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Hauskaa joulua kaikille!

Tätä kirjoittaessa joulu painaa jo päälle. Aikaisemmasta 
poiketen kirjoitan enemmän ensi vuoden uusista tuulista. 

Ensi vuonna järjestämme vain yhdet agilitykilpailut 25.–26.5., jotka ovat Lapin kennelpiirin piirin-
mestaruuskisat.  Tässä on mahdollista kartuttaa talkoopisteitä. Päädyimme vain yhteen kilpailuta-
pahtumaan, koska kilpailuja on alueellamme paljon ja osallistujamäärät ovat laskemaan päin, mikä 
tarkoittaa vähemmän tuottoa kilpailuista.

Syyskokouksessa tehtiin päätös lämpimän halliajan vuokrauksesta omalle jäsenistölle. Johtokunta 
sorvaa ensi vuoden alussa säännöt hallin vuokraukselle, ja sitten kokeillaan, miten homma toimii. 
Johtokunta seuraa vuokraustoimintaa, ja jos se alkaa aiheuttaa liikaa ongelmia, niin palataan van-
haa käytäntöön eli vapaavuoroihin ilman lämmitystä. 

Ensi vuonna halli-SM-kilpailut ovat 23.–24.3. Vantaalla ja kesän SM-kilpailut totutusta poiketen 
vasta elokuun lopussa Vantaan Myyrmäessä. Maajoukkuekarsintakilpailut ovat siirtyneet entiselle 
SM-viikonlopulle, eli ne järjestetään viikkoa ennen juhannusta (14.–16.6.) Liedossa. Toivottavasti 
saamme KemKosta SM-kilpailuihin joukkueita.

Vuoden 2019 kesäkuun loppuun mennessä pitää kaikilla vanhoilla agikoirilla olla mittaustodistus, ja 
vasta kisaamisen aloittaneet voivat mittauttaa koiran ensimmäisissä kisoissa ja saavat väliaikaisen 
mittaustodistuksen, joka on voimassa puoli vuotta. Muistakaahan mittauttaa koirat. Lähin mittaus-
tilaisuus on Torniossa 26.1.2019.

Ja tiedoksi vielä kaikille, että Turussa järjestetään 19.–22.9.2019 agilityn maailmanmestaruuskil-
pailut. Edellisistä MM-kisoista Suomessa on kymmenen vuotta aikaa, eli harvinaista herkkua tarjol-
la. Liputkin on vielä lisenssin haltijoille alennuksella.

Jouluterveisin
Janne Tuominen, Kemin Koiraharrastajat ry:n puheenjohtaja

PUHEENJOHTAJAN 
PALSTA
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Yhdistyksen yhteystiedot:

Kemin Koiraharrastajat ry
Jänkäkatu 1
94700 Kemi

Tilinumero: IBAN FI04 5131 0020 0461 58 (Osuuspankki)
Kotisivu: www.keminkoiraharrastajat.com

PÄÄTOIMITTAJALTA
Hei kemkolaiset!

Jäsenlehtemme koki tänä vuonna pienehkön uudistuksen, joka koskee lähinnä julkaisu-
ajankohtaa. Lehtihän on aiemmin ollut eräänlainen katsaus edelliseen vuoteen, ja se on 
yleensä julkaistu kevään puolella. Tämän vuoden alussa johtokunta kuitenkin päätti, että 
jatkossa julkaisuajankohta on loppuvuosi. Tämä mahdollistaa sen, että lehti voi jatkossa 
toimia kuluvan vuoden tapahtumien ja toiminnan kertauksena. Tulevina vuosina siis leh-
ti tullaan julkaisemaan aina syyskokouksen jälkeen tai viimeistään siinä vaiheessa, kun 
kaikkien lajien kerhonmestaruudet on kyseiseltä vuodelta ratkottu. 

Se taas ei ole muuttunut mihinkään, että lehti kaipaa kipeästi sisältöä teiltä jäseniltäm-
me! Lehteen kirjoittaminen ei vaadi hirveästi aikaa eikä varsinkaan minkäänlaisia journa-
listisia taitoja, vaan tärkeintä on jakaa omia koiramaailman kokemuksia muille seuraka-
vereille. Nämä kokemukset voivat liittyä kisaamiseen tai kotikoirailuun ja arkielämään, eli 
kaikenlaiset tarinat ovat tervetulleita. 

Vaikka lehti julkaistaankin vasta loppuvuodesta, niin sitä omaa tarinaa, josta lehteen 
kirjoittaisi, voi alkaa miettiä jo heti alkuvuodesta lähtien: Jäikö joku kisapäivä mieleesi eri-
tyisen muistorikkaana? Yllättikö koirasi sinut iloisesti arkielämässä? Aloititteko uuden 
harrastuksen? Saavutitteko te yhdessä jonkun asettamasi tavoitteen? Tai tuliko teille 
uusi pentu taloon? 

Mahdollisten juttuaiheiden listaa voisi jatkaa ikuisuuksiin, mutta ehkäpä yllä olevat ky-
symykset antavat hieman vinkkiä, millaisista aiheista juttuja voisi kirjoitella. Kannustan 
teitä kaikkia ottamaan kynän käteen (tai no, läppärin syliin) ja rohkeasti kirjoittamaan 
ylös omista kokemuksista, sillä ei kukaan jaksa lukea meidän samojen ihmisten tarinoita 
joka vuosi. Uutta näkökulmaa aiheisiin kaipaisin kovasti!

Voisin lehden päätoimittajana ottaa henkilökohtaiseksi tavoitteeksi vuodelle 2019, että 
lehden kirjoittajamäärä tuplaantuu.  Nyt meitä kirjoittajia on neljä, joten kovin monen 
jäsenen ei tarvitse aktivoitua, jotta pääsen tavoitteeseeni. :)

Minttu



4

Kennelliiton tapahtumakalenterista löydät tiedot koti-
maisista näyttelyistä vuodelle 2019:

https://omakoira.kennelliitto.fi/tapahtumakalenteri/frmTapahtumakalenteri.
aspx

FCI:n kotisivuilta puolestaan löydät kaikkien maiden KV-
näyttelyiden kalenterin:

http://www.fci.be/en/schedules/default.aspx

Suomen Palveluskoiraliiton alaisten lajien (esim. rally-
toko ja toko) kisakalenterit löytyvät Virkusta:

https://www.virkku.net

Suomen Agilityliiton kilpailukalenteri löytyy täältä:
https://kitu.agilityliitto.fi/#/race-calendar

Lisätietoja kaikista KemKon järjestämistä 
kilpailuista löydät helpoiten kotisivuiltamme 

Kilpailut-välilehden alta: 
https://keminkoiraharrastajat.com/kilpailut/

KISAKALENTERIT KUNTOON!

https://omakoira.kennelliitto.fi/tapahtumakalenteri/frmTapahtumakalenteri.aspx
https://omakoira.kennelliitto.fi/tapahtumakalenteri/frmTapahtumakalenteri.aspx
http://www.fci.be/en/schedules/default.aspx
https://www.virkku.net
https://kitu.agilityliitto.fi/#/race-calendar
https://keminkoiraharrastajat.com/kilpailut/
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KEMKON JOHTOKUNTA VUODELLE 2019

JANNE TUOMINEN

Hei! Olen Janne Tuominen, ja olen toiminut seuran pu-
heenjohtajana jo pitkään. Perheeseeni kuuluu avopuo-
lisoni Katja ja tyttäremme Venla, joka myös kilpailee 
agilityssa. Koiria perheessämme on viisi. Bordercollie 
Tessa ja sheltti Taika ovat minun kisakoirani. Taika jää 
eläkkeelle, emmekä osallistu enää tänä vuonna arvokil-
pailuihin. Minun uusi kisakoira on sheltti Windy, ja alam-
me kilpailemaan ensi vuoden alussa.  Lisäksi on Venlan 
kisakoira sheltti Oona ja entinen kisakoira sheltti Usva.

FANNY-MARIA DIANOFF

Heippa, olen Fanny Dianoff, ja olen toiminut kemkon 
johtokunnassa jo useamman vuoden. Seuran jäsen 
olen ollut vuodesta 2005 lähtien. 

Perheeseeni kuuluu avopuolisoni Petteri ja austra-
lianpaimenkoira Dino 5 v. Joulukuun puolessavälis-
sä jouduimme hyvästelemään minun ensimmäisen 
koiran Donnan. Donna kerkesi saavuttaa 14 vuo-
den iän. Donnan kanssa aikoinaan lähdettiin Kem-
Koon, ja sillä tiellä edelleen ollaan :)

Dinon kanssa harrastamme pääasiassa agilitya. 
Syksyllä 2017 Dino saikin agilityvalion tittelin. To-
koa ja paimennusta harrastamme agilityn ohella 
mahdollisuuksien mukaan. Päivittäin liikumme luon-
nossa, ja usein mukana on koirakavereita. 

Reilun vuoden olen myös harrastanut agilitya lainakoira Järvisellä ja Taatsilla. Pojat ovat mukavasti 
tuoneet vaihtelua harrastuksiin. 

Tavoitteena olisi alkuvuodesta lähteä taas kisailemaan pitkän tauon jälkeen. Toivotaan, että kisakär-
pänen puraisee. :) Nähdään talkoissa ja tapahtumissa!
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RITVA TUOMINEN

Olen Ritva Tuominen, yhdistyksen sih-
teeri, johtokunnan jäsen, jäsensihteeri 
ja agilitykoulutusvastaava. Perheeseeni 
kuuluu aviomies Matti sekä neljä shelt-
tiä ja neljä bordercollieta. Olen toimi-
nut kerhossa kerhon perustamisesta 
lähtien. Harrastan agia ja shelttien ja 
etenkin bordercollieiden pienimuotois-
ta kasvatusta Eveetun-nimellä. Hallilla 
ja kentällä tavataan.

SEIJA KEKÄLÄINEN

Seija Kekäläinen tässä hei! 
Olen ollut KemKon toimin-
nassa aktiivisesti mukana 
reilut kymmenen vuotta, 
ja rahastonhoitajan pes-
tiä olen hoitanut vuodesta 
2011 alkaen. Tuohon ai-
kaan mahtuu paljon hyviä 
muistoja yhteisestä tekemi-
sestä, harrastamisesta ja 
kisaamisesta.  

Harrastuskavereina mi-
nulla on x-rotuinen Nuusku 

(11,5 v), jonka aktiiviura agilityssa on takanapäin, ja aksaamme vain mielenvirkeydeksi. 
Toinen harrastus- ja kisakaverini on bc Neccu (7 v), ja myös tämän kaverin agilityura kisa-
mielessä on ohi, mutta rally-tokossa kisailemme tällä hetkellä VOI-luokassa. Necun kanssa 
on käyty mm. nosework-kurssit ja tokon saloihinkin on tutustuttu. Viimeisin kaverini on bc 
Ninja (2 v). Ninjan kanssa treenaamme agilitya, ja ensimmäiset viralliset kisamme olivat 
huhtikuussa, ja syyskuussa nousimme kolmosiin.  Tämän hetkinen tavoite on saada Ninjal-
le itseluottamusta ja sitä kautta lisää vauhtia aksaan. Ninjan kanssa olemme käyneet pari 
kertaa lampaillakin, ja harrastusta on tarkoitus jatkaa mahdollisuuksien mukaan. 

Meidän harrastus- ja kisatiimiimme kuuluu myös mieheni Kyösti, joka toimii niin kepona, 
huoltajana, tsempparina ja kriitikkonakin laumassamme. Kaiken tämän lisäksi hän toimii 
KemKon ”aurauspäällikkönä”.

Toivon kaikille jäsenillemme iloisia harrastus- ja 
kisahetkiä sekä menestystä kisakentille!  
Kentillä/halleilla nähdään! :) 

Kuva: SporttiRakki
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NOORA LEPPIKANGAS

Hei vaan kaikille! Olen Noora Leppikangas, ja tämä 
on ensimmäinen vuoteni johtokunnassa. Jäsen 
olen ollut kohta kolmen vuoden ajan, jonka aikana 
on tapahtunut paljon. Toimin seurassa näyttely- ja 
estevastaavana.

Kotoa harrastuskavereita löytyy tällä hetkellä kaksi, 
beaglet Hugo 3 v ja Kio 5 v. Meidän tämän hetki-
nen harrastuslaji on agility, jossa ollaan myös rei-
lun vuoden ajan kilpailtu. Hugo nousi marraskuussa 
3-luokkaan, ja Kion kanssa vasta makustellaan ki-
saamista 1-luokassa. Oman harrastamisen ohella 
koulutan agilityryhmää, mikä on opettanut minulle 
paljon enemmän kuin uskoinkaan. Kouluttamises-
sa minulle tärkeintä on, että jokainen osaisi löytää 
sekä omasta että koiran tekemisestä niitä pieniä 
onnistumisia, joista saisi voimaa jatkaa eteenpäin.

Mukavia treenejä tulevalle vuodelle sekä iloista mieltä tuleviin koitoksiin!

JULIA NEVALAINEN

Hei vaan kaikki kemkolaiset. Olen Julia Nevalai-
nen, ja neljäs kausi meneillään johtokunnassa. 
Taloudessa on tällä hetkellä neljä koiraa, ja har-
rastan pääasiassa agilitya ja rally-tokoa. Näytte-
lyissä tulee joskus harvakseltaan piipahdettua, ja 
silloin tällöin käymme lapinkoirilla paimentamas-
sa. Sohvan valtaamista ja kainaloisena oloa nyt 
unohtamatta. Kahden lapinkoiran lisäksi meillä 
on pieni venäjäntoy ja nuorimmaisena tassutte-
lijana hovawart. Koirien kans puuhaaminen on 
vaan niin kivaa, etten varmasti muuten osaisi ol-
lakaan. Monena iltana viikossa meihin voikin hal-
lilla tai kentällä törmäillä. Mukavia treenejä mu-
kavassa seurassa ja tsemppiä kaikkiin koitoksiin!

MINTTU MERIVIRTA
 
Tervehdys! Olen Minttu Merivirta, johtokunnan jäsen ja 
jäsenlehtemme päätoimittaja. Johtokunnassa olen ollut 
mukana vuodesta 2011. 

Kotonani pyörii kolme karvakasaa. Schapendoes 
Elmerin kanssa harrastamme ja kisaamme aktiivisesti 
sekä rally-tokossa että agilityssa ja silloin tällöin myös 
tokossa. Tiibetinterrierit Helmi ja Messi ovat pelkästään 
rakkaita kotikoiria, mutta jospa sitä ensi vuonna ehtisi 
Helmin kanssa vaikka muutamaan näyttelyyn, kun 
neitonen saavuttaa veteraani-iän. Menestyksekästä 
harrastusvuotta kaikille!

K
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Kuva: Tuija Laurila
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LIA PIRTTIMAA

Olen Lia Pirttimaa, ensimmäistä kertaa johto-
kunnan jäsenenä ja teidän ainoa saksalainen 
KemKossa. Tulin Suomeen, koska teillä on kun-
non talvi, jota rakastan – ja tottakai minun mies 
oli toinen syy. Kun muutin Suomeen vuonna 
2013, olin vasta saanut minun ensimmäisen 
koiran, Tollon. Hän oli silloin vasta 4 kk vanha. 
Kun Tollo on syntynyt adrenaliinivialla päässä, 
olen aloittanut 05/2016 agilityn harrastamisen 
KemKossa, jotta saisimme paremman yhteyden 
ja hän oppisi kontrolloimaan paremmin adrena-
liini-iskujaan. Vielä ennen tätä päätöstä mieheni 
ja minä olimme hakeneet Tollon puolivelin, Pös-
sin, Saksasta v. 2014. Alkusuunnitelma oli, että 
harrastan näyttelyissä käyntiä Pössin kanssa, 
mutta kun huomasin, ettei tämä ole minun juttu 
eikä Pössinkään, lopetin heti. Liityin sen jälkeen 
vapaehtoistyöhön Suomen Karva-Kaverit ry:hyn, 
ja harrastan aika paljon tätä Pössin kanssa. Olen nykyään siellä koko Suomen hallituksen jäsen ja 
Kemin nettisivujen ylläpitäjä. ”Jätän jäljet sydämees!”

Sen lisäksi teen töitä Meri-Lapin Akateemiset Naiset -yhdistyksen kanssa. Mutta pääasiassa olen 
vaan minun karvaisien sylivauvojen palvelija.

MIISA SAUKKONEN

Hei! Olen Miisa Saukkonen, ja olen joh-
tokunnassa nyt ensimmäistä kertaa. 
Kotoa löytyy kaksi englanninkääpiöter-
rieriä, Niisku ja Nyyti. Yhteisnimitys Niis-
Nyykin käy, sillä useimmilla on vaikeuk-
sia erottaa niitä toisistaan. Nyyti on se 
pieni taskuraketti agikentällä, Niisku se, 
joka vierastaa tuntemattomia.

Koiria meillä on ollut aina kotona, mutta 
aktiivisesti olen harrastanut nyt viitisen 
vuotta Niiskun tultua taloon. Päälajim-
me on tällä hetkellä agility, mutta har-

rastamme myös mm. tokoa ja canicrossia. Näyttelykehissä on pyöritty ahkerasti ja saatavat saatu, 
joten sillä saralla jatkan mahdollisesti tulevaisuudessa uuden koiran kanssa. Ahkeran harrastami-
sen vastapainoksi samoilemme paljon luonnossa.

Olen toiminut KemKolla näyttelyharkkojen sekä agilityn alkeis- ja jatkokurssien vetäjänä, ja näissä 
hommissa jatkan tulevanakin vuonna.

Oikein ihanaa joulua kaikille, ja paljon intoa ja iloa tulevaan treenivuoteen!
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VUODEN AGILITYKOIRA 2017

1. Ritva Tuominen ja sheltti Eetu, 151 pistettä

2. Ritva Tuominen ja shelam Eve, 123 pistettä

3. Ritva Tuominen ja borcol Iina, 123 pistettä

4. Ritva Tuominen ja borcol Noita, 120 pistettä

5. Mari Lappalainen ja kesvil Heta, 49 pistettä

6. Mari Lappalainen ja kesvil Roni, 47 pistettä

7. Noora Leppikangas ja beagle Hugo, 41 pistettä

8. Julia Nevalainen ja slapko Unna, 40 pistettä

9. Julia Nevalainen ja slapko Isla 23 pistettä

10. Minttu Merivirta ja schape Elmeri, 7 pistettä

KEMKON VUODEN KOIRAT 2017

VUODEN AGILITY-
TULOKAS 2017

1. Mari Lappalainen ja kesvil 
Heta, 49 pistettä

2. Noora Leppikangas ja beagle 
Hugo, 41 pistettä

3. Minttu Merivirta ja schape 
Elmeri, 7 pistettä

Vuoden koira -kisojen voittajat palkittiin KemKon kevätkokouksessa huhtikuussa 2018. 
Suuret onnittelut vielä kerran kaikille menestyneille!
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VUODEN TOKOKOIRA 2017

1. Bordercollie Lapintähti Xenia ”Senni”, ohj. Tiina Maunu, 46 pistettä

2. Bordercollie Dwylch Tigris Altaica ”Roihu”, ohj. Tiina Maunu, 12 pistettä

3. Schapendoes High Volts Looping Louis ”Elmeri”, ohj. Minttu Merivirta, 5 pistettä

K
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VUODEN NÄYTTELYKOIRA 2017

1. Englanninkääpiöterrieri Great Bernina´s Qastehelmi ”Nyyti”, 
om. Miisa Saukkonen, 79 pistettä

2. Schapendoes High Volts Looping Louis ”Elmeri”, 
om. Minttu Merivirta, 62 pistettä 

3. Kääpiöpinseri A´Dreams Black Temptation ”Tino”, 
om. Tarja Aalto & Sampo Koivuniemi, 55 pistettä

4. Englanninkääpiöterrieri Great Bernina´s Niiskuneiti “Niisku”, 
om. Miisa Saukkonen, 55 pistettä

5. Beagle Hugo ”Hugo”, 
om. Noora Leppikangas, 21 pistettä
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VUODEN RALLY-TOKOKOIRA 2017

1. Schapendoes High Volts Looping Louis 
”Elmeri”, ohj. Minttu Merivirta, 254 pistettä 

2. Bordercollie Lapintähti Xenia “Senni”, ohj. Tiina Mau-
nu, 133,5 pistettä

3. Bordercollie Secretmoor´s Touch of Magic ”Neccu”, 
ohj. Seija Kekäläinen, 71,7 pistettä

4. Suomenlapinkoira Paukapää Isabella ”Isla”, ohj. Julia 
Nevalainen, 53,8 pistettä

5. Englanninkääpiöterrieri Great Bernina´s Qastehelmi 
”Nyyti”, ohj. Miisa Saukkonen, 38,3 pistettä

6. Englanninkääpiöterrieri Great Bernina´s Niiskuneiti 
“Niisku”, ohj. Miisa Saukkonen, 36 pistettä
 
7. Suomenlapinkoira RTK2 Paukapää Glacial ”Unna”, ohj. Julia Nevalainen, 34,8 pistettä

KEMKON VUODEN KOIRA -KILPAILUT 2018

Kemin Koiraharrastajat ry:n jäsenet voivat osallistua seuraaviin kilpailuihin:

• KemKon vuoden agilitytulokas 2018
• KemKon vuoden agilitykoira 2018
• KemKon vuoden näyttelykoira 2018
• KemKon vuoden rally-tokokoira 2018
• KemKon vuoden tokokoira 2018

 

Kaikki ilmoittautumislomakkeet löyyvät KemKon kotisivuilta:
https://keminkoiraharrastajat.com/tuloksia/vuoden-koirat/

Kilpailuihin tulee osallistua viimeistään 15.1.2019.

Agilitykoirakilpailujen ilmoittautumislomake tulee toimittaa Ritvalle, 
rally-tokon ja näyttelykoirakisan osalta Mintulle sekä tokon osalta Tiinalle.

K
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https://keminkoiraharrastajat.com/tuloksia/vuoden-koirat/
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HALLIN SÄÄNNÖT

1Hallin käyttäjä sitoutuu noudattamaan hallin 
sääntöjä ja vastaa siitä, että tilat ovat luovu-

tettaessa samassa kunnossa kuin vastaanotet-
taessa.

2Harjoittelu tapahtuu omalla vastuulla. Hallin 
käyttäjä on itse vastuussa omasta koiras-

taan ja itsestään ja sitoutuu korvaamaan aiheut-
tamansa vahingot hallille tai esteille. Vahingoista 
on ilmoitettava välittömästi, ja rikkoontuneet es-
teet on siirrettävä sivuun ja merkittävä selkeästi 
rikkinäisiksi. Ilmoita este- tai hallivahingoista Jan-
nelle (puh. 044-5171225).

3Esteet on tarkoitettu vain koirille ja koirahar-
rastusta varten. Esteiden käyttö on sallittua 

vain, mikäli käyttäjä omaa riittävän tietotaidon 
niiden turvallisesta suorittamisesta.

4Vaaratilanteiden välttämiseksi on ennen hal-
liin tuloa varmistettava, ettei häiritse edelli-

sen ryhmän koirien harjoituksia. Koirien ei saa 
antaa juoksennella hallissa vapaina muulloin 
kuin agilityrataa suoritettaessa. Harjoitusvuo-
roaan odottavien koirien tulisi olla kytkettynä tai 
häkissä. Aktiiviset harjoittelijat voivat pystyttää 
halliin koirille häkkejä talviharjoittelukauden ajak-
si. Toisten häkkejä saa lainata vain niiden omis-
tajien luvalla, ja tässäkin tapauksessa on pidet-
tävä huolta, että häkki jätetään samaan kuntoon 
kuin se oli ennen lainaa.

5Huolehdi, ettei koirasi tee tarpeitaan sisälle. 
Mikäli vahinko kuitenkin sattuu, korjaa välit-

tömästi koirasi jätökset. Keinonurmen takia ul-
koiluta koirasi ennen harjoituksia ja harjoitusten 
aikana mahdollisimman hyvin vahinkojen välttä-
miseksi. Jokaisella on oltava harjoituksissa mu-
kana tarpeeksi vettä, jotta vahingon kuitenkin 
sattuessa jätökset voi pestä kunnolla nurmelta 
pois. Jos koiran omistaja ei kerää koiransa/koi-
riensa jätöksiä, voidaan hänelle määrätä hallin-
käyttökielto!

6Hallin keinonurmi tulee pitää mahdollisim-
man siistinä. Kura- ja lumikelillä olisi suota-

vaa, että hallissa käytettäisiin mahdollisuuksien 
mukaan eri kenkiä kuin ulkona, jottei likaa/lunta 
kantautuisi halliin.

7Hallin seiniin, oviin tai heti oven pieleen EI pis-
sitetä koiria. Halli/kenttä ja niiden ympäristö 

on pidettävä siistinä: siivoa roskasi ja koirien jä-
tökset roskikseen koko alueelta.

8Mitään EI laiteta nojaamaan hallin seiniä 
vasten, eikä hallin seiniä saa hakata millään, 

sillä pressu vioittuu melko helposti. Tupakointi 
hallissa ja sen välittömässä läheisyydessä on 
kiellettyä. Tupakointi on sallittu vain siihen osoi-
tetulla paikalla.

9Lapiot ja kolat on hankittu kaikkien käyttöön, 
joten jos näet lumityön tarvetta niin tartu 

toimeen. Kaikkia hallin käyttäjiä edellytetään 
osallistumaan lumitöihin tasapuolisesti! Seinän 
vierustat ja ovien edustat pidetään lumesta puh-
taana. Hallin ovia EI runnota auki ja kiinni, vaan 
oven edustat ja välit on puhdistettava kunnolla 
lumesta tai hiekasta. Kone käy auraamassa hal-
lin alueen kun ehtii, joten aina ei välttämättä saa 
autoa hallille asti. Jos kone tulee tekemään lu-
mitöitä, kun olet treenaamassa, niin autot pitää 
siirtää pois edestä. 

10Valonkatkaisijat  ovat ulko-oven oikealla 
puolella. Sytytä ensin 1-valot ja odota 

muutama minuutti ennen 2-valojen sytyttämis-
tä. Hallin valot on sammutettava ja ovi on lukit-
tava lähtiessä, jos halliin ei jää muita käyttäjiä. 
Lämmitintä käytetään ainoastaan ohjattujen 
harjoitusten aikana. Viimeisenä hallista lähtevä 
huolehtii, että lämmitin on varmasti sammutet-
tu.

11Juoksuinen narttu saa osallistua ryh-
mätreeneihin, jos se sopii muille osallis-

tujille ja jos koiralla pidetään juoksuhousut jalas-
sa hallissa.
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Haluatko liittyä Kemin Koiraharrastajien jäsenille 
tarkoitettuun Facebook-ryhmään?

Lähetä pyyntösi ryhmän ylläpitäjälle Facebookissa. 
Ryhmän löydät nimellä ”Kemin Koiraharrastajat ry”. 

Olethan huomannut myös muut, kaikille avoimet 
Facebook-sivumme? Löydät ne seuraavilla nimillä:

”Kemin Koiraharrastajat ry agilitykilpailut”
”Kemkon näyttelyharjoitukset”

Muista ilmoittaa yhteystietojen muutokset 
(osoite/puh.nro/s-posti) jäsensihteerille!

Ritva Tuominen, 
p. 040 585 8511

eveetun@gmail.com

Haluatko mukaan 
harrastustoimintaan? Kaikesta 
järjestettävästä koulutuksesta 

ilmoitetaan Kemin Koiraharrastajien 
kotisivuilla osoitteessa:

www.keminkoiraharrastajat.com.

Tervetuloa mukaan 
koiraharrastusten pariin!



15

Agility/möllit:
Ritva Tuominen & Ipana

Agility/1-luokka:
Tiina Maunu & Roihu

”Ipana on vasta kisaiän saavuttanut, mutta vielä kou-
lutuksessa ja esteosaamisessa on hieman puutteita, 
josta syystä kisauraa ei ole vielä aloitettu. Jokohan 

kesään mennessä viimeistään aloitetaan.”
–Ritva

”Kaikkeen mihin Roihu ryhtyy, se te-
kee sen suurella innolla ja energialla. 
Agilityssa tämä on samalla siunaus 
ja kirous. Kun pakka hajoaa, niin se 
hajoaa totaalisesti. Kun taas kaikki 
palaset loksahtelee paikoilleen, niin 
ohjaajana Roihun menoa ja vauhdik-

kuutta voi vaan katsoa ihaillen.”
–Tiina

AGILITYN KERHONMESTARIT 2018

Viime kesän epävirallisissa ja virallisissa agilitykilpailuissa ratkaistiin seuramme kerhonmes-
taruudet mölli-, 1-, 2- ja 3-luokissa. Onnittelut menestyneille!

Kuva: Reima Mukkala
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Agility/2-luokka:
Ritva Tuominen & Hippa

”Hippa on kivasti irtova ja itsenäisesti toimiva koira. 
Kuitenkin kuuntelee ohjausta ja pyrkii suorittamaan 
radan ohjaukseni mukaan. Tulevan kauden tavoite 

on kolmosluokka ja siellä nollien saaminen.”
–Ritva

Agility/3-luokka:
Janne Tuominen & Taika

Taikan kanssa on ollut  helppoa kilpailla, 
koska yhteistyö on hioutunut vuosien 
varrella hyväksi. Monenlaista olemme 
kokeneet kisauramme aikana – niin 

karvaita pettymyksiä kuin hienoa onnis-
tumisia.

Taika täyttää helmikuussa 10 v, ja tein 
siksi päätöksen, ettemme enään tänä 
vuonna osallistu arvokisoihin. Päätös 

oli vaikea ja haikea, mutta haluan, että 
Taika saa jäädä terveenä eläkkeelle. 
Kilpailemme vielä tänä vuonna joitain 
kilpailuja, mutta harjoittelua ollaan jo 

kevennetty.
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RALLY-TOKON KERHONMESTARIT 2018

Rally-tokon kerhonmestaruudet kilpailuluokittain ratkottiin seuramme järjestämässä viral-
lisessa kilpailussa. Onnittelut menestyneille!

Rally-toko/alokasluokka:
Tiina Maunu & Roihu

Rally-toko/avoin luokka:
Seija Kekäläinen & Neccu

”Roihun pääkisalajit ovat agility ja 
toko, mutta pikaisesti käväisimme 
myös kokeilemassa rally-tokokisoja 

hienolla menestyksellä. Rally-tokossa 
Roihu tekee tarkkaa ja kuuliaista suo-
ritusta, vaikka treenikertoja on ollut 

vain muutama.”
–Tiina

”Neculla on intoa ja energiaa vaikka 
muille jakaa, mutta rally-tokossa se 
joutuu hillitsemään omaa innokkuut-
taan. Kunhan ohjaaja muistaa kisa-
suorituksessa olla rauhallinen, niin 

myös koira osaa ottaa rennosti. Ne-
cun kanssa vain taivas on rajana, ja 

hyvään alkuun ollaan jo päästy hienoin 
tuloksin! Ensi vuonna meitä näkee 

taas kilpakentillä.” 
–Seija
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Rally-toko/voittajaluokka:
Susa Rantala & Milla

”Milla-muori 11v on rallytokosta 
erittäin innostunut. Vanhalle 
tokokoiralle lajissa on paljon 

tuttua tekemistä. Tällä hetkellä 
mummukoiralla on yhtä tulosta 

vaille RTK4-koulari.”
–Susa

Rally-toko/mestariluokka:
Minttu Merivirta & Elmeri

”Rally-tokokoirana Elmeri on osaa-
va mutta ailahtelevainen. Koiran 

vireongelmat ovat varjostaneet kisau-
raamme, minkä vuoksi Elmeri kisati-

lanteessa harvoin näyttää oikeaa osaa-
mistaan. Jatkamme kuitenkin sitkeästi 

viimeisen valionarvoon oikeuttavan 
tuloksen metsästämistä.”

–Minttu

Kuva: Timo Rautio
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MENESTYSTÄ AGILITYN PIIRIN-
MESTARUUSKISOISSA 2018

Lapin kennelpiirin agilityn piirinmestaruuksista kisattiin Keminmaassa 
26.8.2018. Myös kemkolaisittain saatiin menestystä, kun yksilöissä Kirsi 
Yliruokanen ja shelam Kiti sijoittuivat mineissä toiselle sijalle. Joukkueki-
sassakin nähtiin hienoja suorituksia, ja parhaiten menestyi KemKon pik-
kumaxi2-joukkue, joka sai piirinmestaruuskultaa. Voittoisassa joukku-
eessa olivat mukana Julia Nevalainen ja slapko Unna & slapko Isla sekä 
Tiina Maunu ja borcol Senni & borcol Roihu.

KemKo onnittelee kaikkia upeista sijoituksista!

Pikkumaksien joukkuekisassa KemKon joukkue sai kultaa. Voitokkaassa joukkueessa seu-
raamme edustivat Julia Nevalainen ja suomenlapinkoirat Unna ja Isla sekä Tiina Maunu ja 

bordercolliet Senni ja Roihu.
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MENESTYSTÄ AGILITYN PIIRIN-
MESTARUUSKISOISSA 2018

Voit maksaa Kemin Koiraharrastajien kurssimaksun, hallimaksun tai agilitykilpailun osallistu-
mismaksun myös Smartum-Liikuntaseteleillä tai Tyky-Kuntoseteleillä!

Huom! Jäsenmaksua ei voi maksaa liikunta- tai kuntoseteleillä!

• Liikunta- ja kuntosetelit hyväksytään maksettaessa nimellisarvostaan.
• Seteleistä ei anneta rahaa takaisin.
• Ylimenevän osuuden voit maksaa rahalla.
• Voit käyttää useamman setelin kerralla.
• Liikuntaseteli käy maksuvälineenä vain aktiiviseen 
  liikuntaan.
• Liikuntaseteli on henkilökohtainen etu, eikä sitä saa myydä  
  tai antaa kolmannelle osapuolelle.
• Setelissä pitää aina olla saajan nimi selkeällä käsialalla 
  setelin taakse kirjoitettuna. Seteli on verovapaa ja käyt  
  tökelpoinen vasta, kun siinä lukee saajan nimi.
• Palveluntuottajalla on oikeus tarkastaa käyttäjän hen
  kilöllisyys maksettaessa.
• Muista tarkistaa liikunta-/kuntosetelin voimassaoloaika!
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Luennolla kerrottiin ns. kokoavan paimenkoiran 
paimennusvaistosta. Koira toimii yhdessä oh-
jaajansa kanssa ja kokoaa lampaat laumaksi, 
kiertää lampaiden vastapuolelle ja tuo lauman 
ihmiselle. Koira pitää lauman ihmisen lähellä ta-
sapainolla ja pysäyttämällä. Koiran täytyy osata 
arvioida, minkä verran painetta se voi kohdistaa 
paimennettaviin eläimiin. 

Lampailla on myös ns. pakoalue, jonka sisäpuolel-
le tullut koira tai ihminen saa eläimet siirtymään 
poispäin. Pakoalueen rajalla on mahdollista vai-
kuttaa lampaiden vauhtiin ja suuntaan. Eläinten 
pakoetäisyys selviää, kun koira on ensimmäisen 
kerran saanut eläimet liikahtamaan. Mikäli koi-
ralla ei ole eläintenlukutaitoa ja se menee pa-
koalueen sisäpuolelle, paimennettavat käyvät 
levottomiksi ja yrittävät päästä kauemmas koi-
rasta. Koiran täytyy työskennellä aina paimen-
nettavien ehdoilla, ja koiran täytyy kunnioittaa 
paimennettavien tarpeita.

Luennon jälkeen piti jokaisen osallistujan vuorol-
laan paimentaa lampaita lampolassa ilman koi-
raa. Näin saimme jonkinlaisen käsityksen lam-
paiden reagoinnista erilaisiin liikkeisiin. 

Tämän jälkeen olikin vuoro siirtyä pellolle koiran 
kanssa katsomaan lampaita. Ninjan ensimmäi-
nen treenituokio meni jännittäessä ja ihmetel-
lessä, mitä nuo pelottavat otukset ovat. Ninja 
kulki kuono maassa jälkiä haistellen ja papanoita 
maistellen. Toisella treenipätkällä uskallettiin jo 

NINJAN KANSSA PAIMENESSA
Seija Kekäläinen

vähän katsella tarkemmin lampaita ja varmuu-
den vuoksi haukahdella, ettei ne vaan tule liian lä-
helle. Jännitys ei hellittänyt ensimmäisen päivän 
treeneissä, vaan häntä ylhäällä kuljettiin lampai-
den perässä.

Toinen paimennuskerta alkoi samalla tavoin jän-
nittäen, ja Ninja vältteli katsekontaktia lampai-
den kanssa. Sytyttelemistä tarvittiin ensin melko 
paljon. Käytös kuitenkin muuttui melko nopeaan, 
ja päästiin kokeilemaan paimennuksen alkeita. 
Oli hienoa huomata, kuinka koira oivalsi tehtä-
vänsä ja alkoi näyttää paimentamisen elkeitä. 
Pystyimme jo kokeilemaan lauman kuljettamista 
niin, että lampaat olivat Ninjan ja minun välissä. 
Ninja reagoi suuntakäskyihin ja malttoi käsket-
täessä pysähtyäkin. 

Harmillista on se, ettei lähiympäristössä ole 
mahdollista harrastaa paimennusta. Uusi laji 
kuitenkin koukutti niin paljon, että tarkoituksena 
on kevään tullen jatkaa harrastusta.

Kuluneena syksynä tutustuimme Ninjan kanssa uuteen harrastukseen, 
paimentamiseen. Tälle vuodelle ehdimme käydä kaksi kertaa lampailla 

Minna Jokisaaren luona. Ensimmäisellä kerralla Minna piti luennon lam-
paista ja paimentamisesta. 
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RALLY-TOKOA 
RUOTSIN PUOLELLA
Minttu Merivirta

Eräänä alkukesän aamupäivänä makoilin vie-
lä sängyssä enkä jaksanut nousta ylös, vaikkei 
enää väsyttänytkään. Facebook oli jo laavattu 
läpi, ja mietin, että mitä sitä sitten seuraavaksi 
tekisi. Kavereitten kanssa oli aiemmin keskustel-
tu Ruotsissa kisaamisesta rally-tokossa, joten 
yhtäkkiä välähti mieleeni, että nythän olisi hyvä 
hetki googlettaa Ruotsin rallysäännöt. Varsinai-
sia sääntöjä en koskaan löytänyt, mutta kyltit ja 
niiden suoritusohjeet kylläkin. 

Suomalaisia rally-tokokisoja jo pidempään kier-
täneelle nämä ruotsalaiset kyltit avasivat aivan 
uuden maailman; niin paljon uutta opittavaa! Jo 
hieman rutiininomaiseksi muodostunut harras-
tus sai uusia tuulia näiden uusien kylttien myötä. 
Ja jos maantieteellinen sijaintimme Pohjois-Suo-
messa hankaloittaa harrastamista Suomen si-
sällä, niin tässä asiassa asuinpaikkamme olikin 
pelkkä plussa, sillä Ruotsi on vain kivenheiton 
päässä. Yhtäkkiä huomasin myös selaavani läpi 
Ruotsin kisakalenteria.

Tämän vuoden aikana ehdimme käydä muu-
tamassa kisassa Ruotsin puolella. Tässä artik-
kelissa kerron kokemuksiani siitä, miten lajissa 
kisaaminen eroaa Suomessa ja Ruotsissa. En 
tosiaan koskaan löytänyt niitä Ruotsin kisasään-
töjä, joten haluan korostaa, että kaikki tässä ar-
tikkelissa esiin nostamani asiat perustuvat täy-
sin omiin havaintoihini kisapäivinä.

Ruotsin ilmoittautumis- ja tulosjärjestelmä

Ruotsissa rally-toko on lajina virallistettu jo muu-
tama vuosi ennen Suomea. Kisojen ilmoittautu-
mis- ja tulosjärjestelmä tuntuu kuitenkin olevan 
valovuosia edellä Suomea länsinaapurissamme! 

Kaikki Ruotsin rally-tokokisat löytyvät osoitteesta 
sbktavling.se, ja sinne voi luoda itselleen tilin, jo-
hon pystyy lisäämään tiedot kaikista koiristaan. 
Tiliä hallinnoidaan itse, joten esimerkiksi luokka-
nousun kohdalla tulee itse käydä vaihtamassa 
koiran luokka, jotta pystyy ilmoittautumaan ylem-
pään luokkaan. Koiran tietoihin pystyy lisäämään 
myös kuvan koirasta. 

Suomessa kisoihin ilmoittautuminen on sekä ki-
saajan että kisajärjestäjän kannalta aikamoinen 
sähköpostiviestirumba, jossa kysellään kisapaik-
kaa, saadaan kisapaikka, ilmoittaudutaan Virkus-
sa, lähetetään kisajärjestäjälle maksukuitti, saa-
daan vahvistus kisapaikan vahvistamisesta, jne… 
Ruotsissa ilmoittautuminen tapahtuu niin, että 
painetaan kisan kohdalla ilmoittautumisnappia 
ja maksetaan kisamaksu saman tien järjestel-
mässä, jonka jälkeen ilmoittautuminen on kuitat-
tu. Tähän kaikkeen menee pari minuuttia, ja kisa-
paikka on varmistettu. Ilmoittautumistiedot ovat 
julkisia, eli kuka tahansa voi käydä katsomassa, 
ketkä kaikki ovat kisaan jo ilmoittautuneet. Läh-
tölistat ja kisakirje ilmestyvät kisan tietoihin sbk-
tavling.se-osoitteessa noin viikko ennen kisoja, 
joten sähköpostiviestejä niiden osalta on turha 
odotella.

Ruotsissa ei ole Suomen tavoin kisakirjaa, joten 
tulokset tulevat suoraan kisojen aikana verk-
koon. Ne myös jäävät talteen koiran omiin tietoi-
hin sbktavling.se:ssä. Voisin kuvitella, että tämä 
helpottaa huomattavasti kisajärjestäjän tehtä-
viä kisapäivän aikana. Muutenkin ensimmäinen 
kisakokemukseni Ruotsissa oli sellainen, että 
järjestäjäseuran puolesta kisoja pyöritti tasan 
yksi ihminen! Ja tästä huolimatta kisat sujuivat 
erinomaisesti.



24

Matkustettaessa Ruotsiin on otettava huo-
mioon, että koiralla täytyy olla asianmukaiset 
ekinokokkimerkinnät passissa. Tai Ruotsiin voi 
toki matkustaa hyvillä mielin ilman näitä merkin-
töjäkin, mutta takaisin Suomeen ei ole tulemista 
ilman niitä. Eläinlääkärimaksuihin kannattaa siis 
varata budjetista pieni osa, mutta varsinaiset 
osallistumismaksut kisoihin ovat noin puolet vä-
hemmän kuin Suomessa, joten ekinokokkimer-
kintöjen hankkiminen passiin ei taloutta kaada.

Jotain samaa maiden välillä, mutta paljon 
myös eroja

Rally-tokossa kansalliset säännöt määräävät, 
mihin luokkaan ulkomainen kisaaja osallistuu. 
Esimerkiksi Suomeen kisaamaan tullessaan ul-
komainen koirakko osallistuu siihen luokkaan, 
jossa kotimaassaan kisaa. Ruotsissa taas täl-
laista sääntöä ei ole, joten vaikka koira kisaisi 
omassa maassaan mestariluokassa, tulee sen 
Ruotsissa aloittaa kisaaminen alokasluokasta. 
Jos koira osallistuu päivän aikana kahteen ki-
saan ja saa luokkanousuun oikeuttavan tulok-
sen jo ensimmäisessä startissa, niin Ruotsissa 
ei ole mahdollista siirtyä luokasta toiseen sa-
man päivän aikana. Toisaalta taas koiran ei ole 
myöskään pakko nousta ylempään luokkaan heti 
kolmen hyväksytyn tuloksen jälkeen, vaan halu-
tessaan voi kerätä kisakokemusta siellä alem-

massa luokassa samalla, kun treenaa seuraa-
van luokan juttuja.

Hyväksytyn tuloksen rajat myös eroavat Suo-
messa ja Ruotsissa. Suomessahan hyväksytyn 
tuloksen raja on 70 pistettä luokassa kuin luo-
kassa, mutta Ruotsissa hyväksyttyyn tulokseen 
vaaditaan alokasluokassa (nybörjarklass) 70 
pistettä, avoimessa luokassa (fortsättningklass) 
75 pistettä, voittajaluokassa (avancerad klass) 
80 pistettä ja mestariluokassa (mästarklass) 
90 pistettä. Kolmella hyväksytyllä tuloksella saa 
Ruotsissakin koulutustunnuksen, jota Ruotsissa 
kutsutaan diplomiksi (esim. RLD N = Rallylyd-
nadsdiplom nybörjarklass). Poikkeuksena Suo-
meen on, että yhdellä 100-tuloksella voi suoraan 
vaihtaa luokkaa. Mestariluokassa valioitumiseen 
vaaditaan joko yhtä 100 pisteen tulosta tai kol-
mea yli 90 pisteen tulosta. 

Suomen ja Ruotsin rally-tokokylteissä on melko 
paljon eroja. Toki molempien maiden ratasuo-
ritukset perustuvat samoihin perustaitoihin, 
mutta Ruotsissa tuntuu olevan enemmän va-
riaatioita; varsinkin voittaja- ja mestariluokas-
sa. Seuruupuoli voi Suomesta poiketen vaihtua 
myös perusliikkeissä, ja rata voidaan myös aloit-
taa siten, että koira on ohjaajan oikealla puolella. 
Ruotsista käytösruutu poistui jo viime vuonna, 
ja myös Suomessa säännöt muuttuvat tämän 

Elmerin profiili sbktavling.se-sivustolla
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Suomen sääntöjen tapaan alokasluokka suo-
ritetaan Ruotsissakin koira kytkettynä ja muut 
luokat ilman hihnaa, mutta hihnan irrottaminen 
tehdään ennen kehänauhojen sisälle astumista. 
Lähtökyltillä koira istuu perusasentoon ohjaajan 
vierelle, mutta tässä vaiheessa ei tule enää eril-
listä lähtölupaa, vaan koirakko lähtee liikkeelle, 
kun on valmis. Arvostelu alkaa siinä vaiheessa, 
kun koirakko astuu kehänauhojen sisäpuolelle, ja 
päättyy vasta silloin, kun koirakko on poistunut 
kehänauhojen rajaamalta alueelta. Toinen kes-
keinen ero on se, että Ruotsissa ei ole ollenkaan 
uusimiskäytäntöä, eli jos koira tai ohjaaja mokaa 
jonkun suorituksen, niin ai auta nostaa kättä pys-
tyyn ja huutaa ”uusin”, vaan kyseisen kyltin koh-
dalle kirjataan -10. 

Yleisesti näiden muutaman Ruotsin kisakoke-
mukseni perusteella sanoisin, että Ruotsissa 
on erinomainen taso sekä voittaja- että mesta-
riluokassa. Alokas- ja avoimessa luokassa puo-
lestaan taso vaihtelee, eli Ruotsissa näyttäisi 
oleva matalampi kisakynnys. Suomessa ei koi-
raa saa palkata herkuilla missään tilanteessa ki-
sa-alueen sisällä, mutta Ruotsissa näytti olevan 
enemmän sääntö kuin poikkeus, että hankalasti 
motivoitavaa koiraa ensimmäisellä radalla pal-
kataan ronskisti joko herkuin tai lelulla kesken 
radan, jotta koiran motivaatio seuraavalle radal-
le olisi parempi.

Miten sitten menikään?

Syyskuun alussa lähdimme Elmerin kanssa en-
simmäisiin rally-tokokisoihimme Ruotsissa. Ki-
sat järjestettiin Bodenissa. Suomessa Elmeri 
kisaa mestariluokassa, mutta tästä huolimatta 
meidän tuli Ruotsissa aloittaa kisaaminen alo-
kasluokasta uudelleen. Meidän kohdalla tämä 
ei ollut takuu hyvistä tuloksista, sillä Elmerin on-
gelma ei ole koskaan ollut osaamisessa vaan                     
kisavireessä. Ensimmäinen rata olikin ihan hol-
titon, ja Elmerin aika meni lähinnä maata nuus-
kiessa. Pisteitä saimme kuitenkin kasaan 90. 
Toisella radalla paransimme hieman tulosta, ja 
96 pisteellä sijoituimme neljänneksi.

osalta vuodenvaihteessa, jolloin meilläkin käytös-
ruutu jää historiaan.  Selkeä ero kuitenkin jo alo-
kasluokan osalta on se, että Ruotsissa tempon 
muutokset voivat vaikuttaa käytännössä koko 
rataan: puolet radasta voi olla seuruuta hitaal-
la vauhdilla ja toiset puolet juosten. Korkeimpiin 
luokkiin kisaamaan lähtiessä kannattaa siis pe-
rehtyä hyvin ruotsalaisiin kyltteihin, mutta alo-
kas- ja avoin luokka kuitenkin menevät vielä aika 
lailla samoilla eväillä kuin pärjää Suomessakin.

Suomen sääntömuutosten myötä meille tulee 
vuoden 2019 alussa mukaan myös muutama 
uusi kyltti, jotka itselleni ovat tuttuja jo Ruotsin 
kisoista. Ainoa täysin Suomesta eroava kyltti on 
esineen/tavaran kantaminen, joka monelle on 
tuttu tokon puolelta. Arvostelun osalta yhtenä 
erona maidemme välillä on se, että Suomessa 
yhdellä kyltillä tuomari voi antaa miinuksia vain 
kerran yhden arviointikriteerin osalta, kun taas 
Ruotsissa voi saada useampia virhepisteitä sa-
masta asiasta, esimerkiksi maan nuuskuttelus-
ta. Ruotsissa ei viilata pilkkua Suomen tavoin 
rintamasuunnan osalta, mutta ohjaajan ylimää-
räinen tepastelu johtaa virhepisteisiin. Melko 
vahvat käsimerkit ja ohjaukset ovat kuitenkin sal-
littuja jopa mestariluokassa. Ruotsissa on myös 
Suomesta poiketen -5 virhepistettä arviointis-
kaalassa.

Rataan tutustuminen on samanlainen kuin Suo-
messa, eli tuomari ensin käy yhdessä kisaajien 
kanssa koko radan läpi suoritusohjeineen. Vas-
ta tämän jälkeen aletaan ottaa aikaa, ja ainakin 
muutamassa kisoissa tutustumisaikaa oli noin 
7 minuuttia. Rataan tutustumisen jälkeen ei aja-
nottajaa enää tarvittu, sillä Ruotsissa ratasuo-
rituksia ei kelloteta. Radan suoritusnopeudella 
ei siis ole mitään merkitystä, vaan tasapisteiden 
kohdalla koirakot jakavat sijoituksen. 

Ihan käytännön kisatilanteeseen liittyviä ero-
ja maidemme välillä on se, että Ruotsissa läh-
tölupa tulee jo ennen kuin koirakko on siirtynyt 
kisa-alueen kehänauhan sisälle. Eli kun tuomari 
on antanut lähtöluvan, niin koiraa voi vielä ”läm-
mitellä” ja palkata kehänauhojen ulkopuolella. 
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Seuraavat kisat olivat syyskuun lopussa Piteås-
sa, jossa oli yhden viikonlopun aikana yhteensä 
neljä starttia per luokka. Näihin kisoihin päätin 
vähän ex tempore ottaa mukaan myös Messin, 
joka on rally-tokossa vielä melko aloittelija.

Lauantain kisat alkoivat jännittävissä merkeissä, 
sillä Messi starttasi ensimmäistä kertaa Ruotsin 
kisoissa ja Elmerillä puolestaan oli mahdollisuus 
saada jo ensimmäisellä radalla alokasluokan dip-
lomi. Osallistujia ensimmäisellä radalla oli 21, ja 
Messi oli lähtölistan alkupäässä. Ratasuoritus it-
sessään oli myös todella pitkä ja haastava, joten 
jännitin, miten Messi jaksaisi työskennellä ilman 
palkkaa. Mutta mitäpä vielä, Messihän tallusteli 
radan läpi suurta intoa puhkuen ja häntä koko 
ajan heiluen! Palkintojenjaossa yllätys oli vielä 
suurempi, sillä sain kuulla, että Messi oli sijoittu-
nut jaetulle ensimmäiselle sijalla (92 p.). Tuoma-
rin kommenttikentässä luki seuraavasti: 
”Mycket fint! Härlig kontakt och följsamhet. 
Snyggt jobbat med alla stegen.” 

Mestariluokassa Suomessa kisaava isoveli El-
meri jätettiin kolmannelle sijalle (86 pistettä), 
jolla irtosi kuitenkin hyväksytyn tuloksen myötä 
myöskin se diplomi! Koska Ruotsissa ei voi sa-
man päivän aikana vaihtaa luokkaa ylempään, 
niin myös päivän toinen rata startattiin siis vie-
lä alokasluokassa. Tällä toisella radalla Elmeri 
päätti näyttää osaamistaan, ja 97 pisteen tur-
vin veimme kisan voiton. Messin kohdalla tämä 

päivän toinen rata oli puolestaan aikamoinen 
henkien taisto. Kisa-alueen vieressä nimittäin oli 
ampumarata, ja mitä pidemmälle päivä meni, 
sitä kovemmaksi ”ilotulitus” kisa-alueella muut-
tui. Jännittämiseen taipuvainen Messi ei arvos-
tanut lähialueen ammuskelua, mutta suuresta 
jännityksestä huolimatta kuitenkin suoritti radan 
alusta loppuun, joten saimme toisen hyväksytyn 
tuloksen alokasluokasta (80 p.). Seuraavana päi-
vänä pääsisimme siis tavoittelemaan alokasluo-
kan diplomia.

Sunnuntaiaamuna kisapaikalla oli taas hiljaista, 
mutta Messillä oli selvästi mielessä vielä edelli-
sen päivän ammuskelut. Hieman hapuillen läh-
dimme päivän ensimmäiselle radalle, mutta 
epävarmuus kaikkosi kisasuorituksen aikana, ja 
saimme sen, mitä lähdimme hakemaan, eli alo-
kasluokan diplomin tuloksella 84 pistettä. Pistei-
den vähyydestä ei voi syyttää Messiä, sillä yhden 
kyltin mokasin minä itse valitsemalla kahdeksi-
kossa väärän reitin, josta lähti heti 10 pistettä, 
koska uusia ei voinut. 

Messi oli sen verran väsynyt jo edellisestä kisa-
päivästä, että harkitsin vakavasti jättäväni viimei-
sen radan väliin, sillä olihan tavoite jo saavutettu 
diplomin myötä. Lähdimme kuitenkin viime het-
ken päätöksellä myös viimeiselle eli neljännelle 
radalle, josta Messi vielä keräsi viikonlopun par-
haat pisteensä (93) ja sijoittui tässä kisassa toi-
seksi. 

Kaikkiin Ruotsin kyltteihin (mo-
ment) suorituskuvauksineen voi 

tutustua Svenska Brukshund-
klubbenin sivuilla: 

https://www.brukshundklubben.
se/tavling-utstallning/rallylyd-

nad/moment-i-rallylydnad/

https://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/rallylydnad/moment-i-rallylydnad/
https://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/rallylydnad/moment-i-rallylydnad/
https://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/rallylydnad/moment-i-rallylydnad/


27

kisassa myös toinen kemkolainen parivaljakko, 
Inka ja Ässä, saivat avoimen luokan diplomin.

Koiran passiin tarvittavien ekinokokkimerkintö-
jen vuoksi kisaamista Ruotsissa kannattaa suun-
nitella siten, että olisi useampia kisoja lyhyen ajan 
sisällä. Vaikka Pohjois-Ruotsissa olisi muutama 
kisa tarjolla myös talvella ja keväällä, niin niihin 
osallistuminen ei ole tästä näkökulmasta järke-
vää. Jatkamme siis näillä näkymin kisaamista 
voittajaluokassa ensi kesänä, ja tavoitteena oli-
si ensi vuoden aikana nousta mestariluokkaan 
myös Ruotsin puolella. 

Elmerillä puolestaan oli sunnuntaina 
sitten vuorossa ensimmäiset avoimen 
luokan kisat Ruotsissa. Kun talutinta ei 
enää tarvinnut käyttää ratasuorituksen 
aikana, niin Elmeri vapautui silmin näh-
den. Tuloksia ei todellakaan tarvinnut 
hävetä, sillä päivän ensimmäisen radan 
96 pistettä ja toisen radan 95 pistettä 
toivat meille voitot molemmilta radoilta.

Vuoden viimeiset Ruotsin kisat Elmerin 
kanssa käytiin Kalixissa marraskuun toi-
sena viikonloppuna. Jälleen oli edessä 
kaksi starttia, eli meillä oli kaksi mah-
dollisuutta saavuttaa avoimen luokan 
diplomi. Ensimmäinen ratasuoritus oli 
katastrofi isolla K:lla. Alusta asti Elmeri 
oli ihan muissa maailmoissa, enkä mei-
nannut saada siihen mitään kontaktia 
alkuradan pitkissä seuruuosioissa. Jo 
radan alussa tiesin, ettei tulosta ole tu-
lossa tältä radalta. Viimeinen niitti oli, 
kun kyltillä, jolla koiran olisi pitänyt kier-
tää itsensä ympäri, Elmeri päätti käydä 
pari kertaa hyppäämässä vieressä ole-
van hyppyesteen. Luulin, että tästä olisi 
tullut hylsy, mutta sen sijaan saimmekin 
tuloksen, joka oli 37 pistettä. Hyvin kaukana siis 
oltiin siitä 75:stä pisteestä, joka oikeuttaisi avoi-
men luokan hyväksyttyyn tulokseen.

Päivän toinen rata oli profiililtaan meille sopivam-
pi, sillä se sisälsi enemmän temppuja pelkkien 
seuruutehtävien sijaan. Luotto koiraan oli kui-
tenkin nollissa, sillä näin, että Elmeri oli aina ah-
taaseen halliin tullessa ihan ”siipiä vailla”. Toinen 
rata oli eräänlainen työvoitto, jossa sain Elmerin 
energiat aina välillä osumaan oikeaan asiaan eli 
sen radan suorittamiseen. Takeita tuloksesta 
ei kuitenkaan ollut ennen palkintojenjakoa, sillä 
Ruotsin arvostelu on niin erilaista, ettei koke-
nutkaan rally-tokoharrastaja osaa arvioida, että 
missä radalla onnistuttiin ja missä ei. Luojan kii-
tos, saimme toiselta radalta yhteensä 89 pistet-
tä, joilla irtosi neljäs sija sekä se haluttu avoimen 
luokan diplomi. Ei ollut siis turha reissu tämä 
viimeinenkään Ruotsin visiittimme! Samassa 

Sekä Elmeri että Messi saavutti rally-to-
kon alokasluokan diplomin (RLD N) Pi-
teåssa syyskuun lopussa
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– Agikoira – 
Ongelmia lähdössä pysymisessä tai keinun suorittaminen on epävarmaa?

– Kotikoira – 
Räyhääkö koira remmissä tai käyttäytyy epävarmasti vieraita kohtaan?

– Tokokoira – 
Ongelmia vireessä tai kisasuorituksissa?

Onpa ongelmasi iso tai pieni, liittyypä se arjen haasteisiin tai kilpailusuoritusten parantami-
seen, olet tervetullut koulutukseen! Koulutus sopii niin kotikoirien kuin kisakoirienkin omista-
jille. Koulutuksen teemana on koiran käyttäytyminen ja oppiminen. Päivän aikana saat tietoa 
mm. luonneominaisuuksista ja miten koira oppii asioita. Koulutuksen alussa on luento-osuus 
(lauantaina), ja loppuaika käytetään koirakoiden ongelmien ratkaisuun. Koirakkopaikkoja on 
molemmille päiville vain 10 (paikkoja on jäljellä enää sunnuntaille), kuuntelupaikkoja rajoitta-

maton määrä.

Jari Keinäsellä on yli 30 vuoden kokemus koirien kouluttamisesta. Hänellä on takanaan pit-
kä ura työkoiranohjaajana, kokemusta tuhansien koirien kouluttamisesta ja koirien kanssa 

kilpailemisesta. Hän on lisäksi toiminut ammattiin valmistuneiden eläintenkouluttajaopiskeli-
joiden opettajana, ja hänet voit tavata myös Kennelliiton luonnetestituomarin työssä.

Hinnat:
70 €/koirakkopaikka, 20 €/kuuntelupaikka

HUOM! Koulutus on kaksipäiväinen, eli sunnuntain koirakkopaikoilla olevat osallistuvat myös 
lauantaipäivään, jolloin pidetään kaikille yhteinen luento-osuus. Kuuntelupaikoilla olevat saa-

vat osallistua kumpaankiin päivään samaan hintaan.

Koirakkopaikka on sitova, ja maksu tapahtuu heti ilmoittautumisen jälkeen. Paikka on sinun 
maksusuorituksen suoritettuasi. Saat maksutiedot ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli tulo-
si peruuntuu, voit myydä itse myydä paikkasi eteenpäin. Sunnuntaipäivä toteutuu, jos kaikki 

koirakkopaikat saadaan myytyä.

Kuuntelupaikkoja on rajoittamaton määrä, ja ilmoittautuminen niihin ei ole sitovaa. Kuuntelu-
paikkojen maksutiedot laitetaan ilmoittautuneille lähempänä koulutusta.

Ilmoittautumiset tapahtuman julkaisuun Facebookissa, 
tai suoraan Miisalle (miisasaukkonen@gmail.com).

Koulutus järjestetään Kemkon hallilla. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan lähempänä.

Nyt on koulutus, johon kannattaa ehdottomasti kaikenlaisten koiranomistajien osallistua! 
Kuuntelupaikallakin oppii PALJON. Tervetuloa!

JARI KEINÄSEN KOULUTUS 30.–31.3.2019
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KEMKOLAISET TOKON SM-KISOISSA

Tokon SM-kisat järjestettiin tänä vuon-
na Limingassa 18.–19.8. Tiina ja Senni 
olivat ansainneet hienoilla tuloksillaan 

paikan SM-yksilökisasta. Tokovastaavan 
ominaisuudessa Tiina jo puolisen vuot-
ta ennen kisoja alkoi tiedustella, olisiko 

meillä muilla lajin harrastajilla kiinnostus-
ta yrittää saada KemKolta myös joukkue 

mukaan SM-kisoihin – kerrankin kun 
kisat vielä olivat aivan kotikonnuilla. 

Tokossa SM-joukkueessa on oltava 
koiria useammasta kisaluokasta, myös 
siis alemmista luokista. Lopulta Kem-

Koa lähti kisoihin edustamaan joukkue 
seuraavalla kokoonpanolla:

ALO: Miinuksen Eega Beeva ”Roco” & 
Maria Partanen

AVO: High Volts Looping Louis ”Elmeri” & 
Minttu Merivirta

EVL: Lapintähti Xenia ”Senni” &           
Tiina Maunu

SM-kisat olivat kaksipäiväiset: Lauan-
taina kisattiin sekä avoin luokka 
että erikoisvoittajaluokan kar-

sinnat. Sunnuntaina puolestaan 
olivat vuorossa alokasluokan ja 
voittajaluokan koirakot, ja päivä 
huipentui EVL-luokan finaaliin.  

Tiina ja Senni keräsivät EVL-luo-
kassa pisteitä yhteensä 171, 

eli ihan ei tulokseen asti päästy. 
Minttu ja Elmeri tekivät AVO-luo-

kassa 3-tuloksen (206,34 p.). 
KemKon upeimmasta suorituk-
sesta vastasivat Maria & Roco, 
jotka 1-tuloksen (182,5 p.) siivit-
tämänä saivat myös TK1-koulu-

tustunnuksen.
Kuvat: SporttiRakki
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www.jakke-lisaravinteet.fi

KOTIMAISET
KOIRIEN LISÄRAVINTEET

Nivelet ja jänteet 
ovat jatkuvassa 
rasituksessa –
varsinkin aktiivikoirilla. 
Myös vanhenevat 
koirat tarvitsevat 
nivelilleen tukea.

Pakkauskoot: 150 g, 300 g ja 500 g

Jälleenmyyjiltä ja
verkkokaupasta

NIVELONGELMIIN    

Gluko+HA

Move+ ja Agility 
SISÄLTÄVÄT MYÖS 
KOLLAGEENEJÄ!

Agility

P. 040 738 4194, 040 738 4198

NIVELONGELMIIN  
ja KOVAAN 

RASITUKSEEN

MARKKINOIDEN 
PARHAAT 

PITOISUUDET –
EI TÄYTEAINEITA!

Move+

Action
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VAIKEUKSIEN KAUTTA VOITTOON
Noora Leppikangas

Minä jos kuka olen kuullut usein kysyttävän, että 
miksi päädyin juuri beagleen. Valitettavasti se 
on edelleen kysymys, johon en osaa vastata vie-
lä tänäkään päivänä. Rotuna se on antanut ja 
opettanut minulle paljon, sillä näiltä mitään ei 
saa ilmaiseksi. Hugo on se koira, jonka kanssa 
päädyin kokeilemaan, minkälaista agility todelli-
suudessa on. Ilmoittauduimme mukaan Kemin 
Koiraharrastajien hallilla järjestettävälle agilityn 
alkeiskurssille Hugon ollessa 9 kk ikäinen, josta 
kaikki sai alkunsa.

Ensimmäisillä koulutuskerroilla opeteltiin estei-
den suorittamista oikein, ja jo tuolloin koira tuntui 
oppivan asioita nopeasti, mikä teki opettamises-
ta yllättävän helppoa. Kerrasta toiseen intohimo 
agilitya kohtaan kasvoi, ja samalla se sinetöi pää-
töksen ilmoittautua mukaan jatkokurssille, josta 
saimme erinomaiset eväät jatkoon. Alkumatka 
Hugon kanssa saattoi tuntua liiankin helpolta, 

kun ei vielä tiennyt, millainen tie meitä odotti.

Ensimmäisen virallisen ryhmäpaikan saanti tun-
tui silloin maailman parhaimmalta asialta. Var-
maan juuri siksi, että Hugo oli ensimmäinen 
koira, jonka kanssa halusi kokeilla jotain täysin 
erilaista. Tuolloin perheeseemme kuului jo en-
tuudestaan yksi beagle Kio, jonka kanssa har-
rastaminen oli silloin täysin mahdotonta. Hugos-
sa oli jotain erilaista, se omasi pienen määrän 
miellyttämisenhalua, mitä harvemmin tämän 
rotuiselta koiralta löytää edes sattumalta. Sen 
työskentelyssä näkyi into ja kehittyminen koulu-
tuskerrasta toiseen, vaikka oma tekeminen oli-
kin vielä tuolloin hukassa. 

Kokemuksen karttuessa kehittyi myös oma työs-
kentely parempaan suuntaan, sillä olihan mo-
lemmat lähteneet agilityn maailmaan mukaan 
täysin samasta tilanteesta, tyhjästä.

Nuori koira kehittyi tuolloin nopeasti, mikä vain 
vahvisti päätöstäni tavoitella kilpailemista, kun 
koira on siihen valmis. Treenikerrasta toiseen 
koira tuntui aina vain paremmalta, ja sen kanssa 
oli suorastaan ilo tehdä töitä yhdessä.

Ongelmia onnistumisten tiellä

Nuoren koiran iän karttuessa mukaan tulivat 
ongelmat. Erilaiset hajut kiinnostivat ja alkoivat 
viedä mukanaan, jolloin omakin mielenkiinto oli 
vaakalaudalla. Vauhti hiipui ja ongelmat tuntui-
vat ylitsepääsemättömiltä, mikä sai vähäisetkin 
treenitkin tuntumaan vastenmielisiltä.

Sen hetkinen oma kokemus ja tieto koirankou-
luttamisesta eivät helpottaneet tilannetta.  Tur-
hanpäiväinen tiuskiminen ja huutaminen koiralle 

Kuva: Ville Saukkoriipi
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oli turhaa, mutta eihän sitä  tajunnut, että missä 
vika todellisuudessa oli. Kävin useamman koulut-
tajan juttusilla ja treeneissä hakemassa apua on-
gelmaamme, mutta se tuntui olevan yhdenlaista 
hakuammuntaa. Joinakin päivinä koira tuntui 
treeneissä jälleen hyvältä, ja toisinaan teki mieli 
vajota takin sisälle ja itkeä. Parinkin kouluttajan 
suusta sain kuulla sanat, että tilanne on vaikea, 
eivätkä he osaa auttaa. Tämän jälkeen tilanne 
tuntui epätoivoiselta, vaikka edelleen sisälläni 
paloi halu harrastaa ja viedä koiraa eteenpäin. 
Vaikeuksista huolimatta päätin jatkaa eteenpäin 
päivä kerrallaan ja riemuita niistä pienistä hyvis-
tä hetkistä, joita meillä välillä oli.

Ongelmien myötä sain myös lukuisia kertoja 
kuulla kilpailuissa siitä, kuinka metsästyskoira 
löysi jäniksen kentältä, silloin kun hajut veivät 
mennessään. Sanat ”se onkin metsästyskoira...” 
kuuluttajan suusta tilanteessa, missä virhe ta-
pahtuu, saa ihon nousemaan kananlihalle, siinä 
vain on jotain minulle vastenmielistä. Nämä ovat 
niitä asioita, joita joutuu kuulemaan aika paljon 

vielä tänäkin päivänä. Ymmärrettävää on, että 
kun kilpailee metsästykseen jalostetulla koiral-
la lajissa, missä kilpakumppaneina ovat nopeat  
shetlanninlammaskoirat ja terrierit, ei voi pärjä-
tä nopeudella, mutta tekniikalla voi, ja se on mei-
dän tavoite.

Noustuamme Hugon kanssa 2-luokkaan ongel-
mat tuntuivat palaavan kuin olisimme siirtyneet 
ajassa taaksepäin. Hajut alkoivat jälleen kiinnos-
tamaan enemmän kuin työskentely kanssani, 
jonka myötä onnistuimme tekemään kilpailuissa 
lukuisia yliaikanollia. Starteista toiseen ongelma 
tuntui vain pysyvän, ja lopulta se seurasi muka-
na myös viikkotreeneihin. Tilanne tuntui jälleen 
turhauttavalta, ja huomasin jälleen purkavani 
pahaa mieltäni koiralle, mikä ei todellakaan hel-
pottanut tilannetta. Hugo paineistui entisestään 
tilanteesta ja purki sen etsimällä jotain kiinnos-
tavampaa kuin tiuskiva emäntä. Kukapa sitä nyt 
haluaisi miellyttää pahantuulista ohjaajaa? Ai-
van, ei kukaan.

Kuva: Anu Henttunen
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Onneksemme saimme valmennuspaikan, jossa 
ongelmaamme päästiin purkamaan. Koulutta-
jan katsellessa tilannetta se kaikki lähti minus-
ta itsestäni. Koira oli oma iloinen itsensä niin 
kauan, kunnes toruin sitä, jolloin sen olemus 
muuttui täysin. Jutellessamme asiasta tajusin, 
että koko ajan ongelmia olen aiheuttanut minä 
eikä Hugo. Ohjaajan näkökulmasta voi syy usein 
vierähtää koiran niskaan, mutta todellisuudessa 
se pääsyy löytyy peiliin katsomalla, sen jos minkä 
olen yhteisellä matkallamme oppinut. Päätim-
me rakentaa luottamussuhteemme uudestaan, 
koiran ehdoilla, ilman pakotteita. Yhdessä teke-
misestä tehtiin hauskaa ja yritettiin löytää hyvä 
palkkaustapa, mutta vielä tuolloin se toimi nakeil-
la ja lihapullilla.

Ajan myötä yhteistyömme parani, mikä näkyi yh-
teisessä tekemisessä. Ilo näkyi koirassa hännän 
heilutuksena ja hymynä ohjaajassa, mutta aina 
ei mennyt kuin saduissa. Välillä mukaan mahtui 
huonompiakin päiviä, jolloin palattiin hetkellisesti 
entiseen, hajujen nuuskutteluun. Tuolloin ei käy-
nyt pienessä mielessäkään, että vika voisi olla 
huonossa palkassa, vaan etsin vikaa itsestäni. 
Mitä olin tehnyt väärin? Pääsimme osallistu-
maan Tiia Vitikaisen kaksipäiväiseen valmennuk-
seen, jossa ensimmäisenä hän havaitsi ongel-
man olevan kehnossa palkassa. Päätimmekin 
kokeilla seuraavana päivänä erilaisia herkkuja ja 
testata niiden vaikutusta. Palkkaamiseen käytet-
tiin namipalloa, jonka sisälle laitettiin nami niin, 
että koira voi sen aukaista ja ottaa. Kokeilimme 
tavallisten nakkien ja lihapullien sijaan kuivattua 

maksaa ja sydämiä, joilla oli merkitävä vaikutus 
koiraan. Hugo oli täysin erilainen, täynnä intoa ja 
energiaa, mitä se ei ollut aikoihin ollut. Näinkin 
pienellä asialla on huomattava vaikutus!

Löysimme ilon kisaamiseen

Yhteisen matkamme varrella olleista vaikeuk-
sista huolimatta emme ole menettäneet toivoa 
vaan jatkaneet päättäväisesti eteenpäin, etsien 
jokaisesta suorituksesta pieniä onnistumisia, 
joista iloita. Ennen tunsin kisaamisen pakko-
mielteiseksi, mutta nykyisin kisapäivämme ovat 
hauskaa yhdessä tekemistä ilman turhia pai-
neita. Hugosta on muovautunut ajan saatossa 
miellyttävä kisakaveri, jonka kanssa pärjää pit-
källe hyvällä huumorintajulla, sillä se osaa vielä-
kin yllättää omapäisyydellään.

Ongelmien vähentyessä lisääntyivät kisatulok-
set, joista jokaisesta olemme iloinneet. Kuluneen 
vuoden aikana startteja on ollut lukuisia, mutta 
mieltä lämmittävimmät ovat nämä puhtaat nol-
lat, jolloin tietää onnistuneensa jossain. Tämän 
vuoden lokakuussa nousimme 3-luokkaan, jossa 
teimme jo ensimmäisen nollatuloksen hyppyra-
dalta marraskuussa! Hugo on koira, jonka kans-
sa olemme kokeneet paljon niin hyviä kuin huo-
noja hetkiä, mutta ne jos mitkä ovat opettaneet 
ja palkinneet - hetkeäkään en antaisi pois.

Kuvat: Reima Mukkala
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Mätsäri Cupin tarkempia tietoja kotisivuillamme:
https://keminkoiraharrastajat.com/kilpailut/matsarit/matsari-cup-2019/

https://keminkoiraharrastajat.com/kilpailut/matsarit/matsari-cup-2019/
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KEMKON VASTUUHENKILÖT VUONNA 2019

AURAUSPÄÄLLIKKÖ, KYÖSTI KEKÄLÄINEN
Aurauspäällikkö huolehtii Kemkon kentän kunnosta 
talvisin eli tilaa tarpeen mukaan koneen kentälle ja 
talkoolaisia kola-sulkeisiin. :) Aurauspäällikkö toivookin 
iloista ja runsaslukuista talkooväkeä tekemään lumi-
työt, niin kaikilla on mahdollisuus mukavaan harrasta-
miseen. –Kyösti

RALLY-TOKOVASTAAVA, JOHTOKUNTA
Rally-tokovastaava suunnittelee KemKon rally-tokoki-
soja ja koulutuksia ja takaa jäsenille mahdollisuuden 
lajin treenaamiseen kesä- ja talvikaudella. Kisoja järjes-
tämme noin 1–2 kertaa vuodessa. Vuodelle 2019 on 
suunnitteilla kahdet kisat. –Johtokunta

TOKOVASTAAVA, TIINA MAUNU
Tokovastaava varmistaa, että jäsenillä on mahdolli-
suus lajin harrastamiseen sekä tarvittavat välineet ja 
tarvikkeet, joita treenaamiseen tarvitaan. Koulutuksia-
kin voidaan järjestää tarvittaessa. KemKon tokotiimi 
on vielä melko pieni (vaikkakin pippurinen), joten uusia 
lajista innostuneita mahtuu aina mukaan!
–Tiina

AGILITYVASTAAVA, RITVA TUOMINEN
Agilityvastaavana huolehdin, että harjoitukset pyörivät 
yhdistyksessä. Järjestän tarpeen mukaan myös ulko-
puolista koulutusta kaikille halukkaille. Huolehdin Kem-
Kon virallisten kisojen anomisesta ja olen ylitoimitsijan 
apuna niiden järjestämisessä. Toimin myös yhteyshen-
kilönä SAGIin päin agilityasioissa. –Ritva

NÄYTTELYVASTAAVA, NOORA LEPPIKANGAS
Näyttelyvastaava suunnittelee ja organisoi kuluvan 
vuoden aikana järjestettävät match show´t. Mätsärei-
tä pyritään järjestämään 3 kertaa vuodessa. Mätsärit 
ovat hauskoja ja leikkimielisiä tapahtumia, joihin ovat 
tervetulleita kaikennäköiset ja -rotuiset koirat. Pide-
tään siis yhdessä hauskaa seuramme mätsäreissä 
tulevanakin vuotena, tervetuloa mukaan! –Noora
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ESTEPÄÄLLIKKÖ, NOORA LEPPIKANGAS
Estepäällikkö huolehtii esteiden kunnosta, turvallisuu-
desta ja kisakuntoisuudesta. Mikäli havaitset käytös-
sä olevissa esteissä puutteita tai vikoja, voit ilmoittaa 
niistä minulle. Huolehtikaamme jokainen omalta osal-
tamme esteiden kunnosta, jotta jokainen meistä voisi 
myös jatkossa treenata turvallisesti. Hauskoja ja tur-
vallisia treenejä tulevalle vuodelle! –Noora

KENTTÄ- JA HALLIPÄÄLLIKKÖ, JANNE TUOMINEN

Vastaan kentän ja hallin kunnosta niin, että ne olisivat 
mahdollisimman hyvässä ja turvallisessa kunnossa jä-
senille. Puutteista ja vioista voi ottaa minuun yhteyttä. 
Kehitys- ja parannusideoita otetaan mielellään vas-
taan. –Janne

KOTISIVUJEN PÄIVITTÄJÄ MIISA SAUKKONEN 
(+ MINTTU MERIVIRTA)
Kotisivuja pyritään pitämään ajan tasalla seuramme 
koulutusten ja muiden tapahtumien suhteen. Koti-
sivuilta löytyy myös tietoja kemkolaisista koirakoista, 
joten muistakaahan ilmoitella, jos koiranne saa uuden 
tittelin, vaihtaa kisaluokkaa tms. –Miisa

KANTTIINIVASTAAVA SATU SARAJÄRVI 
(+ JULIA NEVALAINEN)
Kanttiinivastaava huolehtii, että KemKon kehuja saa-
nut kanttiini pyörii mallikkaasti tapahtumassa kuin 
tapahtumassa. Kanttiinivastaava seuraa tuotteiden 
menekkiä ja suunnittelee sen pohjalta tarjontaa tu-
leviin kisoihin. Varsinaisina kisapäivinä toki kanttiinin 
pyörittämiseen tarvitaan useita apukäsiä! –Satu

KEMKOLAISEN TOIMITTAJA, MINTTU MERIVIRTA
Jäsenlehtemme on teidän jäsenten näköinen, joten 
sisällön tuottamiseen toivotaan kaikkien apuja. Jos 
olet kiinnostunut kirjoittamaan vuoden 2019 lehteen, 
niin ota rohkeasti hihasta kiinni! Kaikkien panos yhtei-
sen lehtemme eteen on arvokasta. –Minttu
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KEMKOLAISTEN TULOKSIA
VUODELTA 2018

Englanninkääpiöterrieri POHJ MVA FI MVA SE MVA NO MVA RTK1 Great Bernina’s Qas-
tehelmi “Nyyti”, Om. Miisa Saukkonen

10.2.2018 Tallinna, AVO-ERI AVK1 SA PN1 ROP SERT
11.2.2018 Tallinna, AVO-ERI AVK1 SA PN1 ROP SERT CACIB
12.5.2018 Oulu, AVO-ERI AVK2 PN3 SA VARA-SERT
16.6.2018 Rovaniemi, AVO-ERI AVK2 PN4 SA VARA-SERT
7.7.2018 Oulu, AVO-ERI AVK1 PN2 SA SERT VARA-CACIB > FI, SE & EE MVA
21.7.2018 Kemi, AVO-ERI AVK2 PN4 SA
4.8.2018 Fauske, VAL-ERI VAK1 SA PN1 ROP SERT CACIB > NO & POHJ MVA, C.I.B.

NÄYTTELYT

Schapendoes FI MVA RTK4 TK1 High Volts Looping Louis “Elmeri”, 
Om. Minttu Merivirta 

12.5.2018 Oulu, VAL-ERI VAK1 SA PU2 NORD VARA-SERT
21.7.2018 Kemi, VAL-ERI VAK1 SA PU1 ROP CACIB

Beagle Hugo ”Hugo”, Om. Noora Leppikangas

20.7.2018 Kokkola, AVO-ERI AVK2 SA PU2 VARA-SERT
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AGILITY

Bordercollie Tingelbergin Tweet Queen ”Ninja”, Ohj. Seija Kekäläinen

8.4.2018 Tornio, 1-lk, -4,30 LUVA
5.5.2018 Tornio, 1-lk, -10,60 LUVA
27.5.2018 Kemi, 1-lk, -9,22 LUVA
9.6.2018 Inari, 1-lk, -10,48 OIVA
7.7.2018 Keminmaa, 1-lk, -19,87 OIVA
25.8.2018 Keminmaa, 2-lk, -10,03 LUVA
25.8.2018 Keminmaa, 2-lk, -9,13 LUVA
2.9.2018 Rovaniemi, 2-lk, -6,04 OIVA
2.9.2018 Rovaniemi, 2-lk, -4,35 LUVA
29.9.2018 Tornio, 2-lk, -5,55 LUVA SERT
27.10.2018 Tornio, 3-lk, -0,85 

Beagle Hugo ”Hugo”, Ohj. Noora Leppikangas

30.5.2018 Rovaniemi, 2lk, -5,30 LUVA
2.9.2018 Rovaniemi, 2lk, -5,51 LUVA
13.10.2018 Oulu, 2lk, -3,84 OIVA SERT
24.11.2018 Tornio, 3lk, -0,61

Bordercollie TK1 Dwylch Tigris Altaica ”Roihu”, Ohj. Tiina Maunu

8.6.2018 Inari, 1-lk, -12,47 LUVA
12.8.2018 Kemi, 1-lk, -13,71 LUVA
12.8.2018 Kemi, 1-lk, -9,97 OIVA
25.8.2018 Keminmaa, 2-lk, -12,39 LUVA
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MUUT LAJIT

Bordercollie FI TVA RTK3 Lapintähti Xenia ”Senni”, 
Ohj. Tiina Maunu

Toko:
27.1.2018 Tornio, 261 p. EVL1
31.3.2018 Tornio, 230,5 p. EVL2
28.7.2018 Kemi, 259 p. EVL1 —> piirinmestaruuskisan 1. sija
9.9.2018 Rovaniemi, 286 p. EVL1

Rally-toko:
23.9.2018 Oulu, VOI88 —> RTK3

Beagle Kio ”Kio”, Ohj. Noora Leppikangas

25.10.2018 Tornio, 1lk, -6,36 LUVA

Schapendoes FI MVA RTK4 TK1 High Volts Looping Louis “Elmeri”, 
Ohj. Minttu Merivirta 

8.4.2018 Tornio, 1-lk, -14,93 LUVA
8.4.2018 Tornio, 1-lk, -5,87 LUVA
21.4.2018 Oulu, 1-lk, -10,91
5.5.2018 Tornio, 1-lk, -14,50 OIVA
12.8.2018 Kemi, 2-lk, -6,04 LUVA
24.11.2018 Tornio, 2-lk, -14,00
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Bordercollie TK1 Dwylch Tigris Altaica ”Roihu”, 
Ohj. Tiina Maunu

Toko:
30.6.2018 Kemi, 303,5 p. AVO1

Rally-toko:
28.4.2018 Kemi, ALO97
28.4.2018 Kemi, ALO100

Schapendoes FI MVA RTK4 TK1 High Volts Looping Louis “Elmeri”,  
Ohj. Minttu Merivirta 

Toko:
31.5.2018 Rovaniemi, 182 p. ALO1
3.6.2018 Rovaniemi, 194 p. ALO1 —> TK1
30.6.2018 Kemi, 252,5 p. AVO2
28.7.2018 Kemi, 225 p. AVO2
18.8.2018 Liminka, 206,34 p. AVO3

Rally-toko:
24.2.2018 Kuopio, MES78
14.4.2018 Tornio, MES97
28.4.2018 Kemi, MES75
28.4.2018 Kemi, MES91
16.6.2018 Kalajoki, MES88
16.6.2018 Kalajoki, MES93
8.7.2018 Hämeenlinna, MES76
15.7.2018 Oulu, MES74
15.7.2018 Oulu, MES87
4.8.2018 Kemi, MES91
19.8.2018 Oulu, MES83
13.10.2018 Lieto, MES89
9.12.2018 Lieto, MES91
9.12.2018 Lieto, MES82
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UUDET VALIOT 2017–2018

Kääpiöpinseri BY JMVA BYJV-17 A’Dreams Black
Temptation ”Tino”,
Om. Tarja Aalto & Sampo Koivuniemi

Valko-Venäjän juniorimuotovalio, vahvistettu 3.9.2017
Valko-Venäjän juniorivoittaja, vahvistettu 2.9.2017

Bordercollie FI TVA RTK3 Lapintähti Xenia 
”Senni”,
Om. Tiina Maunu

Suomen tottelevaisuusvalio, 
vahvistettu 11.8.2017



42

Shetlanninlammaskoira FI AVA Zelmarin 
Ihana Ilona ”Eve”,
Om. Ritva Tuominen

Suomen agilityvalio, vahvistettu 2.6.2017

Schapendoes FI MVA RTK4 TK1 High Volts 
Looping Louis ”Elmeri”,
Om. Minttu Merivirta

Suomen muotovalio, vahvistettu 20.7.2017

Australianpaimenkoira FI AVA Ardiente Querrero 
Orgulloso ”Dino”, 
Om. Fanny-Maria Dianoff

Suomen Agilityvalio, vahvistettu 3.10.2017

Englanninkääpiöterrieri POHJ MVA FI MVA 
SE MVA NO MVA RTK1 Great Bernina’s 
Qastehelmi “Nyyti”, Om. Miisa Saukkonen

Suomen muotovalio, vahvistettu 9.7.2018
Ruotsin muotovalio, vahvistettu 6.12.2018
Norjan muotovalio, vahvistettu 6.12.2018
Pohjoismaiden muotovalio, 
vahvistettu 17.12.2018
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Leppoisaa joulua 
ja menestyksekästä vuotta 2019 

kaikille jäsenillemme 
sekä yhteistyökumppaneille!


