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Hei! Tätä kirjoittaessa kesä alkaa olemaan ohi ja syksy 
tekee tuloaan. Olemme järjestäneet kahdet agikisat sekä 
kahdet rally-tokokilpailut tänä vuonna. Lisäksi on ollut pal-
jon muitakin tapahtumia, joissa on tarvittu paljon talkoolai-
sia. Kiitoksia kaikille talkoisiin osallistuneille!

Agilityn puolella eletään muutosten aikaa, kun ensi vuoden alusta tulee kaksi uutta säkäluokkaa 
kilpailuihin sekä joukkuekilpailut muuttuvat. Sagin hallituksen päätöksen mukaan kaikkien koirakoi-
den, jotka kilpailevat 1.7.2018 jälkeen, pitää hommata erillinen mittaustodistus. Uusiin säkäluokkiin 
menevien pitää hankkia todistus ennen kuin pääsevät kilpailemaan uuteen luokkaan. Pohjois-Suo-
messa ei ole ainakaan vielä ole järjestetty mittaustapahtumaa.
 
Joukkuekilpailua sekä uusia luokkia koskevat tarkentavat päätökset tehdään Sagin syyskokoukses-
sa  25.–26.11. Hämeenlinnassa. Tarkoitus olisi saada Pohjois-Suomen seurojen edustajia paikalle 
mahdollisimman paljon, jotta saataisiin meidänkin ääni kuuluville.
 
Agilitykilpailujen osallistujamäärät ovat olleet laskussa. Syynä ei ole kisaajien määrän väheneminen 
vaan kilpailujen määrän kasvaminen, jonka vuoksi kisaajat jakaantuvat eri kilpailuihin. Jatkossa pitää 
siis miettiä uusia keinoja rahoittaa seuran toimintaa. Hyvistä ideoista kannattaa infota johtokun-
taa. 

Hyvää syksyä kaikille!

Janne Tuominen, Kemin Koiraharrastajat ry:n puheenjohtaja

PUHEENJOHTAJAN 
PALSTA

PÄÄTOIMITTAJALTA
Hei seuramme jäsenet! Vuosi lähenee loppuaan, joten toivottavasti tämä Kemkolainen-jäsenleh-
temme antaa teille antoisia lukuhetkiä syksyn pimeneviin iltoihin. Perinteisestihän Kemkolainen 
on ilmestynyt jo keväämmällä, mutta tänä vuonna muiden kiireiden vuoksi lehden julkaisu viivästyi 
parilla kuukaudella. Vuonna 2017 on jo ehtinyt tapahtua vaikka ja mitä uutta, mutta toivottavasti 
yhä jaksatte palata muistelemaan vuoden 2016 huippuhetkiä ja hienoja saavutuksia. Vuosi vuo-
delta on ollut ilo lehdessämme nostaa esiin kemkolaisten hienoja suorituksia lajissa kuin lajissa.

Ensi vuonna olisi tavoitteena saada Kemkolainen kasaan taas jo kevään aikana. Tähän tarvitaan 
teidän kaikkien apua, sillä lehti ei synny itsestään. Kaikki jutut, niin lyhyemmät kuin pidemmät, 
otetaan innolla vastaan! Oletko sinä kokenut koirasi kanssa tänä vuonna jotain sellaista, josta 
haluaisit ensi vuoden lehdessä kertoa? Jos haluat jakaa muistosi, 
niin ole rohkeasti minuun yhteyksissä! Minttu
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KEMIN KOIRAHARRASTAJAT RY:N JOHTOKUNTA 2017

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@gmail.com

Sihteeri
Ritva Tuominen

p. 040 585 8511
eveetun@gmail.com

Rahastonhoitaja
Seija Kekäläinen

p. 040 740 9318
seija.kekalainen@gmail.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
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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.

Haluatko mukaan 
harrastustoimintaan? Kaikesta 
järjestettävästä koulutuksesta 

ilmoitetaan Kemin Koiraharrastajien 
kotisivuilla osoitteessa:

www.keminkoiraharrastajat.com.

Tervetuloa mukaan 
koiraharrastusten pariin!
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JOHTOKUNTA ESITTÄYTYY

JANNE TUOMINEN

Hei! Olen Janne Tuominen ja toimin Kemin Koira-
harrastajat ry:n puheenjohtajana. Kilpailen agilitys-
sä tällä hetkellä sheltti Taikalla 8 v ja bordercollie 
Tessalla 7 v. Lisäksi meillä on sheltti Oona, joka on 
Venlan uusi kisakoira, sekä jo eläkkeelle jääneet col-
lie Niki ja sheltti Usva. Perheemme uusin tulokas on 
sheltti Windy.  Windystä olisi tarkoitus tulla minulle 
uusi kisakoira, mutta aika näyttää…

JUHA ALAPERÄ

Hei, olen Juha Alaperä, KemKon varapu-
heenjohtaja, ja taitaako se olla jo kuudes vuo-
si KemKon johtokunnassa. Niin ne vuodet 
vierii ja kilpakoirat vanhenee; Tete (shetlan-
ninlammaskoira) täyttää jo 10 vuotta tänä 
vuonna ja Danakin (bordercollie) 7 vuotta. 

Loppuvuosi 2016 ja vuosi 2017 on mennyt 
lähestulkoon pilalle kaikenlaisten loukkaan-
tumisien ja vaivojen johdosta. Joten paljoa 
ei ole tuloksellisesti kerrottavaa edellisen 
Kemkolaisen jälkeen.

Nyt kun en ole oikein täysipainoisesti pys-
tynyt harjoittelemaan niin olen painottanut 
harjoitteluani enemmänkin etäohjaus puo-

lelle; toivottavasti se kantaa hedelmää tule-
vaisuudessa, kun pääsee taas normaalisti 
harjoittelemaan. Ja mitä vanhemmaksi sitä 
tulee, niin sitä enemmän sitä taitaa tarvita.
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RITVA TUOMINEN

Olen Ritva Tuominen, KemKon johtokunnan 
jäsen, jäsensihteeri ja agilitykoulutusvastaa-
va. Perheeseeni kuuluu aviomies Matti sekä 
kaksi urosshelttiä, Viki 15 v sekä  Eetu 10 v, 
kaksi shelttityttöä, Eve 8 v ja uusimpana Ipa-
na 6 kk, ja kolme bc-tyttöä, Iina 7 v, Noita 4 v 
ja Noidan tyttö Hippa 1 v. Olen toiminut ker-
hossa jo 20 v milloin missäkin virassa vuo-
desta 1995 eli heti kerhon perustamisesta 
lähtien. Harrastan enää vain agia ja koirien 
pienimuotoista kasvatusta kennel Eveetun 
-nimellä. Hallilla ja kentällä tavataan.

SEIJA KEKÄLÄINEN

Hei, minä olen Seija Kekäläi-
nen. Kemkon toiminnassa 
olen ollut mukana kymme-
nisen vuotta ja rahaston-
hoitajana olen toiminut 
vuodesta 2011 alkaen ja 
edelleen jatkan samassa 
tehtävässä.  Vapaa-aikani 
kuluu suurelta osin koira-
harrastuksen parissa. Hy-
vässä seurassa on mukava 
harrastaa ja talkoilla. :) Har-
rastus- ja kisakavereina mi-
nulla on x-rotuinen Nuusku 

(10 v), joka on jo osa-aikaeläkeläinen, bordercollie Neccu (6 v) ja uusin karvakaverini Ninja (14 kk). 
Nuusku ja Neccu kisaavat agilityssa 3-luokassa. Necun kanssa harrastuksiimme kuuluu myös ral-
ly-toko, jonka olemme aloittaneet syksyllä 2016. RT-kisoissakin olemme käyneet muutamia kertoja 
ihan hyvin tuloksin. Agilitya on aloiteltu myös Ninjan kanssa, nähtäväksi jää mihin juniorin kanssa 
edetään. Toiminnassamme aktiivisesti mukana on myös mieheni Kyösti, joka toimii huoltojoukossa-
ni kepona ja seuramme ”aurauspäällikkönä”.  

Mukavaa ja rentoa harrastus- ja kisavuotta kaikille! 
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JULIA NEVALAINEN

Hei vaan kaikki kemkolaiset. Olen Julia 
Nevalainen ja kolmas kausi meneillään 
johtokunnassa. Taloudessa on tällä het-
kellä neljä koiraa, ja harrastan pääasias-
sa agilitya ja rally-tokoa. Näyttelyissä 
tulee joskus harvakseltaan piipahdettua 
ja silloin tällöin käymme lapinkoirilla pai-
mentamassa. Sohvan valtaamista ja kai-
naloisena oloa nyt unohtamatta. Kahden 
lapinkoiran lisäksi meilla on pieni venä-
jäntoy ja nuorimmaisena tassuttelijana 
hovawart. Koirien kans puuhaaminen on 
vaan niin kivaa, etten varmasti muuten 
osaisi ollakaan. Monena iltana viikossa 
meihin voikin hallilla tai kentällä törmäil-
lä. Mukavia treenejä mukavassa seuras-
sa ja tsemppiä kaikkiin koitoksiin!

ESSI MATINLASSI

Hei! Olen Essi Matinlassi ja nyt viidet-
tä vuotta johtokunnassa. Perheeseeni 
kuuluvat avopuoliso sekä lehden ilmes-
tymishetkellä puolen vuoden ikäinen 
tytär. Koiria minulle on kertynyt kolme. 
Lauman vanhin on suomenlapinkoira 
Otso, 9 vuotta. Otso on ollut jo useam-
man vuoden osa-aikaeläkkeellä har-
rastuksista. Otso kisailee silloin tällöin 
vielä maxi3-luokassa. Keskimmäisenä 
laumassa on shetlanninlammaskoira 
Järvinen, 5 vuotta. Järvinen kisaa me-
di3-luokassa. Nuorimpana laumassa 
elelee shetlanninlammaskoira Taatsi 3 
vuotta. Se ei ole vielä kisauraansa medi-
luokassa aloittanut. Lisäksi kaikkien koi-
rien kanssa harrastetaan paimennusta, 
näyttelytreenejä, nenänkäyttöä sekä ral-
ly-tokoa enemmän ja vähemmän. 
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MINTTU MERIVIRTA
 
Heips! Olen Minttu Merivirta, johtokunnan jäsen, rally-
tokovastaava ja jäsenlehtemme päätoimittaja. Johtokunnassa 
olen ollut mukana aina vuodesta 2011. Kotijoukkoihin kuuluvat 
6-vuotias Helmi-tiibetinterrieri ja vähän päälle vuoden ikäinen 
poikansa Messi. Lisäksi nurkissa pyörii 2-vuotias schapendoes 
Elmeri, joka hyvin tietää olevansa tibbejen alapuolella 
koiralauman sisäisessä hierarkiassa. :D 

Vaikka Elmeri onkin koiralaumassa alimmaisena, niin 
harrastuspuolella se on laumamme ykköstykki, jonka kanssa 
ollaan ihan kivoin tuloksin harrastettu rally-tokoa ja näyttelyitä 
ja vähän huonommin tuloksin agilitya. Messin kanssa ollaan 
keskitytty näyttelypuolelle, ja Helmi on tällä hetkellä pelkästään 
kotikoirana, vaikka onkin tehnyt ihan hienon uran näyttelyiden 
ja agilityn osalta. 

Tällä hetkellä olen itse kouluttajana keskittynyt rally-tokoon, ja 
onkin ollut hienoa huomata, kuinka yhä useampi kemkolainen 
on innostunut tästäkin lajista agilityn rinnalla. Agility on aina 
ollut ja tulee aina olemaankin seuran päälaji, mutta se, että 
seuramme jäsenet edustavat seuraa useamma lajissa, on 
vain plussaa!

FANNY-MARIA DIANOFF

Moikka moi! Olen Fanny Dianoff ja johtokunnassa 
olen ollut mukana muutaman vuoden. Jäsen olen 
ollut yli kymmenen vuotta. Viikottain toimin agility-
ryhmissä vetäjänä. 

Kotoa löytyy Donna 12 v tolleri ja Dino 4 v aussi. 
Agility on minun ja Dinon pääharrastus, ja kisaam-
mekin siinä 3-luokassa. Tokoa tehdään silloin täl-
löin. 

Syksy tekee vauhdilla tuloaan, ja tapahtumia ja kiso-
ja on paljon tulossa. Nähdään kentällä ja kisoissa!
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HALLI- JA KENTTÄHINNASTO 2017

Kemin Koiraharrastajat ry:n käytössä oleva hiekkapohjainen kenttä ja keinonurmipohjainen hal-
limme sijaitsevat noin 3 km Kemin eteläpuolella, vanhan 4-tien varressa. Halli (16 x 38 metriä) on 
kylmä, liimapuurunkoinen, pressukattoinen ja täysin talkoovoimin koiraharrastuskäyttöön raken-
nettu. 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 
edellisen 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 2016

1. Jaana Ketola ja sheltti Luka, 173 pistettä

2. Janne Tuominen ja sheltti Taika, 159 pistettä

3. Ritva Tuominen ja sheltti Eetu, 148 pistettä

4. Seija Kekäläinen ja x-rotu Nuusku, 141 pistettä

5. Jaana Ketola ja sheltti Vili, 134 pistettä

6. Ritva Tuominen ja bc Iina, 127 pistettä

7. Fanny Dianoff ja auspai Dino, 116 pistettä

8. Venla Tuominen ja sheltti Usva, 114 pistettä

9. Ritva Tuominen ja bc Noita, 110 pistettä

10. Julia Nevalainen ja slapko Unna, 106 pistettä

11. Ritva Tuominen ja sheltti Veeti, 105 pistettä

12. Ritva Tuominen ja sheltti Eve, 90 pistettä

13. Tiina Maunu ja bc Senni, 89 pistettä

14. Essi Matinlassi ja sheltti Järvinen, 79 pistettä

15. Minttu Merivirta ja tiiter Helmi, 46 pistettä

16. Seija Kekäläinen ja bc Neccu, 34 pistettä
       Tarja Aalto ja kääpin Manu, 34 pistettä

17. Anna-Riina Rajala ja x-rotu Hugo, 27 pistettä

18. Julia Nevalainen ja slapko Isla 12 pistettä

19. Anu Nevanoja ja pyrpai Pihka 8 pistettä

20. Mari Lappalainen ja kesvil Roni, 7 pistettä

21. Satu Sarajärvi ja bc Wode, 6 pistettä
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Rakkaudesta agilityyn – 
vaikeuksien kautta voittoon! 

Luka on 7-vuotias uros, viral-
liselta nimeltään FI AVA FI 
AVA-H Dash’ing Infinite Idealist. 
Minulle se on ihannekaveri agili-
tyradalle, jonka kanssa mieluus-
ti lähden kisaamaan tai harras-
tamaan, kun se nykyään toimii 
useimmiten kuin ajatus. Lukan 
kanssa ollaan työstetty kontak-
teja kuntoon pitkän aikaa, kun-
nes ne sitten viimein avautuivat 
kesällä 2016 meille molem-
mille Minna Martimon kontak-
tikoulutuksessa. Näitä oppeja 
ollaan määrätietoisesti työstet-
ty eteenpäin. Tämä mahdollisti 
meille enemmän nollatuloksia, 
kun agilityradoillakin alkoi tulla 
puhtaita ratoja. 

Kesäkuussa agilityn Suomen 
mestaruuskisoissa olimme me-
dien finaalissa lopullisella sijoi-
tuksella 24./262 koirakosta, 
ja heinäkuussa shetlanninlam-
maskoirien mestaruuskisoissa 
sijoitus oli 2. Siirryimme Kemiin 
muuton myötä KemKon riveihin 
elokuussa 2016. Heti elokuus-
sa saimme edustaa KemKoa 
Rovaniemen piirinmestaruuski-
soissa, joissa Luka teki hienon päivän ollen yksilöissä PiirM2 ja medijoukkueessa joukkue taisteli 
hopealle. Loppuvuotena Luka tykitti hienoja tuloksia, ja lyhyessä ajassa saimme vuoden agilitykoiran 
tuloksiin vaaditut nollat kasaan. Vuoden agilitykoira -tittelin kruunasi lokakuussa Pellon kisoissa Lu-
kan valioituminen sekä hyppy- että agilityvalioksi peräkkäisillä radoilla. Näillä eväillä on hyvä jatkaa 
vuotta 2017.

LUKA, VUODEN AGILITYKOIRA 2016
Jaana Ketola
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KEMKON VUODEN AGILITYTULOKAS 2016

1. Tarja Aalto ja kääpin Manu, 34 pistettä

2. Anna-Riina Rajala ja x-rotu Hugo, 27 pistettä

3. Anu Nevanoja ja pyrpal Pihka, 8 pistettä

4. Satu Sarajärvi ja bc Wode, 6 pistettä

KemKon 
Vuoden 

agilitytulokas 
2016: Manu

Kuva: Katja Koivuniemi
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KEMKON VUODEN RALLY-TOKOKOIRA 2016

1. Welsh Corgi Pembroke RTK4 Fatikon Ärrä ”Tilli”, 203,2 pistettä

2. Schapendoes FI MVA RTK4 High Volts Looping Louis ”Elmeri”, 117,8 pistettä 

3. Shetlanninlammaskoira RTK2 Moorwood Dandy In Gold ”Danny”, 102,8 pistettä

4. Suomenlapinkoira RTK2 Paukapää Glacial ”Unna”, 66,6 pistettä

5. Lk. pyreneittenpaimenkoira FI MVA RTK2 Salokannel Chaos ”Pihka”, 52,4 pistettä

6. Tiibetinterrieri C.I.B, POHJ, FI, SE, NO EE MVA RTK1 Pindaros Kick Inside ”Helmi”, 
36,9 pistettä

7. Tiibetinterrieri C.I.B, POHJ, FI, SE, NO EE MVA RTK1 Pindaros Hot Headline ”Ville”, 
16 pistettä

KEMKON VUODEN NÄYTTELYKOIRA 2016

1. Englanninkääpiöterrieri C.I.B FI, SE, EE MVA EEV-16 Great Bernina’s Niisku-
neiti ”Niisku”, 93 pistettä

2. Pitkäkarvainen collie NO, EE, LV MVA Windy Forest’s Hard Time Lover ”Rico”, 82 pistettä 

3. Keskikokoinen villakoira FI MVA Paradisiacal Cinderella The Queen ”Heta”, 60 pistettä

4. Kääpiöpinseri LT, LV, EE, BALT JMVA Metsätien Mini Cinnamon ”Manu”, 57 pistettä

5. Tiibetinterrieri C.I.B, POHJ, FI, SE, NO EE MVA Pindaros Hot Headline ”Ville”, 26 pistettä

6. Schapendoes FI MVA High Volts Looping Louis ”Elmeri”, 22 pistettä
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NIISKU, VUODEN NÄYTTELYKOIRA 2016
Miisa Saukkonen

Taival Niiskun kanssa ei ole ollut helppo. Heti 
pentuna Niiskun kotiin saatuani huomasin, että 
se on varautunut vieraita kohtaan. Se reagoi 
tuntemattomiin haukkumalla samaan aikaan pe-
rääntyen. Olin aika hukassa, kun ensimmäinen 
oma koira ei ollutkaan helppo tapaus. Olen saa-
nut tehdä paljon töitä asian eteen, jotta arkipäi-
vän tilanteet sujuvat ongelmitta. En uskalla edes 
ajatella, missä tilanteessa oltaisiin, jos en olisi 
yrittänyt viedä asiaa sinnikkäästi eteenpäin. 

Ongelmat Niiskun kanssa olivat yksi syy, miksi 
aloimme käymään näyttelyissä ja nimenomaan 
näyttelyharjoituksissa. Olin ajatellut, että käyn 
mahdollisesti parissa näyttelyssä, mutta koska 
koiralle oli saatava hyviä kokemuksia tuntemat-
tomista ja sen oli totuttavana muihin, koin näyt-
telyharrastuksen olevan hyvä mahdollisuus sii-

hen, ja senkin takia pari näyttelyä muuttui vähän 
useammaksi. Tavoitteena oli, että koira pystyisi 
toimimaan rennosti tilanteessa kuin tilanteessa. 
Kävimme myös pari rally-toko- ja tokokurssia, joi-
den tavoitteena oli ainoastaan saada yhteistyö 
pelaamaan ja vahvistaa meidän välistä suhdet-
tamme. Toiveenani oli, että olisin pystynyt vie-
mään em. harrastukset pidemmällekin, mutta 
tuohon aikaan ko. tilanteet olivat liian vaikeita 
koiralle täyteen toimintakykyyn.

Ihan ensimmäisessä pentunäyttelyssään Niisku 
kiipesi pöydällä ollessaan minua pitkin tuomaria 
karkuun. Missään nimessä näyttelyharrastuk-
sen jatkaminen ei ole ollut koiran kiusaamista, 
vaan sen avulla olen saanut koiran totutettua 
vieraisiin ihmisiin, koiran ehdoilla hitaasti edeten. 
Toki riskinä on se, että aina tuntemattomat ih-

miset eivät välttämättä 
käsittele koiraa kovin 

Englanninkääpiöterrieri C.I.B FI, SE, EE MVA EEV-16 Great Bernina’s Niiskuneiti ”Niisku”

Niisku sijoittui Suomen Englanninkääpiöterrierit ry:n 
Vuoden PikkuMusta 2016 -kisassa sijalle 8
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hellästi vaan voivat olla hyvinkin kovakouraisia 
ja aiheuttaa koiralle ikäviä kokemuksia, vaikka 
olisivat kuinka kokeneita koiraihmisiä tahansa. 
Meillä ei kuitenkaan ole näyttelyihin liittyen sat-
tunut mitään ikävää takapakkia, mutta niitä on 
sattunut useampia kertoja ulkoillessa, kun tietä-
mättömät ihmiset ovat tulleet lässyttämään koi-
ralle ja koiran reagoidessa tähän pelolla he eivät 
ole osanneet suhtautua siihen oikein vaan yrit-
täneet vain lähestyä koiraa entisestään. Omista-
jana nuo tilanteet ovat erittäin haastavia, koska 
niitä ei pysty ennakoimaan. Näyttelyt ovat kuiten-
kin olleet meille ainoastaan positiivisia ongelman 
ratkaisemisen kannalta.

Kun Niisku alkoi toimia näyttelytilanteissa toivo-
tulla tavalla, alkoi hyvien arvostelujen lisäksi tulla 
sijoituksiakin. Möröt oli selätetty, mutta kuka-
pas sitä jättäisi kemut kesken, kun menot vain 
senkun paranee. ”Muutamassa” näyttelyssä on 
siis tosiaan tullut käytyä. Nykyään Niisku nauttii 
näyttelytilanteista, vaikka pöytä ei sen lempihom-
maa edelleenkään ole. Se taitaa tietää, milloin 

on näytön paikka, sillä nykyään se esiintyy ke-
hässä niin, että liikkeitä esittäessä joudun lähes 
juoksemaan sen perässä. Häntä heiluen vetää 
menemään! 

Niisku näyttelykoirana

Näyttelykoirana Niisku on ulkomuotonsa puoles-
ta helppo: ennen näyttelyä lyhennän edellisenä 
päivänä sen kynnet ja ennen kehään astumis-
ta pyyhkäisen pölyt koiran turkista. Siinäpä se. 
Ei vaikeaa. Mutta, koiran erittäin ohut turkki ai-
heuttaa usein vaikeuksia esiintymisen suhteen. 
Niisku on erityisen herkkä kylmälle. Jo pelkkä 
kesäinen tuulenvire saa sen tärisemään. Viime 
kesä olikin ilmojen puolesta ihan surkea. Lähes 
jokaisessa näyttelyssä oli todella kurja ilma, ja 
kun se huono ilma sattuu kohdalle, ei Niiskun 
esiintymiseen auta edes sen rakastamat pallot 
vaan koira muuttuu katkaravuksi. Se ei todella-
kaan silloin esiinny edukseen, eikä sitä tosiaan 
saa millään ilveellä esiintymään. Niiskun kohdalla 
sää onkin melkein verrannollinen näyttelytulok-
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Niisku on myös osallistunut lukuisiin Great Bernina’s -kasvattajaryhmiin (Niisku toinen oikealta)

ENGLANNINKÄÄPIÖTERRIERI

English Toy Terrier (Black and Tan) = ETT, enkku

RODUN KOTIMAA: nimensä mukaisesti Englanti, ja enkku onkin vanhin englanti-
lainen kääpiökoirarotu

ALKUPERÄINEN KÄYTTÖTARKOITUS: rottakoira, joka edelleen kykenee alkupe-
räiseen tehtäväänsä

POPULAATIO: Suomessa noin 400–500 koiraa, Englannissa rotu kuuluu ns. uha-
nalaisten rotujen listalle

TUNNISTAT: sekoitetaan usein kääpiöpinseriin, mutta ETT on sirompi, yleensä 
hieman korkeampi, häntä laskeutuu alas, korvat ovat liekinmuotoiset, poskissa on 

tan-väriset pilkut, sillä on syvä rintakehä ja kuroutunut vatsalinja

HYVÄ TIETÄÄ: pienen kannan vuoksi rotuun on sekoitettu amerikkalaista toyman-
chesterinterrieriä, joka Euroopassa rekisteröidään englanninkääpiöterrieriksi, 

vaikka kyseessä on eri rotu
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seen. Niisku on parhaimmillaan mitä kuumempi 
ilma on, eikä vielä ole tullut vastaan niin hiostavaa 
säätä, jolloin Niisku ei kykenisi toimimaan. 

Viime vuosi

Viime vuoden tavoitteina oli saada Norjan ja Viron 
sertit sekä saavuttaa kansainvälisen muotovalion 
arvo. Kaksi viimeistä onnistui, mutta Norjan reis-
su jäi meillä kokonaan tekemättä. Yhteensä Niis-
ku sai viime vuoden aikana 3 x ROP, 1 x VSP, 3 x 
PN2, 3 x PN3, 3 x CACIB, 2 x VARACA, 1 x SERT 
(Viro) & 11 x SA + tittelit Viron Voittaja 2016, 
Viron muotovalio & Kansainvälinen muotovalio 
C.I.B.

Niisku ehti saada viisi CACIBia ennen vuoden 
määräajan täyttymistä ensimmäisen ja viimeisen 
CACIBin välillä. Viidennen CACIBinsa se sai kahta 
viikkoa ennen tuota määräaikaa. Sen jälkeen CA-
CIBin metsästäminen alkoikin käydä ihan työstä! 
Kaikenlaista sattui ja tapahtui (mm. myrkyisiä il-
moja), ja kaksi varaCACIBiakin ehti kertyä. Lopul-
ta viimeinen tarvittava CACIB saatiin Jyväskylän 
näyttelystä 12.11., jossa enkkuja oli mukana suu-
ri määrä. Mikäpäs sen parempaa kuin pärjätä 
isossa näyttelyssä! 

Tavoitteet

Tulevaisuudessa aiomme mahdollisesti käydä 
joissain Voittaja-näyttelyissä, ja suurimpana haa-
veena näyttelyiden suhteen olisi joku vuosi lähteä 
Cruftsiin, joka on maailman suurin koiranäyttely 
ja järjestetään rotumme kotimaassa Iso-Britanni-
assa. Toivoisin myös Niiskun vielä saavan Norjan 
SERTin, jolloin siitä tulisi sekä Norjan muotovalio 
että Pohjoismaiden muotovalio. Tarkoituksena 
olisikin tehdä lokakuussa reissu Harstadiin.

Norjan reissun lisäksi tänä vuonna suunnitelmis-
sa on osallistua niinkin mitättömiin näyttelyihin 
kuin Saksan Voittaja 2017 ja Maailman Voittaja 
2017 Saksan Leipzigissa. Me lähdemme Niiskun 
kanssa moikkaamaan ihanaa Great Bernina’s 
Rin Tin Tiniä aka Riniä, jonka vein viime syksynä 
pienenä pentuna Saksaan asustelemaan. Reis-
sua odotellessa!

NIISKUNEIDIN SÄÄTUTKA: 

+30 NYT on sopiva! Elän unelmaani. ♥♥♥

+25 Ihanaa! ♥

+20 Kohta on jo lämmin. Palvelija, aurinko-
tuoli esille!

+15 Tämä on ihan ok. Nautin elämästä.

+10 Olen tärisemättä, JOS ei tuule.

+5   Palelee! ÄKKIÄ TAKKI PÄÄLLE!!

0     Oi, miksi?!

-5   Jään mieluummin sisälle.

-10 En kykene liikkumaan, jos korviani ja tas-
sujani ei suojata!

-15 Jäätävää! Äkkiä sisälle!

-20 Kidutusta!! Soittakaa eläinsuojeluun 
HETI!

-25 Kuolen!! Yhyy...

-30 KUOLEN!!!
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KemKon 
Vuoden rally-

tokokoira 
2016: Tilli

KEMKON VUODEN KOIRA -KILPAILUT 2017

Kaikki KemKon jäsenet voivat osallistua seuraaviin kilpailuihin:
KemKon vuoden agilitytulokas 2017 || KemKon vuoden agilitykoira 2017 || KemKon vuo-
den näyttelykoira 2017 || KemKon vuoden rally-tokokoira 2017 || KemKon vuoden tokokoira 
2017.

Kaikkiin kilpailuihin tulee osallistua viimeistään 15.1.2018 (myöhästyneitä ilmoittautumisia 
ei oteta mukaan). Agilitykoira-kilpailujen ilmoittautumislomake tulee toimittaa Ritvalle, ral-
ly-tokon ja näyttelykoirakisan osalta Mintulle sekä tokon osalta Tiinalle.

Kaikki ilmoittautumislomakkeet julkaistaan viimeistään joulukuussa KemKon kotisivuilla:
https://keminkoiraharrastajat.com/tuloksia/vuoden-koirat/
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Kennelliiton kotisivuilta löydät ajankohtaisen kalenterin 
kotimaisista näyttelyistä vuodelle 2018:

https://www.kennelliitto.fi/koiraharrastukset/koiranayttelyt/nayttelyt-2018

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

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

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

https://www.virkku.net

Suomen Agilityliiton kilpailukalenteri löytyy täältä:
https://palvelut.agilityliitto.fi/ilmo/?kalenteri=1

Lisätietoja kaikista KemKon järjestämistä 
kilpailuista löydät helpoiten kotisivuiltamme 

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

KISAKALENTERIT KUNTOON!
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VUODEN 2016 KERHONMESTARIT

Agility/möllit:
Tarja Aalto & Manu

Agility/1-luokka:
Taru Mäkimartti & Danny

Viime kesän epävirallisissa ja virallisissa agilitykilpailuissa ratkaistiin seuramme ker-
honmestaruudet mölli-, 1-, 2- ja 3-luokissa. Rally-tokon kerhonmestaruus ratkottiin 
seuramme virallisissa kilpailuissa. Onnittelut menestyneille!

Shetlanninlammaskoira Moorwood Dandy In Gold, tuttavallisemmin Danny aloitti kilpailemisen 
agilityssä virallisesti vuoden 2016 alussa Pellossa noin 3,5 -vuoden iässä. Ensimmäinen LUVA 
heltisi Jari Suomalaisen radalta Kemkon omissa kisoissa toukokuussa, johon mennessä kisas-
tartteja oli ehtinyt kertyä 15. Agilityssa Danny on kuuliainen ja tarkka, mikä vaatii ohjaajalta 
pienienkin yksityiskohtien huomaamista. Kisatilanteissa tulee uusia yllätyksiä, ja vauhtia tarvit-
taisiin rutkasti lisää. Tulevaisuudessa kisaamme koiran ehdoilla omaksi iloksemme.

Agility/2-luokka:
Essi Matinlassi & Järvinen

Järvinen jatkoi kerhonmestaruuksien sarjaansa, 
kun se kesän omissa kisoissa varmisti itselleen 
2-luokan kerhomestaruuden. Pari vuotta sitten 
se pokkasi itselleen 1-luokan kerhonmestaruuden. 
Tarkottaako tämä nyt sitä, että vuoden 2019 
3-luokan kerhonmestari on Järvinen? 
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Agility/3-luokka:
Janne Tuominen & Taika

KERHONMESTARUUS 2017

• Agilityn kerhonmestaruudet ratkaistiin kesän aikana möllien osalta seuramme järjestä-
missä epävirallisissa kisoissa ja 1-, 2- ja 3-luokkien osalta virallisissa kisoissamme. Voittajat 
palkitaan Kemin Koiraharrastajien syyskokouksessa.

• Rally-tokon kerhonmestaruus ratkotaan maksimissaan kahden kisan perusteella (yksi tai 
kaksi kisasuoritusta KemKon omissa kisoissa / kisaluokka). Pistelasku suoritetaan samoil-
la säännöillä kuin vuoden rt-koirakisassa.

Taika on 8,5-vuotias shelttinarttu, jonka kanssa olen 
aloittanut kilpailemisen, kun se saavutti kisaiän. Alussa 
olin vaikeuksissa nopean minin kanssa, koska olin tottu-
nut ohjaamaan maksikoiria, jotka kääntyvät hitaammin.
Nykyään yhteistyömme toimii todella hyvin ja koiraan voi 
luottaa täysillä. Olimme Taikan kanssa kauden 16–17 
Top Teamissa hakemassa lisäoppia.

Rally-toko:
Marja-Leena Hituri & Kyttä

Kuva: Katja Koivumäki

Rally-toko on 11. laji, jossa olemme kokeissa käyneet ja menestyneet.
Koirani täytti juhannuksena 9 vuotta ja tietysti ikä näkyy. Pikkuhiljaa 
hidastamme tahtia ja siirrymme niihin lajeihin, joita voi ikääntyneen 
kanssa harrastaa. Tuo kerhonmestaruus tuli meille yllätyksenä. Ei 
niin, etteikö meillä olisi ollut siihen mahdollisuuksia, mutta saimme 
vasta palkintojenjaossa tietää, että oli kyseessä kerhonmestaruus-
koe. Mutta hyvä näin, yllätykset ovat mukavia, varsinkin iloiset. Hen-
nalle, koutsilleni olen kiitollinen, että hän on jaksanut meitä opettaa.
Ja Hennakin on varmaan tyytyväinen, kun näkee meissä työnsä tu-
lokset. Ja mie olen kiitollinen rikkinäiselle lonkalleni, joka mahdollisti 
kolmen kuukauden harjoittelun keittiössä. Lonkassa on uusi nivel ja 
Kytällä lihasmuistissa rally-tokokuviot.
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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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MITALISADETTA PIIRIN-
MESTARUUSKISOISSA 2016
Essi Matinlassi

Piirinmestaruuskisat järjestettiin viime vuonna 
Rovaniemellä. Kemin Koiraharrastajat oli hyvin 
edustettuna monen koirakon voimin kaikissa ta-
soluokissa sekä useamman joukkueen voimin 
joukkuekisassa. 

Piirinmestaruuspäivä oli lämmin ja aurinkoinen, 
tai sitten aika kultaa muistot ja päivä oli sateinen 
ja kylmä. Päivä alotettiin 1- ja 2-luokan kisoilla, 
joiden jälkeen päästiin 3-luokan kisoihin ja ratko-
maan itse piirinmestaruuksia. Ratoja oli kaksi, 
molemmat agilityratoja. 

Mineissä KemKoa edusti kuusi koirakkoa, joista 
viisi ei saanut tulosta. Onneksi Ketolan Jaana ja 
shelam Vili pitivät seuran mainetta yllä ja liitelivät 
pronssille. 

Medeissä edustavia koirakoita oli kolme. Ritva 
Tuominen ja shelam Veeti sijoittuvat kymmenen-

neksi. Jaana Ketola ja shelam Luka liihottelivat-
kin sitten hopealle. Näin ollen Jaana kirkasti mi-
niluokan pronssinsa. 

Makseissa seuraa edusti yhdeksän koirakkoa. 
Sijalle 12 tuli Seija Kekäläinen ja borcol Neccu. 
Sijalle 11 tuli Janne Tuominen ja borcol Tessa. 
Sijalle 9 tuli Ritva Tuominen ja borcol Iina. Sijal-
le 7 tuli Julia Nevalainen ja slapko Unna. Sijalle 
5 tuli Juha Alaperä ja borcol Dana. Sijalle 4 tuli 
Essi Matinlassi ja slapko Otso. 

Yksilöpiirinmestaruuksien ratkettua päästiin ki-
saamaan joukkuepiirinmestaruuksista. Joukkue-
kisa on siitä mukava, että joukkueisiin voidaan 
ottaa kaiken tasoiset koirat. KemKoa edusti Ro-
vaniemellä kaksi minijoukkuetta, yksi medijouk-
kue sekä kolme maksijoukkuetta. 

Joukkuekisa oli KemKon osalta varsin onnistu-

Mineissä KemKolle pm-hopeaa (kuva: Tiina Maunu)
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MITALISADETTA PIIRIN-
MESTARUUSKISOISSA 2016
Essi Matinlassi

nut, saimme kaiken värisiä mitaleja. Minikoirissa 
kakkosjoukkueemme (Venla Tuominen ja she-
lam Usva, Juha Alaperä ja shelam Tete, Jaana 
Ketola ja shelam Vili ja Roni) pokkasi piirinmes-
taruushopeaa. 

Medikoirissa joukkueemme (Ritva Tuominen ja 
shelam Eetu ja Veeti, Jaana Ketola ja shelam 
Luka, Essi Matinlassi ja shelam Järvinen) sai pii-
rinmestaruuspronssia. 

Makseissa kakkosjoukkue (Julia Nevalainen ja 
slapko Unna ja Isla, Noora Kekäläinen ja auspai 
Alma, Janne Tuominen ja borcol Tessa) kiilasi 
piirinmestaruuspronssille. Täyden potin korjasi 
kuitenkin maksien ykkösjoukkue (Juha Alaperä 
ja borcol Dana, Ritva Tuominen ja borcol Iina, 
Fanny-Maria Dianoff ja auspai Dino, Tiina Maunu 
ja borcol Senni) voittaen piirinmestaruuskultaa! 

Myös medeissä KemKolle pm-hopeaa (kuva: Tiina Maunu)

Makseissa KemKo valloitti ykkös- ja kolmospalkintopallin (kuva: Tiina Maunu)
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ELMERIN MATKA RALLY-TOKON 
MESTARILUOKKAAN
Minttu Merivirta

Minun ja Elmerin (High Volts Looping Louis) yh-
teinen matkakertomus alkaa Kemin Koirahar-
rastajien hallilaajennustalkoista. Schapendoes 
oli rotuna jo jonkun aikaa ollut haaveissa, mutta 
ajattelin ”rodunvaihdon” olevan ajankohtaista 
vasta jossain kaukana tulevaisuudessa. Mutta 
sitten, kesken talkoopäivän, tulee seurakaverini 
innoissaan näyttämään kännykästään pienen 
Kulkurin kuvaa. Kato nyt, eiks tä ois just sopiva 
sulle! Jouduin sanomaan, että vaikka schapen-
does onkin suunnitelmissa, niin nyt on huono 
hetki, koska oma koirani tekee pennut seuraa-
vana keväänä, ja siitä on minulle kuitenkin pentu 
tulossa. 

Ajatus kuvan pienestä mutta jättitassuisesta 
koirasta jäi kuitenkin kummittelemaan mieleen, 
ja jo samana iltana laitoin Kulkuri-nimisen pen-
nun kasvattajalle viestiä, jossa kyselin rodusta. 
Lauantai-illan keskustelujen seurauksena sovim-
me, että menen maanantaina katsomaan pen-
tua. Katsomaan vain! No, lienee sanomattakin 
selvää, ettei schape-pentua mennä vain katso-
maan. Pieni poika valloitti sydämeni ja matkus-
ti siltä seisomalta kanssani Kemiin osaksi lau-
maamme. Kulkurista tuli lopulta Elmeri.

Sopivan harrastuslajin valintaa

Elmeri sopeutui silloisen kahden koiran talouden 
sopivaksi jatkoksi. Alusta asti oli selvää, että El-
meri pääsisi kokeilemaan itselleni tutuimpia koi-
raharrastuslajeja näyttelyiden ohessa, agilitya 
ja rally-tokoa. Molemmat lajit innostivat nuorta 
herraa, joten näiden lajien polulla on jatkettu. 

Elmeri on alusta alkaen ollut todella nopea op-

pimaan uusia asioita. Erittäin ahneena koirana 
sen sai tekemään mitä vaan, kunhan herkku oli 
kädessä. Mutta sitten huomasin, että kun sitä 
herkkua EI ole kädessä, niin koira on ihan hoo 
moilasena peruskäskyjenkin edessä. Jotta El-
meri joutuisi käyttämään enemmän aivojaan 
ja vähemmän herkkunälkäänsä, oli palkkausta 
muutettava. Aluksi rally-tokossa palkkana toimi 
agilityputki, joka oli Elmerille ehkä vielä jopa siis-
timpi juttu kuin herkut. Samalla otin aktiivisem-
min käyttöön myös naksuttimen.

Vajaa 9 kuukauden ikäisenä Elmeri pääsi seu-
ramme järjestämälle pentukurssille treenaa-
maan käytöstapoja. Vaikka kurssin ideana oli 
opetella perusjuttuja ja normaalia arkitottelevai-
suutta, niin meidän kohdalla koko kurssi muo-
toutui vähitellen käänteentekeväksi hetkeksi har-
rastusrintamalla. Vaikka treenit oli vain kerran 
viikossa, niin kuitenkin jo tällainenkin säännölli-
syys treenatessa toi esiin koiran parhaat puo-
let. Elmerin innostus sen ”päästessä töihin” on 
jotain uskomatonta. 

Pentukurssin alussa esimerkiksi seuraamisesta 
ei meinannut tulla mitään, koska Elmerillä oli niin 
vauhdikkaat askeleet. Rally-tokon alokasluokan 
temppuja opettelimme samalla kotosalla, ja nii-
den osalta tuloksia alkoi tulla. Pikkuhiljaa myös 
seuraamisesta tuli hallitumpaa. Itselläni kun 
ei ole minkäänlaista tokotaustaa, niin samalla 
opettelin näitä perusasioita itsekin.

Rally-tokokisailun ensiaskeleet

Elmeri matkasi kotikonnuilleen Rovaniemelle en-
simmäisiin rally-tokokisoihinsa ollessaan vasta 
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10 kuukauden ja yhden viikon ikäinen. Odotuk-
sia ei juurikaan ollut, halusin vain testata koiran 
käyttäytymistä kisatilanteessa. Nuori koira, erit-
täin avoin kisapaikka ja ekstrajännämomenttina 
vielä Elmerin äitikoiran omistaja lapsineen ylei-
sössä. Elmerin kasvattajakin ilmestyi ihan vii-
me hetkillä paikalle, mutta en tätä onneksi itse 
huomannut, koska muuten oma jännitys olisi 
voinut nousta vielä korkeammalle. Ensimmäisen 
kisamme saldona oli ALO96, ja tämä jos mikä 
loi luottoa siihen, että nyt minulla on käsissäni 
vahvan työmoraalin omaava koira, jonka kanssa 
voimme päästä vaikka kuinka pitkälle.

Noin kuukautta myöhemmin saimme toisen 
alokasluokan tuloksemme (ALO90), ja taas 

kuukautta myöhemmin saavutimme 
ensimmäisen koulutustunnuksemme 
ALO95-tuloksella. Tässä vaiheessa Elme-
ri oli juuri päässyt yhden vuoden ikään. 
RTK1 tuli lauantaina, ja heti seuraavana 
päivänä oli avoimen luokan ensimmäi-
nen kisa edessä. Koska emme juuri-
kaan olleet vielä avoimen luokan uusia 
temppuja opetelleet, niin varauduin jo 
huonoon tulokseen. Mutta mitäpä vie-
lä, AVO-luokan ensimmäinen tuloksem-
me oli yllättäen 92 pistettä yhdestä 
uusimisesta huolimatta! 

Elmerillä on jokseenkin mahtava tilan-
netaju, ja ainakin itsestäni tuntuu, että 
se oppii asioita ihan itsestään. Hyvä-
nä esimerkkinä mainittakoon, että 
viimeisessä alokasluokan kisassaan 
se ei vielä osannut käyttää takapää-
tään vasempaan kääntyessään, 
mutta seuraavana päivänä avoimen 
luokan ensimmäisessä kisassa se 
yhtäkkiä oma-aloitteisesti alkoi sitä 
takapäätään löytämään käännök-
sissä kuin luonnostaan. Samoin 
olen huomannut, että Elmeri op-
pii uusia asioita helpoiten nimen-
omaan kisapaikalla treenatessa 
ennen omaa suoritustamme. Pai-
neistun ehkä itse enemmän tree-

Kuva: Sari Eskelinen

Tutustu rally-tokoon 
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Kisakalenterin löydät 
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www.virkku.net
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ni- kuin kisatilanteessa, jonka vuoksi kisatilanne 
on Elmerille otollisempi oppimisympäristö.

Mestariluokkaan askeleemme käy

Toinen avoimen luokan kisa tuotti kisakirjaam-
me merkinnän AVO91. Mutta tervetulleeksi voit-
tajaluokkaan meidät toivotti tuomari viimeisessä 
avoimen luokan kisassamme 100-tuloksella. 
Ikää ei tässä vaiheessa koiralla ollut kuin vajaa 
1 v  2 kk.

Tässä vaiheessa uskalsin jo asettaa meille ta-
voitteita. Rally-tokon SM-kisojen live streamia 
katsoessani ajattelin, että jonain päivänä myös 
me olemme tuolla. Mutta heti kun tavoitteelli-
sempi treenaaminen oli omissa suunnitelmissa, 
niin tuli takapakkia. Märästä ensilumesta aiheu-
tunut tassutulehdus katkaisi kaiken harrastami-
sen muutamaksi kuukaudeksi.

Juuri ennen sairastelukautta olimme kokeilleet 
voittajaluokkaa ensimmäisen kerran. Rata sujui 
hyvin aina siihen asti, että ensimmäinen hankala 
kyltti osui eteen. Elmeri paineistui virheestä, jon-
ka jälkeen otettiin isoja miinuspisteitä myös hel-
pommilta kylteiltä. Koiran nuori ikä ehkä vaikuttaa 
siihen, ettei Elmeri osaa vielä kohdata ongelmia 
ja virheitä varsinaisessa kisatilanteessa. Koska 
käytösruutu sujui täydellisesti, niin onnistuimme 
silti saamaan hyväksytyn tuloksen voittajaluokas-
ta 72 pisteellä. Käytösruutua olemme treenan-
neet eri asennoissa ja eri tilanteissa, vaikkapa 
agitreeneissä oman suorituksen jälkeen. Lisäksi 
Elmerillä on melko vahva ”odota”-käsky, jota pys-

tyy hyödyntämään käytösruudun lisäksi myös 
muilla rally-tokon ylempien luokkien kylteillä.

Pitkän treenitauon ja saikun jälkeen palasimme 
kisakentille tammikuun lopussa, vain ihan parin 
treenikerran jälkeen. Samana päivänä oli kaksi 
eri kisaa, joista ensimmäisestä saimme 91 pis-
tettä ja toisesta 89 pistettä. Voittajaluokka oli 
näin siis nähty, ja kotiin matkasimme RTK3-kou-
lutustunnuksen kanssa! Viimeisen voittajaluo-
kan kisan 11 virhepisteestä 9 oli ohjaajavirheitä. 
Hankalinta onkin ollut muuttaa omaa ohjaamis-
ta. Olen tottunut ohjaamaan Elmeriä käsiliikkeil-
lä, joten tulevaisuudessa haasteemme onkin 
muuttaa ohjaus suulliseksi, mutta tätä ollaan jo 
alettu treenata. Luokkanousu on Elmerin kanssa 
ollut niin nopeaa, että itse olen ehkä ohjaajana 
jäänyt vähän jälkeen, jonka vuoksi aiheutan kisa-
suorituksissa turhia virheitä.

Takana oli siis vain yhdeksän kisasuoritusta, ja  
tuolloin 1,5-vuotias nuori herra oli mestariluok-
kalainen. Tästä rally-tokon korkeimmasta luokas-
ta en ottanut paineita, ja kisoihin suuntasimme 
mahdollisimman pian, vaikkei kaikki uudet liikkeet 
vielä olleet hallussa. Tuloksista huolimatta kaikki 
kisailu on aina arvokasta kokemusta. 

Toivottavasti matkakertomuksemme inspiroi ja 
kannustaa myös muita nuorten koirien omista-
jia rohkeasti kisakentille, koiran iästä huolimat-
ta. Vaikka matkamme tähän pisteeseen on ollut 
aika huikea ja yllätyksellinen, niin uskon vahvasti, 
että tästä minun ja Elmerin matka rally-tokossa 
oikeasti vasta alkaa.

*Toim. huom. Juttu on alunperin julkaistu Schapendoes ry:n jäsenlehdessä alku-
vuodesta 2017. Tämän jälkeen olemme osallistuneet useisiin mestariluokan kisoi-
hin ja päässet myös mukaan vuoden 2017 rally-tokon SM-yksilökisaan. Mutta siitä 

lisää sitten ensi vuoden jäsenlehdessä. :) 
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pyvalio! Kasaan itseni, koska onhan minulla pari 
minikoiraakin kisaamassa. Pieni tauko onkin pai-
kallaan, kun maksit tekevät omat suoritukset. 
Päivitän Facebookiin ilouutisen ensimmäisestä 
radasta. 

Viimein alkaa päivän toisen radan eli agilityra-
dan rakennus. Jälleen samat omat kuviot tois-
tuu, valmistautuminen, keskittyminen. Ja jälleen 
kerran odotan omaa lähtölupaa ja sitä vihellystä. 
Sieltä se viimein tulee. 

Luka jää hienosti odottamaan paikalleen ja ri-
peästi juoksen lähtökuoppiin. Annan Lukalle läh-
töluvan, ja sitten mennään. Kontaktit onnistuu! 
Olen tästä jo radalla tyytyväinen, ja maalissa 
saan iloita toisesta nollasta, tuplanolla! Mikä 
päivä! Parempaa on vielä tulossa, 
kun selviää, että Luka voitti 
toistamiseen ja saatiin 
se kauan kaivattu vii-
meinen agility-serti. Ilon 
kyyneleet meinaa tulvah-
taa silmiini, kun käsitän, 
että Luka sai tämän myötä 
myös Suomen Agiltyvalion 
tittelin. Mikä päivä! Tupla-
voitto, tuplavalio! Voi tätä 
elämää, vielä iloinen päi-
vitys Faceen ja sitten nap-
paan kaikki neljä koiraani ja 
lähden niiden kanssa lenkille. 

Se oli ihan tavallinen lauantaiaamu, kun Pellos-
sa asuntoautossa valmistauduin kisapäivään. 
Tein tavalliset aamukuviot lenkkeineen koirien 
kanssa ilman suurempia odotuksia. Yleensä nii-
tä odotuksia ei varsinaisesti ole, tavoitteena on 
vain tehdä meidän paras suoritus, eihän se sen 
vaikeampaa ole. 

Itse kisaan valmistaudun seuraamalla keskit-
tyneesti radan rakennusta ja siinä samalla jo 
mietin kuvioita, mitä siellä voisi tehdä. Lopulliset 
kuviot sitten hioutuvat rataantutustumisessa.  
Seisoin Rohkihallin päässä ja katsoin keskitty-
neesti tuomari Jari Suomalaisen ja toimitsijoi-
den hyppyradan radanrakennusta. Rataantutus-
tumisen jälkeen tarvitsen omaa aikaa, jotta voin 
vielä keskittyä tulevaan suoritukseen. Kepo toi 
tuolloinkin ajallaan Lukan minulle, ja omaa vuo-
roa odottaessa keskityn puuhastelemaan koiran 
kanssa. Lisää odotusta hallin ulkopuolella, ja vä-
lillä kurkkaan, mikä numero radalla on menossa. 

Vihdoinkin meidän vuoro. Seison Lukan kanssa 
ykköshypyn takana, odotan tuomarin pillin vihel-
lystä ja irrotan pannan vihellyksen jälkeen. Jätän 
Lukan odottamaan ja juoksen ripeästi parin es-
teen päähän antamaan sille lähtöluvan. Koskaan 
ei voi olla varma, että koko rata onnistuu, vaikka 
niistä vaikeista kohdista selvittiin, ennen kuin ol-
laan se viimeinenkin este ylitetty. Jes! 

Sehän meni hyvin, 0-tuloshan sieltä tuli! Tyyty-
väisenä lähden Lukan kanssa ulos. Jonkin ajan 
päästä palaan takaisin katsomaan tuloksia, ja sit-
ten minulle valkenee, että ollaan voitettu tuo kisa 
ja saatu se kauan kaivuttu viimeinen hyppy-serti. 
Olen pakahtua onnesta, Luka on Suomen Hyp-

PÄIVÄSSÄ HYPPY- JA AGILITY-
VALIOKSI
Jaana Ketola
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TOKOA TIBBEN SILMIN
Minttu Merivirta

ALO – 1: Paikalla makaaminen 1 minuutti (kerroin 4) 
Käskyt: maahan – paikka – istu 

SUORITUSOHJE: Liike alkaa kun kaikki ohjaajat 
seisovat rivissä n. 4 metrin välein koirat perusa-
sennossa ja liikkeenohjaaja ilmoittaa ”liike alkaa”. 
Ohjaajat käskevät koirat perusasennosta maa-
han yksi kerrallaan, aloittaen rivin vasemmasta 
päästä ja edeten rivin oikeaan päähän. Ohjaajat 
siirtyvät noin 15 metrin päähän ja kääntyvät koi-
riaan kohti. Ajan laskeminen aloitetaan, kun kaik-
ki ohjaajat ovat osoitetussa paikassa. 1 minuutin 
jälkeen ohjaajille annetaan lupa palata koiransa 
viereen. Koirat käsketään istumaan oikealta 
vasemmalle niin, että ensimmäisenä maahan 
mennyt koira nousee viimeisenä istumaan, ja 
päinvastoin. Käskyt annetaan liikkeenohjaajan 
ohjeiden mukaan. Liikkeenohjaaja ilmoittaa ”liike 
päättyy”. 

HELMIN OHJE: Tilaisuutesi on tullut! Ohjaajasi 
kävelee 15 metriä sinusta poispäin, eli toisin 
sanoen sinulla on monta sekuntia pelivaraa 
ottaa hatkat ilman, että se mamma sitä edes 
huomaa! Pakomatkalla kannattaa käydä moik-
kaamassa mahdollisimman monta kaveria siitä 
rivistöstä, koska sehän on tosi hyvää häiriötree-
niä niille toisille koirille. HUOM! Tämän liikkeen 
onnistumisessa on EHDOTTOMAN TÄRKEÄÄ, 
että alussa tulet täydellisesti perusasentoon ja 
menet maahan ohjaajan ohjeiden mukaan tosi 
topakasti. Anna ohjaajallesi kaikki usko siihen, 
että olet kuulolla ja tottelevaisella päällä, sillä 
muutoin hän ei uskalla kääntää selkääsi sinulle, 
mikä taas aiheuttaa sen, että pakomatkasi jää 
vain haaveeksi.

Yhä useampi kemkolainen on viime vuosien ai-
kana innostunut kokeilemaan myös tokoa har-
rastuksena ja kisalajina, joten tässä jutussa esi-
tellään kaikki tokon alokasluokan liikekohtaiset 
suoritusohjeet. Kilpailukynnys on melko matala, 
sillä kaikki muut alokasluokan jutut on pelkkiä 
pieniä temppuja, kunhan paikalla makaaminen 
koiralauman keskellä onnistuu. Kisatilanteessa 
tukena ja turvana on myös liikkeenohjaaja, joka 
kertoo, mitä pitää tehdä ja milloin, ja jolta voi ky-
syä neuvoja tarvittaessa suorituksen aikanakin.

Vaikka kisakynnys alokasluokan osalta onkin mie-
lestäni matalahko, niin aika moni jännittää kisoi-
hin menoa. Miksiköhän näin on? Olisiko osasyy-

nä se, että kisatilanteessa voi sattua mitä vaan 
– varsinkin jos se kisakaveri ei omaa maailman 
vahvinta työmoraalia ja miellyttämisenhalua.  Jo-
kaisen alokasluokan liikkeen oikean suoritusta-
van lisäksi olen lisännyt Helmin ohjeen kaikille 
niille omapäisille koirille, jotka eivät välttämät-
tä halua mennä virran mukana vaan omaavat 
oma-aloitteisemman luonteen. Jokainen saa sit-
ten itse päättää, kumman suoritustavan haluaa 
koiralleen opettaa.
 
Ja HUOM! Koiran nimi on täysin kuvitteellinen, 
eikä Helmin ohjeet ollenkaan heijasta 6-vuotiaan 
Helmi-tibbeni ajatusmaailmaa. Ei millään tavalla! 
Tai ehkä vähän… 
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ALO – 2: Seuraaminen (kerroin 3) 
Käskyt: seuraa 

ALO – 3: Maahanmeno seuraamisen yhteydessä (kerroin 2) 
Käskyt: seuraa – maahan – istu 

ALO – 4: Luoksetulo (kerroin 3) 
Käskyt: paikka – tänne (– sivulle) 

SUORITUSOHJE: Ohjaaja jättää koiran istu-
maan ja kävelee noin 15 metriä osoitettuun 
paikkaan ja kääntyy koiraa kohti. Ohjaaja kutsuu 
koiran luokseen perusasentoon. Ohjaaja voi liit-
tää luoksetulokutsuun myös koiran nimen, mut-
ta nimi ja käsky on annettava nopeasti peräkkäin 
niin, ettei niistä muodostu kahta erillistä käskyä. 

HELMIN OHJE: Tässä haastavinta on pysyä pai-
kallaan niin kauan, että käsky tulee. Koska pää-
asiassa mamman kanssa on hauska touhuta 
yhdessä ja hyvistä suorituksista saan herkkuja, 
niin suosittelen, että juokset mahdollisimman 
nopeasti mamman luokse ja otat perusasen-
non. Jos haluat kuitenkin pitää jännitystä yllä, 
niin suosittelen, että perusasennon sijaan keksit 
jonkun luovemman vaihtoehdon, vaikka makaa-
misen 45 asteen kulmassa. Kuin siistiä onkaan 
olla innovatiivinen!

SUORITUSOHJE: Ohjaaja ja koira etenevät nor-
maalivauhtia suoraa linjaa aloituspaikalta. Noin 
10 metrin jälkeen ohjaaja käskee, itse pysähty-
mättä, koiran maahan. Ohjaaja jatkaa kulkuaan 
noin 10 metriä ja kääntyy koiraa kohti. Noin kol-
men sekunnin kuluttua ohjaaja palaa koiran vie-
relle ja käskee sen perusasentoon. 

HELMIN OHJE: No mene kuule ite maahan! Tää 
maahan on ihan märkä. Tai liian hiekkainen. Tai 
nurmikko häiritsee.

SUORITUSOHJE: Seuraamiskaavio sisältää 
käännöksiä oikeaan ja vasempaan sekä täys-
käännöksiä ja pysähdyksiä kävelyosuudessa. 
Kaavioon kuuluu hidas- ja juoksuosuus ilman 
käännöksiä ja pysähdyksiä. Kaavio ei sisällä 
käännöksiä paikallaan tai askelia eri suuntiin. 
Kytkemättömän koiran tulee seurata halukkaas-
ti ohjaajan vasemmalla sivulla, koiran lapa ohjaa-
jan polven kohdalla ja rintamasuunta ohjaajan 
mukaisena. Ohjaajan tulee liikkua luonnollisesti 
(jalat ja kädet) liikkeen aikana. 

HELMIN OHJE: Seuraa ohjaajaasi niin pitkään 
kuin jaksat. Kun et enää jaksa, niin jää paikallesi 
tai ota hatkat. Näin pidät myös ohjaajasi valp-
paana ja hereillä. Kun se mammasi huutaa pe-
rääsi pää punaisena, niin siinä kohtaa kannattaa 
ehdottomasti olla ihan relax ja esittää, että kuu-
lossasi on ongelmia. Tämä on hyvä hetki myös 
käydä moikkaamassa tuomaria, jotta saat pa-
remmat pisteet kokonaisvaikutuksesta!
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ALO – 5: Noutoesineen pitäminen (kerroin 2) 
Käskyt: pidä – irti 

ALO – 6: Kauko-ohjaus (kerroin 2) 
Käskyt: maahan (– paikka) – istu+KM – maahan+KM – istu 

SUORITUSOHJE: Aloituspaikan rajalinja mer-
kitään kahden merkin avulla siten, että se on 
merkkien välinen kuvitteellinen jana. Ohjaaja 
käskee koiransa maahan siten, että rajalinja on 
koiran takana. Ohjaaja jättää koiran paikalleen ja 
siirtyy osoitettuun paikkaan noin 2 metrin etäi-
syydelle koirasta kasvot koiraan päin. Koiran pi-
tää vaihtaa asentoaan kaksi kertaa (istu/maa-
han) ohjaajan käskyjen mukaisesti ja sen tulee 
pysyä alkuperäisellä paikallaan. Viimeinen asen-
nonvaihtokäsky on ”maahan”. Liikkeenohjaaja/
tuomari osoittaa ohjaajalle asennonvaihdot 
suullisesti tai kirjallisten tai kuvallisten näyttötau-
lujen avulla tai elektronisen näyttötaulun avul-
la. Liikkeenohjaajan/tuomarin tulee antaa uusi 
asennonvaihtokehotus noin 3 sekunnin välein. 
Ohjaaja saa käyttää sekä suullisia käskyjä että 
käsimerkkejä, mutta käskyjen on oltava lyhyitä 
ja ne on annettava samanaikaisesti. Viimeisen 
”maahan”- käskyn jälkeen ohjaaja palaa koiransa 
luokse ja käskee sen istumaan. 

HELMIN OHJE: Mieti sun omia fiiliksiä. Haluutko 
maata vai istua? Jos tuntuu siltä, että se makuu-
asento on hirveen kiva, niin ei kai sitä kannata 
muuttaa. Mutta jos taas tuntuu siltä, että välillä 
ois kiva vähän istuskella, niin kannattaa muut-
taa asentoa, kun se mamma siellä parin metrin 
päässä huitoo. 

SUORITUSOHJE: Koira on perusasennossa 
ohjaajan vieressä tai istuu ohjaajan edessä. Liik-
keessä käytetään ohjaajan omaa tai järjestäjän 
varaamaa puista noutoesinettä. Liikkeenohjaaja 
ilmoittaa ”Liike alkaa” ja ojentaa ohjaajalle nou-
toesineen. Ohjaaja antaa noutoesineen koiralle. 
Koira ottaa esineen ja pitää sitä suussaan n. 5 
sekuntia. Liikkeenohjaaja ilmoittaa ”Käsky” ja oh-
jaaja käskee koiran irrottamaan noutoesineen. 
Liikkeenohjaaja ilmoittaa ”Liike päättyy”. Koiran 
ei tarvitse siirtyä perusasentoon sivulle. 

HELMIN OHJE: Tää on ällöä. Ihan hölmöähän se 
on jotain puukalikkaa pitää suussa. Suosittelen, 
ettet ala tähän ollenkaan!
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ALO – 7: Estehyppy (kerroin 2) 
Käskyt: paikka – hyppy (– sivulle) 

ALO – 8: Kokonaisvaikutus (kerroin 2) 

Kokonaisvaikutusta arvosteltaessa kiinnitetään 
huomiota koiran halukkuuteen työskennellä ja 
totella käskyjä. Tarkkuus ja täsmällisyys ovat 
tärkeitä, samoin ohjaajan ja koiran luonnollinen 
liikkuminen. Saavuttaakseen korkean arvosanan 
koiran ja ohjaajan tulee työskennellä yhdessä 
(tiiminä), näyttää siltä, että he pitävät yhteisestä 
työskentelystä ja osoittaa hyvää urheiluhenkeä. 
Toiminta sekä liikkeissä että liikkeiden välillä vai-
kuttaa kokonaisvaikutuksen arvosanaan. 

HELMIN OHJE: Tässä kohtaa kannattaa luottaa 
siihen, että söpöydellä pääsee pitkälle. Koska 
let’s face it, me ollaan koirakansan parhaimmis-
toa, jos noin niinku söpöysasteikolla pitäisi mää-
ritellä. Ei siis kannata ollenkaan lukea noita ko-
konaisvaikutuksen arviointiin liittyviä ohjeita vaan 
luottaa siihen, että olemalla tibbe yksinkertaises-
ti valloitat tuomarin ja saat täydet pisteet. Hyvä 
idea on käydä myös pusuttelemassa tuomaria 
jokaisen liikkeen välissä – tai vaikka niiden aika-
nakin!

P.S. (Se kuvitteellinen) Helmi ei ole oikeasti harrastanut tokoa sekuntiakaan. Syynä 
edellä mainitut Helmin ohjeet.

***
Tokon koeluokkien liikekohtaiset suoritus- ja arvosteluohjeet kokonaisuudessaan löy-
dät vaikkapa täältä: https://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/attachments/
alo-evl_13012015_1.pdf.

SUORITUSOHJE: Ohjaaja jättää koiran istu-
maan noin 2–4 metrin päähän esteestä, kä-
velee esteen toiselle puolelle (noin 2–4 metrin 
päähän) ja kutsuu koiran hyppäämään esteen yli. 
Koiran tulee hypätä ja tulla perusasentoon. Es-
teen korkeuden tulee olla noin koiran säkäkor-
keus. Maksimikorkeus on kuitenkin 50 cm. Es-
teen tulee olla noin 1 metriä leveä avoeste ja 
esteen sivutolppien tulee olla noin 1 metri kor-
keita. Esteen rima ei saa olla kiinteästi asennet-
tu vaan sen tulee pudota, jos koira selkeästi kos-
kettaa siihen hypätessään. 

HELMIN OHJE: Tässä nyt on tosi monia suo-
ritusvaihtoehtoja: 1) jos agi on tuttua, niin voit 
lähteä hyppäämään estettä samalla, kun ohjaa-
ja lähtee sitä ohittamaan, 2) voit jäädä odotta-
maan kiltisti, mutta ohjaajan kutsuessa sinut 
perusasentoon voit kiertää hyppyesteen, 3) voit 
odottaa kiltisti ja hyppyluvan saatuasi voit saa-
da hirveet hepulit ja kiertää mammasi moneen 
kertaan, 4) voit tehdä liikkeen suoritusohjeen 
mukaisesti – tämä vain harvinaislaatuisissa olo-
suhteissa tosin! 

HELMIN YLEISOHJE KOKO KISASUORITUKSEN JÄLKEEN: 
Teitpä suorituksen noiden tokosääntöjen tai minun ohjeiden mukaan, niin voit 

luottaa siihen, että suorituksen jälkeen saat runsaasti kehuja ja palkaksi herkku-
ja. Se verran höynäytettäviä nämä meidän omistajat on. Ainakin omani. 
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NUORI KEMKOLAINEN

Kuva: Katja Myyry

KemKoa hienosti agilityssa edustanut Venla Tuominen palkittiin vuoden 2015 nuoreksi 
agilityharrastajaksi Suomen agilityliiton kevätkokouksessa 24.4.2016 Tampereella. 

KemKo onnittelee Venlaa hienosta saavutuksesta! 
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Kemin Koiraharrastajat ry:n

sääntömääräinen SYYSKOKOUS

keskiviikkona 1.11.2017 klo 18.00
Neste Tupasvillan kabinetissa.

Esillä kaikki syyskokouksen sääntöjen 
määräämät asiat sekä muun muassa palkitaan 

vuoden 2017 kerhonmestarit.

Kahvitarjoilu.  

Tervetuloa!

Johtokunta
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KEMKOLAISTEN TULOKSIA VUODELTA 2016

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

12.6.2016 Inari, 3-lk, tulos 0, sija 4
22.5.2016 Rovaniemi, 3-lk, tulos 0, sija 1 SERT-A
14.5.2016 Oulu, 3-lk, tulos 0, sija 4
9.4.2016 Oulu, 3-lk, tulos 0, sija 6
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AGILITY

Pikikuonon Bruce Willis ”Vili”, Ohj. Jaana Ketola

16.7.2016 Shetlanninlammaskoirien agilityn rotumestaruuskisat (sij. 2), Kokkola. 
20.8.2016 Lapin piirinmestaruuskisat PiirM3 , Rovaniemi.
20.8.2016 Lapin piirinmestaruus joukkuekisat (sij. 2), Rovaniemi. (Joukkueessa Minä&Vili, 
Minä&Roni, Juha&Tete ja Venla&Usva)
Suomen Shetlanninlammaskoirien vuoden 2016 agilitysheltti sij. 7

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

28.5.2016 Kemi, 1-lk, -13,56, LUVA SERT
14.8.2016 Kemi, 2-lk, -12,87, LUVA
20.8.2016 Rovaniemi, 2-lk, -10,03, LUVA
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Shetlanninlammaskoira FI AVA FI AVA-H SE AVA(H) Akiliinan Each For All “Eetu”, Ohj. Ritva Tuominen

11.12.2016 Oulu, 3-lk, tulos 0, sija 1
4.9.2016 Keminmaa, 3-lk, tulos 0, sija 1
28.8.2016 Oulu, 3-lk, tulos 0, sija2
21.8.2016 Rovaniemi, 3-lk, tulos 0, sija 2
20.8.2016 Rovaniemi, 3-lk, tulos 0, sija 5
14.8.2016 Kemi, 3-lk, tulos 0, sija 5
14.8.2016 Kemi, 3-lk, tulos 0, sija 6
13.8.2016 Kemi, 3-lk, tulos 0, sija 2
17.7.2016 Kokkola, 3-lk, tulos 0, sija 1
11.6.2016 Inari, 3-lk, tulos 0, sija 4
29.5.2016 Kemi, 3-lk, tulos 0, sija 2
28.5.2016 Kemi, 3-lk, tulos 0, sija 2
22.5.2016 Rovaniemi, 3-lk, tulos 0, sija 2
22.5.2016 Rovaniemi, 3-lk, tulos 0, sija 4
14.5.2016 Oulu, 3-lk, tulos 0, sija 1
14.5.2016 Oulu, 3-lk, tulos 0, sija 4
9.4.2016 Oulu, 3-lk, tulos 0, sija 9
9.4.2016 Oulu, 3-lk, tulos 0, sija 4
25.3.2016 Rovaniemi, 3-lk, tulos 0, sija 5

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

27.8.2016 Oulu, 3-lk, tulos 0 sija 3
14.8.2016 Kemi, 3-lk, tulos 0, sija 2
14.8.2016 Kemi, 3-lk,  tulos 0, sija 5
13.8.2016 Kemi, 3-lk, tulos 0, sija 4 
13.8.2016 Kemi, 3-lk, tulos 0, sija 4
17.7.2016 Kokkola, 3-lk, tulos 0, sija 10
11.6.2016 Inari, 3-lk, tulos 0, sija 4
11.6.2016 Inari, 3-lk, tulos 0, sija 6
29.5.2016 Kemi, 3-lk, tulos 0, sija 4
28.5.2016 Kemi, 3-lk, tulos 0, sija 5
22.5.2016 Rovaniemi, 3-lk, tulos 0, sija 1 SERT-A
8.5.2016 Tornio, 3-lk, tulos 0, sija 5
10.4.2016 Oulu, 3-lk, tulos 0, sija 4
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Tiibetinterrieri C.I.B POHJ FI SE NO EE MVA RTK1 Pindaros Kick Inside “Helmi”, 
Ohj. Minttu Merivirta

16.1.2016 Oulu, 2-lk, -0,13 LUVA

Dash’ing Infinite Idealist ”Luka”, Ohj. Jaana Ketola

19.6.2016 Agilityn SM finalisti sij. 24
16.7.2016 Shetlanninlammaskoirien mestaruuskisat 16.7.2016 (sij. 2), Kokkola. 
20.8.2016.Lapin piirinmestaruuskisat PiirM2, Rovaniemi. 
20.8.2016 Lapin piirinmestaruus joukkuekisat (sij. 2), Rovaniemi. (Joukkueessa: Minä&Luka, 
Essi&Järvinen, Ritva&Eetu ja Ritva&Veeti)
8.10.2016 H-SERTI  (sij. 1), Pello. Tuomarina Jari Suomalainen
8.10.2016 FI AVA-H  
8.10.2016 A-SERTI  (sij. 1) Pello. Tuomarina Jari Suomalainen
8.10.2016 FI AVA
Suomen Shetlanninlammaskoirien vuoden 2016 agilitysheltti sij. 4
Lapin Kennelpiirin vuoden 2016 agilitykoira
Kemin Koiraharrastajien vuoden 2016 agilitykoira

Shetlanninlammaskoira RTK2 Moorwood Dandy In Gold “Danny”, Ohj. Taru Mäkimartti

28.5.2016 Kemi, 1-lk, -2,93 LUVA

X-rotu “Nuusku”, Ohj. Seija Kekäläinen

14.08.2016 Kemi, 3-lk, tulos 0, sija 3
14.08.2016 Kemi, 3-lk, tulos 0, sija 4
13.08.2016 Kemi, 3-lk, tulos 0, sija 5
29.07.2016 Keminmaa, 3-lk, tulos 0, sija 4
12.06.2016 Inari, 3-lk, tulos 0, sija 5
10.06.2016 Inari, 3-lk, tulos 0, sija 2 SERT-A
25.03.2016 Rovaniemi, 3-lk, tulos 0, sija 2

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

12.3.2016 Oulu, 3-lk, tulos 0, sija 3

Keskikokoinen villakoira Paradisiacal Ironman “Roni”, Ohj. Mari Lappalainen

14.8.2016 Kemi, 1-lk, -0.94 LUVA
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Tiibetinterrieri C.I.B POHJ FI SE NO EE MVA Pindaros Hot Headline “Ville”, 
Om. Minttu Merivirta

23.7.2016 Kemi, VET-ERI VEK2 SA PU2
28.8.2016 Rovaniemi, VET-ERI VEK1 SA PU2 VET-ROP
17.9.2016 Liminka, VET-ERI VEK1 SA PU3 VET-ROP

Englanninkääpiöterrieri C.I.B. FI SE EE MVA EEV-16 Great Bernina’s Niiskuneiti “Niisku”, 
Om. Miisa Saukkonen & Anne-Mari Suoniemi

27.2.2016 Tuusniemi RN, VAL-ERI VAK1 SA PN3
3.6.2016 Luige, Viro RN, VAL-ERI VAK1 SA PN1 ROP SERT > EST MVA
4.6.2016 Tallinna, Viro KV, VAL-ERI VAK1 SA PN1 ROP CACIB > Viron Voittaja 2016
11.6.2016 Skellefteå, Ruotsi E, VAL-ERI VAK2 SA PN3
3.7.2016 Gällivare, Ruotsi KV, VAL-ERI VAK1 SA PN2 CACIB
17.7.2016 Piteå, Ruotsi KV, VAL-ERI VAK1 SA PN2 VARACA
17.9.2016 Liminka RN, VAL-ERI VAK1 SA PN1 VSP
18.9.2016 Liminka RN, VAL-ERI VAK2 SA PN3
22.10.2016 Seinäjoki KV, VAL-ERI VAK2 SA PN2 VARACA
12.11.2016 Jyväskylä KV, VAL-ERI VAK1 SA PN1 ROP CACIB > C.I.B

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

28.2.2016 Tuusniemi, PN3 SA
5.5.2016 Ylivieska, PN2 SA VASERT
7.8.2016 Kittilä, PN1 SA SERT VSP -> FI MVA
28.8.2016 Rovaniemi, PN1 SA VSP

NÄYTTELYT
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Welsh corgi pembroke BH RTK1 RTK2 RTK3 RTK4 Fatikon Ärrä “Tilli”, 
Ohj. Henna Karjalainen

Rally-toko:
3.2.2016 Kannus MESHYV 81p, sij. 3
2.4.2016 Oulu MESHYV 72p
15.5.2016 Rovaniemi MESHYV 84p, sij.3 → RTK4
11.6.2016 Kemi MESHYV 74p, TP
16.10.2016 Kannus MESHYV 81p, TP
13.11.2016 Tornio MESHYV 88p

Käyttäytymiskoe:
15.10 Tornio PAKK1, BH
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MUUT LAJIT

Tiibetinterrieri C.I.B POHJ FI SE NO EE MVA RTK1 Pindaros Hot Headline “Ville”, 
Ohj. Minttu Merivirta 

Rally-toko:
19.3.2016 Tornio, ALOHYV 72 p. 
20.8.2016 Oulu, ALOHYV 88 p. 

Tiibetinterrieri C.I.B POHJ FI SE NO EE MVA RTK1 Pindaros Kick Inside “Helmi”, 
Ohj. Minttu Merivirta 

Rally-toko:
19.3.2016 Tornio, ALOHYV 93 p.
16.7.2016 Kemi, ALOHYV 87 p.
17.7.2016 Tornio, ALOHYV 89 p. → RTK1
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Shetlanninlammaskoira, FI AVA FI AVA-H Taikahännän Lumikki ”Kiti”, 
Om & ohj. Kirsi Yliruokanen
• Suomen hyppyvalio, vahvistettu 17.11.2016

Shetlanninlammaskoira, FI AVA FI AVA-H Dash’ing Infinite Idealist ”Luka”,
Om. Jaana Ketola
• Suomen agilityvalio, vahvistettu 17.11.2016
• Suomen hyppyvalio, vahvistettu 17.11.2016

Kääpiöpinseri, LT JMVA LV JMVA EE JMVA BALT JMVA Metsätien Mini Cinnamon ”Manu”,
Om. Tarja Aalto & Sampo Koivuniemi
• Liettuan juniorimuotovalio, vahvistettu 4.2.2016
• Latvian juniorimuotovalio, vahvistettu 13.9.2016
• Viron juniorimuotovalio, vahvistettu 15.6.2016
• Baltian Juniori muotovalio, vahvistettu 10.10.2016

Keskikokoinen villakoira, FI MVA Paradisiacal Cinderella The Queen ”Heta”,
Om. Mari Lappalainen & Raisa Issakainen
• Suomen muotovalio, vahvistettu 26.8.2016

VALIOITUNEET 2016:

Shetlanninlammaskoira RTK2 Moorwood Dandy In Gold “Danny”, Ohj. Taru Mäkimartti

Rally-toko:
20.8.2016 Oulu, ALO99 -→ RTK1
3.12.2016 Kemi, AVO87 → RTK2

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

Rally-toko:
15.5.2016 Rovaniemi, ALOHYV 96 p.
11.6.2016 Kemi, ALOHYV 90 p.
16.7.2016 Kemi, ALOHYV 95 p. → RTK1
17.7.2016 Tornio, AVOHYV 92 p.
20.8.2016 Oulu, AVOHYV 91 p.
3.9.2016 Oulu, AVOHYV 100 p. → RTK2



Kuva: Taru Mäkimartti
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