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Porvoon vanhimman palveluskoirayhdistyksen perustamisen lisäksi voidaan häntä pitää monin tavoin 

porvoolaisen palveluskoiraharrastuksen uranuurtajana ja toiminnan käynnistäjänä. Hän on myös edelleen 

yksi seuramme historian menestyneimpiä kilpailijoita. Hän edusti ensimmäisenä yhdistystä palveluskoirien 

Suomen mestaruuskisoissa vuonna 1960 saavuttaen heti jäljellä hopeasijan. Koirana hänellä oli tuolloin 

legendaarinen pitkäkarvainen collienarttu Taru, josta leivottiin myös yhdistyksen ensimmäinen käyttövalio. 

SM-kullan Taru saavutti vuonna 1963. Kauko Kuronen kilpaili kaikkiaan kolmen koiran kanssa SM-tasolla 

saavuttaen useita mitalisijoja. Tarua seurasi saksanpaimenkoira Viiden Vaiston Bianca, jonka kanssa Kauko 

Kuronen ylsi suojelussa Suomen mestaruuteen vuosina 1973 ja 1975. Parivaljakko oli myös seuran paras 

koirakko vuosina 1972-76. 

Perustajajäsenet määrittelivät uuden yhdistyksen yhdeksi keskeiseksi tehtäväksi koulutusten tarjoamisen 

harrastajille. Kauko Kuronen jakoikin osaamistaan myös muille, hän toimi mm. yhdessä Anja vaimonsa 

kanssa yhdistyksen ensimmäisinä koulutusohjaajina ja neuvoi aloittelevia jäljen harrastajia. Kouluttajana 

hänet muistetaan jämptinä, pätevänä ja kannustavana. Hän kannusti ohjattaviaan erityisesti kokeisiin ja 

kisoihin. 

Yhdessä muiden alkuajan aktiivien kanssa hän oli järjestämässä yhdistyksen palveluskoirakilpailuja ja 

muurasi näin ensimmäisen kiven Porvoon Palveluskoirien maineelle kisajärjestäjänä. Aikaa kuvastaa hyvin, 

että jälkimaastot olivat tuolloin Kevätkummussa, jonne kilpailijat taittoivat matkan kävellen. Varainkeruu 

aloitettiin talvisilla lastenvedoilla. Yhdistyksen käytössä oli 1960 -ja 1970 -luvuilla Kaupungin puistossa 

vakiorata, jossa järjestettiin talvella joka sunnuntai koiravetoja. Kauko Kuronen perheineen oli vedoissa 

aktiivisesti mukana keräten varoja yhdistyksen toimintaan. Kauko Kuronen oli myös käsistään taitava, hän 

rakensi itse vetopulkkia yhdistyksen koirille, monella on edelleen hänen rakentama vetopulkka käytössään. 

Hänen tekemiään puutöitä jaettiin myös palkintona yhdistyksen harrastajille.  

Kurosen perheelle koiraharrastus oli yhteinen, vaimo Anja kilpaili itsekin aktiivisesti Tarun pennun Anin 

kanssa ja poika Juha aloitti kilpailemisen jo 13-vuotiaana. Juhasta kehittyi sittemmin yhdistyksen kisoissa 

usein nähty, arvostettu palveluskoiratuomari. 

Kauko Kuronen edustaa aikansa pioneerihenkisyyttä sekä asennetta, jossa palolla yhteisölliseen 

koiraharrastukseen sekä suurella henkilökohtaisella panoksella on saatu aikaan toiminta ja henki, joka on 

kantanut yhdistystämme jo yli 60 vuotta. 

 

Kirjoittaja: Päivi Vataja 

 


