuon oikein kiinnitetyn suppilon kautta jäljelle. Lisävarusteena on namiastia
putken kyljessä ja suppilon yläkiinnitys jäljentekijän vaatteisiin.

Kaikkiin automalleihin sopiva juoma-automaatti. De luxe -mallissa kääntöhantaaki ja
taipuva varsi.
Jäljen namittaja eli siniseen laitetaan nappulat ja suppilosta tiputetaan askeleelle nappula.
Ei kärsi selkä! Ihan varma en tuosta nappaimesta oo, että kiinnittääkö jäljentekijä sillä
vekottimen itseensä.. Vai säilyttääkö siinä jälkikarttaa.
Koiran trimmausapuväline. Valkoiseen tuubiin voi tiputtaa irtokarvat, jolloin ne tippuvat
tuubia pitkin roskiin. Pidikkeeseen saa imurin kiinni johon voi putsata saksista irtokarvat.
Siniseen kuppiin tietysti kaikki tavarat kätevästi käden ulottuville
Koiran ja ihmisen juottolaite. Letku kiinnitetään yläpuolella olevaan kiinnikkeeseen ja
koira juo juoksevaa vettä. Ylimääräinen vesi valuu alas viemäriin. Ihmiselle on tuo
sininen kippo.
ei mitään käryä
koska en käy festareilla veikkaan että on festareille tarkoitettu monitoimilaite, saa
mustalla klipsillä kiinni laukkuun jotta pysyy mukana, mukista voi siemailla vettä ja ehkä
se valkoinen on mobilli pajamaja
No sehän on selvästi tuollainen pienen koiran naminpalkkaushärpäke. Kiinnitetään
vaikka vyöhön ja tuosta valkeasta suppilosta kätevästi pienelle koiralle suoraan suuhun
nami, namit pidetään tuossa sinisessä astiassa (siinä olisi kyllä hyvä olla myös kansi).
Hitech-malli jälkien (peltoon ja metsälle) tekoon, erityisesti pimeällä (koska lisävaruste).
Namit siniseen purkkiin, josta sitten syöttö käsin suppiloon. Putkesta pujahtavat kätevästi
jalan tallaamaan kohtaan.
PS Mistä näitä saa tilata!?
No tämähän on selvästi sohvalle jumittuneen karanteenilaisen juoma-automaatti. Tuohon
puristimeen viritetään lantrinkipullo, ja sininen teline on vahvempaa juomaa varten. Siitä
voi ohikulkijat käydä lorauttamassa karanteenilaisen v-käyrän mittaisen tujauksen
vahviketta rööriin.

Laite dopingnäytteen keräämiseen koirilta.

Koiran virtsanäytteen keruuastia

Tämä on jäljenpolkijan apuri. Sinisessä kupissa kulkevat jälkinamit jotka pudotetaan
askeleeseen yksi kerrallaan ilman kyykkimistä. Nipsuttimesta koko apurin saa kätevästi
treeniliiviin kiinni.

Ei hajuakaan, mutta veikataan, että on joku jäljen tekoväline.

Koiran pakkapäivän sisävessa. Pissi suppiloon ja mukiin. Kakka myös, mutta suppilossa
on silloin pussi, jota pidike pitää paikoillaan. Kätevää ja hygieenistä, kun toimet voi
hoitaa pitkän varren avulla.
Hetken aikaa hämmästelin, mutta päädyn sellaiseen vastaukseen, että se on jäljelle
apuväline. Ettei tarvis selkää rikkoa ihan täysin näissä koirahommissa. Siniseen osaan
namit/esineet/mitä lie ja putkesta läpi, klipsiin voi sitten vaikka virittää itselleen eväät
roikkumaan merkkien lisäksi :)
ei sitten mitään hajua :D mutta haluan ehdottomasti osallistua vaikken mitään tiedäkkään
:D :D
Tämä on apu jäljen namitukseen. Sinisessä kupissa palkat kulkee mukana ja on helposti
saatavilla ja mustassa klipsussa kulkee jälkisuunnitelma hyvin ja helposti mukana jotta
treeni tulee tehtyä nii kuin on suunniteltu.
Nartun virtsan keruulaite. Häntä kiinnike on DeLuxe mallin lisävaruste. Eli sillä saa
säädettyä samalla myös keruu korkeutta.

Suorasyöttölaite. Ruokailu nopeutuu ja harjoitteluyaika lisääntyy. Sinisen annostelijan
puoliväliin täyttö sopii pienille ja piripinta isoille. Nipistin nenään, niin suu aukeaa.

Tämähän on siis peltojäljen tekijän apuväline, joka ehkäisee selkäongelmia. Siniseen
mukiin laitetaan peltojäljelle asetettavat namit. Ne pudotetaan askeleisiin valkoisen tratin
ja putken kautta, jolloin ei tarvitse kumartua asettamaan nameja askeleisiin.
Kiinnitysklipsulla systeemin saa kiinnitettyä esim. vyöhön tai treeniliiviin, jolloin kädet
jäävät vapaiksi. Itse selkävaivaisena harrastajana todellakin tarvitsisin tällaisen! Tämä
masiina voisi olla myös palkintona :-).
Tämähän on jälkiputki. Käytetään etenkin peltojäljellä säästämään jäljentekijän selkää. Ei
tarvi kumarrella kun laittaa makupalat siniseen törppöön ja tiputtelee sitten suppilon
kautta putkea pitkin askeleisiin. Näyttää vielä olevan tuommoinen klipsukin, millä saa
vaatteisiin kiinni.
Äspeekooällä (jatkossa lyhenne spkl) , käytetään valittaessa liiton toimistolle tulleista
koiraharastuksiin liittyvistä ehdotuksista toteutettavat. Täsmälleen 20 m etäisyydeltä
heitetään palloksi muotoiltu ideapaperi kohti spkl:ää. Ohi menneet pistetään suoraan
paperinkeräykseen, valkoiseen suppiloon osuneet jatkokäsitellään eli paperi oikaistaan
kiinnittämällä toisesta päästään klipsiin ja vetämällä suoraksi Tämän jälkeen se otetaan
uusiokäyttöön esim. koiran koulutusnamien kääreenä. Siniseen kippoon päätyvät ideat
toteutetaan.
No kyllähän se on jälkinamien ripottelulaite huono jalkasille tahi kyykkäämättömille.
Siniseen kippoon makupalat ja putki jalanjälen päälle, suppilosta natunen putkea pitkin
askelmaan ja jälentekijän jalat ovat säästyneet kyykyltä. Nipistimeen voi asettaa
jälkikaavion, jääpi täten toinen käsikin vapaaksi. Heleppoo ku heinänteko enkä oo
koskaan moista vekotinta nähnynnä, mutta kuullu oon ja siinä se nyt valokuvassa
ilimiselevänä pojottaapi. Aivan saletti!
Mukin pidike, nyt on kyllä haastetta keksitty :D Eli mukin voi kiinnittää tuohon nipsuun
ja jättää valuttamaan suppilon kautta aineen putkeen.

Tämähän on palveluskoirakokeiden tottelevaisuusosuudessa käytettävä ns. ”Ohjaajan
tuki”. Kokeen järjestäjä asettaa ”Ohjaajan tuen” paikallaolosuoritteen ohjaajalle
tarkoitetun merkkipaalun läheisyyteen. Sinisessä astiassa on kostutettu sieni (ei kuvassa),
jolla ohjaaja voi pyyhkiä jännityksestä punakoituneita ja hiestyneitä kasvojaan ym.
ruumiinosiaan. Valkoisen suppilon kautta voi poistaa jännityksestä tms. aiheutuneita
aineenvaihduntatuotteitaan (pissi, oksu ym.) DeLuxe mallissa valkoisessa suppilossa on
musta ohjainklipsi poistoletkua (ei kuvassa) varten. Poistoletku on ohjaajan oma,
henkilökohtainen lisävaruste, eikä sen käyttö ei ole pakollinen. Ohjaaja kiinnittää luvan
saatuaan poistoletkun toisen pään valkoisen suppilon ohjainklipsiin ja toisen pään
itseensä. Poistoletkun käytön etuna on se, ettei ohjaajan tarvitse paikallaolosuoritteen
aikana erikseen pyytää tuomarilta lupaa käyttää ”Ohjaajan tukea” vaan voi tehdä sen
huomaamattomasti häiritsemättä koiraansa. Värit sininen ja valkoinen on varattu SMkokeita varten, kyläkisoissa käytetään keltaista astiaa ja sinistä suppiloa, "Ohjaajan tuen"
poistoputki on aina valkoinen ja ohjainklpsin on aina musta. Ohjainklipsin pidikelehtien
sisäpinnoilla on oltava punaiset pehmustealueet. Ohjaajan henkilökohtaisen poistoletkun
väriä ei ole määritelty, läpinäkyvä se ei saa kuitenkaan olla. Pyyhkimeseen käytettävä
sieni voi olla mikä tahansa valkoisesta poikkeava superloonipalanen (mitat 12,4cm x
18,2cm x 4,8cm). Kokeenjärjestä järjestää "Ohjaajan tuen" ja siene, niiden on oltava sama
koko kokeen tottelevaisuusosuuden ajan kaikille koirakoille.
Jos kokeen järjestäjällä ei ole käytettävissä DeLuxe-mallia, ohjaajan henkilökohtaista
poistoletkua ei voida käyttää, paitsi siinä tapauksessa poistoletkua voidaan käyttää, jos
kokeen alussa saadan yhdessä kokeen järjestäjän, tuomarin ja kokeseen osallistuvien
kanssa sovittua kaikkien hyväksymä poistoletkun kiinnitystapa "Ohjaajan tukeen".

Tämä on koiralle tehtävän jäljen tekoon tarkoitettu apuväline. Sinisessä kipossa on namit
ja ne laitetaan suppiloon. Suppilon jatkona oleva putki kohdistetaan astuttuun jälkeen tai
mihin kukin sen haluaa kohdistaa :) DeLuxe lisävaruste, eli klipsu on tarkoitettu välineen
ripustamiseen treeniliiveihin, vyöhön tms. jotta jäljentekiä saa kätensä vapautettua
tarvittaessa eikä vempaita joudu laskemaan maahan sotkemaan jälkeä :D

No, sehän näyttää pisuaarilta, kombomalli miehille ja naisille. Mutta ei, sehän onkin
namien istutuskone peltojäljelle.

tämähän on oiva apukeino jäljellä eli namit jäljelle ilman selkäjumppaa, varsinkin
tällaiselle selkävaivaiselle oiva apu!
siniseen kippoon naturiksen palaset, jotka pudotetaan putkea pitkin peltoon/metsään,
hmm tuo klipsi ei oikein aukene, mutta arvelen että siinä voi kuljettaa näinntautisena
aikana vaikka maskia.
Tämähän on selvästi laiskan tai liikuntarajoitteisen peltojälkiharrastajan ehdoton
apuväline. Ruuankylvölaite, ja tämä todellinen deluxemallin on varustettu myös kartta-tai
kaaviopidikkeellä!

Marjankeräyslaite

Tämä on tottakai jäljen tekemiseen käytettävä apuväline. Nami suppilosta alas, niin ei
tarvitse kyyristellä. Namit voidaan kätevästi säilyttää sinisessä kupissa. Ja klipsulla
laitteen saa roikkumaan vaikka vyöstä.
Palkkausteline selkävaivaiselle kouluttajalle avuksi.
Selkävaivaisen kouluttajan on hankala palkata koiraa, tämä toimii etäpalkkatelineenä.
Telineen astiat ovat käsittääkseni korkeussaadettäviä ohjaajan pituuden / koiran koon
mukaan.
Siniseen kuppin voi laittaa namipalkan koiralle. Ohjaaja voi sitten säätää kupin itselleen
optimikorkeudelle ja sieltä aina heittää / antaa namipalkan koiralle.
Tai sitten sininen kuppi voi olla koiralle sopivalla korkeudella ja se sieltä saa hakea
vapautuksen jälkeen palkkansa.
Lelupalkkaa varten on tuo ylempi teline. Noihin pihteihin laitetaan koiralle saalliiksi irti
vedettäväksi patukka tai lelu. Vaihtoehtoisesti lelun / pallon voi laittaa alkoisen suppiloon
koiralle haettavaksi.

Suppilo

Tällähän tehdään namijälkeä. Siniseen kuppiin nameja ja ratti kiinni vyöhön ja sitten
tiputelkaan nameja rattiin omiin jalanjälkiin. Säästyy selkäkin kun ei tarvitse kyykistellä
:)

Imurilla toimiva marjanpuhdistin

Imurointi simulaattori, kätevällä vyöhön kiinnityksellä ja varasäiliöllä.

Nami automaatti

Tämä on makupalaputki jolla saa jäljen tehtyä ilman kyyristelyjä. Kippo on nameja varten
ja voisiko tuo olla niin viisas että siihen saa kepitkin mukaan. Tarvitsisin tuollaisen :D

Tämä on selvästi marjojen perkaamiseen tarkoitettu viritelmä, joka imuriin yhdistämällä
suit sait nyppii roskat pois ja lopputuloksena on puhtaat metsän aarteet valmiina
säilöttäväksi. Deluxe-mallissa on tietysti mukana kiinnitysklipsi pöydänreunaan ja muki
väliaikahörppyjä varten, kippis!

