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Hyvää alkanutta vuotta kaikille! Viime vuosi oli todella poikkeuksellinen, ja siksi 
harrastusrintamalla on ollut hiljaista. Kesällä pääsi jopa hetken harrastamaan ja 
kilpailemaan liki normaalisti, mutta sitten tilanne huononi ja kilpailujen perumi-
nen jatkui taas. Toivottavasti tilanne normalisoituu tämän vuoden aikana.

Rajoitukset ovat Länsi-Pohjassa voimassa 18.1. asti, mutta aloitellaan treenaa-
mista pienryhmissä, joissa tartuntavaara on pienempi. Hallissa voi siis käydä 
treenaamassa muidenkin kuin oman talouden jäsenien kanssa, kunhan muiste-
taan turvavälit ja sekä kasvomaskin käyttö.

Agilityliitto yrittää järjestää tämän vuoden agilityn arvokisat, mutta nähtäväksi 
jää, miten onnistuu. Helmikuun lopussa piti alun perin olla Oulussa ensimmäi-
nen EO/MM-karsintaosakilpailu, mutta tämä jo peruttiin.  Samoin esimerkiksi 
Halli-SM-kisat peruttiin. Sagin tiedotteen mukaan ”mikäli toukokuussa olevat 
MM-karsinnat pystytään järjestämään, niiden yhteydessä kisataan myös EO-kar-
sinnat ja Halli-SM”.

Talkoita ei ole monia ollut, mutta lumityöt pitää edelleen tehdä hallilla ja siellä on ollut ilahduttavan paljon 
kolaajia lumisateen jälkeen. Aura-autoa voi käyttää apuna lumitöihin, ja siksi sitä pidetään hallissa. Olen 
käynyt pukkamassa lunta, kun olen töiltä ehtinyt, mutta voisin opettaa muitakin ajamaan aura-autoa. Kiin-
nostuneet voivat ottaa yhteyttä.

Jos jotain positiivista pitää korona- ja harrastusrajoituksista hakea, niin nyt ainakin on ollut aikaa ulkoilla 
koirien kanssa. Hyvää talven jatkoa kaikille!

Terveisin Janne Tuominen, Kemin Koiraharrastajat ry:n puheenjohtaja

PS. Muistakaa nauttia ajasta koirienne kanssa

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

PÄÄTOIMITTAJALTA
Hei kemkolaiset! Koska vuosi on ollut kaikella harrasturintamalla melko hiljainen, niin ensin mie-
leeni hiipi ajatus, että miten ihmeessä tämän lehden sisältö kerätään kasaan. Aika nopeasti kävi 
kuitenkin ilmi, että vaikka rajoituksia on ollut ja kisoja peruttu, niin toimintamme sekä jäsentem-
me harrastusaktiivisuus on kuitenkin ollut melkoisen vilkasta! Kiitos kun jaksatte vuodesta toi-
seen myös kertoa kokemuksistanne muille jäsenillemme, jotta lehtemme pysyy elinvoimaisena, 
monipuolisena ja kiinnostavana.

Vuosi 2020 oli varmasti monelle aktiiviselle harrastajalle haastava, mutta eiköhän tässä vähitel-
len kaikilla palaudu usko tulevaisuuteen. Sillä välin - jatkakaa harrastamista ja omien kokemus-
ten jakamista meidän muiden kanssa!

Minttu
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KEMKON JOHTOKUNTA VUODELLE 2021

JANNE TUOMINEN

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

Perheeseemme kuuluu avopuolisoni Katja ja tyttäremme 
Venla, joka myös kilpailee agilityssä. Koiria perheessämm-
me on viisi. Kilpailen Sheltti Windyn kanssa 2-luokassa. 
Venlan kisakoirina toimivat sheltti Oona ja bc Tessa. Lisäksi 
sheltti Taika on jo jäänyt eläkkeelle, ja uusin tulokkaamme 
on bc IIsa 6 kk.

FANNY-MARIA DIANOFF

Moi, olen Fanny Dianoff ja Kemkon jäsenenä olen ol-
lut vuodesta 2005 lähtien. Johtokunnan tehtävissä 
olen toiminut useamman vuoden ajan.

Harrastuskaverina minulla on australianpaimenkoira 
Dino, jolla on ikää 7,5 vuotta. Meidän päälajimme on 
agility. Siinä sivussa tokoillaan, paimennetaan ja liiku-
taan monipuolisesti. Viime kesän uusi aluevaltaus oli 
suppailu!  Ikää Dinolla alkaa jo olemaan hyvästi, joten 
uusi harrastuskaveri olisi haaveissa lähitulevaisuudes-
sa. Olen myös saanut harrastaa kahdella lainakoiral-
la jo muutaman vuoden ajan. Taatsi ja Järvinen ovat 
shetlanninlammaskoiria, ja molempien kanssa harras-
tan agilityä. 

Vuosi 2020 on ollut hyvin erilainen kaikin puolin. Toi-
vottavasti tilanne helpottuu ja pääsisimme taas har-
rastamaan monipuolisesti. Toivottavasti nähdään koi-
raharrastuksissa! 



4

RITVA TUOMINEN

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

Olen kilpaillut säännöllisesti agilityä vuo-
desta 1992 lähtien koirillani. Agilityvalio-
titteleitä minulla on kertynyt koirilleni 22 
kpl: Suomen, Ruotsin, Norjan ja kansain-
välisiä valioita, eli kokemusta löytyy ja 
yhä vielä koulutan koiriani bordercollieita 
Noitaa, Hippaa, Nuppua ja sheltti Ipanaa. 
Lisäksi kotona on nyt eläkeläiset sheltti 
Eetu 12 v ja bordercollie Iina kohta 11 v. Kuva: Noora Leppikangas

HEIDI YLITALO

Moikka kaikki! Olen Heidi Ylitalo, 
toinen seuramme kanttiinivastaa-
vista ja nyt uutena johtokunnassa. 
Perheeseen kuuluu avomies Timo 
sekä teinit Eerika 13 v ja Matias 15 v 
sekä shelttitytöt Minni ja Helmi. 

Seuraan olen kuulunut vuodes-
ta 2018, jolloin aloitimme Minnin 
kanssa alkeisagilitykurssilla, ja siitä 
se palo tähän koiraharrastamiseen 
sitten lähti. Molempien kanssa tällä 
hetkellä pääasiallinen laji on agility, 
mutta rally-tokoakin harrastetaan. 

Olen aika aktiivisesti mukana kaikenlaisissa koiriin liittyvissä tapahtumissa tässä lähialueilla. Koulutuksia, 
epiksiä, mätsäreitä, ryhmälenkkejä ja kisoja on tullut koluttua aika paljon, mutta kun on kivaa, niin miksi-
pä ei!

Reipasta ja iloista harrastusvuotta kaikille kemkolaisille!

Kuva: Juha Åman
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MIISA SAUKKONEN

Hei! Olen Miisa Saukkonen ja toimin nyt 
kolmatta vuotta johtokunnassa. Kotoa löy-
tyy englanninkääpiöterrierit Niisku ja Nyyti 
sekä 6 kk ikäinen käyttöbelgi Naava. Olen 
viimeiset pari vuotta toiminut KemKolla net-
tisivujen päivittäjänä. Lisäksi olen järkännyt 
erilaisia koulutuksia ja mätsäreitä. Pennun 
myötä harrastukset painottuvat tällä hetkel-
lä pitkälti pk-puolelle, mutta ainakin enkku-
jen kanssa pyrin jatkamaan mahdollisimman 
tiiviisti jatkossakin agilityn parissa. 

Nähdään treeneissä!

MINTTU MERIVIRTA
 
Hei kemkolaiset! Olen Minttu Merivirta, ja KemKon johtokunnassa 
olen pyörinyt jo noin vuosikymmenen ajan. Olen seurassamme 
jäsenlehden päätoimittaja, rally-tokovastaava ja tänä vuonna myös 
yhdistyksen varapuheenjohtaja.

Kotoani löytyvät schapendoes Elmeri sekä tiibetinterrierit Helmi ja 
Messi. Harrastuslajeina on tullut kokeiltua agilitya, näyttelyitä, tokoa 
ja rally-tokoa, joista viimeksi mainittu on vakiintunut omaksi päälajik-
si viime vuosina. Toivottavasti koronarajoitukset tässä vähitellen hel-
pottavat, jotta päästään myös tänä vuonna näkemään treenikentillä 
ja talkoissa!

Kuva: Miisa Saukkonen

SEIJA KEKÄLÄINEN

Tervehdys! Olen Seija Kekäläinen, johtokunnan jäsen sekä 
aktiivinen harrastaja. Rahastonhoitajan pestissä tulee 
kymmenen vuotta täyteen. Hurahdin koiraharrastukseen 
koirani Nuuskun 13 v 8 kk kanssa. Nuusku on jo vanhuus- 
eläkkeellä, mutta sen kanssa aloitin agilityn ja se oli me-
noa, koukussa oltiin. :) 

Sillä tiellä olen edelleen, ja tällä hetkellä harrastuskaverei-
na minulla on bordercolliet Neccu 9 v ja Ninja 4 v. Nec-
cun kanssa harrastellaan ja kisaillaan rally-tokossa. Ninjan 
kanssa on keskitytty agilityn saloihin, niin treeneissä kuin 
kisakentilläkin. Mukana meidän koiraelämässämme on ak-
tiivisesti myös kepo Kyösti. 

Laumamme toivottaa korona-vapaata, aktiivista ja iloista 
harrastus-, talkoo- ja kisavuotta kaikille jäsenillemme! 
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Kuva: Miisa Saukkonen

TEIJA MUSTONEN

Hei! Olen Teija Mustonen. Seuran jäseneksi olen liit-
tynyt alkuvuodesta 2019, ja olen nyt toista vuotta 
johtokunnan jäsenenä. Olen myös viime syksynä 
aloittanut kouluttajana alkeisryhmässä.

Perheeseeni kuuluu avopuolisoni Janne sekä neljä 
lasta Remu 17 v, Kasper 15 v, Albert 13 v ja Erika 12 
v. Karvaiset perheenjäsenemme ovat Jalmari 4 v 
ja Alma 2 v. Molemmat ovat rodultaan welsh corgi 
pembrokeja.

Koirien parissa olen touhunnut pidemmän aikaa, 
milloin mitäkin. Vajaa kolme vuotta sitten agility lajina vei sydämeni, ja se on imaissut koko ajan syvem-
mälle lajin pariin. Jalmarin kanssa aloitimme kisaamisen viime vuoden alussa, ja nyt tavoite onkin jo kol-
mosiin. Alman kanssa koko ajan treenaan tavoitteellisesti päästäksemme aloittamaan kisaamisen vielä 
joskus tulevaisuudessa, mutta kiire ei ole. On nimittäin sen verran arempi luonne, että hätiköimällä ei saa 
aikaiseksi kuin takapakkia. Sivutoimisena lajina olemme käyneet rally-tokossa vastapainona agilitylle.

Tsemppiä treeneihin ja nähdään kentillä!

Ku
va
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as
NOORA LEPPIKANGAS

Hei vaan kaikille! Olen Noora Leppikangas, ja tämä 
on kolmas vuoteni johtokunnassa. Olen ollut jäsen 
kohta viiden vuoden ajan, jonka aikana on tapahtu-
nut paljon. Toimin seurassamme kouluttajana sekä 
estevastaavana.

Kotoa harrastuskavereita on tällä hetkellä kolme, 
beaglet Hugo 5 v ja Kio 7 v sekä pian 2 v täyttävä 
pieni amerikanpaimenkoira Dali. Meidän tämän 
hetkinen pääharrastuslaji on agility, jossa myös kil-
paillaan aktiivisesti. Hugo ja Kio kilpailevat M3-luo-
kassa, sekä perheen nuorimmainen vasta aloittelee kisauraansa agilityn parissa. Dalin kanssa olemme 
mukana tämän kauden Suomen agilityliiton valmennusrenkaassa, Pohjois-Suomen TopTeamissä. 

Oman harrastamisen ohella toimin seurassamme agilityn kouluttajana, joka on opettanut minulle paljon - 
sitä oppii katsomaan ja ajattelemaan asioita eri näkökulmista. Kouluttamisessa minulle tärkeintä on, että 
jokainen oppisi iloitsemaan ja nauttimaan yhteisestä matkastaan koiransa kanssa, sillä harrastamisen 
tulee olla hauskaa niin ohjaajasta kuin koirasta. Hymyssä suin treenaamaan, niin et voi kuin onnistua!

Ku
va

: P
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re
ke
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KEMKON VASTUUHENKILÖT VUONNA 2021

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

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

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

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

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

KENTTÄ- JA HALLIPÄÄLLIKKÖ, JANNE TUOMINEN

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

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

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

KEMKOLAISEN TOIMITTAJA, MINTTU MERIVIRTA
Jäsenlehtemme on teidän jäsenten näköinen, joten sisäl-
lön tuottamiseen toivotaan kaikkien apuja. Jos olet kiin-
nostunut kirjoittamaan vuoden 2020 lehteen, niin ota 
rohkeasti hihasta kiinni! Kaikkien panos yhteisen lehtem-
me eteen on arvokasta. 
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KEMKON VUODEN KOIRAT 2019

Vuoden agilitytulokas 2019:

Shetlanninlammaskoira Pirpanan 
Full of Love ”Minni”, ohj. Heidi 
Ylitalo

Vuoden koira 2019 -kisojen voittajat palkittiin KemKon kevätkokouksessa syksyllä 2020. 
Suuret onnittelut vielä kerran kaikille menestyneille!

Vuoden agilitykoira 2019:

Bordercollie Eveetun Kesä Unel-
ma ”Hippa”, ohj. Ritva Tuominen
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Kuva: Timo Rautio

Vuoden näyttelykoira 2019:

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

Vuoden tokokoira 2019:

Bordercollie Dwylch Tigris Altaica 
”Roihu”, ohj. Tiina Maunu

Vuoden rally-tokokoira 2019:

Schapendoes FI MVA FI SE RTVA High Volts 
Looping Louis ”Elmeri”, ohj. Minttu Merivirta
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Agility/möllit:
Eveliina Vakkuri & Hopi

Agility/möllit:
Noora Leppikangas & Dali

Hopi on kaksivuotias shetlanninlammaskoira. 
Meidän ensimmäinen aksakoira, jonka hankinta 
oli vähintäänkin harkittua. Luonteeltaan Hopi on 

enemmänkin älykkö kuin vauhtihirmu. Treenatessa 
näkee, kuinka pienen pään sisällä raksuttaa... 

Hopi oppii tosi helposti erilaisia temppuja, joita 
takataskusta löytyykin aikamoinen määrä. Kuun-
telussa on toki petrattavaa. Hopin kanssa seuran 

möllimestaruuden voitti 15-vuotias Eveliina. Näiden 
kahden yhteistyö on mukavan sujuvaa. 

Monia lajeja on koitettu ja kokeillaan edelleen, kat-
sotaan mistä meidät löytää tämän vuoden lopulla.

Dali on energinen pian 2-vuotiaaksi käänty-
vä pieni amerikanpaimenkoira. Aloitimme 
agilityn alkeet Veijolan Niinan opetuksessa 
Dalin ollessa 5 kk:n ikäinen. Alusta alkaen 

olemme keskittyneet vahvojen perustaito-
jen opettamiseen, joka näkyy meidän tämän 
päivän tekemisessä hyvänä yhteistyönä. Dali 
on työtä rakastava pieni taskuraketti, jonka 
kanssa joutuu laittamaan töppöstä toisen 
eteen ehtiäkseen ohjaamaan eteen tulevia 

tilanteita. Vauhtinsa puolesta onkin täytynyt 
lähteä opettamaan vahvoja suullisia käskyjä, 

mitkä ovatkin helpottaneet työskentelyä 
radalla hurjasti.

AGILITYN KERHONMESTARIT 2020

Viime kesän epävirallisissa agilitykilpailuissa ratkaistiin seuramme kerhonmestaruudet 
mölli-, 1-, 2- ja 3-luokissa. Mölliluokassa oli kaksi voittajaa tasatuloksin, ja 1-luokassa puolestaan kukaan ei 
onnistunut tekemään kahta tulosta.  Onnittelut kaikille menestyneille!

Kuva: Noora Leppikangas

Alkaneen vuoden tavoitteena on päästä kokeilemaan, miltä viralliset kilpailut tuntuvat ja kuinka 
hyvin meidän taidot ja yhteistyö toimivat yhdessä tällä suurella ja unohtumattomalla matkalla.
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Agility/2-luokka:
Heidi Ylitalo & Minni

Tämä oli kyllä totaalinen yllätys!

Minnin kanssa agility on vauhdikkaan kiihkeää 
ja töppöstä saa pistää toisen eteen ohjaajakin. 

Minni suorittaa rataa hyvinkin sujuvasti kun-
han vain ohjaaja muistaa antaa merkit oikea 
aikaisesti ja muistaa liikkua radalla eikä jää 

ihastelemaan koiraa vaikka hän onkin aivan 
super ihana! Paljon on vielä treenattavaa, jotta 

saadaan radat suoritettua vielä sujuvammin 
ja saadaan niitä hyvältä maistuvia kisaratoja 

tehtyä. Tästä on hyvä jatkaa treenejä ja toivot-
tavasti päästään taas piakkoin takaisin kisa-

kentillekin.

Agility/3-luokka:
Seija Kekäläinen & Ninja

Ninja on 4-vuotias bc, jonka veri vetää paimen-
nukseen. Lampaille olemme päässeet vain pari 

kertaa, mutta voihan sitä paimentaa meidän 
lauman muita koiria. :) Kotioloissa Ninja on tot-

televainen, nöyrä ja kiltti ”sylimallu”, joka rakas-
taa ihmisiä, ei niinkään laumaan kuulumattomia 

koiria. 

Ninjan kanssa olemme keskittyneet agilityyn. Ki-
saura Ninjan kanssa aloitettiin huhtikuussa 2018, 

ja vielä ennen vuoden vaihtumista oli edessä 
nousu kolmosiin. Ninja on tasaisen varma suo-

rittaja, ei mikään tykki menijä vaan juuri minulle 
sopiva kaveri. Syyskuussa kisasimme piirinmes-
taruuksista yksilöissä sekä maksijoukkueessa. 

Yksilöissä tuloksena oli piirinmestaruuspronssi ja 
joukkueessa pm-hopeaa. KemKon omien epävi-
rallisten kisojen saavutuksena Ninjalle tuli ker-

honmestaruus kolmosluokassa. 

Kuva: Noora Leppikangas

Kuva: Noora Leppikangas
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RALLY-TOKON KERHONMESTARIT 2020

Rally-tokon kerhonmestaruudet kilpailuluokittain ratkottiin seuramme järjestämässä virallisessa 
kilpailussa maaliskuussa. Onnittelut menestyneille!

Rally-toko/alokasluokka:
Marika Kaniin & Enzo

Enzo on 6-vuotias walesinspringerspanieli, 
jonka harrastuksiin kuuluu agility, rally-toko 
ja metsissä chillailu. Rally-tokoa Enzon kans-
sa on harrasteltu pari vuotta säännöllisen 
epäsäännöllisesti. Ensimmäiseen rally-to-
ko-kokeeseen Enzo osallistui omassa Kem-
Kon kotihallissa maaliskuussa 2020, josta 
huolellisella, tuntien valmistautumisella irtosi 
tulos 92 pisteellä. Tuolla tuloksella Enzo saa-
vutti myös kerhonmestaruuden.

Rally-toko/avoin luokka:
Tiina Maunu & Roihu

Roihu on 4-vuotias bordercollie, ja hänen 
pääasialliset lajit ovat toko ja agility. Rally-ki-
soissa on käyty melkeinpä pelkin toko-opein 
avoimen koulariin saakka, joka tulikin talvella 
omissa kisoissa  99 pisteellä, jolla saatiin tämä 
kerhonmestaruus. Keväällä korona vei kaikki 
muut lajit tauolle, niinpä koularin motivoimina 
aloimme tekemään olohuone-rallya ja voit-
tajaluokan oikean puolen seuruuta. Rallyhan 
on  mahtava lajina, johon ei tarvi juurikaan 
tilaa eikä rekvisiittaa. Kesällä päästiin yhdet 
voi-luokan kisatkin käymään ja saatiin ihan kiva 
tuloskin. Eiköhän rally ole tullut lajina Roihulle 
jäädäkseen. Roihu taipuu moneen ja on kyllä 
unelmaharrastuskaveri.
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Rally-toko/voittajaluokka:
Seija Kekäläinen & Neccu

Rally-toko/mestariluokka:
Minttu Merivirta & Elmeri

Neccu (rakas Härveli) on jo yhdeksänvuotias, 
mutta edelleen erittäin vilkas ja aktiivinen 
bc, aina valmis työntekoon. Neccu haastaa 
minua jokaisessa treenissä ja ehtii huomioida 
kaikki ympärillä olevat esteet, ihmiset, koi-
rat ym. häiriöt. Neccu on opettanut minulle 
rauhallista ohjaamista. Treeneistä ja kisoista 
ei tule mitään, jos olen itse hermostunut, 
hätäinen tai kiireinen. Agility-uran loputtua 
olemme keskittyneet Neccun kanssa rally-to-
koon. Lajia on harrastettu nyt nelisen vuotta, 
ja muutamissa kisoissakin on käyty. Maalis-
kuussa kisasimme KemKon omissa kisoissa 
ja tuloksella 92/100 voitimme voittajaluokan 
kerhonmestaruuden.

Elmeri on 5,5-vuotias schapendoes, jonka 
kanssa on aina harrasteltu vähän sitä ja tätä, 
mutta oikeastaan mitään ei ole treenattu 
kovin tavoitteellisesti. Rally-toko on meidän 
lajeista ainoa, jossa treenien vähyydestä 
huolimatta kisauralle on asetettu ihan oikeita 
tavoitteita. Elmeri onkin sekä Suomen että 
Ruotsin rally-tokovalio. 

Perinteisesti kotikisoissa olen aina joko itse 
vastaava koetoimitsija, jolloin en voi itse ki-
sata, tai vaihtoehtoisesti jos voin kisata, niin 
suoritukset menee ihan penkin alle. Vuonna 
2020 kuitenkin poikkeuksellisesti onnistuttiin 
tekemään omissa kisoissa MES89-tulos, jolla 
irtosi myös tämä kerhonmestaruus.
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AGILITYKOULUTUKSIA KEMKOLLA 2020
Ritva Tuominen

Vuosi oli todella hiljainen, mutta silti meillä ehti 
olla jonkin verran myös ulkopuolista koulutusta. 
Agilityn jatkokurssi ehdittiin pitää heti tammi-hel-
mikuussa. Ulkopuolisten vetämiä agikoulutuksia 
meillä ehti myös pyöriä 3 viikkoryhmää Niina Veijo-
lan vetäminä. 

Tammikuussa ja helmikuussa Tiina Leinonen veti 
Hyppykoulutus-kurssit 1 ja 2, ja illan lopuksi sai vara-
ta myös koirille hieronta-aikoja. Helmikuun lopulla 
Oulussa talven vaikuttanut HAUlainen Anni Kelkka 
perehdytti meidät juoksukoulutuksen alkeisiin. Tä-
hän ei sitten ehditty koskaan saada jatko-osaa, kun 
korona tuli ja keskeytti koulutukset hallissamme 
kevääksi ja lähes koko kesäksi.

Elokuussa pääsimme vihdoin taas tekemään uudet 
ryhmät talven ryhmien tilalle. Ulkopuolista koulu-
tusta järjestettiin aiemmin jo vedettyjen kolmen 
Niina Veijolan viikkoryhmän lisäksi myös Susanna 
Eskelisen vetämänä yksi viikkoryhmä elokuusta al-
kaen. Agin uusi alkeiskurssi alkoi, ja jatkokurssi sille 
myös ehti alkaa lokakuussa. Varsinaisia kesäryhmiä 
ei koskaan tehty, vaan elokuussa alkavat ryhmät 
jatkoivat myös koko talven tai ainakin niin oli suun-
niteltu, kunnes taas korona ilmoitti itsestään ja ryh-
mät jäivät uudestaan tauolle marraskuun alussa. 

KemKo oli myös mukana pohjoisen kerhojen yh-
teishankkeessa, jossa koulutusta annettiin kaikille 
max 20 v -junioreille. Tähän rahoitusta anottiin Sa-
gilta yhteensä 2500 €. Sagin myöntämän tuen tur-
vin järjestettiin seurojen rajat ylittävään junioritoi-
mintaan 3 junioreille suunnattua koulutuspäivää:
- Su 4.10. Rovaniemellä (Taljatie/Ounasvaara), kou-

luttajana Saara Krook
- La 1.11. Torniossa (Vauhtikoira-areena), kouluttaja-
na Hanna-Leena Pelimanni
- Su 21.11. Pellossa (Rohki-halli), kouluttajana Ari 
Korteniemi.

Syksyllä ehdimme myös kisata piirinmestaruuksis-
ta, jotka olivatkin vuoden lähes ainoat ns. arvoki-
sat. Kerholaisistamme siellä sai pm-kultaa Marika 
Kaniin ja shelam Papu, pm-hopeaa Fanny Dianoff ja 
Järvinen ja pm-prossia Seija Kekäläinen ja bc Nin-
ja. Joukkueissa medijoukkue Kio, Minni, Järvinen ja 
Oona saavuttivat pm-pronssia. Maksijoukkue Tes-
sa, Dino, Noita ja Ninja saivat pm-hopeaa.

Oulussa heinäkuussa pidettiin Oulun Finnish Open 
2020. Siellä Venla Tuominen voitti Junioreiden Avo 
SM2.

Loppuvuodelle oli suunniteltu vielä Tiina Leinosen 
agilitykoulutus, joka olikin jo täyteen varattu, mutta 
sekin jouduttiin perumaan samoin kuin Nooran yli-
määräinen koulutus kaikille halukkaille. Niin ikään 
tammikuun 2021 alkuun suunniteltu ulkopuolinen 
koulutus One Mind Dogs -kouluttaja Minna Marti-
molta jää pitämättä vallitsevan tilanteen takia.

Toivotaan, että tämä vuosi saadaan unohtaa kohta 
kokonaan ja päästään palaamaan treenien pariin 
hallille ja elokuulle -21 suunnitellut viralliset kisatkin 
voidaan järjestää. 

Viimeistään kesäkaudelle hankitaan lisää ulkopuo-
lisia kouluttajia inspiroimaan ja motivoimaan taas 
meidät harjoitusten ihanaan maailmaan.

Tutkailemme jo lähes kokonaan mennyttä vuotta 2020 koulutusten osal-
ta. Vain tammi-helmikuu meni normaalin elämän ja treenien piirissä. 
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KEMKON VUODEN KOIRA -KILPAILUT 2020

Kemin Koiraharrastajat ry:n jäsenet voivat osallistua seuraaviin kilpailuihin:

• KemKon vuoden agilitytulokas 2020
• KemKon vuoden agilitykoira 2020
• KemKon vuoden näyttelykoira 2020
• KemKon vuoden rally-tokokoira 2020
• KemKon vuoden tokokoira 2020

 

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

Kilpailuihin tulee osallistua viimeistään 15.1.2021.

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

Kuva: SporttiRakki

https://keminkoiraharrastajat.com/tuloksia/vuoden-koirat/
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Osallistuin kisoihin omalla koirallani Dinolla ja laina-
koira Järvisellä. Ja kuten otsikosta voi päätellä, Jär-
visen kanssa pärjäsimme kisoissa vallan mainiosti!

Piirinmestaruus ratkais-
taan kahden radan yh-
teistuloksen perusteella. 
Kilpailuradoista toinen 
on agilityrata ja toinen 
hyppyrata. Ensimmäisenä 
suoritettavana oli hyppy-
rata. Rataprofiili oli kiva ja 
Järviselle sopiva. Maalin 
tullessa olin 99 % varma, 
että saimme tehtyä 0-tu-
loksen.  Joku taisi myös 
onnitella puhtaasta ra-
dasta. Pian tulostaululle 
kuitenkin ilmestyi hylätty 
suoritus. Pieni ketutus 
ehti nousta, kun mietin, 
missä olin töpeksinyt. 
Lähdin asiaa selvittämään 
tuomarilta, ja pian selvisi-
kin, että meidän lappum-
me oli laitettu hylättyjen 
sekaan. Asia onneksi sel-
visi!

Hyppyradalla sijoituimme 
seitsemänneksi, ja siitä oli 
hyvä jatkaa agilityradalle. 
Järvinen on varma meni-
jä, mutta vauhdissa se jää 
nopeimmille koirille. Tie-

PIIRINMESTARUUSHOPEAA  
JÄRVISEN KANSSA
Fanny Dianoff

sin kuitenkin, että varmoilla suorituksilla voimme 
aivan hyvin olla kärkikahinoissa. 

Agilityrata oli myös kivan 
oloinen, mutta haastetta 
siinä oli enemmän kuin 
hyppyradassa. Erityises-
ti keppikulma ja puomin 
kontaktin onnistuminen 
jännitti. Kaikki meni kui-
tenkin hienosti, ja agility-
radalta saatiin taisteltua 
myös puhdas 0-rata.

Jännitystä piisasi loppuun 
asti, kun seurasimme si-
vusta muiden suorituksia. 
Useammalla koirakolla 
tuli agilityradalla epäon-
nistumisia, ja niinpä mei-
dän sijoituksemme para-
ni. Nousimme lopulta pii-
rinmestaruushopealle! 

Piirinmestaruuskisat me-
nivät Kemkon osalta muu-
tenkin todella hienosti! 
Onnistumisia tuli  sekä 
yksilöissä että joukkueki-
sassa. Vuosi 2020 oli hyvin 
erikoinen myös koirahar-
rastusten osalta, ja senpä 
takia pienetkin onnistumi-
set tuntuvat hyviltä! :)

Torniossa järjestettiin 26.–27.9.2020 Lapin piirinmestaruuskisat 
agilityssa. Tuomarina kisoissa toimi Hilpi Yli-Jaskari.  
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Haluatko liittyä Kemin Koiraharrastajien jäsenille 
tarkoitettuun Facebook-ryhmään?

Lähetä pyyntösi ryhmän ylläpitäjälle Facebookissa. 
Ryhmän löydät nimellä ”Kemin Koiraharrastajat ry”. 

Olethan huomannut myös muut, kaikille avoimet 
Facebook-sivumme? Löydät ne seuraavilla nimillä:

”Kemin Koiraharrastajat ry agilitykilpailut”
”Kemkon arkitottelevaisuustreenit”

”Kemkon näyttelyharjoitukset”

Muista ilmoittaa yhteystietojen muutokset 
(osoite/puh.nro/s-posti) jäsensihteerille!

Ritva Tuominen, 
p. 040 585 8511

eveetun@gmail.com

Haluatko mukaan 
harrastustoimintaan? 

Kaikesta järjestettävästä 
koulutuksesta ilmoitetaan Kemin 

Koiraharrastajien kotisivuilla:
www.keminkoiraharrastajat.com.

Tervetuloa mukaan 
koiraharrastusten pariin!

Yhdistyksen yhteystiedot:

Kemin Koiraharrastajat ry

Jänkäkatu 1

94700 Kemi

Tilinumero: IBAN FI04 5131 0020 0461 58 (Osuuspankki)

Kotisivu: www.keminkoiraharrastajat.com
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KOHTI PIIRINMESTARUUTTA
Marika Kaniin

Jo samana keväänä perheemme pääsi Papun joh-
dolla tutustumaan agilityyn Tuomisen Ritvan oh-
jaamalla agilityn alkeiskurssilla. Koiraharrastus oli 
meille aivan uusi maailma, joten innolla seurasin 
kentän laidalla,  kun tuolloin 9-vuotias Linnea-tytär 
harjoitteli Papun kanssa agilityn alkeita. Äidin rooli 
oli kuskata, kannustaa ja kustantaa.

Linnea ja Papu jatkoivat alkeiskurssin jälkeen har-
joittelua Kemkon ohjatuissa ryhmissä ja kisasivat 
ensimmäisen virallisen startin 30.7.11 eli heti Papun 
saavutettua 1,5 vuoden ikä. Pikkuruisesta Papusta 
kasvoi kookas sheltti (säkä 48 cm), joten Papu kil-
paili uransa ensimmäiset 8 vuotta maksi-luokassa. 
Ensimmäisen 0-tuloksen Papu saavutti 3 v 2 kk:n 
iässä. Vielä samana vuonna Papun ollessa 3 v 10 
kk tuli nousu 2-luokkaan. Seuraavana vuonna 4 v 
8 kk:n ikäisenä Papu saavutti viimeisen 3-luokkaan 
oikeuttavan LUVAn.

Papu on radalla tunnollinen suorittaja, joka harvoin 
tiputteli edes 65 cm korkeita rimoja. Paljon hyviä 
sijoituksia kertyi, mutta palkintosijat jäivät usein 
vain haaveeksi isojen ja nopeiden koirien joukossa. 
Piirinmestaruusjoukkueissa Papu oli yleensä vakio-
kalustoa, ja pääsipä hän pari kertaa SM-joukkueen 
varakoiraksikin. Nuoren ohjaajan kilpailumotivaa-
tio alkoi kuitekin hiipua, kun sijoituksia ei tullut. Pa-
pun kisat jäivät yli vuodeksi tauolle.

Lukuisat tunnit kentän laidalla agilitya seuraten te-
kivät tehtävänsä, ja minäkin innostuin lajista siinä 
määrin, että hankin itselleni walesinspringerspa-
nielin pennun harrastuskaveriksi. Papun jäädessä 
ilman ohjaajaa otin sitäkin mukaan harjoituksiin,  

29.1.2010 syntyi Ylivieskassa kolme shetlanninlammaskoiraa, joista 
siskojaan puolet pienempi Benjamin alias Papu valikoitui meidän 

perheenjäseneksi. 
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ettei hyvä koira jäisi kokonaan käyttämättä. Papun 
kanssa harjoittelu oli antoisaa. Koira periaatteessa 
osasi kaikki temput, mutta minä en, sillä en ollut 
lajia koskaan itse harrastanut. Kisakentistä ei edes 
haaveiltu, sillä 3-luokan radat koin itselleni aivan 
liian vaikeiksi. Ensimmäisen kerran uskaltauduin 
Papun kanssa kisaamaan pm-joukkueessa elokuus-
sa 2017.

Kuin tilauksesta vuonna 2018, Papun täyttäessä jo 
8 vuotta, hyppyesteiden maksimikorkeuksia las-
kettiin 5 cm ja kaksi 
uutta säkäluokkaa 
(xs ja sl) otettiin 
käyttöön. Papun 
innostus lajiin ja 
nämä Papun työtä 
helpottavat sään-
tömuutokset sai-
vat meidät jatka-
maan harjoittelua 
ja satunnaista ki-
sailua. Piirinmesta-
ruuskilpailuihinkin 
lähdimme viime 
syksynä vailla min-
käänlaisia tavoit-
teita. Tärkeintä oli 
päästä kisaamaan 
hyvällä fiiliksellä. 
Yllättäen Papu kui-
tenkin teki ensim-
mäisellä hyppyra-
dalla 0-tuloksen 
ainoana pikkumak-
sina. Kemkolaisten 
selventämänä ym-
märsin, että tässä-
hän ollaan kiinni 
pm-mitalissa, jopa 
voitossa! Luon-
nollisesti paineet 
seuraavalle radalle 
olivat kovat, mutta 
niin vain Papu tais-
teli siltäkin radalta 

0-tuloksen ja sen myötä vei vuoden 2020 pikku-
maksien piirinmestaruuden.

10-vuotiaana saavutettu mestaruus sai kyllä tun-
teet pintaan ja silmäkulman kostumaan. Oli hieno 
hetki ymmärtää, mihin tämä itsenäinen ja sinnikäs, 
mutta samalla niin uskollinen ja anteeksiantava su-
per-sheltti pystyy. Saa nähdä, riittääkö Papulla vir-
taa vielä koronan jälkeenkin kisakentille vai päät-
tääkö hän uransa tuohon syksyn huippuhetkeen.
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AVA1-VALMENTAJAKURSSILLA
Teija Mustonen

Lähipäivä oli aivan arvoitus, kun saavuin Rovanie-
melle. Teimme alkuun alkulämmittelyharjoituksia 
ja juoksutekniikkaa.  Toisena tehtävänä oli psyykki-
sen valmennuksen tehtäviä. Kiersimme parin kans-
sa eri tehtäväpisteillä pohtimassa erilaisia asioita, 
esim. koiran ja ihmisen vireystilaan liittyviä asioita. 
Kolmanneksi perehdyimme ryhmätehtäviin. Jokai-
selle ryhmälle annettiin tapaus, ja siihen tuli suunni-
tella, miten toimimme koulutuksen kannalta. 

Lähipäivän aikana oli mahtava nähdä, miten äkkiä 
samoista asioista kiinnostuneet hitsautuivat yh-
teen tekemään ja pohtimaan. Kurssin vetäjä Iida 
Lauren oli myös erittäin positiivinen ja kannustava. 
Päivän päätteeksi jäi positiivinen mieli ja nälkä op-
pia lisää lajiin liittyvästä valmennuksesta. Kurssi toi 
myös varmuuden tunnetta siitä, että minustakin on 
valmentajaksi lajin parissa.

Etätehtävät koostuivat viidestä yksiköstä:
1. Vapaamuotoinen itsensä esittely
2. Kurssi, SAGI, seura

3. Valmennustaidot
4. Urheilijataidot
5. Lajitaidot.

Kaikkiin yksiköihin kuului kuhunkin omat luentonsa 
ja tehtävät. Ensin itsestäni tuntui kauhistuttavalta, 
kun näin tehtävien laajuuden mielessäni, mutta 
huomasinkin, että tekstiä alkoi syntyä kuin luon-
nostaan, kun pääsi jyvälle. En ole aikoihin opiskellut 
mitään, ja sen vuoksi tuntuikin tuo tehtävien teko 
hurjalle. Positiiviseksi ongelmaksi alkoikin sitten jo 
tulla asioiden liian laajaksi ryöpsähtely.

Nämä suoritettuani sain viralliset pätevyydet apu-
valmentajaksi ja yksittäisen treenin vetoon ja suun-
nitteluun itsenäisesti. Suosittelen kyllä jokaiselle, 
joka vähänkin on kiinnostunut lajiin liittyvästä val-
mennuksesta, osallistumaan matalalla kynnyksellä 
AVA1-kurssille!

Hyvää ja aktiivista harrastusvuotta 2021!

Koronavuosi on ollut erittäin rajoitteinen tapahtumien kannalta. Kui-
tenkin ilokseni sain osallistua Sagin järjestämälle agilityvalmentaja-

kurssille 12.–13.9.2020, joka oli minulle ensimmäinen laatuaan. Kurssi 
järjestettiin Rovaniemellä, johon lisäksi kuului yksi etäpäivä.

Kuva: Noora Leppikangas



22 Kuva: Miisa Saukkonen
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Vuodelle 2020 oltiin suunniteltu yhdet omat ral-
ly-tokokisat, joissa ratkottiin myös seuran jäsenten 
kesken kerhonmestaruudet luokittain. Nämä kisat 
järjestettiin 7.3.2020, ja kisojen tuomarina toimi 
Heli Kelhälä. Kemkolaisia osallistuikin jokaiseen  ki-
saluokkaan, ja jokainen meistä sai myös hyväksytyn 
tuloksen, joten päivä meni siis vallan hienosti!

Kisojen osalta meillä myös kävi pienoinen tuuri, ni-
mittäin vain muutama viikko myöhemmin koronan 
vuoksi kaikkia koiratapahtumia alettiin perua ym-
päri Suomen. Saimme kuitenkin omat kisamme jär-
jestettyä ennen suurempaa hässäkkää, joten tämä 
ei aiheuttanut mitään lisätöitä eikä suunnitelmien 
uusimista. Syksyllekin toki oltiin aluksi alustavasti 
mietitty ehkä kisoja, mutta aika nopeasti kävi sel-
väksi, että kisoja ei nyt kannata suunnitella tai anoa.

Meillä oli jo noin vuoden ajan ollut pieni mutta aktii-
vinen harrastusporukka, ja vedin sekä alo/avo- että 
voi/mes-ryhmille treenejä. Oman ajanpuutteen 
vuoksi ei kuitenkaan ollut mahdollista järjestää 

KATSAUS RALLY-TOKOVUOTEEN 2020
Minttu Merivirta

enää uutta alkeisryhmää. Onneksi tähän tuli avuksi 
Arpiaisen Inka, joka otti uuden ryhmän vetääkseen. 
Inka olikin oman harrastus- ja koulutuskokemuk-
sensa vuoksi juuri oikea ihminen tehtävään. Inkan 
vetämä ”mölliryhmä” aloitti treeninsä syksyn halli-
kaudella sen jälkeen, kun oltiin ensin järjestetty ns. 
valmentava kurssi, jolla varmistettiin, että ryhmän 
osallistujilla on yhtäläiset edellytykset osallistua vii-
koittaiseen treeniryhmään. Inkan avulla mahdollis-
tettiin siis se, että rally-tokoharrastajien määrä seu-
rassamme lähes tuplaantui. Jäsentemme innostus 
lajia kohtaan on näin rally-tokovastaavan näkökul-
masta varsin ilahduttavaa!

Koronavuodesta huolimatta rally-tokon SM-kisat 
järjestettiin Turussa syksyllä, mutta tänä vuonna 
emme hakeneet joukkueellemme paikkaa mukaan 
kisaan. Sen sijaan kesällä Kemissä järjestettyihin 
Lapin kennelpiirin piirinmestaruuskisoihin saimme 
kokoon jopa kaksi joukkuetta. 

 Ykkösjoukkueessamme olivat alokasluokan edus-

Poikkeuksellinen vuosi laittoi monet harrastukset tauolle, mutta 
rally-tokon osalta vuosi on KemKossa kuitenkin ollut ehkä jopa 

poikkeuksellisen aktiivinen! 
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Kaikkiin Ruotsin kyltteihin (mo-
ment) suorituskuvauksineen voi 

tutustua Svenska Brukshundklubbe-
nin sivuilla: 

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

moment-i-rallylydnad/

tajina Ritva Tuominen Nuppu-bordercolliensa 
kanssa sekä Tiina Maunu kahden bordercollien-
sa, Roihun (voi) ja Sennin (mes), kanssa. Kakkos-
joukkueessa olivat alokasluokassa Marika Kaniin 
ja Enzo-walesinspringerspanieli, voittajaluokassa 
Seija Kekäläinen ja bordercollie Neccu sekä mesta-
riluokassa minä ja Elmeri-schapendoes. 

Kakkosjoukkueessa Marika ja Enzo tekivät hienon 
tuloksen, mutta me ylempien luokkien ohjaajat 
sössittiin omat suorituksemme. Ykkösjoukkuees-
sa tehtiin kuitenkin priimaa työtä, ja sen johdosta 
KemKolle tuli piirinmestaruuspronssia! Lienee sa-
nomattakin selvää, että tämä oli ”koutsille” suuri 
ilon ja ylpeyden aihe, kun koirakot, joiden edisty-
mistä on saanut seurata alusta asti, menestyvät 
näin upeasti. 

Lapin kennelpiirin piirinmestaruuspronssia pääsi tuulettamaan KemKon ykkösjoukkue, jossa seuraamme edustivat Ritva Tuomi-

nen ja Nuppu sekä Tiina Maunu ja Roihu & Senni

Uusi vuosi on nyt aluillaan, ja harrastusrintamalla 
on yhä paljon rajoituksia. Tavoitteena olisi järjestää 
vähintään yhdet rally-tokokisat myös tänä vuonna, 
mutta epävarman tilanteen vuoksi sen tarkempia 
suunnitelmia ei ole vielä tehty. 

Toivottavasti pääsemme kuitenkin jatkamaan piak-
koin viikkotreenejä, kunhan Kemin kaupungin suosi-
tukset antavat myöten.

https://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/rallylydnad/moment-i-rallylydnad/
https://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/rallylydnad/moment-i-rallylydnad/
https://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/rallylydnad/moment-i-rallylydnad/
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Kaikki harrastajat yhdessä vuokrasimme vuonna 
1992 Karjalahdelta hallin harjoittelukäyttöön, ns. 
Topin-hallin, jossa harjoittelimme, vedimme ryhmiä 
ja kursseja. Rakensimme silloin myös omat agili-
tyesteet hallille. Halli oli parin vuoden ajan ympä-
rivuotisessa käytössämme. Jokainen meistä taisi 
saada silloin myös koiransa toko-valioiksi. 

Topin halli loppui 31.5.1994, ja silloin siirsimme es-
teet Kallinkankaan ala-asemalle, jossa treenasim-
me koko kesän. Syksyllä –94 vuokrasimme ”Sinisen 
hallin eli kravattihallin” Karjalahdelta, jossa harras-
timme koko seuraavan talven.

Kemin Koiraharrastajien toiminta on alkanut siis jo 
90-luvun alussa, mutta silloin toimimme vielä rekis-
teröimättömänä yhdistyksenä. Toiminta oli silloin 

KEMIN KOIRAHARRASTAJAT RY 25 V   
15.2.1996...15.2.2021
Ritva Tuominen

jo niin aktiivista, että yhdistys päätettiin rekiste-
röidä 5.7.1994, ja yhdistyksemme rekisteröitiin Pa-
tentti- ja rekisterihallituksessa 15.2.1996.

Muistan toukokuun 1995, kun Suomi voitti ensim-
mäisen maailmanmestaruuden jääkiekossa. Olim-
me juuri saaneet vuokrattua käyttöömme tontin, ja 
silloin me lapioimme kentälle menevää tietä avoi-
meksi lumi/jäävuoresta, joka oli siihen tielle aurat-
tu. Entinen leirintäalue oli ollut tyhjillään jo vuosia. 
Kentän paikalla oli aikaisemmin ollut leirintäalueen 
päärakennukset, ja siksi se oli täynnä lasinsiruja. Si-
rut peitimme suuriin kuoppiin, raivasimme aluetta 
risuista yms. ja ostimme täytemaata sekä tasoitim-
me kentän. Kuljetimme esteet vihdoinkin omalle 
KEMKON KENTÄLLE. 

Kemiläinen agilityguru Olli Lehto toi agilityn Kemiin vuonna 1991. Harras-
timme Kemissä silloin jo agilitya, ja tokossakin oli paljon aktiivista väkeä.
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Virallisia kisoja olemme järjestäneet jo vuodesta 
1998 alkaen. Siitä lähtien kisoja on järjestetty joka 
vuosi vähintään yhdet, joskus jopa kahdetkin ke-
sässä.

Ensimmäinen puheenjohtaja Timo Miettinen oli 
puheenjohtajana (4,5 v) vuoteen 1999 asti, jolloin 
Kimmo Kolehmainen sitten valittiin kerhomme 
2. puheenjohtajaksi. Kimmon aikakaudella (1,5 v) 
1999–2000 saimme rakennettua kentälle punaisen 
estesuojan. 

3. puheenjohtajaksi nousi varapuheenjohtajan omi-
naisuudesta Ritva Tuominen. Minun puheenjohta-
jakaudellani 2000–2002 (2,5 v) kenttää kehitettiin 
lisää. Kentälle rakennettiin valot, ostimme kaupun-
gilta työmaakopin ”kerhotaloksemme”, teetimme 
WC:n, uusimme esteet ja laajensimme kenttää sekä 
kunnostimme kentän pintaa paremmaksi. Talveksi 
2002 yritimme anoa talviharjoitteluvuoroa Junko-
hallista, mutta sitä meille ei myönnetty. Näinä al-
kuvuosina harjoittelimme kentällä ulkosalla koko 
talven.  

Kerhollemme valittiin 4. puheenjohtaja, Katja Virk-
kula. Hän toimi puheenjohtajana vuosina 2003–
2006. Vuonna 2003 aloitimme talviharjoittelun Tor-
nion Kennelkerhon vuokraamassa hallissa Tornios-
sa. Treeniaikaa meillä oli vain 2 tuntia viikossa.

Vuosina 2006–2007 kerhon 5. puheenjohtajana toi-
mi Niina Wik. Virkkulan ja Wikin kausilla kerhon har-
rastustoimintaa kehitettiin ja kurssitarjontaa moni-
puolistettiin. Kesäharrastustoiminta oli vilkasta ja 
jäsenmääräkin jopa yli 200. 

Vuonna 2008 Kemkon 6. puheenjohtajaksi valittiin 

Janne Tuominen. Janne haaveili heti omasta harjoi-
tushallista. Sinnikkäästi vain haaveissa eteenpäin, 
ja niinpä hallin rakentaminen tuli todeksi jo syksyllä 
2009. Rakensimme hallin 16 x 20 m eli 320 m2. Halli 
valmistui n. 3 kuukaudessa. Rakentajia oli 19 jäsen-
tä, joista n. 10 kävi melko säännöllisesti talkoissa.  
Syyskuun 22. päivä tontti raivattiin, ja joulukuussa 
pidettiin jo hallissa tupaantuliaiset.

Hallin saanti vakiinnutti koiraharrastustoiminnan 
Kemiinkin ympärivuotiseksi, ja aktiivisia edustavia 
jäseniä alkoi tulla Kemkoon lisää. Harrastustoimin-
ta keskittyi pääasiassa agilityn ympärille. Halli on 
ollut alusta alkaen poikkeuksetta joka arki-ilta käy-
tössä, viikonloppukoulutuksia unohtamatta. Kerho 
on voinut panostaa huomattavasti myös ulkopuo-
liseen koulutukseen, kun on paikka, jossa voi har-
rastaa talvellakin. Hallia paranneltiin ja kehitettiin. 
Lämmitys asennettiin, keinonurmi hankittiin. 

Heti hallin valmistumisen jälkeen oli selvää, että hal-
lia heti jatketaan, mikäli saamme tontille pidempiai-
kaisen vuokrasopimuksen.  Aiemmin meillä oli vain 
5 vuoden sopimus. Vuonna 2015 saimme 15 vuoden 
vuokrasopimuksen ja saman tien laitoimme raken-
nuslupa-asiat vireille.  Hallia jatkettiin 18 m eli hallin 
koko on nyt 16 x 38 m eli koko on nyt 608 m2. Jäse-
nistö teki taas valtavan työn rakentamalla omin kä-
sin tämän hallin valmiiksi parissa kuukaudessa syys- 
lokakuun 2015 aikana. Talkootunteja tulikin huimat 
1500 t. Rakennustalkoissa kävi 34 eri jäsentä, joista 
n. 20 kävivät useammin kuin kerran. Olipa mukana 
taaskin ne 10, jotka olivat mukana lähes joka kerta 
keräten jokainen työtunteja reilusti yli 100, jopa liki 
150 t. Viikonloput venyivätkin talkoissa useasti mo-
lempina päivinä 12–14 tunnin mittaisiksi.

Nyt oma halli on palvellut meitä jo 10 vuotta. Kaikki 
arki-illat ovat vieläkin kovassa harrastuskäytössä, ja 
alkaa jo viikonloputkin täyttymään treeneistä. Vuo-
si 2020 on ollut poikkeuksellinen koko maailmassa 
ja niin myös meidän hallilla. Yhteistreenit ovat ol-
leet kuukausia välillä tauolla, mutta onneksi voim-
me kuitenkin yksittäin hyödyntää hallia harjoitte-
luun. 

Onni on oma kerho, kenttä ja halli. Onni on aktiivi-
set kerholaiset. Onnea 25-vuotias KEMKO!
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Tehtäviini kuuluu osallistua talouden suunnitteluun 
muun johtokunnan kanssa, maksuliikenteen, kir-
janpidon ja käteiskassan hoitaminen, tilinpäätök-
sen laatiminen sekä asiakirjojen säilyttäminen lain 
säätämällä tavalla.

Käytännössä kirjaan kirjanpitoon kaikki tapahtu-
mat, joita on sekä kerhon tilillä että käteiskassassa. 
Tulostan kahden viikon jaksoissa (1.–15. pv ja 16.–31.
pv) verkkopankista tiliotteet. Tililtä lähteviin suori-
tuksiin kohdistan kuitit ja kirjaan ne kirjanpitoon. 
Samoin kirjaan kaikki tilille tulevat suoritukset, joita 
on hallimaksut, jäsenmaksut ja eri kurssien maksut. 
Maksuja tulee myös eri liikuntaseteleitä tai -saldoa 
tarjoavilta yrityksiltä, esim. Smartum ja Edenred. 
Näiden sivuilta käyn tarkistamassa tulleet maksut 
ja tulostan kirjanpitoon tositteen. Kirjanpidon täs-

TEHTÄVÄNI RAHASTONHOITAJANA
Seija Kekäläinen

Olen toiminut KemKon rahastonhoitajana kymmenen vuotta. 
Kerron tässä lyhyesti, mitä rahastonhoitajana teen. 

mäytän aina kahden viikon jakson jälkeen, niin että 
saldo täsmää pankin tiliotteen kanssa. Käteiskassa 
täsmäytetään ns. kassakirjan kanssa. Kassassa ei 
säilytetä käteistä, vaan rahat tilitän pankin auto-
maatilla kerhon tilille. 

KemKon järjestämiin tapahtumiin huolehdin kas-
salippaat pohjakassoineen paikalle. Tapahtuman 
jälkeen kaksi henkilöä tarkastaa kassan ja minä 
huolehdin rahat taas pankkiin ja kirjaan tulot kirjan-
pitoon. 

Syyskokoukseen laaditaan aina tulo- ja menoar-
vio, joka tehdään yhteistyössä sihteerin kanssa. 
Tulo- ja menoarviossa näkyy myös kuluvan vuoden 
tammi-lokakuun toteutuma. Vuosi kun on saatu 
pakettiin, teen tilinpäätöksen ja toimitan aineiston 
johtokunnan valitsemille, johtokunnan ulkopuoli-
sille toiminnantarkastajille. He käyvät läpi vuoden 
kirjanpidon, kuitit yms. ja tarkastavat, että kaikki 
kuitit on yhdistykselle kuuluvia. Toiminnantarkasta-
jat antavat tarkastuksestaan toiminnantarkastus-
kertomuksen, jossa kertovat tekemistään havain-
noista. Kevätkokouksessa sitten jäsenistö katsoo, 
annetanko johtokunnalle vastuuvapaus.
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Kennelliiton tapahtumakalenterista löydät tiedot  
kotimaisista näyttelyistä:

https://omakoira.kennelliitto.fi/tapahtumakalenteri/frmTapahtumakalenteri.aspx

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

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

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

https://www.virkku.net

Suomen Agilityliiton kilpailukalenteri löytyy täältä:
https://kitu.agilityliitto.fi/#/race-calendar

Lisätietoja kaikista KemKon järjestämistä 
kilpailuista löydät helpoiten kotisivuiltamme 

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

KISAKALENTERIT KUNTOON!

https://omakoira.kennelliitto.fi/tapahtumakalenteri/frmTapahtumakalenteri.aspx
http://www.fci.be/en/schedules/default.aspx
https://www.virkku.net/
https://kitu.agilityliitto.fi/#/race-calendar
https://keminkoiraharrastajat.com/kilpailut/
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Olen panostanut Naavan kanssa pal-
jon perustottelevaisuuteen. Tottista 
ollaan treenattu eniten, mutta siinä 
opitut asiat heijastuu suoraan myös 
arkeen - onko luoksetulo vahva, on-
nistuuko paikallaolo pitempiä aiko-
ja, pysyykö koira sivulla siihen käs-
kettäessä... Ylipäätänsä onko koira 
kiinnostunut toimimaan ohjaajansa 
kanssa. Monet perusasiat kumpuaa 
suoraan treeneistä käytäntöön.

Nyt kun rotu on toisesta ääripäästä 
kuin aiemmat koirat, huomaa vii-
meistään perustottelevaisuuden 
merkityksen. Korkeaviettinen ja 
vahvaluontoinen koira on herkästi 
pommi omistajansa käsissä, jos pe-
rusasiat eivät ole kunnossa. Arjessa 
korostuu mustavalkoisuuden merki-
tys, saako tiettyjä asioita tehdä vai ei. 
Mikä kyllä pitäisi olla itsestäänselvää 
koiran koosta ja rodusta riippumatta 
kaikkien kohdalla.

Naava on perusluonteeltaan mie-
lestäni nöyrä, mutta totta kai nuori 
koira kokeilee hyvän sauman tullen. 
Varsinkin tilanteissa, joissa vire on 
korkeammalla. Mikään ei varsinai-
sesti ole sen käytöksessä yllättänyt, 
mutta se yllätti, että vahva luonne ja 

Naava kotiutui meille noin 4 kuukautta sitten. Koko sen ajan olen tree-
nannut todella aktiivisesti, ja voin sanoa, että pentu on yksi iso syy 

siihen, miksi korona-aika ei ole ollut normaalia kummempaa - tekemis-
tä on koko ajan tarjolla, eikä koiran karvakaan ole syynä sille, etteikö 

voisi touhuta ulkona. 

PERUSTOTTELEVAISUUS 
KAIKEN POHJANA
Miisa Saukkonen

Naava 9 vk treenailee perusasentoa
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kokeilemiset ovat tulleet esiin todella 
varhain. Toisaalta hyvä niin, näin en-
simmäistä käyttökoiraa omistavalle, 
koska mitä nuorempi koira on, sen 
helpompi asioihin on puuttua.

Yhtenä Naavan lajina on ollut ajatuk-
sena olla agility, mutta pk-lajit ja tot-
tis ovat vieneet oikeastaan kaiken ai-
kamme tähän asti. Palveluskoiralajien 
osalta on ollut todella mielenkiintois-
ta seurata, kuinka jo pennulta tietty 
rodunomainen käyttäytyminen tulee 
luonnostaan ja miten eri tyyppinen se 
on verrattuna kotoa löytyviin rotta-
koiriin. Naava on nyt 6 kk ja harrastaa 
jo aktiivisesti henkilöhakua, jonka li-
säksi kerkesimme ennen talven tuloa 
aloitella jälkeä ja esineruutua. Rau-
nioillakin olemme jo käyneet treenaa-
massa. 

Agilitya olemme treenanneet noin 5 
kertaa. Koen kuitenkin tällä hetkel-
lä nuoren koiran kanssa agilitya tär-
keämpänä tottelevaisuustreenit, yh-
teistyön luomisen sekä rodulle luon-
taisten asioiden herättelemisen ja 
niiden hyödyntämisen. Agilityn osalta 
ei onneksi ole kiire - senkin pohjana on 
hyvä olla perusasiat, kuten luoksetulo 
ja paikallaolo, kunnossa. Kyseessä on 
myös sen verran fyysinen laji, että ei 
haittaa, vaikka sen aloittaakin vähän 
vanhemmalla koiralla. Ajatuksissa oli, 
että Naava aloittaa nyt talven aikana 
agilityn alkeet Susannan opissa, mut-
ta katsotaan, miten ehditään.

Halusin koiran, joka sopii lähes kaik-
keen, ja sellaisen olen vaikuttanut saa-

edes mielipiteenä esittää? Kun koira toimii arjessa, 
toimii se huomattavasti paremmin ja luotettavam-
min harrastuksissakin. Siispä jatkamme perusasioi-
den äärellä!

Naava on rodultaan käyttölinjainen belgianpaimenkoira tervueren. 

Sen emä on malinois ja isä pitempikarvainen muunnos tervueren. Pen-

nut rekataan karvan pituuden perusteella. (Kuva: Katja Koivumäki)

neen. Kuitenkin minusta on tärkeää mennä rodun 
ja yksilön mukaan eteenpäin harrastusvalinnois-
sa, joten ajatuksena olikin, että missään nimessä 
Naavasta ei pelkkää agilitykoiraa tule. Oli laji mikä 
tahansa, koiran rodusta riippumatta, tärkeintä on 
mielestäni perustottelevaisuus. Tai voiko tuota 
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UUSI INNOSTUS AGILITYYN
Päivi Aalto

Yli kymmenen vuoden jälkeen löysin agilityn uu-
delleen, tosin hieman eri tavalla. Seurakin on sama 
vanha. Ja koirarotu myöskin, se minulle ainoa. 

Olen nyt ikään kuin valmentajan roolissa, vaikka 
koira on minun, joten tilanne on vähän erikoinen. 
Ostin sheltinpennun, joka osoittautuikin lupaavak-

si myös agilityyn, ja sattumalta tutustuin lajista kiin-
nostuneeseen nopeaan mutta lempeään Pandan 
ohjaajaan Joonas Järviseen. Joonas ei ollut agilityä 
aikaisemmin harrastanut. Näitä kahta on kyllä tänä 
vuonna 2020 ollut ilo opastaa, ja hyvin on heillä 
mennyt. 
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HALLIN SÄÄNNÖT

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

taessa samassa kunnossa kuin vastaanotettaes-
sa.

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

ja itsestään ja sitoutuu korvaamaan aiheuttaman-
sa vahingot hallille tai esteille. Vahingoista on il-
moitettava välittömästi, ja rikkoontuneet esteet 
on siirrettävä sivuun ja merkittävä selkeästi rikki-
näisiksi. Ilmoita este- tai hallivahingoista Jannelle 
(puh. 044-5171225).

3Esteet on tarkoitettu vain koirille ja koirahar-
rastusta varten. Esteiden käyttö on sallittua 

vain, mikäli käyttäjä omaa riittävän tietotaidon 
niiden turvallisesta suorittamisesta.

4Vaaratilanteiden välttämiseksi on ennen hal-
liin tuloa varmistettava, ettei häiritse edel-

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

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

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

6Hallin keinonurmi tulee pitää mahdollisimman 
siistinä. Kura- ja lumikelillä olisi suotavaa, että 

hallissa käytettäisiin mahdollisuuksien mukaan eri 
kenkiä kuin ulkona, jottei likaa/lunta kantautuisi 
halliin.

7Hallin seiniin, oviin tai heti oven pieleen EI pis-
sitetä koiria. Halli/kenttä ja niiden ympäristö on 

pidettävä siistinä: siivoa roskasi ja koirien jätökset 
roskikseen koko alueelta.

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

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

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

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

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

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

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

koiralla pidetään juoksuhousut jalassa hallissa.
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ARKITOKOLLA ARJEN RUTIINIT KUNTOON 
KOIRAN KANSSA
Tiina Maunu

Arkitoko on ns. ”koirien peruskoulu”, joka sopii kai-
ken tasoisille ja ikäisille sekä niin koti- kuin harras-
tuskoirille. Lisäksi se toimii hyvänä pohjana ja lisänä 
eri lajien harrastajille.

Jotta elo koiran kanssa on sujuvaa, sen on hyvä 
hallita hihnassa kulkeminen ja ohitukset, kontakti, 
luoksetulo, paikallaolo, luopuminen ja rauhoittu-
minen. Näitä kaikkia käydään treeneissä läpi ja 
opetellaan. Lisäksi harjoitellaan sekä palkkaus-
ta ja sen oikea-aikaisuutta että koiran ja ohjaa-
jan mielentilaa ja virettä. Perusasioiden lisäksi 
on käyty läpi eri lajien vaatimuksia ja alkeita.

Treeneissä tehtävät toteutetaan koirakon ta-
son ja tarpeen mukaan. Samalla tunnilla saat-
taa olla niin kisaavia koiria kuin pentuja ja oh-
jaajia aina ensikertalaisista koiranomistajista 
kisaaviin konkareihin. 

Kesäkausi oli vilkasta aikaa arkitokolle ja näyt-
ti, että tällaiselle treenille on tarvetta, mikä 
osaksi varmaan johtui alkukevään perutuista 
kursseista ja treeneistä. Parhaimmillaan muka-
na on ollut jopa 20 koirakkoa, mikä loi oman-
laisensa haasteen treenien vetäjälle. Monelle 
isossa ryhmässä treenaaminen oli haastavaa, 
joten eteneminen aluksi vähän etäämpänä oli 
mahdollista.

Myös Keinäsen Jari kävi pitämässä ongelma-
koirakoulutusta KemKolla, ja sieltä tulikin 
useampi koirakko treenaamaan Jarin oppeja 

tunnille – samoin minun ja Fannyn vetämältä pen-
tukurssilta tuli koirakoita mukaan. 

Arkitokojen vetäminen onkin varsin palkitsevaa, ja 
on kiva seurata iloisia koirakoita ja heidän edisty-
mistään. Kunhan koronarajoitukset hellittävät, niin 
arkitoko-koulutuksia pyritään taas järjestämään.

Arkitokotreenit on pyörineet useamman vuoden KemKolla ja minun 
vetäminä nyt kaksi kesäkautta. Tarkoitus oli jatkaa lokakuussa hallissa, 

mutta koronan takia kaikki treenit jäivät tauolle.
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Seuran jäsenille 
saatavilla hihnoja
KemKon väreissä 
hintaan 15 €/kpl.

Rallyhihnat 10 €/kpl. 

Hihnoja myy Miisa:
miisasaukkonen@gmail.com
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AGILITYESTEIDEN KÄYTTÖ
JA SÄILYTTÄMINEN
Noora Leppikangas

SÄÄDETTÄVÄ PUOMI

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

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

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

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

MUISTA PALAUTTAA PUOMI NORMAALIIN KOR-
KEUTEEN KÄYTÖN JÄLKEEN!

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

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

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

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

SÄÄDETTÄVÄ KEINU

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

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

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

PUJOTTELU

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

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

SIIVEKKEET JA RIMAT

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

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

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

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

!!
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Vuoden 2019 alusta alkaen hallimaksun maksaneilla KemKon jä-
senillä on ollut mahdollisuus varata lämmitettyä halliaikaa omiin 
treeneihin erillistä korvausta vastaan.

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

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

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

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

Ohje treenivuorojen ostamiseen ja varaamiseen:

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

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

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

HALLIVUORON VARAUS JÄSENILLE
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