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Tätä kirjoittaessani joulu on jo ovella. Pikkujoulut ja syyskokous pidettiin joulu-
kuun puolivälissä hallissa. Osallistujia oli paljon, ja saatiin paljon hyviä keskusteluja 
asioista. 

Kokouksessa päätettiin ostaa nelivetolava-auto auralla. Auto on nyt ostettu ja en-
simmäiset lumityöt sillä tehty. Vaikuttaa helpottavan lumitöitä, koska hyvin jaksoi 
märkääkin lunta pukata. Edelleen tarvitaan kolanaisia ja -miehiä siirtämään lumet 
hallin vierestä, muttei tarvitse kolata enää kovin kauas. Johtokunta suunnittelee 
jonkinlaisen kiertävän lumityölistan, jotta lumityöt saadaan jatkossa tasapuolises-
ti hoidettua.

Toinen iso asia budjetin ja talkootyön kannalta on, ettei ensi vuonna järjestetä 
agilitykilpailuja. Kilpailujen osallistujamäärät ovat vuosien aikana laskeneet ja pa-
kolliset kulut kasvaneet, joten tuotot ovat laskeneet. Järjestetään sitten muita ta-
pahtumia, esimerkiksi mätsäreitä ja rally-tokokilpailuja.

Ensi vuonna agilityn SM-kilpailut järjestetään Rovaniemellä 21.–23.8. ja MM-kilpailut järjestään 10.–13.9. Tal-
linnassa. Ensi vuonna myös järjestetään kautta aikojen ensimmäiset Junioreiden Avoimet maailmanmesta-
ruuskilpailut Vantaalla 9.–12.7.  Suomeen odotetaan saapuvaksi yhteensä noin 500 koirakkoa kannustus-
joukkoineen noin 25 eri maasta, eli iso tapahtuma tiedossa.

Yritetään saada SM-kilpailuihin Rovaniemelle iso osanotto kemkolaisista niin kilpailijoina kuin katsojinakin.

Hyvää joulua kaikille toivottelee
Janne Tuominen, Kemin Koiraharrastajat ry:n puheenjohtaja

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

PÄÄTOIMITTAJALTA
Hei kemkolaiset!

Viime vuonna heitin itselleni haasteen, että tänä vuonna lehden kirjoittajamäärä tuplaantuisi 
vuoden 2018 neljästä kirjoittajasta. Haluankin osaltani kiittää teitä kaikkia, sillä aktiivisuutenne 
vuoksi tämän vuoden lehdestä tuli ennätyksellisen monipuolinen! 

Tänä vuonna KemKo on järjestänyt kahdet piirinmestaruuskisat (agility ja rally-toko), ja uusia ak-
tiivisia harrastajia on tullut mukaan iloiseen joukkoomme. Toivottavasti tuleva vuosi antaa teille 
kaikille antoisia elämyksiä koiraharrastusten parissa niin treeneissä kuin kisoissakin, ja kun näitä 
elämyksiä osuu eteen, niin kirjoitelkaahaan niitä heti ylös ensi vuoden lehteä varten. Kokemuk-
set on tehty jaettaviksi!

Minttu
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KEMKON JOHTOKUNTA VUODELLE 2020

JANNE TUOMINEN

Hei

Olen Janne Tuominen, ja olen toiminut seuran puheenjoh-
tajana jo pitkään. 

Perheeseemme kuuluu avopuolisoni Katja ja tyttäremme 
Venla, joka myös kilpailee agilityssa. Koiria perheessämme 
on viisi. Kilpailen agilityssa sheltti Windyn kanssa. Venlan 
kisakoirat ovat sheltti Oona ja bordercollie Tessa. Sheltit 
Taika ja Usva ovat jo siirtyneet eläkkeelle agilitysta.

FANNY-MARIA DIANOFF

Hei olen Fanny Dianoff. KemKon jäsenenä olen ollut 
vuodesta 2005 lähtien ja johtokunnassa toiminut
useamman vuoden ajan. Perheeseeni kuulu avopuoli-
so Petteri ja australianpaimenkoira Dino. Dino on nyt
6,5-vuotias eli uros parhaassa iässä. Päälaji meillä on 
agility. Viime aikoina on tuntunut, että olemme
löytäneet yhteisen sävelen kisakentillä. Dino ei ole ol-
lut se helpoin kisakaveri, mutta ollaan me kuljettu
hieno taival yhdessä tämän 6,5 vuoden aikana.

Agilityn vastapainoksi harrastetaan tokoa ja paimen-
nusta aina mahdollisuuksien mukaan. Kesällä tehtiin
myös uusi aluevaltaus ja käytiin reissu Norjassa! Asun-
toautolla rullattiin 2000 km pitkin poikin Norjaa. Hieno
kokemus, ja Dino oli loistava reissukaveri.

Nähdään talkoissa ja kisakentillä!
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RITVA TUOMINEN

Olen Ritva Tuominen, KemKon sihteeri, 
jäsenrekisterin ylläpitäjä ja agilityvastaa-
va. Olen aikuiseen ikään ehtinyt ja alusta 
asti KemKon toiminnassa vaikuttanut pit-
kän linjan agilityharrastaja. 

Olen kilpaillut säännöllisesti agilitya vuo-
desta 1992 lähtien koirillani. Agilityvalio-
titteleitä minulla on kertynyt koirilleni 22 
kpl, niin Suomen, Ruotsin, Norjan kuin 
kansainvälisiäkin valioita, eli kokemusta 
löytyy. Yhä vielä koulutan nuorimpia koi-
riani bordercollieita Noitaa, Hippaa, Nup-
pua ja sheltti Ipanaa ja välillä bordercollie 
Iinaa, joka on jo jäänyt kisauralta pois osa-
aikaeläkeläisen päiville. Lisäksi kotona on nyt täyseläkeläinen sheltti Eetu 12 v, joka kisasi vii-
meisen kerran KemKon piirinmestaruuskisoissa toukokuussa ollen yhtenä Kemkon voittoisassa
medijoukkueessa.
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LIA PIRTTIMAA

Olen Lia Pirttimaa, teidän ainoa saksalainen Kem-
Kossa. Tulin Suomeen, koska teillä on kunnon talvi, 
jota rakastan – ja totta kai minun mies oli toinen 
syy. Kun muutin Suomeen vuonna 2013, olin vas-
ta 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 adrenaliini-iskujaan. Vielä ennen tätä 
päätöstä mieheni ja minä olimme hakeneet Tollon 
puolivelin, Pössin, Saksasta v. 2014. Alkusuunnitel-
ma oli, että harrastan näyttelyissä käyntiä Pössin 
kanssa, mutta kun huomasin, ettei tämä ole mi-
nun 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.
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MIISA SAUKKONEN

Hei! Olen Miisa Saukkonen, ja olen johtokun-
nassa nyt toista vuotta. Perheeseemme kuu-
luu kaksi englanninkääpiöterrieriä, Niisku ja 
Nyyti. Olen aktiivinen harrastaja, ja pääosin 
vapaa-aika meneekin koirahommissa. Olen 
toiminut KemKolla näyttelyharkkojen sekä 
agilityn alkeis- ja jatkokurssien vetäjänä sekä 
järjestänyt erilaisia koulutuksia ja mätsärei-
tä.

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

MINTTU MERIVIRTA
 
Hei kaikki! Olen Minttu Merivirta, ja lyhyellä matikallani  tämän vuoden 
kesällä minulle tuli 10 vuotta täyteen kemiläisenä. Tuosta ajasta olen 
vähän yli 9 vuotta ollut myös kemkolainen ja lisäksi vuodesta 2011 
alkaen KemKon johtokunnan jäsen. Jäsenlehtemme päätoimittajana 
olen myös ollut jo melko monta vuotta. 

Arkeani pyörittävät schapendoes Elmeri sekä tiibetinterrierit Helmi 
ja Messi. Omaksi päälajiksi on vuosien saatossa muodostunut tuo ral-
ly-toko, jota myös kemkolaisille koulutan. Iloisia hetkiä vuodelle 2020 
treenien ja kisojen pariin kaikille!

SEIJA KEKÄLÄINEN

Tervehdys kemkolaiset! Olen Seija Kekäläinen, ra-
hastonhoitaja, johtokunnan jäsen sekä aktiivinen 
harrastaja. Harrastuskavereina minulla on edelleen 
bc:t Neccu ja Ninja. Vanhin koirani Nuusku on eläk-
keellä ja nauttii sohvakoiraelämästä sekä lenkkeilys-
tä. Neccun kanssa harrastellaan ja kisaillaan rally-to-
kossa. Ninjan kanssa on keskitytty agilityn saloihin, 
niin treeneissä kuin kisakentilläkin. Mukana meidän 
koiraelämässämme on aktiivisesti myös kepo Kyösti. 

Laumamme toivottaa koiramaista joulunaikaa sekä 
aktiivista ja iloista harrastus-, talkoo- ja kisavuotta 
kaikille jäsenillemme!
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TEIJA MUSTONEN

Hei! Olen Teija Mustonen. Seuran jäseneksi olen tul-
lut alkuvuodesta 2019 ja nyt juuri uutena valittuna 
johtokuntaan.

Perheeseeni kuuluu avopuoliso Janne, kaksi omaa 
poikaa Remu 16 v ja Albert 12 v, Jannen poika Kas-
per 14 v ja tyttö Erika 11 v. Lisäksi perheeseemme 
kuuluu karvaiset timanttimme Jalmari 3 v ja Alma 
1 v, jotka molemmat ovat rodultaan welsh corgi 
pembrokeja.

Koirien parissa olen harrastellut jo pidemmän ai-
kaa; aiemmin tosin eri merkeissä kuin nykyään. Meillä oli exän kanssa aikanaan kolme beaglea ja karkea-
karvainen istrianajokoira. Harrastelin tuolloin näyttelyitä ja metsällä käyntiä koirien kanssa. 

Eron myötä kuviot vaihtuivat, ja vaihdoinkin kokonaan rotua ja harrastusmuoto muuttui täysin. Jalmarin 
kanssa olen käynyt nosework-alkeet ja rally-tokonkin kyltit olemme treenanneet läpi ilman kisailua. Nyt 
kuitenkin tämänhetkinen päälajini on ainoastaan agility. Tarkoituksena minulla onkin startata virallisilla 
kisaradoilla ensi vuoden puolella. Alman kanssa olemme myös käyneet ahkerasti agilityn alkeita pentu-
ryhmässä.

Jäsenille iloista harrastusmieltä! Nähdään kentillä!
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NOORA LEPPIKANGAS

Hei vaan kaikille! Olen Noora Leppikangas, ja tämä 
on toinen vuoteni johtokunnassa. Jäsen olen ollut 
kohta neljän vuoden ajan, jonka aikana on tapahtu-
nut paljon. Toimin seurassa kouluttajana sekä este-
vastaavana. 

Kotoa harrastuskavereita löytyy tällä hetkellä kol-
me, beaglet Hugo 4 v ja Kio 6 v sekä pian 1 v täyttä-
vä pieni amerikanpaimenkoira Dali. Meidän tämän 
hetkinen harrastuslaji on agility, jossa myös kilpail-
laan aktiivisesti. Hugo kilpailee 3-luokassa, ja Kion 
kanssa kilpaillaan vielä 2-luokassa sekä perheen nuorimmainen opettelee vasta agilityn alkeita. Dalin ja 
Hugon kanssa treenataan tulevana vuotena myös Suomen agilityliiton valmennusrenkaassa, Pohjois-Suo-
men TopTeamissä. Oman harrastamisen ohella koulutan kahta agilityryhmää, mikä on opettanut minulle 
uskomattoman paljon - sitä oppii katsomaan ja ajattelemaan asioita eri näkökulmista. Kouluttamisessa 
minulle tärkeintä on, että jokainen oppisi iloitsemaan ja nauttimaan yhteisestä tekemisestä koiran kans-
sa, sillä harrastamisen tulee olla hauskaa niin ohjaajasta kuin koirasta. Hymyssä suin treenaamaan, niin 
onnistut varmasti! 

Iloista mieltä tulevan vuoden treeneihin ja haasteisiin!
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KEMKON VASTUUHENKILÖT VUONNA 2020

AURAUSPÄÄLLIKKÖ, KYÖSTI KEKÄLÄINEN
Aurauspäällikkö huolehtii KemKon kentän kunnosta tal-
visin eli tilaa tarpeen mukaan koneen kentälle ja talkoo-
laisia kolaamaan. Aurauspäällikkö toivookin iloista ja run-
saslukuista talkooväkeä tekemään lumityöt, niin kaikilla 
on mahdollisuus mukavaan harrastamiseen. 

RALLY-TOKOVASTAAVA, MINTTU MERIVIRTA
Rally-tokovastaava suunnittelee KemKon rally-tokokisoja 
ja koulutuksia ja takaa jäsenille mahdollisuuden lajin tree-
naamiseen kesä- ja talvikaudella. Kisoja järjestämme noin 
1–2 kertaa vuodessa.  

TOKOVASTAAVA, TIINA MAUNU
Tokovastaava varmistaa, että jäsenillä on mahdollisuus la-
jin harrastamiseen sekä tarvittavat välineet ja tarvikkeet, 
joita treenaamiseen tarvitaan. Koulutuksiakin voidaan 
järjestää tarvittaessa. KemKon tokotiimi on vielä melko 
pieni (vaikkakin pippurinen), joten uusia lajista innostu-
neita mahtuu aina mukaan!

AGILITYVASTAAVA, RITVA TUOMINEN
Agilityvastaava huolehtii, että harjoitukset pyörivät yh-
distyksessä. Tarpeen mukaan järjestetään myös ulkopuo-
lista koulutusta kaikille halukkaille. Agilityvastaava toimii 
myös yhteyshenkilönä SAGIin päin agilityasioissa. 

NÄYTTELYVASTAAVA, JOHTOKUNTA
Näyttelyvastaava suunnittelee ja organisoi kuluvan vuo-
den aikana järjestettävät match show´t. Mätsäreitä pyri-
tään järjestämään noin 3 kertaa vuodessa. Mätsärit ovat 
hauskoja ja leikkimielisiä tapahtumia, joihin osallistumalla 
voi treenata oikeita näyttelytilanteita. 
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ESTEPÄÄLLIKKÖ, NOORA LEPPIKANGAS
Estepäällikkö huolehtii esteiden kunnosta, turvallisuu-
desta ja kisakuntoisuudesta. Mikäli havaitset käytössä 
olevissa esteissä puutteita tai vikoja, voit ilmoittaa niistä 
Nooralle. Huolehtikaamme jokainen omalta osaltamme 
esteiden kunnosta, jotta jokainen meistä voisi myös jat-
kossa treenata turvallisesti. 

KENTTÄ- JA HALLIPÄÄLLIKKÖ, JANNE TUOMINEN

Kenttä- ja hallipäällikkö vastaa kentän ja hallin kunnosta 
niin, että ne olisivat mahdollisimman hyvässä ja turvalli-
sessa kunnossa jäsenille. Puutteista ja vioista voi ottaa 
Janneen yhteyttä. Kehitys- ja parannusideoita otetaan 
mielellään vastaan. 

KOTISIVUJEN PÄIVITTÄJÄ, MIISA SAUKKONEN 
Kotisivuja pyritään pitämään ajan tasalla seuramme 
koulutusten ja muiden tapahtumien suhteen. Kotisivuil-
ta löytyy myös tietoja kemkolaisista koirakoista, joten 
muistakaahan ilmoitella, jos koiranne saa uuden tittelin, 
vaihtaa kisaluokkaa tms. 

KANTTIINIVASTAAVA, SATU SARAJÄRVI 
JA HEIDI YLITALO
Kanttiinivastaava huolehtii, että KemKon kehuja saanut 
kanttiini pyörii mallikkaasti tapahtumassa kuin tapahtu-
massa. Kanttiinivastaava seuraa tuotteiden menekkiä ja 
suunnittelee sen pohjalta tarjontaa tuleviin kisoihin. Var-
sinaisina kisapäivinä toki kanttiinin pyörittämiseen tarvi-
taan useita apukäsiä! 

KEMKOLAISEN TOIMITTAJA, MINTTU MERIVIRTA
Jäsenlehtemme on teidän jäsenten näköinen, joten sisäl-
lön tuottamiseen toivotaan kaikkien apuja. Jos olet kiin-
nostunut kirjoittamaan vuoden 2020 lehteen, niin ota 
rohkeasti hihasta kiinni! Kaikkien panos yhteisen lehtem-
me eteen on arvokasta. 
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KEMKON VUODEN KOIRAT 2018

Vuoden agilitytulokas 2018:

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

Vuoden agilitykoira 2018:

Bordercollie Muttaburra 
Pure New Wool ”Iina”, 
ohj. Ritva Tuominen

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

Kuva: Pirkko Riekki
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Kuva: Timo Rautio

Vuoden näyttelykoira 2018:

Englanninkääpiöterrieri C.I.B 
POHJ FI SE NO EE MVA RTK1 
Great Bernina’s Qastehelmi 
”Nyyti”, om. Miisa Saukkonen

Vuoden tokokoira 2018:

Bordercollie FI TVA RTK4 Lapintähti 
Xenia ”Senni”, ohj. Tiina Maunu

Vuoden rally-tokokoira 2018:

Belgianpaimenkoira 
tervueren FI MVA FI TVA RTK4
 Dordilla Icecoffee ”Milla”, 
ohj. Susa Rantala
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Agility/möllit:
Lia Pirttimaa & Tollo

Agility/1-luokka:
Marika Kaniin & Enzo

Takanamme on melkein 4 vuotta taistelua. Tollo 
oli aina nopea koira, mutta se oli kiinnostunut 

kaikesta muusta kuin agilityradasta. Kastroinnin 
jälkeen treenit ovat edistyneet paljon nopeam-
min. Viimeistään tämän myötä emäntä sai roh-
keutta – muiden kemkolaisten takia/ansiosta – 

hakea lisenssin.

Enzo on 5-vuotias walesinspringerspanieli, joka on syntynyt 
kemkolaiseksi. Harrastaminen aloitettiin n. 4kk:n iässä pentu-
kurssilla, josta jatkettiin alkeisagilityyn ja jatkokurssille. Enzo 

on jatkanut harrastusta KemKon ohjatuissa ryhmissä.

Enzo on luonteeltaan iloinen ja kaikkien kaveri. Välillä tosin 
jännittää, ja silloin täytyy tutkailla tilannetta vähän etäämpää. 
Parasta mitä Enzo tietää, on touhuta yhdessä oman mamman 
kanssa, ja Enzo onkin aina häntä iloisesti heiluen lähdössä har-

AGILITYN KERHONMESTARIT 2019

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

rastamaan. Treeneissäkin jännittää, ja kisoissa se vasta jännittääkin! Silloin ei aina pysty keskitty-
mään siihen, mitä mamma sanoo, mutta kun Enzo pääsee vauhtiin, silloin mennään täysiä! 

Tänä vuonna Enzo savutti 1-lk:n kerhonmestaruuden voittamalla toukokuussa järjestetyissä 
oman seuran kisoissa molemmat agilityradat. Toiselta radalta virhepisteitä kertyi 20, mutta 
toisen radan voitto irtosi puhtaalla 0-tuloksella, josta Enzo sai myös LUVAn. Mikä sen muka-
vampaa kuin omissa kisoissa nousta korkeimmalle korokkeelle! Tulevana vuonna jatkamme 

harjoittelua tähtäimessä vielä yksi LUVA ja nousu 2-luokkaan. Tärkeintä meille kuitenkin on, että 
harjoituksissa on mukavaa niin koiralla kuin ohjaajallakin. Eli jatkamme valitsemallamme tiellä ja 

nautimme onnistumisista.
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Agility/2-luokka:
Hannele Rousu & Rhianna

Rhianna on agilitykoirana erittäin tottelevai-
nen ja rauhallinen. Vauhtia löytyy tarvittaessa, 
mutta viime vuosina agility on ollut enemmän 
rentoa yhdessäoloa kuin kisoihin tähtäämistä. 

Pitkänkin tauon jälkeen Rhianna lähtee aina 
yhtä iloisin mielin agilitykentälle. 

 
Ennen kerhonmestaruuskilpailuja meillä oli yli 
puolen vuoden kisa- ja treenitauko. Puoleen 
vuoteen ei ollut treenattu ollenkaan. Kisoi-

hin lähdettiin lähinnä pitämään hauskaa eikä 
tavoittelemaan palkintosijoja. Avoin mieli ja 

mukava yhdessä tekeminen vievät jo pitkälle.  

Agility/3-luokka:
Fanny Dianoff & Järvinen

Herra Järvinen on melko varma menijä, 
toki joskus sattuu huonojakin päiviä, niin 

kuin meille kaikille. ;) 

Järvinen pokkasi kahdella hienolla nolla-
tuloksella itselleen 3-luokan kerhonmes-
taruuden. Toiselta radalta saimme myös 

ensimmäisen agi-sertin. 

Näillä tuloksilla jaksaa taas pitkälle ja 
kohti uutta vuotta ja uusia kisoja!

Kuva: Reima Mukkala
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RALLY-TOKON KERHONMESTARIT 2019

Rally-tokon kerhonmestaruudet kilpailuluokittain ratkottiin seuramme järjestämässä virallisessa kilpai-
lussa marraskuussa. Onnittelut menestyneille!

Rally-toko/alokasluokka:
Ritva Tuominen & Nuppu

Päätinpä lähteä Nupun kanssa huhtikuus-
sa alkaneelle Mintun vetämälle rally-tokon 
alkeiskurssille. Nuppu oli silloin vähän yli 
puolivuotias vauhdikas veijari, jolle tahdoin 
saada hieman kuuntelua ja rauhallista teke-
mistä. Siinä sitä käytiin harkoissa viikottain ja 
taidot pikkuhiljaa karttui. Ohjaaja tässä taisi 
olla enemmän hukassa kuin koira. Lajissa on 
niin paljon pieniä asioita, jotka pitää tietää 
ja muistaa. Ne jännitti eniten, kun ajattelin-
kaan kisaamista marraskuulla. Se oli kuiten-
kin mielessä koko ajan, että jos uskaltautuu 
treenaan, niin miksi ei myös kisaisi sitten? 
Ymmärsin kyllä taas paljon paremmin uusia 
agilityharrastajia, kun itse luo itselleen kor-
kean kynnyksen uuden lajin aloittamisessa. 
Minulla ei ollut siis varaa sanoa ei. Siispä 
päin tulta ja ostamaan kertalisenssi ja ilmoit-
tumaan omiin kisoihin, jotka samalla olivat 
piirinmestaruuskisat. Joukkuepaikan hausta 
päädyin kuitenkin luopumaan ja jättämään 
sen kokeneemmille kisaajille.

Nuppu käyttäytyi paljon paremmin kisoissa 
kuin osasin odottaakaan. Kuunteli ja totteli 
hyvin. Lopputulos 94/100 oli meille riemu-
voitto. Sijoitus ei riittänyt palkinnoille, mutta 
pelkästään jo noin hyvin onnistunut kisa ja hyvät pisteet teki kisoista onnistuneet. 
Lopuksi vielä kuulin, että olimme kerholaisista paras pari, joten saimme bonuksena 
vielä kerhonmestaruuden ALO-luokasta.

Kiitos Minttu ja Nuppu!

–Ritva
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Rally-toko/avoin luokka:
Tiina Maunu & Roihu

Rally-toko/voittajaluokka:
Seija Kekäläinen & Neccu

Rally-toko/mestariluokka:
Tiina Maunu & Senni
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LAINAKOIRAT JÄRVINEN JA TAATSI
Fanny Dianoff

Essi oli jäämässä sivuun koirahommista, 
mutta hän halusi, että koirat saisivat lajia 
jatkaa. Ihan siltä seisomalta en tainnut lu-
pautua, mutta pian sitä huomasikin olevan 
Järvisen kanssa treeneissä. Aloittaessani 
Järvisen kanssa se kisasi 2-luokassa. En-
simmäisistä virallisista kisoista saimme vii-
meisen puuttuvan luvan, ja Järvinen nousi 
kisaamaan 3-luokkaan. Järvisen kanssa ki-
sat 3-luokassa lähtivät sujumaan hyvin ja 
tuloksia tuli. Kompastuskivenä meillä on 
kuitenkin ollut puomin kontakti, jota on sit-
temmin treenattu paljon. 

Kesällä 2018 osallistuimme Järvisen kans-
sa SM-joukkuekisoihin Vantaalla. Saimme 
taisteltua joukkueelle tuloksen, ja Järvinen 
suoriutui kisamatkasta mallikkaasti. SM-ki-
sat olivat hieno kokemus kaikin puolin ja 
ottaen huomioon, että meillä oli yhteistä 
taivalta alle vuosi vasta takana. 

Taatsin kanssa treenaamisen aloitin hieman 
myöhemmin. Taatsilla oli agilityn perusteet 
hallussa, mutta kisavalmis se ei vielä ollut. 
Isoin työ on ollut opettaa kontaktit. Paljon on ollut 
työtä myös ohjaustekniikoissa ja irtoamisessa. Ke-
hitystä on tapahtunut koko ajan mutta hitaammin, 
koska treenimäärät ovat vähäisempiä. Nyt Taatsi 
on kisannut viidet kisat ja rutiinia alkaa löytymään. 

Pojat ovat olleet jo useammalla kisareissulla mu-
kana ja ovatkin molemmat osoittautuneet hyviksi 
matkaajiksi. Välillä pojat ovat myös minun luonani 
yötä. Järvinen ja Taatsi tulevat hyvin juttuun oman 

koirani Dinon kanssa. Yhteistyö poikien omistajan 
Essin ja hänen perheensä kanssa on sujunut hyvin. 
Poikia on kuljetettu minulle treeneihin ja lihashuol-
losta on pidetty huolta. 

Toivottavasti tuleva kisavuosi on antoisa ja saam-
me lisää hienoja kokemuksia! 

Lainakoirien kanssa yhteistä taivalta on nyt reilu pari vuotta takana. 
Kaikki lähti liikkeelle koirien omistajien Essin aloitteesta. 
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KEMKON VUODEN KOIRA -KILPAILUT 2019

Kemin Koiraharrastajat ry:n jäsenet voivat osallistua seuraaviin kilpailuihin:

• KemKon vuoden agilitytulokas 2019
• KemKon vuoden agilitykoira 2019
• KemKon vuoden näyttelykoira 2019
• KemKon vuoden rally-tokokoira 2019
• KemKon vuoden tokokoira 2019

 

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

Kilpailuihin tulee osallistua viimeistään 15.1.2020.

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

Kuva: SporttiRakki

https://keminkoiraharrastajat.com/tuloksia/vuoden-koirat/
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Korkkasimme Helmin kanssa veteraanikehät Rova-
niemen KV-näyttelyssä kesäkuun alussa. Edellisen 
kerran Helmi oli pyörähtänyt kehässä neljä vuotta 
aiemmin, ja tässä välissä se ehti tekaista pennut ja 
elellä karvattomaksi ajellun kotikoiran elämää. Va-
litettavasti siinä missä turkki oli kasvanut takaisin, 
olivat myös kynnet kasvaneet liian pitkiksi, ja tästä-
hän tuomari rokotti. Noloa! Miten en ollut tajunnut 
edellisenä iltana tarkastaa kynsien mittaa karvojen 
alta... Ensimmäisestä veteraanikisasta tuloksena 
siis oli sileä ERI ja VET VSP. Tuomari ja vielä kehä-
sihteerikin kokivat asiakseen kertoa minulle, että 
ilman ylipitkiä kynsiä koira olisi ollut varma ROP 
koko kisassa. Pakko oli ilmeisesti kääntää veistä 
tyhmän ja huolimattoman omistajan haavassa. 

Tämän ensimmäisen veteraanikehän jälkeen kä-
vimme vielä kuudessa näyttelyssä Suomessa ja yh-
dessä Ruotsissa. Helmi onnistui saamaan kaikista 

VETERAANIKEHISTÄ UUTTA INTOA
Minttu Merivirta

näistä näyttelyistä ERIn ja SA:n ollen kolme kertaa 
VET VSP ja neljä kertaa VET ROP. PN-kisoissakin 
muutamia sijoituksia ropisi, joista parhaina mainit-
takoon Suomessa saavutettu PN2 Kemin näyttelys-
sä ja VSP Ruotsissa Överkalixin näyttelyssä. 

Vaikka Helmi on jo vuosikaudet nauttinut roolistaan 
kotona sohvan koristeena, niin ei voi olla ihailemat-
ta sitä kaunista liikettä, jota Helmi aina tuomareille 
kehässä näyttää. Turha hipelöinti ja pönötys eivät 
ole Helmin juttuja, mutta lennokas liike on jo nuo-
resta tytöstä lähtien ollut neidin valttikortti. Helmi 
esiintyy vapaasti, ylväästi ja maatavoittavin liikkein.  
Helmi on narun päässä esittäjälle kuin unelma, ja 
tänä vuonna oli ihana nähdä, että askel on yhä ve-
teraani-iässäkin yhtä kevyt kuin aiemmin.

Ehkäpä sitä tulevanakin vuonna parissa kehässä 
pyörähdetään; nyt kun ollaan vauhtiin päästy.

Helmi-tiibetinterrieri täytti vuoden 2019 toukokuussa 8 vuotta. 
Näyttelyissä 8-vuotiasta koiraa voi jo tituleerata veteraaniksi, joten 

oli aika selailla kesän näyttelykalenteria uusin silmin. 

Kuva: Miisa Saukkonen
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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 arkitottelevaisuustreenit”

”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:
www.keminkoiraharrastajat.com.

Tervetuloa mukaan 
koiraharrastusten pariin!

Yhdistyksen yhteystiedot:

Kemin Koiraharrastajat ry

Jänkäkatu 1

94700 Kemi

Tilinumero: IBAN FI04 5131 0020 0461 58 (Osuuspankki)

Kotisivu: www.keminkoiraharrastajat.com
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Olemme Yomin kanssa harrastaneet agilityä enim-
mäkseen ulkona, jossa poika on tehnyt esteet hy-
vin; mitä nyt niitä yleisempiä ongelmia, lähtövai-
keuksia ja luoksetulo-ongelmia.

Aloimme kuitenkin päästä niistä koko ajan pois, 
kunnes siirryimme talveksi halliin. Eteen tuli uusi 
ongelma: Yomin mielenkiinto agilityyn alkoi kado-
ta, ja hän haisteli mieluummin hajuja kuin kuunteli 
ollenkaan, mitä yritin saada häntä tekemään. Mo-
nia asioita yritettiin, kunnes osallistuin Jari Keinä-
sen koulutukseen, missä sain vihjeen, mitä minun 
kannatti tehdä. 

Aloitimme treeneissä niin, että minä ja Yomi emme 
tehneet mitään esteitä vaan kävelimme vain Yo-
min kanssa kenttää läpi ja minä puutuin aina, kun 

NENÄ KOHTI AGILITYA!
Tanja Hellstén

se yritti laskea nenänsä maahan. Jos Yomi seura-
si minua hyvin tai meni esteelle oma-aloitteisesti, 
palkkasin Yomin leikkimällä sen kanssa. Olin siihen 
mennessä aina palkinnut Yomin nameilla, koska 
se tuntui palkkautuvan niistä. Vaihtaessani palkan 
leluun yhdessä vaiheessa huomasin, että jokin Yo-
missa muuttui. En ollut siis palkannut koiraani par-
haalla tavalla.

Se mikä minulle jäi kuitenkin mieleen, on nämä 
treenit, kun olimme päässeet tekemään jo hieman 
esteitä ja viimein ohjaajamme sanoi, että voisin ve-
nyttää rataa hieman. Yomille tehtiin siinä vaiheessa 
vireennostoharjoitusta, joten ohjaajani piti Yomista 
kiinni, kun minä kannustin sitä menemään esteelle. 
Yomi meni aivan upeasti ja hyvin lujaa rataa laske-
matta päätään ollenkaan maahan. 

Tahtoisin jakaa teille oman treenikokemukseni oman koirani, 
Yomin kanssa. Harrastuksemme on agility. Aloitimme sen aika lailla 

vuosi sitten, ja meillä on ollut ylä- ja alamäkiä. 
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Smartumeita oli käytettävis-
sä, ja Stellalle kaipailin jotain 
ihan erilaista harrastusta, 
jossa saisi rohkeutta ja itse-
varmuutta. No me mennään 
kokeilemaan agilityyn!

Ensimmäinen kerta oli aivan 
katastrofi. Muiden koirat 
olivat innoissaan harjoitte-
lemassa, ja itsellä oli hyvin 
hämmennyksissä ja jumissa 
oleva afgaanineiti hihnan 
päässä. Juuri ja juuri hänet 
sai käskytettyä hyppäämään 
normaalin esteen yli. Olin 
vain tyytyväinen, etten ollut 
maksanut rahalla kurssia. 
Harmitti ihan älyttömän pal-
jon, että koira ei tykännyt 
eikä nauttinut jutusta ollen-
kaan. Muistaakseni tokakin 
kerta meni samaa kaavaa, ja 
hän ei esimerkiksi suostunut 
menemään putkeen, ja vieras ihminen oli aivan ka-
mala apuna erityisesti, jos hänen hihnasta pidettiin 
kiinni.

Viimein kolmannella kerralla nakitettiin meidän 
6-vuotias poika mukaan, ja pyysin häntä apulaiseksi 
näyttämään Stellalle esimerkiksi putkeen menon. 
Siellähän ne ryömi perätyksin putkea, pussia ja joi-
tain muitakin esteitä mentiin esimerkin voimin on-
nistuneesti. Stella alkoi hiljalleen löytää punaisen 

AGILITYA AFGAANIN KANSSA
Henna Tissari

langan agiharrastuksesta, ja nyt meillä on tullut rei-
lu vuosi täyteen. Olemme ehtineet starttaamaan 
kerran möllikisoissa, käyty jo useampi agiryhmä, 
ja seuraavana varmaan hiotaan vielä kontakteja ja 
ääntä/liikettä pitävää keinua. 

Kiipeily on erittäin hauskaa, putketkin Stella suorit-
taa, ja välillä on löytynyt vauhtia vähintäänkin sen 
verran, että itse olen jäänyt suu auki möllöttämään 
keskelle kenttää.

Mitä tulee meidän agilityharrastukseen afgaani-Stellan kanssa, 
niin harrastusta päädyin kokeilemaan hyvin hetken mielijohteesta. 
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KEMKOLAISET MENESTYIVÄT
AGILITYN PM-KISOISSA
Ritva Tuominen

Piirinmestaruuskisat siis pidettiin toukokuun lopul-
la KemKon kentällä. Tuomarina kisoissa oli Kari Ja-
lonen Tampereelta. Kisajärjestelyt onnistuivat taas 
hyvin, ilma oli hyvä ja innokkaita talkoolaisia oli 
paljon, samoin KemKoa edustavia kisaajia. Mukana 
oli perinteisesti uusiakin ykkösluokkalaisia lähtövii-
voilla. Ykkösissä kisasi 5 kemkolaista, samoin 2-luo-
kissa, mutta  3-luokissa meitä olikin jo 12 kpl.

Kemkolaisista ainoina yksilökisoissa mitalit toivat 

medeissä pronssia Noora Leppikangas ja beagle 
Hugo ja maksien yksilöissä myös pronssisijalle Rit-
va Tuominen ja bordercollie Iina.

Joukkueissa sitä vastoin me saimmekin useita mes-
taruuksia. Medeissä voiton vei Kemkon 1-joukkue 
puhtaalla nollalla. Siina kilpailivat Fanny-Maria 
Dianoff ja Järvinen, Ritva Tuominen ja Eetu sekä 
Noora Leppikangas, Hugo ja Kio. Medien joukkue-
piirinmestaruushopea tuli myös KemKoon. Hopea-

Agilityn piirinmestaruuskisat 2019 järjestettiin Kemissä 25.–26.5. 
Pm-kisat järjestetään kaikkien Lapin seurojen kanssa vuorotellen. 

Tänä vuonna oli jälleen meidän seuran vuoro järjestää ne. 
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medijoukkueessamme kisasivat Hannele Rousu ja 
Rhianna, Venla Tuominen ja Oona sekä Heidi Ylitalo 
ja Minni. 

Maksijoukkueessa saavutettiin myös kultaa joukku-
eella Seija Kekäläinen ja Ninja, Fanny-Maria Dianoff 
ja Dino sekä Ritva Tuominen koirillaan Noita ja Iina. 
 
Ensi vuonna pm-kisat järjestetään toukokuussa il-
meisesti Torniossa, ellei Ivalon väki ano niitä itsel-
leen. He eivät ole niitä vielä koskaan järjestäneet, 
joten jos he tahtovat ne järjestää, niin piiri toden-
näköisesti ne heille antaa. Oli kisat kummassa pai-
kassa vaan, niin me lähdemme taas isolla rintamalla 
tavoittelemaan niin yksilö- kuin joukkuemestaruuk-
siakin.
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Lapin kennelpiirin historian ensimmäiset rally-to-
kon piirinmestaruuskisat järjestettiin vuonna 2018 
KSPK:n toimesta. Koska rally-tokossa pm-toimin-
ta on vielä vakiintumatonta, niin ei ollut tiedossa, 
mikä Lapin seuroista tänä vuonna kisat ottaisi vas-
tuulleen. Kyselin Pohjois-Suomen vastaavien koe-
toimitsijoiden Facebook-ryhmässä, oliko muilla jo 
jotain suunnitelmia tämän osalta. Sain muilta koe-
toimitsijoilta pelkästään kannustusta, että KemKo 
ottaisi kisat harteilleen, joten suunnitelmat lähtivät 
etenemään. Tuomariksi pyysin heti Pia Heikkistä, 
joka lupautuikin lähtemään Kemin reissulle pm-ki-
soja tuomaroimaan.

Kaikki ei kuitenkaan mennyt ihan niin kuin Ström-
sössä. Juuri kun oli aika anoa kisat, selvisi, että 
Palveluskoiraliitto oli ohjeistanut, ettei pm-kisoja 
saa rajata yhden tuomarin kisaksi. Kisajärjestelyt 
meinasivat kaatua tähän, sillä meillä ei olisi varaa 
eikä mahdollisuuksia lyhyellä varoitusajalla kutsua 
toista tuomaria tuomaroimaan kisoja, jos kisaaja-
määrä ylittäisikin 60 koirakkoa. Lapin kennelpiirin 
harrastuskoirajaosto teki pikaisesti Heli Kelhälän 
johdolla päivityksiä liiton sääntöihin koskien piirin-
mestaruuskisojen järjestämistä, ja uuden rajauksen 
myötä kisat ”oli pelastettu”. Sitten ei muuta kuin 
kisa-anomusta tekemään!

KEMKO JÄRJESTI RALLY-TOKON 
PIIRINMESTARUUSKISAT
Minttu Merivirta

Hienoja kemkolaissuorituksia pm-kisoissa

Lapin piirinmestaruuksista kisattiin KemKon hal-
lissa 2.11.2019. Mestariluokassa ratkottiin yksilöpii-
rinmestaruudet, ja kaikkien luokkien virallisten ki-
sojen yhteydessä puolestaan selvitettiin joukkuei-
den paremmuusjärjestys. Yksilökisaan osallistui 
16 koirakkoa, ja joukkuekisassa oli mukana peräti 
13 joukkuetta. Pm-joukkueet koostuivat aina kol-
mesta koirakosta, joista yhden tuli edustaa ALO/
AVO-luokkaa ja yhden VOI/MES-luokkaa. KemKol-
takin oltiin saatu mukaan kaksi edustusjoukkuetta.

Päivä alkoi alokasluokan kisalla, jossa kemkolaisis-
ta olivat mukana Ritva ja Nuppu, Heidi ja Minni sekä 
Tarja ja Wilsson. Kaikki tekivät hienot suoritukset 
ja onnistuivat saamaan hyväksytyn tuloksen. Kos-
ka näissä kisoissa ratkottiin samalla KemKon ker-
honmestaruudet luokittain, niin alokasluokan ker-
honmestaruussijoitukset menivät näin: 1) Nuppu 
ALO94, 2) Minni ALO89, 3) Wilsson ALO83. 

Seuraavaksi oli vuorossa avoin luokka, jossa Kem-
Koa edustivat Tiina ja Roihu. Heidän erittäin hyvä 
ellei täydellinen tulos AVO99 johti sekä kerhon-
mestaruuteen että avoimen luokan kisan 2. sijaan.

Myös voittajaluokassa seuraamme edusti kaksi 
koirakkoa, Tarja ja Manu sekä Seija ja Neccu. Ma-
nun tsemppi ei tällä kertaa ihan tulokseen riittänyt, 
mutta rauhallisella ja varmalla suorituksella Neccu 
puolestaan nappasi tuloksen VOI86, jolla napsah-
ti kisan toinen sija. Tuloksen myötä heidät myös 
kruunattiin voittajaluokan kerhonmestareiksi.

Keväällä oli aika alkaa suunnitella KemKon loppuvuoden rally-tokokisoja. 
Mieleeni juolahti, että voisivatkohan nämä kisat samalla olla Lapin ken-

nelpiirin piirinmestaruuskisat... Ei muuta kuin tuumasta toimeen!
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Kaikkiin Ruotsin kyltteihin (mo-
ment) suorituskuvauksineen voi 

tutustua Svenska Brukshundklubbe-
nin sivuilla: 

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

moment-i-rallylydnad/

Jännitys tiivistyi, kun päivä huipentui mestariluo-
kan pm-kisaan. KemKoa edustivat näissä skabois-
sa Inka ja Ässä sekä Tiina ja Senni. Ässän tulokseksi 
tuli MES76, ja Senni puolestaan venyi tulokseen 
MES93. Tämä tarkoitti, että Senni voitti kerhon-
mestaruuden, mutta pm-yksilökisassa ei meikäläi-
sille tällä kertaa palkintopallisijoituksia herunut.

Joukkuekisassa olikin sitten vähän eri meininki. 
KemKon kakkosjoukkueessa (”KemKon pommit”) 
olivat mukana Tarja Wilssonin ja Manun kanssa 
sekä Seija Necun kanssa. Tämän joukkueen yhteis-
tulos oli 169 pistettä, jolla irtosi sija 11./13. KemKon 
ykkösjoukkueessa (”Aina kauhee rally päällä”) seu-
raamme edustivat Inka ja Ässä sekä Tiina Roihun ja 
Sennin kanssa. Heidän yhteistuloksensa kisassa oli 
268 pistettä, jolla saavutettiin sija 3./13. Voitto tuli 
vain yhden pisteen erolla neljänneksi jääneeseen 
joukkueeseen, joten jokainen piste oli tärkeä. Mut-
ta UPEAA: KemKolle siis pm-pronssia!

Onnea vielä kaikille kisoissamme menestyneille ja 
muutenkin hienoja tuloksia ja kisasuorituksia teh-
neille! Samoin haluan vielä suuresti kiittää kaikkia 
kisajärjestelyihin osallistuneita talkoolaisia, sillä il-

man teitä ei kisoja vuodesta toiseen järjestettäisi. 
Myös tuomari kehaisi meidän iloista, reipasta ja  
osaavaa talkooporukkaa, joten jatketaan samalla 
hyvällä meiningillä myös ensi vuonna!

Joukkuekisassa sijoittuneet joukkueet palkintojenjaossa

KemKon iloinen pm-pronssijoukkue

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/
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ROTUMESTARIKSI EKASSA KISASSA
Inka Arpiainen

Olen tutustunut (ja myöhemmin hurahtanut!) rally-tokoon en-
simmäisen kerran nelisen vuotta sitten. Silloin harrastin myös 
agilitya nyt jo edesmenneen koirani Niilan (länsigöötanmaan-
pystykorva) kanssa. Niilan kanssa kerettiin treenata rally-tokoa 
pari vuotta ja kisoissa startattiin myös pari kertaa ALO-luokassa.
 
Ässän kanssa ollaan treenattu yhdessä reilut pari vuotta. Aloi-
tettiin agilityn parissa ja sitten siirryttiin rally-tokoon. Ässä ei 
ole oma koirani, mutta aivan mahtava lainakoira, jonka kanssa 
treenaaminen on ollut tosi antoisaa ja opettavaista. Ässä on 
työkoira isolla T:llä, todella kuuliainen, osaava ja taitava koira, 
joka tekee kyllä kaiken, minkä siltä vain osaa pyytää. Ässä on 
älyttömän nopea oppimaan (ja välillä myös toimimaan), ja tun-
tuu, että se on vähän liiankin älykäs. Ehkä jopa älykkäin koira, 
jonka olen tähän mennessä tavannut.

Haasteena Ässän kanssa on ehkä se, ettei se kestä treeneissä saman asian toistoja kovin montaa; kylläs-
tyy ja näyttää sen kyllä (”Osaan tämän jo, anna seuraava tehtävä ja lopeta se jankkaaminen”). Hieman 
haasteellista on myös se, että kisatilanteessa Ässä ottaa painetta yleisöstä ja muista kisaajista. Tätä 
tietenkin pahentaa se, että itse jännitän tosi paljon, koska kisakokemusta on vielä aika vähän.
 
Ässähän on kokenut mestariluokassa kilpaileva koira, mikä loi minulle aluksi haasteita ja harmaita hiuk-
sia, koska mestariluokan kaikki kyltit ja liikkeet eivät olleet (eivätkä ole ihan vieläkään) itselläni hallussa, 
saatikka selkärangassa. Kisatilanteissa meidän suurin haaste on ehdottomasti oma jännittämiseni sekä 
kisakokemattomuus, jotka heijastuvat tietysti koiraankin. Mutta, harjoitus tekee mestarin! Ässän kans-
sa aloitettiin yhteinen kisaura Suomessa tämän vuoden lokakuussa Saarijärvellä TehoTassujen rally-to-
kokisoissa, jotka oli samalla Australiankarjakoirien rotumestaruuskisat. Jännitin kisoja todella paljon. 
Erityisesti jännitin omaa suoritustani ja sitä, etten töppäilisi pahasti radalla. Toki jännitti myös, että mitä 
mieltä Ässä on oudosta paikasta ja yleisöstä. Kisat meni kuitenkin molempien jännityksestä huolimatta 
hyvin. Okei, tosi hyvin. Saatiin tulokseksi Mes 92p, jolla myös samalla voitettiin rotumestaruus. Tämä 
rotumestaruuden voitto oli ehdottomasti meidän tämän vuoden kohokohta ja paras saavutus kisarin-
tamalla.

Kovin suuria tulevaisuuden tavoitteita meillä ei ole, koska Ässä on jo RTK4. Treenaillaan yhdessä, koska 
se on yksinkertaisesti meistä molemmista kivaa. Totta kai sellainen pieni ääni kuiskaa takaraivossa, että 
olisihan se hienoa saada Ässästä rally-tokovalio ennen kuin se jää eläkkeelle. Mutta aika näyttää. Sellai-
sia konkreettisia tavoitteita on mm.: yhteistyön parantaminen entisestään, kisavarmuuden löytäminen 
itselleni ja samalla turhan jännittämisen pois jättäminen. Varmuutta saa vain kisaamalla ja treenaamal-
la, ja sitä me aiotaan ensi vuonna tehdä! :) 

Olen Inka Arpiainen, ja kuvassa kanssani 
poseeraa 9-vuotias australiankarjakoira Ässä. 
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Minnin kasvattajan kautta tutustuin lajiin ja halusin 
sitä myös Minnin kanssa alkaa harrastaa. Ensimmäi-
nen kisakokemuskin saatiin tälle vuodelle Muhok-
sella kesäkuussa ja siitä napsahtikin meille tulos. 
Jännitti aivan suunnattomasti, miten koira toimii, 
kun palkkiota sai antaa vain sanallisessa muodos-
sa kisasuorituksen aikana. Hirvitti myös, muistanko 
radan ja miten ne kyltit pitikään suorittaa. Muistin 
radan, ja hyvin kävi tuolla kertaa. 

Pari muutakin koetta käytiin kesän aikana, joissa 
ei tulosta saatu. Nämä kisat näyttivät ne meidän 
haasteet lajissa; ulkopuoliset häiriöt ja vireen las-

ROHKEASTI KISAKENTILLE
Heidi Ylitalo

Olen Heidi Ylitalo, ja tämä harrastuskaverini on sheltti Minni. 
Aloitimme rally-tokon harrastamisen huhtikuussa 2019 

KemKon alkeiskurssilla Mintun ohjauksessa. 

Kuva: Noora Leppikangas

ku. Siinäpä meillä työmaata. Ehdoton kohokohta 
tämän meidän lyhyehkön uran aikana on ollut seu-
ran omat rally-tokokisat marraskuussa. Jännitti ai-
van hirvittävästi, lähes käännyin kannoillani ovella. 
Kisasuoritus meni kuitenkin hyvin, ja saatiin vielä 
tuomarinpalkintokin radasta. Tuomarin sanat osui 
ja uppos, itkuhan siinä tuli.  Huh mikä päivä se oli-
kaan. 

Tämän hetken tavoittena meillä on treenata nuo 
meidän haastavat asiat kuntoon ja suunnistaa kisa-
radoille sitten leuat pystyssä
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ELMERI – KAHDEN MAAN 
RALLY-TOKOVALIO
Minttu Merivirta

Elmerin kisaura keväällä 2017 mestariluokassa alkoi 
ihan näppärästi, ja hyväksyttyjä tuloksia saatiin ki-
sasta kuin kisasta. Myös RTK4 saatiin heti, kun se oli 
mahdollista: tosin tämä tapahtui vasta viidennessä 
MES-luokan kisassamme, sillä neljä ensimmäistä 
tulosta olivat tulleet samalta tuomarilta. Tulokset 
kuitenkin junnasivat paikoillaan ja olimme jatkuvas-

ti lähempänä 70 pistettä kuin sitä valiotulokseen 
vaadittavaa 95 pistettä. Ensimmäinen pieni valon-
pilkahdus tuli syksyllä 2017 Kuusamon tuplakisas-
sa, kun onnistuimme voittamaan molemmat kisat 
pistein MES92 ja MES95. Ensimmäinen valiotulos! 
Suunta oli oikea.

Mutta eihän se ihan niin mene, kuin voisi kuvitella. 
Elmerin taitoja en ole koskaan epäillyt, mikä onkin 
ehkä itselleni ollut se syy, miksi olen jatkuvasti jak-
sanut kiertää rallykisoissa ympäri Suomen ja ha-
kata päätäni seinään. Taitoa siis on, mutta nuoren 
pojan kisavire on aina heitellyt päivästä toiseen, ja 
vaikka ennen kisanauhojen sisäpuolelle astumista 
tuntuisi, että wau nythän tuo on kuulolla hienosti, 
niin varsinainen kisasuoritus on voinut olla täysi ka-
tastrofi. Harvassa oli ne kerrat, kun itselleni jäi ki-
san jälkeen sellainen fiilis, että tehtiinpä me hyvää 
yhteistyötä. 

En kuitenkaan luovuttanut. Toinen valiotulos onnis-
tuttiin saamaan keväällä 2018. Vähitellen tulokset-
kin alkoivat nousemaan siten, että ei enää oltukaan 
ihan siellä hyväksytyn tuloksen rajoilla vaan lähem-
pänä 90 pistettä. Lähellä, mutta silti niin kaukana. 
Toki kun mentiin kaikki tai ei mitään -asenteella, 
niin mukaan mahtui myös paljon 0-tuloksia eli hyl-
käyksiä. 

Teimme varmaan jonkinlaisen rally-tokohistorian 
ennätyksen siinä, montako starttia vaadittiin valioi-
tumiseen. Mutta kun jaksoi luottaa koiraan ja us-

Kun Elmeri vähän päälle 1,5-vuotiaana nousi rally-tokon mestariluok-
kaan, asetin meille kisatavoitteeksi Suomen Rally-tokovalion tittelin. 
Tästä alkoi pitkä ja kivinen tie, jonka aikana tuo asettamani tavoite 

tuntui ennemminkin vitsiltä kuin oikealta mahdollisuudelta. 
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Seuran jäsenille 
saatavilla hihnoja
KemKon väreissä 
hintaan 15 € / kpl.

Rallyhihnat 10 € / kpl. 

Hihnoja myy Miisa:
miisasaukkonen@gmail.com

koa, että kyllä se sieltä vielä tulee, niin tulihan se! Ja 
niinhän sitä sanotaan, että 45. kerta toden sanoo. 
Niin monta mestariluokan starttia tarvittiin, että El-
merin nimen eteen sai lisätä FI RTVA -tittelin. 

Mutta tarinamme oli tässä vaiheessa vasta puoli-
tiessä, nimittän jo vuonna 2018 olimme ottaneet 
uuden aluevaltauksen: rally-tokokisaamisen Ruot-
sissa. Tuolloin jokaisen koiran piti aloittaa Ruotsis-
sa alokasluokassa riippumatta siitä, missä luokassa 
kisaa omassa kotimaassaan. Vuoden 2018 aikana 
ehdimme kisata Ruotsista alokas- ja avoimen luo-
kan koularit.

Ruotsin säännöt muuttuivat vuodenvaihteessa, ja 
tänä vuonna meidän sitten pitikin mennä suoraan 
mestariluokkaan. Näin teimmekin huhtikuun lopus-
sa, kun Piteåssa oli neljän kisastartin viikonloppu. 
Mukaan mahtui hyviä ja huonoja suorituksia sekä 
ohjaajan mokia, mutta viimeisestä startista onnis-
tuimme saamaan 95 pistettä. JES, ensimmäinen 
sert ja kohti uusia kisoja!

Kesän aikana kävimme muutamissa kisoissa Ruot-
sissa ja osallistuimmepa jopa Ruotsin joukkuemes-
taruuskisaan osana ”Team Granslösa”-joukkuetta. 

Ruotsissa valioitumiseen vaaditaan kolme 90-tulos-
ta, ja ne puuttuvat kaksi onnistuimmekin saamaan 
Piteåssa elokuun alussa. Hirveät bileet, nyt Elmeri 
on myös Ruotsin Rally-tokovalio!

Muutaman Facebook-päivityksen myötä kuitenkin 
pikkuhiljaa selvisi, että kaikki tämä oli ollut turhaa. 
Vuodenvaihteessa sääntöjen muuttuessa oltiin 
myös tehty sääntö, jonka mukaan toisen maan Ral-
ly-tokovalio valioituu yhdellä tuloksella Ruotsissa. 
Elmerin ensimmäinen tulos huhtikuussa olisi siis jo 
oikeuttanut valioitumiseen. Itseäni tämä oma mo-
kani lähinnä huvitti. Ja jos rehellisiä ollaan, niin olen 
jopa hieman onnellinen tästä omasta huonosta 
sääntötietämyksestäni, sillä aika moni upea koke-
mus olisi jäänyt kokematta ja uusi ystävyyssuhde 
solmimatta ilman noita lukuisia reissuja Ruotsiin.

Vuosi oli aika huippu rally-tokotulosten osalta. El-
meri tosin ei niistä niin perusta, vaan sille riittää, 
että se saa harrastella emännän kanssa ja nukkua 
mamman kanssa samalla tyynyllä. Se on se mam-
ma, joka näitä tittelejä miettii ja arvostaa, koska ne 
kertovat tehdystä työstä ja siitä yhteistyöstä, joka 
meidän välillä on. Onnea Elmeri, Suomen ja Ruotsin 
Rally-tokovalio! <3
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Näihin agilitykouluttajiin ovat kuuluneet muun 
muassa Niina-Liina Linna, Teemu Linna, Jari Suo-
malainen, Janne Karstunen, Heidi-Maria Puolakka, 
Lee Gibson, Minna Martimo, Susanna Eskelinen ja 
viimeisimpinä Tiia Vitikainen ja Niina Veijola, jonka 
kanssa yhteistyö jatkuu vieläkin viikkokoulutuksien 
muodossa. 

Ensi vuodelle pitäisi suunnitella myös muita ulko-
puolisia koulutuksia, ja olenkin saanut muutamia 
toiveita teemakoulutuksista. Yksi teema, joka on 
varmaan kaikkien mielessä, on juoksukontaktikou-
lutus. Tähän olen suunnitellut nyt jo talvelle viikon-
loppukoulutusta ainakin yhdelle päivälle. 

Toinen koulutus, joka on varmaan kaikille tarpeen, 
tavalla tai toisella, on vireenhallintakoulutus. Vi-

AGILITYKOULUTUKSET 
KEMKOSSA
Ritva Tuominen

reenhallinta on joko sen nostamista tai sen laske-
mista määrätylle tasolle. Tämä koulutus soveltuu 
lajiin kuin lajiin, ei siis pelkästään agilityyn.  

Kolmas koulutuslaji, joka on mielessäni, on hyp-
pykoulutus. ja tähän ollaan nyt jo ensimmäisenä 
saamassa koulutusta. Samalla saamme käymään 
hallillamme hierojan, jolle voi varata hieronta-aiko-
ja koirillensa, jos huomaa sellaista hoitoa koiransa 
tarvitsevan.

Näistä tulevista koulutuksista löytyy heti tietoa ker-
hon fb-sivuilta sekä kotisivuilta, kun asia on saatu 
sovittua kouluttajan kanssa. Minulle KemKon agili-
tyvastaavana voi antaa lisää toiveita koulutuksista 
ja kouluttajista.

Viime vuosina meillä on ollut useita ulkopuolisia kouluttajia 
ympäri Suomen meitä kouluttamassa. 
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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
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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Kilpailuun saivat osallistua kaikki KemKon jäsenet 
sekä heidän perheenjäsenensä. Uudesta logosta 
sai jokainen esittää ideansa joko sanallisesti tai piir-
roksen muodossa. Kilpailuun osallistuminen ei siis 
vaatinut välttämättä minkäänlaisia graafisia taito-
ja. Ehdotuksia sai jättää niin monta kuin halusi.

Kilpailuehdotuksia tuli useita, ja niistä kuusi ideaa 
johtokunta valitsi seuran jäsenten äänestettäväksi. 
Eniten ääniä saanut idea pääsi jatkojalostukseen, 
jossa siitä muokattiin lopullinen versio. 

Kilpailussa annettiin seuraavat kriteerit logoon liit-
tyen:
- Logon tuli olla tarpeeksi yksinkertainen, jotta se 
toimisi myös pienessä koossa.
- Logon yhteydessä tuli olla teksti ”KemKo”.
- Väreinä tulisi olla KemKon värit eli violetti, 
keltainen ja musta.

Ylivoimaisesti eniten ääniä sai ehdotus, jossa koira 
hyppää KemKon o-kirjaimen läpi ikään kuin se olisi 
agilityn rengas. Tämä ehdotus sai ääniä yhteensä 
22 kpl (äänten kokonaismäärä oli 45 kpl). Pienen 
muokkaamisen jälkeen valitusta ehdotuksesta 
muovautui KemKolle uusi logo seuran värein. Lo-
gosta tehtiin myös mustalle taustalle sopiva versio, 
jotta se toimisi mahdollisimman hyvin brodeerattu-
na tummiin vaatteisiin.

Logon uudistamisen myötä myös nettisivujen ul-
koasua päivitettiin värimaailman osalta. Nyt on siis 
seura taas kaikin puolin ajan tasalla!

KemKo sai alkukesästä uuden logon! Uutta logoa oli mietitty 
seurassa jo pitkään. Johtokunta sai vihdoin alkuvuodesta itseään 

niskasta kiinni ja järjesti logon ideointikilpailun. 

KEMKON UUSI LOGO
Miisa Saukkonen



32
Kuva: Reima Mukkala
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Vuoden odotuksen jälkeen matkajärjestelyt al-
koivat. Osallistujien kokoonpanoksi muotoutui 
loppujen lopuksi minä ja Fanny, hotellikin vaihtui 
asuntoautoon. Keskiviikko-iltana 18.9. lähdimme 
ajamaan kohti Turkua. Ensimmäinen etappi oli Pih-
tipudas, jossa vietimme yön. Torstaiaamuna start-
tasimme kohti Turkua ja kohteessa olimme iltapäi-
vällä. 

Kisat pidettiin Gatorade Centerillä, jossa vietimme 
melko tiiviisti kolme päivää. Melkoiset ”markkinat” 
kisakeskuksessa oli koko kisojen ajan. Erilaisten 
koiratuotteiden ja vaatteiden edustajia ja myyjiä oli 
paikalla kymmeniä. 

Kisoihin oli ilmoittautunut kisaajia melkein 500 yli 
40 maasta. Odotukset olivat korkealla niin suoma-
laisten kuin muidenkin kisaajien suhteen. Suoma-

AGILITYN MM-KISAT 19.–22.9.2019 
SUOMEN TURUSSA
Seija Kekäläinen

laiset eivät yltäneet mitaleille, mutta oli ilo katsoa 
heidän ratoja kannustaen heitä parhaimpiin suori-
tuksiinsa. 

Saksa oli sekä yksilö- että joukkuekisoissa melko 
ylivoimainen. Saksa vei kuudesta jaetusta mesta-
ruudesta neljä. Niin yksilö- kuin joukkuekisoissa 
Saksa voitti mini- ja mediluokan. Maksiluokan voi-
ton joukkueissa vei Espanja ja Saksa tuli toiseksi. 
Maksien yksilökisan voitti Venäjä. 

Kisakatsomossa tunnelma oli loistava. Yleisö oli va-
rustautunut erilaisin lipuin ja fanituottein, ja meteli 
oli varsinkin suomalaisten kisaajien kohdalla huu-
maava. Kisaajien suoritukset olivat loistavia, ja oli 
mahtavaa katsoa, kuinka taitaviksi koirat oli ope-
tettu. Kyllä suomalaisilla, jopa huipuilla, on paljon 
opittavaa muiden maiden koirakoista. 

Tunnelma, koirien taidot ja nii-
den vauhti sekä viretilan hallin-
ta, ohjaajien varmuus, taidot ja 
”kisahermot” olivat loistavat. 
Tällaista tunnelmaa ja elämystä 
ei voi kokea kuin paikan päällä!

Sunnuntai-iltana kaikki oli ohi ja 
matka kohti kotia alkoi. Yhden 
yöpymisen taktiikalla lähdettiin 
ja yö vietettiin Seinäjoella. Ke-
miin saavuimme maanantaina 
iltasella mukanamme aimo an-
nos uutta intoa agilityyn.

Kuultuani agilityn MM-kisojen tulosta Suomeen oli selvää, että nämä 
kisat on pakko nähdä. Varasin hotellihuoneen jo vuosi ennen kisoja 
Turun keskustasta, ettei vaan jäädä ilman majoitusta ja pääsemme 

katsomaan kisoja. 

Kuva: Jukka Pätynen/Koirakuvat.fi
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HALLIN SÄÄNNÖT

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

taessa samassa kunnossa kuin vastaanotettaes-
sa.

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

ja itsestään ja sitoutuu korvaamaan aiheuttaman-
sa vahingot hallille tai esteille. Vahingoista on il-
moitettava välittömästi, ja rikkoontuneet esteet 
on siirrettävä sivuun ja merkittävä selkeästi rikki-
näisiksi. Ilmoita este- tai hallivahingoista Jannelle 
(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 edel-

lisen ryhmän koirien harjoituksia. Koirien ei saa 
antaa juoksennella hallissa vapaina muulloin kuin 
agilityrataa suoritettaessa. Harjoitusvuoroaan 
odottavien koirien tulisi olla kytkettynä tai häkis-
sä. Aktiiviset harjoittelijat voivat pystyttää hal-
liin koirille häkkejä talviharjoittelukauden ajaksi. 
Toisten häkkejä saa lainata vain niiden omistajien 
luvalla, ja tässäkin tapauksessa on pidettävä huol-
ta, että häkki jätetään samaan kuntoon kuin se oli 
ennen lainaa.

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

mästi koirasi jätökset. Keinonurmen takia ulkoi-
luta koirasi ennen harjoituksia ja harjoitusten ai-
kana mahdollisimman hyvin vahinkojen välttämi-
seksi. Jokaisella on oltava harjoituksissa mukana 
tarpeeksi vettä, jotta vahingon kuitenkin sattues-
sa jätökset voi pestä kunnolla nurmelta pois. Jos 
koiran omistaja ei kerää koiransa/koiriensa jätök-
siä, voidaan hänelle määrätä hallinkäyttökielto!

6Hallin keinonurmi tulee pitää mahdollisimman 
siistinä. Kura- ja lumikelillä olisi suotavaa, 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 jätökset 
roskikseen koko alueelta.

8Mitään EI laiteta nojaamaan hallin seiniä vas-
ten, eikä hallin seiniä saa hakata millään, sillä 

pressu vioittuu melko helposti. Tupakointi hallissa 
ja sen välittömässä läheisyydessä on kiellettyä. Tu-
pakointi on sallittu vain siihen osoitetulla paikalla.

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

meen. Kaikkia hallin käyttäjiä edellytetään osallis-
tumaan lumitöihin tasapuolisesti! Seinän vierustat 
ja ovien edustat pidetään lumesta puhtaana. Hallin 
ovia EI runnota auki ja kiinni, vaan oven edustat ja 
välit on puhdistettava kunnolla lumesta tai hiekas-
ta. Kone käy auraamassa hallin alueen kun ehtii, 
joten aina ei välttämättä saa autoa hallille asti. Jos 
kone tulee tekemään lumitöitä, kun olet treenaa-
massa, niin autot pitää siirtää pois edestä. 

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

tama minuutti ennen 2-valojen sytyttämistä. Hallin 
valot on sammutettava ja ovi on lukittava lähtiessä, 
jos halliin ei jää muita käyttäjiä. Lämmitintä käyte-
tään ainoastaan ohjattujen harjoitusten aikana. Vii-
meisenä hallista lähtevä huolehtii, että lämmitin on 
varmasti sammutettu.

11Juoksuinen narttu saa osallistua ryhmätree-
neihin, jos se sopii muille osallistujille ja jos 

koiralla pidetään juoksuhousut jalassa hallissa.
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Merilapista löydät tällä hetkellä 56 Karva-Kaveria: 
52 koiraa ja 4 kissaa. Toimialueet ovat Kemi, Kemin-
maa, Simo, Tervola, Tornio ja Ylitornio.

Mikä on Karva-Kavereiden ero Kennelliiton kaveri-
koiralle? Karva-Kaverit myös vierailevat esimerkiksi 
vanhusten ja kehitysvammaisten palvelutaloissa, 
kouluissa, päiväkodeissa ja kirjastoissa. Koirallekin 
pystyy lukemaan ääneen tarinoita. 

Karva-Kavereissa saa olla mukana kaikenlaisia eläi-
miä, jotka eivät ole aggressiivisia tai liian arkoja. 
Koko Suomen laajuisesti mukana on esimerkiksi 
koiria, kissoja, kaniineita, lampaita, poneja ja fret-
tejä. Tästä syystä kirjastossa käytetään sanaa luku-
lemmikki. Lukukoira-nimi on Suomen Kennelliitolle 
rekisteröity. Joulukuusta 2019 lähtien Merilapissa 
on nyt kissa mukana nässä töissä.

Iso ero Kennelliittoon on se, että Karva-Kaveri saa 
olla monirotuinen koira, pelastettu koira ja pentu-
koira. 

Karva-Kavereiden yhdistyksen arvot ovat ’Ilo ja po-
sitiivisuus’, ’Avoimuus’ ja ’Suvaitsevaisuus’. Niiden 
selitykset ovat löydettävissä nettisivulta: 
www.suomenkarvakaverit.fi.

Merilapissa on 15 säännöllistä vierailupaikkaa. Tänä 
vuonna on annettu jo 367 haliannokset, sen lisäksi 
lukulemmikkien vierailuja kirjastossa/kouluissa on 
kertynyt 108 kpl (lukuhetkiä 385), ja vuosi ei vielä 

–JÄTÄN JÄLJET SYDÄMEES!
MERILAPIN KARVA-KAVERIT
Lia Pirttimaa

ole edes lopussa. Merilapin alue onkin yksi Suomen 
aktiivisimmista alueista.
 
Karva-Kavereiden toiminta on vapaaehtoista. Kaik-
ki meidän aktiviteetit tapahtuvat jäsenien työajan 
ulkopuolella.

Omien kokemuksieni mukaan voin sanoa, että se 
lämmittää sydäntä, kun vanhukset, jotka eivät 
enää pysty puhumaan, alkavat taas puhumaan, 
tai sängyssä makaava vanhus alkaa taas hymyllä. 
Kehitysvammaiset saavat energiaa, ja näet heissä 
iloa, kun koira tekee pikku temppuja ja he pystyvät 
antamaan makupalaa. Tai lapset, joilla ei ole oma 
a eläintä kotona, saavat halata ja nauttia eläinten 
läsnäolosta.

Karva-Kavereiden testi ei ole luonnetesti. Siellä si-
muloidaan hetkeksi normitilanteet vierailuissa ja 
katsotaan, miten eläin reagoi; esimerkiksi ettei se 
reagoi aggressiivisesti. 

Ennen kaikkea annamme ohjaajalle vapauden vali-
ta omalle eläimelle sopivan vierailukohteen. Emme 
pakota ketään vierailemaan kaikissa paikoissa. 

Vierailemalla Merilapin Karva-Kavereiden kotisivul-
la kemi.suomenkarvakaverit.fi voitte katsoa (koh-
dasta ”alueen karvakoita”), onko joku teille tuttu 
eläin mukana toiminnassa. 

Uusi testi Karva-Kaveriksi on tällä hetkellä suunnit-
teilla vuoden 2020 alkuun. Tervetuloa mukaan!

Kyllä se onnistuu, että kemkolainen koira on myös sopiva lämmittä-
mään muiden ihmisten sydämiä. Tämänhetkisen tilanteen mukaan 
kolme kemkolaista koiraa voi tituleerata itseään Karva-Kaveriksi.
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AGILITYESTEIDEN KÄYTTÖ
JA SÄILYTTÄMINEN
Noora Leppikangas

SÄÄDETTÄVÄ PUOMI

- Puomi on turvallisempi ja helpompi siirtää, 
kun molemmat kontaktirampit irroitetaan siir-
tämisen ajaksi.
- Estettä EI SAA siirtää kokonaisena, sillä kon-
taktirampit vääntävät rungon alumiinilevyn 
mutkalle, jolloin este menee käyttökieltöön!

Puomin kontaktiramppien irroittaminen:
- Irroita kontaktiramppia paikallaan pitävästä alumii-
nitapista sokka ja vedä tappi pois paikaltaan. Pidä sa-
malla kiinni rampista, ettei se pääse putoamaan!
- Nosta ramppi varovasti pois paikaltaan.

Puomin kontaktiramppien kiinnittäminen:
- Kontaktiramppien kiinnittäminen on helpointa, jos 
sen tekee kaksi ihmistä: toinen kannattelee kontak-
tiramppia paikallaan, ja toinen kiinnittää alumiinisen 
lukitustapin paikalleen.
- Nosta ramppi paikalleen ja oikaise ramppi.
- VÄLTÄ rampin vääntämistä sivusuunnassa, sillä täl-
löin se toimii valtavana vipuvartena ja aiheuttaa vau-
rioita puomin alumiinirungolle.
- Työnnä lukitustappi paikalleen niin, että pystyt lu-
kitsemaan sen sokalla alumiinitapissa olevaan läpirei-
kään.

Puomin korkeuden säätö:
- Irroita molemmat kontaktirampit.
- Irroita puominrungon sisimmäinen lukitustappi ja 
vedä alumiinitappi pois paikaltaan.
- Siirrä puominjalan tukipiste halutun säätöreiän koh-
dalle ja aseta lukitustappi paikoilleen.
- Tee sama myös toiselle jalalle
- Säädön jälkeen voit asentaa kontaktirampit takaisin 
paikoilleen.

MUISTA PALAUTTAA PUOMI NORMAALIIN KOR-
KEUTEEN KÄYTÖN JÄLKEEN!

Useammat seuralaiset ovat pidemmän aikaa kaivanneet selkeitä ohjei-
ta erilaisten kontaktiesteiden ja muiden esteiden oikeaoppisesta käyt-
tämisestä ja säilyttämisestä. Kokosin yleisimmistä ja eniten käytössä 

olevista esteistä mm. säädettävästä puomista, A-esteestä sekä keinus-
ta ohjeet, kuinka niitä käytetään. 
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SÄÄDETTÄVÄ A-ESTE

- Vältä esteen raahaamista keinonurmea 
pitkin.
- Käytä esteen siirtämisessä apuna es-
teelle tarkoitettuja alumiinirunkoisia 
siirtorullia!
- ÄLÄ nosta estettä vaakatukitangoista, 
sillä esteen säätöruuvit eivät kestä siir-
tämisestä aiheutuvaa kuormitusta!

A-esteen korkeuden säätö:
- Irroita toinen tukitanko avaamalla mo-
lemmat säätöruuvit, ruuvaa vain muuta-
man kierroksen verran niin, että vastakappale tulee pois urasta.
- Irroita toinenkin tukitanko samalla tavalla.
- Säädä esteen korkeus haluttuun korkeuteen ja aseta toisen puolen tukitanko paikalleen.
- Kiristä säätöruuvit ja varmista, että ruuvien vastakappaleet kääntyvät esteen sivuilla olevissa 
urissa paikoilleen.
- Kiinnitä toinen tukitanko samalla tavalla.

SÄÄDETTÄVÄ KEINU

- Ota AINA painot pois ennen esteen siirtämis-
tä.
- Estettä EI SAA siirtää raahaamalla!
- Keinun tasapainoituspainoon ei pidä kos-
kea, eikä sitä saa siirtää paikaltaan.

Keinun korkeuden säätö:
- Käännä este kyljelleen.
- Varmista, että painoja ei ole esteen päällä!
- Irroita jalassa oleva alumiinilevy siipi-
muttereista (2 kpl).
- Alumiinilevyn pohjassa on kaksi erillistä säätöhah-
loa, joilla keinun korkeutta voidaan säätää.
- Ulommainen madaltaa keinun normaalista poik-
keavaksi ja sisimmäinen on keinun normaali kor-
keus. 
- Kiinnitä alumiinilevy haluttuun hahloon ja lukitse 
levy siipimuttereilla.
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PUTKET

- Putket tulisi säilöä hallin seinustoilla AINA pysty-
asennossa!
- EI niin, että molemmat putkensuut osoittavat kohti 
maata tai ovat käännettynä seinään päin!
- Säilyttämmällä putket oikein pidämme ne pitkäikäi-
sempinä ja hyväkuntoisempina.
- Putkien siirtäminen onnistuu helposti yksin mm. 
vetämällä tai kokoon painettuna niin, että otetaan 
kiinni putken molemmista suuaukoista ja kannetaan 
este haluuttuun paikkaan.
- Putkia vedettäessä/raahatessa tulee tarkistaa, et-
tei reitillä ole muita esteitä, etteivät ne raahautuisi 
siirrettävän putken mukana (mm. numerokyltit, pai-
not...).

PUJOTTELU

- Estettä EI SAA siirtää kokonaisena, vaan se 
tulee purkaa osiin.
- irroita keppien keskeltä lukitusmutteri.
- Pujottelua siirretään nostamalla/vetämällä 
alumiinirungosta, EI kepeistä!
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RENGAS

- Korkeutta säädettäessä halkaistaan rengas kahtia.
- Vedetään sivulla olevasta mustasta muovipäisestä tapista, 
jolloin lukitus vapautuu.
- Säädetään YKSI puoli kerrallaan!
- Lukitaan tappi haluttuun korkeuteen vapauttamalla vetoliike.
- Tehdään sama toisellekin puolelle.
- Korkeuden säätämisen jälkeen yhdistä renkaan puolikkaat 
takaisin yhtenäiseksi renkaaksi.

SIIVEKKEET JA RIMAT

- Rimat säilytetään AINA niille kuuluvassa paikassa 
(punainen iso saavi parkkipaikan puoleisella seinustal-
la).
- Riman kannattimet kerätään AINA käytön jälkeen 
ulko-oven viereisessä naulakossa olevaan punaiseen 
muovilaatikkoon.
- NÄIN kannattimet eivät unohdu keinonurmelle ja 
mene hukkaan.
- Tämä tehdään vain, kun siivekkeitä ei ole treeneissä 
käytössä!!
- Siivekkeet säilytetään AINA pareittain hallin seinus-
talla, näin ne ovat helposti jokaisen saatavilla.

HUOLEHDITAAN YHDESSÄ ESTEIDEN KÄYTTÖKELPOISUUDESTA. 
MIKÄLI HAVAITSET ESTEISSÄ VIKOJA/PUUTTEITA, OLE YHTEY-

DESSÄ ESTEVASTAAVAAN. NÄIN TOIMIMALLA KYKENEMME PA-
REMMIN REAGOIMAAN ESTEIDEN PUUTTEISIIN JA POISTAMAAN 

KÄYTTÖKELVOTTOMAT ESTEET KÄYTÖSTÄ, JOTTEI PIENIMPIÄ-
KÄÄN VAHINKOJA PÄÄSISI SYNTYMÄÄN.

!!
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NYYTIN POLVI UUTEEN USKOON
Miisa Saukkonen

Ilmassa leijui paljon kysymyksiä: mikä polven tilan-
ne tosiaan on, miten agilityn jatkaminen, mitä seu-
raavaksi, miten tulevaisuudessa, mikä on järkevin-
tä? Raastavien pohdintojen ja useamman ammat-
tilaisen konsultoinnin jälkeen päätin, että elämme 
edelleen normaalia elämää agilitya jatkaen, koska 
jalka ei oireillut. Löysä polvi tarvitsee kaiken mah-
dollisen tuen, joten pahin virhe on jättää koira soh-
vaperunaksi. Miettisimme tilannetta uudelleen, 
JOS polvi alkaisi oireilla. Vetolajit (canicross, kickbi-
ke) jätimme pois, ja pyrimme välttämään asfaltilla 
lenkkeilyä.

Patellaluksaatio eli polvilumpion sijoiltaan meno 
on hyvin yleinen vaiva englanninkääpiöterriereil-
lä. Luksaatio on periytyvää. Polvitarkissa kävimme 
Nyytin ollessa 1,5-vuotias, ja oireilu alkoi koiran ol-
lessa 2 v 3 kk – juuri niin kuin ortopedi ennustikin; 
”yleensä oireilu alkaa noin parin vuoden iässä tai 
vasta koiran ollessa oikeasti vanha”. 

Ensimmäisen kerran polvi kävi pois paikoiltaan tou-
kokuussa 2018. Maalis-huhtikuun vaihteessa 2019 
tilanne oli se, että toukokuun jälkeen polvi oli käy-
nyt noin 5 kertaa pois paikoiltaan. Yhtä poikkeus-
ta lukuun ottamatta (liukastuminen laminaatilla) 
sama kaava toistui: koira juoksee lujaa suoralla lin-
jalla, yhtäkkiä vinkaisee ja nostaa jalan ylös. Pitää 
jalkaa hetken ylhäällä ja kohta liikkuu taas aivan nor-
maalisti. Tuota yhtä mainittua poikkeusta lukuun 
ottamatta luksoitumiset tapahtuivat agilityssa. Ei 
koskaan missään kaarteessa, vaan nimenomaan 
aina pitkällä suoralla koiran ojentaessa jalan täysin 
suoraksi. Tässäkään vaiheessa ei esiintynyt mitään 

muuta oireilua, kuten esimerkiksi jalan pompotte-
lua ravatessa, mikä on löysäpolvisilla koirilla hyvin 
yleinen oire. Koira ei myöskään koskaan ollut jumis-
sa mistään, joten voi olettaa, että sen ei tarvinnut 
varoa löysää polvea ja näin ollen se tuskin aiheutti 
sille kipua.    

Tuolloin alkukeväästä 2019 päätin, että Nyytin agi-
ura oli tässä. Mielestäni taustalla oli nyt tarpeeksi 
luksoitumisia, ja agility on kuitenkin lajina erittäin 
rasittava ja kuluttava, joten koin parhaaksi lopettaa 
sen Nyytin kanssa. Joka kerta, kun polvi käy pois 
paikoiltaan, se löystyy entisestään. Harmitti ihan 
vietävästi, koska Nyytin kanssa agsaaminen oli niin 
hauskaa. Sitä oli suorastaan nautinto ohjata, vaikka 
haasteitakin totta kai oli. Se luki ohjaustani todella 
hyvin, oli innokas ja nopea. Mutta elämä on. Nyy-
ti on hyvinvoivana perheenjäsenenä arvokkaampi 
kuin harrastusvälineenä.

Alusta alkaen tiesin, että leikkaus on vaihtoehto, 
mutta en sitä halunnut, koska olin kuullut niin pal-
jon kauhutarinoita epäonnistuneista leikkauksista. 
Kuntoutus on todella pitkä, ja epäilin myös, että tä-
män luontoisen koiran pää ei kestä monen viikon 
häkissäoloa. Ajatus leikkauksesta toi esiin monen-
laisia huolia. Jälleen kerran päätimme jatkaa elä-
mää normaaliin tapaan – tällä kertaa ilman agilitya.

Oliko agilityn poisjättäminen virhe?

7.7. Edellisenä päivänä Nyyti voitti rotujärjestön 
PikkuMusta Show´n. Palautus maanpinnalle kävi 
nopeaa, kun polvi luksoitui ensimmäisen kerran 

Polvet 2/0. Shokki. Koiralla, joka vetää sata lasissa pitkin maita ja man-
tuja eikä mitään oireita. Näistä tunnelmista lähdettiin ja ravattiin use-
ammalla ortopedillä, fyssarilla ja ties missä. Ja kaikki neuvoivat eriä.
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sitten kevään. Säikähdin, mutta en ollut huolissani. 
Seuraavan kerran polvi luksoitui seuraavana aamu-
na. Ja seuraavan viikon aikana yhteensä 10 kertaa. 
Aivan yllättäen. Mietin miksi? Ainut mikä oli muut-
tunut, oli agilityn poisjättäminen. Epäilen, olisiko 
ne pienet polvea tukeneet lihakset voineet surkas-
tua sen myötä? Edelleen jumpattiin ja liikuttiin mo-
nin eri tavoin, mutta missään muussa kuin agilitys-
sa ei tule vastaavaa, niin monipuolista liikkumista, 
vaan pääasiassa liikkuminen tapahtuu aina suoraa 
linjaa eteenpäin. Tätä on kuitenkin turha miettiä, 
koska yhtä lailla oireilu olisi varmasti jatkunut agili-
tya harrastaessakin. Ehkä se olikin parempi, että 
tilanne tuli vastaan koiran ollessa vielä suht nuori, 
3,5-vuotias. Varmaankin myös alkukesän asuntoau-
tolla matkustelut olivat myötävaikuttaneet tähän 
tapahtumakulkuun, koska penkeille hyppely on 
pienelle koiralle varsin rasittavaa.

Aiemmin niin vannoin, että leikkaukseen en koiraa 
vie – varsinkaan, kun tilanne ei ole akuutti. Tässä 
vaiheessa ei kuitenkaan enää ollut vaihtoehtoja, 

vaan oli pakko varata aika pikimmiten leikkauk-
seen. Minulle tärkeimpänä kriteerinä koiran pitämi-
sessä on se, että silloin kun se ei voi enää elää ja olla 
kuin koira, juosta ja loikkia, se ei ole koiran elämää. 
Sain ajan parin viikon päähän, ja leikkauspäivään 
mennessä näin polven luksoituvan 13 kertaa, pois-
sulkien totta kai ne kerrat, kun koira on ollut yksin 
ja polvi on mahdollisesti luksoitunut.

Leikkaus

Sain ajan maanantaiksi 22.7. Oulun Evidensiaan 
Tuomo Martinmäelle. Tuomo katsoi polven läpi 
ennen leikkausta ja sanoi, mitä aiemminkin muut 
ortopedit olivat sanoneet, että mahdollisesti pelk-
kä ristisiteen kiinnityskohdan siirtäminen jalan ul-
kosyrjälle riittää. Käytiin lyhyesti läpi leikkauksen 
kulku, ja hyvillä mielen jätin koiran heidän hoiviinsa.

Leikkaus meni hyvin. Tosin, pelkkä ristisiteen kiin-
nityskohdan muuttaminen ei riittänyt, vaan lisäksi 
telauraa oli täytynyt syventää ja nivelkapselia kiris-
tää. Polveen jäi luutumaan ristisiteen kiinnityskoh-
dan muuttamisen vuoksi yksi ruuvi.

Ohjeeksi liikkumisen suhteen kerrottiin Nyytin saa-
van liikkua heti. Ensimmäiset kaksi viikkoa sai liik-
kua 15 min kerrallaan, ja sen jälkeen liikuntaa sai 
lisätä pikkuhiljaa. Näistä ohjeista olin todella iloi-
nen ja huojentunut, sillä muiden kokemuksista olin 
kuullut, että koirat ovat joutuneet olemaan jopa 8 
vk häkkilevossa. Olin varautunut siihen, että koira 
makaa seuraavat kaksi kuukautta häkissä, sen pää 

Aste 2:

Polvilumpio on tavallisesti paikoillaan 
raajan ollessa ojennettuna. Lumpio me-
nee pois paikoiltaan polvea koukistet-
taessa tai kierrettäessä ja pysyy poissa 
telaurasta kunnes se asetetaan takaisin 
paikoilleen. Sääriluun yläosa on kierty-

nyt jopa 30 astetta sisäänpäin. 
–Evidensia.fi

Nyyti 3 päivää leikkauksesta
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sekoaa ja toinenkin polvi menee sököksi. Nyyti otti 
jo leikkauspäivän iltana muutamia askeleita leika-
tulla jalalla. 

Kotona oli tärkeää tehdä Nyytille sellaiset olosuh-
teet, joissa se ei voisi loukata itseään (liukastua, 
hyppiä), joten pari ensimmäistä viikkoa Nyyti vietti 
pääasiassa aikansa aidatulla alueella, joka oli vuo-
rattu matoilla. Kokoa aitauksella oli noin 5 neliötä, 
eli varsin iso pienelle koiralle.

6–7 viikkoa leikkauksen jälkeen piti ottaa rauhalli-
sesti, ja 7. viikolle varattiin kontrolliaika.

Kuntoutuminen

Nyyti oli lähes heti leikkauksen jälkeen oma itsensä, 
ja se käytti heti alusta alkaen jalkaa hyvin. Suurin 
ongelma oli kuitenkin estää sen hyppely – niin si-
sällä kuin ulkonakin. Ulkona se kulki lyhyessä hih-
nassa mutta onnistui silti loikkimaan miten sattuu. 
Tuollaisen elohiiren kanssa, joka on innokas ja saa 
juosta lähes päivittäin irti, se on vain sekunninsa- 
dasosa, kun koira on takajaloillaan, hypännyt tuolil-
le, pyörinyt 10 kertaa ympäri... Muutama päivä leik-
kauksen jälkeen leikkaushaavakin repesi hieman 
Nyytin loikatessa sohvan selkänojalle. Siitä selvit-
tiin kuitenkin säikähdyksellä.

Olin ostanut kaiken maailman aktivointileluja, mut-
ta loppupeleissä emme käyttäneet niitä niin paljon 
kuin olin ajatellut, että joutuisimme käyttämään. 
Aktiivisuudestaan huolimatta Nyyti sopeutui no-
peasti olosuhteisiin ja vietti toipumisaikansa pää-
asiassa rauhallisesti.

Saimme heti alusta alkaen tehdä pieniä 10–15 min 
lenkkejä, mutta tuo aika tuntui mielestäni jotenkin 
todella pitkältä, joten olimme ihan max 10 min ker-
rallaan ulkona ensimmäisen viikon aikana. Toisella 
viikolla tehtiin max 15 min kävelylenkkejä. Kolman-
nella viikolla käytiin noin 20 min lenkkejä, neljännel-
lä 25 min ja viimeiset kuntoutusviikot noin puolta 
tuntia.

Parilla viimeisellä viikolla teimme muutamana 
päivänä pieniä, ei liian rasittavia, jumppaliikkeitä. 

Kahlaamassa käytiin heti muutama päivä tikkien 
poistamisen jälkeen, jotka poistettiin kun leikkauk-
sesta oli kulunut 2 vk. Meillä kävi sinänsä tuuri, että 
leikkaus ajoittui kesälle, sillä vesijumppa tekee lei-
katulle jalalle todella hyvää, joten säiden salliessa 
kävimme kahlaamassa ja lopulta muutaman kerran 
uimassakin Ajoksen rannoilla. Kesä on leikkausajan-
kohtana myös siinä mielessä hyvä, että ei tarvitse 
pelätä koiran liukastelua ulkona.

Lopputulema

Kontrollikäynnillä leikannut lääkäri katsoi Nyytin 
polven, ja sen jälkeen Nyyti vietiin röntgeniin. Polvi 
oli parantunut erinomaisesti! Telauran luutumises-
sa meni vielä noin pari viikkoa kontrollikäynnin jäl-
keen. Nyyti sai kuitenkin luvan palata heti normaa-
liin elämään.

Käytin samaan syssyyn Nyytin fyssarilla. Nyyti oli 
käyttänyt kuntoutumisen aikaa jalkaa todella hyvin, 
ja leikatusta jalasta oli lähtenyt lihasmassaa max 
10 %. Eikä koira ollut edes jumissa! Jatkoon emme 
edes saaneet sen kummempia ohjeita, sillä jalka oli 

Nyyti ottaa rennosti
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niin hyvässä kunnossa, että loppukuntoutumiseen 
riitti meidän normaalit (monipuoliset) liikkumiset.

Tässä vaiheessa liikuntaa alettiin vaan reilusti lisää-
mään, ja päästinkin Nyytin heti seuraavana päivänä 
juoksemaan irti soramontulle. Voi sitä onnea. Sekä 
eläinlääkäri että fyssari antoivat siunauksensa agili-
tyn jatkamiselle. Mitään estettä sille ei pitäisi olla. 
Aloimmekin fyssarin ohjeiden mukaisesti treenaa-
maan ensin matalassa vauhdissa (hehe, onnistui 
Nyytiltä hyvin...) matalilla hypyillä. Täysillä maksi-
mivauhdissa saimme alkaa treenaamaan noin 3–4 
vk kuluttua kontrollikäynnistä. Tuossa vaiheessa 
leikkauksesta tuli kuluneeksi kymmenisen viikkoa.

Meidän kohdalla leikkaus meni paremmin kuin hy-
vin. Plussana päälle vielä paluu agilityn pariin! Sitä 
en uskaltanut edes toivoa. Nyytin etuna leikkauk-
sen onnistumisessa on ollut pieni koko, kevyt ra-
kenne ja hyvä lihaskunto pohjalla. Tietynlainen rä-
mäpäisyys varmasti myös auttoi kuntoutumisessa, 
kun koira ei jäänyt turhaa märehtimään vaan käyt-
ti jalkaa heti kunnolla. Nyyti starttasi kisoissa 4 kk 
leikkauksen jälkeen.

Vaikka leikkaus oli erittäin onnistunut, prosessi ei 
missään nimessä ole ollut helppo. Se kaikki päh-

Nyyti vesijumpalla

Nyyti 8 vk leikkauksen jälkeen

käily ”mitä teen, mitä ei kannata tehdä” on ollut 
hermoja raastavaa. Koira ei osaa kertoa tuntojaan, 
ja on vaikeaa päättää asioista, kun kaikki ympärillä 
olevat ihmiset sanovat eriä. En sano olevani asian-
tuntija vieläkään, varsinkaan kun jokainen koira 
on yksilö. Mutta jos minulta kysyttäisiin neuvoa 
vastaavan tilanteen suhteen, neuvoisin tekemään 
juuri niin kuin minäkin. Eli antaisin koiran elää täy-
sillä koiran elämää ja kehottaisin miettimään sitten 
asioita uudestaan, kun tulee jotain ongelmia. On-
gelmia on turha tehdä itse lisää. Jokainen tuntee 
varmasti oman koiransa parhaiten, joten ensim-
mäisenä suosittelen kuuntelemaan koiraa.
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Vuoden 2019 alusta alkaen hallimaksun maksaneilla KemKon jäse-
nillä on mahdollisuus varata lämmitettyä halliaikaa omiin treenei-
hin erillistä korvausta vastaan.

Yhden tunnin (1 h) mittaisella varatulla vuorolla saa käyttää yhtä 
lämmitintä, ja varatun treeniajan hinta on 10 euroa. Näitä vuoroja 
myydään viiden kappaleen seteissä (50 eur), ja ostetuilla viidellä 
treenivuoroilla ei ole takarajaa (käytettävissä ”ikuisesti”).

Kun jäsen varaa itselleen maksetun, yksityisen treenivuoron, niin 
tällöin halli ei siis ole vapaassa käytössä vaan varattu yksinomaan 
kyseiselle henkilölle. Varatulle treenivuorolle voi osallistua sa-
manaikaisesti useampi hallimaksun maksanut jäsen. 

Jos hallimaksun maksaneen jäsenen kanssa yhdessä treenivuo-
rolle tulee joko hallimaksua maksamaton jäsen tai seuran ulkopuolinen henkilö, niin näiden osalta 
suoritetaan lisämaksu 10 eur per hlö. Jos kuitenkin hallimaksua maksamaton jäsen tai seuran ulko-
puolinen henkilö on mukana vain kouluttajan roolissa, eli ei treenaa itse, niin tällöin lisämaksua ei 
tarvitse suorittaa. Kouluttajan avulla jäsen ei kuitenkaan saa tehdä taloudellista voittoa itselleen 
(esimerkiksi myymällä ulkopuolisille koulutuspaikkoja).

Yksityinen treenivuoro tulee varata mielellään kolme vuorokautta ennen treeniajankohtaa, kui-
tenkin viimeistään yksi vuorokausi ennen treeniaikaa. Varaus on sitova. Varattu vuoro merkitään 
KemKon kalenteriin muille jäsenille tiedoksi.

Ohje treenivuorojen ostamiseen ja varaamiseen:

1. Maksa 50 euroa (5 x 1 h) Kemin Koiraharrastajat ry:n tilille (FI04 5131 0020 0461 58) käyttäen 
viitenumeroa 055.

2. Lähetä Mintulle (minttu.merivirta@gmail.com) kuitti maksusta. Maksukuitti tulee toimittaa vii-
meistään siinä vaiheessa, kun varaat ensimmäistä vuoroa.

3. Varaa lämmitetty hallivuoro ilmoittamalla varaamasi aika Mintulle s-postilla viimeistään yksi vuo-
rokausi ennen treeniajankohtaa. Minttu pitää kirjaa ostetuista ja käytetyistä vuoroista sekä mer-
kitsee varausajat kalenteriin. Varatessa ilmoitetaan kaikkien osallistuvien nimet. Kerralla voi varata 
maksimissaan kaksi peräkkäistä vuoroa (eli max 2 h). Jäsen ei kuitenkaan voi varata toistuvaa tree-
nivuoroa (esim. joka ma klo x), vaan jokainen treenikerta tulee varata erikseen.

HALLIVUORON VARAUS JÄSENILLE
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Kuva: Reima Mukkala
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KEMKON UUDET VALIOT 2019

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

Suomen muotovalio, vahvistettu 10.6.2019
Ruotsin muotovalio, vahvistettu 17.9.2019

Afgaaninvinttikoira FI MVA SE MVA 
LT JMVA JV-16 BALTJV-17 Ingenue 
Touareg of Azawad ”Roman”,
Om. Mika ja Henna Tissari

Suomen muotovalio, vahvistettu 
23.7.2019
Ruotsin muotovalio, vahvistettu 
29.8.2019
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Schapendoes FI MVA FI RTVA SE RTVA High 
Volts Looping Louis ”Elmeri”,
Om. Minttu Merivirta

Suomen Rally-tokovalio, vahvistettu 12.4.2019
Ruotsin Rally-tokovalio, vahvistettu 16.12.2019

Irlanninsusikoira C.I.B POHJ MVA FI MVA SE MVA NO MVA SEV-19 V-19 Yaydie Sorcerer Surycan ”Etain”,
Om. Mika, Henna ja Veikka Tissari

Kansainvälinen muotovalio, vahvistettu 2.8.2019

Ruotsin voittaja 19.-21.4.2019, vahvistettu 19.4.2019
Voittaja 2019, vahvistettu 8.12.2019



Menestyksekästä 
harrastusvuotta 2020
kaikille jäsenillemme 

sekä yhteistyö-
kumppaneillemme!


