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Hei kaikki jäsenet!

Tänä vuonna on seuran 20-vuotisjuhlavuosi, ja 
juhlistimme sitä 13.–14.2. muun muassa mät-
särillä, ev-kisoilla sekä epävirallisilla rally-tokokil-
pailuilla. 

Viime kesän ja syksyn aikana toteutui pitkäaikainen toiveemme hallin laajennuksesta. Saimme Ke-
min kaupungilta 15 vuoden jatkoajan kentän vuokrasopimukseen, ja se mahdollisti hallin laajennuk-
sen. Sinänsä hallin laajennus oli nyt helpompi toteuttaa, kun monella talkoolaisella oli jo kokemusta 
edellisestä hallin pystytyksestä. Valtavan työmäärän talkoolaiset joutuivat tekemään. 

Kiitokset kaikille talkoisiin osallistuneille – ilman teitä hallin laajennus ei olisi ollut mahdollista!  
Talkootunteja tehtiin laajennuksen yhteydessä yli 2000 tuntia muutaman kuukauden aikana.

Tänä vuonna järjestetään seuran ensimmäiset viralliset rally-tokokilpailut 23.4. Lisäksi järjestetään 
kahdet viralliset agilitykilpailut 28.–29.5. sekä 13.–14.8. Kilpailuja järjestämällä ja talkootöiden 
avulla saamme pidettyä harjoittelumaksut edullisina, ja eri tapahtumista löytyy  varmasti kaikille 
mieleistä tekemistä.

Viime vuonna saimme ensimmäisen seuran jäsenen Suomen agilityliiton hallitukseen, kun Jukka 
Yliruokanen valittiin hallitukseen. Nyt saadaan Pohjois-Suomen agilityharrastajien ääntä kuuluviin 
hallitustasolle. Onnea Jukalle valinnasta!

Hyvää alkavaa kevättä kaikille!

Janne Tuominen,
Kemin Koiraharrastajat ry:n puheenjohtaja

PUHEENJOHTAJAN 
PALSTA
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JÄSENMAKSUT VUODELLE 2016

Vuoden 2016 jäsenmaksulomake on julkaistu Kemin Koiraharrastajat ry:n kotisivuilla tammikuus-
sa. Jäsenmaksun eräpäivä oli 15.1. Vuonna 2016 jäsenmaksu on seuraava:

20 euroa / jäsen 
+ perhejäsen 10 euroa

VANHA JÄSEN: maksaessasi jäsenmaksusi käytä viitenumeroa 039.

UUSI JÄSEN: Jäsenhakemus löytyy Kemkon kotisivulta osoitteesta keminkoiraharrastajat.com/
jasenyys/jasenmaksu. Lähetä jäsenhakemuksesi rahastonhoitajalle. Uudet jäsenhakemukset käsi-
tellään aina johtokunnan seuraavassa kokouksessa, jonka jälkeen rahastonhoitaja lähettää jäsen-
maksutiedot jäseniksi hyväksytyille.

Lisätietoja jäsenyydestä löytyy kotisivuiltamme osoitteesta: 
http://keminkoiraharrastajat.com/jasenyys/ 

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 2016

Yhdistyksen yhteystiedot:

Kemin Koiraharrastajat ry
Jänkäkatu 1
94700 Kemi

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

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

Jäsen
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 ESITTÄYTYY

JANNE TUOMINEN

Olen Janne Tuominen, KemKon puheenjohtaja. Päälajina mi-
nulla on agility,  mutta Tessan kanssa käydään myös juok-
semassa. Parasta on koiran kanssa yhdessä tekeminen ja 
kilpaileminen.

Viime vuoden hienoimmat hetket olivat Taikan kanssa, 
kun pystyi kovassa paineessa onnistumaan arvokisoissa. 
SM-kilpailuissa (sij. 37/241) ja MM-karsintakilpailuissa (sij. 
35/135) sekä KemKon minijoukkueen ankkurina onnistuin 
tekemään 0-tuloksen ja sijoituimme joukkuekilpailun 7. sijalle. 
Tänä vuonna tavoitteena on saada onnistuneet suoritukset 
omalla tasollamme SM- ja MM-karsintakilpailuissa, ja sitten 
näkee, mihin se riittää. Vielä jäi viime vuodesta parannetta-
vaa.

Onnea ja menestystä kaikille uusille sekä vanhoille harrastajille.  
Kisakentillä nähdään!

JUHA ALAPERÄ

Hei, olen Juha Alaperä, KemKon varapuheenjoh-
taja, ja taitaako se olla jo viides vuosi KemKon 
johtokunnassa. Niin ne vuodet vierii ja kilpakoirat 
vanhenee; Tete (shetlanninlammaskoira) täyttää 
jo 9 vuotta tänä vuonna ja Danakin (bordercollie) 
6 vuotta.

Viime kauden sain kilpailla ilman minkäänlaisia 
vammoja, ei koirilla eikä minullakaan, ja Danalla 
sain jonkinlaisen tuloksenkin voittamalla Torni-
ossa piirinmestaruuden MAXI3:ssa ja saamalla 
Danalle agilityvalioksi oikeuttavat tulokset. Tetel-
läkin päästiin yllättävän kovaan vauhtiin, ja taisi 
tulla pari hyppysertiäkin, mitä en olisi Tetestä iki-
nä uskonut.

Nyt kun olemme saaneet viime syksyllä käyttöömme uuden upean tuplaksi laajennetun hallin, har-
joittelua voi talvisin harrastaa entistä paremmin. Siinä taas Kemkon yhteishenki näytti voimansa, 
porukkaa oli ko pipoa hallitalkoissa. Ja uskon, että laajennetun hallimme sadosta saamme nauttia 
ensi kesänä entistä enemmän.



6

RITVA TUOMINEN

Olen Ritva Tuominen, yhdistyksen sihteeri ja 
jäsensihteeri. Olen kypsässä iässä ja ehkä jo 
vähän ylikin :). Olen toiminut kerhossa koko 
sen olemassaolon ajan, 20 vuotta. Minulla 
on 6 koiraa, 3 shetlanninlammaskoirauros-
ta ja yksi narttu sekä  2 narttubordercollieta. 
Olen kilpaillut agilityssa jo yli 24 vuoden ajan. 
Aiemmin harrastin myös tokoa ja pk-jälkeä.

Aikani kuluu päivisin töissä ja kolmena ilta-
na olen koirineni agiharjoituksissa. Lisäksi 
vapaa-aikani kuluu yhdistyksen sihteerin teh-
tävissä sekä kilpailevien agilitykouluttajana ja 
kerhomme agilityvastaavana.

Pyrin järjestämään jäsenille laadukasta ulkopuolistakin koulutusta pitkin talvea hallissamme. Kou-
luttajatoivomuksia otetaan mielellään vastaan.

ESSI MATINLASSI

Hei! Olen Essi Matinlassi ja toimin nel-
jättä vuotta Kemin Koiraharrastajien 
johtokunnassa. Vastuualueinani ovat 
kotisivujen päivitys yhdessä Minttu Me-
rivirran kanssa sekä juoksutreenien jär-
jestäminen.

Laumaani kuuluvat suomenlapinkoira 
Otso 7 v, shetlanninlammaskoira Järvi-
nen 3 v ja shetlanninlammaskoira Taat-
si 1 v. Otson kanssa kisaamme enää 
harvakseltaan maksikolmosissa. Otso 
on myös suorittanut RTK1-koulutustun-
nuksen. Järvinen kisaa agilityssa me-
diykkösissä, ja tavoitteena olisi aloittaa 
kisaura myös rallytokossa. Järvinen käy 
myös silloin tällöin pyörähtämässä  näyttelykehissä. Pahnanpohjimmainen Taatsi treenaa agilitya 
sekä rally-tokoa. Kaikkien kolmen koiran kanssa käydään myös pari kertaa vuodessa paimentamas-
sa niin poroja kuin lampaitakin. 

Iloista koiraharrastusvuotta kaikille jäsenille!
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JULIA NEVALAINEN

Heipä hei! Olen Julia Nevalainen, ja toinen kau-
si johtokunnan jäsenenä meneillään. Koira-
harrastus on vienyt tämän emännän mennes-
sään ja hallilla/kentällä vietetäänkin useampi 
ilta viikossa. Pääasiassa harrastan agilitya, 
mutta rallykärpänenkin pääsi tässä hiljattain 
puraseen. Koiria on tällä hetkellä viisi; ikäja-
kauma 8 kk - 9 v, 2 hoffia, kaksi lapinkoiraa ja 
venäjäntoy. Eli touhua ja lenkittäjiä riittää. Koi-
rat ovat meille ennen kaikkea perheenjäseniä 
ja kavereita, joskin niiden kans treenaaminen 
ja kisaaminen pitää mielenkin virkeänä. 

HAUskaa vuoden jatkoa toivotellen. :)

FANNY-MARIA DIANOFF

Heipsan,  nimeni on Fanny Dianoff. KemKossa olen 
ollut mukana noin 10 vuotta ja viikottain toimin vetä-
jänä agilityryhmissä. Muutenkin tulee oltua mukana 
lähes kaikissa tapahtumissa. 

Kotoa löytyy kaksi koiraa, Donna 11 v tolleri ja Dino 
kohta 3 v aussi. Harrastuksiin kuuluu agility, toko ja 
paimennus. Agilityssa kilpailen Dinon kanssa 2-luo-
kassa. Tokoa on nyt talven aikana alettu treenaa-
maan tavoitteellisemmin ja ehkä vielä joskus kisoihin 
asti. Paimennusta päästään tekemään muutaman 
kerran vuodessa.

Hyvää kevättä kaikille kemkolaisille. Toivottavasti näemme kevään ja kesän tapahtumissa! :)

SEIJA KEKÄLÄINEN

Hei, minä olen Seija Kekäläinen. Olen toiminut 
rahastonhoitajana KemKossa vuodesta 2011 
alkaen ja jatkan edelleen samassa tehtävässä. 
Harrastus- ja kisakavereina minulla on x-rotui-
nen Nuusku (8 v) alias ”Mymmeli” sekä bor-
dercollie Neccu (4 v) yhdeltä lempinimeltään 
”Härveli”. Nuusku kisaa agilityssa 3-luokassa ja 
Neccu kakkosissa.  Necun kanssa harrastuk-
siimme kuuluu myös toko, ja kevään kuluessa 
aiomme osallistua myös rally-tokokurssille. Toi-
minnassamme aktiivisesti mukana on myös 
mieheni Kyösti, joka toimii huoltojoukossani ke-
pona ja seuramme ”aurauspäällikkönä”.  

Mukavia harrastushetkiä ja kisakokemuksia kemkolaisille! :)
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MINTTU MERIVIRTA
 
Tervehdys kemkolaiset! Olen Minttu Merivirta, johtokunnan 
jäsen ja jäsenlehtemme päätoimittaja. Johtokunnassa olen 
ollut mukana aina vuodesta 2011, ja on ollut hienoa nähdä, 
kuinka seuramme toiminta on viime vuosina monipuolistunut 
ja jäsenistön harrastus- ja kilpailuaktiivisuus kasvanut.

Arkeni pyörii aika lailla koirien ympärillä, ja kotiani somistaa 
tiibetinterrierit Ville ja Helmi sekä uusimpana tulokkaana 
schapendoes Elmeri. Kisaamme agilityn ja näyttelyiden lisäksi 
myös rally-tokossa. 

Johtokunta pyrkii jatkuvasti kehittämään KemKon jäsenten 
mahdollisuuksia harrastaa eri lajeja, pääasiassa tietysti agilitya. 
Uusi hieno laajennettu hallimme takaa meille kaikille upeat 
puitteet harrastaa myös talvikaudella. Yhteisesti talkootyöllä 
rakennettua hallia myös ylläpidetään vapaaehtoistyönä, joten 
kannetaan kaikki kortemme kekoon, jotta myös jatkossa 
saamme nauttia hallin suomista harjoittelumahdollisuuksista.

ANU NEVANOJA

Morjens! Olen Anu Nevanoja ja vastuunani Kemkossa on ral-
ly-toko, joka on seurassamme vielä suhteellisen uusi laji. Ral-
lya harrastan lk pyreneittenpaimenkoira Pihkan kanssa ja ki-
saamme avoimessa luokassa.

Tavoitteenani koiraharrastusrintamalla on kasvaa ja kehittyä 
koiran kouluttajana niin koiran lukutaidossani kuin myös me-
kaanisten koulutustaitojenikin suhteen. Toivon myös, että jos-
kus vuosien päästä osaisin ottaa kisoissa rennommin ilman 
turhaa jännittämistä.

Tervetuloa rally-tokon tuleville kursseille!



Kemin Koiraharrastajat ry:n

sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS

tiistaina 27.4.2016 klo 18.00
Neste Tupasvillan kabinetissa.

Esillä kaikki kevätkokouksen sääntöjen määräämät asiat sekä muun 
muassa palkitaan vuoden 2015 valiot ja vuoden koirat.

Kahvitarjoilu.  

Tervetuloa!

Johtokunta

Haluatko mukaan 
harrastustoimintaan? Vuonna 2016 

järjestettävästä koulutuksesta 
ilmoitetaan Kemin Koiraharrastajien 

kotisivuilla osoitteessa:
www.keminkoiraharrastajat.com.

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

Huom! Jäsenmaksua ei voi maksaa liikunta- tai kuntoseteleillä!

• Liikunta- ja kuntosetelit hyväksytään maksettaessa nimellisarvostaan.
• Seteleistä ei anneta rahaa takaisin.
• Ylimenevän osuuden voit maksaa rahalla.
• Voit käyttää useamman setelin kerralla.
• Liikuntaseteli käy maksuvälineenä vain aktiiviseen 
  liikuntaan.
• Liikuntaseteli on henkilökohtainen etu, eikä sitä saa myydä  
  tai antaa kolmannelle osapuolelle.
• Setelissä pitää aina olla saajan nimi selkeällä käsialalla 
  setelin taakse kirjoitettuna. Seteli on verovapaa ja käyt  
  tökelpoinen vasta, kun siinä lukee saajan nimi.
• Palveluntuottajalla on oikeus tarkastaa käyttäjän hen
  kilöllisyys maksettaessa.
• Muista tarkistaa liikunta-/kuntosetelin voimassaoloaika!
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20-VUOTIAS KEMKO
Ritva Tuominen

Kemissä oli paljon innostuneita koiraharrastajia 
jo 1990-luvun alussa. Osa meistä harrasti myös 
agilitya, jonka ”kemiläinen agilityguru” Olli Lehto 
toi Kemiin vuonna 1991. 

Harrastimme silloin jo agilitya, ja tokossakin oli 
paljon aktiivista väkeä. Kaikki harrastajat yhdes-
sä vuokrasimme vuonna 1992 Karjalahdelta 
hallin harjoittelukäyttöön, ns. Topin-hallin, jossa 
harjoittelimme, vedimme ryhmiä ja kursseja. Ra-
kensimme silloin myös omat agilityesteet hallil-
le. Halli oli parin vuoden ajan ympärivuotisessa 
käytössämme. Jokainen meistä ”alkuperäisistä 
harrastajista” taisi saada silloin myös koiransa 
tokovalioiksi. 

Topin halli loppui 31.5.94, ja silloin siirsimme 
esteet Kallinkankaan ala-asemalle, jossa treena-
simme koko kesän. Syksyllä 1994 vuokrasimme 
”Sinisen hallin eli kravattihallin” Karjalahdelta, 
jossa harrastimme koko seuraavan talven.

Kemin Koiraharrastajien toiminta on alkanut siis 
jo 90-luvun alussa, mutta silloin toimimme vielä 
rekisteröimättömänä yhdistyksenä. Toiminta oli 
silloin jo niin aktiivista, että yhdistys päätettiin re-
kisteröidä 5.7.1994, ja yhdistyksemme rekiste-
röitiin sitten virallisesti 15.2.1996.

Muistan kevään 1995, kun Suomi voitti maa-
ilmanmestaruuden jääkiekossa. Olimme juuri 
saaneet vuokrattua omaan käyttöömme maa-
alueen, ja silloin me lapioimme kentälle menevää 
tietä avoimeksi lumi/jäävuoresta, joka oli siihen 
aurattu. Entinen leirintäalue oli ollut tyhjillään jo 
vuosia. 

Kentän paikalla oli aikaisemmin ollut leirintä-
alueen päärakennukset, ja siksi se oli täynnä 
lasinsiruja. Sirut peitimme suuriin kuoppiin, rai-
vasimme aluetta risuista yms. ja ostimme täy-
temaata sekä tasoitimme kentän. Kuljetimme 
esteet vihdoinkin OMALLE KEMKON KENTÄL-
LE. Siitä asti kenttä on ollut meille yhdistyksem-
me tukikohta. Paljon on työtä tehty sen kentän 
eteen, ja siellä on vietetty useita tunteja suunni-
tellen tulevaa toimintaa. 

Kerhomme ensimmäinen puheenjohtaja oli 
Timo Miettinen, joka hoiti koko yhdistyksen re-
kisteröintiasian lähes kaksistaan vaimonsa Ou-
tin kanssa. He saivat yhdistyksemme alulle. Vi-
rallisia kisoja olemme järjestäneet jo vuodesta 
1998 alkaen. Siitä lähtien kisoja on järjestetty 
joka vuosi vähintään yhdet, joskus jopa kahdetkin 
kesässä.

Timo oli puheenjohtajana (4,5 v) vuoteen 1999 
asti, jolloin Kimmo Kolehmainen sitten valittiin 
kerhomme 2. puheenjohtajaksi. Kimmon aika-
kaudella (1,5 v) 1999–2000 saimme raken-
nettua kentälle punaisen estesuojan. Näinä al-
kuvuosina harjoittelimme kentällä ulkosalla koko 
talven.  

Kimmon erottua kesken kauden omien kiireiden-
sä vuoksi 3. puheenjohtajaksi nousi varapuheen-
johtajan ominaisuudesta Ritva Tuominen. Minun 
puheenjohtajakaudellani 2000–2002 (2,5 v) 
kenttää kehitettiin lisää. Kentälle rakennettiin 
valot, ostimme kaupungilta työmaakopin ”kerho-
taloksemme”, teetimme WC:n, uusimme esteet 
ja laajensimme kenttää sekä kunnostimme ken-

• Kemin Koiraharrastajat ry 20 v – 15.2.1996–15.2.2016 •
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tän pintaa paremmaksi. 
Talveksi 2002 yritimme 
anoa talviharjoitteluvuo-
roa Junkohallista, mutta 
sitä meille ei myönnetty. 

Kerhollemme valittiin 
4. puheenjohtaja, Katja 
Virkkula. Hän toimi pu-
heenjohtajana vuosina 
2003–2006. Vuonna 
2003 aloitimme tal-
viharjoittelun Tornion 
Kennelkerhon vuok-
raamassa hallissa Torniossa. Vuosina 2006–
2007 kerhon 5. puheenjohtajana toimi Niina 
Wik. Virkkulan ja Wikin kausilla kerhon harras-
tustoimintaa kehitettiin ja kurssitarjontaa moni-
puolistettiin. Kesäharrastustoiminta oli vilkasta 
ja jäsenmääräkin jopa yli 200. 

Vuonna 2008 Kemkon 6. puheenjohtajaksi va-
littiin Janne Tuominen, joka jatkaa vielä puheen-
johtajana  20-vuotisjuhlavuonna 2016. Janne 
haaveili heti omasta hallista. Haave tuntui todel-
la valtavalta sekä rahoittaa että toteuttaa. Sin-
nikkäästi vain haaveissa eteenpäin, ja niinpä hal-
lin rakentaminen tuli todeksi jo syksyllä 2009. 
Rakensimme hallin 16 x 20m eli 320 m2. Halli 
valmistui n. 3 kuukaudessa. Rakentajia oli 19 
jäsentä, joista n. 10 kävi melko säännöllisesti 
talkoissa.  Syyskuun 22. päivä tontti raivattiin, ja 
joulukuussa pidettiin jo hallissa tupaantuliaiset.

Suurin kiitos tästä ensimmäisestä halliprojektis-
ta kuuluu Jannelle, koska ilman hänen sinnikkyyt-
tään ja uskoaan tämän projektin onnistumiseen 
ei kukaan meistä olisi uskaltanut tähän ryhtyä. 

Hallin saanti vakiinnutti koiraharrastustoiminnan 
Kemiinkin ympärivuotiseksi, ja aktiivisia edusta-
via jäseniä alkoi tulla KemKoon lisää. Harrastus-
toiminta keskittyi pääasiassa agilityn ympärille. 
Halli on ollut alusta alkaen poikkeuksetta joka 
arki-ilta käytössä, viikonloppukoulutuksia unohta-
matta. Kerho on voinut panostaa huomattavasti 
myös ulkopuoliseen koulutukseen, kun on paik-

ka, jossa voi har-
rastaa talvella, kun kisoja on vähem-
män. Hallia paranneltiin ja kehitettiin. Lämmitys 
asennettiin, keinonurmi hankittiin. Esteitä paran-
neltiin yms. Muutkin lähialueen koiraseurat ja 
harrastajat ovat päässeet nauttimaan hallimme 
suojasta talvisin.

Heti hallin valmistumisen jälkeen oli selvää, että 
hallia heti jatketaan, mikäli saamme tontille pi-
dempiaikaisen vuokrasopimuksen.  Aiemmin 
meillä oli vain viiden vuoden sopimus. Vuonna 
2015 saimme 15 vuoden vuokrasopimuksen ja 
saman tien laitoimme rakennuslupa-asiat vireil-
le.  Hallia jatkettiin 18 metriä, eli hallin koko on 
nyt 16 x 38 m , 608 m2. Jäsenistö teki taas 
valtavan työn rakentamalla omin käsin tämän 
hallin valmiiksi parissa kuukaudessa syys-loka-
kuun 2015 aikana. Talkootunteja tulikin huimat 
1500. Rakennustalkoissa kävi 34 eri jäsentä, 
joista noin 20 kävi useammin kuin kerran. Oli-
pa mukana taaskin noin 10, jotka olivat muka-
na lähes joka kerta keräten työtunteja reilusti yli 
100, jopa liki 150 tuntia. Viikonloput venyivätkin 
talkoissa useasti molempina päivinä 12–14 
tunnin mittaisiksi.

Tästä projektista kiitos kuuluu kaikille jäsenille 
ja perheenjäsenille, jotka ennakkoluulottomasti 
tarttuivat lapioon ja vasaraan.

Tällä yhteistyöllä ja tekemisen meiningillä 
jatketaan seuraavatkin 20 vuotta.



Kuvat: Taru Mäkimartti



Me tehtiin se yhdessä. :)

Kiitos kemkolaiset!
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HALLI- JA KENTTÄHINNASTO 2016

Kemin Koiraharrastajat ry:n käytössä oleva hiekkapohjainen kenttä ja keinonurmipohjainen hallimme 
sijaitsevat noin 3 km Kemin eteläpuolella, vanhan 4-tien varressa. Halli (16 x 38 metriä) on kylmä, 
liimapuurunkoinen, pressukattoinen ja täysin talkoovoimin koiraharrastuskäyttöön rakennettu. 
Hallissa on lämmitin, jolla sisätilan lämpötila saadaan 0–10 asteen seutuville harjoituksiin.

HUOM! Hallimaksun syksyn osuuden voi maksaa talkoopisteillä, myös kertamaksun yhteydessä. 
Tällöin pisteitä menee 60 p ja maksat 100€. Hallimaksun voi myös maksaa kokonaan pisteillä edel-
lisen vuoden 31.12. mennessä. Pisteitä menee tällöin 105 p. (kevät 60 p ja syksy 45 p).

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.

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 
osallistumisen.

Viite:
Hallimaksu = 055

Viite:
Hallimaksu = 055

Viite:
Avainpantti = 068

Kuukausimaksu 30 €
TAI kausimaksut:

Hallikausi 7 kk (4 kk kevät + 
3 kk syksy) 
- kerralla maksettuna 160€ 
(eräpäivä 31.12.)
- erikseen maksettuna 100 
€ kevät, 75 € syksy

Kuukausimaksu 10 € 
TAI koko vuosi 50 €
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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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KEMKON VUODEN AGILITYKOIRA 2015

1. FI AVA FI AVA-H S H AVA Akiliinan Each For All ”Eetu”, shetlanninlammas-
koira, ohj. Ritva Tuominen, 160 pistettä

2. FI AVA Taikahännän Lumikki ”Kiti”, shetlanninlammaskoira, ohj. Kirsi Yliruokanen, 156 pistettä

3. FI AVA-H Taikahännän Papu ”Papu”, shetlanninlammaskoira, ohj. Jukka Yliruokanen, 154 pis-
tettä

4. FI AVA FI AVA-H S AVA Frostice Exotic Blue Image ”Veeti”, shetlanninlammaskoira, om. ja ohj. 
Ritva Tuominen, 149 pistettä

5. Nuusku, x-rotu, ohj. Seija Kekäläinen, 124 pistettä

6. Muttaburra Pure New Wool ”Iina”, bordercollie, ohj. Ritva Tuominen, 122 pistettä

7. Zelmarian Ihana Ilona ”Eve”, shetlanninlammaskoira, ohj. Ritva Tuominen, 121 pistettä

8. Paukapää Glacial ”Unna”, suomenlapinkoira, ohj. Julia Nevalainen, 117 pistettä

9. Tachetee Fimtso ”Otso”, suomenlapinkoira, ohj. Essi Matinlassi, 75 pistettä

10. Stormvindens Edmond ”Domi”, staffordshirenbullterrieri, ohj. Emilia Martimo, 72 pistettä

11. Kuunvarjon Hiiden Lintu “Noita”, bordercollie, ohj. Ritva Tuominen, 64 pistettä

12. Secretmoor’s Touch Of Magic ”Neccu”, bordercollie, ohj. Seija Kekäläinen, 63 pistettä

13. Paukapää Isabella ”Isla”, suomenlapinkoira, ohj. Julia Nevalainen, 46 pistettä

14. Pindaros Kick Inside ”Helmi”, tiibetinterrieri, ohj. Minttu Merivirta, 44 pistettä

15. Tricky Blue’s First Blue Boy ”Järvinen” , shetlanninlammaskoira, ohj. Essi Matinlassi, 30 pis-
tettä
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Tänä vuonna oli taas tiukka kilpailu KemKon Vuoden Agilitykoira 2015 -tittelistä.
 
Nyt kisan voitti ihan muutamalla pisteellä shetlanninlammaskoirani  FI AVA, FI H AVA, S H AVA 
Akiliinan Each For All eli kutsumanimeltään EETU.  Kerhossamme on kovatasoisia koirakoita paljon, 
joten kisan voittaminen ei suinkaan ole itsestäänselvää. Kisan voitto vaatii jo kaikkien laskentaan 
otettavien 10 kisan olevan  0-voittoja. Eetu täyttää nyt maaliskuussa jo 9 vuotta, joten meillä alkaa 
olla ne viimeiset kisavuodet jo menossa. Kesäksi on taas SM-kisat ja MM-karsinnat tärkeimpinä 
kisoina, samoin kuin elokuussa olevat Lapin piirinmestaruuskisatkin. Senioreiden (yli 50 v) Suomen 
Mestaruuskisat ovat tänä vuonna Keminmaassa 31.7., joten myös sinne matkamme käy. Ruotsin 
kisoissakin on tarkoitus käydä vielä yrittämässä S AVA -titteliä. Myös KANS AVA -tittelistä uupuu se 
Ruotsin caciac. 

Tässäpä meille ”melkein eläkeläisille” onkin hyvä tavoite tälle kesälle, ja tietenkin ensi vuonna yritäm-
me puolustaa tätä Vuoden agilitykoira -titteliä nuorempiamme vastaan.

EETU, VUODEN AGILITYKOIRA
Ritva Tuominen

Kuva: Reima Mukkala
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KEMKON VUODEN AGILITYTULOKAS 2015

1. Dash’ing No Nickname ”Myy”, shetlanninlammaskoira, om. Kirsi Yliruokanen, 
ohj. Jukka Yliruokanen, 22 pistettä

2. Amor’jade Dangerous Daydream ”Rhianna”, shetlanninlammaskoira, om. Marjo Kuivala & Han-
nele Rousu, ohj. Hannele Rousu, 2 pistettä

KemKon 
Vuoden 

agilitytulokas 
2015: Myy
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KEMKON VUODEN NÄYTTELYKOIRA 2015

1. Paradisiacal  Cinderella The Queen ”Heta”, keskikokoinen villakoira, om. Rai-
sa Issakainen & Mari Lappalainen, 66 pistettä

2. Amor’jade Dangerous Daydream ”Rhianna”, shetlanninlammaskoira, om. Marjo Kuivala & 
Hannele Rousu, 61 pistettä 

3. C.I.B POHJ MVA FI MVA SE MVA NO MVA EE MVA Pindaros Kick Inside ”Helmi”, tiibetinter-
rieri, om. Minttu Merivirta, 53 pistettä

4. Windy Forest’s Hard Time Lover ”Rico”, pitkäkarvainen collie, om. Katja Pietikäinen, 37 pis-
tettä

5. Paradisiacal Ironman ”Roni”, keskikokoinen villakoira, om. Kalle Toivonen & Mari Lappalai-
nen, 27 pistettä

6. C.I.B POHJ MVA FI MVA SE MVA NO MVA EE MVA Pindaros Hot Headline ”Ville”, tiibetinter-
rieri, om. Minttu Merivirta, 23 pistettä

7. JV-13 Amor’jade Diamond Or Dynamite ”Didi”, shetlanninlammaskoira, Om. Tarja Rousu, 22 
pistettä

8. POHJ MVA FI MVA SE MVA NO MVA Jolly-dollyn Kuss Me Quick Mix ”Milla”, serra de airesin 
paimenkoira, om. Sampo Koivuniemi & Tarja Aalto, 18 pistettä

9. Tricky Blue’s First Blue Boy ”Järvinen”, shetlanninlammaskoira, om. Essi Matinlassi, 16 
pistettä

10. Moorwood Dandy In Gold ”Danny”, shetlanninlammaskoira, om. Taru Mäkimartti, 15 pis-
tettä
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HETA, VUODEN NÄYTTELYKOIRA
Mari Lappalainen

Kuka olet?
”No ne kutsuu mua miten milloinkin, useimmiten 
kuuluu ensin kirosanojen tulva ja sitte se nimi eli 
oon vissiinki saa!!%n koira Heta. Ainaki ne sillo 
kutsuu mua sillä nimellä ko oon vähän sisustanu 
kämppää uusiks tai mulla on esim. kenkä suus-
sa.”

Kuinka vanha olet?
”Kuulema josaki papereisa oon kaks vee ja risat 
mutta en sitte tiijä.”

Kerro itsestäsi.
”Mää tykkään aika monista asioista. Esimerkiks 
ne kengät on aika kiva juttu. Sitte mää tykkään 
semmosesta urheilusta, misä mää saan juossa 
esteitten yli. En mä kyl tiiä, mitä se ohjaaja siellä 
yrittää huudella, ko mulla on aina nii kivvaa vaan 
mennä! Huuelkoot mun puolesta omiaan siellä, 
en mää välitä. Mä rakastan nukkumista! Musta 
on aina kiva jäähä röhnöttämmään lämpimään 
sänkyyn. Tosin pittää aina muistaa käyä syömä-
säki. Hei, se on myös mun lempparijuttu! Syö-
minen! Namnam! Kaikki menee, en oo yhtään 
ranttu. Kuulema oon vähän tuhti leidi mutta mää 
oon sitä mieltä että mulla on isot luut. Ainii ja 
nytte oon jollaki laihiksella. Oikeesti, nokare ruo-
kaa kaks kertaa päiväsä enkä saa herkkuja koko 
ajan. Kuulemma se kestää pari viikkoa, kun mul-
la on jotku näyttelyt. Oon mää siellä muutaman 
kerran käyny, seki on ihan hauskaa hommaa!”

Kerro tarkemmin näyttelyistä.
”No totaa... sehän menee nii että mua puunat-

taan ekaks. Siis mälsäääää eka mun karvat 
selvitellään, sitte mut pestään ja sitte joudun 
pöydällä kököttään ko mua kuivattaan. Ja kars-
tataan. Sitte naamaki vielä ajellaan. Pöh. Mutta 
huippukivaa on mennä kasvattimamman luokse, 
ko siellä on muitaki koiria, oikein laumaksi asti! 
Mutta sielläki on sama homma. Mää en oikee 
siitä välitä, mää tykkäisin olla luonnonlapsi. Sit-
te kuulema pittää olla oikee hienosti. Mutta oon 
mää saanu joskus mennä mettää rämpimmään 
vaikka mut onki hienoks puunattu! Mutta lätä-

Paradisiacal Cinderella The Queen, keskikokoinen villakoira
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köihin en saa mennä. Nojoo. Sitte me 
lähetään ennen sian rupsua ajeleen 
jonnekki ja yleensä joku muuki koira 
lähtee mulle kamuksi. Sitte ko ollaan 
perillä nii taas alkaa se puunaus ja yl-
leensä siinä vaiheesa väsyttää seisos-
kella siinä pöydällä ja alan nuokkum-
maan. Ja nokka tippasee. Sitte mulle 
laitettaanki aika kivannäkönen kampa-
us ja me juostaan ympyrää ja suoraan 
ja vaikka miten. Sitte joku outo tyyppi 
porisee mulle ja kokkeilee mut läpi 
asti. Seki on ihan jees paitti että sitte 
taas ravataan. En mä ihan oo päässy 
perille siittä hommasta mutta sitte 
mää saa jonku ruusukkeen jota en saa 
ees järsiä! Hö. Mutta mää saanki sitte 
aina kaikkee hyvvää sen jälkeen. Ainii ja 
mua paljon kehutaan, oikein yltiöpaltti-
sesti, se tuntuu mukavalta.”

Miltä tuntuu olla Kemkon Vuoden Näyttelykoira 
2015?
”Ai mulla ko on semmonenki titteli? Kivaa! No en mää oi-
kein ossaa sanoa. Saako siitä jotaki hyvää? Eiko nii, mää 
oonki sillä dieetillä.”

Lopuksi, minkälaiset terveiset haluat lähettää 
kemkolaisille?
”Sannoisin, että dieettivapaata kevättä ja kesää 2016! 
Ainii ja mua saa tulla rapsuttaan.”
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20-VUOTISJUHLAVIIKONLOPUN SATOA
Minttu Merivirta

Vuonna 2016 KemKo juhlistaa 20 vuo-
den taivaltaan, ja sen kunniaksi järjes-
timme juhlaviikonlopun, jonka aikana 
tarjottiin koiraharrastajille mahdollisuus 
kisailla epävirallisissa agilitykisoissa, 
epävirallisessa rally-tokokisassa sekä 
mätsärissä.

Lauantaina 13.2. juhlat laitettiin käyntiin 
epävirallisilla agilitykisoilla. Tapahtumas-
sa vallitsi hyvä ja rento henki, ja kisaa-
jia saatiin jopa Oulusta asti, kun entisiä 
KemKo-aktiiveja saapui ihailemaan uutta, 
laajennettua halliamme. Yksilökisojen jäl-
keen oli vuorossa joukkuekisa lentävällä läh-
döllä, joka tarjosi ihan uudenlaista jännitystä 
kisaajille. Juhlaviikonlopun ensimmäinen päi-
vä oli menestys ja jätti leveän hymyn kemko-
laisten huulille.

Kuvat: Taru Mäkimartti
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Sunnuntaina 14.2. puolestaan päivä star-
tattiin epävirallisilla rally-tokokisoilla, joissa 
yhteensä 20 ALO- ja AVO-luokan koirakkoa 
näyttivät taitojaan. Tämä oli KemKon ensim-
mäinen avaus rally-tokon suuntaan, ja vuoden 
2016 aikana tulemmekin järjestämään vielä 
kahdet viralliset kisat, joista ensimmäiset käy-
dään jo huhtikuun puolessavälissä.

Sunnuntain juhlallisuudet jatkuivat mätsärillä, 
johon myös osallistui kattava joukko erinomai-
sia koiria omistajineen. Laadukkassa kisassa 
BIS-voiton vei lopulta cockerspanieli Börje.

Suuri kiitos vielä KemKon puolesta kaikille viikonlopun tuo-
mareille! Tulokset ja Taru Mäkimartin ikuistamat kuvaotok-
set löytyvät kotisivuiltamme: https://keminkoiraharrasta-
jat.com/2016/02/16/20veejuhla/.
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HELPPOJA SERTEJÄ LITILATIMAISTA!
Taru Mäkimartti

Oli vuosi 2011, kun lähdimme kaverini ja kolmen 
afgaaninvinttikoiran kanssa koiranäyttelyyn Pie-
tariin, ja matkasuunnitelmamme oli edetä Vaa-
sasta lähtevällä bussilla Nuijamaan kautta Pieta-
riin. Vain viikkoa ennen lähtöä matkanjärjestäjä 
ilmoitti, että matkalle ei ole tarpeeksi lähtijöitä, 
jonka vuoksi matka olikin yhdistetty virolaisen 
matkanjärjestäjän kanssa. Samalla lähtöpaikka 
muuttuikin Vaasasta Helsingin Länsisatamaksi. 
Lisäkilometrien lisäksi tämä aiheutti meille mon-
ta muutakin ongelmaa. Muun muassa koirille 
olikin oltava omat metallihäkit bussiin, toisessa 
bussissa ne olisivat olleet valmiina. Lisäksi mei-
dän tulisi matkustaa Lapista Helsinkiin muka-
namme metallihäkit, kevythäkit ja kaikki muut 
tarvikkeet kolmen koiran lisäksi. Farmariautos-
sa oli matkan ajan melko tiivis tunnelma. Mat-
kanjärjestäjä ei ilmeisesti ymmärtänyt lainkaan 
ongelmaamme, sillä hän ehdotti, että menisim-
me junalla Helsinkiin, josta he meidät sitten haki-
sivat. Tämä ei meille käynyt, joten meidän oli vain 
mahduttava autoomme. Erityisesti Lahdesta 
Helsinkiin auto oli todella täynnä, sillä Lahdesta 
mukaamme tuli kolmas koira. 

Tammikuisena torstai-iltana lähdimme Lapista 
ajamaan kohti Helsinkiä ja perillä Länsisatamas-
sa olimme yön ajettuamme perjantaiaamuna hy-
vissä ajoin. Pysäköimme automme bussien las-
tauspaikalle, josta virolainen matkanjärjestäjä 
tulisi meitä hakemaan. Vihainen satamatyönte-
kijä yritti ajaa meitä pois paikalta, onneksi lopulta 
bussi Virosta saapui ja pääsimme tavaroinem-
me kyytiin, jossa olikin jo virolaiset koirineen mu-
kana. 

Lopulta pääsimme etenemään kohti Suomi–Ve-
näjä-rajaa, ja ennen kuin saavuimme tulliin, mat-
kanjärjestäjä ilmoitti suomalaisille, että meidän 

pitää kertoa olevamme tulossa Virosta ja että 
menemme seuraavaksi Ruotsiin. Kännykät tuli 
pitää piilossa ja nauraa ei saanut. Ihmettelimme, 
että mistä on kyse, mutta niin hän vain käski teh-
dä. Tullissa kukaan ei ollut kiinnostunut koirien 
passeista, vain omamme jouduimme näyttä-
mään useaan kertaan, mutta lopulta pääsimme 
yllättävän helposti rajan yli. Perjantai-iltana saa-
vuimme hotelliin, jonka taso oli tyydyttävä; Suo-
messa vastaava olisi saanut purkutuomion. Haju 
oli tunkkainen ja tupakansavuinen, ja suihkun kyn-
nyslista oli homeessa ja siinä oli noin 2 cm rako. 
Virheellisten kallistusten vuoksi suihkun jälkeen 
vesi jäi lepäämään lattialle, mutta yön aikana se 
oli kyllä jonnekin hävinnyt. Paikallista vettä ei saa-
nut juoda, eikä se tullut kyllä mieleenkään, sillä 
keltainen vesi haisi todella etovalta. Olimmekin 
ottaneet useita litroja vettä mukaamme, edes 
koirillemme emme hanavettä antaneet.

Lauantaiaamuna lähtö näyttelypaikalle oli var-
hain. Olin hyvissä ajoin bussin edessä odotta-
massa, että saisin koiran häkkiin ja haettua erik-
seen loput tavarat. Vihdoin bussikuski saapuikin, 
jätin koiran häkkiin ja menin hotellille takaisin 
hakemaan tavaroita sekä kaverini kahta koiraa 
ja hänen tavaroitaan. Kevythäkki oli kuitenkin 
jumiutunut kiinni ja aikaa kului sen avaamiseen, 
joten myöhästyimme hieman. Kun viimein pää-
simme pihalle, bussi oli lähtenyt. Soitin vihaisena 
matkanjohtajalle, joka ilmoitti, että miksi emme 
olleet ajoissa bussissa. Yritin kertoa syytä, mut-
ta hän ei kuunnellut. Pyysin heitä palaamaan 
hakemaan meidät välittömästi, ja aloin samalla 
olla todella huolestunut koirani puolesta, joka 
siis matkusti yksin bussissa ympäri Pietaria. 
Odotimme pitkään hotellin pihalla, eikä mitään 
kuulunut. Soitin uudelleen matkanjärjestäjälle, 
joka kertoi, että bussi on tulossa takaisin. Yritin 
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HELPPOJA SERTEJÄ LITILATIMAISTA!
Taru Mäkimartti

selvittää, että miten saamme numerolaput yms. 
näyttelypaikalla, koska muut olivat jo siellä. Mat-
kanjohtaja ei kuunnellut lainkaan vaan hoki vain, 
että miksi olimme myöhässä, ja lopulta katkaisi 
puhelun eikä enää vastannut soittoihini. 

Lopulta bussi saapui, ja Romeokin oli kunnossa 
vaikka vähän ihmeissään. Virolaiset kuskimme il-
moittivat, että he eivät aja enää takaisin näyttely-
paikalle vaan käskivät meidän mennä taksilla. En 
suostunut lähtemään venäläisen taksin kyytiin, 
sillä meillä oli niin paljon tavaraa kyydissä, ettem-
me olisi normaalitaksiin edes mahtuneet. Lisäk-
si uroksia ei olisi voinut pitää samassa autossa 
ilman väliseinää, koska urokset eivät voineet 
sietää toisiaan, eli olisimme joutuneet ottamaan 
kaksi taksia. En antanut asiassa periksi vaan tin-
kasin, että heidän on vietävä meidät näyttelypai-
kalle. Näin lopulta kävikin, mutta meidät jätettiin 
erään ison tien reunaan, josta meidän tuli selviy-
tyä itse loppumatka perille. 

Pääsimmekin näyttelypaikalle, joka oli todella ti-
lava ja valoisa, ja jopa matkanjohtaja itse auttoi 
meitä saamaan numerolappumme. Hyvin harva 
venäläinen puhui englantia, ja kaikki kyltit olivat 
venäjäksi. Kehämme oli vasta illalla, joten päivä 
kului mukavasti muiden suomalaisten kanssa ru-
patellessa, kierrellessä näyttelyssä ja alakerras-
sa olevassa ostoskeskuksessa. Rakennuksessa 
oli myös eläinkauppa, jossa oli myynnissä muun 
muassa apinoita. Niitä aikamme ihmeteltyä oli 
meidän vuoro, tuomarina toimi venäläinen Vla-
dimir Aleksandrov, joka tuntuikin pitävän Ro-
meosta kovasti. Mutta ei esittäminenkään kom-
melluksitta sujunut. Romeo valikoitui parhaaksi 
urokseksi, ja kun pääsimme kisaamaan rotunsa 
parhaan tittelistä, oli edellisellä esittäjällä tippu-
nut nakkeja matolle. Niitä ei kuitenkaan kukaan 
huomannut, ja vauhdikkaasti lähdin kiertämään 
Romeon kanssa kehää. Ja vieläkin vauhdikkaam-
min lensin suoraan selälleen, osittain koiran 
päälle, ja voi sitä huutoa, taisi käydä kipeää mo-
lemmille. Todella nolosta tilanteesta huolimatta 
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nousin ylös, tarkistin koiran tilan ja jatkoin esit-
tämistä. 

Olin jo mielessäni luovuttanut, varsinkin kun 
vastassa oli todella kaunis venäläinen narttuaf-
gaani. Mutta tuomari päättikin toisin, Romeo oli 
ROP, ja jäimme odottamaan ryhmäkehiä. Opetti 
ne nekin. Kehä oli todella iso, yleisöä runsaasti, 
ja kun lähdin viemään Romeota, yleisö yltyi rai-
kuviin aplodeihin. Olin niin ylpeä, kerrankin meille 
taputetaan ja vielä Venäjällä. Tuomari teki no-
pean päätöksen. Takanamme tullut venäläinen 
irlanninsusikoira oli RYP-1 meidän sijoituttua 
kakkoseksi. Kyllä, ne aplodit olivat jollekin muul-
le kuin meille. Kehästä poistuttuani etsin harjaa, 
jonka kehän reunalle olin jättänyt. Kyllähän se oli 
jollekin kelvannut. Mutta kaikista kommelluksista 
huolimatta olin tyytyväinen uuteen valioon.

Sunnuntaina varauduimmekin hyvin, ettemme 
jääneet bussista, ja olimme ensimmäisinä bus-
sin kyydissä. Näyttelypaikalla piti aina jonkun olla 
huolehtimassa tavaroistamme, ja meillä suoma-
laisilla olikin jälleen oma ”leiri”, jolloin sovimme 
aina vahtivuoroista. 

Uutta matkalla oli se, että Evira oli juuri muut-
tanut madotuskäytäntöä, ja meidän tuli etsiä 
paikallinen eläinlääkäri, joka huolehtisi, että koi-

rat madotettaisiin ja tämä merkittäisiin myös 
koirien passiin. Itse olimme ostaneet jo valmiik-
si madotuslääkkeet mukaan Suomesta. Koska 
matkanjohtaja oli luvannut huolehtia asian, kään-
nyimme jälleen hänen puoleensa. Hän lupasi sel-
vittää asiaa, ja tulikin hetken päästä keräämään 
koirien passit ja rahaa 5 €/passi. Tunnin kulut-
tua saimmekin passit, ja niiden mukaan koirat 
oli madotettu... Oli siis meistä itsestämme kiinni, 
madotammeko koiramme vaiko emme, eläin-
lääkäriä emme nähneet. Kun tarkastelimme 
passiin laitettua leimaa, se osoittautuikin täysin 
samaksi kuin näyttelyarvosteluissa ja serti- yms. 
lapuissa oli. 

Paluumatkalle pääsimme illalla, ja huomasin 
siinä vaiheessa maihinnousukorttini revenneen 
kahtia. Sain kuitenkin pienellä palalla teippiä kor-
tin liimattua yhteen ja tullissa pääsin etenemään 
ihan kuten muutkin. Jouduimme näyttämään 
passimme rajanylityksen aikana viisi kertaa, ja 
erityisen tarkkoja venäläiset olivat leimoista. Ko-
timatka sujui hyvin ja huomattavasti nopeammin 
kuin menomatka, joka kesti tunteja pitempään 
ruuhkaisen tien vuoksi. Bussi jätti meidät Helsin-
gin Länsisatamaan, josta jatkoimme autolla koh-
ti Lappia. Kotona olimme maanantai-iltapäivällä, 
tuoreiden Venäjän valioiden kera.

Kennelliiton kotisivuilta löydät ajnkohtaisen 
kalenterin kotimaisista näyttelyistä:

http://www.kennelliitto.fi/koiraharrastukset/koiranayttelyt/nayttelyt-2016

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

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



28

Kemin Koiraharrastajat ry järjestää

KEVÄTMÄTSÄRIN 

KemKon kentällä 
helatorstaina 5.5.2016

Ilmoittautuminen klo 12.30 alkaen
Kehät pyörähtävät käyntiin klo 13.00

Ilmoittautumismaksu 5 € / koira

Kilpailuluokat:
pienet pennut
pienet aikuiset

isot pennut
isot aikuiset

Tuomarina pienillä koirilla: Sanna Silvennoinen
Tuomarina isoilla koirilla: Ulla Kälkäjä

Mukana myös Junior Handler -kisa, 
jonka tuomaroi Tarja Rousu.

Mätsärieväät tarjoaa pullantuoksuinen kanttiinimme!

Tervetuloa leikkimieliseen näyttelytapahtumaan!

Lisätietoja KemKon kotisivuilla:
https://keminkoiraharrastajat.com/kilpailut/matsarit/matsari-5-5-2016/
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TEMPPUILUA OPERANTISTI
Anu Nevanoja

Erilaisten temppujen opettaminen operanttia 
koulutustapaa käyttäen on ollut itselleni keskei-
nen asia koirieni kanssa. Vaikka en kaikkien koi-
rieni kanssa harrastakaan varsinaisesti mitään, 
niin siltikin ne osaavat pieniä hassuja temppuja 
ja osaavat tarjota käytöksiä, kunhan vain otan 
herkut lähettyville. Syy siihen, miksi olen koke-
nut temput niin tärkeiksi, on se, kun näin ensim-
mäisen koirani ilmeen muuttuvan sen oppies-
sa ensimmäisen temppunsa, jonka opetin sille 
naksuttimen kanssa. En puhunut sanaakaan, en 
houkutellut, en kieltänyt vääristä asioista ja silti-
kin koira oppi nopeasti, kun vain palkkasin sitä toi-
vomistani asioista. Koira oli valtavan innoissaan 
ja alkoi tarjota kyseistä temppua uudestaan ja 
uudestaan. Itselleni oli valtava elämys ymmär-
tää, kuinka koira oppii ja kuinka paljon opittavaa 
itsellä on koiran oppimisesta. Havahduttavaa oli 
ymmärtää, ettei koulutuksessa tarvita ei-sanan 
hokemista tai ylipäätään kieltämistä ja että oppi-
misprosessista voi tehdä kummallekin mukavan 
ja innostavan!

Asioita voi tehdä ja toteuttaa monella tavoin. 
Tässä kuitenkin muutama esimerkki siitä, kuin-
ka itse lähdin rakentamaan nuorimman koirani 
oppimistaivalta.

Pihkan kanssa aloitin ensimmäiset temppu-
harjoitukset jo muutama päivä sen jälkeen, kun 
pentu kotiutui meille.  Ensimmäiseksi ehdollis-
tin pennun niin kehu-sanaan kuin myös naksut-
timen ääneen. Pentu oppi, että näistä seuraa 
palkka. Käytöksen tarjoamisen ensimmäinen ja 
helpoin harjoitus, joka luo pohjaa myöhemmille 
haastavammille tempuille, on koiran omaehtoi-
sesta katsekontaktista palkkaaminen. Pentu op-
pii, että tietyn käytöksen tarjoamisesta eli tässä 
tapauksessa katsekontaktin tarjoamisesta, seu-
raa palkka, jolloin kyseinen käytös lisääntyy.

Omaehtoisen katsekontaktin jälkeen opetin 
pennun koskettamaan kirsullaan kättäni, joka 
on helppo ja yksiselitteinen toiminto, jota pystyy 
hyödyntämään myöhemmin monien asioiden 
opettamisessa ja uusiin asioihin siedättämises-
sä.  Istuin lattialla pentu edessäni ja laitoin kä-
den sen kuonon lähelle odottaen, että se liikut-
taa sitä edes piirun verran lähemmäs kättäni. 
Pienestäkin liikkeestä kohti kättä seurasi palkka. 
Nopeasti muutamien toistojen jälkeen pentu 
hoksasi, että tätähän tässä haetaan; kun koske-
tan kirsulla kättä, siitä seuraa palkka. Pentuai-
kana kohdetyöskentelystä tuli Pihkalle niin vahva 
käytös, että se purki esimerkiksi jännittävissä ja 
sille uusissa tilanteissa jännitystään tehden kuo-
nokosketusta käteeni. Nykyään saan treeneissä 
Pihkan työmotivaatiota, intoa ja keskittymistä 
parannettua kuonokosketuksen avulla.
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Monia temppuja olen opettanut koirilleni sheip-
paamalla eli käytöstä asteittain muovaamalla. 
Tästä esimerkkeinä pyörähdys, peruuttaminen 
seisten ja maaten, rummun rummuttaminen 
etutassuilla, 2o2o tai sukan jalasta pois ottami-
nen.

Sheippaamisessa käytöstä lähdetään muovaa-
maan pikkuhiljaa kriteeriä nostaen. Opettaes-
sani yhdelle koiristani ympäri pyörähtämisen 
palkkasin aluksi vain silmien liikkeestä oikealle, 
seuraavaksi nostin kriteerin pään kääntämi-
seen, siitä seuraavaksi koiran piti kääntää hiukan 
jo rintakehääkin jne. ja lopulta koira hoksasikin, 
että sen tulee pyörähtää akselinsa ympäri.  Vai-
kuttaa siltä, että omat koirani tekevät mieluiten 
niitä temppuja, jotka ne ovat oppineet sheippaa-
malla, ja luulen sen johtuvan siitä, että ne ovat 
oikeasti joutuneet miettimään ja käyttämään 
päätään koulutuksen yhteydessä. Sheippaa-
malla opetetut temput on myös rakennettu niin 
pienissä palasissa, että koiralla on ollut aikaa si-
säistää toiminto. Monesti sitä on niin hätäinen, 
ettei muista pilkkoa opetettavia asioita tarpeeksi 
pieniin palasiin, joka hidastaa koiran oppimista ja 
asian ymmärtämistä. 

Eräänä iltana istuin sohvalla villatakki päälläni. 
Takin taskussa oli koiran herkkuja, ja Pihka al-
koi tarjoamaan eri toimintoja saadakseen niitä. 
Siinä hetkessä keksin, että kokeilenpa saisinko 
opetettua neidin ottamaan sukat jalastani. Hom-
ma meni suurin piirtein näin:

1. Palkkasin Pihkaa nenäkosketuksesta varpai-
siini ehkä noin 10 kertaa → LYHYT TAUKO
2. Seuraavaksi  nostin kriteeriä ja palkkasin vain 
siitä, että neiti avasi varpaideni luona suutaan 
noin 10 kertaa → LYHYT TAUKO
3. Seuraavaksi  nostin kriteeriä ja  palkkasin sii-
tä, että neiti otti sukasta hampaillaan kiinni noin 
10 kertaa → LYHYT TAUKO 
4. Kriteerin nostaminen ja palkka siitä, että neiti 
hiukan kiskaisi sukan kärjestä → LYHYT TAUKO
5. Kriteerin nostaminen ja palkka siitä, että neiti 
kiskoi sukkaa kunnolla ja sai sen pois jalasta
6. VALMIS!!  
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Nykyään jos neitiä tylsistyttää, kis-
koo se kaikki sukat jalastani pois 
villasukkia ja niiden alla olevia suk-
kia myöten. Lisähuomautuksena 
todettakoon, ettei yksikään sukka 
ole mennyt rikki eikä yhteenkään 
varpaaseen ole sattunut.
 
Muun muassa tasapainotyyny on 
kätevä koiran treenausväline ja 
sen kanssa olen aloittanut Pihkan 
ensiopetukset 2on2off-asentoon, 
josta olemme edenneet ”perse-
dellä-puuhun” kiipeämiseen ja yh-
den jalan nostoihin.  Pihkan kans-
sa 2o2o-asennon opettamiseen 
meni pentuna melko pitkään, 
mutta kun sen lopulta oppi sen, 
on muiden takapään käyttöä vaa-
tivien asioiden opettaminen ollut 
nopeampaa.  Puuhun kiipeäminen 
käy samalla käskyllä kuin agilityn 
kontaktiesteiden tekeminenkin.

Alun perin tarkoituksena oli opet-
taa Pihkalle etujaloilla seisonta, 
mutta vahingossa tempusta muo-
dostuikin vain yhden jalan nosto 
ilmaan. Tämä on hyvä esimerkki 
siitä, mitä tapahtuu, kun ei ole 
tehnyt tarkkaa suunnitelmaa sii-
tä, kuinka opettaa temppu koiral-
le! Tiesin, että Pihka osaa kiivetä 
takajaloillaan puuhun tai esimer-
kiksi kalliota tai kiveä vasten, joten 
ajattelin kokeilla, kiipeäisikö se 
pystysuoraa seinää vasten, josta 
pikkuhiljaa olisi voinut häivyttää 
seinän tuen pois ja se olisi lopulta 
seisonut etujaloillaan.  Noh ei se 
mennyt aivan niin, ja lopputulokse-
na on vain tämä, yhtä jalkaa ilmas-
sa pitävä neiti! Hyvää lihastreeniä 
kuitenkin, kunhan muistaa tehdä 
molemmin puolin.

Kuvat: Anu Nevanoja
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Järjestimme viime kesänä kahdet agilitykisat. Ensimmäi-
set kisat pidettiin ulkokauden alkajaisiksi lauantaina 9.5. 
epävakaisessa säässä. Kisat olivat yksipäiväiset, sisältä-
en 2 starttia 1–2-luokille ja 3-starttia 3-luokille. Tuomari-
na toimi Janne Karstunen, joka myös piti meille seuraa-
vana päivänä koulutuksen. Kisoissa startattiin yhteensä 
286 kertaa. Koulutuspäivänä aurinko paistoi ja näytti 
parastaan. 

Toiset kisamme pidettiin lauantaina 25.7. Saimme tuo-
mariksi Michael Flanaganin Ruotsista. Päivän aikana ki-
sattiin 4 rataa 3-luokille ja startteja kertyi 187. Näissä 
kisoissa jaettiin erikoispalkintona 50 euron lahjakortit 
joka säkäluokassa eniten nollia tehneelle koirakolle. Mi-
neissä voiton veivät shetlanninlammaskoira Vili ja Jaana 
Ketola, TORKK. Medeissä lahjakortin voittivat shetlannin-
lammaskoira Eetu ja Ritva Tuominen, KEMKO, ja mak-
sien voittajaksi kisasivat bordercollie Erre ja Heidi-Maria 
Puolakka, ACTIVE DOGS RY.

KEMKON KISOJA 
VUODELTA 2015
Seija Kekäläinen

Lisätietoja  
KemKon vuoden 2016 

agilitykisoista: 
https://keminkoiraharrastajat.com/kilpailut/
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Kemin Koiraharrastajat on tarjonnut jäsenilleen 
juoksukoulutusta jo useamman vuoden ajan. 
Veitsiluodon kisaveikkojen kanssa yhteistyössä 
järjestetty juoksukoulutus on ollut laadukasta ja 
kehittävää koulutusta, josta on ollut hyötyä mo-
nelle. Nyt tämän koulutuksen tueksi on ryhdytty 
tarjoamaan myös juoksutreenejä, joissa koulu-
tuksessa opittuja asioita on pyritty harjoittele-
maan. Juoksutreenejä on järjestetty pari kertaa 
kuukaudessa allekirjoittaneen toimesta. Mutta 
mihin näitä juoksutreenejä tarvitaan? Koirahan 
siellä agilityradalla juoksee.

Agility on laji, jossa koirakko pyrkii tekemään 
puhdasta suoritusta mahdollisimman nopeasti. 
Koirakkoon kuuluu sekä ohjaaja että koira. Usein 
kisoissa näkee koirakkoja, joista koira on treenat-
tu äärimmilleen ja viimeisen päälle, mutta sitten 
on unohdettu oma tekeminen kokonaan. Agility 
vaatii myös ohjaajalta nopeutta ja koordinaatio-
ta. Saadaksemme mahdollisimman nopean suo-
rituksen radalla, on kyettävä liikkumaan koiran 
vauhdissa. Koirakko on juuri niin hidas kuin sen 
hitain osapuoli, joka hyvin usein on ohjaaja. 

Agility vaatii ohjaajalta nopeutta sekä koordi-
naatiota. Koordinaatio näkyy ohjaajan liikkeissä. 
Lujassa vauhdissa tehtävät käännökset ja taka-
perin askeleet vaativat ohjaajalta kehonhallintaa, 
jottei kompuroi jalkoihinsa, törmää esteisiin tai 
pahimmassa tapauksessa koiraan. Agilityradat 
sisältävät suunnanmuutoksia ja takakiertoja, jol-
loin ohjaajan tulee kyetä muuttamaan suuntaan-
sa mahdollisimman nopeasti. Jaloilta vaaditaan 
ketteryyttä, jotta ne toimivat hyvin ja vaivatto-
masti nopeissa suunnanmuutoksissa. 

Kaikkea näitä treenataan juoksutreeneissä. 
Treenit koostuvat alkulämmittelystä, koordinaa-
tio-osuudesta sekä nopeusosuudesta. Treenit 
sopivat kaikille vauvasta vaariin, sekä aloittelijas-
ta huippu-urheilijaan. 

Seuraa ilmoittelua treeniajoista Faceboo-
kissa ja liity iloiseen treeniryhmäämme!

NOPEUTTA JA KOORDINAATIOTA 
JUOKSUTREENIEN AVULLA
Essi Matinlassi
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Kuva: Tiina Maunu
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KEMKOLAISET MESTAREITA 
LAJISSA KUIN LAJISSA
Essi Matinlassi

Tornion Kennelkerho järjesti 14.11.2015 uu-
den hallinsa avajaiset ja siellä jalkapalloturnauk-
sen agilityseuroille. Kemin Koiraharrastajat oli 
tietysti ensimmäisenä mukana. Alueen muista 
seuroista haasteen vastaanottivat TorKK ja Arc-
tic. Turnausta täydentämään oli pyydetty kaksi 
TP-47:n juniorijoukkuetta.

KemKon joukkuetta alettiin kokoamaan hyvissä 
ajoin, ja mukaan saatiin niin vanhoja kuin nuoria-
kin jalkapalloilijoita. Kuten kuvitella saattaa, tur-
naukseen lähdettiin voitontahtoa puhkuen koval-
la itsetunnolla. 

Lauantaiaamu valkeni vesisateisena, mutta se 
ei Kemin Koiraharrastajia hidastanut. Ensim-
mäinen peli oli merkitty alkavaksi kello 12.00, ja 
vastustajana rakas vihollisemme Arctic Agility. 
KemKon huippu-urheilullinen joukkue oli hyvissä 
ajoin kentän laidalla ottamassa alkulämmintä 
sekä tutustumassa uuteen alustaan pallon kera. 
Niinhän siinä kävi, että KemKo 

vei ja Arctic vikisi. Ei ollut keminmaalaisista vas-
tusta meille. Kolme pistettä napsahti helposti.

Seuraavaksi vuorossa oli toinen TP:n juniorijouk-
kueista. Ilmeisesti pikkupoikien vikkelyys ja pieni 
koko aiheuttivat hämmennystä vanhoissa pe-
laajissa, kun peli tahtoi hieman takkuilla, mutta 
onneksi nuoremmista pelaajista varsinkin Ke-
käläisen sisarukset ottivat roolia kentällä. Myös 
tämä peli voitettiin, joten kolme pistettä napsah-
ti jälleen.

Kolmantena pelivuorossa oli avajaisten isäntänä 
toimiva TorKK. Myös TorKK möyhennettiin. Ei ol-
lut torniolaisista vastusta, kun KemKo vyörytti 
kentälle piin kovan nipun toinen toistaan taita-
vampia pelaajia. 

Viimeinen peli oli TP:n toista juniorijoukkuetta 
vastaan. Myös TP2 oli voittanut kaikki ottelun-
sa, joten tässä ottelussa ratkaistiin turnauksen 

voittaja. Onneksi maaliltamme löytyi 
Alaperän Janne, joka oli osoittanut 
liimanäppisyytensä jo aiemmissa pe-
leissä. Tiukalla puolustamisella, var-
malla maalivahtipelillä sekä vastais-
kuilla päihitimme TP2-joukkueen ja 
voitimme turnauksen puhtaasti nel-
jällä voitolla. 

Tähän TorKKin koirapalloturnauk-
sen murskajaisiin osallistuivat Jan-
ne Kekäläinen, Noora Kekäläinen, 
Ronja Kekäläinen, Janne Tuomi-
nen, Juha Alaperä, Janne Alaperä, 
Jani Alaperä, Marika Kaniin, Essi 
Matinlassi ja Anna-Riina Rajala.
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˝Tiukalla puolustamisella, 
varmalla maalivahtipelillä 
sekä vastaiskuilla päihitimme 
TP2-joukkueen ja voitimme 
turnauksen puhtaasti neljällä 
voitolla. 
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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 15.5.2016 ja pm-kisojen osalta viimeistään 31.7.2016.

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 16.5.2015–15.5.2016
• piirinmestaruuskisoihin 1.8.2015–31.7.2016

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

Suomen Mestaruus -kisat

Vuoden 2016 SM-kilpailut järjestetään Lahdes-
sa 17.–19.6.2016. Järjestävänä seurana toimii 
Villähteen Agility-Urheilijat ry, ja kilpailupaikkana 
on Rakokiven Urheilukeskus, jonne on yleisölle 
vapaa pääsy. Kilpailuiden kotisivut löytyvät osoit-
teesta http://www.sm-agility2016.fi/etusivu/.

SM-kisojen osallistumiskriteerit löytyvät SAGIn 
kotisivuilta: http://www.agilityliitto.fi/kilpailut/
arvokilpailut/sm-kilpailut/. 

MM-karsinnat

Vuoden 2016 maajoukkuekarsinnat järjeste-
tään 2.–3.7.2016 Turussa. Tarkempia tietoja 
löydät SAGIn sivuilta: http://www.agilityliitto.fi/
kilpailut/arvokilpailut/mm-karsinnat/.

KESÄN 2016 AGILITYN ARVOKISAT

Lapin piirinmestaruuskisat 

Piirinmestaruuskilpailuissa koirakot kilpailevat 
oman kennelpiirinsä agilitymestaruudesta. Pii-
rinmestaruuskilpailut järjestetään kennelpiireis-
sä elo-joulukuun aikana. 

Lapin kennelpiirin piirinmestaruudesta kisataan 
tänä vuonna Rovaniemen Käytökoirien kisoissa 
20.8.2015. Piirinmestaruus ratkaistaan 3-luok-
kien 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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Lapin kennelpiirin piirinmestaruuksista kisailtiin 
viime vuonna Torniossa. Leppoisa elokuinen sää 
suosi kilpailijoita, ja tunnelma oli hieno. Kemkolai-
sittain menestystä tuli, kun Juha ja Dana nappa-
sivat kultaa upealla -17,53-tuloksella. Huonosti 
ei mennyt meilläkään Unnan kans, verkkaisilla 
mutta varmoilla suorituksilla päädyimme prons-
sille ohjaajan suureksi yllätykseksi. Myös Ritva 
Tuominen ja Veeti nappasivat medeissä prons-
sia. Kisoissa siis suoritetaan kaksi rataa, joiden 
yhteistulos ratkaisee. Erikoista ja ennenkokema-
tonta oli, että seuraava rata oli jo valmii-
na ja sinne sai mennä jo ennen varsi-
naista rataantutustumista. 

Joukkuekisa osoittautui haasteelliseksi 
varsinkin nopeille ja irtoaville koirille. Esi-
merkiksi maksit jäivät tällä kertaa palkin-
noitta. Omalta osalta se oli päivän paras 
ja ihanneaikakin alittui. Se on aina syvän 

PIIRINMESTARUUSKISAT 15.8.2015
Julia Nevalainen

huokauksen paikka. Joukkuekisoissa on ihan 
omanlainen jännitys, kun oman suorituksen li-
säksi jännää toisten tekemiset. Pienet virheet 
kostautuivat, ja monta läheltä piti -tilannetta tuli 
todistettua. Kemkolaisia joukkueita oli mukavas-
ti joka kokoluokassa. Moni starttaakin ensim-
mäiset kisansa juuri pm-joukkueessa, niin myös 
me Unnan kans vuonna 2011. Ensi kesänä kaik-
ki sitten rohkeasti mukaan. Seurahan maksaa 
osallistumisen.

Kuva: Taru Vallius
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KARKULAISEN KOTIMATKA
Marika Kaniin

Joulukuun päivänä 2014 sain töihin viestin, että 
meidän pieni walesinspringerspanieli Enzo on 
kadonnut. Enzo oli tuolloin vasta 11 viikon ikäi-
nen, ja oli ikävien väärinkäsitysten seurauksena 
jäänyt hetkeksi pihalle valvomatta shetlannin-
lammaskoira Papun kanssa. Papu ei uudesta 
perheenjäsenestä kovin mielissään ollut, joten 
meillä elää iso epäilys, että Papu tarkoituksella  
eksytti kotimetsään Enzon, jonka liikkuminen oli 
vielä niin huteraa, ettei aikuisen sheltin perässä 
pysynyt. Papu nimittäin palasi hetken kuluttua 
katoamisesta kotiin ilman Enzoa.

Aluksi olin varma, että Enzo pian löytyy. Eihän 
noin pieni koira voi kovin kauas mennä. Kotiin 
tultuani alkoi jo hämärtää, ja minullakin pelko 
kalvata, että mitä jos Enzoa ei löydykään ennen 
pimeän tuloa? Haravoimme lähimetsää ristiin 
rastiin perheen, sukulaisten ja ystävien voimin. 
Pimeän tultua hyvät otsalamput olivat kullanar-
voisia metsässä. 

Juoksin metsässä päämäärättömästi yöhön 
asti, huutelin Enzoa ja etsin jälkiä, mutta pienin-
täkään vihjettä Enzon liikkeistä ei löytynyt. Lumi ei 
ollut tuolloin vielä satanut maahan, vaan lämpöti-
la oli lähellä nollaa ja sää oli sateinen ja tuulinen. 
Tutkimme kaikki lähialueen rakennukset, niiden 
alustat, pienriistan pyyntiin tarkoitetut loukut ja 
lukuisat lähellä virtaavat purot moneen kertaan. 

Yön koittaessa meidän oli pakko myöntää, että 
Enzo on kadonnut kuin tuhka tuuleen. Jälkeä-
kään pikku koirasta ei löytynyt. Ensimmäinen yö 
oli pahin. Heräilin pitkin yötä tarkistamaan, olisi-
ko Enzo tullut oven taakse, ja kävin huutelemas-
sa sitä portailla. Olo oli epätoivoinen, kun mietin 
pienenpientä koiranpentua kyyhöttämässä yksin 
pimeässä, sateisessa ja kylmässä metsässä. 
Olin varma, että Enzo ei selviä yön yli. Mietin sitä-

kin vaihtoehtoa, että jokin petoeläin on sen saa-
nut saaliikseen. 

Tein Enzosta katoamisilmoituksen Facebookiin. 
Aamulla menin taas töihin, mutta kiitos ymmär-
täväisen esimiehen, hän myönsi minulle vapaa-
päivän, jotta sain mahdollisuuden lähteä päi-
vänvalolla Enzoa etsimään. Tuon päivän juoksin 
voimia säästelemättä, syömättä ja juomatta, 
läpimärissä vaatteissa pitkin metsiä aamusta 
aina yöhön saakka. Aina kun tulin hetkeksi kotiin, 
tuli pakottava tarve lähteä tarkastamaan vielä 
jokin mieleen noussut paikka. 

Tieto Enzon katoamisesta oli levinnyt laajalle, ja 
yhä isompi joukko ihmisiä oli Enzoa etsimässä. 
Joka puolella kaduilla ja jopa metsässä tuli vas-
taan ihmisiä, jotka olivat etsimässä Enzoa. Yh-
teyttä otti myös Satu, joka tarjoutui ihanan Me-
jää harrastavan cockerspanieli Debbien kanssa 
yrittämään Enzon jäljestystä. Debbien kanssa 
seurattiin jälkiä pitkään, mutta Enzoa ei löytynyt. 

Myös paikallisesta sanomalehdestä soitettiin 
ja kysyttiin lupaa julkaista ilmoitus Enzon kato-
amisesta. Lisäksi puhelin piippasi taukoamatta 
viestejä tai puheluja, kun ihmiset Etelä-Suomea 

˝Ei kulunut kauan, kun puhelin 
soi, ja liikuttuneen iloinen ääni 
huusi puhelimeen vastattuani 
”On se Enzo!!” Kyynel tipahti 
itseltä ja monelta työkaverilta. 
Iloa ja helpotusta ei voinut 
sanoin kuvata. 
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myöten antoivat neuvoja ja toivottelivat tsemp-
pejä. Tuossa vaiheessa minäkin (teknisten vem-
painten vannoutunut vastustaja) myönsin, että 
varavirtalähde puhelimeen onkin ihan hyvä juttu, 
kun ei ole aikaa pysähtyä puhelinta lataamaan. 
Puhelin oli kuitenkin oltava koko ajan valmiina 
tärkeiden vihjeiden varalta. 

Ensimmäinen vihje Enzoon liittyen tulikin muu-
taman kilometrin päästä pururadan varresta. 
Koiraansa ulkoiluttamassa ollut tyttö oli kuullut 
vinkumista metsästä. Hän kuvaili, että kuulosti 
siltä kuin pentukoira olisi itkenyt. Samana iltana 
myös lapset pururataa lähellä olevan rivitalon 
pihalla olivat kuulleet roskakatoksen suunnal-
ta pennun vinkumista. Veimme jälleen Debbien 
paikalle, josta Debbie tuntuikin vainun saaneen, 
mutta etsintä jäi tuloksettomaksi.

Taas koitti yö, ja klo 2 viimeisen etsintälenkin 
jälkeen, rättiväsyneenä, oli pakko taas hetkeksi 
luovuttaa. Toivo Enzon löytymisestä alkoi hiipua. 
Tulossa oli kylmä yö, mittari näytti etsintöjen 
päättyessä -5 astetta. Valmistelin kotona lap-
sia siihen, että emme varmaan saa enää Enzoa 
kotiin. Äänihavaintojenkin todenperäisyys alkoi 
epäilyttää. 

Koitti toinen aamu Enzon katoamisen jälkeen. 
Töihin oli lähdettävä, mutta pitkin päivää sain 
viestejä puhelimeen. Ihmiset raportoivat omia 
havaintojaan metsästä ja kertoivat, mitä paikko-
ja olivat kiertäneet. Iso osa näistä ihmisistä oli 
minulle täysin tuntemattomia, ja lämmitti todella 
mieltä, että he halusivat uhrata omaa aikaansa 
auttaakseen meitä. 

Illalla kuului uusia äänihavaintoja saman purura-
dan suunnalta, mistä edellisenä iltanakin. Lisäksi 
yöllä oli satanut vähän lunta, ja lumessa nähtiin 
jäljet, jotka sopisivat Enzon jäljiksi. Toivo heräsi 
taas. Ihmiset pururadan ympäristössä laittoi-
vat pihoilleen ruokaa tarjolle. Puolen yön aikaan 
sain kiihkeän soiton. Tuttu nainen soitti, että oli 
nähnyt juuri Enzon takapihallaan syömässä tar-
jolle laittamaansa kissanruokaa, mutta Enzo oli 
lähtenyt pakoon ihmisen nähdessään. Naisen 

Kuvat: Linnea Kaniin



41

kuvailtua pennun honteloa juoksutyyliä, olin var-
ma, että kyseessä on Enzo. 

Seuraavana iltana veimme loukkuja pyyntiin pi-
haan, jossa Enzo oli nähty, sekä lähiympäristöön. 
Laitoimme nailonsukkahousun lahkeeseen ton-
nikalaa ja raakaa lihaa, ja vedimme eri suunnista 
hajujälkiä loukuille. Lisäksi pidimme tulia ja pais-
toimme makkaraa pururadan varressa. Vinkit 
näihin houkutuskeinoihin saimme Etsijäkoiralii-
ton vapaaehtoiselta, joka soitti meille kuultuaan 
Enzon katoamisesta huolestuneelta eteläsuoma-
laiselta naiselta, jonka kanssa olin useana iltana 
puhelimessa keskustellut. Useampikin ihminen 
oli minulle Etsijäkoiraliitosta maininnut, mutta en 
katoamisen alussa uskonut niistä neuvoista ole-
van apua. Ajan kuluessa ymmärsin, että järke-
vintä olisi ollut toimia juuri Etsijäkoiraliiton neuvo-
jen mukaan. Karkulainen on usein peloissaan ja 
pakenee etsijöitä eikä tunnista välttämättä edes 
omaa omistajaansa.

Enzo ei mennyt yöllä loukkuun eikä myöskään tul-
lut nuotiolle. Mutta seuraavana päivänä minul-
la soi puhelin, ja mieshenkilö hyvin verkkaiseen 
tahtiin kysyi, että onko minulla pentu hukassa, 
luppakorvainen ja valkoruskea. Sanoin olevan, 
jolloin mies totesi, että se on hänen vanhemmil-
laan Maksniemessä. Maksniemi on kotoamme 

useamman kilometrin päässä. Lisäksi paikka 
on ihan eri suunnassa kuin se, josta edellisenä 
iltana oli tullut Enzosta havaintoja. Siitä syystä 
suhtauduin lievästi sanoen epäilevästi puheluun. 
Lupasin kuitenkin lähettää mieheni katsomaan 
pentua, jos se sattuisi Enzo olemaan. 

Ei kulunut kauan, kun puhelin soi, ja liikuttuneen 
iloinen ääni huusi puhelimeen vastattuani ”On se 
Enzo!!” Kyynel tipahti itseltä ja monelta työkave-
rilta. Iloa ja helpotusta ei voinut sanoin kuvata. 

Iäkkäämpi pariskunta oli aamulla varhain löytä-
nyt Enzon nukkumasta kuistiltaan lehtikorista. 
Enzo oli ollut viluinen ja nälkäinen mutta muuten 
kunnossa. Eläinlääkärin tarkastuksessa selvisi, 
että katoamishetkellä vaivannut korvatulehdus-
kin oli parantunut, vaikka hoito kesken jäikin. Suu-
ri kysymysmerkki oli Enzon löytyminen tyystin eri 
paikasta, mistä kaikki aiemmat havainnot olivat. 

Löytymistä edeltävänä päivänä ajokoiramme Vil-
jo, Enzon ystävä, oli ajanut jänistä lähellä paikkaa, 
jossa Enzosta oli havaintoja. Ajo oli jatkunut met-
sän läpi parin sadan metrin päähän siitä talosta, 
josta Enzo löytyi. Liekö Enzo lähtenyt yön aikana 
seuraamaan tutun hajuisia jälkiä ja päätynyt sin-
ne, mistä löytyi, se jää meille ihmisille ikuiseksi 
arvoitukseksi. :)
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Alla yleispäteviä vinkkejä karkaamistilanteisiin (www.etsijakoiraliitto.fi).  
Tarkempia tilannekohtaisia ohjeita saa Etsijäkoiraliiton neuvonnasta 040 724 8614.

1.
Älä etsi karkuria suurella porukalla. Se pelottaa karkuria.

2.
Joku perheenjäsen voi jäädä karkaamispaikalle tai jätä katoamispaikalle oma vaatteesi ja 

herkkupaloja. Jonkun on syytä olla kotona, sillä koira löytää usein kotiin. Kotiin palaamista voi 
helpottaa tekemällä sinne hajujälkeä omistajan hajulla tai ruokajäljellä (esim. vetämällä maas-

sa sukkahousuja, joissa on herkullista märkäruokaa).

3.
Kotipihalla tai katoamispaikalla kannattaa grillata esimerkiksi kertakäyttögrillillä.  

Grilli levittää ruoan tuoksun ja rauhoittaa koiraa.

4.
Ilmoita koirasta mahdollisimman laajasti: www.eLassi.fi, kuntasi löytöeläintalo, lyhtypylväät, 
lähitalot jne. Laita ilmoitukseen valokuva tai kuvaus koiran ulkonäöstä ja omat yhteystietosi. 

Huom! Älä laita koiran nimeä. Nimellä huutelu pelottaa stressaantunutta koiraa.

5.
Ota koiran hajua talteen siltä varalta, että etsijäkoiraa tarvitaan. Hajuksi käy esimerkiksi 

koiran kaulapanta, makuualusta, lelut tai hoitovälineet. Säilö hajut puhtaaseen lasipurkkiin tai 
muovipussiin.

6.
Jos näet karkurin, yritä rauhoittaa alue ja toimi mahdollisimman rauhallisesti. Houkuttele 

koira luoksesi äänellä, leikkimällä tai herkkuruoalla. Älä huuda tai juokse koiran perään, vaan 
pyri saamaan se tulemaan luoksesi.

7.
Koulutetut etsijäkoirat ovat läpikäyneet pitkän koulutuksen ja testit. Älä anna etsintätehtä-
vää testaamattomalle koiralle. Karkulaiselle rakkaan kaverikoiran voi ottaa mukaan kävele-

mään karkaamispaikalle tai tekemään hajujälkeä takaisin kotiin.

8.
Karkulaisen havainneiden ihmisten ei yleensä kannata yrittää ottaa sitä kiinni vaan ilmoittaa 

havainnosta heti eläimen omistajalle tai www.eLassi.fi.

9.
Etsintää ei pidä lopettaa epätoivoisena muutaman päivän päästä, sillä karkulaisia on saatu 

kotiin pitkienkin aikojen päästä.



TOKOILUJA UUSIN SÄÄNNÖIN
Tiina Maunu

Viime vuoden tokon sääntömuutokset ovat ai-
heuttaneet ihastusta ja päänvaivaa toko harras-
tajille. Elokuun 1. päivä astuivat voimaan uudet 
säännöt, jotka toivat muutoksia kaikkiin luokkiin. 
Alkuvuodesta oli kisapaikat kiven takana, sillä 
kaikki halusivat kokeeseen ennen muutoksia.  
Jos hakemusta ei napauttanut 2 sekuntia yli 
puolenyön, oli kisat jo täynnä. Parin yrityksen jäl-
keen luovutin, kun varasijalta 20 ei kisaamaan 
pääsystä ollut toivoakaan.

Niinpä me Marakatin kanssa aloimme ottaa 
heti alkuvuodesta selvää uusista säännöistä, 
tavoitteena korkata avoin luokka heti elokuussa. 
Onneksi saimme Heli Kelhälän pitämään hallille 

kevät-talvella tokotreenejä ja näin saatiin tietoa 
tulevasta. 

Tavaramäärä vaan lisääntyi, mitä enemmän 
treenattiin. Primera riepu ei kestänyt hurah-
taneen koiraharrastajan menossa. Kierrettiin 
kentältä toiselle levittelemässä monenmoisia 
tötteröitä ja ruutunaruja, autoraukan puskiessa 
jäähärin nesteitä höyrynä taivaalle. Oli aika vaih-
taa menopeli harrastukseen sopivaksi. Korvaaja 
löytyi, punainen monitoimiauto, se oli rakkaut-
ta ensi silmäyksellä; kääntyvät ja pois otettavat 
penkit, laatikoita ja lokeroita ympäri autoa, ja 
mikä parasta, kerrankin tuntui, ettei tarvi lykätä 
tyynyä persauksen alle, jotta ratin takana istuva 
1,55 cm harrastaja näkee muutakin kuin koje-
laudan.

Eron hetki vanhasta palvelijasta ei ollut helppo. 
Kyynel vierähti, kun kaarroin liikkeen pihasta pois 
ja katsoin yksinäistä autoani, joka jäi odottamaan  
purkua varaosiksi. Onhan se vähän hassua sur-
ra autoa, mutta jonkinlainen perheenjäsenhän 
sekin oli ollut.

Ensimmäiset uusien sääntöjen tokot olikin so-
pivasti Kemissä Kspk:n kentällä 1.8. Kisoihin ei 
tunkua  näyttänyt vielä olevan. Kaikilla vähän nie-
leskeltävää uusissa säänöissä.

Meidän kisat sujui ihan hyvin, paria pientä köm-
mähdystä lukuunottamatta. Se että merkin kier-
rolla sattui liikkurin pöytä olemaan juuri merkin 
takana ja Marakatin kapula törötti pöydällä odot-
taen noutoliikettä, ei jäänyt Senniltä huomaa-
matta. Kiihdytti vaan vauhtiaan siinä vaiheessa, 
kun merkki olisi pitänyt kiertää, ja juoksi pöydän 
eteen katsoen kysyvästi; liekö ajattellut suorittaa 
ohjatun noudon, mikä tosin on vasta voittajaluo-
kan liike. Palatessaan koira kiersi kyllä merkin, 
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joten tuomari totesi, että tulihan se 
suoritettua, vähän pitemmän kaavan 
mukaan vaan.

Toinen kämmi oli kaukokäskyissä, jos-
sa tuomari kyykki ihan koiran vieressä 
katsoen, että asennon vaihdoissa koira 
ei liiku. Senni unohtui tuijottamaan tuo-
maria ja eka käsky meni sillä ohi. Ehkä 
se ajatteli, että antaa tuomarin suorit-
taa  ensin, kun se siinä vieressä kyykkii. 
1-tulos ja luokkavoitto oli kuitenki päi-
vän saldo.

Toiset avoimen kisat oli Torniossa Pirk-
kiön kentällä. Siellä oli hieno pesäpallo-
kenttä, jossa oli maahan upotetuin na-
ruin merkattu kenttää. Samalle päivälle 
sattui kartanossa häätkin olemaan, ja 
siellä oli täydet valmistelut meneillään. 
Pitihän se Marakatin jotain pientä visi-
ota taas kehitellä, olihan siinä merkin 
kierrolla taas haastetta, kun niitä naru-
ja oli siellä hiekassa upotettuna ja ihan 
pakko oli käydä kokeilemassa, oliko se 
nyt se ohjattu nouto vuorossa. Mutta 
ei, ei irronnut narut maasta. No 1-tu-
los kuitenkin ja toinen sija tällä kertaa. 
Oltiin taas askel lähempänä avoimen 
koulutustunnusta.

Jonkun verran tuota merkin kiertoa 
treenailtiin, ja ripottelin treeneissä 
merkin ympärille kaikkea mahdollista, 
sateenvarjosta lähtien.

Kolmannet kisat oli Torkkin hienossa 
uudessa hallissa. Marakkatti suoritti 
ihan huippu tottiksen, jonka seuraukse-
na oli 1-tulos, 1. sija ja koulutustunnus. Tuloksen 
myötä seuraavat kisat kisattaisiin sitten voittaja-
luokassa.

Alkuvuodesta ollaan treenailtu lauantaisin hallil-
la. Onneksi on muutama innokas tokoilija saatu 
seuraksi. Voittajaluokan liikkeet alkaa pikkuhiljaa 
olemaan kisavalmiit, ehkä tuossa loppukevääs-

tä/alkukesästä taas kisataan. 

Ihan huippu harrastuskaverihan Senni on. Ää-
rettömän herkkä, mutta tekee rehellisesti ja täy-
dellä sydämmellä töitä.
 
Hyviä kevätkelejä kaikille ja mukavia treenejä ja 
yhdessäoloa parhaiden ystävien kanssa! <3 

Kuvat: Tiina Maunu
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VINKIT PAREMPAAN PYSÄYTYS-
KONTAKTIIN
Fanny Dianoff

1
HYVÄ POHJUSTUS KONTAKTEILLE

Kontaktien opettelu kannattaa aloittaa jo ihan 
pentuna. Hyvä ja pitkä pohjustus auttaa tulevai-
suudessa. Aloittaessa kontaktien treenaamisen 

et tarvitse siihen kontaktiesteitä vaan esimerkiksi 
laatikon tai jumppatyynyn. Naksutin toimii hyvänä 

apuna varsinkin alkuvaiheessa.

Mikä tarkoittaa 2on 2off ?

2on2off on yksi alastulokontaktien opetusmetodeista. Tässä menetelmässä koira py-
sähtyy alastulokontaktille. Sen etujalat ovat maassa takajalkojen jäädessä kontaktille. 
Näin koira varmasti koskettaa alastulokontaktia. Koira pysyy 2on2off-asennossa ja 
lähtee liikkeelle vasta suullisen vapautuskäskyn kuultuaan. 

• Koiralle opetetaan, että kontaktille kannattaa pysähtyä, koska siitä saa palkan. Su-
perpalkalla varmistetaan, että koira pysyy kontaktilla niin kauan, että tulee vapau-
tuskäsky. Koiralla on motivaatiota pysyä kontaktilla, koska se tietää saavansa vielä 
paremman palkan.

• Treeneissä kontaktit pitää tehdä 110-prosenttisesti, jotta ne onnistuvat kisatilan-
teessa. Vauhti ja koiran ”lämpeneminen” tuo haastetta kontakteille.  

• ÄLÄ KOSKAAN LIPSU KONTAKTEISSA! Tämä tulee kostautumaan jossain vai-
heessa.



46

2
ASKEL KERRALLAAN ETEENPÄIN

Pysäytyskontaktin treenaaminen aloitetaan esimerkiksi laatikon kanssa. Koiraa lähdetään 
”nenästä vetämällä” viemään laatikon yli niin, että etujalat ylittävät laatikon ja takajalat 

jäävät laatikolle. Koiraa palkataan, kun se on oikeassa asennossa. Palkka voi tässä 
vaiheessa tulla vielä kädestä.

Kun koira alkaa ymmärtämään oikean paikan, aletaan asteittain vaikeuttamaan treeniä. 
Palkka laitetaan maahan, ja samalla ohjaaja sanoo kontaktikäskyn koiralle, esim. ”kiipee” 
tai ”puomi”. Lopulta kun koira ymmärtää asian, alkaa se itsenäisesti tarjoamaan oikeaa 

asentoa.

Seuraavaksi lähdetään opettamaan koiralle ”vapautuskäskyä”. Koira laitetaan 
kontaktialustalle ja palkataan edelleen maahan. Seuraavaksi ohjaaja sanoo vapautuskäskyn, 

esim. ”vapaa”, ”tule” tai ”jes”. Ohjaaja ei tällöin liiku vaan seisoo rennosti. Kun koira 
vapautuskäskyn jälkeen lähtee kontaktilta, palkataan se superpalkalla. Tähän sopii hyvin lelu 

tai jokin herkkuruoka. 

3
KOOTAAN PALASET  

YHTEEN

Koiran kanssa ollaan nyt käyty kaikki 
vaiheet läpi ja lähdetään rakenta-
maan palasista hyvää kontaktia. 

Koiralle sanotaan kontaktikäsky. Jos 
koira ei vielä itsenäisesti hae oikeaa 
paikkaa, autetaan sitä vielä. Palka-
taan maahan useamman kerran 
samalla sanoen kontaktikäskyä. 

Ohjaaja voi tässä vaiheessa liikkua 
laatikon ympärillä tehden häiriötä 

koiralle. Seuraavaksi ohjaaja sanoo 
koiralle vapautuskäskyn, ja kun koira 

irtoaa kontaktilta, se palkataan. 
Toistoja tehdään paljon, jotta kon-

taktista tulee varma. Päivittäin pieni 
5–15 minuutin hetki riittää hyvin 

kontaktitreeniin. 
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4
LAATIKKOTREENISTÄ  

KONTAKTILLE

Kun koira on oppinut täydellisesti laatikkot-
reenin, siirretään idea oikealle kontaktille. 

Viedään laatikko esimerkiksi puomin viereen. 
Tehdään koiralle muutamia toistoja laatikon 

kanssa, ja sen jälkeen lähdetään viemään puo-
mille. Ensimmäisellä kerralla autetaan koiraa 

ja ”nenästä vetämällä” puomin sivusta viedään 
koira kontaktille ja sanotaan käsky. Palkataan, 

vapautus ja superpalkka. Koiralle on nyt näytet-
ty, miten kontakti suoritetaan puomin päässä. 
Tehdään toistoja, ja koira ymmärtää idean. Sa-
malla kaavalla tehdään 
muutkin kontaktiesteet. 

6

5
KOKO KONTAKTI

Kun koiralla on tarpeeksi ikää ja tois-
toja on tehty kontakteille paljon, lähde-
tään opettamaan koko este. Sanotaan 
kontaktikäsky ja lähdetään liikkumaan 

kohti kontaktin alastuloa. Koiran 
lähestyessä kontaktipaikkaa sanotaan 
uudestaan kontaktikäsky, palkataan, 
vapautus ja superpalkka. Varmuuden 
kasvaessa lisätään vauhtia ja häiriöte-

kijöitä. 

KONTAKTIN KORJAAMINEN

Jos koira joskus kuitenkin hyppää tai liikkuu liian 
aikaisin kontaktilta, se korjataan! Nostat koiran 
takajalat kontaktille rauhallisesti ja kehut sen jäl-
keen, kun se on oikeassa paikassa. Vapautat, ja 

sen jälkeen superpalkka. Tämän jälkeen otat koko 
kontaktiesteen uudestaan.



48 Kuvat: Minttu Merivirta
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VUODEN 2015 KERHONMESTARIT

Möllit:
Marika Kaniin & Enzo

Möllit:
Piia Perttula & Ahti

Viime kesän epävirallisissa ja virallisissa agilitykilpailuissa ratkaistiin seuramme ker-
honmestaruudet mölli-, 1-, 2- ja 3-luokissa. 2-luokassa ei valitettavasti saatu kerhon-
mestaruuteen oikeuttavia tuloksia, mutta muissa luokissa kisa oli kovaa.

Kemin Koiraharrastajat ry onnittelee kerhonmestareitaan 2015!

Walesinspringerspanieli Rocbee Extra Hot 
”Enzo” aloitti harrastamisen Kemin koirahar-
rastajissa noin 4 kk:n ikäisenä pentukurssilla. 
Siitä jatkoimme alkeisagilityyn ja agilityn jat-
kokurssille. Keväällä heltisi treenipaikka ihan 
oikeassa treeniryhmässä! Ensimmäisiin oman 
seuran epävirallisiin agilitykisoihin tulimme 
Enzon kanssa sillä ajatuksella, että katselem-
me vain muiden suorituksia. Seurakavereiden 
painostuksesta kuitenkin rohkenimme osallis-
tumaan mölliradalle. Se oli sekä minulle että 
Enzolle ensimmäinen kisakokemus. Virheitä 
radalla tuli monta, mutta Enzo yllätti minut 
positiivisesti. Tällä radalla irtosi Kemin Koi-
raharrastajien jaettu möllimestaruus, josta 
muistoksi saimme hienon pokaalin!

Aloitimme agilityharrastuksen maaliskuussa 
2015. Ahti oli tuolloin 10 kk ikäinen. Innostus la-
jiin kasvoi entisestään, kun koira oli rohkea ja me-
nevää sorttia. Ystäväni kannustuksesta menim-
me ev-kisoihin kesäkuussa. Tavoitteita juurikaan 
meillä ei ollut, koska olimme käyneet ohjatuissa 
reeneissä vain muutamia kertoja. Ohjaajakin on 
aloittelija tässä lajissa. Mutta kannatti kisata, sil-
lä meistä tuli möllimestareita.
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1-luokka:
Venla Tuominen & Usva

3-luokka:
Ritva Tuominen & Veeti

Vanhempi koirani, jo 10v  täyttänyt Veeti voitti Kemkon 
kerhonmestaruuden kesän kisoissa. Voitto tuli Veetin 
tasaisuuden ja varmuuden vuoksi. Vauhti alkaa jo hiipua, 
kun tuota ikääkin on kertynyt suht paljon.  Veeti on kyllä 
aina ollut hyvä kuuntelemaan ja toteuttamaan tarkasti 
pienimmätkin toiveeni. Kulunut vuosi olikin uramme ns. 
viimeinen, jolloin meillä oli vielä jotain tavoitteita isoissa 
kisoissa. Lapin Piirinmestaruuskisoissa Veeti tuli vie-
lä pronssitilalle eli PM3.  Sm-kisoissakin saimme sijan 
26./254 ja MM-karsinnoissa sijoitus oli 52/142.  Tänä 
kesänä käymme vielä kisaamassa nuo suuret kisat, kos-
ka aivan kuin vahingossa Veeti sai karsintatulokset täy-
teen, mutta tulostavoitteita ei enää juurikaan ole. Kesän 
suurin toive/haave olisi saada Even ja Veetin pentu. Toi-
von että mahdollinen pentu jäisi jatkamaan isänsä ja iso-
isänsä jalan jäljillä.

Venla ja Usva aloittivat kilpailemisen 
agilityssä virallisesti Kemkon omissa pii-
rinmestaruuskisoissa elokuussa 2014. 
Venla oli tuolloin 6 v. ja Usva 8 v. Syksyllä 
2014 he saivat 1-luokassa ensimmäisen 
LUVAN ja kaksi seuraavaa tulivat keväällä 
2015, jolloin he nousivat 2-luokkaan. Vii-
me kesä meni ahkerasti kisatessa ja uu-
sia ohjauskuvioita harjoitellessa. Syksyllä 
parivaljakko jäi ”luovalle tauolle” kisoista 
ja palasi radoille vasta tämän vuoden puo-
lella hyvällä menestyksellä Pellon kisois-
sa, joissa he saivat ensimmäisen LUVAN 

2-luokassa. Venlalla on tavoitteena osallistua Usvan kanssa tänä vuonna junioreiden agilityn 
SM-kisoihin, jotka järjestetään Keminmaassa heinäkuussa. Saattaa olla, että Venla nähdään 
ensi kesänä radoilla ohjaamassa myös muutamaa bordercollieta.

Kuva: Reima Mukkala
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NUORI KEMKOLAINEN
Sara Rossinen

1. Kuka olet?
Sara Rossinen, 8-vuotias koiraharrastaja Kemistä.

2. Entä kukas on harrastuskaverisi?
Nalle on monirotuinen, jossa on kolmea eri rotua: japanese chiniä, maltankoiraa ja lhasa apsoa. 
Nalle on karvainen, kiva ja leikkisä. Pekoniluut on sen lemppareita.

3. Mitä kaikkea harrastatte yhdessä?
Agilitya harrastetaan viikottain ja kotona jumppaillaan jumppapatjalla. Päivittäin käytän Nallen 
ulkona heti koulun jälkeen. Kotona ollaan myös “hippasta” Nallen kans. 

4. Mikä on parasta koiran kanssa yhdessä harrastaessa?
Kivaa on, että koira oppii uusia asioita. Yhdessä tekeminen on kivaa. :) On kiva myös treenailla 
koiran kanssa.

5. Mitä harrastussuunnitelmia sinulla on tulevaisuuden varalle?
Haluaisin uuden harrastuskoiran, joka olisi pikkuinen ja pehmeä. Nalle saisi myös kaverin kotia.

Kuva: Taru Mäkimartti
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No terve, Ville täällä taas!

Viime vuonna jo kirjottelin, että josko tänä vuon-
na mun jälkikasvu ottais tän palstan hoteisiinsa, 
mutta niin vaan tällanen melkein-veteraani taas 
joutui ottamaan homman haltuunsa. Jälkikasvua 
ei plääneistä huolimatta tullut, ja noi mun urpot 
kämppikset on sellasia, että ei niitä voi päästää 
sanomaan julkisesti mitään. Ovat sellasia huitha-
peleita.

Viime vuosi ei ollut kovin huikee noin niinku har-
rastusrintamalla. Alkuvuodesta emäntä yritti 
mua raahata pariinki agikisaan, ja mä yritin kai-
kin keinoin kertoa sille, että mun selkä ei enää 
kestä tätä harrastusta, jota muuten toki rakas-
tan. No kyllähän se sitten tajus, että mun on aika 
jäädä aksasta eläkkeelle. Sinänsä vähän tylsä 
juttu, mutta kaikkeen ei tällanen vanhus pysty. 
Siistii on kuitenkin aina välillä hallilla tehdä jotain 
esteitä, koska kyllähän tuo agi on mulle se ykkös-
juttu.

Sitten se emäntä kekkas, että agin sijaan voitais 
koittaa sellasta rally-tokoa. Siinä tehään sellasia 
perusjuttuja; istutaan ja maataan ja seurataan 
ja kierretään omistajaa ja on siinä agilitysta tut-
tu pujottelukin! Tuos rally-tokossa me kisattiin 
muutamaan otteeseen ja saatiin joku ok tuloskin 
ehkä joskus. Mun mielestä oli tosi siistii päästä 
nuuskimaan kaikkia uusia kisapaikkoja.

No sitten, järkyttävä uutinen, tänne muutti lop-
puvuodesta joku ihan hirvee pikkupelle. Sitä kut-
sutaan Elmeriksi, ja se on joku vääränrotunen. 
Vaikka yritin machona sitä aluksi vältellä, niin 
se vaan yritti mua leikittää. Siis ihan kauheeta!! 
Parin kuukauden jälkeen mun oli pakko myöntää 
itelleni, ettei tosta pirusta pääse eroon, joten pa-
ree vaan alkaa sen frendiksi.

No, loppu hyvin kaikki hyvin, nyt me ollaan jo Elme-
rin kans ihan kamuja. Se on oppinut relaamaan 
eikä keksi mitään painimatsijuttuja jatkuvasti. 
Mun rakasta mussutusnallea se koittaa toki jat-
kuvasti varastaa, mutta kyllä mää sen aina joten-
kin takasin saan. Elmerillä on ehkä nuoruuden in-
toa, mut mulla on sitä elämän tuomaa viisautta. 

Katotaan mitä tää vuosi tuo tullessaan. Kuulem-
ma pääsen taas näyttelykehiinkin juoksenteleen, 
kun kesällä musta tulee ihkaoikee veteraani! 
Mun miälest ikä on kuitenki vaan numeroita. Oon 
vielä ihan vetree nuorehko mies, vaikka joku has-
su näyttelytuomari kehtas viime vuonna sanoa, 
että oon jo ”kuiva”. Se mies oli kuiva, sanon mä! 
Ku määhän oon uros just parhaassa iässä.

Ja nyt lupaan, tää on viimenen vuosi, kun joudut-
te lukeen mun aivotuksia. Ellei Koiran elämää 
-palstalle löydy tibbejatkajaa, niin pakko kai luo-
vuttaa kapula tuolle Elmerille. Tosin se on niin 
vikkelä ajatuksissaan, ettei siinä pysyis perässä 
kukaan... 

Kiitoksia koirakaverit ystävyydestänne!

 Ville

KOIRAN ELÄMÄÄ
Minttu Merivirta
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Tämän tekstin tarkoituksena on valottaa hyvin 
lyhyesti koirakuvauksen saloja. Digikuvauksen 
yleistyttyä kuvaaminen on tullut lähes jokaiselle 
tutuksi, kamera kun kulkee näppärästi mukana 
puhelimessa. Sen myötä erilaisia kuvia on run-
saasti näytillä varsinkin internetissä ja  sosiaali-
sessa mediassa. Jos kuitenkin haluaa kuviltaan 
jotain enemmän, on kuvaukseen perehdyttävä 
tarkemmin.

Isoimmat haasteet

Koirakuvauksessa riittää haasteita. Esimerkiksi 
näyttelyissä, maastojuoksuissa tai agilitykisois-
sa on paljon tekijöitä, joihin kuvaaja ei pysty itse 
vaikuttamaan. Vaikka valo on kuvan tärkein omi-
naisuus, kirkkaalta taivaalta paistava kova au-
ringonvalo luo jyrkkiä varjoja ja aurinkoa vasten 
kuvatessa kuvaan tulee helposti ylimääräisiä hei-
jastuksia. Toisaalta koiratapahtumat ovat usein 
pimeissä halleissa, joissa valoa ei riitä tarpeeksi 
selkeiden kuvien aikaansaamiseksi. Kameroissa 
kiinteiden salamoiden valoteho ei riitä eikä sitä 
pysty suuntaamaan heijastamalla kohteeseen. 
Myös ympäristö aiheuttaa haasteita ja saattaa 
tehdä etualasta tai taustasta hyvin sekavan kirja-
vine väreineen ja ylimääräisine elementteineen. 
Jos kuva on muuten onnistunut, ei koira kuiten-
kaan ole edukseen jos sen kuonosta törröttää 
kepit tai ratahenkilön tai tuomarin käsi työntyy 
kuvaan kuvan sivulta. Usein myös kuvattava koh-
de voi olla niin kaukana, että muistikortille tallen-
tuu vain pieni piste koirasta. 

Mitä se vaatii?

Näihin ja moniin muihin koirakuvauksen haastei-
siin valokuvaaja voi kuitenkin vaikuttaa esimer-

kiksi panostamalla kuvauskalustoon, kuvaamalla 
paljon, katselemalla kuvia tai, jos innostusta riit-
tää, opiskelemalla kuvausta. Opiskelu on mah-
dollista esimerkiksi verkkokursseilla, kamera-
seurojen järjestämänä ja kansalaisopistojenkin 
tarjonnalla pääsee alkuun. Myös erilaisia tutkin-
toja on mahdollista suorittaa. 

Usein kuulee sanottavan, että hyvällä kameral-
la tulee hyviä kuvia, mutta valitettavasti se ei yk-
sistään riitä, sillä eihän terävät saksetkaan tee 
kaikista koiran trimmaajia. Harrastetason ka-
meroissa on aloittelijoillekin sopivia kuvaustiloja, 
kuten automaatti tai urheilukuvaus liikkuvan koh-
teen kuvaamiseen. Laadukkaampia kuvia saa-
dakseen on perehdyttävä kameran asetuksiin, 
esimerkiksi nopeiden kohteiden kuvaamiseen 
valitaan sarjakuvaus ja jatkuva tarkennus. 

Kamerasta on syytä valita kuville paras laatu, ja 
jos kuvankäsittely on hallussa, voi kuvata RAW- 
eli raakakuvia. JPG-muotoa käytettäessä kuvia 
mahtuu enemmän muistikortille ja tallennus ku-
vausvaiheessa on hieman nopeampaa. RAW-ku-
vat ovat isompia tiedostoja, mutta ne sisältävät 

˝Usein kuulee sanottavan, että 
hyvällä kameralla tulee hyviä 
kuvia, mutta valitettavasti 
se ei yksistään riitä, sillä 
eihän terävät saksetkaan tee 
kaikista koiran trimmaajia.

KOIRAKUVAUKSEN SALAT
Taru Mäkimartti
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enemmän sävyjä, joten kuvien jälkikäsittely onnis-
tuu monipuolisemmin. Vasta käsitelty RAW-ku-
va tallennetaan JPG-muotoon. Kuvankäsittely ja 
kuvien manipulointi ovat kaksi eri asiaa.

Onnistunut koiran muotokuva vaatii myös koi-
ran omistajalta toimenpiteitä. Kuvausta varten 
omistajan on hyvä huolehtia jo etukäteen koiran 
turkki kuvauskuntoon, leikata kynnet, poistaa sil-
märähmät ja siistiä koira muutenkin. Miljööku-
vauksessa on hyvä tutustua kuvauspaikkaan jo 
etukäteen, niin kuvaustilanne voidaan toteuttaa 
sovitulla tavalla. Aurinkoisena päivänä paras ku-
vausaika on auringonnousun tai -laskun aikaan. 
Vielä parempi, jos on mahdollista kuvata kevy-
en pilviverhon läpi. Luonnonvaloa voi hyödyntää 
myös sisätiloissa kuvaamalla, suora salama hä-

vittää kohteesta muodot, kun kuitenkin varjojen 
tulisi avautua pehmeästi.

Yksi tärkeä perussääntö koiran muotokuvauk-
sessa on mennä koiran tasolle. Kamera olisi 
hyvä saada kuvattavan silmien tasolle tai sen ala-
puolelle. Ylhäältä alaspäin kuvattu koira näyttää 
harvoin hyvältä, ellei tarkoitus ole esitellä koiran 
selkää. Muotokuvissa sommittelu on helpompaa 
kuin liikkuvien kohteiden kuvauksessa. Liikekuvis-
sa koiran katseelle ja liikkeelle on jätettävä riittä-
västi tilaa eli rajausta ei saa tehdä liian tiukasti. 
On hyvä pyrkiä jo kuvaustilanteessa mahdollisim-
man valmiiseen kuvaan.

Studiokuvissa kuvaaja pääsee vaikuttamaan va-
lon määrään ja suuntaan, kuvakulmiin sekä taus-

Kuva: Taru Mäkimartti
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taan, ja kuvat voidaankin suunnitella omistajan 
kanssa etukäteen. Studioon voi viedä rekvisiit-
taa, esimerkiksi joulupalloja joulukorttikuvauksia 
varten. Ennen kuvauksen aloittamista on hyvä 
antaa koiran rauhassa tutustua studioon hetken 
aikaa. Välähtävät salamat ovat saaneet monet 
koirat ihmettelemään kuvausta. Omistajalla on 
tärkeä rooli kuvauksessa; hänen tehtävä on saa-
da koira pysymään halutulla tavalla esimerkiksi 
ääntelemällä, makupalojen tai mieluisan lelun 
avulla. On suuri etu, jos koira osaa jo käskystä 
istua tai maata, näitä kaikkia konsteja kannattaa 
hyödyntää kuvauksessa.

Ikimuistoisimmat otokset

Mukavia, hauskoja ja mieleen jääneitä koira-
kuvaushetkiä on paljon. Oma tunnelmansa on 
vuosittain Hailuodossa pidettävillä vinttikoirien 
maastojuoksukisoilla. Lokakuussa aamuvarhai-
nen lauttamatka kisasaareen ja Hailuodon hie-
not maisemat tarjoavat loistavia kuvauskohtei-
ta koirakuvauksen lisäksi. Noilla reissuilla täysi 
talvivarustus on aivan ehdoton ja kameran akut 
pidettävä lähellä ihoa lämpimänä. Vinttikoirissa 
on myös monenlaista juoksijaa, ja koskaan ei voi 
tietää, mihin suuntaan koira seuraavaksi kään-
tyy. Hiekka pölisee, vesi lentää ja erilaiset tilanne-
kuvat tallentuvat kortille. Viime vuonna kisoissa 
olikin yllättäen lämmin, ja talvivaatteissa upotta-
vassa hiekassa kuvaaminen oli tukalaa touhua.

Talvella miljöökuvien toteutus on hankalampaa, 
joten kuvaan koiria myös studiossa. Rekvisiitan 
kanssa saa olla varovainen, sillä kaikki ei ole teh-
ty koiran hampaiden kestäväksi. Joulukuvauksis-
sa joulupallo rikkoutui pienen pieniksi palasiksi 
pitkin lattiaa, ja kesti tovin ennen kuin tassuille 
ikävät terävät palaset oli kerätty pois ja kuvausta 
voitiin jälleen jatkaa. 

Tekijänoikeudet

Tekijänoikeusasiat ovat monelle 
epäselviä, ja usein ne unohtuvatkin 
esimerkiksi Facebookissa, jossa ku-

via on paljon ja niitä on helppo jakaa. Usein kuvia 
näkyy myös aivan muissa yhteyksissä, kuin min-
ne kuvaaja on ne alun perin tarkoittanut. Kuvan 
julkaisuun vaikuttaa myös se, onko kyseessä 
julkinen vai yksityinen tila. Julkisella paikalla ku-
vaaminen on sallittua, mutta alaikäisen kuvan 
julkaisuun tarvitaan aina huoltajan lupa. Lisäksi 
esimerkiksi opetuskäyttöön on tekijäoikeuslais-
sa omat säännökset. Tekijänoikeuslain mukaan 
valokuvan tekijällä on oikeus määrätä valokuvas-
ta ja teoksen muuttamisesta. Eli kuvan muok-
kaukseen tarvitaan aina tekijän lupa. Muokkaa-
miseksi lasketaan värien muuttaminen, kuvan 
leikkaaminen ja rajaaminen. Edes tekijän nimeä 
tai nimimerkkiä ei saa ilman tekijän lupaa merki-
tä kuvaan. 

Rekisteröintiä, ilmoitusta tai mitään merkintää 
kuvan suojauksesta ei tarvita oikeuden saami-
seksi. Yleinen tapa on kuitenkin ilmoittaa tekijän-
oikeuden haltija merkinnällä: ”@ tekijän nimi ja 
julkaisuvuosi”. Kuvia julkaistaessa kuvaajan nimi 
tulisi aina liittää kuvaan. On syytä muistaa, että 
myös internetissä olevilla kuvilla oikeus on teki-
jällä, eli niidenkin käyttöön tarvitaan aina lupa. 
Yksityiseen käyttöön kuvia voi kopioida, mutta ei 
kuitenkaan julkaistavaksi. 

Tekijänoikeuksista löytyy tietoa Kopioston ja 
Finnfoton nettisivuilta. Jos olet julkaissut kuvia-
si netissä, voit etsiä kuviesi väärää käyttöä työ-
kaluilla, esimerkiksi Tineye, Googlen näköishaku 
tai Mozilla-selaimen lisäosa ovat tähän käyttöön 
tarkoitettuja.

Lopuksi 

Tässä hyvin pintapuolisesti valokuvauksen sa-
loja, toivon että se avasi hieman, mitä kaikkea 
valokuvaukseen sisältyy. Loppujen lopuksi valoku-
vaus on mukava harrastus, joka kuljettaa uusiin 

yllättäviinkin paikkoihin ja tilantei-
siin. Suosittelen jokaiselle rohkeaa 
kuvaamista kuvakulmia ja paikkoja 
vaihtamalla, jokaisella on oma tyy-
linsä kuvata. Muista, että säännöt 
on tehty rikottavaksi. 
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KEMKON VIRALLISET AGILITYKISAT VUONNA 2016

Viralliset agilitykilpailut
Kemissä

KemKon sorapohjaisella kentällä

lauantaina 28.–29.5.2016

Viikonlopun aikana 3 agilityrataa ja  
1 hyppyrata kaikille luokille

Tuomari: Jari Suomalainen

Ylitoimitsija: 
Minttu Merivirta 

(avustavina Essi Matinlassi, Janne Tuominen ja 
Ritva Tuominen)

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

Maksuna käy myös Smartum- ja Tyky-setelit

Maksu tilille: 
IBAN FI04 5131 0020 0461 58

(Osuuspankki)

Ilmoittautuminen pääasiassa SAGIn ilmoittautu-
misjärjestelmän kautta 20.5.2016 mennessä!

Tiedustelut: 
Minttu puh. 041 436 9016,
minttu.merivirta@gmail.com

Viikonlopun aikana eniten nollatuloksia teh-
nyt koirakko palkitaan 50 euron lahjakortilla 
tasoluokittain. Tasatilanteessa nopeimman 

yhteistuloksen tehnyt koirakko voittaa.

Viralliset agilitykilpailut
Kemissä

KemKon sorapohjaisella kentällä

13.–14.8.2016

Viikonlopun aikana 4 agilityrataa  
kaikille luokille

Tuomari: Ritva Herrala

Ylitoimitsija:
      Essi Matinlassi 

(avustavina Minttu Merivirta ja Ritva Tuominen)

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

Maksuna käy myös Smartum- ja Tyky-setelit

Maksu tilille: 
IBAN FI04 5131 0020 0461 58

(Osuuspankki)

Ilmoittautuminen pääasiassa SAGIn ilmoittautu-
misjärjestelmän kautta 3.8.2016 mennessä!

Tiedustelut: 
Essi puh. 044 084 8054,
essi.matinlassi@gmail.com
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KEMKOLAISTEN TULOKSIA VUODELTA 2015

AGILITY:

Bordercollie Lapintähti Xenia ”Senni”, Ohj. Tiina Maunu

3.4.15 Rovaniemi, 2-lk, -10,10
4.4.15 Rovaniemi, 2-lk, -12,60
7.6.15 Inari, 2-lk, -9,72 LUVA
16.8.15 Tornio, 2-lk, -2.26 LUVA, SERT
5.9.15 Keminmaa, 3-lk, -5,50

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

7.2.2015 Oulu, 1-lk, -0,87 LUVA
11.04.2015 Oulu, 1-lk, -2,67 LUVA, SERT

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

15.3.2015 Oulu, 3-lk, -3,44 
9.5.2015 Kemi, 3-lk, -4,21 SERT-A
24.5.2015 Skellefteå, 3-lk, tulos 0
5.6.2015 Inari (Saariselkä), 3-lk, -6,10 
5.7.2015 Piteå agilityrata, 3-lk, tulos 0 
11.7.2015 Kokkola, 3-lk, -5,31                
8.8.2015 Oulu, 3-lk, -0,60                 
8.8.2015 Oulu, 3-lk, -0,59
3.10.2015 Pello, 3-lk, -4,66
l3.10.2015 Pello, 3-lk, -0,56

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

8.3.2015 Oulu, 1-lk, -11,50, LUVA
18.4.2015 Oulu, 1-lk, Anders Virtanen, tulos 0, -13,41, sij.1,SERT
24.5.2015 Skellefteå, 2-lk, tulos 0, LUVA
4.7.2015 Piteå, 2-lk, tulos 0, LUVA
17.10.2015 Tornio, 2-lk, -8,50, LUVA, SERT

Suomenlapinkoira Tachetee Fimtso “Otso”, Ohj. Essi Matinlassi

14.2.2015 Oulu, 2-lk, -2,67
2.6.2015, Oulu, 2-lk, -2,79
19.9.2015 Oulu, 2-lk, -2,07, SERT --> siirto 3-lk
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Shetlanninlammaskoira Tricky Blue’s First Blue Boy ”Järvinen”, Ohj. Essi Matinlassi

4.10.2015 Pello, 1-lk, -15,68, LUVA

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

15.3.2015 Oulu, 3-lk, -10,78
11.4.2015 Oulu, 3-lk, -6,29
19.4.2015 Oulu, 3-lk, -5,98
3.5.2015 Tornio, 3-lk, -6,48
3.5.2015 Tornio, 3-lk, -7,28, CACIAG
23.5.2015 Skellefteå, 3-lk, tulos 0
24.5.2015 Skellefteå, 3-lk, tulos 0
7.6.2015 Inari (Saariselkä), 3-lk, -7,67           
12.6.2015 Oulu, 3-lk, -4,79
4.7.2015 Piteå, 3-lk, tulos 0
25.7.2015 Kemi, 3-lk, -7,38 
25.7.2015 Kemi, 3-lk, -6,40
8.8.2015 Oulu, 3-lk, -7,38
15.8.2015 Tornio, 3-lk, -7,19
23.8.2015 Kalix, 3-lk, tulos 0
30.8.2015 Rovaniemi, 3-lk, -6,79
30.8.2015 Rovaniemi, 3-lk, -9,66
6.9.2015 Keminmaa, 3-lk, -5,22
19.9.2015 Oulu, 3-lk, -4,65
20.9.2015 Oulu, 3-lk, -8,78
20.9.2015 Oulu, 3-lk, -9,88
4.10.2015 Pello, 3-lk, -12,15

X-rotu “Nuusku”, Ohj. Seija Kekäläinen

1.5.2015 Tornio, 3-lk, -2,28
9.5.2015 Kemi, 3-lk, -3,31
21.5.2015 Keminmaa, 3-lk, -8,52
21.5.2015 Keminmaa, 3-lk, -9,77
23.5.2015 Rovaniemi, 3-lk, -1,18
5.6.2015 Saariselkä, 3-lk, -0,98
5.6.2015 Saariselkä, 3-lk, -3,04
6.6.2015 Saariselkä, 3-lk, -0,41
6.6.2015 Saariselkä, 3-lk, -4,16
7.6. Saariselkä, 3-lk, -0,74

Shetlanninlammaskoira Sinisilkin Silkki-Kukkanen ”Usva”, Ohj. Venla Tuominen 

3.4.2015 Rovaniemi,  1-lk, LUVA
24.5.2015 Rovaniemi,  1-lk, LUVA, SERT, nousu 2-lk
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Shetlanninlammaskoira FI AVA FI AVA-H SE AVA Frostice Exotic Blue Image “Veeti”, Ohj. Ritva Tuominen

3.4.2015 Rovaniemi, 3-lk, -6,90
9.5.2015 Kemi, 3-lk, -9,87
12.06.2015 Oulu, 3-lk, -2,33
4.7.2015 Piteå, 3-lk, tulos 0
5.7.2015 Piteå, 3-lk, tulos 0
5.7.2015 Piteå, 3-lk, tulos 0
25.7.2015 Kemi, 3-lk, -6,00   
25.7.2015 Kemi, 3-lk, -8,97
9.8.2015 Oulu, 3-lk, -9,95 
15.8.2015 Tornio, 3-lk, -5,41 (PM)
15.8.2015 Tornio, 3-lk, -5,64 (PM)
15.8 piirinmestaruuskisojen yhteistulos PM3
23.8.2015 Kalix, 3-lk, tulos 0
5.9.2015 Keminmaa, 3-lk, -7,17   
5.9.2015 Keminmaa, 3-lk, -8,30 
22.11.2015 Oulu, 3-lk, -10,22
22.11.2015 Oulu, 3-lk, -7,85  

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

29.3.2015, Tornio, 3-lk, -5,09
12.4.2015, Oulu, 3-lk, -1,04
1.05.2015,Tornio, 3-lk, -8,77
9.05.2015, Kemi, 3-lk, -7,28
23.5.2015 Skellefteå, 3-lk, tulos 0
4.7.2015  Piteå, 3-lk, tulos 0
12.7.2015, Kokkola, 3-lk, -8,09 
30.8.2015, Rovaniemi, 3-lk, -2,75            
21.11.2015, Oulu, 3-lk, -2,81  
21.11.2015, Oulu, 3-lk, -2,05

Bordercollie Secretmoor’s Touch Of Magic “Neccu”, Ohj. Seija Kekäläinen

23.5.2015 Rovaniemi, 1-lk, -14,72 LUVA, SERT, nousu kakkosiin
7.6.2015 Saariselkä, 2-lk, -6,92 LUVA 
17.10.2015 Tornio, 2-lk, -9,34 LUVA

Australianpaimenkoira Ardiente Querrero Orgulloso “Dino”, Ohj. Fanny Dianoff

28.3.2015 Tornio, 1lk, -17,82 LUVA
7.6.2015 Inari, 1lk, -13,72 LUVA
7.6.2015 Inari, 1lk -17,05 SERT + Saariselkäcupin voitto
23.8.2015 Oulu, 2lk, -6,14 LUVA
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NÄYTTELYT:

Tiibetinterrieri C.I.B POHJ FI SE NO EE MVA Pindaros Hot Headline “Ville”, 
Om. Minttu Merivirta
27.6.2015 Gällivare, VAL-ERI VAK2 SA PU2
29.8.2015 Pyhäjoki, VAL-ERI VAK1 SA PU1 ROP

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

10.1.2015 Kajaani, VAL-ERI VAK1 SA PN4
17.5.2015 Piteå, VAL-ERI VAK1 SA PN1 ROP
20.6.2015 Rovaniemi, VAL-ERI VAK2 SA PN3
27.6.2015 Gällivare, VAL-ERI VAK1 SA PN1 VSP CACIB ---> C.I.B
5.7. Piteå, VAL-ERI VAK1 SA PN2
12.7.2015 Oulu, VAL-ERI VAK2 SA PN2
18.7.2015 Kemi, VAL-ERI VAK3 SA PN3
29.8.2015 Pyhäjoki, VAL-ERI VAK1 SA PN2

Shetlanninlammaskoira Moorwood Dandy In Gold “Danny”, 
Om. Taru Mäkimartti

28.6.2015 Jällivaara, AVO-ERI, AVK2, SA, PU-3, VASERT

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

18.7.2015 Kemi, AVO-ERI AVK1 SA PN1 ROP SERT CACIB

Kääpiöpinseri Herzlich Prinz Lorencio “Ahti”, Om. Piia Perttula

20.6.2015 Rovaniemi, JUN-ERI JUK1 SA PU3

Shetlanninlammaskoira TaikaTuokion LapinVelho, ”Taatsi”, Om. Essi Matinlassi

22.8.2015 Oulu ER, PEK4, KP

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

17.5.2015 Piteå, AVO, ERI, SA, PU3, Vara-Cacib
20.6.2015 Rovaniemi, AVO, ERI, AVK2, SA
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MUUT LAJIT:

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

Rally-toko:
14.2.2015 Oulu, 88 p. ALOHYV
16.5.2015 Kemi, 100 p. ALOHYV
23.5.2015 Kannus, 93 p. ALOHYV, RTK1
12.7.2015 Kemi, 77 p. AVOHYV

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

Rally-toko:
16.5.2015 Kemi, 91 p. ALOHYV
6.8.2015 Oulu, 75 p. ALOHYV

Bordercollie Lapintähti Xenia  ”Senni” 
Om. Tiina Maunu

Toko:
1.8.15 Kemi, 266 p.  Avo1
12.9.15 Tornio, 262 p. Avo1
31.10.15 Tornio, 294 p. Avo1 KP TK2

Welsh corgi pembroke RTK3 RTK2 RTK1 Fatikon Ärrä “Tilli”, Ohj. Henna Karjalainen

Rally-Toko:
14.3.2015 Kannus, 88 p. AVOHYV
23.5.2015 Kalajoki, 80 p. AVOHYV, RTK2
27.6.2015 Sievi, 89 p. VOIHYV, TP
5.10.2015 Kannus, 70 p. VOIHYV
12.12.2015 Kannus, 85 p. VOIHYV, RTK3

Suomenlapinkoira Tachetee Fimtso “Otso”, Ohj. Essi Matinlassi

16.5.2015 Kemi, 99 p. ALOHYV
12.7.2015 Kemi, 97 p. ALOHYV
6.8.2015 Oulu, 95 p. RTK1
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Shetlanninlammaskoira, FI AVA-H Taikahännän Papu ”Papu”,  
Om. Kirsi Yliruokanen, ohj. Jukka Yliruokanen
• Suomen hyppyvalio, vahvistettu 9.9.2015

Shetlanninlammaskoira, FI AVA Taikahännän Lumikki ”Kiti”, 
Om & ohj. Kirsi Yliruokanen
• Suomen agilityvalio, vahvistettu 18.11.2015

VALIOT:

Kuva: Taru Mäkimartti



Kuva: Tiina Maunu

Kemin Koiraharrastajat ry
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