
KEMKOLAINEN 
2015



1

KEMKOLAINEN 2015

PÄÄTOIMITTAJA & TAITTO: Minttu Merivirta
KANNEN KUVA: Taikapennin Candy, “Candy” (kuvaaja: Taru Mäkimartti)

KIRJOITTAJAT: Janne Tuominen, Tiina Maunu, Ritva Tuominen, Minttu Merivirta, Essi Matinlassi, 
Fanny-Maria Dianoff, Julia Nevalainen, Mari Lappalainen, Ella Nevalainen, Tuula Kuntonen

© KEMIN KOIRAHARRASTAJAT RY

SISÄLLYSLUETTELO

2 PUHEENJOHTAJAN PALSTA
3 JÄSENMAKSUT VUODELLE 2015
4 KEMIN KOIRAHARRASTAJAT RY:N JOHTOKUNTA 2015
5 JOHTOKUNTA 2015 ESITTÄYTYY
11 HALLIN LUMITYÖT – YKSIEN RIESA VAI KAIKKIEN KIUSA?
12 HALLIN SÄÄNNÖT
13 80–90-LUVUN KOIRAHARRASTAJAN PÄIVITYS TÄLLE VUOSITUHANNELLE
17 KEMKON VUODEN AGILITYKOIRA 2014
18 NOITA, VUODEN AGILITYTULOKAS 2014
19 KEMKON VUODEN AGILITYTULOKAS 2014
19 KEMKON VUODEN NÄYTTELYKOIRA 2014
20 VILLE, VUODEN NÄYTTELYKOIRA 2014
21 MESTARIN OPISSA
23 VAUHTIA JALOILLE!
24 HALLI- JA KENTTÄHINNASTO 2015
25 UNNAN KANS ISOISSA KISOISSA
27 KESÄN 2015 AGILITYN ARVOKISAT
29 PUUDELIKATSAUS VUODELLE 2014
31 VENLA 6 V - VERENPERINTÖNÄ RAKKAUS AGILITYYN?
33 VUODEN 2014 KERHONMESTARIT
34 KERHONMESTARUUS 2015
35 NUORI KEMKOLAINEN
36 KOIRAN ELÄMÄÄ
37 AGILITYMATKA KROATIANPAIMENKOIRIEN (SUOMEN)MESTARUUSKISOIHIN                      
40 KEMKON VIRALLISET AGILITYKISAT VUONNA 2015
41 KEMKON UUDET KOTISIVUT
43 KEMKOLAISTEN TULOKSIA VUODELTA 2014

43 AGILITY
46 NÄYTTELYT
47 MUUT LAJIT
48 VALIOT



2

Hei kaikille jäsenille,

aloitetaan iloisista uutisista. Viime vuoden lopulla 
anoimme jatkoa kentän/hallin vuokrasopimuksel-
le, koska aikaisempi sopimus olisi päättynyt tämän 
vuoden lopussa ja hallin tulevaisuus olisi ollut kat-
kolla. Onneksemme Kemin kaupunki vuokrasi ken-
tän meille 15 vuoden vuokrasopimuksella, joten 
uhka hallin purkamisesta päättyi. Nyt olemme hakemassa pysyvää rakennuslupaa, ja samalla mah-
dollistuu myös alusta asti suunnitelmissa ollut hallin laajennus. 

Halliin olisi tarkoitus rakentaa lisää pituutta ainakin 16  metriä, eli hallin koko liki kaksinkertaistuu. 
Nyt olemme tehneet alustavan kustannusarvion, jonka pohjalta asioita suunnitellaan. Laajennuksen 
rakentaminen olisi tarkoitus aloittaa puiden kaadolla ja perustustöiden valmisteluilla. Yhdistyksen 
tarvitsee ottaa jonkin verran lainaa, jotta laajennus voidaan toteuttaa. Lainan ottamisesta pääte-
tään kevätkokouksessa. Hallin rakentamiseen otettiin myös aikaisemmin lainaa, joka maksettiin 
pois jo pari vuotta ennen määräaikaa, joten hallin talous on ollut hyvä alusta alkaen. 

Laajennus tulee nostaamaan jonkin verran hallimaksua, mutta harjoitteleminen on edelleen edullis-
ta verrattuna moniin muihin seuroihin. 

Nyt sitten niihin ikävämpiin asioihin. Hallimaksu pysyy edullisena vain ja ainoastaan sillä, että pystym-
me tekemään asiat talkootyönä. Laskin, että jos lumityöt hallin seinän vierestä teetetään ulkopuo-
lisilla, niin hallimaksu pitää kaksinkertaistaa. Joten sillä on suuri merkitys, miten asioita hoidetaan. 

Laajennuksen rakentamiseen tarvitsemme kaiken mahdollisen talkooväen seurastamme. Kesän ja 
syksyn aikana tulee olemaan useita talkoita, joten kaikilla tulee olemaan mahdollisuus osallistua tal-
koisiin. Järjestämme tänä vuonna kahdet viralliset yksipäiväiset agilitykilpailut, joista ensimmäinen 
kilpailu on 9.5. ja toinen 25.7. 

Lisäksi, jos on tiedossa mahdollisia yrityksiä tai yksityisiä, jotka voisivat sponsoroida, niin ehdotuksia 
otetaan ilolla vastaan. Talkoista löytyy kaikille mielekästä ja hyödyllistä tekemistä, joten kaikki roh-
keasti mukaan talkoilemaan. 

Hyvää alkanutta kevättä kaikille!

Janne Tuominen,
Kemin Koiraharrastajat ry:n puheenjohtaja

PUHEENJOHTAJAN 
PALSTA
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JÄSENMAKSUT VUODELLE 2015

Vuoden 2015 jäsenmaksulomake on lähetetty sähköpostitse kaikille Kemin Koiraharrastajat ry:n 
jäsenille tammikuussa. Lisäksi maksulomake löytyy kotisivuilta osoitteesta keminkoiraharrastajat.
com/jasenyys/jasenmaksu.

20 euroa / jäsen 
+ perhejäsen 5 euroa

Vanha jäsen: maksaessasi jäsenmaksusi käytä viitenumeroa 039.

Uusi jäsen: Jäsenhakemus löytyy Kemkon kotisivulta osoitteesta keminkoiraharrastajat.com/ja-
senyys/jasenmaksu. Maksa jäsenmaksu viitenumerolla 026 ja lähetä jäsenhakemuksesi sekä jä-
senmaksukuittisi hyvissä ajoin johtokunnan käsittelyyn. Johtokunnan seuraavan kokouksen jälkeen 
otamme yhteyttä sähköpostilla ja vahvistamme jäseneksi hyväksymisen.

Haluatko liittyä Kemin Koiraharrastajien 
Facebook-ryhmään?
Lähetä pyyntösi ryhmän ylläpitäjälle Facebookissa.

Muista ilmoittaa yhteystietojen muutokset 
(osoite/puh.nro/s-posti) jäsensihteerille!
Ritva Tuominen, 
p. 040 585 8511
eveetun@gmail.com.
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KEMIN KOIRAHARRASTAJAT RY:N JOHTOKUNTA 2015

Yhdistyksen yhteystiedot:

Kemin Koiraharrastajat ry
Jänkäkatu 1
94700 Kemi

Kotisivu: www.keminkoiraharrastajat.com
Tilinumero: OP 513100-246158

Puheenjohtaja
Janne Tuominen

p. 044 517 1225
tuomija@saunalahtifi

Varapuheenjohtaja
Juha Alaperä

p. 040 841 1346
juha.alapera@outokumpu.com

Jäsensihteeri
Ritva Tuominen

p. 040 585 8511
eveetun@gmail.com

Rahastonhoitaja
Seija Kekäläinen

p. 040 740 9318
seija.kekalainen@luukku.com

Jäsenlehden päätoimittaja
Minttu Merivirta

p. 041 436 9016
minttu.merivirta@gmail.com

Jäsen
Julia Nevalainen

p. 0400 199 045
yuliska23@gmail.com

Jäsen
Essi Matinlassi

p. 044 084 8054
essi.matinlassi@gmail.com

Jäsen
Fanny Dianoff

p. 045 895 2696
fanny.dianoff@gmail.com

Jäsen
Anu Nevanoja

p. 040 779 2902
anu.nevanoja@edu.lapinamk.fi
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JOHTOKUNTA 2015 ESITTÄYTYY

JANNE TUOMINEN

Mitä lajeja harrastat? 
Päälajina minulla on agility, mutta Tessan kanssa käydään myös 
juoksemassa. Parasta on koiran kanssa yhdessä tekeminen ja kil-
paileminen.

Hienoin hetkesi koiraharrastusrintamalla? 
Viime vuoden hienoin ja ”huonoin” hetki oli, kun Saariselän kilpai-
luissa kisattiin Taikan kanssa Zsofi Biroa ja Scillaa vastaan viikon-
lopun aikana eniten nollia tehneen koirakon tittelistä. Pystyin haas-
tamaan maajoukkuetasoisen koirakon. Zsofi ja Scilla sijoittuvat 
viime vuoden MM-kisoissa sijalle 6.

Tavoitteesi vuodelle 2015? 
Tavoite on saada onnistuneet suoritukset omalla tasollamme SM- 
ja MM-karsintakilpailuissa, ja sitten näkee, mihin se riittää. Tänä 
vuonna yritetään sitten voittaa Saariselän kilpailut.

Terkut kemkolaisille? 
Onnea ja menestystä kaikille. Kisakentillä nähdään!

SEIJA KEKÄLÄINEN

Mitä lajeja harrastat? 
Harrastan pääasiassa agilitya, sen lisäksi satunnai-
sesti tokoa ja näyttelyitä. Parasta koiraharrastuk-
sessa on tekeminen/oppiminen koiran kanssa yh-
dessä. Mukavat seurakaverit ovat myös tärkeä osa 
harrastamista.

Hienoin hetkesi koiraharrastusrintamalla?
Päällimmäisenä on tietenkin Necun kanssa kauan 
tavoiteltu ensimmäinen LUVA, mutta kyllä harras-
tus antaa hienoja hetkiä joka päivä.

Tavoitteesi vuodelle 2015? 
Tavoitteenani on jatkaa agilityn harrastamista ja kilpailemista iloisella mielellä, onnistumiset ja nol-
lat tähtäimessä. :) Tokoiluunkin olisi tarkoitus panostaa enemmän tänä vuonna.

Terkut kemkolaisille? 
Harrastetaan positiivisella mielellä ja iloitaan sekä omista että seurakavereiden onnistumisista. 
Tehdään tästä vuodesta entistä parempi.
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RITVA TUOMINEN

Mitä lajeja harrastat? 
Harrastan nykyään enää vain pääasiassa agia ja 
muutaman kerran käyn vuodessa näyttelyissä. 
Uusimpana harrastusmuotona pienimuotoinen 
koirankasvatus, niin shelttejä kuin bortsujakin. Ta-
voitteena toimintakykyiset, hyvän ulkomuodon ja 
ennen kaikkea terveen rakenteen omaavat koirat. 
Parasta on se, että koirat ovat olemassa ja kiva 
touhuta niille aktiviteettejä samoin kuin itsellekin.

Hienoin hetkesi koiraharrastusrintamalla? 
Hienoja hetkiä on 25-vuotiselle harrastuskaudelle 
osunut useita. 7 koiraa agivalioiksi eli yhteensä 18 agivaliotitteliä ja 2 muotovaliotitteliä sekä 1 
tokovalio. Vanhimman jo edesmenneen Kassu-sheltin tokovalioksi saaminen, Leevistä KV-agivalio. 
Kaikkien noiden eteen on tehty useampi työtunti. Samaten ensimmäiset pentueet molemmissa 
roduissa ovat tuottaneet suunnatonta iloa.

Tavoitteesi vuodelle 2015? 
Tavoitteet tälle kuluvalle vuodelle lähinnä agikisoissa menestyminen mahdollisimman hyvin. Piirin-
mestaruus, SM- ja MM-karsinnat. 

ANU NEVANOJA

Mitä lajeja harrastat? 
Harrastan pyrri Pihkan kanssa höntsämeiningillä agilitya, va-
kavammin rally-tokoa.  Tokoa ja paimennusta olemme myös 
aloitelleet. 

Hienoin hetkesi koiraharrastusrintamalla?
Hienoimmat hetket tapahtuvat arjessa, kun näkee, kuinka 
koira nauttii saadessaan juosta vapaana metsässä ja kuinka 
se pyydettäessä tekee kaiken maailman hömpöttelytemppuja 
noiden juoksurinksojensa lomassa valtavalla innolla!

Tavoitteesi vuodelle 2015? 
Saada Pihkan seuraaminen paljonpaljon paremmaksi ja pääs-
tä sen kanssa avo-luokkaan rallyssa. Lainakoira Islan kanssa 
tavoitteena on saada vielä yksi LUVA ja nousta kolmosiin ak-
sarintamalla.

Terkut kemkolaisille? 
Rennosti kivaa koiran kanssa! :)
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ESSI MATINLASSI

Mitä lajeja harrastat? 
Päälajina molemmilla koirilla on agility, mut-
ta harrastellaan myös mm. rally-tokoa ja 
näyttelyitä. Parasta koiraharrastuksissa on 
koiran kanssa yhdessä tekeminen ja onnis-
tumisen hetket. 

Hienoin hetkesi koiraharrastusrintamal-
la? 
Hienoin hetkeni oli viime kesänä omissa ki-
soissa, kun onnistuin radalla sekä Otson että 
Järvisen kanssa. Ne hetket ovat harvassa.

Tavoitteesi vuodelle 2015? 
Tavoitteena vuonna 2015 on saada Otso nostettua agilityssa kolmosluokkaan sekä suorittaa BH-
koe hyväksytysti ja startata rally-tokossa. Järvisen kanssa tavoitteena on löytää yhteinen sävel ra-
dalla, saada rally-tokon alo-liikkeet haltuun sekä päästä paimentamaan lampaita.

Terkut kemkolaisille? 
Hyvää kevään jatkoa kaikille ja nähdään kentällä!

JULIA NEVALAINEN

Mitä lajeja harrastat? 
Pääasiassa agilitya, tokoilua mahdollisuuk-
sien mukaan. Parasta koiraharrastuksissa 
on mukava yhdessä tekeminen ja onnistumi-
sen tunteet.

Hienoin hetkesi koiraharrastusrintamalla? 
Kyllä se mahtaa olla Unnan kanssa SM-ki-
sajoukkueessa edustaminen Tampereella. 
Hieno kokemus. 

Tavoitteesi vuodelle 2015? 
Edelleen oppia lisää, edistyä ohjaajana ja pi-
tää hermot kurissa tulevissa mittelöissä. 

Terkut kemkolaisille? 
Iloista mieltä, treeni-intoa ja tsemppiä kisoihin, kokeisiin ja koitoksiin. ;)
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MINTTU MERIVIRTA

Mitä lajeja harrastat? 
Meidän epämääräisiä suorituksia voi todistaa sekä agilityradoilla 
että näyttelykehissä. Parasta kummassakin lajissa on ne hetket, 
kun yhteistyö pelaa ja olen koiran kanssa samalla aaltopituudella - 
valitettavasti aina ei mene niin putkeen. ;)

Hienoin hetkesi koiraharrastusrintamalla?
Ehdottomasti hienoin hetki on ollut, kun Ville kesällä 2014 Gälli-
varessa oli ROP ja sitä myöten tuli kansainväliseksi muotovalioksi. 
Tämä oli jotain sellaista, jonka olin kuvitellut olevan vain kaukaista 
unelmaa.

Tavoitteesi vuodelle 2015? 
Tänä vuonna tavoitteena on yrittää saada Helmille näyttelyharras-
tuksessa viimeistä Cacibia ja agilityssa puolestaan kisavarmuutta 
ja -rohkeutta.

Terkut kemkolaisille? 
Kisaamaan kannattaa lähteä heti kun oma kantti kestää. Koiran ei tarvitse olla täydellinen eikä 
suoritusten tarvitse olla täydellisiä - pääasia on, että sinä ja koirasi saatte uusia kokemuksia, joita 
kisatilanteet luovat! :)

JUHA ALAPERÄ

Mitä lajeja harrastat? 
Agilitya. Parasta on mielekäs yhteistoiminta koi-
ran kanssa, ja saahan siinä itsekin kuntoilua sa-
malla.
 
Hienoin hetkesi koiraharrastusrintamalla?
Se kun sain elämäni ensimmäisen kerran 0-tu-
loksen, ja myös ne hetket ovat jääneet mieleen, 
kun tulee nappisuoritus koiran kanssa.
 
Tavoitteesi vuodelle 2015? 
Saada Dana-koirani toimimaan tasaisen varmas-
ti ja päästä yksityisissä agilityn Oulun SM-kisoihin.
 
Terkut kemkolaisille? 
Yhteen hiileen puhaltamalla saamme hallin laajennushankkeen onnistumaan hienosti.
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FANNY-MARIA DIANOFF

Mitä lajeja harrastat? 
Harrastan agilitya, epäsäännöllisesti tokoa ja mahdol-
lisuuksien mukaan paimennusta. Koiraharrastuksissa 
parasta on yhdessä tekeminen koiran kanssa ja se kun 
pääsee viettämään aikaa samanlaisten “koirahullujen” 
kanssa. ;)

Hienoin hetkesi koiraharrastusrintamalla?  
Hienoimmat hetket ovat olleet niitä, kun huomaa, että yh-
teistyö koiran kanssa sujuu!

Tavoitteesi vuodelle 2015? 
Vuodelle 2015 on tavoitteena saada onnistumisia kisakentillä ja mahdollisimman paljon paimen-
nushetkiä.

Terkut kemkolaisille? 
Terkkuja vanhoille ja uusille jäsenille! Mukava että koiraharrastus vetää yhä enemmän ja enemmän 
innokkaita ihmisiä mukaan toimintaan. Nähdään treeneissä ja kisakentillä. Iloista harrastusvuotta 
kaikille kemkolaisille!

Kemin Koiraharrastajat ry:n

sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS

tiistaina 24.3.2015 klo 18.00
Neste Tupasvillan kabinetissa.

Esillä kaikki kevätkokouksen sääntöjen määräämät asiat sekä 
muun muassa palkitaan vuoden 2014 valiot ja vuoden koirat. Lisäksi 
kokouksessa päätetään hallin laajennuksesta ja hallin laajennuksen 

rahoituksesta.

Kahvitarjoilu.  

Tervetuloa!

Johtokunta
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Voit maksaa Kemin Koiraharrastajien kurssimaksun, hallimaksun tai agilitykilpailun osallistumis-
maksun 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 käyttökelpoinen vasta, 
kun siinä
  lukee saajan nimi.
• Palveluntuottajalla on oikeus tarkastaa käyttäjän henkilöllisyys 
  maksettaessa.
• Muista tarkistaa liikunta-/kuntosetelin voimassaoloaika!
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Taas on päästy nauttimaan valkoisesta hanges-
ta runsain mitoin. Asiassa on oikeastaan vain 
yksi pieni pulma ….. hallin lumityöt.

Se on kasaantunut hallin neljän olemassaolo-
talven ajan yhä varmemmin samoille henkilöille. 
Alussa lumityöt suunniteltiin tehtäväksi yhdessä 
talkoilla, jotta säästämme talvessa useamman 
tuhannen euroa ja saamme hallimaksun pie-
nemmäksi ja näin se alussa toteutuikin. Ajatus 
oli että KAIKKI hallin käyttäjät ovat niitä teke-
mässä, kuka milläkin lumisateella. Ainahan ei 
kaikki pääse, mutta KAIKKI kuitenkin aina joskus.
Nyt on kuitenkin jo pari talvea mennyt niin, että 
voimme nimetä talkoopistelistaa katsomalla 5-7 
henkilöä, jotka ne yleensä lähes poikkeuksetta 
tekevät. Tämä ei ollut se alkuperäinen tarkoitus. 

Nyt on suunniteltu/kaavailtu asiaa niin, että hal-
linvuokra nostetaan kaksinkertaiseksi ja lumityöt 
teetätetään ulkopuolisilla, jotta kaikki pääsevät 
yhtä helpolla. Asiasta päätetään kevätkokouk-
sessa!

Homma sujuisi kuitenkin helposti jos KAIKKI 
kolaisivat omien treeniensä jälkeen lumet pois 
ennen kotiin lähtöä. Siinä samalla koiratkin sai-
sivat juoksennella vielä ulkona kentällä. Viikon-
loppuinakin kentällä voisi lumisadepäivinä käydä 
katsomassa tarvisiko siellä tehdä lumitöitä ja 
tarttua kolaan. Kolia on hallin seinustalla useita 
ja linkokin löytyy tarvittaessa kontista.

Yhteistyöllä lumityöt hoituisivat todella nopsaan 
ja talkoilu lisäisi yhteishenkeä kerholaisten kes-
ken, kun siellä tutustuu muihinkin kuin oman 
treeniryhmän ohjaajiin. 

Lumetonta kevättalvea odotellen,
Johtokunta

HALLIN LUMITYÖT 
– YKSIEN RIESA VAI KAIKKIEN KIUSA?
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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 selkeäs-
ti rikkinäisiksi. Ilmoita este- tai hallivahingoista 
Jannelle (puh. 044-5171225) tai Juhalle (puh. 
040-8411346 ).

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 ympäris-

tö on pidettävä siistinä: siivoa roskasi ja koirien 
jätökset 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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80–90-LUVUN KOIRAHARRASTAJAN 
PÄIVITYS TÄLLE VUOSITUHANNELLE
Tiina Maunu

Oli vuoden 1988 kevättalvi, kun tärisin jännityk-
sestä Kemin lentoasemalla ja odotin hopeisten 
siipien laskua kentälle. Kyydissä oli uusi ystävä-
ni, 3 kuukauden ikäinen collienarttu Sulky-Fellow 
Eleonoora eli Noona.

14-vuotiaan innolla aloin harrastamaan pennun 
kanssa. Liityin Kemin seura- ja palveluskoiraker-
hoon. Ensimmäiset kerrat muistan, kun seisoin 
5 kk ikäisen pennun kanssa Paattion kartanon 
kentän laidalla ja katselin huikeaa riviä suuria 
palveluskoiria ja armeijamaisen tiukasti toimivia 
ohjaajia. Täytyy sanoa, että olin vähällä kääntyä 
takaisin, mutta jäin ja huomasin olevani viikon 
päästä siellä rivissä Noonan kanssa.

Oli palveluskoirien tottelevaisuusharkat. Koulu-
tus oli aivan erillaista kuin nykyään; metallipan-
nat kilisi, nahkaremmit läisky ja käskyt kajahteli 
ilmassa. Totesin jo alkuun, että se tyyli ei sopinut 
meille. Virheitä tuli paljon matkan varrella, mutta 
Noona oli fiksu ja opetti minua, kuinka tulla oh-
jaajaksi, johon koira voi luottaa. Pehmeälle pai-
menkoiralle ei kovistelu toiminut.

Treenailin paljon yksin kotona, ja Perta-aavalla 
kun tuota metsää riitti, lajina oli jälki.  Allan Aula 
antoi meille siihen hyvät neuvot – sama koira-
harrastaja, joka oli koiransa kanssa vetämässä 
minua pulkassa, kun olin päiväkoti-ikäinen, Allu 
harrastaa vieläkin ja toimii tuomarina. :)

Toko kulki palveluskoiraharrastuksen rinnalla, 
ja eka tokot kisattiin Laivakankaan toto-hallissa 
Noonan ollessa 10 kk. Ei mennyt ihan putkeen 
ei, kakkostulos kuitenkin. Hirvittää vieläkin, kuin-
ka uskalsin, mutta tietoa ja taitoa kun ei vielä ol-
lut, niin jostain se piti vaan aloittaa. Eka pk-jälki 

käytiin Noonan ollessa 1,5 v. – kakkostulos ja 
2. sija, maastosta tuli täydet pisteet, Noona oli 
huippu jälkikoira. :)

Molemmissa lajeissa pärjättiin ihan hyvin. Yhdet 
viestikisatkin käytiin ja ykköstulos sieltäkin saa-
tiin.

Vanhat jäärät pk-tyypit jupisi välillä jostain ihan 
väärän rotuisesta koirasta ja lapsesta, joka se-
kaantuu aikuisten juttuihin. Onneksi oli niitä kivo-
ja tyyppejä kuitenki enempi. :)

Ajokorttia kun ei tietenkään teinillä ollut, niin hää-
ty pummia kyytiä aina kanssakilpailijoilta – kyllä 
meidät joskus unohdettiin tienposkeen. Siihen 
aikaan kun ei noita kännyköitä ollut, niin oli aika 
orpo olo, kun jossain Pellon korvessa olimme 
ajautuneet porotokan sekaan jäljellä ja olimme 
aivan eksyksissä.  Kävi mielessä, että muistaa-
kohan kukaan, että yksi autoton koirakko on ki-
saamassa. Kisakeskus oli yleensä aika kaukana 
maastoista. Noona kyllä siltäkin reissulta meidät 
tielle pelasti, totesi varmaan, että tuo mättäällä 
itkevä emäntä pitää saada ihmisten ilmoille ja 
jättää nuo poropaimennukset toiseen kertaan. 
Luotto koiraan kyllä kasvoi sillä reissulla. Riit-
ti kun sanoi, että lähdetään kotiin, ja Noona toi 
aina meidät lähtöpisteeseen. :) Tosin ilman kom-
passia en kisannut enää, sateella kun ei aurin-
gosta voinut suuntia ottaa.

90-luvun alussa koulutustyyli muuttui totaali-
sesti. Alettiin kouluttamaan askel askeleelta, 
eli pätkittiin liikkeet pieniin palasiin. Tyyli oli peh-
meämpää, ja koulutuksen pääpaino oli positiivi-
sessa vahvistamisessa. Kisoissa ja kentillä alkoi 
erottamaan koirakot, jotka toimivat uusin opein; 
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koirat olivat iloisempia ja toimivat ha-
lukkaammin kuin perinteisin mene-
telmin koulutetut.

Tieto agilityn olemassaolosta tuli 89- 
ja 90-luvun taitteessa. Lehdon Olli oli 
nähnyt Helsingissä näyttelyreissulla 
agilitya ja alkoi touhuamaan meille 
lajia tänne. Rakennettiin esteitä, to-
sin viritelmät olivat kyllä aika epäi-
lyttäviä ensi alkuun. Onneksi saatiin 
Kspk:n toimesta oikeat esteetkin jos-
sain vaiheessa.

Hiukan oli agsaaminen erilaista silloin, 
juostiin vaan koirien rinnalla ilman mitään 
sen kummempia ohjauskuvioita. Harrasta-
va rotuskaala oli hyvin monipuolinen, kaikki 
pihan perän nallet tuli kokeilemaan uutta la-
jia. :) Kokoluokkia oli silloin vain kaksi, minit ja 
maxit, jotka oli yli 40 cm. Hyppykorkeus ma-
xeilla oli 75 cm.

Kisoja oli silloin tosi vähän ja lähtöjä yksi per 
päivä. Oli aika turhauttavaa reissata pitkiä kisa-
matkoja yhden 60 sekunnin suorituksen tähden. 
Lehdon Ollilla oli Tyyris Tyllerö Bussi, joka oli ra-
kennettu karavaanarikuosiin.  Sillä reissattiin 
porukalla ympäri Suomen maata ja käytiin jotain 
leirejäkin. Olihan se aika hauskaa aikaa, sinertä-
vän musta pakokaasu vaan pöllähti, kun Tyyris 
Tylleröllä matkattiin. ;)

Pari uroscollieta mahtui myös matkan varrelle, 
Illi ja Gere. Molemmilla harrastin vain pk-jälkeä ja 
olin mukana vapepan etsintäryhmässä. Gerestä 
kun aika jätti, oltiin pari vuotta ilman koiraa.

Tuomisen Ritvalta ja Matilta sain kipinän bor-
dercollien hankintaan. Kuin kohtalo olisi puuttu-
nut peliin, näin ilmon bc-pennuista, jotka olisivat 
3 kilometrin päässä tulevasta juhanusviettopai-
kasta. Soitin ja sovin että käymme katsomassa. 
Siellä oli yksi narttu vapaana. Niinhän siinä kävi, 
Senni muutti Ylitorniolta Kemiin. :)

Seuran valinnassa ei ollut epäselvyyttä, Ritvan ja 

Matin kun olen tuntenut jo 90- luvulta ja heillä oli 
Noonan pentu Tino aikoinaan. Senni tuli meille 
myös paljon heidän rohkaisun myötä. Olin aina 
ajatellut, että bordercolliet ovat koirina täysin pi-
telemättömiä ADHD-työnarkomaaneja, paimen-
tavat koko lähitienoon
ihmiset ja eläimet nippuun ynnä muuta käsittä-
mätöntä.

Olihan Senni vilkas pentu, oikea riiviö marakat-
ti. :) Moista iltavilleyttä en ollut eläissäni nähnyt, 
seinästä seinään penneli painoi täysillä meidän 
yrittäessä saada sitä aisoihin. Kaikki mikä vaan 
oli hampaiden ulottuvilla, napattiin suuhun. Olo-
huoneen matto kului uralle, kun ympäri pöytää 
juoksimma riiviön perässä, pyydystäen siltä mil-
loin mitäkin. Jep, marakatti oli keksinyt leikin, ja 
me tumpelot hairahdettiin heti ensimmäiseen 
virheeseen, eli annettiin pennun juoksuttaa mei-
tä 6–0.

Siinä vaiheessa, kun olin wc:ssä ja huomasin vii-
meisen paperipalan lipuvan käsieni ulottumat-
tomiin pienen bc:n pinkoessa paperirullan alku 
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suussaan, ajattelin että nyt häätyy viheltää peli 
poikki. Parit sukat täytyi uhrata ja jättää riiviö 
täysin huomiotta, koska ajatusleikki oli pennelin 
mielestä parasta koko maailmassa. Niin se kiin-
nostus sitten laantui pikkuhiljaa, vaikka kerkesi 
penneli pariin otteeseen vastaanottaa vieraat 
minun rintsikat hampaissaan, osasi nimittäin 
helposti aukaista meidän vaatekaapin oven (tei-
pattiin se sitten  kiinni).

Selvää oli, että työmaata oli paljon ja  Sennille piti 
keksiä tekemistä. Onneksi oli kesä, niin päästiin 
metsään treenailemaan jälkeä ja esineruutua, 
mutta kyllähän se agility poltteli siellä takaraivos-
sa, joten suuntahan oli KemKon kenttä. Ritva ja 
Matti esitteli hienon hallin, jolloin marakatti pää-
si vähän juoksemaan laumassa.

Into lajiin heräsi uudelleen, ja siitä se alkoi. Viime 
vuosituhannen jo museoagiharrastajan täytyi 
ruveta pyyhkimään pölyjä päästään ja ottamaan 
vastaan agsan uudet tuulet. Jaakotus, valssi, 
saksalainen ja  persjättö vilahteli ohjaajien suus-
ta, kun seurasin kentän reunalla agsatreenejä. 

Mielettömiä pyörähdyksiä ja askelkuvioita, joilla 
oli kaikilla nimi, jollaista en ollut ikinä kuullutkaan. 

Taas hirvitti kentän reunalla, en opi ikinä noita 
kuvioita. Tanssikurssillekko tässä pitäisi lähteä – 
siitäkin sen verran kokemusta, ettei taipunu foxit 
ja sun muut ei. Illat pitkät tuli tuijoteltua netistä 
agsailua ja luettua kaikki mahdollinen, mitä kir-
jastosta löytyi.

Syksyllä päästiin ryhmään, kun hallikausi alkoi. 
Fanny ja Essi toimivat vuoroviikoin ohjaajina 
oman treenaamisen sivussa. Fannyn koira Dino 
oli saman ikäinen kuin Senni, joten parivaljakolla 
synkkasi heti ja marakatit olivatkin juosseet jo yh-
dessä pitkin kesää. :)

Olihan siinä jalat solmussa, kun ensimmäisiä 
valsseja sun muita yritin tehdä. Senni kyllä oppi 
esteet nopeasti, ne eivät ole muuttuneet juuri-
kaan, joten koiran osasin opettaa esteille, mutta 
se oma ohjaus oli ihan hirveätä. Onneksi oli kär-
sivällisiä kouluttajia.

Toko pyöri jonkin aikaa sunnuntaisin, ja Annen 
opastuksella päästiin treenailemaan sitä. Siellä 
ei niin hirveästi muutoksia ollut tullut. Seuraa-
misen opettaminen imuttamalla oli kuitenkin 
minulle ihan uutta  ja takapalkkaus. Uudet opit 
käyttöön otettiin, ja havaitsin ne varsin päteviksi. 
Imuttaminen toimii niin, että esimerkiksi nakki 
kädessä ohjataan koira pysymään oikealla koh-
dalla sivulla. Koiralle saadaan lihasmuistiin oi-
kea seuruupaikka houkuttelulla. 90-luvulla ope-
tettiin suoraan koiralle katsekontakti pitämällä 
sitä nakkia suussa ja sylkemällä palkka koiralle. 
80-luvulla ei ollut mitään kontakteja, koirat seu-
rasivat jopa hiukan apaattisen näköisenä sivulla, 
vain välttääksen remmin napakan nykäisyn. On-
neksi nykyään koulutetaan pääasiassa positiivi-
sesti vahvistaen. Kerrotaan ensin koiralle, mitä 
halutaan, ja opetetaan se kunnolla, ennen kuin 
sitä vaaditaan. Pätkitään liikkeet pieniin palasiin.

Keväällä siirryttiin ulos treenailemaan agilitya. 
Seija alkoi vetämään meidän agsaryhmää. Fan-
ny ja Dinkku pysyivät edelleen treenikamuina. 
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Kädestä pitäen opettivat Seija ja Fan-
ny askeleita sekä kuvioita minulle. Kesä 
treenailtiin, ja pikkuisen jo haave agsaki-
soista lokakuulle heräili. Senni täyttäisi 
juuri tarvittavat 18 kk Pellon kisoihin.

Niinpä se Sennin ja Dinkun ensimmäinen 
kisareissu alkoi, mielettömässä lumipy-
ryssä. Fanny sai isältään lainaksi mat-
kailuauton, jolla sitten lähdettiin Pellon 
kaksipäiväisiin kisoihin karavaanarityyliin. 
Olihan se kokemus meidän nuorille koirille 
ja ohjaajillekkin. Fanny oli kerran aikaisem-
min ajanut isänsä autoa. Keli oli Kemistä 
lähtiessä ihan hirveä, moottoritiellä körö-
teltiin viittäkymppiä ja Dinkku ulvoi turva-
vöissä, auto tärisi lumisella tiellä saaden 
rievun aivan merisairaaksi. Senni tuijotteli 
ikkunasta ja mietti, mikä ihme tämä liikku-
va talo oikein on.

Onneksi keli parani ja sade hellitti. Peril-
le päästiin puolilta öin. Matka oli niin jän-
nittävä, ettei koko kisaa kerennyt jännit-
tämään. Aamulla sitten kisapaikalla tuli 
hirveä ramppikuume. Senni ryntäili rem-
missä kuin päätön kana ja olisi halunnut 
tehdä tuttavuutta ihan kaikkien kanssa. 
Holtittomasti poukkoileva koira ei yhtään 
helpottanut omaa jännitystä. Fanny sanoi, 
että Sennistä tulee mieleen laulu ”maa-
ilmassa monta on ihmeellistä asiaa, se 
hämmästyttää kummastuttaa pientä kul-
kijaa”. Kyllä mulla enemmän kuitenkin it-
ketti kuin laulatti. ;)

Yllättäen marakatti kuitenkin pystyi itse kisaami-
seen keskittymään, ja viikonlopun aikana juostiin 
pari nollarataa. Yksi vitonen ja yksi hylky mahtui 
myös mukaan. Reissu oli kyllä ihan mahtava, 
kiva oli seurata tuttujen koirakoiden kisaamista. 
KemKolta taisi olla useampikin karavaanari ki-
saamassa.

Oulussa käytiin pyörähtämässä toiset agsakisat, 
joissa sitten saatiin nousunolla kakkoseen. Kak-
kosluokkaan ei kyllä oltu vielä valmiita. Tornios-

sa pyörähdettiin marraskuussa myös tokoissa.  
Jännitti kyllä nekin hirveesti. Senni osoittautui 
luotettavaksi tokoilijaksi emännän jännitykses-
tä huolimatta. Kehän ulkopuolella ollaan kuin 
tuli hännän alla, mutta kun työt alkaa, niin kaikki 
muut unohtuu – ykkössija 193 p. ja ykköstulos.

Täytyy kyllä sanoa, että on niin kovasti koirahar-
rastuskärpänen puraissut, ettei muuta malttai-
sikaan enää tehdä. Onni että on niin mahtava 
seura, missä harrastaa.

Hyvää kevään odottelua kaikille ja mukavia hetkiä 
karvaisten ystäviemme kanssa!  :)
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KEMKON VUODEN AGILITYKOIRA 2014

1. FI AVA FI H AVA Astanjan Magicgirl ”Taika”, shetlanninlammaskoira, om. Jan-
ne Tuominen ja Katja Myyry, ohj. Janne Tuominen, 171 pistettä

2. FI AVA FI AVA-H S H AVA Akiliinan Each For All ”Eetu”, shetlanninlammaskoira, om.ja ohj. Ritva 
Tuominen, 170 pistettä

3. FI AVA FI AVA-H S AVA Frostice Exotic Blue Image ”Veeti”, shetlanninlammaskoira, om. ja ohj. 
Ritva Tuominen, 162 pistettä

4. Zelmarian Ihana Ilona ”Eve”, shetlanninlammaskoira, om. ja ohj. Ritva Tuominen, 124 pistettä

5. Muttaburra Pure New Wool ”Iina”, bordercollie, om. ja  ohj. Ritva Tuominen, 121 pistettä

6. Paukapää Glacial ”Unna”, suomenlapinkoira, om. ja ohj. Julia Nevalainen, 115 pistettä

7. Nuusku, x-rotu, om. Seija Kekäläinen, ohj. Seija Kekäläinen, 102 pistettä

8. Carpathian Forest Happy Melody ”Tessa”, bordercollie, om. Janne Tuominen ja Katja Myyry, 
ohj. Janne Tuominen, 101 pistettä

9. Pindaros Hot Headline ”Ville”, tiibetinterrieri, om. ja ohj. Minttu Merivirta, 82 pistettä

10. Tachetee Fimtso ”Otso”, suomenlapinkoira, om. ja ohj. Essi Matinlassi, 81 pistettä

11. Stormvindens Edmond ”Domi”, staffordshirenbullterrieri, om. ja  ohj. Emilia Martimo, 79 pis-
tettä

12. Tuus Hirmukuti “Kuti”, kroatianpaimenkoira, om. ja ohj. Tuula Kuntonen, 55 pistettä

13. Kuunvarjon Hiiden Lintu “Noita”, bordercollie, om. ja ohj. Ritva Tuominen, 38 pistettä

14. Lapintähti Xenia “Senni”, bordercollie, om. ja ohj. Tiina Maunu, 30 pistettä

15. Tricky Blue’s First Blue Boy ”Järvinen” , shetlanninlammaskoira, om. Essi Matinlassi, ohj. Essi 
Matinlassi / Fanny-Maria Dianoff, 28 pistettä

16. Paukapää Isabella ”Isla”, suomenlapinkoira, om. ja ohj. Julia Nevalainen, 25 pistettä

17. Pindaros Kick Inside ”Helmi”, tiibetinterrieri, om. ja ohj. Minttu Merivirta, 24 pistettä

18. Sinisilkin Silkki Kukkanen ”Usva” , shetlanninlammaskoira, om. Minna Schroderus, ohj. Venla 
Tuominen, 15 pistettä

19. Ardiente Querrero Orgulloso  ”Dino”, australianpaimenkoira, om. ja ohj. Fanny-Maria Dianoff , 
8 pistettä
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• s. 6.11.2012
• Aloitti kisaamisen heti kun ikä riitti 

toukokuussa 2014, vaikka taidois-
samme oli ja on vieläkin puutteita, 
jopa 1-luokkaan.  Vaikka kyseessä on 
minun jo varmaan 10. agikoira, niin 
jokainen koira on yksilö ja jokaisen 
ohjaajan/koiran pitää opetella asiat 
alusta pitäen yhdessä, ei riitä että 
ohjaaja on kokenut. Jokaisella koiralla 
on omat ongelmat ja epävarmuudet 
esteisiin ja ohjauksiin. 

• Heti ensimmäisissä kisoissa saimme 
LUVAn, mutta sitten pitkät estevä-
lit ja iso kenttä kostautuivat vauhdin 
kasvaessa, joten taidot eivät enää 
riittäneet. Loppuvuosi on yritetty hioa 
niitä ongelmakohtia, silti koko ajan ki-
saten siinä sivussa. Muutama 0-rata 
on saatu jo lisääkin, mutta kaikki 
0-radat ovat  sattumalta olleet hyp-
pyradoilta, joten ne eivät ole meitä 
nostaneet vielä 2-luokkaan. Tämän 
alkavan vuoden tavoitteena olisi vih-
doin nousta jo 2-luokkaan, ja jospa 
taidot kohenisivat jopa  niin paljon, 
että nousisimme 3-luokkaankin. :) 

NOITA, VUODEN AGILITYTULOKAS 2014
Ritva Tuominen
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KEMKON VUODEN NÄYTTELYKOIRA 2014

1. C.I.B POHJ MVA FI MVA SE MVA NO MVA EE MVA Pindaros Hot Headline 
”Ville”, tiibetinterrieri, om. Minttu Merivirta, 148 pistettä

2. POHJ MVA FI MVA SE MVA NO MVA EE MVA Pindaros Kick Inside ”Helmi”, tiibetinterrieri, om. 
Minttu Merivirta, 125 pistettä 

3. Paradisiacal  Ironman ”Roni”, keskikokoinen villakoira, om. Mari Lappalainen, 42 pistettä

4. FI MVA SE MVA Dreambears Born To Be My Baby  ”Wilma”, japaninpystykorva, om. Minttu Me-
rivirta, 16 pistettä

5. Paradisiacal  Cinderella The Queen ”Heta”, keskikokoinen villakoira, om. Mari Lappalainen, 13 
pistettä

KEMKON VUODEN AGILITYTULOKAS 2014

1. Kuunvarjon Hiiden Lintu “Noita”, bordercollie, om. Ritva Tuominen, ohj. Ritva 
Tuominen, 38 pistettä

2. Lapintähti Xenia “Senni”, bordercollie, om. Tiina Maunu, ohj. Tiina Maunu, 30 pistettä

3. Tricky Blue`s First Blue Boy ”Järvinen” , shetlanninlammaskoira, om. Essi Matinlassi, ohj. Essi 
Matinlassi / Fanny-Maria  Dianoff, 28 pistettä

4.  Sinisilkin Silkki Kukkanen ”Usva” , shetlanninlammaskoira, om. Minna Schroderus, ohj. Venla 
Tuominen, 15 pistettä

5.  Ardiente Querrero Orgulloso  ”Dino”, australianpaimenkoira, om. Fanny-Maria Dianoff, ohj. 
Fanny-Maria Dianoff , 8 pistettä
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VILLE, VUODEN NÄYTTELYKOIRA 2014
Minttu Merivirta

Villen kanssa lähdimme kohti näyttelyvuotta 
2014 suurin odotuksin: Suomen muotovalioar-
vo oli yhtä SERTiä vaille valmis, ja kansainvälisen 
muotovalion tittelistäkin puuttui vain yksi ulko-
mainen CACIB. Jättipottiin tarvittaisiin siis vain 
muutama onnistuminen.

Vaikka omaan silmääni Ville on erittäinkin ko-
mea tibbeherra, niin tiedostan kyllä vähän liian-
kin hyvin sen puutteet. Näitä ”virheitä” ei edes 
turkin alle piilotella, vaan ne ovat kaiken kansan 
nähtävillä. Kookkautta ja ahtaita takaliikkeitä to-
sin kompensoivat Villen valloittava luonne (hän-
tä heiluu aina!), upea draivi liikkeessä ja komea 
maskuliininen pää. Onkin ollut hienoa huomata, 
kuinka yhä useampi tuomari on korostanut niitä 
hyviä puolia huonojen sijaan. Tosin, eniten arvos-
tan niitä arvosteluja, joilla 
on tullut hyvä sijoitus mutta 
joissa myös Villen selkeät 
puutteet on mainittu; siitä 
huomaa, ettei tuomari ole 
mikään puusilmä, eikä jää it-
sellekään sellainen olo, että 
voitto tuli vahingossa. :) 

Vuoden ensimmäinen tavoi-
te, FI MVA -arvo, saavutet-
tiin jo alkuvuodesta Tuus-
niemen ryhmänäyttelyssä 
ROP-tuloksella. Samalla Vil-
lestä tuli myös Norjan muo-
tovalio edellisen syksyn reis-
sulta saadun SERTin myötä.

Viimeinen CACIB puoles-
taan tuli jälleen ROP-voi-
tolla Ruotsista, Gällivaren 
KV-näyttelystä. Kansainvä-
lisen valioarvon lisäksi tilille 

napsahti myös Ruotsin muotovalion ja Pohjois-
maiden muotovalion tittelit.

Tunne oli aika uskomaton, sillä en ollut koskaan 
osannut kuvitella Villen pystyvän tällaisiin saavu-
tuksiin. Se tuli minulle täysin kotikoiraksi, ja näyt-
telyistä innostuin vasta sen ollessa 2–3-vuotias. 
Vasta parin vuoden turkinkasvatusperiodin ja 
kehäyhteistyön opettelemisen jälkeen olimme 
siinä pisteessä, että menestyksestä saattoi jo 
unelmoidakin. Viime kesänähän Ville täytti jo 6 
vuotta.
 
Nyt odotellaankin sitten veteraanikehiä! Se on 
aivan ”uudenlainen maailma”, johon toivottavasti 
pääsen ensimmäistä kertaa elämässäni tutus-
tumaan Villen kanssa. :)
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MESTARIN OPISSA
Essi Matinlassi

Marraskuun lopussa 29.–30. päivä halliimme 
saapui moninkertainen suomenmestarimitalisti 
ja maajoukkuekonkari Janne Karstunen koulut-
tamaan ensimmäisen kerran. Yhteen treenipäi-
vään oli mahdutettu neljä ryhmää, ja yhdessä 
ryhmässä oli neljä koiraa. Treeniaikaa yhdelle 
ryhmälle oli kaksi tuntia. 

Minä olin ilmoittautunut koulutukseen sheltti-
junnullani Järvisellä, joka kaipasi apua hieman 
kaikessa. Aluksi lauantaina kävimme läpi koiran 
esteosaamista ja irtoamista. Harjoittelimme 
myös takakiertoja sekä vastakäännöksiä. Jo en-
simmäisenä päivänä sain paljon kotiläksyjä kou-
luttajalta. 

Sunnuntaina aloitimme takakierroilla ja välistä-
vedoilla. Kolme peräkkäistä takakiertoa vaatii 
tarkan ohjauksen ja nappiajoituksen. Se tuli to-
distettua monta kertaa epäonnistumalla. Välis-
tävedoissa koira täytyy saada kiertämään este 
mahdollisimman läheltä siivekettä. Molempia 
ohjauksia treenatessa Karstunen nakutti sekun-
tikellon kanssa aikoja ja vaati nopeampaa suori-
tusta. Kiireen kasvaessa myös epäonnistumiset 
tuplaantuivat, mutta harvoin kisaradallakaan yli-
määräistä aikaa on. 

Harjoittelimme myös perusohjauksia yksinkertai-
sella radalla. Valuvat valssit korjattiin oikea-aikai-
siksi, takaleikkauksissa muistettiin antaa koiralle 
tilaa ja sokkareissa leikittiin lentokonetta. Ohja-
tessa tuli muistaa kääntää yläkroppaa vastakkai-
seen suuntaan ja pitää varpaat menosuuntaan. 
Oli hienoa huomata, että koira kyllä osaa vaikei-
takin asioita, jos ohjaaja osaa oikea-aikaisesti oh-
jata.

Ennen seuraavaa koulutusta treenasimme in-

noissamme kotiläksyjämme. Perjantaisin hallille 
oli varattu myös yhteinen aika läksyjen treenaa-
miselle.  Tammikuun alkupuolella 10.–11.1. päi-
vä Janne Karstunen palasi hallillemme katsasta-
maan, mitä oli opittu, ja kouluttamaan lisää. 

Lauantaina treenasimme taas esteosaamista 
ja irtoamista. Sen jälkeen harjoittelimme perus-
ohjaamisia. Jokainen koirakko treenasi itselleen 
vaikeita asioita. Meille hankalaksi osoittautui 
putkiin irtoaminen sekä ylimääräisten esteiden 
hyppiminen. 

Sunnuntaina treenasimme pidempää rataa. 
Radalla oli vaikeita keppikulmia ja hämäysestei-
tä. Hieman vaikea rata oli ykkösluokan koiralle, 
mutta jokainen sai treenata oman osaamisensa 
mukaan. Vaikealla radalla korostui ohjaajan liik-
kuminen ja oikea-aikainen ohjaaminen. Juuri ne 
ovat asioita, jotka ovat minulle vaikeita. 

˝Ulkopuolisen kouluttajan 
kanssa pääsee lähemmäs 
kisatilannetta kuin viikot-
taisissa treeneissä. Vieras 
ihminen arvostelemassa 
omaa tekemistä laittaa ko-
keneemmankin ohjaajan 
puntit tutisemaan ja herät-
tää halun näyttää parasta 
osaamista.
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Ulkopuolisen kouluttajan kanssa 
pääsee lähemmäs kisatilannet-
ta kuin viikottaisissa treeneissä. 
Vieras ihminen arvostelemas-
sa omaa tekemistä laittaa koke-
neemmankin ohjaajan puntit tuti-
semaan ja herättää halun näyttää 
parasta osaamista. Ulkopuoliselta 
kouluttajalta saa myös erilaisia 
vinkkejä treeneihin. Jokaisella kou-

Janne Karstusen seuraa-
va koulutus on sunnun-
taina 10.5.2015. Koulu-
tusryhmät ovat jo täynnä, 
mutta kuunteluoppilaat 
ovat myös tervetulleita 
(hinta 5,-/10,-/20,-)!luttajalla on se “oma juttunsa”, jota he haluavat 

tuoda koulutettaville.

Suosittelen jokaista agilityn harrastajaa seuras-
samme hakeutumaan näihin koulutuksiin, vaik-
ka koira olisikin vielä möllitasoinen. Kouluttajat 
osaavat kyllä helpottaa treenejä, niin että jokai-
nen saa niistä uutta opittavaa.

Toukokuussa Karstunen saapuu jälleen koulut-

tamaan meitä. Saapa nähdä, onko puupääohjaa-
jan selkärankaan jäänyt mitään edellisiltä koulu-
tuskerroilta..
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VAUHTIA JALOILLE!
Fanny-Maria Dianoff

Kemin Koiraharrastajat on yli vuoden ajan jär-
jestänyt jäsenilleen juoksuvalmennusta. Val-
mentajana on toiminut Veitsiluodon kisaveikot, 
ja paikalla on ollut kaksi valmentajaa.  

Ajatus juoksuvalmennuksesta lähti liikkeelle sii-
tä, että harrastajat halusivat kehittää kuntoaan 
ja juoksutekniikkaansa. Varsinkin agilityssa on 
tärkeää, että ohjaaja liikkuu ripeästi ja osaa 
käyttää jalkojaan oikein. 

Treenejä on pyritty järjestämään kerran kuu-
kaudessa, syys-toukokuun ajan. Kesäisin juok-
suvalmennuksesta on pidetty taukoa. Treenit 
on tarkoitettu kaikille seuran jäsenille, ikään tai 
sukupuoleen katsomatta! 

Treenit ovat olleet hyvin monipuolisia, ja niissä 
on huomioitu koko kehon hyvinvointi. Valmen-
nuksesta on saanut infoa muun muassa sii-
hen, miten kannattaa lämmitellä ennen suo-
ritusta, kuinka voi parantaa hapenottokykyä 
ja miten kannattaa venytellä mitäkin lihasta.

Osallistujilta on tullut paljon positiivista pa-
lautetta valmennuksesta. Treenit ovat olleet 
mukavia, ja ne tehdään oman kunnon ja jak-
samisen mukaan! 

Seuraavan juoksuvalmennuksen ajankoh-
dan voit tarkistaa seuran netti- tai fb-sivuilta.
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HALLI- JA KENTTÄHINNASTO 2015

Kemin Koiraharrastajat ry:n käytössä oleva hiekkapohjainen kenttä ja keinonurmipohjainen 
hallimme sijaitsevat noin 3 km Kemin eteläpuolella, vanhan 4-tien varressa. Halli (16 x 20 
metriä) on kylmä, liimapuurunkoinen, pressukattoinen ja täysin talkoovoimin koiraharras-
tuskäyttöön rakennettu. Hallissa on lämmitin, jolla sisätilan lämpötila saadaan 0–10 asteen seu-
tuville harjoituksiin.

HALLIN
KÄYTTÖMAKSU

HALLIN KÄYTTÖ-
MAKSU KERHOA 
EDUSTAVILLE 
JÄSENILLE

PERHEENJÄSENEN 
HALLIMAKSU

HALLIN
AVAINMAKSU

ULKOKENTÄN 
KÄYTTÖMAKSU 
KERHOA EDUSTA-
VILLE JÄSENILLE

Pentukurssin, agilityn 
alkeis- ja jatkokurssien sekä 
näyttelyharjoitusten osallis-
tumismaksut sisältävät hal-
lin käyttömaksun ryhmien 
ajaksi.

Kuukausimaksu 25 € 
TAI kausimaksut:
tammi–huhtikuu 80 € /4 kk 
ja/tai 
loka–joulukuu 60 € /3 kk

Kuukausimaksu 5 € 
tai vuosimaksu 30 €

Vain kausi- tai vuosimaksun 
maksaneet jäsenet saavat 
lunastaa (10 €) hallin
avaimen omatoimistakin 
harjoittelua varten.

Ilmainen

Viitteet:
Pentukurssi = 822
Agilityn alkeiskurssi = 330
Agilityn jatkokurssi = 408
Näyttelyharjoitukset = 071

Kuukausimaksu oikeuttaa 
vain ohjattuihin ryhmiin 
osallistumiseen.

Viite:
Hallimaksu = 055

Viite:
Hallimaksu = 055

Viite:
Avainpantti = 068
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UNNAN KANS ISOISSA KISOISSA
Julia Nevalainen

Suuntana Tampere, kesäkuu 2014.

Työpaikallani puutarhalla ihanat ymmärtäväiset 
soivat muutaman päivän vapaata, ja aamulla 
varhain noukittuani kaverin kyytiin suoraan yö-
vuorosta suuntasimme auton kohti etelää. Ja 
hänen siinä nukkuessa univelkoja, minä reippaa-
na nappasin ylinopeussakot jo alkumatkasta. 

Se siitä nopeudesta tällä reissulla. 

Anun heräillessä ja siirtyessä rattiin minä kyke-
nin vain hermostuneena pulisemaan ja jännää-
mään, koska olihan kyseessä SM-kisat ja Kem-
Kon maksijoukkueessa edustaminen.

Mutta sitä ennen perjantaina kisapaikalla tör-
mäiltiin tuttuihin, pystytettiin leiripaikka ja vem-
mellettiin todella haastavia ratoja. Aika paljon 
hylkäyksiä tulikin maksi-koirakoilla...meidän lisäk-
si. Unnan meno oli jähmeää, mutta laitoin sen 
uuden kokemuksen piikkiin. 

Nimittäin, ainahan kisoissa muutama katselija, 
mutta nyt niitä oli kentän reunat täynnä, ja kol-
mella eri radalla koko ajan tapahtui. Kojuja ja ih-
misiä kuin markkinoilla ikään.

Kavereilla olikin yöpaikat tiedossa, vaan minä 
päätin viettää yön kisapaikalla auton takapenkil-
lä, Unnan kans siinä sitten juteltiin yömyöhällä 
vielä mukavia, ja yllättäen nukuinkin muutaman 
tunnin.

Aamulla varhain lenkille, ja kun lämmittelyalueel-
la kävimme ottamassa hyppyjä, Unna ei kerta 
kaikkiaan halunnut tehdä. Apua! Tunnen koiran 
niin hyvin, että huvikseen se ei tuollaista tee, 
vaan jos vaadin, niin kyllähän se antaa kaikkensa. 

Mietin, valeraskaus...niin, aika passais. Mutta?

Joukkuekisasuoritukseen tämän jälkeen olin kyl-
lä ihan tyytyväinen, vaikka yksi este siinä tuoksin-
nassa suoritettiin väärältä puolen. Tottakai toi-
saalta harmittaa, kuinkas muuten?

Sellaista on agility.

Ja kun auton takapenkki ei enää houkuttanut, 
niin paahdettiinkin sitten yhtä soittoa kotiin, 
pönttökamerat tällä kertaa vältellen.

Kokemuksena huikean muikea reissu. Ja ensi 
kesänähän SM-kisat ovat niinkin lähellä kuin Ou-
lussa. Siellä on mahdollisuus nähdä upeita suori-
tuksia. Suosittelen! 

Ja olisi siellä tarkoitus meidänkin taas vemmel-
tää...juu apua...

(Unna kävi kisojen jälkeen osteopaatilla, ja muu-
taman lukon lisäksi niksautettiin yksi lanneran-
gan nikama paikoilleen. Muistakaa itsenne lisäk-
si pitää huoli näistä joka päivän sankareista.)

˝Ensi kesänähän SM-
kisat ovat niinkin lähellä 
kuin Oulussa. Siellä on 
mahdollisuus nähdä upeita 
suorituksia. Suosittelen! 
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Kemin Koiraharrastajat ry järjestää

KEVÄTMÄTSÄRIN 

Kemkon kentällä 
helatorstaina 14.5.2015

Ilmoittautuminen klo 11.30 alkaen
Kehät pyörähtävät käyntiin klo 12.00

Ilmoittautumismaksu 5 € / koira

Kilpailuluokat:
pienet pennut
pienet aikuiset

isot pennut
isot aikuiset

Paikalla myös pullantuoksuinen kanttiinimme!

Tervetuloa leikkimieliseen näyttelytapahtumaan!

Lisätietoja myöhemmin KemKon kotisivuilla:
www.keminkoiraharrastajat.com
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KESÄN 2015 AGILITYN ARVOKISAT

KemKon piirinmestaruus- ja SM-joukkuevalinnat:

Molempiin joukkueisiin haetaan itse. Jokainen joukkueeseen haluava laskee pisteet val-
miiksi Vuoden agilitykoira -lomakkeeseen ja toimittaa sen johtokunnalle SM-kisojen osalta 
viimeistään 15.5.2015 ja pm-kisojen osalta viimeistään 31.7.2015.

Tuloksista otetaan huomioon 10 parasta. 3-luokan 0-tuloksista saa eniten pisteitä,  Lisä-
pisteitä tulee pm-sijoituksista ja SM-sijoituksista.

Keräysajanjaksot ovat seuraavat:

• SM-kisoihin 16.5.2014–15.5.2015
• piirinmestaruuskisoihin 1.8.2014–31.7.2015

Piirinmestaruuskisoihin tehdään max 2 joukkuetta/säkäluokka + X-joukkue, joka ei osal-
listu pm-kisaan.

Suomen Mestaruus -kisat

Vuoden 2015 SM-kilpailut järjestetään Ou-
lussa 13.-14.6.2015. Järjestävänä seurana 
toimii Active Dogs ry ja kilpailupaikkana Oulun 
normaalikoulun kumirouhepintainen tekonur-
mikenttä. Tuomareina toimivat Mika Moilanen, 
Pertti Siimes ja Jan-Egil Eide (NOR) sekä johta-
vana ylituomarina Anders Virtanen. Kilpailuiden 
kotisivut löytyvät osoitteesta http://www.agili-
tysm2015.fi/

MM-karsinnat

Vuoden 2015 maajoukkuekarsinnat järjeste-
tään 27.-28.6.2015 Jyväskylässä, JAT-tilassa, 
Jyväskylän Agility Team ry:n toimesta. Tuoma-
reina toimivat Marjo Heino ja Heidi Viitaniemi. 

Johtavana ylituomarina toimii Anders Virtanen.

Lapin piirinmestaruuskisat 

Lapin kennelpiirin piirinmestaruudesta kisataan 
tänä vuonna Tornion Kennelkerhon Eloralli-ki-
soissa 15.–16.8.2015. Piirinmestaruus rat-
kaistaan 3-luokkien kisassa agi- ja hyppyradan 
yhteistuloksella. 

Pm-joukkuekisoihin saa osallistua jokaisesta pii-
rin alueen seurasta 2 joukkuetta / säkäluokka. 
Joukkueita voidaan asettaa enemmänkin, mutta 
ne eivät voi kisata piirinmestaruudesta.

Kemkon pm-joukkueisiin valitaan koirakot Vuo-
den agilitykoira -kilpailun pistelaskukaavakkeen 
mukaisesti.
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Ote SAGIn sivuilta osallistumiskriteereistä SM-kisoihin:

Osallistumiskriteerit 2015:
Ohjaajalla on oltava voimassa oleva kilpailulisenssi ja hänen on oltava Suomen kansalainen. 
Ohjaaja edustaa sitä yhdistystä, jonka kilpailulisenssillä hän kilpailee. Kilpailulisenssinhaltijan 
tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvista-
maa antidopingsäännöstöä. Osallistumisoikeus on koirilla, jotka ovat tunnistusmerkittyjä ja 
rekisteröityjä Suomen Kennelliiton rotukoirarekisteriin.

Yksilö SM-kilpailujen 2015 tulosvaatimukset:
Tulosvaatimukset ovat koirakkokohtaisia. Koirakon (ohjaaja ja koira) tulee täyttää joku seu-
raavista kriteereistä:
• Vuoden 2014 suomenmestari,
• Hallitseva piirinmestari nollatuloksella, tai
• Koirakon tulee olla saavuttanut 3.6.2014–1.6.2015 välisenä aikana kolmosluokassa 

vähintään seitsemän (7) nollatulosta. Nollatuloksista kaksi (2) saa olla hyppyradalta. Seit-
semän nollatuloksen pitää sisältää vähintään yksi (1) tuplanollatulos. Nollatuloksia pitää 
olla saatu vähintään kolmelta (3) eri tuomarilta. 

*) Tuplanolla: Suomessa samalla paikkakunnalla, samana päivänä, kunkin koiran peräkkäi-
sissä kolmosluokan kilpailuissa tehdyt nollatulokset, tuplanollan nollista vain toinen saa olla 
hyppyradalta. Tuplanollan molemmat nollat kelpaavat vaadittujen seitsemän (7) kpl:n nollien 
lukumäärään.

Joukkue SM-kilpailujen 2015 koirakoiden lukumäärä ja valintakriteerit:
• joukkueessa on 4 koiraa ja 1 varakoira
• joukkueen kokonaistulos muodostuu kolmesta (parhaasta) hyväksytystä suorituksesta
• joukkueeseen valittavien koirien tulee kilpailla 3-luokassa

Maajoukkueen karsintakilpailu 2015 tulosvaatimukset:

Maajoukkueen karsintakilpailun osallistumiskriteerit pidetään ennallaan vuonna 2015.

Tulosvaatimukset ovat koirakkokohtaisia. Koirakon (ohjaaja ja koira) tulee täyttää jompikum-
pi seuraavista kriteereistä:
• Vuoden 2015 suomenmestari tai
• Koirakon tulee olla saavuttanut 17.6.2014 – 15.6.2015 välisenä aikana kolmosluokas-

sa vähintään seitsemän (7) nollatulosta. Nollatuloksista kaksi (2) saa olla hyppyradalta. 
Seitsemän nollatuloksen pitää sisältää vähintään yksi (1) nollavoitto ja yksi (1) tuplanolla-
tulos*. Nollatuloksia pitää olla saatu vähintään kolmelta (3) eri tuomarilta.
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PUUDELIKATSAUS VUODELLE 2014
Mari Lappalainen

Hei, nimeni on Mari, ja olen melko tuore 
kemkolainen. Koiria minulla on kotona kaksi 
– Roni, musta keskikokoinen villakoira, sekä 
sen siskopuoli Heta. Alun perin kerhoon lii-
tyimme agilityn vuoksi, ja sitä olemmekin 
kummankin koiran kanssa harrastaneet noin 
vuoden. Näyttelykehiä olemme kiertäneet rei-
lun vuoden ajan, lähinnä Kemi–Oulu–Kokko-
la–Kajaani-akselilla.  

Viime vuosi aloitettiin perinteisesti Kajaanin 
tamminäyttelyllä. Roni sai toisesta näytte-
lystään erinomaisen arvostelun, mutta sijoi-
tusta ei tullut. Itselleni tämä oli myös vasta 
toinen näyttely, ja voi sitä jännityksen määrää 
ennen kehään menoa! 

Viime kesä menikin sitten enemmän ja vä-
hemmän näissä hommissa, alkaen jo touko-
kuussa, kun Oulussa järjestettiin kolmet näyt-
telyt samana viikonloppuna: ryhmänäyttely, 
villakoirien erikoisnäyttely sekä kansainväli-
nen näyttely. Hienommat kilpatoverit veivät 
voiton, mutta KV-näyttelyssä sunnuntaina 
Roni sijoittui PU3 saaden varasertin sekä va-
ra-cacibin. Hetakin pääsi ensimmäistä kertaa 
kehään erkkarissa epävirallisessa pentuluokas-
sa, jossa sijoittui toiseksi.  Itselle tuli kokemusta 
roppakaupalla, sekä tutustuin myös uusiin ihmi-
siin, joten reissu oli kannattava. :)

Heinäkuussa olimme jälleen Oulun KV-näytte-
lyssä. Tällä kertaa tuli myös kotia viemistä, sillä 
Roni sijoittui PU2 taitavan kasvattajan handlaa-
mana sekä sai ensimmäisen cacibinsa Suomes-
ta! Myös Heta sijoittui, tosin epävirallisesti, ollen 
ROP-pentu. Kummatkin esiintyivät mahtavasti 
huolimatta paahtavan kuumasta ilmasta.  

Seuraava näyttely olikin jo melkein naapurissa, 

nimittäin Kemissä. Arvostelu Ronilla oli erinomai-
nen, mutta tällä kertaa sijoitusta ei tullut. Kemin 
KV oli viimeinen näyttely sille kesälle. Seuraava 
näyttely olikin vasta lokakuussa, nimittäin Kok-
kolassa. Hetalle tämä oli ensimmäinen hallinäyt-
tely, ja hienosti se menikin – Heta sai virallisen 
näyttelytuloksen sijoituttuaan PN2! Kasvattaja 
esitti Hetan, joten pääsin ihailemaan kehän lai-
dalta sen esiintymistä. Roni sai myös erinomai-
sen laatuarvostelun.

Kokonaisuutena viime vuosi oli monella tapaa 
antoisa; olen saanut näyttelyiden kautta sekä it-
selle että koirille kokemusta, tavannut monia uu-
sia tuttavuuksia, tuhlannut tolkuttomasti rahaa 
kojuihin sekä saanut mukavia muistoja reissuis-
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ta. Jännityksellä odotetaan, mitä tämä 
vuosi tuo vielä tullessaan...

Tässäpä lopuksi yksi  Ronin arvoste-
luista: 

”Pleasing male in excellent type size 
proportions. Very beautiful head and expression. 
Masculine and stylish. Excellent topline neck, tail 
set. Excellent front and rear angulations. Excel-
lent bone. Excellent ribcage and body substan-
ce. Excellent coat and colour. Moving very well.” 
– Oulu KV 12.7.2014, AVO-ERI AVK1 PU2 SA, 
VASERT, CACIB / judge Inga Siil 

Hauskaa kevättä toivottaa Mari, Roni sekä Heta! 
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Venla Tuominen on 6-vuotias kisaava kemkolai-
nen, luultavasti myös Suomen nuorin kisaaja.

Venla on ollut mukana seuran toiminnassa jo 
aivan vauvasta lähtien. Ensimmäisissä agility-
kisoissa Venla oli vajaa kahden kuukauden ikäi-
senä. Rakkaus lajiin ja koiriin on varmaan tullut 
verenperintönä. Venlan isä ja mummu ovat mo-
lemmat kisanneet jo vuosia ja jopa vuosikymme-
niä. Katja-äitikin on viettänyt  paljon vapaa-ajas-
taan kentällä erinäisissä tehtävissä, niin kisoissa 
kuin johtokunnassakin.

VENLA 6 V - VERENPERINTÖNÄ 
RAKKAUS AGILITYYN?
Ritva Tuominen

Ensimmäiset MM-kisat Venla kävi katsomassa 
Helsingissä jo neljän kuukauden ikäisenä kuulo-
suojaimet korvilla vaunuissa maaten. Sieltä 
talletetut kisasuoritukset oli jo pienenä Venlan 
suosikkiohjelma.  Sitä katsottiin yhä uudelleen ja 
uudelleen ja harjoiteltiin käännöksiä olohuonees-
sa. :)

Venla oli harjoitellut jo kauan aikaa isänsä Jan-
nen opissa ja kaikilla perheen kisakoirilla. Kävipä 
sattumalta niin kivasti, että Venla sai tädiltään 
kisaikäisen koiran Usvan, joka osasi jo jonkin 
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verran agia. Usva oli 
kisannut useiden oh-
jaajien kanssa, mut-
ta tuloksia ei vain 
radoilta tullut, koska 
Usva oli vielä kes-
keneräinen. Suurin 

opetella radan ilman 
apua. Siispä Janne ja 
Katja päättivät kysyä 
Suomen Agilityliitolta 
luvan, että Venla saisi 
käyttää avustajaa ra-
taantutustumisessa. ˝Ensimmäiset MM-kisat Ven-

la kävi katsomassa Helsin-
gissä jo neljän kuukauden 
ikäisenä kuulosuojaimet 
korvilla vaunuissa maaten. 
Sieltä talletetut kisasuori-
tukset oli jo pienenä Venlan 
suosikkiohjelma. 

puute Usvalla oli pujottelun osaaminen. No nyt 
sitten löytyi sellainen ohjaaja, joka jaksoi treena-
ta. :)

5-vuotiaana Venla osallistui ensimmäisiin ev-ki-
soihin hallilla. Ensimmäiseltä radasta tuli sijoi-
tus 4. /11, ja toiselta radasta tuli voitto! Venla 
olisi halunnut kilpailla jo toukokuussa KemKon 
järjestämissä kilpailuissa, mutta ne olivat vain 
3-luokille, joten kisauran aloitus siirtyi elokuulle. 
Elokuussa 2014 vasta 6-vuotias Venla osallistui 
ensimmäisiin virallisiin agilitykilpailuihin, jotka oli-
vat KemKon järjestämät piirimestaruuskilpailut, 
joista tuloksena yksilöradoilta hylkäykset. Sama-
na päivänä oli myös Lapin piirinmestaruusjouk-
kuekilpailut. Venla oli Kemin Koiraharrastajien 
minijoukkueessa, ja joukkue voitti piirimestaruus-
pronssia, niinpä Venlakin poistui kisoista mitali 
kaulassa. Seuraavat yksilökisat Pellossa toivat-
kin jo 2. sijan, hylyn sekä 0-voiton, josta he saivat 
myös ensimmäisen LUVAN. Senkin jälkeen heillä 
on tullut useita palkintosijoituksia. 

KemKon piirinmestaruuskisan yksilökisassa 
Venlan oli helppo vielä tutustua rataan, kun 
mummo kisasi myös 1-luokassa, kylläkin maxeis-
sa, mutta rataantutustuminen oli yhtä aikaa ja 
mummo pystyi auttamaan radan opettelussa. 
Alle kouluikäisellä vaikeuttaa radanlukua se, että 
kisaajalla ei ole vielä lukutaitoa eikä numerot 
ole niin vahvasti opittu, että ehtisi 5 minuutissa 

SAGI tekikin päätöksen, että kaikki alle 8-vuotiaat 
lapset saavat käyttää avustajaa, mutta siihen pi-
tää anoa erikseen lupa SAGIlta, ja näin Venlalle 
myönnettiin lupa ensimmäisenä.

Talvelle 2014–2015 Venla halusi päästä ohjat-
tuihin ryhmiin, ja hän pääsikin Fannyn ryhmään, 
josta Venla on ollut ikionnellinen. 

Onko tämä rakkautta lajiin vai opittua käyttäyty-
mistä? Siitä voidaan voidaan olla montaa mieltä, 
mutta tärkeintä on Venlan oma tahto harjoitella 
ja kisata. Kaikki perustuu vapaaehtoisuuteen ja 
lapsen omaan innostukseen. 

Kisoissa tavataan!

Kirjoittajana... mummo (Ritva Tuominen)
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VUODEN 2014 KERHONMESTARIT

Möllit:
Fanny-Maria Dianoff & Dino

1-luokka:
Essi Matinlassi & Järvinen

Viime kesänä järjestettiin kahdet epäviralliset agilitykisat, joiden tuloksella ratkaistiin 
kerhon möllimestaruus. Agilityn kerhonmestaruudet 1-, 2- ja 3-luokissa ratkaistiin vi-
rallisissa kisoissa 30.8.2014 kahden parhaimman radan yhteistuloksella.

Kemin Koiraharrastajat ry onnittelee kerhonmestareitaan 2014!

Vuoden 2014 kerhomestaruudet ratkaistiin 
KemKon järjestämissä piirinmestaruuskisois-
sa. Meillä Järvisen kanssa ei ole oikein löyty-
nyt yhteistä säveltä tekemiseen, joten olikin 
yllätys, kun ensimmäisellä radalla tehtiin tulos 
5/-8,59. Kyseessä oli hyppyrata, joten aiem-
mat ongelmat kontaktiesteiden suorittamisen 
kanssa eivät nyt hidastaneet menoa. Nämä 
olivat Järvisen neljännet viralliset kisat, joten 
hämmästys oli valtava, kun teimme toisel-
la agilityradalla tuloksen 0/-10,72. Saimme 
myös ensimmäisen LUVAn.  

Toukokuussa kerho järjesti epäviralliset agili-
tykisat. Kisat oli minulle ja Dinolle ensim-
mäiset yhteiset. Tavoitteena oli saada tulos 
radalta. Rata meni kivasti, ja olin siihen tyy-
tyväinen, vaikka pari riman pudotusta siellä 
tulikin. Toiset epikset pidettiin syyskuussa. 
Koira oli muutaman kuukauden aikana saanut 
lisää kokemusta, ja tavoitteet olivat tietenkin 
korkeammalla. ;) Rata meni hyvin, ja saimme 
0-tuloksen! Radat yhteenlaskettuna saimme 
Dinon kanssa parhaan tuloksen ja voitimme 
seuran möllimestaruuden. 
-- (Epikset on kiva ja rento tapa aloittaa “kisau-
ra”. Toivonkin, että ensi kesänä näen uusia koi-
rakoita kilpailemassa möllimestaruudesta. :) )
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2-luokka:
Essi Matinlassi & Otso

3-luokka:
Ritva Tuominen & Eetu

KERHONMESTARUUS 2015

• 9.5.2015 järjestetään viralliset kisat kentällämme. Kaikki niihin osallistuneet Kemkoa edustavat 
jäsenet osallistuvat “Kerhonmestari 2015”-kisaan luokissa: 1-luokka, 2-luokka ja 3-luokka.
• Kisoista (3-luokkalaiset 3 starttia, 1–2-luokkalaiset 2 starttia) lasketaan kunkin kilpailijan kahden 
parhaimman radan tulokset yhteen, ja parhaan yhteistuloksen kussakin tasoluokassa tehnyt koi-
rakko voittaa “Kerhonmestari 2015”-tittelin. Titteli jaetaan siis joka tasoluokassa erikseen.
 • Mölliluokan mestaruus ratkaistaan Kemkon järjestämissä epävirallisissa kisoissa. Kunkin kilpaili-
jan kaksi parasta mölliluokan tulosta lasketaan yhteen, ja parhaan tuloksen tehnyt koirakko voittaa 
”Kerhonmestari 2015”-mölliluokan tittelin.

Tänä vuonna kerhonmestaruuden voitti kovien 
kilpailujen jälkeen FI AVA, FI H AVA, S H AVA 
Akiliinan Each For All eli EETU. Kerhossam-
me on kovatasoisia koirakoita jo paljon, joten 
mestaruuden voittaminen ei suinkaan ole it-
sestäänselvyys. Eetu täyttää nyt maaliskuus-
sa jo 8 vuotta, joten meillä on vielä 3 yhteistä 
kisakesää edessä. Tulevan kesän suurimmat 
tavoitteet ovat SM-kisat Oulussa 13-14.6 , 
MM-karsinnat  27.-28.6.2015 Jyväskylässä , 
joihin olemme jo heti syksyllä hankkineet me-
noliput  7 0-tuloksen,  yhden 0-voiton ja yhden 

tuplanollan kera.  Tietenkin myös Lapin piirinmestaruuskisat Torniossa on tapahtuma, josta ei 
voi olla pois. Siellä tietenkin pääpaino yksilökisoissa, mutta myös joukkuekisa olisi tosi makoi-
saa voittaa omien seurakavereiden kanssa.

Otson ilmoitin omiin kisoihin ihan huvin vuok-
si. Mitään tavoitteita meillä ei kesähelteille 
ollut, olihan koira jo aiemmin osoittanut, ettei 
kuumalla voi vaatia nopeaa menoa. Kakkosilla 
oli ensin agilityrata ja sen jälkeen hyppyrata. 
Otso olikin hirmuisessa vireessä ja paukutte-
li tulokset 0/-7,31 ja 0/-0,12. Saimme myös 
toisen LUVAn.
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NUORI KEMKOLAINEN
Ella Nevalainen
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No Ville tääl taas moi! Tä taitaa olla jo viides vuo-
si, kun mä täällä pölötän omiani. Ai nou, ketään 
ei vieläkään kiinnosta, mutta mun palsta – mun 
valta. Hähää!

Ei varmaan tuu kenellekään yllätyksenä, et mä 
oon viime vuonnakin taas ollu tosi hyvä kaikessa. 
Samalla oon tietty ollut myös tosi vaatimaton, se 
on sellanen perusominaisuus meille tibbeille. Me 
ei hirveenä viittitä hehkuttaa meiän onnistumi-
sia. Mutta siis tosi erinomainenhan mä oon ollut.

Agilityn osalta vuosi oli vähän vaihteleva. Saatiin 
jotain onnistumisiakin, joten kolmatta kertaa 
putkeen oon vuoden agilitytiibetinterrieri. Tost 
tittelist käytiin aikamoinen taisto aina vuoden vii-
mesiin päiviin asti. Päätin sitten vuoden vikassa 
startissa tuota emäntää ees vähän miellyttääk-
seni tehdä 0-tuloksen, jolla titteli varmistui. Hyvä-
hän se on pitää hullua jännityksessä.

Nii joo ja me käytiin myös Tampereella SM-ki-
soissa juoksentelemassa osana KemKon me-
dijoukkuetta. Emäntä sano ettei me tykätä 
Tampereesta, ku me ollaan turkulaisia, mutta 
emmänytiiä, samalta mun mielestä kaikki agili-
tykaupungit näyttää – aina niissä on joku rajattu 
alue, jossa on jotain esteitä. 

Enemmän me viime vuonna kuitenki käytiin sel-
lasissa kaupungeissa, joissa oli useita rajattuja 
alueita eikä ollenkaan esteitä. Niissä mut nos-
tettiin aina pöydälle kaikkien ihailtavaksi, ja sitten 
joku outo tyyppi tuli rapsuttelemaan mua. Kivaa! 

Monet niistä rapsuttelijoista tietty tykkäs musta 
hirveesti, ja sen seurauksena olin rotuni paras 
uros yhteensä kuus kertaa, joista viitenä mut va-
littiin myös rodun parhaaksi.

Me käytiin myös jossain ihan uudessa maassa, 
johon piti mennä sellasella laivalla. Siellä puhut-
tiin melkein suomea muttei kuitenkaan – sellas-
ta, hmm, vähän niinku turun kieltä!

No mut siellä mä kuitenkin olin jälleen kerran 
tosi erinomainen (mutta samalla vaatimaton, 
muistakaa!), joten sain kaikenlaisii pystejä kah-
tena päivänä peräkkäin. Tokana päivänä käväsin 
isossa kehässäkin moikkaamassa muunrotuisia 
koiria. Pääsin jopa kahdeksan parhaan joukkoon, 
mutta mua vaan ei ihan hirveesti enää napannut 
esiintyä, kun oli pitkä viikonloppu takana, vähän 
kakkahätä ja kaikkee muuta sellasta tärkeetä. 

Tänä vuonna me ei kuulemma hirveesti aiota 
reissailla, mutta se on vaan kiva juttu. Välillä on 
siistii olla ihan himassa.

Tätä palstaa on ollu kiva kirjotella jo monta vuot-
ta, mut toivottavasti ens vuonna saisin tuota 
nuorempaa polvea jatkamaan turinointia. Tai 
jos jollain teistä muista karvaisista kavereista 
herää nyt hirvee innostus jatkossa kertoa kuulu-
misiaan tässä lehdessä, niin vinkatkaa tolle mun 
emännälle!

Kivaa vuotta 2015 kaikille toivotellen,

 Ville

KOIRAN ELÄMÄÄ
Minttu Merivirta
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AGILITYMATKA KROATIANPAIMENKOIRIEN 
(SUOMEN)MESTARUUSKISOIHIN                      
 

Tuula Kuntonen

Pakkasin kimpsut ja kampsut sekä koirat (Kuti ja 
Huru) autoon perjantaina töiden jälkeen ja läh-
din ajelemaan kohti Jyväskylää. Tupoksen ABC:l-
tä napattiin mukaan Cinna (Kutin sisko) ja Satu, 
jotka tulivat Raahesta. 

Perillä Jyväskylässä oltiin illalla, ja meidät ystäväl-
lisesti majoitti kroatti-immeinen Johanna. Muut 
kroatistit tulivat vasta lauantaiaamuna, kun tuli-
vat vähän lähempää Tampere-Mikkeli akselilta. 

Kroatteja oli ilmoitettu mestaruuskisaan yhteen-
sä kuusi, joista kaikki saapuivat kisaamaan. Mes-
taruudesta kisattiin vasta sunnuntaina, mutta 
kisat itsessään oli kaksipäiväiset, joten päästiin 
JATin hallia testaamaan jo etukäteen. 

Lauantain kisoista ei meidän osalta ole juurikaan 
kertomista, tuloksena oli HYL ja 20. Joten siirryt-
tiin illan päätteeksi Johannan luo iltaa istumaan. 
Yhtä lukuun ottamatta me muut yövyttiin Johan-
nan luona, muut sisällä ja Tommi koirineen asun-
tovaunussaan pihassa. 

Iltaan kuului kuulumisten vaihtoa, hyvää ruokaa 
ja saunomista. Juhlistettiinhan me samalla kas-
vattaja Tommin ja Böödin ”sääli”sertiä lauantai-
päivältä. Sääliserti sen takia, kun Tommi on aina 
isoon ääneen kertonut, että ainoa oikea serti on 
voittoserti. :)

Meidän etuna oli mestaruustaistossa se, että 
muut kanssakilpailijat kisaavat 3-luokassa ja tie-
tysti 3-luokat aloittivat aamulla ensimmäisenä. 
Me sitten 2-luokkalaisena kisattiin seuraavana, 
joten aamulla ehti hengähtää hiukan ennen ra-

dalla kirmailuja. 

Itse kisa-aamuna saavuimme jo hyvissä ajoin ki-
sapaikalle, koska tietysti piti olla kannustamassa 
ja seuraamassa miten muilla menee ja meidän 
kyydissä oleva Cinna ja Satu kisasivat jo 3-luo-
kassa.

Mestaruustaistoon osallistui:

2-lk
Kuti ja minä

3-lk
Cinna (Kutin sisko) ja Satu
Pimpo (Kutin ja Cinnan äiti) ja Sarkku
Satiainen ja Tommi
Böödi ja Tommi
Kirwa ja Emilia

Mestaruus voitetaan siis kahden radan (agility- 
ja hyppyrata) yhteistuloksella, mikäli useampi 0, 
niin aika ratkaisee.

Eka radalla hyppy 3-luokassa kisat aloitti perin-
teeseen kuuluvasti Tommi ja Satiainen hylkäyk-
sellä (on tainnut hylkäytyä joka mestaruuskisas-
sa :) ), myös Böödin kanssa Tommi sai hylkäyksen 
aikaiseksi, kuten myös Satu ja Cinna. Emilia ja 
Kirwa saivat tuloksen 5 ajalla –10,10. Kutin äiti 
Pimpo ja Sarkku tekivät huippuradan 0-tuloksel-
la ja aika –9,84 ja sijoitus koko kisassa 1. Joten 
tällä hetkellä järjestys oli Pimpo, Kirwa, ja Cinna, 
Böödi ja Satiainen hylkyradoilla.

Toka radalla agi 3-luokassa kaikki lähti tosissaan 

– JYVÄSKYLÄ 4.–5.10.2014
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˝vielä yrittämään, kun kaikkihan oli vielä mahdol-
lista, kun voivathan jo tuloksen saaneet saada 
vielä myös hylyn. 

Noh, Tommi ja Satiainen jatkoi tapansa mukaan 
hylkylinjalla (ovat tainneet hyllyttää kaikissa mes-
taruuskisoissa 5 vuoden aikana kaikki radat), 
myöskin Cinna ja Satu saivat hylkyradan, joskin 
hyvän sellaisen, aikaiseksi. Tommi sai Böödin 
kanssa tuloksen 15 ajalla –8,02, Emilian ja 
Kirwan tulos oli hieno 5 ajalla -9,13. Emilia ja 
Kirva saivat ensimmäisen kerran mestiksien 
historiassa tuloksen molemmilta radoilta, heillä 
on yleensä aina ollut se jumbosija varattuna. Hyl-
käyksen saaneetkin kun laitetaan järjestykseen 
sen mukaan, kuka pääsee pisimmälle ennen 
kuin hylkäys tulee. Viime ja edellisvuoden mesta-
rit Sarkku ja Pimpo tekivät taas upean nopean 
0-tuloksen ajalla –8,53 ja startissa sijoittuivat 2. 
Eli nyt oli Sarkku ja Pimpo kovasti kiinni mesta-
ruudessa jo kolmatta kertaa. :)

Sitten odoteltiin 2-luokan alkua, ja oli tosi kiva, 
kun kaikki jäivät odottamaan meidän suorituk-
sia, oltiin siis ainoita 2-luokan kroatteja. Toisilla 
olisi vieraita tullut ja toisellakin olisi johonkin ollut 
menoa, mutta jäivät odottelemaan palkintojen 
jakoja. 

Kutille startit oli vasta 3. ja 4. startti 2-luokassa, 

oltiin siis aika vasta noustu 2-luokkaan, ja kun ne 
1-luokan nollat oli aika kovan kiven alla, ei meillä 
suuria odotuksia ollut edellispäivänkään perus-
teella.

Niin vaan Kuti Kutvonen yllätti ja teki eka radal-
la (agi) hienon 0-tuloksen –10,01 ja sijoituksella 
toiseksi häviten voittajalle vain 0,83 sekkaa. 

Tommi-kasvattaja nopeana laskumiehenä räk-
näsi tuloksia ja tuli mulle selvittämään, että nyt 
kun teet nollan ajalla alle –8,36, niin mestaruus 
on teidän. Sitten tietysti spekuloi, että jos saatte 
virheitä, niin 5 vielä oot 2. ja 10 ajalla xxx tiputte 
sitten 3. jne, sillä oli tarkat tilastot päässä, millä 
tuloksella mikäkin sija irtoaa. Mie vaan tuumasin 
Tommille, että kunhan nyt edes saatais ensin se 
nolla, niin katellaan sitten niitä aikoja. :)

Maaliin tullessa kuulin 
Tommin kovan huudon 
hallin toiselta seinustalta 
radan reunalta, että AIKA 
RIITTÄÄ!
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Enkä oikeasti voinut kuvitellakaan, että voitaisiin Sarkun ja Pimpon tuloksia 
päihittää, mutta niin siinä vaan kävi, että starttiviivalta maalille selvittiin 
ilman yhtään ratavirhettä, ja kovasti sitä tuulettelin, sillä 0-tulos on aina 0, 
varsinkin mestaruustaistossa! 

Maaliin tullessa kuulin Tommin kovan huudon hallin toiselta seinustalta 
radan reunalta, että AIKA RIITTÄÄ, tais tulla jopa aikakin, mutta siinä huu-
massa se tais mennä huti meikäläisen korvilta. Mutta sieltä ne juoksi koko 
porukka onnittelemaan, ja jotenkin tuntui, että Sarkku taisi olla onnellisin 
tiukasta tappiosta huolimatta. Olihan Kuti sen koiran (Pimpon) ainoa poi-
ka. 

Tuloksena oli siis tältä radalta 0 ajalla –10,67, sijoitus startissa oli taas 2.

Sitten seurasi tietysti palkintojenjako niin kisastarteissa kuin mestaruus-
kisoissakin, saatiin iso säkki kaikkea koira-aiheista, muun muassa leluja ja 
makupaloja, sekä koiranruokaa 3 kg säkki. 

Komea mestaruuspytty ja loimi suuntasi siis tältä reissulta meidän kotiin. 
Mestaruuden historiasta  sen verran,  että mestaruus on säilynyt koko 
sen historian ajan samassa suvussa, voittajina on ollut Kutin mummo 
Puubi, Kutin äiti Pimpo (jonka äiti on Puubi) ja nyt sitten ensimmäisenä 
urospuolisena voittajana poika ja tyttärenpoika Kuti. 

Kroattejahan Suomessa on elossa tällä hetkellä kasvattajan mukaan 30 
kpl, joten suht harvinainen rotu kuitenkin on kyseessä. Mutta sitäkin muka-
vampi porukka, minkäänlaista porua toisia kohtaan ei ole ja hyvin avointa 

sakkia ollaan niin hyvissä kuin huonoissakin rotukohtaisissa asioissa. 
Hieno henki on kroattiporukassa. :)
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KEMKON VIRALLISET AGILITYKISAT VUONNA 2015

Viralliset agilitykilpailut
Kemissä

KemKon sorapohjaisella kentällä

lauantaina 9.5.2015

2 starttia 1- ja 2-luokille
sekä 3 starttia 3-luokille

Tuomari: Janne Karstunen

Ylitoimitsijat: 
Ritva Tuominen (avustavina Janne Tuominen ja 

Juha Alaperä)

A-agilityrata
- minit, medit ja maxit 1-, 2- ja 3-luokka -

B-agilityrata
- minit, medit ja maxit 1-, 2- ja 3-luokka -

C-hyppyrata
- minit, medit ja maxit 3-luokka -

Yksilökisat 13 € startti, talouden 3. startti jne. 
11 € (viitenumero 327).

Maksu tilille: 
KEMKO / OP 513100-246158

Ilmoittautuminen pääasiassa SAGIn ilmoittautu-
misjärjestelmän kautta 30.4.2015 mennessä!

Ilmoittautuminen kirjepostilla 27.4.2015 men-
nessä: Ritva Tuominen, Alaojankatu 21, 94700 

KEMI 

Tiedustelut: 
Ritva puh. 040 585 8511,

eveetun@gmail.com

Viralliset agilitykilpailut
Kemissä

KemKon sorapohjaisella kentällä

lauantaina 25.7.2015

4 starttia 3-luokille

Tuomari: Michael Flanagan (Ruotsi)

Ylitoimitsijat:
      Janne Tuominen (avustavina Juha Alaperä, 

Katja Myyry, Ritva Tuominen)

A-agilityrata
- minit, medit ja maxit 3-luokka -

B-hyppyrata
- minit, medit ja maxit 3-luokka -

C-agilityrata
- minit, medit ja maxit 3-luokka -

D-agilityrata
- minit, medit ja maxit 3-luokka -

Yksilökisat 13 € startti, talouden 3. startti jne. 
11 € (viitenumero 327).

Maksu tilille: 
KEMKO / OP 513100-246158

Ilmoittautuminen pääasiassa SAGIn ilmoittautu-
misjärjestelmän kautta 17.7.2015 mennessä!

Ilmoittautuminen kirjepostilla 13.7.2015 
mennessä: Ritva Tuominen,  Alaojankatu 21, 

94700 KEMI

Tiedustelut: 
Ritva puh. 040 585 8511,

eveetun@gmail.com
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KEMKON UUDET KOTISIVUT

Kemin Koiraharrastajien uudet kotisivut otettiin 
käyttöön kesällä 2014. Ajankohtaiset uutiset 
sekä tiedot järjestettävistä kursseista, kilpailuis-
ta jne. löytyy nyt osoitteesta:

www.keminkoiraharrastajat.com

Kotisivujen päivittämisestä ja ylläpidosta vastaa 
vuonna 2015 Minttu Merivirta. 

KemKon jäsenillä on monenlaisia mahdollisuuk-
sia osallistua kotisivujen sisällön tuottamiseen:

Kaikki koira-aiheiset valokuvat ovat terve-
tulleita, ja niitä käytetään mahdollisuuk-
sien mukaan sekä KemKon kotisivuilla 
että tulevissa Kemkolainen-jäsenlehdis-

sä. Lähetäthän valokuvasi mahdollisimman hyvä-

laatuisina osoitteeseen minttu.merivirta@gmail.
com. Mainitse kuvan yhteydessä kuvassa esiin-
tyvien koirien kutsumanimet ja viralliset nimet 
sekä tarvittaessa valokuvaajan nimi.

Onko koirasi saavuttanut uuden valiotit-
telin? Kotisivujen Valiot-sivulla (kemin-
koiraharrastajat.com/tuloksia/valiot) 
julkaistaan KemKon jäsenten koirien 

valioitumistuloksia. Lähetä koirasi tiedot (rotu, 
virallinen nimi, omistajan nimi, valioarvot ja nii-
den vahvistuspäivämäärät) osoitteeseen mint-
tu.merivirta@gmail.com, niin tiedot julkaistaan 
kotisivuilla. Halutessasi voit myös lähettää valo-
kuvan koirastasi. Kaikki valiot julkaistaan myös 
vuosittain KemKon kevätkokouksessa.1

2
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Haluatko mukaan 
harrastustoimintaan? Vuonna 2015 

järjestettävästä koulutuksesta 
ilmoitetaan Kemin Koiraharrastajien 

kotisivuilla osoitteessa:
www.keminkoiraharrastajat.com.

Tervetuloa mukaan 
koiraharrastusten pariin!

Uutena elementtinä kotisivuilla on Kem-
kolaiset-osio (keminkoiraharrastajat.
com/kemkolaiset), jossa julkaistaan 
listaus agilityssa kisaavista kemkolaisis-

ta koirakoista, jäsenten koiraharrastusvideoita 
sekä linkkejä jäsenten kotisivuille ja blogeihin 

tms.

Kilpailevat koirakot -sivua päivite-
tään automaattisesti eikä se vaadi 

toimenpiteitä jäseniltä. Lista sisältää kaikki edel-
lisen kalenterivuoden aikana KemKon lisenssillä 
virallisissa agilitykisoissa startanneet koirakot.

Kisavideoita-sivulla julkaistaan 
KemKon jäsenten koira-aiheisia vi-

deoita. Haluatko jakaa onnistuneen kisavideon 
(lajista kuin lajista) muiden kanssa, tai oliko oma 
karvakasasi arjessa oman elämänsä elokuva-
sankari? Jos haluat jakaa koirasi hyviä/hienoja/
hauskoja hetkiä muiden kemkolaisten kanssa, 
lähetäthän linkin videoon kera sisältökuvauksen 
osoitteeseen minttu.merivirta@gmail.com.

Linkit-sivulla listataan KemKon jä-
senten kotisivujen/blogien linkkejä. 
Lähetä osoitteeseen minttu.meri-

virta@gmail.com linkki kotisivuusi tai blogiisi sekä 
otsikko, jolla haluat linkin listauksessa näkyvän, 
niin tiedot lisätään kotisivuille.

3

⇒

⇒

⇒
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KEMKOLAISTEN TULOKSIA VUODELTA 2014

AGILITY:

Bordercollie Lapintähti Xenia ”Senni”, Ohj. Tiina Maunu

25.10.2014 Pello, 1-lk, 0-tulos LUVA                                                                                              
26.10.2014 Pello, 1-lk, 0-tulos LUVA
8.11.2014 Oulu, 1-lk, 0-tulos SERT

Suomenlapinkoira Paukapää Isabella ”Isla”, Ohj. Julia Nevalainen 

26.10.2014 Pello, 1-lk, -11,40 LUVA
23.11.2014 Oulu, 1-lk, -12,56

Shetlanninlammaskoira Tricky Blue’s First Blue Boy ”Järvinen”, Ohj. Essi Matinlassi

30.8.2014 Kemi, 1-lk, -10,72 LUVA

Tiibetinterrieri POHJ FI SE NO EE MVA Pindaros Kick Inside “Helmi”, Ohj. Minttu Merivirta

25.5.2014 Tornio, 1-lk, -3,49 LUVA

Suomenlapinkoira Tachetee Fimtso “Otso”, Ohj. Essi Matinlassi

30.8.2014 Kemi, 2-lk, -7,31 LUVA
30.8.2014 Kemi, 2-lk, -0,12

Bordercollie FI MVA JK1 BH Shadoway’s The Ultimate Fling “Isla”, Ohj. Anu Nevanoja

26.10.2014 Pello, 2-lk, -8,84 LUVA

Kroatianpaimenkoira Tuus Hirmukuti “Kuti”, Ohj. Tuula Kuntonen

22.2.2014 Pello, 1-lk, -19,25 LUVA
6.9.2014 Tornio, 1-lk, -11,23 LUVA SERT
5.10.2014 Jyväskylä, 2-lk, -10,01 LUVA 
5.10.2014 Jyväskylä, 2-lk, -10,67 LUVA

Bordercollie Kuunvarjon Hiiden Lintu “Noita”, Ohj. Ritva Tuominen

25.5.2014 Tornio, 1-lk, -8,03
13.7.2014 Kokkola, 1-lk, -13,28
27.9.2014 Pyhäjärvi, 1-lk, -6,77
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Bordercollie Muttaburra Pure New Wool ”Iina”, Ohj. Ritva Tuominen

30.8.2014 Kemi, 3-lk, -3,84 
13.9.2014 Rovaniemi, 3-lk, -6,16 
28.9.2014 Pyhäjärvi, 3-lk, -0,19 SERT-H

• Iina palasi kisakentille mammalomansa jälkeen.
• Iina voitti siis syksyllä hyppysertin  jo aiemmin saadun agisertin lisäksi. Eli valiokellot tikittää jo molemmissa. 
• Iina voitti Lapin kennelpiirin maxi-luokassa yksilökisojen PM-hopeaa.

Shetlanninlammaskoira FI AVA FI AVA-H SE AVA(H) Akiliinan Each For All “Eetu”, Ohj. Ritva Tuominen

18.4.2014 Rovaniemi, 3-lk, -3,81
18.4.2014 Rovaniemi, 3-lk, -8,79 
19.4.2014 Rovaniemi, 3-lk, -12,06
19.4.2014 Rovaniemi, 3-lk, -11,34
4.5.2014 Oulu, 3-lk, -9,08
24.5.2014 Tornio, 3-lk, -8,07
2.6.2014 Oulu, 3-lk, -8,14
7.6.2014 Inari, 3-lk, -6,16
26.6.2014 Kemi, 3-lk, -4,44
13.7.2014 Kokkola, 3-lk, -11,76
25.7.2014 Keminmaa, 3-lk, -3,73
2.8.2014 Tornio, 3-lk, -5,72
30.8.2014 Kemi, 3-lk, -7,53
28.9.2014 Pyhäjärvi, 3-lk, -6,43
22.11.2014 Oulu, 3-lk, -10,67
24.8.2014 Keminmaa, 3-lk, -6,62
24.8.2014 Keminmaa, 3-lk, -8,02
24.8.2014 Keminmaa, 3-lk, -8,42

*eli tässä meidän ehkäpä ensimmäinen tripla nollatulos :) , noiden karsintavaatimusten lisäksi*

20.9.2014 Jällivaara, 3-lk, 0-tulos
21.9.2014 Jällivaara, 3-lk, 0-tulos
21.9.2014 Jällivaara, 3-lk, 0-tulos
Hyppykisan  voitto 5.7.2014  Piteåssa --> SE AVA(H)

Suomenlapinkoira Paukapää Glacial ”Unna”, Ohj. Julia Nevalainen

23.2.2014 Oulu, 3-lk, -3,45
6.7.2014 Tornio, 3-lk, -0,57
7.9.2014 Tornio, 3-lk, -3,26
26.10.2014 Pello, 3-lk, -3,70
26.10.2014 Pello, 3-lk, -0,40  (tupla-0)
22.11.2014 Oulu, 3-lk, -5,75
13.12.2014 Jyväskylä, 3-lk, -1,00
13.12.2014 Jyväskylä, 3-lk, -0,36
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Shetlanninlammaskoira FI AVA FI AVA-H SE AVA Frostice Exotic Blue Image “Veeti”, Ohj. Ritva Tuominen

15.3.2014 Oulu, 3-lk, -11,58 
5.4.2014 Oulu, 3-lk, -2,92 
19.4.2014 Rovaniemi, 3-lk, -10,75
4.5.2014 Oulu, 3-lk, -8,45
4.5.2014 Oulu, 3-lk, -6,28
24.5.2014 Tornio, 3-lk, -9,60
2.6.2014 Oulu, 3-lk, -6,41
8.6.2014 Inari, 3-lk, -11,32
13.7.2014 Kokkola, 3-lk, -9,83
13.7.2014 Kokkola, 3-lk, -9,45
26.7.2014 Keminmaa, 3-lk, -1,72
26.7.2014 Keminmaa, 3-lk, -2,89
2.8.2014 Tornio, 3-lk, -3,79
30.8.2014 Kemi, 3-lk, -6,57
14.9.2014 Rovaniemi, 3-lk, -9,80

*eli Veetikin nähdään SM -kisoissa ja MM-karsinnoissa edustamassa Kemin Koiraharrastajia*

6.7.2014 Piteå,  0-tulos --> SE AVA
21.9.2014 Jällivaara, 0-tulos

Tiibetinterrieri C.I.B POHJ FI SE NO EE MVA Pindaros Hot Headline “Ville”, Ohj. Minttu Merivirta

15.3.2014 Haukipudas, 3-lk, -4,13
23.3.2014 Kokkola, 3-lk, -0,91
27.12.2014 Lahti, 3-lk, -1,52

Shetlanninlammaskoira Zelmarian Ihana Ilona “Eve”, Ohj. Ritva Tuominen

19.4.2014 Rovaniemi, 3-lk, -7,50
19.4.2014 Rovaniemi, 3-lk, -9,21 22.11.2014 Oulu, 3-lk, -3,82
4.5.2014 Oulu, 3-lk, -5,56 
25.5.2014 Tornio, 3-lk, -0,99
29.5.2014 Keminmaa, 3-lk, -3,41 
7.6.2014 Inari, 3-lk, -2,41 
30.8.2014 Kemi, 3-lk, -2,53

X-rotu “Nuusku”, Ohj. Seija Kekäläinen

18.4.2014 Tornio, 3-lk, -1,06
30.8.14 Kemi, 3-lk, -0,19
13.9.14 Rovaniemi, 3-lk, -3,20
25.10.14 Pello, 3-lk, -1,65
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NÄYTTELYT:

Keskikokoinen villakoira Paradisiacal Ironman ”Roni”, Om. Mari Lappalainen

12.7.2014 Oulu, AVO-ERI AVK1 SA PU2 VASERT CACIB
18.5.2014 Oulu, AVO-ERI AVK1 SA PU3 VASERT VARACA

Japaninpystykorva FI SE MVA Dreambears Born To Be My Baby “Wilma”, Om. Minttu Merivirta

11.1.2014 Kajaani, VAL-ERI VAK1 SA
15.2.2014 Tuusniemi, VAL-ERI VAK1 SA PN2
29.3.2014 Kajaani, VAL-ERI VAK1 SA PN1 VSP

Tiibetinterrieri C.I.B POHJ FI SE NO EE MVA Pindaros Hot Headline “Ville”, Om. Minttu Merivirta

15.2.2014 Tuusniemi, AVO-ERI AVK1 SA PU1 ROP SERT --> FI MVA & NO MVA
29.3.2014 Kajaani, VAL-ERI VAK2 SA PU3
26.4.2014 Vaasa, VAL-ERI VAK3 SA PU3
24.5.2014 Oulainen, VAL-ERI VAK2 SA PU2 
21.6.2014 Rovaniemi, VAL-ERI VAK2 SA PU2 VARACA
28.6.2014 Gällivare, VAL-ERI VAK1 SA PU1 ROP SERT CACIB --> SE MVA & POHJ MVA & C.I.B
6.7.2014 Piteå, VAL-ERI VAK2 SA PU3
12.7.2014 Kokkola, VAL-ERI VAK1 SA PU1 VSP CACIB 
13.7.2014 Oulu, VAL-ERI VAK3 SA PU4
19.7.2014 Kemi, VAL-ERI VAK3 SA PU3
2.8.2014 Viitasaari, VAL-ERI VAK1 SA PU1 ROP
8.11.2014 Tartto, VAL-ERI VAK1 SA PU1 ROP SERT CACIB --> EE MVA
9.11.2014 Tartto, VAL-ERI VAK1 SA PU1 ROP CACIB

Suomenlapinkoira Paukapää Isabella ”Isla”, Om. Julia Nevalainen

19.7.2014 Kemi, AVO-ERI AVK3 SA

Bordercollie Shadoway’s Sweet Sabotage ”Maisa”, Om. Sanna  Silvennoinen

19.7.2014 Kemi, NUO-ERI NUK1 SA PN3 VARA-SERT

Bordercollie FI MVA JK1 BH Shadoway’s The Ultimate Fling “Isla”, Om. Sanna Silvennoinen

3.5.2014 Posio, KÄY ERI1 SA PN1 ROP SERT --> FI MVA
7.6.2014 Suomussalmi, KÄY ERI1 SA PN1 ROP
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Bordercollie C.I.B FI MVA JK1 TK1 BH Moptopia’s Head Over Heels “Robin”, 
Ohj. Sanna Silvennoinen

Rally-toko:
23.8.2014 Kemi, ALOHYV. 100p.

MUUT LAJIT:

Bordercollie Lapintähti Xenia ”Senni”, Ohj. Tiina Maunu

Toko: 
15.11.2014 Tornio, 193p. ALO1

Bordercollie FI MVA JK1 BH Shadoway’s The Ultimate Fling “Isla”, Ohj. Sanna  Silvennoinen

Toko:
19.7.2014 Kemi, 280p. EVL1
10.8.2014 Kemi, 259,5p. EVL1

Keskikokoinen villakoira Paradisiacal Cinderella The Queen ”Heta”, Om. Mari Lappalainen

5.10.2014 Kokkola, JUN-ERI JUK1 SA PN2 VASERT

Tiibetinterrieri POHJ FI SE NO EE MVA Pindaros Kick Inside “Helmi”, Om. Minttu Merivirta

26.4.2014 Vaasa, AVO-ERI AVK2 SA
17.5.2014 Oulu, AVO-ERI AVK1 SA PN2 SERT
18.5.2014 Piteå, AVO-ERI AVK1 SA PN2 VASERT 
24.5.2014 Oulainen, AVO-ERI AVK1 SA PN1 ROP SERT
21.6.2014 Rovaniemi, AVO-ERI AVK1 SA PN2 VASERT CACIB
28.6.2014 Gällivare, AVO-ERI AVK1 SA PN3 SERT
6.7.2014 Piteå, AVO-ERI AVK1 SA PN3 SERT
13.7.2014 Oulu, AVO-ERI AVK1 SA PN2 SERT VARACA --> FI MVA & SE MVA
19.7.2014 Kemi, VAL-ERI VAK2 SA PN2 VARACA
2.8.2014 Viitasaari, VAL-ERI VAK1 SA PN1 VSP
8.8.2014 Helsinki, AVO-ERI AVK2
4.10.2014 Harstad, VAL-ERI VAK2 SA PN2 SERT --> NO MVA & POHJ MVA
8.11.2014 Tartto, VAL-ERI VAK1 SA PN1 VSP SERT CACIB --> EE MVA
9.11.2014 Tartto, VAL-ERI VAK1 SA PN1 VSP CACIB

Lk. pyreneittenpaimenkoira V-14 Salokannel Chaos “Pihka”, Om. Anu Nevanoja

7.12.2014 Helsinki, AVO-ERI AVK1 SA PN1 VSP SERT CACIB --> V-14
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Shetlanninlammaskoira, FI AVA FI AVA-H Astanjan Magicgirl “Taika”, 
Om. Janne Tuominen & Katja Myyry
• Suomen Hyppyvalio, vahvistettu 3.10.2014

Shetlanninlammaskoira, FI AVA FI AVA-H SE AVA(H) Akiliinan Each For All  ”Eetu”,
Om. Ritva Tuominen
• Ruotsin agilityvalio (hyppy), vahvistettu 30.9.2014

Shetlanninlammaskoira, FIN AVA FI AVA-H, SE AVA Frostice Exotic Blue Image “Veeti”,
Om. Ritva Tuominen
• Ruotsin agilityvalio, vahvistettu 30.9.2014

Bordercollie, FI MVA JK1 BH Shadoway’s The Ultimate Fling ”Isla”,
Om. Sanna Silvennoinen
• Suomen muotovalio, vahvistettu 21.5.2014

Tiibetinterrieri, C.I.B POHJ MVA FI MVA SE MVA NO MVA EE MVA Pindaros Hot Headline ”Ville”,
Om. Minttu Merivirta
• Suomen muotovalio, vahvistettu 19.2.2014
• Norjan muotovalio, vahvistettu 18.3.2014
• Ruotsin muotovalio, vahvistettu 23.7.2014
• Pohjoismaiden muotovalio, vahvistettu 7.8.2014
• Kansainvälinen muotovalio, vahvistettu 4.9.2014
• Viron muotovalio, vahvistettu 4.12.2014

Tiibetinterrieri, POHJ MVA FI MVA SE MVA NO MVA EE MVA Pindaros Kick Inside ”Helmi”,
Om. Minttu Merivirta
• Suomen muotovalio, vahvistettu 16.7.2014
• Ruotsin muotovalio, vahvistettu 23.7.2014
• Norjan muotovalio, vahvistettu 17.10.2014
• Pohjoismaiden muotovalio, vahvistettu 24.10.2014
• Viron muotovalio, vahvistettu 4.12.2014

Lk. pyreneittenpaimenkoira V-14 Salokannel Chaos “Pihka”, Ohj. Anu Nevanoja

Rally-toko:
23.8.2014 Kemi, ALOHYV. 85p.

VALIOT:
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