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Hei kaikille!

Tätä kirjoittaessa ulkona on pikku 
pakkanen ja mitä loistavin ulkoiluilma. 
Niin se talvi taas alkaa taittumaan ja 
kevät tekee tuloaan. Varma kevään 
merkki on kisakauden alkaminen. Nyt 
on talvi treenattu ja alkaa olla reilu pari 
viikkoa Pellon kisoihin, joihin kuulostaa 
tulevan paljon Kemkon kisaajia.

Viime kesän tuloksia katsoessa 
huomaa sen, että monet kisaajamme 
ovat kehittyneet valtavasti. Ympäri-
vuotinen treenaaminen hyvissä olosuhteissa alkaa tuottamaan tulosta.

Tänä vuonna meitä pohjoisen agilitykisaajia hemmotellaan, kun agilityn maajoukkue-
karsintakilpailut järjestetään 28.–29.6.2014 Rovaniemellä. Ensimmäistä kertaa 
karsintakilpailut järjestetään Pohjois-Suomessa, joten nyt on oiva tilaisuus nähdä 
Suomen huippukisaajien suorituksia. Karsintoja ennen järjestämme iltakisat 3-luokille 
torstaina 26.6., ja lisäksi järjestämme agilityn piirinmestaruuskilpailut 30.8. Laittakaa 
siis nämä päivämäärät muistiin, ja kaikki mukaan talkoilemaan!

SM-kilpailuihin pyrimme saamaan joukkueet kaikkiin säkäluokiin, joten jo 3-luokan 
koirakot ja 1–2-luokassa kisaavat keräämään nousunollia niin, että pääsevät 
3-luokkaan ja voivat näin osallistua joukkuekilpailuun. Varatkaa kalenterista viikonloppu 
ennen juhannusta ja suunnatkaa katsomaan/kisaamaan SM-kisoihin Tampereelle.

Muistutan vielä hallin käyttäjille, että lumityöt kuuluvat kaikille ja  treenaamaan tullessa 
oven edustan ja kulkuväylän halliin tulee puhdistaa lumesta. Hallin lumitöihin pitää 
johtokunnan miettiä jokin tasapuolinen järjestelmä, jotta kaikki osallistuvat lumitöiden 
tekemiseen, koska vain talkootyöllä voidaan pitää harrastuskustannukset edullisina.

Jos löytyy halua kouluttautua, niin kaikille lajeille yhteinen koetoimitsija 1 -kurssi 
järjestetään Kemissä 22.3.2014. Ottakaa yhteyttä johtokuntaan, jos haluatte 
kouluttautua jonkin lajin koetoimitsijaksi. 

Menestystä kaikille niin kisakentille kuin näyttelykehiin!

Janne Tuominen,
Kemin Koiraharrastajat ry:n puheenjohtaja

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
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JÄSENMAKSUT VUODELLE 2014

20 euroa / jäsen 
+ perhejäsen 5 euroa

Vanha jäsen: maksaessasi jäsenmaksusi käytä viitenumeroa 039.

Uusi jäsen: Jäsenhakemus löytyy Kemkon kotisivulta osoitteesta www.kemi.fi/
kemko --> Jäsenyys. Maksa jäsenmaksu viitenumerolla 026 ja lähetä jäsenhake-
muksesi sekä jäsenmaksukuittisi hyvissä ajoin johtokunnan käsittelyyn. Johtokun-
nan seuraavan kokouksen jälkeen otamme yhteyttä sähköpostilla ja vahvistamme 
jäseneksi hyväksymisen.

Muista ilmoittaa yhteystietojen muutokset (osoite/puh.nro/s-posti) jäsensihteerille!
Ritva Tuominen, p. 040 585 8511 tai eveetun@gmail.com.

Haluatko liittyä Kemin Koiraharrastajien Facebook-ryhmään?
Lähetä pyyntösi ryhmän ylläpitäjälle Facebookissa.
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KEMIN KOIRAHARRASTAJAT RY:N JOHTOKUNTA 2014

Puheenjohtaja
Janne Tuominen

p. 044 517 1225
tuomija@pp.inet.fi

Jäsensihteeri
Ritva Tuominen

p. 040 585 8511
eveetun@gmail.com

Jäsenlehden päätoimittaja
Minttu Merivirta

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

Varapuheenjohtaja
Juha Alaperä

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

Rahastonhoitaja
Seija Kekäläinen

p. 040 740 9318
seija.kekalainen@luukku.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

Yhdistyksen yhteystiedot:

Kemin Koiraharrastajat ry
Jänkäkatu 1
94700 Kemi

Kotisivu: www.kemi.fi/Kemko
Tilinumero: OP 513100-246158
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JOHTOKUNTA 2014 ESITTÄYTYY

JANNE TUOMINEN
Hei! Olen Janne Tuominen ja toimin Kemin Koiraha-
rrastajat ry:n puheenjohtajana. Perheeseeni kuuluu 
avopuolisoni Katja ja tyttäremme Venla. Itse harrastan 
agilitya, ja Katja ja Venla hoitavat näyttelypuolen. 

SEIJA KEKÄLÄINEN
Tervehdys Kemkolaiset! Olen toiminut 
kerhomme rahastonhoitajana viimei-
set kolme vuotta ja jatkan samassa 
tehtävässä edelleen. Alkanut vuosi toi tul-
lessaan myös uuden pestin johtokunnan 
jäsenenä. Yhtenä mieluisana tehtävänäni 
kerhossamme on ohjata omaa agi-ryhmää.
Perheeseeni kuuluu mieheni Kyösti, 
joka on aktiivisesti toiminnassa mukana 
mm. kepona, valmentajana ja ”auraus-
vastaavana”, sekä koiraneidit Nuusku 

ja Neccu, jotka pitävät huolen siitä, ettei kotona pääse imurointi loppumaan. Agil-
ity on meidän ns. päälaji, mutta Necun kanssa käymme myös toko- ja näyttelytreeneissä. 
Nuuskun kanssa kilpailemme kolmosissa silloin tällöin, ja Necun kanssa aloittelimme 
kisailua viime kesänä. Kävimme kaksissa kisoissa testaamassa ”taitojamme”, eikä 
niistä paljon kerrottavaa jälkipolville jäänyt :) Toivottavasti uusi vuosi tuo uusia koke-
muksia ja onnistumisia. Toivotan iloista treeni- ja kisavuotta kaikille, hallilla nähdään!

ANU NEVANOJA
Tervehdys! Olen Anu Nevanoja, kolmen koiran 
onnellinen omistaja ja agilityharrastaja. 
Pyrkimyksenä kepeä kirmailu kentällä kera tottel-
evaisen koiran, tosin sinne on vielä roimasti mat-
kaa! Kemkoon olen liittynyt 2012 muutettuani 
Kemiin ja johtokunnan riveissä olen vallan uusi 
tulokas, ensimmäinen kausi aluillaan.
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JUHA ALAPERÄ
Olen Juha Alaperä ja olen Kemkon johtokun-
nassa nyt jo kolmatta kautta. Kilpailen agility-
ssa perheemme kahdella koiralla, Dana 3,5 
v bordercollie maksi3 ja Tete 4,5 v shetlan-
ninlammaskoira mini3. Edellisen talven har-
joittelin todella paljon ja kävin monenlaisia er-
illisiä koulutuksia talven aikana. Ja sitten kun 
piti alkaa kilpailemaan, niin loukkantuminen 
iski ja kaikki meni niin sanotusti pipariksi. 
Toipumiseen meni koko kesä, ja syksyllä kun 
yritin uudestaan kilpailuja, huomasin, etten 
ole vielä täysin kunnossa, ja tein päätöksen, 
että jatkan kilpailemista vasta ensi kaudella.

RITVA TUOMINEN
Olen Ritva Tuominen, Kemkon johtokunnan 
jäsen, jäsensihteeri ja nettisivujen päivittäjä. 
Perheeseeni kuuluu aviomies Matti sekä 
tällä hetkellä 4 urosshelttiä, Leevi 16,5 v, 
Viki 11,5 v, Veeti 8,5 v ja Eetu 7 v sekä shelt-
tinarttu Eve 5 v, bordercollietytöt Iina 4 v ja 
Noita 1 v. Olen sekä agilitykoulutusohjaaja 
että -toimitsija. Kerhon johtokunnassa olen 
toiminut, yhtä vuotta lukuun ottamatta, vuo-
desta 1995 alkaen. Olemme mieheni kanssa 
viimeiset kerhon perustajajäsenet, jotka vielä 
ovat aktiivisesti mukana Kemkon seura- ja 
harrastustoiminnassa. Kentällä tavataan! :)

JULIA NEVALAINEN
Heipä hei kemkolaiset! Olen Julia Ne-
valainen ja toista vuottani johtokunnassa. 
Koiria kuuluu perheeseemme tällä het-
kellä neljä tassuttelijaa. Agility on edelleen 
se ykkösjuttu ja sitä treenailenkin ahkeras-
ti kahden lapinkoirani kanssa. Joskin nyt 
kaikenmoinen muukin koirailu saa meidät 
helposti innostumaan. Tokoilu, paimen-
nus, jäljestys... Näyttelyissä meitä tapaa 
harvemmin, mutta joskus sielläkin. Toivot-
telenkin mukavaa ja menestyksekästä 
tätä vuotta kaikille harrastusten pariin. :)
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MINTTU MERIVIRTA
Heip! Olen Minttu Merivirta, ja johtokunnassa lähtee nyt 
käyntiin kolmas vuoteni. Kotonani pyörii kaksi tiibetinterrieriä, 
Ville ja Helmi, sekä japaninpystykorva Wilma. Villen ja Helmin 
kanssa käymme melko ahkerasti näyttelykehissä sekä myös 
agilitykentillä - Wilman aktiiviura kummankin harrastuksen 
osalta on jo takanapäin, mutta silloin tällöin japsityttönenkin 
pääsee matkaan mukaan. Vuodelle 2014 on taas asetettu 
muutamia tavoitteita koiraharrastusrintamalla, mutta kuten 
aina, pääasia on pitää koirien kanssa hauskaa ja reissata 
mitä mainioimmassa seurassa. Mukavaa harrastusvuotta 
kaikille!

ESSI MATINLASSI
Hei! Olen Essi Matinlassi. 
Toimin toista vuotta Kemkon 
johtokunnassa. Perheeseeni 
kuuluu suomenlapinkoira Otso 
5 v ja shetlanninlammaskoira 
Järvinen 1 v. Otson kanssa 
herätämme hilpeyttä 2-luokassa 
tehden tasaisesti yliaikatuloksia. 
Järvisen kanssa treenaamme 
kesän koitoksia silmällä pitäen. 
Iloisia treenejä ja kisoja kaikille 
KemKolaisille!

FANNY-MARIA DIANOFF
Hei, olen Fanny Dianoff ja toimin Kem-
kon johtokunnassa ensimmäistä vuotta. 
Seuran jäsenenä olen ollut kuitenkin jo 
vuodesta 2005. Perheeseeni kuuluu 
poikaystävä Petteri, novascotiannouta-
ja Donna  9 v ja australianpaimenkoi-
ra Dino 9 kk. Koirien kanssa olen ollut 
tekemisissä koko ikäni, mutta oman 
koiran saatuani aloitin koiraharrastuk-
set vuonna 2005. Donna on siis minun 
ensimmäinen koirani, ja päälajinamme 

on ollut agility. Alkukesästä 2013 perheeseen muutti uusi karvakuono Dino. Dinon kanssa 
harrastukset ovatkin jo mukavasti lähteneet käyntiin. Olemme aloittaneet tokon ja agin al-
keet. Näyttelyissäkin olisi tarkoitus tulevaisuudessa käydä. Menestyksekästä vuotta 2014, 
nähdään treeni- ja kisakentillä ! :)
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Kemin Koiraharrastajat ry:n

Sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS

tiistaina 25.3.2014 klo 18.00
Neste Tupasvillan kabinetissa.

Esillä kaikki kevätkokouksen sääntöjen määräämät asiat sekä muun muas-
sa palkitaan vuoden 2013 valiot ja vuoden koirat sekä kerhonmestarit. 

Kahvitarjoilu.  

Tervetuloa!

 Johtokunta

Kemin Koiraharrastajat ry järjestää keväisen

ÄITIENPÄIVÄMÄTSÄRIN 

Kemkon kentällä 
sunnuntaina 11.5.2014

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!

Yleisölle vapaa pääsy.

(Huonon sään sattuessa Match Show järjestetään sisätiloissa hallissamme.)
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HALLI- JA KENTTÄHINNASTO 2014

Kemin Koiraharrastajat ry:n käytössä oleva hiekkapohjainen kenttä ja hiekkatekonur-
mipohjainen hallimme sijaitsevat noin 2 km Kemin eteläpuolella vanhan 4-tien varressa. Halli 
on kylmä, liimapuurunkoinen, pressukattoinen ja täysin talkoovoimin koiraharrastuskäyttöön 
rakennettu. Hallin koko on 16 x 20 metriä.

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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HALLIN SÄÄNNÖT

1. Hallin käyttäjä sitoutuu noudattamaan 
hallin sääntöjä ja vastaa siitä, että tilat ovat 
luovutettaessa samassa kunnossa kuin 
vastaanotettaessa.

2. Harjoittelu tapahtuu omalla vastuulla. 
Hallin käyttäjä on itse vastuussa omasta 
koirastaan ja itsestään ja sitoutuu 
korvaamaan aiheuttamansa vahingot hallille 
tai esteille. Vahingoista on ilmoitettava 
välittömästi, ja rikkoontuneet esteet on 
siirrettävä sivuun ja merkittävä selkeästi 
rikkinäisiksi. Ilmoita este- tai hallivahingoista 
Jannelle (puh. 044-5171225) tai Juhalle 
(puh. 040-8411346 ).

3. Esteet on tarkoitettu vain koirille ja 
koiraharrastusta varten. Esteiden käyttö 
on sallittua vain, mikäli käyttäjä omaa 
riittävän tietotaidon niiden turvallisesta 
suorittamisesta.

4. Vaaratilanteiden välttämiseksi on ennen 
halliin tuloa varmistettava, ettei häiritse 
edellisen ryhmän koirien harjoituksia. Koirien 
ei saa antaa juoksennella hallissa vapaina 
muulloin kuin agilityrataa suoritettaessa. 
Harjoitusvuoroaan odottavien koirien 
tulisi olla kytkettynä tai häkissä. Aktiiviset 
harjoittelijat voivat pystyttää halliin koirille 
häkkejä talviharjoittelukauden ajaksi. Toisten 
häkkejä saa lainata vain niiden omistajien 
luvalla, ja tässäkin tapauksessa on pidettävä 
huolta, että häkki jätetään samaan kuntoon 
kuin se oli ennen lainaa.

5. Huolehdi, ettei koirasi tee tarpeitaan 
sisälle. Mikäli vahinko kuitenkin sattuu, korjaa 
välittömästi koirasi jätökset. Keinonurmen 
takia ulkoiluta koirasi ennen harjoituksia ja 
harjoitusten aikana mahdollisimman hyvin 
vahinkojen välttämiseksi. Jokaisella on oltava 
harjoituksissa mukana tarpeeksi vettä, jotta 
vahingon kuitenkin sattuessa jätökset voi 
pestä kunnolla nurmelta pois. Jos koiran 
omistaja ei kerää koiransa/koiriensa jätöksiä, 
voidaan hänelle määrätä hallinkäyttökielto!

6. Hallin keinonurmi tulee pitää 
mahdollisimman siistinä. Kura- ja lumikelillä 
olisi suotavaa, että hallissa käytettäisiin 
mahdollisuuksien mukaan eri kenkiä kuin 
ulkona, jottei likaa/lunta kantautuisi halliin.

7. Hallin seiniin, oviin tai heti oven pieleen 
EI pissitetä koiria. Halli/Kenttä ja niiden 
ympäristö on pidettävä siistinä: siivoa roskasi 
ja koirien jätökset roskikseen koko alueelta.

8. Mitään 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 
osoitetulla paikalla.

9. Lapiot 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 puhtaana. Hallin ovia EI runnota 
auki ja kiinni, vaan oven edustat ja välit on 
puhdistettava kunnolla lumesta tai hiekasta. 
Kone käy auraamassa hallin alueen kun ehtii, 
joten aina ei välttämättä saa autoa hallille 
asti. Jos kone tulee tekemään lumitöitä, kun 
olet treenaamassa, niin autot pitää siirtää 
pois edestä. 

10. Valonkatkaisijat  ovat ulko-oven 
oikealla puolella. Sytytä ensin 1-valot ja 
odota muutama minuutti ennen 2-valojen 
sytyttämistä. Hallin valot on sammutettava 
ja ovi on lukittava lähtiessä, jos halliin ei 
jää muita käyttäjiä. Lämmitintä käytetään 
ainoastaan ohjattujen harjoitusten aikana. 
Viimeisenä hallista lähtevä huolehtii, että 
lämmitin on varmasti sammutettu.

11. Juoksuinen narttu saa osallistua 
ryhmätreeneihin, jos se sopii muille osallistujille 
ja jos koiralla pidetään juoksuhousut jalassa 
hallissa.
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KEMKON VUODEN AGILITYKOIRA 2013

1. FI AVA FI AVA-H Akiliinan Each For All “Eetu”, shetlanninlammaskoira, om./ohj. 
Ritva Tuominen, 169 pistettä

2. FI AVA FI AVA-H Frostice Exotic Blue Image “Veeti”, shetlanninlammaskoira, 
om./ohj. Ritva Tuominen, 165 pistettä

3. FI AVA Astanjan Magicgirl “Taika”, shetlanninlammaskoira, om./ohj. Janne 
Tuominen, 156 pistettä

4. Muttaburra Pure New Wool “Iina”, bordercollie, om./ohj. Ritva Tuominen, 104 
pistettä

5. Zelmarian Ihana Ilona “Eve”, shetlanninlammaskoira, om./ohj. Ritva Tuominen, 
87 pistettä

6. Nuusku, x-rotu, om. Seija Kekäläinen, ohj. Seija Kekäläinen / Fanny-Maria Di-
anoff, 85 pistettä

7. Carpathian Forest Happy Melody “Tessa”, bordercollie, om./ohj. Janne 
Tuominen, 78 pistettä

8. FI MVA SE MVA Dreambears Born To Be My Baby “Wilma”, japaninpystykor-
va, om./ohj. Minttu Merivirta, 72 pistettä

9. Tachetee Fimtso “Otso”, suomenlapinkoira, om./ohj. Essi Matinlassi, 64 
pistettä

10. Pindaros Hot Headline “Ville”, tiibetinterrieri, om./ohj. Minttu Merivirta, 46 
pistettä

11. Stormvindens Edmond “Domi”, staffordshirenbullterrieri, om./ohj. Emilia 
Martimo, 39 pistettä

11. JK1 BH Shadoway’s Ultimate Fling “Isla”, bordercollie, om./ohj. Sanna Sil-
vennoinen, 39 pistettä

13. Pindaros Kick Inside “Helmi”, tiibetinterrieri, om./ohj. Minttu Merivirta, 13 
pistettä
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VUODEN 2013
AGILITYKOIRA:

Shetlanninlammaskoira
Eetu

Kisaurani olen aloittanut jo vuonna 
1992 shelteilläni FIN AVA, FIN TVA Gold 
Honey`s Casanovalla, ”Kassu”, ja FIN AVA 
Karkonkosken Eppu-Ernestillä, 
”Eppu”. Kolmas agivaliokoirani oli 
pitkäkarvainen collie FIN AVA 
Andantino, ”Tino”. Näiden 
jälkeen minulle tuli 1997, 
vieläkin kuvioissa mukana 
oleva, sheltti KANS AVA, 
FIN AVA, S AVA, N AVA, 
S H AVA, FIN MVA ja 
S  MVA Atamanin Blue 
Image, ”Leevi”, nyt siis jo 
16,5-vuotias eläkeläinen. 
Leevin poika, 11-vuotias FIN 
AVA, S AVA, FIN H AVA, S H AVA 
Frostice Victory Star, ”Viki”, viettää 
myös eläkepäiviään jo kotosalla. Leevin toinen 
poika, 8- vuotias FI AVA, FI H AVA  Frostice 
Exotic Blue Image, ”Veeti”, kisaa vielä täysillä 
agia ja sijoittui toiseksi tässä Kemkon vuoden 
agilitykoirakisassa.

Nyt siis minun seitsemäs agilitykoirani  FI 
AVA, FI H AVA Akiliinan Each For All, ”Eetu”, 
voitti Kemin Koiraharrastajien vuoden 
agilitykoirakisan 2013. Eetu täyttää nyt 

Agilityn harrastaminen ja kisaaminen on 
jäänyt osaksi elämääni, näköjään lähes 
pysyväksi. Laji on muuttunut vuosien ja 

vuosikymmenten saatossa yhä 
nopeampitempoiseksi. Radat 

ovat nopeutuneet, koirat ovat 
nopeutuneet ja ilmeisesti 
myös ohjaajat ovat 
nopeutuneet. :) 3-luokan 
radoilla ei juurikaan saa 
enää omia virheitään 
anteeksi, kun koirien vauhti 
alkaa olla sitä luokkaa, 

että varsinkin hyppyradoilla 
lähestytään jo 5 m/s 

nopeuksia.

Harrastaminen/harjoittelu on 
mukavaa yhteistoimintaa omien koirien ja 
hyvien seurakavereiden kanssa. Koskaan 
tässä lajissa ei tule valmiiksi, vaan aina on 
lisää opittavaa, ja kun koira vanhenee, niin 
ainahan voi laittaa uuden koiran ja aloittaa 
kaiken taas alusta… Kunnes lopulta itse 
vanhenee liikaa. :)

EETU, KEMKON VUODEN AGILITYKOIRA 2013

maaliskuussa 
jo 7 vuotta. 
Kolme vuotta 
vielä on Eetulla 
aikaa kisata, jos 
terveys säilyy 
hyvänä. Eetu 
on kilpaillut jo 
useana vuonna 
PM-, SM- ja 
MM-karsinta-
kisoissa, ja niis-
sä jos jossain 
pitää koiran olla 
terve ja ketterä.

Teksti: Ritva Tuominen
Kuva: Pirkko Riekki
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Pohjimmiltani en ole mikään intohimoinen näyttelyiden ystävä. Jokaisen koiran kanssa siellä 
kuitenkin tulee edes muutaman kerran käytyä ja toki nälkä aina välillä hetkittäin kasvaa, jos 
menestystä on sattunut tulemaan. Olikin suuri yllätys, kun Minttu ilmoitti, että Robin ja Isla 
olivat voittaneet Kemkon näyttelykoirakisan! 

Viime vuoden tehtävänä oli viimeisen sertin ja cacibin metsästys Robinille ja toiveissa en-
simmäiset Islalle. Robinin osalta tavoitteet täytettiin toukokuussa Kuopiossa, missä Robin 
hurmasi tuomarin hienoilla liikkeillään ollen ROP, kera sertin ja cacibin. 

Bordercolliet tarvitsevat muotovalion arvoon lisäksi myös käyttötuloksen palveluskoira- tai 
paimennuskokeista tai vaihtoehtoisesti suomen muotovalion arvoon kelpaa myös hyväksytty 
luonnetestitulos.  Robin valioitui jälkikokeen tuloksellaan niin Suomen muotovalioksi, kuin 

VUODEN 2013
NÄYTTELYKOIRA:

Bordercollie
Robin

KEMKON VUODEN NÄYTTELYKOIRA 2013

1. JK1 BH Shadoway’s Ultimate Fling “Isla”, bordercollie, om. Sanna Silvennoin-
en, 72 pistettä

1. C.I.B FI MVA JK1 TK1 BH Moptopia’s Head Over Heels “Robin”, bordercollie, 
om. Sanna Silvennoinen, 72 pistettä

3. Pindaros Hot Headline “Ville”, tiibetinterrieri, om. Minttu Merivirta,  65 pistettä

4. Pindaros Kick Inside “Helmi”, tiibetinterrieri, om. Minttu Merivirta,  50 pistettä

VUODEN NÄYTTELYKOIRAT ESITTÄYTYVÄT
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VUODEN 2013
NÄYTTELYKOIRA:

Bordercollie
Isla

myös kansainväliseksi muotovalioksi. Nyt herra saakin 
sitten jäädä varhaiseläkkeelle näyttelykehistä, kun se, 
mitä haluttiin, on saatu. Toisaalta, ehkäpä saatamme 
tehdä paluun kehiin sitten veteraani-iässä, jos oikein in-
nostumme!

Isla päätti olla lähes koko vuoden ilman turkkia, jota sillä 
ei tosin normaalistikaan paljoa ole. Onneksi vielä löytyy 
kuitenkin tuomareita, jotka osaavat arvostaa hyviä liik-
keitä, eikä vain valtavaa karvamäärää. Tosin sain minä 
kesällä eräältä suomalaiselta naistuomarilta kuulla, että 
bordercollie on kyllä turkkirotu!

Islalla on kehässä aina hurjan 
hauskaa - välillä vähän liiankin 
kanssa. Vuoden aikana tyt-
tönen keräsi itselleen kaksi 
sertiä ja kaksi cacibia, joten 
tämän vuoden tavoitteeksi 
pitänee kai sitten ottaa se 
viimeinen serti, sekä cacib 
ulkomailta valioitumista 
varten. Käyttötuloksen Isla 
Robinin tavoin sai jo viime 
kesänä jälkikokeesta. Ehkäpä 
tänä vuonna Islan lisäksi 
myös meidän junioriosasto 
pääsee mukaan näyttelyihin, 
jos vain joku niille vielä ker-
toisi, että siellä pitäisi osata 
käyttäytyä nätisti ja malttaa seisoa hetki paikoillaan...

KEMKON VUODEN AGILITYTULOKAS 2013

1. Stormvindens Edmond “Domi”, staffordshirenbullterrieri, om./ohj. Emilia Mar-
timo, 39 pistettä

1. JK1 BH Shadoway’s Ultimate Fling “Isla”, bordercollie, om./ohj. Sanna Silven-
noinen, 39 pistettä

3. Pindaros Kick Inside “Helmi”, tiibetinterrieri, om./ohj. Minttu Merivirta, 13 
pistettä

Teksti ja kuvat: 
Sanna Silvennoinen
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“VOIJAANHAN ME TREENEISSÄ KÄYÄ, MUTTA EI MEISTÄ 
KISAAMAAN…”  - tuloksena puolessa vuodessa 2-luokkalainen

Alkuvuodesta 2013 meillä 
oli Domin kanssa agilityn 
treenailu vähän aikaa 
jäissä. Osittain syynä 
olivat omat treenini ja 
osittain se, ettei me 
Domin kanssa löydet-
ty yhteistä säveltä 
treeneissä. Lopulta 
menetin uskoni ja an-
noin periksi, kun ei 
enää hermot kestäneet 
sitä ainaista torstai-illan 
agitreenihermoilua hallilla. 
Domin osalta se oli yhdenlaista 
räyhäämistä ja toisinaan hyökkäilyä toisten 
häkeille sekä jatkuvaa stressiä, jota kesti 
sitten loppuviikon. Voisi sanoa siis, etten 
tuolloin osannut lukea koiraani kunnolla, 
ja keinot, joita käytettiin treeneissä, olivat 
aivan väärät. Tosin olihan Domilla varmaan 
se ihana kahden ikävuoden uhmakin päällä.

Alkuvuoden aikana tuulettelimme siis aivoja 
ja harrastimme kovasti hiihtoa meren jäällä. 
Toukokuun paikkeilla sitten palasimme agili-
tyn pariin; Jari Keinäseltä saaduin     opein.  
Eli osallistuimme 28.4. Jarin pitämälle 
kurssille “Koirakoulutusta koiraihmisille ja 
koirille”. Se, mitä hyötyä me saimme tuolta 
kurssilta agitreeneihin, oli todella tarpeen! 
Muutenkin se aukaisi enemmän silmiä - 
näin ensimmäisen oman koiran omista-
jalle. Tässä kaikille vinkiksi pieniä asioita, 
joita on jäänyt mieleen ja jotka ovat omassa 
päässäni muokkautuneet sopiviksi treenejä 
ajatellen:

Koira ei ole tyhmä, mutta se menee helposti 
sieltä, mistä aita on matalin, ellei siltä vaadi 
enemmän!

Taisteluvietin omaavan koiran kanssa on 

turha yrittää parantaa suoritusta 
unohtamalla taistelua!

Terrieri ei vain käyttäydy niin 
kuin paimenkoira!

Jos itse on huonolla tuule-
lla ja stressaantunut, ei voi 
odottaa koiraltakaan par-
asta suoritusta!

Arkiaskareissakin on paljon 
asioita, missä voi vaatia koiralta 

enemmän ja näin ollen parantaa 
yhteistyötä sekä arjessa että tree-

neissä.

Luota koiraan, sekin luottaa sinuun. Ja 
mikään ei muuten onnistu, jos et luota!

Siinäpä muutama… Toki kaikki näistä eivät 
minulle avautuneet heti, mutta kesän ai-
kana, kun treenasimme, alkoivat palaset 
loksahtelemaan paikoilleen. Opin lukemaan 
Domia eri lailla ja palkkaamaan oikein.

Ja kun kilpailuvietin omaavaa omistajaa 
ei tarvitse kauaa houkutella (varsinkaan 
piirijoukkuekisaan), oli jo ensimmäiset kisat 
tiedossa. Vaikka taitoa ei välttämättä vielä 
kamalasti ollut, sitä hankittiin kesän aikana 
paljon lisää - aamulenkkien suuntautuessa 
agikentälle. Pian yhteistyö Domin kanssa 
onnistui ja räyhäämiset jäivät. Toki vieläkin 
Domi kuumuu, kun näkee toisen koiran 
suorittavan rataa, mutta kun sen nyt tietää, 
osaa siihenkin suhtautua oikein. Ja näin 
meidän kisakausi lähti käyntiin.

Ensimmäiset kisat olivat melkein kaikki 
hylsyjä, mutta kaikissa päästiin lähdöstä 
maaliin. Sitten avautuikin baana, ja ollaan 
napsittu kaikilta radoilta jonkin sortin tulos. 

VUODEN 2013
AGILITYTULOKAS:

Staffordshirenbullterrieri
Domi
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Teksti:
Emilia Martimo

Kuva: Anu Nevanoja

VUODEN 2013
AGILITYTULOKAS:

Bordercollie
Isla

Aloitimme Islan kanssa agilityn viime helmi-
kuussa, kun pidimme luovaa taukoa tokon 
treenaamisesta. Ajatuksena oli vain 
saada jotain kivaa tekemistä, 
ilman minkäänlaisia kilpai-
lutavoitteita. Talven tree-
nasimme itseksemme 
ja keväällä sitten Annen 
innostamana kysyin, josko 
mahtuisimme Juhan 
ryhmään treenaamaan. 
Mukaan päästiin ja niinhän 
siinä sitten pääsi käymään, 
että agilitykärpänen puraisi 
oikein kunnolla! 

Monena iltana löysin itseni selaile-
masta kisakalenteria ja omissa kisois-
sa uskaltauduimme ekaa kertaa radalle. 
Pääsimme kaikilla kolmella radalla maaliin 
asti, vaikka nyt muutama virhe matkan var-
rella tulikin. Seuraavat kisat olivat parin viikon 

päästä Keminmaassa, jossa viikonlopun aika-
na kipaisimme kolme nollarataa ja menoli-

pun 2-luokkaan. Kakkosluokassa 
ehdimme kisata yhden viikon-

lopun Rovaniemellä. Sieltä 
tulossaldona ensimmäinen 
LUVA-nolla, plus kolme 
katastrofirataa, joissa 
ohjaaja ei tiennyt yhtään, 
mitä oli tekemässä. Palat-
tiinpahan ainakin takaisin 
maanpinnalle reilusti yli 
odotusten menneen alun 

jälkeen!

Islan kanssa on ollut hurjan 
hauskaa opetella agilityn saloja 

ja olosuhteiden pakosta hiljaiseloa 
vietetyn syksyn ja alkutalven jälkeen odotan jo 
innolla, että pääsemme taas  treenaamaan 
enemmän ja tekemään paluun kisakentille.

Teksti: Sanna Silvennoinen

Nyt odotellaankin lisää 
haasteita 2-luokassa, 
jonne noustiin joulu-
kuun alussa!

Joten ei kannata kos-
kaan antaa periksi, kyl-
lä se kova työ joskus 
palkitaan!! :) 

VAUHDILLA KAKKOSLUOKKAAN!
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AGILITYHARRASTUS VEI MUKANAAN!

Ohjaajan nimi?
Jenna Ohtamaa

Koiran nimi?
Kultainennoutaja Lulu (Vicky’s Paw Geisha 
Girl)

Miksi aloit harrastaa agilitya?
Halusin koirani kanssa yhteisen harrastuksen. 
Agility on kivaa, ja siinä saa liikuntaa. Se on 
haastavaa, ja saa toimia koiran kanssa.

Onko harrastus vastannut odotuksiasi?
Agility on vastannut odotuksiani, koska olen 
saanut luotua suhdetta koiraani ja
itsekin oppinut.

Agilityharrastuksen parhaat puolet?
Parasta on, kun saa toimia koiran kanssa. 
Koko ajan saa ajatella ja toimia.

Tulevaisuuden toiveet/suunnitelmat 
agiharrastuksen osalta?
Haluan jatkaa harrastamista koiran ja itseni 
iloksi. Saatan tähdätä kilpailuihin.

Ohjaajan nimi?
Sonja Alm, taustapiruna häärii myös mieheni 
Sami. Mies parka joutuu myös varmaan 
tässä kevään edetessä ottamaan muutaman 
juoksuaskeleen koirien kanssa, minä kun en 
varmaan kovin ison vauvamahan kanssa 
pysty juoksemaan. 

Koiran nimi?
Meillä on kaksi labradorinnoutajaa, Hector 
(Troberry’s Evergreen) 4 v ja Rommi 
(Troberry’s High Spirit) 1 v 8 kk. Hector on 
virallisesti äitini koira, mutta on asunut meillä 
jo reilun 2 vuotta. 

Miksi aloit harrastaa agilitya?
Halusin kokeilla Hectorin kanssa lajia, johon 
ei sisälly eläinten raatoja pakkasessa, niiden 
raatojen sulattamista ja kantamista pitkin 
metsiä. Hectorin kanssa on siis harrastettu 
nomea, ja äitini myös tokoili Hectorin kanssa 
jonkun verran, meikäläisen hermot vain eivät 
oikein sovellu näihin lajeihin. Rovaniemellä 
asuessa kävimme Hectorin kanssa myös 
metsällä, mutta se on muutettuamme 
jäänyt. Siinä vaiheessa, kun Rommi tuli mu-
kaan kuvioihin, oli selvää, että sen kanssa 
aloitettaisiin jokin vauhdikas ja menevä har-
rastus. Agility tuntui hyvältä vaihtoehdolta, ja 
Rommi selvästi nauttii lajista. 

Onko harrastus vastannut odotuksiasi?
Hectorin kanssa kun aloiteltiin, niin se oli 
melkoista takkuamista. Hector pelkäsi suu-
rinta osaa esteistä, näppärästi se kuitenkin 
voitti pelkonsa lähes kaikkien esteiden koh-
dalla, kontakteille se ei kuitenkaan suostunut 
nostamaan edes etutassujaan ensimmäisen 
vuoden aikana. Tarpeeksi kun harjoiteltiin, 
niin Hector on alkanut pitämään A:sta ja 
puomista, keinulle se ei edelleenkään nos-
ta kuin etutassut. Nyt jätkä kuitenkin on in-
noissaan, tuttujen ja helppojen esteiden 
kohdalla. ;) Rommi ei ole tällaisia pelkotiloja 
tuntenut, se menee eikä meinaa. Innostusta 
on enemmän kuin taitoja tai koordinaatio-
kykyä. Arvasinkin kyllä, että Rommille laji on 
omiaan järkyttävien menohalujen takia. En 
olisi kyllä ikinä uskonut, kun olen telkkarista 
joskus agilitya katsonut, että se voi olla 
oikeasti välillä tosi vaikeaa. :D Välillä tuntuu, 
että koirat kyllä selviäisivät, mutta sekoilen 
itse oikeassa ja vasemmassa.

Agilityharrastuksen parhaat puolet?
Koirat ovat väsyneitä, kun treenien jälkeen tul-
laan kotiin. ;) Nautin myös siitä, kun huomaan 
koirien kehittyneen. 

Tulevaisuuden toiveet/suunnitelmat 
agiharrastuksen osalta?
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Ohjaajan nimi?
Johanna Rytkönen

Koiran nimi?
Kääpiövillakoira Miima (Elena)

Miksi aloit harrastaa agilitya?
On kiva harrastaa koiran kanssa yhdessä 
jotain hauskaa, lujittaa suhdetta ja antaa 
hyvän paikan koiralle purkaa energiaa. Halusin 
jo edellisen koirani kanssa agitouhuihin 
mukaan, mutta koiran arkuuden vuoksi ei 
onnistunut. Miiman kanssa halusin alottaa 
heti varhain, ja onneksi Miima rakastaa lajia.

Onko harrastus vastannut odotuksiasi?
On, meillä on molemmilla hauskaa. Treenien 
päälle Miima yleensä nukkuu koko illan 
tyytyväisenä ja selvästi näkee unia treeneistä: 
lihakset nytkähtelee, jalat juoksee, vikisee 
(kuten häkissä) ja haukahtelee. Lisäksi on 
ihana, kun ryhmä on pieni ja muutkin ovat 
nuoria koiria, kenelläkään ei pala hermot 
uhmahepuleihin. :)

Agilityharrastuksen parhaat puolet?
Neiti on saanut hurjasti itseluottamusta 
(välillä vähän liikaakin) agilityn myötä. Miima 
on kova höseltämään ja turhautuu toko-
tyyppisissä treeneissä helposti. Agilityn 
lomassa tulee treenattua malttamista, 
ja sitten palkaksi saa juosta kovaa mutta 

Ohjaajan nimi?
Salla-Mari Hast

Koiran nimi?
Novascotiannoutaja Cindy (Misavin Chanette)

Miksi aloit harrastaa agilitya?
Agility vaikutti mielenkiintoiselta lajilta, ja sitä 
se on ollutkin, koko ajan opitaan ja kehitytään! 
Mukavaa vauhdikasta tekemistä koiran 
kanssa. 

Onko harrastus vastannut odotuksiasi?
Kyllä on. Agility on yhtä vauhdikasta kuin 
mitä ajattelinkin, ja se sopii meidän tollerille! 
Treeni treeniltä on mukava huomata koiran 
kehitys.

Agilityharrastuksen parhaat puolet?
Koiran kanssa mukava yhteinen harrastus, 
kumpikin nauttii siitä! Nopeatempoisuus!

Tulevaisuuden toiveet/suunnitelmat 
agiharrastuksen osalta?
Kehittyä ja oppia lisää. Mahdollisesti 
kilpailemaan joskus....

Elättelen toiveita, että kun tarpeeksi 
treenataan, niin päästään vielä kokeilemaan 
kisaamista. Saa nähdä, montako vuotta 
menee, että Hector uskaltaa mennä kaikki 
esteet ja Rommi tajuaa välillä hidastaa 
vauhtiaan sen verran, että kerkeää tajuta 
esteen olevan kohdalla. ;) 

kuitenkin pitää edelleen kuunnella mitä 
sanotaan. Nyt alkaakin löytyä jo malttia myös 
rauhalliseen treenaamiseen, ainakin kotona.

Tulevaisuuden toiveet/suunnitelmat 
agiharrastuksen osalta?
Pitää hauskaa ja ehkä sitten joskus kisaamista 
kokeilemaan.
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VANHOILLA OPEILLA KOHTI UUSIA HAASTEITA

Koiraharrastukseni lähtivät käyntiin vuonna 
2005 Kemin Koiraharrastajien alkeisagility-
kurssilla. Lähdin kurssille ensimmäisen koi-
rani, Donnan kanssa. Donna on novascotia-
nnoutaja ja oli tuolloin noin vuoden ikäinen. 
Olin pienestä tytöstä asti haaveillut agilityhar-
rastuksesta ja siksipä lähdinkin kokeilemaan 
uutta lajia. Donna oli myös hyvin energinen, 
joten virtaa piti purkaa johonkin.

Alkeisagility sujui hyvin. 
Donna oppi esteet melko 
helposti, ja virtaa riitti. 
Keinu kuitenkin pelotti 
Donnaa. Heilahteleva liike 
oli vain ylitsepääsemätön 
asia. Yhdessä agilitykou-
luttajien kanssa saimme 
Donnan kuitenkin men-
emään keinun. Tämä vaati 
toistoja toistojen perään 
ja hermoja sekä ohjaajalta 
että koiralta.

Seuraavaksi menimme 
agilityn jatkokurssille, mis-
sä aloimme treenaamaan 
vaikeampia ratoja. Donnan 
nopeus radalla oli hyvä, ja 
välillä ohjaajalla olikin vaikeuskisa pysyä mu-
kana. :D Nopeus ja energisyys toivat muka-
naan kuitenkin ongelman. Donna alkoi suorit-
taa ratoja oman mielen mukaan, ja korvat 
eivät ottaneet käskyjä vastaan. Radan alussa 
Donnalla oli myös hirmu vaikea pysyä paikal-
la. Laji sai Donnan vain kiihtymään niin paljon, 
että keskittyminen herpaantui.

Pari vuotta harrastuttuamme lajia jätimme 
sen vähemmälle. Samat ongelmat tuntuivat 
toistuvan, ja oma kokemattomuus agilityssa 
ei auttanut asiaa. Agility ei ollutkaan niin help-
poa kuin 13-vuotias tyttö oli kuvitellut. ;)

Kesällä 2009 palasimme agilitykuvioihin 

parin ihmisen innostamana! Ensimmäiset 
treenit sujuivatkin hienosti, ja koira oli ku-
ulolla. Treenitauko oli tehnyt tehtävänsä, ja 
koira sekä ohjaaja olivat saaneet ikää ja ehkä 
vähän järkeäkin. :) Edelleen Donnalta löytyi 
virtaa, mutta tällä kertaa se osasi kohdistaa 
sen oikeaan asiaan. Paikalla pysyminen oli 
kuitenkin vielä vaikeaa.

Noin vuoden treenattuamme uskaltau-

duimme kisoihin. Ensimmäiset kisat menivät-
kin ihan hyvin, ja toiselta radalta saimme tu-
loksen. Tästä eteenpäin kiertelimme kisoja 
epäsäännöllisen säännöllisesti. Tuloksia tuli 
silloin tällöin, mutta hylsyjä tuli kerättyä en-
emmän. Koiran malttamattomuus radan 
alussa oli edelleen ongelmana. Donna kerke-
si karata aina ensimmäiseltä hypyltä, ennen 
kuin olin lupaa antanut. Alkusähellyksestä 
selvittyämme loppuradat menivät hienosti. 
Olin iloinen, että olimme voittaneet isoim-
mat ongelmat ja löytäneet Donnan kanssa 
”yhteisen sävelen”.

Alkuvuodesta 2012 tuli kuitenkin muutos 
harrastuksiin. Koiran terveys tuli tielle. Don-
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nan lonkat eivät enää 
kestäisi hyppyytystä ja 
vauhdikasta agilitya. :( 
Agilityharrastus loppui 
niin kuin seinään.

Donna oli silloin minun 
ainoa koira, ja se 
tarkoitti sitä, etten 
pystyisi harrastamaan 
agilitya vähään aikaan. 
Opiskelut ja työt hait-
tasivat myös uuden 
koiran hankintaa. Yli 
vuoden harrastin agili-
tya koirattomana. Toimin ohjaajana ryhmille 
ja olin mukana talkoissa. Onnekseni pääsin 
muutaman kerran ohjaamaan ”lainakoiraa”. 
Tämä piristi!

Kesällä 2013 sain vihdoin uuden harras-
tuskaverin, Dinon. Dino on 9 kuukauden ikäin-
en australianpaimenkoira, jolla virtaa riittää. 
Olemme Dinon kanssa nyt aloittaneet agin 
ja tokon alkeet. Pitkä aika on kulunut siitä, 
kun olen viimeksi kouluttanut pentukoiraa. 
Asioita täytyy välillä muistella, mutta onneksi 
ympärillä on auttavia ihmisiä. Kouluttaessani 
Dinoa huomaan kuitenkin, että pystyn hyö-
dyntämään Donnan kanssa opittuja taitoja. 
Oma pinna on myös kasvanut, ja sitä tietää, 
että hermostumisella ei saa mitään aikaisek-
si. On mahtava nähdä, kuinka itse on kehit-
tynyt vuosien varrella.

Jälkeenpäin ajateltuna en hetkeäkään kadu, 
että ensimmäinen koirani oli haasteellinen. 
Donnan kanssa opin paljon agilitysta ja koiran 
kouluttamisesta muutenkin. Tulevaisuudes-
sa pystyn varmasti hyödyntämään kaikkia 
neuvoja ja oppeja. Se on varmaa, että tästä 
ei ole suunta kuin ylöspäin!

Teksti ja kuvat: Fanny-Maria Dianoff

VUODEN 2014 KURSSIT:

•	 Keväällä 2014 järjestetään 
pentukurssi Kemkon hallissa.

•	 Alkukesällä 2014 
järjestetään agilityn 
alkeiskurssi Kemkon kentällä.

•	 Kemkon jäsenille tarkoitettua 
juoksukoulutusta järjestetään 
Kemkon hallissa/kentällä  
kuukausittain. Koulutusten 
tarkemmista ajankohdista 
ilmoitetaan Kemkon 
Facebook-ryhmässä.

Tarkemmat tiedot vuonna 
2014 järjestettävästä 

koulutuksesta ilmoitetaan 
myöhemmin Kemin 
Koiraharrastajien 

kotisivuilla osoitteessa:
www.kemi.fi/kemko.
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Voit maksaa Kemin Koiraharrastajien kurssimaksun, hallimaksun tai agilitykilpailun/
mätsärin  osallistumismaksun 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!

Kuva: Anu Nevanoja
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Talvella ehdin käydä useammat hyppy-
koulutukset ja sain hyvän käsityksen siitä, 
kuinka tärkeää agilitykoiralle on, että 
hyppytekniikka on kunnossa.

Koiran oikea hyppääminen ei pelkästään 
nopeuta koiraa radalla vaan antaa koiralle 
myös kilpailuvuosia lisää. Se säästää koiran 
kehoa, kun se osaa tulla oikein alas hypystä, 
eikä esimerkiksi koiran selkä rasitu liikaa. 
Hidastetusta filmistä näkee, kuinka koiran jalat 
ja selkä esimerkiksi vääntyvät/kääntyvät niin, 
että heikkohermoista hirvittää. Tästä syystä 
on erityisen tärkeää, että koiran oikeaan 
hyppytekniikkaan ja sen lihaksiston kuntoon 
kiinnitetään riittävän paljon huomiota. 

Jokaisen agilitykoiran omistajan olisi 
hyvä nähdä, millainen on koiran oikea 
hyppytekniikka, ja verrata sitä oman koiran 
tekniikkaan. Vaikka koira ei tiputa rimoja, 
ei se tarkoita sitä, että se osaisi hypätä 
oikein. Koira voi esimerkiksi hypätä aivan 
liian korkealle vauhdin kustannuksella, ja 
jokaisessa hypyssä koiran vauhti hidastuu, 
vaikka vauhdin pitäisi jatkua vähintään 

OIKEANLAINEN HYPPYTEKNIIKKA SÄÄSTÄÄ KOIRAA

samanlaisena kuin ennen hyppyä. 

Hypylle tulossakaan ei koira saisi hidastaa 
vauhtia, mutta paljon näkee sellaisia 
suorituksia, joissa koira ei osaa sovittaa 
askeliaan hypylle tuloonsa ja vauhti hidastuu 
selvästi. Agility on kuitenkin sellainen laji, 
jossa myös koiran nopeus ratkaisee paljon.

Hyvänä esimerkkinä eräässä harjoittelu-
ryhmässämme kun koira aloitti, sen 
hyppääminen suuntautui aivan liian paljon 
ylöspäin, ja jos oli monta hyppyestettä 
peräkkäin, koiran vauhti näytti siltä, että 
se pysähtyy. Mutta kun saimme sen 
hyppytekniikkaa paremmaksi, löytyi koirasta 
yllättävän paljon vauhtia, ja lisää tulee, kunhan 
saamme tekniikan vielä paremmaksi.

Toivoisin, että kaikki kiinnittäisivät huomiota 
koiran kehon kuntoon ja hyppytekniikkaan, 
jotta saisimme mahdollisimman monta 
kilpailuvuotta koiramme kanssa, ja mikä 
tärkeintä, koiramme ei kärsisi kehossaan 
vääristä suorituksista aiheutuneista vam-
moista.

Teksti: Juha Alaperä
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TIE TAIKAN VALIOITUMISEEN

Minttu pyysi kirjoittamaan Taikan valioitumi-
sesta jutun, joten kirjoituksesta tuli muistelu-
matka agilityurani alkuaikoihin. Ensimmäiselle 
koirallemme pk. collie Nikille päätin opettaa 
esteet, mutta en koskaan ajatellut, että alkai-
sin kilpailemaan. Kisaurani kuitenkin aloitin 
vuonna 2006, heti kun Niki oli saavuttanut 
kisaiän. Niki oli loistava treenikoira, koska se 
kesti paljon toistoja eikä alkanut epäilemään, 
että tekeekö oikein, vaan kaikki suoritetaan 
samalla innolla. Mutta kisoissa se sitten 
kuumui niin paljon, ettei malttanut suorittaa 
esteitä loppuun. Varsinkin kontaktien alas-
tulo- ja pujotteluvirheet olivat yleisiä. Nikin 
kanssa onnistumiset ovat vieläkin eräitä hie-
noimpia muistoja agilityuraltani. Nikin kisaura 
päättyi viime vuonna piirinmestaruuskisoihin, 
ja vanha herra viettää leppoisia eläkepäiviä.

Toinen kisakoirani pk. collie Nemo on Nikiä 
reilun vuoden nuorempi. Nemo on taas 
vastaavasti kisoissakin kuuliaisempi ja aavis-
tuksen rauhallisempi kuin Niki. Nemo ei 
kestä paljon toistoja, ja se on siten vaikeampi 
treenattava. Silmäsairautensa vuoksi Nemo 
ei ole niin nopea radalla, ja varsinkin putkeen 
meneminen on tuottanut ongelmia. Nemon 
suoritukset Nikiin verrattuna niin sanottuna  
”helppona kisakoirana” ei samalla lailla ole 
jääneet mieleen kuin Nikin suoritukset. Ne-
mon huippusuorituksena on kuitenkin jäänyt 
mieleen vuoden 2012 Lapin piirinmestaruuskil-
pailut Rovaniemellä, kun Nemo yllättäen voitti 
piirinmestaruuden. Nemo kilpailee nykyään 
vielä silloin tällöin mutta on jo ”puolieläkkeellä”.

Kolmas koiramme Taika tuli meille vähän kuin 
vahingossa, koska emme olleet ajatelleet ottaa 
vielä kolmatta koiraa (ainakaan minä). Katja 
katseli pentueita eräälle tuttavalleen, ja niinhän 
siinä kävi, että muutaman viikon päästä ajeltiin 
Haukiputaalle katsomaan sheltinpentuja. Niin-
pä meille sitten tuli Taika vuonna 2009. Olin 
aina sanonut, että en ala kilpailemaan muilla 
kuin makseilla, mutta toisin kävi (taas). 

Taikan kanssa aloitimme kisaamisen syksyllä 
2010. Alku meni minulla opetellessa ohjata 
mini-kokoista koiraa kahden maksin jälkeen. 

Taikalle ei sopinut poikien ohjaus-  ja käskytys-
tyyli, vaan se paineistui siitä, jos käskytti liian 
voimakkasti. Alussa kontaktien pysäytykset 
olivat loistavat, mutta itse paineistin Taikaa 
kontakteilla. Sen seurauksena Taika alkoi alas-
tulolle tullessaan himmailemaan, joten täytyi 
opetella uusi iloinen ja kannustava käskytys. 
Vieläkin joskus kisoissa minulle sanotaan, et-
tei shelttiä saa ohjata käsi nyrkissä, mikä  on 
peruja poikien ohjauksesta. Kisauran alussa 
Taikan kanssa suuri ongelma oli se, että Taika 
luki itse rataa eikä kuunnellut ohjausta vaan 
kaahaili päättömästi esteille. Nykyäänkin vielä 
pari ensimmäistä estettä lähdöstä minulla 
menee ennen kuin huomaan, miten Taika on 
kuulolla vai kaahaileeko se miten sattuu. 

Vuosi 2011 meni harjoittellessa kisaamista 
Taikan kanssa. Tulostakin tuli, ja päästiin 
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2. luokkaan. Taikan ollessa vielä 2. luokassa 
päätin hakea  Agilityliiton Top Team -valmen-
nukseen. Karsinta suoritettiin Liedossa ATT:n 
hallissa. Koirakot laitettiin kisaamaan radalle, 
jossa otettiin sektoriaikoja ja kontaktit kellotet-
tiin ja pisteytettiin. Karsinnassa ohjaajat joutui-
vat sekä kuntotestiin että juoksutestiin. Emme 
onnistuneet pääsemään joukkueeseen, mutta 
varasijalle kuitenkin pääsimme. 

Vuosi 2012 kaiken muuttaa voi, ja saimme 
yhteistyön Taikan kanssa toimimaan. Touko-
kuussa nousimme 3. luokkaan, ja vajaata 
kuukautta myöhemmin lähdimme Juhan 
kanssa Saariselälle kisaamaan. Sieltä tulok-
sena 4 nollavoittoa ja palkinnoksi 5 vrk hotel-
lilahjakortti eniten nollavoittoja viikonloppuna 
tehneelle. Ennen minun viimeistä rataa useam-
malla koirakolla oli 3 nollavoittoa ja minulla vielä 
mahdollisuus tehdä 4. nollavoitto. Onnistuin 
pitämään itseni kasassa, vaikka tiesin tilanteen, 
ja paineesta huolimatta onnistuin tekemään 
neljännen voittonollan. Saariselän kisoista tuli 
Taikalle ensimmäiset sertit hyppyradalta sekä 
agiradalta. Seuraava agiserti tuli sitten omista 
kisoista elokuun alussa. 

Vuonna 2013 Taikalla olivat SM-nollat kasassa 
ja MM-karsintanollista puuttui kaksi, kun  pää-
timme astuttaa Taikan seuraavaan juoksuun, 
vaikka arvokisat jäisivät väliin. Astutus onnistui, 
ja  toukokuussa Taika synnytti kolme kuollutta 
pentua. Neljäs pentu jäi sisälle, joten Taikalle 
jouduttiin tekemään keisarinleikkaus, jotta 
pentu saatiin ulos. Pettymys ja suru oli valtava, 
mutta onneksi Taika toipui leikkauksesta hyvin. 
Taikan parantuessa hyvin ja ollessa oma iloinen 
itsensä, niin päätin vielä yrittää päästä MM-
karsintoihin.

Kilpailukielto synnytyksen vuoksi päättyi, ja 
ainoat kilpailut ennen karsintojen ilmoittautu-
mispäivää olivat Agirotu-viikonloppu Ylöjärvellä 
5.-6.7.2013. Ei muuta kuin asuntoauton nokka 
kohti Ylöjärveä ja viisi mahdollisuutta saada  
puuttuvat 2 nollaa. Alla neljän kuukauden kisa-
tauko ja pitkä treenitauko. Lähtökohdat eivät 
olleet parhaat mahdolliset pakkonollille, mutta 
saimme tehtyä kaksi onnistunutta nollarataa 

ja sijoitukset isoissa kisoissa olivat loistavat 
4/88 ja 7/79. Isoissa kisoissa kisaaminen on 
sitten aivan eri juttu, kun rataantutustumises-
ta suoritukseen voi mennä puolitoista tuntia. 
Vaatii harjoittelua, että pystyy pitämään radan 
muistissa ja keskittymään rataan, kun aikaa 
starttiin on paljon. Tarvittavat karsintatulokset 
saatiin kasaan ja sitten parin viikon päästä oltiin 
Seinäjoella MM-karsinnoissa. Kisoissa ohjaus 
ja Taikan maltti ei ollut paras mahdollinen, 
joten tuloksena molemmilta radoilta hylkäys. 
Sunnuntaina saimme sitten olla kisaturisteina 
ja nauttia muiden huippusuorituksista.

Taikan viimeinen agi-serti tuli Haukiputaan 
kisoista 18.8.2013, joten Taikasta tuli minun 
ensimmäinen Suomen Agilityvalioni. Hyppy-
valion tittelistä puuttuu tällä hetkellä vielä yksi 
serti. Tämän vuoden arvokisoihin vaadittavista 
tuloksista puuttuu enää tuplanolla, joten tavoit-
teena on saada tulokset kasaan ja päästä SM-
kilpailuihin ja MM-karsintoihin. Tämä on ensim-
mäinen kokonainen kisakausi Taikan kanssa 3. 
luokassa, joten katsotaan miten tänä vuonna 
kilpailut menevät, kun saadaan kilpailla sään-
nöllisemmin. Olen todella tyytyväinen, jos on-
nistumme arvokisoissa tekemään onnistuneet 
suoritukset, ja samalla näkisi, mihin osaami-
semme ja taitomme tällä hetkellä riittävät. 

Agilityurallani en ilmeisesti ollut vielä kohdan-
nut tarpeeksi haasteita, joten vuonna 2010 
bordercollie Tessa muutti meille. Olen yrittänyt 
opettaa Tessalle saman tyyppisen ohjauksen 
kuin Taikalle, mutta vielä on paljon tekemistä, 
että saadaan yhteistyö toimimaan parem-
min. Viime vuoden aikana saatiin jo ohjausta 
ja yhteístyötä hiottua aika paljon, ja se alkoi 
näkymään tuloksissakin. Viime vuoden saldona 
on 5 nollatulosta, ja nousu 3. luokkaan on yhtä 
nollaa vaille.

Agilityurani aikana on sattunut niin iloisia on-
nistumisia kuin karvaita pettymyksen hetkiä, 
mutta kovalla työllä ja harjoittelulla voi saada 
tulostakin aikaan. Kiitokset kaikille treenikave-
reille ja perheelleni. Kisakentillä tavataan!

Teksti: Janne Tuominen
Kuva: Anu Nevanoja
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KESÄN 2014 AGILITYN ARVOKISAT

Agilitykisaajien kauden tärkeimpiin 
arvokisoihin kuuluvat muun muassa SM-
kisat, MM-karsinnat ja piirinmestaruuskisat. 
Lisäksi vuosittain järjestetään junior-, senior- 
ja para-agilityn suomenmestaruuskilpailut.

Suomen Mestaruus -kisat järjestetään 
aina viikkoa ennen juhannusta. Tänä vuonna 
ne järjestetään Tampereella 13–15.6.2014. 
Tuomareina siellä toimivat Katarina Virkkala, 
Mia Laamanen ja Alen Marekovic sekä 
johtavana ylituomarina Anders Virtanen. 
Jokainen SAGIin kuuluva seura saa asettaa 
kilpailuun yhden joukkueen/säkäluokka eli 
yksi mini-, medi- ja maxi-joukkue. 

Ote SAGIn sivuilta osallistumiskriteereistä SM-kisoihin:

Osallistumiskriteerit 2014:
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 vahvistamaa 
antidopingsäännöstöä. Osallistumisoikeus on koirilla, jotka ovat tunnistusmerkittyjä ja 
rekisteröityjä Suomen Kennelliiton rotukoirarekisteriin.

Yksilö SM-kilpailujen 2014 tulosvaatimukset:
Tulosvaatimukset ovat koirakkokohtaisia. Koirakon (ohjaaja ja koira) tulee täyttää joku seuraavista 
kriteereistä:
•	 Vuoden 2013 suomenmestari, 
•	 Hallitseva piirinmestari nollatuloksella, tai 
•	 Koirakon tulee olla saavuttanut 4.6.2013 – 2.6.2014 välisenä aikana kolmosluokassa 

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

*) Tuplanolla: Suomessa samalla paikkakunnalla, samana päivänä, kunkin koiran peräkkäisissä 
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 2014 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

Jokainen Kemkon jäsen, joka täyttää SM-
joukkuekriteerit ja olisi halukas tulemaan 
joukkueeseen, laittaa johtokunnalle kopion 
kilpailukirjastaan ja laskee itse pisteensä 
valmiiksi kotisivuiltamme löytyvään ”Vuoden 
agilitykoira -kilpailuun osallistuminen”-
lomakkeeseen.

MM-karsinnat kilpaillaan ensimmäistä 
kertaa poikkeuksellisesti täällä pohjoisessa. 
Rovaniemen  Käyttökoirat ovat saaneet 
ne järjestettäväkseen Ounashallissa 28–
29.6.2014. Tuomareina toimivat Eeva-
Liisa Pohjanen ja Rauno Virta. Johtavana 
ylituomarina myös MM-karsinnoissa 
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Kemkon piirinmestaruus- ja SM-
joukkuevalinnat:

Molempiin joukkueisiin haetaan 
itse. Jokainen joukkueeseen ha-
luava laskee pisteet valmiiksi Vuo-
den agilitykoira -lomakkeeseen ja 
toimittaa sen johtokunnalle SM-kiso-
jen osalta viimeistään 31.5.2014 
ja pm-kisojen osalta viimeistään 
31.7.2014.

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

Keräysajanjaksot ovat seuraavat:
•	 SM-kisoihin 1.6.2013 - 31.5.2014 
•	 piirinmestaruuskisoihin 1.8.2013 

- 31.7.2014

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

Vuoden 2014 junior-, senior- ja para-agilityn suomenmestaruuskilpailut käydään Agility-Team 
Turku ry:n järjestämänä 21.9.2014 virallisten 2-luokan kisojen yhteydessä.

toimii Anders Virtanen. Rovaniemelle 
kannattaa ehdottomasti jokaisen lajista 
kiinnostuneen poiketa katsomaan Suomen 
huippuagilityohjaajia työssään!

Lapin piirinmestaruuskisat järjestetään 
tänä vuonna Kemin Koiraharrastajien 
omissa kisoissa lauantaina 9.8.2014. 
Kisoissa on kaksi kisaa kaikille luokille sekä 
joukkuekilpailu. Piirinmestaruus ratkaistaan 
3-luokkien kisassa agi- ja hyppyradan 
yhteistuloksella. Pm-joukkuekisoihin saa 
osallistua jokaisesta piirin alueen seurasta 2 
joukkuetta / säkäluokka. Joukkueita voidaan 
asettaa enemmänkin, mutta ne eivät voi 
kisata piirinmestaruudesta.

Myös Kemkon pm-joukkueisiin valitaan 
koirakot Vuoden agilitykoira -kilpailun 
pistelaskukaavakkeen mukaisesti. Siihen on 
eri tulosten keräysjakso, joten halukkaiden 
täytyy laittaa uudet hakemukset johtokunnalle 
(lisätietoja myöhemmin Kemkon kotisivuilla). 

Maajoukkueen karsintakilpailu 2014 tulos-vaatimukset:

Maajoukkueen karsintakilpailun osallistumis-kriteerit pidetään ennallaan vuonna 2014.

Tulosvaatimukset ovat koirakkokohtaisia. Koirakon (ohjaaja ja koira) tulee täyttää jompikumpi 
seuraavista kriteereistä:
•	 Vuoden 2014 suomenmestari tai
•	 Koirakon tulee olla saavuttanut 9.7.2013 – 16.6.2014 välisenä aikana kolmosluokassa 

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

Teksti: Ritva Tuominen
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NUORI KEMKOLAINEN

Teksti: Noora Kekäläinen

Lapin Kennelpiirin agilityn piirinmestaruus-
kisat järjestettiin vuonna 2013 Keminmaan 
Kallinkankaalla, elokuun 10. päivä. Osallistuin 
piirinmestaruusjoukkuekisaan koirani Alman 
kanssa. En ollut ainoa nuorempi kemkolainen 
kisassa, sillä samassa joukkueessa kanssani 
kisailivat myös Linnea ja Papu.

Aamupäivällä oli ensin normaalit yksilökisat. 
Osallistuin Alman kanssa kahteen lähtöön, 
toisesta tuli yksi vitonen ja toisesta hylky.

Iltapäivällä oli sitten vuorossa joukkuekisat. 
Kisatunnelma ei ollut erilainen kuin 
muutenkaan kisoissa, mutta tietenkin 
jännitti, etten pilaisi joukkueen kisoja omalla 
tuloksella.

Todella pitkä, aamusta iltaan kestänyt 
kisapäivä toi myös omat haasteensa. Päivä 
oli tosi kuuma, joten piti miettiä, miten koira 

jaksaa koko päivän ja tietenkin myös, että 
muisti itsekin juoda ja syödä tarpeeksi.

Joukkuekisan aikana kaikki jännittivät toisten 
suorituksia ja kaikki kannusti kaikkia. Muilta 
kemkolaisilta sai myös hyviä neuvoja. Jännitin 
muidenkin puolesta, että miten heillä menee, 
ja tietenkin kannustin kovasti.

Piirinmestaruuskisoihin osallistuminen oli 
tosi hyödyllistä, sillä sain paljon kokemusta 
myös joukkuekisasta ja yhteen hiileen 
puhaltamisesta. Koko päivä oli mukavaa 
yhdessä olemista muiden kemkolaisten 
kanssa.

Haluaisin mielelläni osallistua uudellenkin 
piirinmestaruuskisoihin osana Kemkon 
joukkuetta, ja kyllä suosittelen kaikille nuorille 
tätä harrastusta ja kisoihin osallistumista!
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VUODEN 2013 KERHONMESTARIT
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KERHONMESTARUUS 2014

•	26.6.2014	ja	30.8..2014	järjestetään	viralliset	kisat	kentällämme.	Kaikki	niihin	osallistuneet	
Kemkoa edustavat jäsenet osallistuvat “Kerhonmestari 2014”-kisaan luokissa: 1-luokka, 
2-luokka ja 3-luokka.
•	Kisoista	(3-luokkalaiset	4	starttia,	1–2-luokkalaiset	2	starttia)	lasketaan	kunkin	kilpailijan	
kahden parhaimman radan tulokset yhteen, ja parhaan yhteistuloksen tehnyt koirakko 
voittaa “Kerhonmestari 2014”-tittelin. Titteli jaetaan siis joka tasoluokassa erikseen.
	•	Mölliluokan	mestaruus	ratkaistaan	Kemkon	järjestämissä	epävirallisissa	kisoissa.	Kunkin	
kilpailijan kaksi parasta mölliluokan tulosta lasketaan yhteen, ja parhaan tuloksen tehnyt 
koirakko voittaa ”Kerhonmestari 2014”-mölliluokan tittelin.

Viime kesänä järjestettiin kahdet epäviralliset agilitykisat, joiden tuloksella ratkaistiin 
kerhon möllimestaruus. Agilityn kerhonmestaruudet 1-, 2- ja 3-luokissa ratkaistiin vi-
rallisissa kisoissa 25.–26.5.2013 kahden parhaimman radan yhteistuloksella.

Kemin Koiraharrastajat ry onnittelee kerhonmestareitaan 2013!
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RALLY-TOKOON TUTUSTUMASSA

Uuden koiratulokkaan myötä on mielenkiin-
toni erilaisia koiran kanssa harrastettavia la-
jeja kohtaan kasvanut. Syksyllä, kun pennun 
kanssa arkitottelevaisuuskurssi oli suoritet-
tuna, ilmoittauduin Ral-
ly-Tokon alkeiskurssille.

Rally-Tokossa viehättää 
se, ettei laji ole pilkun 
tarkkaa yksityiskohtien 
viilaamista vaan enem-
mänkin rentoa yhdessä 
touhuamista. Perusa-
jatuksena on, että 
koiran ja omistajan 
välinen yhteistyö olisi 
iloista ja vapautunut-
ta. Koiraa saa ohjata 
niin suullisin käskyin kuin myös käsimerkein 
ja kehon liikkein, suorituksen aikana koiraa 
saa ja on suotavaakin kannustaa iloisesti. 
Itse koen, että Rally-Tokon ”boheemius” pe-
rinteiseen Tokoon verrattuna sopii omalle 
mielenlaadulleni paremmin.

Aloittaessani alkeiskurssin en ollut juurikaan 
perehtynyt Rally-Tokon sääntöihin tai muihin 
koukeroihin. Lajissa keskeisenä elementtinä 
ovat kyltit, joissa kerrotaan erilaisin symbo-
lein, mitä kulloisen-
kin kyltin kohdalla 
tulee koiran kanssa 
tehdä. Kylteistä muo-
dostetaan 10–20 
kylttiä sisältävä rata, 
joka voi myös sisältää 
esteitä tai esimerkik-
si nami- tai leluhouku-
tuksia. Tavoitteena on 
suorittaa rata mah-
dollisimman nopeas-
ti ja virheettömästi. 
Alkeiskurssilla kävim-
me läpi alokasluokan 31 tehtäväkylttiä ja 
opettelimme perusasioita radan oikeaoppi-

sesta suorittamisesta yksinkertaisia ratoja 
läpikäymällä.

Omalla kohdallani kurssin haastavin osuus 
oli yllättäen Pih-
ka, jonka kes-
kittymiskyky jo 
iänkin puoles-
ta oli melko lyhyt. 
Toisaalta kentän 
laidalla omaa 
radallepääsyvuoro-
amme odottaessa 
neiti saattoi toimia 
kuin unelma, kon-
takti säilyi, ”eteen” 
se tuli loistavasti ja 
maahan menot ta-

pahtuivat niin napakasti, etten silmää ehtinyt 
räpäyttää… kunnes sitten pääsimme sinne 
radalle muiden kurssilaisten silmien alle 
näyttämään taitomme ja kaikki osaaminen 
lennähti ulottumattomiin!

Rally-Tokossa radan onnistumiseen ei vaiku-
ta pelkästään koiran osaaminen tai osaamat-
tomuus. Agilityn tapaan radan suoritukseen 
vaikuttaa myös ohjaajan toiminta. Aina on 
mahdollista, että ohjaaja lukee tai muistaa 

kylttien liikkeet 
väärin. Itse olen 
kova jännittämään 
tilanteita, joissa 
suoritustani seu-
rataan, ja kurssilla 
sain taas huoma-
ta, kuinka helposti 
se heijastuu koiran 
toimintaan. Voisin 
hyvin kuvitella, että 
ki lpailuti lantees-
sa kylttien symbo-
lit menisivät jän-

nitykseni vuoksi iloisesti sekaisin, ja vaikka 
koira osaisikin tarvittavat kikat, ei tulos olisi-
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kaan sen mukainen.

Alkeiskurssilla radat olivat tilan ahtauden 
vuoksi melko tiiviitä, joten linjat saattoivat 
risteillä toisten-
sa ylitse. Siksi 
oman haasteen-
sa toivat kyltit ja 
kartiot, joihin hel-
posti kompaste-
li, kun keskittyi 
koiran ohjaamis-
een. Keskitty-
mistä vaati myös 
se, että hoksa-
si edetä oikeaan  
suuntaan  spi-
raalien ja muiden 
kiertelyiden ja kaarteluiden jälkeen!

Osa Rally-Tokon liikkeistä on temppumaisia, 
joka lisää omaa mielenkiintoani lajia kohtaan. 
Erilaisia liikkeitä on melkoisen suuri määrä, 
joten haastetta ja vaihtelevuutta lajissa on 
paljon. Alkeiskurssilla oli hyötyä, jos koiran 
kanssa oli harjoitellut etukäteen perustot-
televaisuutta, kuten seuraamista, maahan 

menoa, istumista ja seisomista, eikä hait-
taa ollut siitäkään, jos koiran kanssa oli har-
rastellut temppuiluja aikaisemminkin. Pih-
kan kanssa käytin paljon kosketuskeppiä 

harjoiteltaessa esi-
merkiksi eteen 
tuloa, ja hyötyä oli 
myös harjoituksis-
ta, jotka auttavat 
koiraa käyttämään 
ja hahmottamaan 
takaosaansa kro-
pastaan.

Rally-Tokoa voin eh-
dottomasti   suosi-
tella, jos perintei-
nen Toko ei syystä 

tai toisesta houkuta ja jos kuitenkin haluaa 
harrastaa lajia, joka parantaa yhteistyötaito-
ja sekä koiran hallittavuutta. 

Teksti: Anu Nevanoja

Rally-Toko virallistuu Suomen Kennelliiton alaiseksi lajiksi 1.5.2014. 
Tarkempaa tietoa lajista löytyy yhdistyksen kotisivuilta www.
rally-toko.fi, josta löytyvät myös tulostettavat kyltit esimerkiksi 
omatoimista harjoittelua varten.



31

RESCUE-KOIRAN TARINA

Magic syntyi epätoivottuna pentuna 
Bukarestissa, ja kahden kuukauden iässä se
viskattiin Glinan tarhan häkkiin, vaivihkaa 
muiden pentujen joukkoon, josta tarhan 
vapaaehtoinen ja Asociatia A Doua Sansan 
perustaja Carmen Mandescu sen seuraavana 
päivänä löysi. Carmen otti pennun mukaansa 
kotiin, jotta se sai vahvistua ja reipastua 
rauhassa. Carmen kiintyi pikkuiseen poikaan 
kovin, ja sen kasvettua Carmen ei voinut viedä 
sitä tarhalle vaan siirsi sen omistuksessaan 
olevaan tyhjään asuntoon kolmen muun 
koiran seuraksi.

Asunto, jossa Magic eli, oli betonibunkkeri-
mainen autio asunto, koruton ja virikkeetön, 
tylsä ja ankea, mutta sentään siellä oli 
turvallista, kuivaa ja talvella siellä oli lämmintä, 
kesällä viileämpää kuin polttavassa helteessä 
tarhalla. Ruoka oli turvattu ja betonibunkkerin 
koirilla oli seuraa toisistaan, mutta siinäpä 
se. Siellä Magic eli noin vuoden ajan. Tarkkaa 
tietoa ei Mägin iästä ole.

Itse olin laavannut eri järjestöjen 
sivuja jo yli vuoden ajan ja etsinyt 
koiraa Espanjasta, Virosta ja 
Romaniasta. Olin jo luovuttaa 
kun tuntui, ettei sieltä koirien 
paljoudesta voi valita sitä 
oikeaa, kunnes Rescueyhdistys 
Kulkureiden sivuilla näin Magicin. 
Surullisen näköinen poika, jonka 
silmistä paistoi rakkaudenkaipuu.

Ikävä kyllä mietin liian kauan, ja kun 
aloin laittamaan koiravaraajalle 
sähköpostia, huomasin, että 
Magic oli varattu Suomeen. Olin 
murheenmurtama, eikä mikään 
koira tuntunut enää oikealta. Noin 
kuukauden tauon jälkeen menin 
katselemaan Kulkureiden sivuille 
ja huomasin Magicin olevan taas 
kotia etsivien listalla. Siinä kohtaa 

en enää jäänyt miettimään hetkeäkään 
vaan soitin saman tien koiravaraaja Salla 
Honkapäälle. Kerroin meidän perheestä, 
ja Salla aikoi ehdottaa meitä seuraavassa 
palaverissa Macigin uudeksi perheeksi. 
Magic asui toisen varaajan, Nellin, luona 
Vantaalla kaksi viikkoa ennen kuin me 
pääsimme katsomaan sitä konkreettisesti.

16.11.2013
Ajoimme Vantaalle mieheni kanssa 
tapaamaan Mägiä. Oli kyllä pieni järkytys 
nähdä, kuinka arka koira oli. Se pakoili ja 
väisteli aika lailla, eikä sitä päin kestänyt 
katsoa olleenkaan, ja jos sille yritti puhua, 
se hitaasti lyyhistyi kasaan ja suorastaan 
lamaantui paikoilleen. Lenkillä ei puhettakaan, 
että minä olisin ottanut hihnan käteen. Mägi 
sai aikamoiset paniikkikohtaukset, sillä pelkkä 
läsnäolomme oli sille jo aivan liikaa.

Lähdettiin hotellille, ja siinä meillä olikin 

Magic kotihoidossa Vantaalla 11/2013.
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Teksti: Mirva Virkberg

17.11.2013
Huonosti nukutun yön jälkeen hotellin 
aamupalalla päätimme hakea Mägin sen 
loppuelämän kotiin ja antaa sille rakkautta, 
hellyyttä, turvaa ja iloa sen jokaikiseen 
päivään koko loppuelämäksi. Ajelimme Nellin 
luo intoa ja jännitystä täynnä ja ilmoitimme, 
että kyllä, me ollaan valmiita adoptoimaan 
Magic meidän perheenjäseneksi. Hoidel-
tiin paperihommat kuntoon, käytiin lenk-
keilemässä koirien kanssa, Nelli auttoi Mägin 
autoon ja siitä se sitten alkoi, meidän yhteinen 
matka.

Ensimmäiset päivät Mägi oli meillä tosi 
allapäin eikä oikein syönyt eikä juonutkaan 
hyvin. Ruoka-ajaksi menin sen kanssa 
kahdestaan rauhalliseen huoneeseen enkä 
päästänyt muita koiria sinne. Varovasti se 
söi alkuun ruuan minun kädestä, mutta jo 
muutaman päivän jälkeen se rohkaistui ja 
alkoi syömään koko annoksen kupista ja 
myöhemmin keittiössä muiden kanssa.

Mägi pelkäsi aluksi kaikkea, ja ulos lähteminen 
oli haasteellista, koska Mägi täytyi melkeinpä 
ahdistaa nurkkaan, että sain sille pannan 
ja hihnan. Mutta ulkona se muuttui täysin. 
Se kulki hienosti hihnassa, häntä pystyssä 
itsevarman oloisena, piehtaroi jäällä ja 

kun myöhemmin tuli lunta, Mägi nautti 
siitä todella. Pari viikkoa myöhemmin 
uskaltauduin metsälenkillä päästämään 
Mägin juoksemaan vapaana, ja voi sitä 
riemua! Se juoksi ja pomppi edestakaisin, 
ja siitä näki, että se nautti. Kun kutsuin sitä 
nimeltä, se tuli heti luokse ja antoi laittaa 
hihnan epäröimättä.

Nyt Mägi on ollut meillä reilun pari kuukautta, 
enkä ole hetkeäkään katunut päätöstä, että 
adoptoimme rescue-koiran. Arki luistaa 
oikein hyvin, ja koko ajan mennään huimasti 
eteenpäin. Lasten kanssa se tulee toimeen 
tosi hyvin, ja pojat voivat huoletta käyttää sitä 
lenkillä. Joka päivä Mägi yllättää positiivisesti 
jollain eleellä tai jutulla. Esimerkiksi se 
saattaa yllättäen hypätä varovasti vasten ja 
pyytää pusuja ja haleja. Takapakkeja on tullut 
ja tulee varmasti jatkossakin, mutta ne ei 
haittaa, koska me menemme päättäväisesti 
eteenpäin yhdessä toisiimme luottaen.

Metsälenkit, koirapuistoilut ja sohvalla 
köllöttely ovat Mägin lempipuuhia, ja niistä 
se saa nauttia koko loppuelämänsä meidän 
perheen kanssa.

miettiminen pystymmekö/
haluammeko/jaksammeko 
ottaa vastuulle NÄIN arkaa 
koiraa. Mitä se vaatisi, 
että siitä tulisi onnellinen 
ja hyvin käyttäytyvä koira-
kansalainen?

Pärjäisikö se meidän 
lasten kanssa ja lapset sen 
kanssa? Pitääkö pelätä, 
pureeko se peloissaan?

Älyttömän hauska metsälenkki isolla porukalla. 
Mägi tutustuu Riiaan, joka on myös Romaniasta.
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KOIRAN ELÄMÄÄ

Moikkis tyypit! Ville 
täällä. Mahdattekste 
enää ees muistaa 
mua? Mua ei nimit-
täin viime vuonna ihan 
hirveesti treenikentällä 
näkynyt, kun olin jollain sella-
sella, jota toi emäntä kutsu 
”saikuksi”.

Alkuvuonna mä olin ihan normaali 
itteni. Kävin parit agikisatkin, joissa 
menin just niinku siinä lajissa kuuluu, 
eli tein mitä itse halusin ja naureskelin, 
kun emäntä huusi pää punaisena. Oi niitä 
aikoja. No sit siinä keväällä yhtäkkiä mua alko 
ihan hirveesti oksettaa ja olo oli muutenki 
huono. Yritin juoda vettä, muttei sekään sit 
pysyny lopulta enää sisällä. Siitä sit eteenpäin 
pari viikkoa meni aika hämärässä, en paljoo 
siit ajast muista. Paljon muhun pistettiin piik-
kejä, otettiin verta ja laitettiin jotain nestettä, 
ajeltiin mun hartaasti kasvattamia karvojani 
pois ja jollain laitteella hipelöitiin mun mahaa. 
Mä oisin halunnu vaan olla ja itkeä, mut joka 
päivä mut pakotettiin autoon, ja jostain syystä 
emäntäkin itkeä vollotti ihan jatkuvasti.

Mulla oli ilmeisesti haima- ja maksatulehdus, 
tai niin ainakin ne piikittävät tädit väitti. Mut 
parin viikon kärsimysten jälkeen mun olo al-
ko pikkasen oleen parempi, ja elämä alko 
voittaa. Ruokahalu oli silti ihan kadoksissaan, 
ja kauan aikaa emäntä joutu mua väkisin syöt-
tämään. Siis mua – syömisen ja herkuttelun 
ammattilaista!

Kun aloin oleen paranemaan päin, niin sit 
alkokin hirvee lihotuskuuri. Joka päivä täällä 
oli hirvee show. Emäntä oli lainannu mun 
lemppari-Julialta sellasen lätyskän, jonka 
päälle se aina meni ekaks yksin seisomaan ja 
kirjotteli jotain paperille. Sit se otti mut syliin 
ja mentii yhdes siihen lätyskän päälle seisoon, 
ja taas se sit kirjotteli jotain siihen paperiin. 
Sit sitä yleensä seuras jonkinlainen sadattelu 
siitä, et mun paino ei ollut noussut ollenkaan 
mutta emännän paino sitäkin enemmän.

Kauheinta tässä 
oli, että emäntä 
sano etten mä 
pääse agilitya 
treenaamaan 
ennen ku mä  
oon saanu 
takas vähän 
m e n e t e t t y j ä 

kiloja! Ja voi 
hitsi siinä kesti 
kauan, vaiks mä 

söin ihan hirveesti 
joka päivä. Mä en 

kyl tajuu, ku ihmiset 
aina valittaa, että lihoominen on helpompaa 
ku laihduttaminen. Must tuntuu, et ne kilot 
lähti tosta vaan, mut niin helposti ne ei sit 
kuitenkaan tullu takas.

No nyt mä oon taas oma normaali itteni. En 
oo myöskään joutunu millekää nössödieetille 
vaan saan nykyäänkin syödä mitä haluun. Välillä 
mulla on jopa niin nälkä, et syön jotain muovi-
kauhoja ja -vispilöitä, joita toi emäntä käyttää 
ruokansa laitossa. Emännän huudosta päätel-
len tosin niitä mä en kai sit saiskaan syödä… 
Mut melkein mitä vaan siis saan syödä.

Ja ettei menis vaan synkistelyksi, niin pak-
ko viel kertoo, et sit ku mä pääsin takas 
harrastusten pariin, niin voi vitsi mä olin 
hyvä! Parissa näyttelyssä kävin voittaan 
kaikki tibbeurokset, ja sit agilityssa mä vahin-
gossa juoksin muutaman radan läpi ilman 
virheitä, yhden  niistä jopa ihan alle sen tuo-
marin määräämän ihanneajan. Ai nii, ja mut 
kruunataan jo toista vuotta peräkkäin vuoden 
agilitytiibetinterrieriksi! Tai no en tiiä, viime 
vuonnakaan en kyl mitää kruunuu saanu, mut 
ehkä mä pärjään ilman sitäkin. Mut eniveis, kyl 
mä oon paras.

Toivottavasti tämä vuos menee suht koht 
terveenä, jotta pääsen tasaisin väliajoin 
moikkaileen teit kaikkii treeneissä ja muissa 
merkeissä. Mukavaa treenivuotta kaikille 
karvakorville!

Teksti: Minttu Merivirta
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KEMKON VIRALLISET AGILITYKISAT VUONNA 2014

Viralliset agilitykilpailut
Kemissä

Kemkon sorapohjaisella kentällä

“Lähtölaukaus karsintoihin”
iltakisat torstaina 26.6.2014

2 starttia 3-luokille

Tuomari: Mika Moilanen

Ylitoimitsijat:
Juha Alaperä (avustavina Ritva 
Tuominen ja Janne Tuominen)

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

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

Tiedustelut: Juha puh. 040 841 1346,
                  juha.alapera@outokumpu.com 

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

Maksu tilille: KEMKO / OP 513100-
246158

Ilmoittautuminen pääasiassa SAGIn 
ilmoittautumisjärjestelmän kautta 

17.6.2014 mennessä!

Ilmoittautuminen kirjepostilla 13.6.2014 
mennessä: Ritva Tuominen, Alaojankatu 

21, 94700 KEMI 

Viralliset agilitykilpailut
Kemissä

Kemkon sorapohjaisella kentällä

“Piirinmestaruuskisat“
lauantaina 30.8.2014

2 starttia kaikille luokille

Tuomari: ilmoitetaan myöhemmin

Ylitoimitsijat:
      Janne Tuominen (avustavina Juha

   Alaperä, Katja Myyry, Ritva Tuominen)

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

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

- piirinmestaruusjoukkuekisa

Tiedustelut: Ritva puh. 040 585 8511,
         eveetun@gmail.com 

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

Maksu tilille: KEMKO / OP 513100-
246158

Ilmoittautuminen pääasiassa SAGIn 
ilmoittautumisjärjestelmän kautta 

21.8.2014 mennessä!

Ilmoittautuminen kirjepostilla 18.8.2014 
mennessä: Ritva Tuominen,  Alaojankatu 

21, 94700 KEMI



35

KEMKOLAISTEN TULOKSIA VUODELTA 2013

Bordercollie Carpathian Forest Happy Melody, 
“Tessa”, Ohj. Janne Tuominen

Oulu 6.4.2013,-19.55, LUVA
Tornio 27.6.2013,-15.86, LUVA
Tornio 27.6.2013,-13.93, LUVA, SERT -> 2 LK.
Tornio 3.8.2013,-17.44, LUVA

Kroatianpaimenkoira 
Tuus Hirmukuti “Kuti”
Ohj. Tuula Kuntonen

10.8.2013 Keminmaa, 
-9,03 LUVA

Mudi Kilvan Hamvas Higany 
“Huru”, Ohj. Tuula Kuntonen

10.2.2013 Oulu, - 6,91
2.3.2013 Oulu, - 2,41
16.3.2013 Oulu, - 4,08
7.4.2013 Oulu, - 1,08
11.5.2013 Oulu, - 6,14
26.5.2013 Kemi, - 1,90

Staffordshirenbullterrieri Stormvindens 
Edmond, “Domi”, Ohj. Emilia Martimo

8.9.2013 Tornio, -13,26 LUVA
24.11.2013 Oulu, -7,00 LUVA
7.12.2013 Haukipudas, -12,62 LUVA SERT

Suomenlapinkoira Tachetee Fimtso 
“Otso”, Ohj. Essi Matinlassi

3.3.2013 Oulu, -4,07 LUVA
3.3.2013 Oulu, -0,11
9.2.2013 Oulu, -4,95 LUVA
9.2.2013 Oulu, -2,06 LUVA SERT

X-rotu “Nuusku”, Ohj. Seija Kekäläinen

28.6.2013, Tornio, -0, 35, SERT-A

Shetlanninlammaskoira FI AVA 
Astanjan Magicgirl “Taika”, Ohj. 
Janne Tuominen

Oulu 2.3.2013, -15.29
Ylöjärvi 5.7.2013, -7.14
Ylöjärvi 5.7.2013, -9.14
Oulu 9.7.2013, -9.20
Kemi 28.7.2013, -6.81
Haukipudas 18.8.2013, -13.63, 
SERT-A -> FI AVA
Rovaniemi 13.8.2013, -6.18
Tornio 7.9.2013, -7.96,  SERT-H
Oulu 21.9.2013, -7.91
Haukipudas 8.12.2013, -8.87

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

10.8.2013 Keminmaa, -7,34 LUVA
10.8.2013 Keminmaa, -2,54 LUVA
11.8.2013 Keminmaa, -7,74 LUVA SERT
31.8.2013 Rovaniemi, -4,59 LUVA

Tiibetinterrieri Pindaros Hot Headline “Ville”, 
Ohj. Minttu Merivirta

24.8.2013 Jyväskylä, -1,65

Japaninpystykorva Dreambears Born To 
Be My Baby “Wilma”, Ohj. Minttu Merivirta

25.8.2013 Jyväskylä, -11,55 LUVA
22.9.2013 Oulu, -2,12 LUVA
1.12.2013 Jyväskylä, -10,19 LUVA SERT

AGILITY:
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Kleinspitz, muut värit, Yago 
Karamit Nova, Om. Maiju 
Savolainen

15.9.2013 Pello, PEK1, KP

Kleinspitz, muut värit, Graubube Erst Schwarm, 
Om. Maiju Savolainen

9.6.2013 Kemi, ERI, SA, NUK1, VSP SERT
31.8.2013 Rovaniemi ERI, SA NUK1, ROP SERT
18.8.2013 Överkalix, ERI,SA, NUK1, VSP, SERT

Kleinspitz, muut värit, Graubube Gaudi, 
Om. Maiju Savolainen

15.9.2013 Pello, PEK1, KP, ROP
16.11.2013 Jyväskylä PEK1, KP, VSP
13.12.2013 Helsinki PEK1, KP, ROP

Kleinspitz, muut värit, Graubube 
Feingold, Om. Maiju Savolainen

15.9.2013 Pello, PEK1, KP, VSP
16.11.2013 Jyväskylä, PEK1, 
KP, ROP

Kroat ianpaimenkoira 
Tuus Hirmukuti “Kuti”
Om. Tuula Kuntonen

8.6.2013 Kemi ERI SA 
AVK1 PU1 ROP SERT

Kleinspitz, muut värit, Graubube Erst Kuss, 
Om. Maiju Savolainen

2.2.2013 Keuruu, ERI, SA, JUK1,PU2, SERT
16.13 Tromsö ERI,SA,NUK1, ROP, SERT, 
CACIB
19.10.2013 Seinäjoki ERI, SA,NUK1, PU2, 
SERT, VARACACIB
16.11.2013 Jyväskylä, ERI, SA,NUK1, PU1, 
VSP ,SERT, CACIB
13.12.2013 Helsinki ERI, SA, NUK1
14.12.2013 Helsinki ERI, SA, NUK1
15.12.2013 Helsinki, ERI, SA, NUK1, PU3, 
SERT

Bordercollie C.I.B FI MVA JK1 TK1 BH Moptopia’s Head 
Over Heels “Robin”, Om. Sanna Silvennoinen

4.5.2013 Tohmajärvi, AVO ERI1 SA PU2 VARA-SERT
25.5. Kuopio, AVO ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP
22.6.2013 Rovaniemi, VAL ERI1 SA PU3 VARA-CACIB

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

14.7.2013 Oulu, VAL-ERI VAK2 SA
19.10.2013 Seinäjoki VAL-ERI 
VAK4 SA

NÄYTTELYT:

Tiibetinterrieri Pindaros Hot Headline “Ville”, Om. Minttu Meri-
virta

20.7.2013 Tornio, AVO-ERI AVK1 PU1 SA ROP SERT CACIB
17.8.2013 Överkalix, AVO-ERI AVK1 PU2 SA VASERT
14.9.2013 Pello, AVO-ERI AVK1 PU2 SA VASERT
6.10.2013 Harstad, AVO-ERI AVK1 PU1 SA VSP SERT CACIB

Tiibetinterrieri Pindaros Kick Inside “Helmi”, Om. 
Minttu Merivirta

12.1.2013 Kajaani, NUO-ERI NUK1 PN3 SA VASERT 
VARACA = CACIB
18.5.2013 Piteå, AVO-ERI AVK1 PN2 SA VASERT 
8.6.2013 Kemi, AVO-ERI AVK2 PN3 SA
22.6.2013 Rovaniemi, AVO-ERI AVK2 PN3 SA
29.6.2013 Tuusula, AVO-ERI AVK2 SA
14.7.2013 Oulu, AVO-ERI AVK1 PN3 SA VASERT
17.8.2013 Överkalix, AVO-ERI AVK3 SA
14.9.2013 Pello,  AVO-ERI AVK1 PN2 SA VASERT
19.10.2013 Seinäjoki, AVO-ERI AVK2 SA

Lisää tuloksia  
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Bordercollie C.I.B FI MVA JK1 TK1 BH Moptopia’s 
Head Over Heels “Robin”, Om. Sanna Silvennoinen

Palveluskoiralajit, jälkikoe:
11.6.2013 Muhos, 274p. ALO1 JK1 --> FI MVA C.I.B Bordercollie JK1 BH Shadoway’s 

The Ultimate Fling “Isla”, Om. 
Sanna  Silvennoinen

Palveluskoiralajit, jälkikoe:
24.8.2013 Kalajoki, 253p. 
ALO1 JK1

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

Toko:
12.9.2013 Uusikaarlepyy, 264p. VOI1

MUUT LAJIT:

Kleinspitz, muut värit, Graubube Erste Liebe, 
Om. Maiju Savolainen

30.6.2013 Gällivare, ERI,SA, NUK1, PN1, 
SERT, CACIB
3.8.2013 Iisalmi, ERI, SA, NUK1, PN2, SERT, 
VARACACIB = CACIB

Kleinspitz, muut värit, C.I.B, POHJ. & FI & 
SE & NO MVA Graubube Curry Fuchs, Om. 
Maiju Savolainen

12.1.2013 Kajaani, ERI, SA, AVK1, PN2, 
SERT, VARACACIB, FI MVA
13.7.2013 Oulu, ERI, SA VAK3, PN4
14.7.2013 Oulu, ERI,SA, VAK2, PN3
20.7.2013 Tornio, ERI, SA, VAK4
21.7.2013 Ylivieska, ERI, SA, VAK2, PN2, 
VARACACIB = CACIB
3.8.2013 Iisalmi, ERI, SA, VAK2, PN3

Bordercollie Shadoway’s The Ultimate Fling “Isla”,
Om. Sanna Silvennoinen

12.1.2013 Kajaani, NUO ERI1 SA PN2 VARA-SERT 
CACIB
8.6.2013 Kemi, AVO ERI1 SA
22.6.2013 Rovaniemi, AVO ERI2 SA PN3 VARA-CACIB
13.7.2013 Oulu, AVO ERI1 SA PN1 SERT CACIB VSP
14.7.2013 Oulu, AVO ERI1 SA PN2 SERT VARA-CACIB
19.10.2013 Seinäjoki, KÄY ERI1 SA

Shetlanninlammaskoira FI AVA Astanjan 
Magicgirl “Taika”, Om. Janne Tuominen / Katja 
Myyry

14.12.2013 Helsinki AVO-ERI AVK2 SA 

Kleinspitz, muut värit, Ticapon Young 
Rebel, Om. Maiju Savolainen

13.1.2013 Kajaani, ERI,SA NUK1, ROP, 
SERT, CACIB,
6.6.2013 Piteå ERI,SA, NUK2,PU2, 
VARASERT, VARACACIB
16.6.2013 Vännäs, ERI, SA, NUK1,ROP, 
SERT, CACIB
13.7.2013 Oulu ERI,SA,NUK1, PU2, 
SERT, VARACACIB
14.7.2013 Oulu ERI, SA, NUK1,SERT, 
VARACACIB
30.6.2013 Gällivare, ERI, SA, NUK1, ROP, 
SERT, CACIB
20.7.2013 Tornio ERI, SA, NUK1, VSP, 
SERT, CACIB
21.7.2013 Ylivieska ERI, SA, NUK1, ROP, 
SERT, CACIB
3.8.2013 Iisalmi, ERI, SA,NUK, PU1, ROP, 
SERT, CACIB
16.11.2013 Jyväskylä ERI, SA, AVK.1, 
PU4
13.12.2013 Helsinki ERI,SA,AVK1, PU4
14.12.2013 Helsinki ERI, SA AVK1
15.12.13 Helsinki ER, SA AVK1
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Jos olet treenannut Kemkon 
hallissa alkuvuodesta 2014, olethan  
muistanut maksaa hallimaksun? 
Ohjatuissa ryhmissä treenaavat ovat 
sitoutuneet maksamaan hallimaksun 
myös koko kevätkaudelle. Omatoimisen 
treenaamisen osalta voi hallimaksua 
maksaa myös kuukausittain, mutta 
tällöin ei voi lunastaa avainta halliin.

KEMKON ILMOITUSTAULU

Kisoissamme 26.6.2014 ja 
30.8.2014 ”aamusta iltaan asti” 
töissä olevat kilpailijat saavat 
puolet kisamaksuistaan takaisin 
palautuksena. Kaikki saavat 
kisata omat luokkansa, mutta 
kaikki muu aika ollaan töissä.  
Maksu palautetaan pyynnöstä, 
(johtokunnan päätöksellä) kisojen 
jälkeen kisaajan omalle tilille. 
HUOM! Puoleen hintaan kisaavat 
eivät saa kisapäivinä tehdyistä 
työtunneistaan talkoopisteitä.

Kemkon vuoden 2014 jäsen-
maksu tulee maksaa 1.3.2014 
mennessä. Lisätietoja löytyy 
Kemkolaisen sivulta 3.

Kilpailetko agilityn 3-luokassa? Muista 
ilmoittautua mukaan Kemkon SM-
joukkueisiin! Lisätietoja tämän lehden 
sivuilla 25 - 26.

Kemkon kevätkokouksessa 
25.3. palkitaan vuoden 2013 
vuoden agilitykoira, vuoden 
agilitytulokkaat, vuoden näyttely-
koirat, kerhonmestarit sekä 
valiot. Kaikki jäsenet ovat 
enemmän kuin tervetulleita 
paikan päälle kuulemaan seuran 
asioista ja ottamaan osaa 
seuran toimintaan!

VALIOT:

Astanjan Magicgirl “Taika”, om. Janne Tuominen & Katja Myyry
FI AVA (vahvistettu 28.11.2013)

C.I.B FI MVA JK1 TK1 BH Moptopia’s Head Over Heels “Robin”, om. Sanna Silvennoinen
FI MVA (vahvistettu 31.7.2013)
C.I.B (vahvistettu  9.10.2013)

C.I.B POHJ MVA FI MVA SE MVA NO MVA Graubube Curry Fuchs “Fiona”, om. Maiju 
Savolainen
FI MVA (vahvistettu  7.2.2013)
SE MVA (vahvistettu  13.2.2013)
NO MVA (vahvistettu  19.2.2013)
POHJ MVA (vahvistettu  27.2.2013)
C.I.B (vahvistettu  4.11.2013)

Kemko järjestää agilityohjaajille 
juoksukoulutusta kuukausittain. 
Koulutusten tarkemmista 
ajankohdista ilmoitetaan aina 
Kemkon Facebook-ryhmässä.
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