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Hyvää alkavaa vuotta 2022!

Jälleen aloittelemme uutta vuotta erilaisten koronarajoitusten ollessa voimas-
sa, ja mahdollisesti lisää rajoituksia on vielä tulossa. Toivottavasti ei enää pää-
dytä kilpailujen perumisiin vaan voidaan jatkaa harrastamista suht normaalisti. 
Tällainen tilanne, että eri järjestäjät/avit tulkitsevat ohjeistuksia eri lailla, hanka-
loittaa koiraharrastamista, kun ei välttämättä tiedä ilmoittamisen aikana, että 
millaisilla ohjeilla tapahtuma järjestetään.

Tarkoitus olisi järjestää ainakin yhdet agilitykilpailut toukokuussa sekä muita ta-
pahtumia kysynnän ja koronatilanteen mukaan.

Oulussa 26.–27.2. järjestetään European Open -karsintakilpailun ensimmäinen 
osakilpailu sekä 26.–28.8. Rovaniemellä järjestetään Agility SM -kilpailut. Nämä 
kilpailut myönnettiin jo vuodeksi 2019 Rovaniemelle, mutta koronan vuoksi kil-
pailut peruttiin. Onneksi Jyväskylän seurat olivat kuitenkin oikeudenmukaisia ja 
siirsivät omat kilpailut vuodelle 2023.

Noudatetaan koronaohjeita ja muistetaan hallin käytössä turvavälit sekä kasvomaskien käyttö.

Terveisin Janne Tuominen, Kemin Koiraharrastajat ry:n puheenjohtaja

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

PÄÄTOIMITTAJALTA
Hei kaikki KemKon jäsenet! Yksi vuosi on jälleen paketissa, ja vaikka yhä elämme korona-aikaa, 
niin harrastusten osalta tämä vuosi on ollut paljon edellistä valoisampi. Seuramme on järjestänyt 
virallisia agility- ja rally-tokokilpailuja sekä lisäksi epävirallisia agilitykisoja ja mätsäreitä. Muu-
tenkin seuramme jäseniä on nähty aktiivisesti kisaamassa eri lajeissa, kun nyt kisatoiminta on jäl-
leen aktivoitunut ympäri Suomen. Tässä lehdessä on muutamia harrastustarinoita tämän vuoden 
varrelta. Suuri kiitos kaikille lehden sisällöntuotantoon osallistuneille!

Omalta osaltani kiitän myös kaikista niistä vuosista, jotka olen saanut viettää tämän KemKon 
jäsenlehden parissa. Päätoimittaja-aikanani lehden sisältöä ja ulkoasua on uudistettu monta ker-
taa, julkaisuajankohta on muuttunut ja ollaanpahan tässä myös siirrytty kokonaan sähköiseen 
versioon. Muistan hyvin vielä  ne alkuajat, jolloin lehden sivut printattiin paperille, jonka jälkeen 
erillisissä talkoissa sivut taiteltiin ja nidottiin lehdeksi, joka sitten postitettiin jokaiselle jäsenelle 
kotiosoitteeseen. Loppujen lopuksi tästäkään muistosta ei ole kovinkaan monta vuotta!

Ensi vuonna lehden päätoimitusvastuun ottaa Miisa, joten itse saan nauttia jäsenlehdestämme 
pelkästään lukijan roolissa. :) 

Jakakaahan harrastustarinoitanne jatkossakin aktiivisesti! Minttu
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KEMKON JOHTOKUNTA VUODELLE 2022

JANNE TUOMINEN

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

Perheeseemme kuuluu vaimoni Katja ja tyttäremme Venla, 
joka myös kilpailee agilityssä. Koiria perheessämmme on 
viisi. Kilpailen sheltti Windyn kanssa 2-luokassa. Venlan ki-
sakoirina toimivat sheltti Oona ja bc Tessa. Lisäksi sheltti 
Taika on jo jäänyt eläkkeelle, ja uusin tulokkaamme on bc 
IIsa 18 kk.

FANNY-MARIA DIANOFF

Hei! Olen Fanny Dianoff, ja olen ollut KemKon jäse-
nenä vuodesta 2005 lähtien. Johtokunnan tehtävissä 
olen toiminut useamman vuoden ajan. 

Perheeseeni kuuluu kaksi australianpaimenkoiraa, 
Dino 8,5 v ja Rocco 6 kk. Dinon kanssa olen kilpaillut 
agilityssä 3-luokassa ja saavuttanut myös agilityvalion 
tittelin. Viimeisen puolen vuoden aikana Dinon ter-
veys on hieman reistaillut, ja tästä syystä agility on 
jäänyt sivummalle. Aika näyttää, lähdemmekö vielä 
kisailemaan. 

Perheen uusin tulokas Rocco täyttää juuri 6 kk. Uu-
den perheenjäsenen myötä kalenteri on täyttynyt 
mukavasti erilaisista treeneistä ja pentutreffeistä. Toi-
von saavani Rocosta itselleni monipuolisen harrastus-
kaverin.

Mukavaa harrastusvuotta kaikille kemkolaisille!
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RITVA TUOMINEN

Olen Ritva Tuominen, KemKon sihteeri, jäsenrekisterin 
ylläpitäjä ja agilityvastaava.Olen kypsään ikään ehtinyt 
ja alusta asti KemKon toiminnassa vaikuttanut pitkän 
linjan agilityharrastaja. 

Olen kilpaillut säännöllisesti agilityä jo 30 vuotta eli 
vuodesta 1992 lähtien. Agilityvaliotitteleitä minulla on 
kertynyt koirilleni 22 kpl. Olemme saavuttaneet Suo-
men, Ruotsin, Norjan ja kansainvälisiä valioita, eli koke-
musta löytyy, ja yhä vielä koulutan koiriani bordercol-
lieita Noita 9 v, Hippa 5 v, Nuppu 3 v ja sheltti Ipana 4 v. 
Lisäksi kotona on nyt eläkeläiset, sheltti Eetu melkein 
15 v ja bordercollie Iinakin kohta 12 v. Nuorin koiramme 
on trikki shelttityttö Milla 2 kk, ja eiköhän senkin kanssa 
päädytä agin pariin.

MARIKA KANIIN

Heippa! Olen Marika Kaniin, 44-vuotias koiraharrastuk-
selle sydämen menettänyt sairaanhoitaja. Perheesee-
ni kuuluu aviomies sekä neljä lasta, joista kolme on jo 
aikuisia. Niin, ja tietysti sekalainen kokoelma karvaisia 
perheenjäseniä, joista kaikki ovat enemmän tai vähem-
män riistaviettisiä. 

Minusta tuli kemkolainen vuonna 2010. Silloin perhee-
seemme tuli sheltti Papu, jonka kanssa tyttäreni Linnea 
aloitti agilityharrastuksen. Itse seurasin lajia pitkään 
kentän laidalta, kunnes vuonna 2014 hankin itselleni 
walesinspringerspanieli Enzon harrastuskoiraksi. Myö-
hemmin harjoittelin ja kisasin myös Papun kanssa. Papu 
ja Enzo jäivät eläkkeelle agilitystä viime kesänä, kun 
cockerspanieli Morris saavutti 18 kk:n kisaiän. Enzon 
kanssa harrastelemme vielä rally-tokoa. 

Kemkon johtokunnassa olen mukana nyt ensimmäistä 
kautta. Uusille jäsenille haluan sanoa, että tulkaa roh-
keasti ja iloisella mielellä mukaan yhteiseen toimintaan!



5

MIISA SAUKKONEN

Hei! Olen Miisa Saukkonen ja toimin neljättä 
vuotta johtokunnassa. Kotoa löytyy pääosin 
jo harrastuksista eläköitynyt englanninkääpiö-
terrieri Niisku sekä belgianpaimenkoira Naava, 
jonka kanssa harrastukset painottuu tällä het-
kellä pk-puolelle. Toimin seuran nettisivujen 
päivittäjänä sekä mätsärivastaavana. Minulle 
ilmoitetaan myös varattavat lämpimät halli-
vuorot.

Treenien täyteistä vuotta kaikille!

SEIJA KEKÄLÄINEN

Hei! Olen Seija Kekäläinen. KemKon jäsenenä 
olen ollut noin 13 vuotta ja niistä reilut kymme-
nen vuotta rahastonhoitajana. 

Aktiivisesti olen harrastanut ryhmissä nyt nel-
jän koiran kanssa. Nuusku-Mymmelin (14,5 v) 
kanssa aloitimme agility-uran, ja sen myötä 
olen jäänyt lajiin koukkuun. Neccu-neidin (10 
v) kanssa olen harrastanut ja kisaillut agilityn 
lisäksi rally-tokossa. Ninjan (5 v) kanssa pääla-
jina on agility, mutta myös rally-tokoa olemme 
treenailleet ja pari kertaa kisattukin. Nuorin 
harrastuskaverini on Nana 7 kk, jonka kanssa 
olemme aloittaneet agilityn saloihin tutustu-
misen. Mukana koiraelämässämme on mieheni 
Kyösti. Tänä vuonna olemme joutuneet luo-
pumaan sekä Neccusta että Nuuskusta, joten 
koiralaumamme on kutistunut kahteen. Toivot-
tavasti näiden kahden kanssa saamme viettää 
koiramaista elämää vielä pitkään. :) 

Toivotan kaikille jäsenille ja harrastajille iloista 
ja positiivista harrastus-, kisa- ja talkoovuotta
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HANNA RUONALA

Moikku! Minä olen Ruonalan Hanna, Kemin Koira-
harrastajien johtokunnan ensikertalainen. 

Aiemmin olen harrastanut bordercollie Mailiksen 
ja Minin kanssa hakua, jälkeä ja agilityä. Lasten 
synnyttyä ja bortsutyttöjen ikäännyttyä harrastuk-
siin tuli pitkä tauko. Comebackin KemKon toimin-
taan tein shelttityttö Mellin myötä, jonka kanssa 
harrastellaan rally-tokoa, tokoa ja agilityä. 

On tosi mukavaa olla taas aktiivisesti KemKon toi-
minnassa mukana!

TUOMO SARAJÄRVI

Morjens! Minä olen Tuomo Sarajärvi ja vuoden 2022 
uusi johtokunnan jäsen sekä estevastaava. Perhee-
seeni kuuluu vaimoni Satu, joka toimii seuran kanttii-
nivastaavana, sekä tyttäremme Veera 16 v.

Koiria perheessämme on kaksi: bordercolliepojat 
Wode 8 v ja Hemmo 3 v. Seuraan olen kuulunut vuo-
desta 2014 lähtien, kun vaimoni aloitti agilityharras-
tuksen.

Mukavaa uutta vuotta harrastuksen parissa!!
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KEMKON VASTUUHENKILÖT VUONNA 2022

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, MIISA SAUKKONEN
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, TUOMO SARAJÄRVI
Estepäällikkö huolehtii esteiden kunnosta, turvallisuu-
desta ja kisakuntoisuudesta. Mikäli havaitset käytössä 
olevissa esteissä puutteita tai vikoja, voit ilmoittaa niistä 
estepäällikölle. Huolehtikaamme jokainen omalta osal-
tamme esteiden kunnosta, jotta jokainen meistä voisi 
myös jatkossa 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 
yhteyttä kenttä- ja hallipäällikköön. Kehitys- ja parannus-
ideoita 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 PÄIVI HIETALA
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 PÄÄTOIMITTAJA, MIISA SAUKKONEN
Jäsenlehtemme on teidän jäsenten näköinen, joten sisäl-
lön tuottamiseen toivotaan kaikkien apuja. Jos olet kiin-
nostunut kirjoittamaan Kemkolaiseen, niin ota rohkeasti 
hihasta kiinni! Kaikkien panos yhteisen lehtemme eteen 
on arvokasta. 
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KEMKON VUODEN KOIRAT 2020

Vuoden agilitytulokas 2020:

Welsh corgi pembroke Suuk-
kosuun Xcellent Choice ”Jalmari”, 
ohj. Teija Mustonen

Vuoden koira 2020 -kisojen voittajat palkittiin KemKon kevätkokouksessa 2021. 
Suuret onnittelut vielä kerran kaikille menestyneille!

Vuoden tokokoira 2020:

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

Treenit tuottivat tulosta. Lähdettiin ko-
keilemaan virallisia kisoja vuoden alussa 
2020. Jalmarilla on lähtenyt hienosti ki-
saura käyntiin, ja heti nousikin nopeasti 

kakkosiin.

Vuoden rally-tokokoira 2020:

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

Kuva: Noora Leppikangas
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Kuva: Noora Leppikangas

Vuoden agilitykoira 2020:

Bordercollie Tingelbergin Tweet 
Queen ”Ninja”, 
ohj. Seija Kekäläinen

Ninja on tasaisen varma tekijä, jonka 
kanssa ei tarvitse turhaa stressata. 

Radat Ninja suorittaa aina mahdollisim-
man tarkasti ja tunnollisesti. Mikään 
tykki-menijä Ninja ei ole, mutta juuri 

sopiva kisakaveri minulle. <3 
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Agility/möllit:
Heidi Ylitalo & Helmi

Agility/2-luokka:
Noora Leppikangas & Dali

Agility/3-luokka:
Seija Kekäläinen & Ninja

Ninjan kanssa onnistuimme omissa agili-
tykisoissa elokuussa niin hyvin, että kah-
deksasta radasta saimme 6 nollaa sekä 
ensimmäisen hyppysertin. Syyskokouk-

sessa meidät palkittiin 3-luokkien kerhon-
mestaruudesta.

Tämä vauhdikas tättähäärä on aina 
valmiina treenimään, ja moottoria teke-
miseen löytyy. Tästä onkin hyvä lähteä 
tähyilemään jo ihan oikeitakin kisoja. 

Jospa mölliluokkalaisesta tulisikin kohta 
ykkösluokkalainen. Helmi. <3

AGILITYN KERHONMESTARIT 2021

Viime kesän agilitykilpailuissa ratkaistiin seuramme kerhonmestaruudet mölli-, 1-, 2- ja 3-luokissa. Kerhon-
mestarit palkittiin seuran syyskokouksessa. Onnittelut kaikille menestyneille!
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Agility/2-luokka:
Noora Leppikangas & Dali

Minulle Dali on unel-
mien koira, joka on 
arkielämässä lähes 

huomaamaton äidin 
mussukka, mutta sa-

malla kiihkeä suorittaja 
treenikentillä. Pie-

neksi koiraksi Dalissa 
on paljon ison koiran 
ominaisuuksia, sillä 
itsenäisten taitojen 
myotä vauhti ja var-

muus radoilla on kasva-
nut todella paljon. Alun 
alkaen halusin Dalista 

kouluttaa itselleni 
koiran, joka kykenisi 

suoriutumaan radalla 

Kuva: Saana Portimojärvi

vaikeistakin tehtävistä silloin, kun ohjaaja ei pysy vauhdissa mukana. Nämä opetetut asiat ovat 
helpottaneet yhteistä matkaamme paljon, enkä tieda, miten olisi käynyt, mikäli olisin päättänyt 
mennä sieltä, mistä aita on matalin. Joskus oma päättäväisyys ja huolellisten pohjataitojen kou-

luttaminen ja niihin panostaminen vaan kannattaa, se näkyy ennen pitkää tuloksissa. 

Dalin kanssa harrastetaan ja kilpaillaan tavoitteelisesti vain agilityn parissa, mutta myos lam-
paiden paimentaminen on meidan lempipuuhaa. Yhteinen kisaura aloitettiin virallisesti huhti-
kuussa 2021, jolloin Dali oli vasta reilu 2 vuoden ikäinen junnu. Meidän kisamatkaan on mahtu-
nut paljon huikeita onnistumisia, joista päällimmäisena mielessa Pellon Agilityfästien minien 

Barentsinmestaruuden 2. sija! Matkaamme on myos mahtunut epäonnistumisia, jotka kuuluvat 
jokaisen koirakon oppimatkalle, mutta ilman niitä emme voisi oppia tekemään asioita toisin tai 
näkemään ja ajattelemaan, miksi niin kävi. Ne ovat yhtä arvokkaita hetkiä kuin onnistumisetkin. 

Elokuussa kilpailtiin KemKon virallisissa agilitykilpailuissa kakkosluokassa, ja onnistuimme en-
simmäistä kertaa ikina tekemään kolme voittonollatulosta samoissa kilpailuissa! Näiden tulos-

ten myotä ansaitsimme seuran kakkosluokan kerhonmestaruuden. Kakkosluokka ei ollut meille 
helpoin välietappi, mutta opimme tiiminä paljon. Marraskuussa onnistuimme nousemaan kol-
mosluokkaan, ja vielä joulukuussa pääsimme kokeilemaan, miltä tämän luokan radat tuntuvat. 

Pakko sanoa, etta meidän kulunut vuosi on ollut huikea! Olemme oppineet, nauttineet jokaises-
ta yhdessä juostuista treeneistä ja kisaradoista, on tirautettu onnen kyyneliä ja ennen kaikkea 

meistä on hioutunut aika maikea tiimi.
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RALLY-TOKON KERHONMESTARIT 2021

Rally-tokon kerhonmestaruudet kilpailuluokittain ratkottiin seuramme järjestämissä virallisissa 
kilpailuissa kesällä ja syksyllä. Kerhonmestarit palkittiin seuran syyskokouksessa. 
Onnittelut menestyneille!

Rally-toko/voittajaluokka:
Tiina Maunu & Roihu

Rally-toko/mestariluokka:
Tiina Maunu & Senni
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Rally-toko/alokasluokka:
Seija Kekäläinen & Ninja

Aloitimme Ninjan kanssa rally-tokon kesällä, 
ja osallistuimme muutaman treenikerran jäl-
keen kisoihin kentällämme. Suuria odotuksia 
ei ollut, mutta kisat menivätkin todella hy-
vin. Seuraavat kisamme olivat marraskuussa 
KemKon hallilla. Kisarata meni hyvin, vaikka 
Ninja paineistuikin hallissa. Näiden kahden 
radan tuloksilla ansaitsimme rally-tokon 
alo-luokan kerhonmestaruuden.  

Rally-toko / avoin luokka:
Ritva Tuominen & Nuppu

Olemme Nupun kanssa harrastaneet rallya jo 
yli pari vuotta. Kerhossa pyörii kivat viikkot-
reenit, joissa olemme oppimme saaneet. 

Nupun kanssa harrastamme vähän niin kuin 
toisella kädellä eli emme kovasti kierrä kiso-
ja vaan käymme lähinnä vain näissä oman 
kerhon kisoissa. Kaikista kisoista olemme 
saaneet tuloksen, ei mitään huipputuloksia, 
mutta tuloksen. Olen tyytyväinen Nupun 
vireenhallintaan rallyssa, kun se ei ammu yli 
kuten agissa tahtoo käydä. Treeneissä on 
kiva käydä, ja kouluttajilta saa aina hyviä neu-
voja. Nyt syksyn omissa kisoissa Nuppu sai 
onneksi taas tuloksen, vaikka radan perällä 
oli jokin outo ”verkko”, jota piti tuijotella 
aina ohi mennessä, eikä oikein voinut keskit-
tyä tehtävien suorituksiin. 

Ensi vuonna pitää vielä yrittää saada 
AVO-luokasta pari tulosta, jotta päästään 
treenaan taas uusia juttuja.
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Yhteistyö ohjaajan kanssa 
Koiranpennun saapuessa kotiin 
tulee suhdetta ja luottamusta läh-
teä heti vahvistamaan. Suhdetta ja 
luottamusta voit vahvistaa yhdes-
sä leikkimällä ja olemalla pennun 
kanssa. Sinun tulee myös olla reilu 
ja määrätietoinen johtaja koiralle. 
Koiran tulee myös kokea, että on 
kannattavaa tehdä ohjaajan kans-
sa töitä (koiran palkka, nami, kehu, 
lelu). Pennun luottamus ja kunnioi-
tus tulee ansaita!

Sosiaalistaminen
Koiranpentua tulee sosiaalistaa ensimmäisten viikkojen aikana paljon. Pentua on hyvä kul-
jettaa mukana erilaisissa paikoissa kuten kaupoissa, tapahtumissa yms. Autossa, junassa ja 
esimerkiksi bussissa matkustaminen kannattaa tehdä tutuksi. Pentua tulee tutustuttaa mui-
hin koiriin, jotta se oppii puhumaan koirien kieltä. Pentua on hyvä tutustuttaa samanikäisiin 
pentuihin, jotta leikkiminen on tasavertaista. Tutustumisen yhteydessä pentu pääsee leikki-
mään ja saa hyvää liikuntaa. Pentua tulee myös sosiaalistaa erilaisiin ihmisiin ja käsittelyihin 
(vauvat, lapset, miehet, liikuntarajoitteiset, eläinlääkäri, hieroja yms).

Luoksetulo
Luoksetulo on yksi koiran tärkeimmistä taidoista, ja sitä on hyvä harjoitella sekä ulkona että 
sisällä. Pentu ehdollistetaan vahvasti sanaan tai ääneen (vihellys), josta seuraa palkka. Luok-
setulojen yhteydessä ehdollistetaan pentua omaan nimeen. Lopulta pentu ymmärtää, että 
oman nimen kuullessa seuraa jotain kivaa (kehu, nami, leikki) ja kannattaakin suunnata ni-
men huutajan luo. Luoksetuloa on hyvä vahvistaa 12 kuukauden ikään asti. 

KOIRANPENNUN 10 KULTAISTA SÄÄNTÖÄ
Fanny-Maria Dianoff

Tänä vuonna olen taas päässyt kokemaan pentuelämää australianpai-
menkoira Rocon tultua ihastuttamaan arkeamme. Listaan tähän jut-
tuun muutaman perusasian, jotka tulisi muistaa pentuarjessa. Vinkit 

sopivat niin kotikoiralle kuin harrastuskoiran alullekin.

1

2

3
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Alustaharjoitukset ja äänet
Pennun on hyvä oppia erilaisiin alustoi-
hin (liukkaat, epätasaiset, ritilät yms.). 
Ostoskeskuksissa ja kaupungilla pääsee 
harjoittelemaan erilaisia pintoja pennun 
kanssa. Erityisesti liukkaat ja metalliset 
pinnat voivat olla haastavia. Pentua ei 
saa koskaan pakottaa epämielittäviin paik-
koihin. Kannustetaan pentua ja annetaan 
sen itse ratkaista tilanne. Pentua on myös 
hyvä totuttaa erilaisiin ääniin (ruohonleik-
kuri, imuri, aurat, ampuminen). Ääniin 
totuttelu aloitetaan niin, että pentu ei 
pääse säikähtämään.

Liikunta ja treenit
Pentua ei saa lenkittää liian nuorena. 
Energian purkamiseksi riittää leluilla 
leikkiminen ja touhuilu ulkona. Pen-
tua on hyvä ulkoiluttaa mahdollisim-
man paljon irti, jotta tasapaino ja 
lihakset kehittyvät tasaisesti. Noin 
puolen vuoden iässä voi pentua 
alkaa lenkittämään pitempiä mat-
koja. Pennun treenaaminen ta-
pahtuu leikin yhteydessä, ja tree-
nit ovat kestoltaan lyhyitä. Pen-
nun varttuessa treenien kestoa 
ja määrää voidaan lisätä.

Hyvä ravinto 
Hyvä ruoka edesauttaa 
pennun luuston kehit-
tymisessä. Pentua tulee 
syöttää monipuolisesti, ja 
erilaisia lihoja ja luita on 
hyvä harjoitella syömään. 
Pennun ruokailu on hyvä 
suorittaa treenien tai ruo-
kaetsinnän yhteydessä. 
Pentua ei saa koskaan pitää nälässä.

4

5

6
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7 Terveys 
Pennun terveydestä voi pitää huolta tasapainoisella ravinnolla. Pennulle on hyvä myös teh-
dä säännöllisesti terveystarkastus. Koiran kotiapteekissa on hyvä pitää muun muassa nämä 
tuotteet: puhdistusaine, punkkipihdit, haavavoide, maitohappobakteeri/ripulilääkettä ja si-
deharso.

Hihnassa kävely 
Pentu tulee totuttaa pantaan ja hihnaan heti kotiin saavuttua. Pennulle opetetaan heti alusta 
asti, ettei hihnassa vedetä.  Hihnalenkkejä on hyvä tehdä pennun kanssa yksin, jotta se ei ole 
liian riippuvainen muusta laumasta.

Rauhoittuminen 
Koiran tärkeä taito on myös osata rau-
hoittua. Pennulle opetetaan, ettei se 
saa mitään riehumalla. Pentua pidetään 
myös paljon sylissä ja rauhoitellaan silit-
tämällä.

8

9
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Muista myös antaa pennun olla pentu
Muista pennun antaa olla myös pentu. Pentu tarvitsee paljon lepoa, ja pennun 
pitää myös saada leikkiä vapaasti. 10

Seuran jäsenille 
saatavilla hihnoja
KemKon väreissä 
hintaan 15 €/kpl.

Rallyhihnat 10 €/kpl. 

Hihnoja myy Miisa:
miisasaukkonen@gmail.com
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KEMKON KOULUTUKSIA 2021–2022
Ritva Tuominen

Kevättalvella pidimme Minna Martimon ja Tiina 
Leinosen parit agikoulutuksetkin jo hallissa. Kesän 
mittaan ulkona ja hallissa syksyllä pidettiin myös 
useita Tiia Riikolan agikoulutuksia. 

Ulkopuolisten pitämät lisäkoulutukset viikkotree-
nien lisäksi ovat hyviä lisäämään treenimotivaatio-
ta. Eri kouluttajat paneutuvat eri kohtiin ohjauksis-
sa ja koirien käytöksessä ja huomaavat eri asioita 
kuin se oma tuttu ja turvallinen kouluttaja. Samalla 
tulee uusia treenikavereita, kun ei olla aina vain sa-
mojen ryhmäläisten kanssa harjoittelemassa. Ker-
holaiset tulevat tutuiksi, ja sitten on mukava käydä 
talkoissakin, kun tuntee muitakin kuin vain omat 
ryhmäläiset. Koiraharrastus on myös mukavaa yh-
teistoimintaa muiden kerholaisten kanssa. 

Ensi vuodelle on myös suunnitelmissa ulkopuolisia 
”kuukausikouluttajia” niin agiin kuin agiperhee-
seen kuuluvaan uuteen lajiin, Hoopersiin. 

Tammikuussa -22 pääsemme heti harjoittelemaan 
agia Susanna Eskelisen tahdissa, ja siihen koulu-
tukseen on vielä paikkoja vapaana. Lisäksi harjoi-
tellaan tätä uutta Hoopers-lajia ulkopuolisen kou-
luttajan avulla omassa hallissa. Muutamia paikkoja 
Hoopers-koulutukseenkin on vielä vapaana, joten 
jos vähänkin kiinnostaa, niin heti mukaan. Sen 
kurssin jälkeen aloitamme (kuukausimaksun mak-
saneiden ja talkoopisteillä ryhmäpaikan jo saanei-
den kesken) Hoopers-viikkotreeniryhmän, jossa 
pääsemme hyödyntämään koulutuksessa saatuja 
alkeisoppeja. Myöhemmin voimme hankkia lisä-
koulutusta tässäkin lajissa. Lisäksi kerhossamme 
järjestetään niin näyttelyharjoituksia, rally-tokoa, 
arkitottelevaisuuskoulutusta kuin oikeata toko-
koulutustakin.

Vuosi jatkui samassa koronakurimuksessa, kuin mihin edellinen loppui. Koulu-
tuksia ja harjoituksia pystyttiin kuitenkin jo pitämään talvella pienryhmissä. 

Katso video Hoopersista:
https://www.youtube.com/
watch?v=qiHTXfuhO6g&ab_

channel=tamingcanines-
Laches

https://www.youtube.com/watch?v=qiHTXfuhO6g&ab_channel=tamingcaninesLaches
https://www.youtube.com/watch?v=qiHTXfuhO6g&ab_channel=tamingcaninesLaches
https://www.youtube.com/watch?v=qiHTXfuhO6g&ab_channel=tamingcaninesLaches
https://www.youtube.com/watch?v=qiHTXfuhO6g&ab_channel=tamingcaninesLaches
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KEMKON VUODEN KOIRA -KILPAILUT 2021

Kemin Koiraharrastajat ry:n jäsenet voivat osallistua seuraaviin kilpailuihin:

• KemKon vuoden agilitytulokas 2021
• KemKon vuoden agilitykoira 2021
• KemKon vuoden näyttelykoira 2021
• KemKon vuoden rally-tokokoira 2021
• KemKon vuoden tokokoira 2021

 

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

Kilpailuihin tulee osallistua viimeistään 15.1.2022.

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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RALLYKISOJA KOTIKENTÄLLÄ
Minttu Merivirta

Vuosi 2021 jäi historien kirjoihin rally-tokon osalta Kemin seurojen kes-
kinäisen yhteistyön vuoksi, kun KemKo ja KSPK järjestivät ensimmäis-

tä kertaa yhdessä viralliset kisat.

Ajatus yhteisistä kisoista lähti, kun koronapande-
mian vuoksi alkoi näyttää siltä, ettei KemKo pysty 
järjestämään kisoja ollenkaan. Rally-tokotuoma-
reiden kisakalenterit olivat täyteen buukattuja, 
koska keväältä peruttuja kisoja siirrettiin kesälle 
ja syksyyn. Siitä heräsi ajatus kysyä naapuriseuran 
tuomarioikeudet omaavalta Heli Kelhälältä, josko 
hän suostuisi tuomaroimaan viralliset kisat, joissa 
järjestäjinä olisivat sekä KemKo että KSPK. Näin sai-
simme tarjottua molempien seurojen harrastajille 
mahdollisuuden kisata kotikaupungissa. 

Päädyimme järjestämään kahdet iltakisat: 13.7. ki-
sattiin alokasluokassa ja voittajaluokassa, ja seu-
raavana päivänä 14.7. puolestaan oli avoimen ja 
mestariluokan kisat. Molemmissa koiramäärä oli 
rajattu 25 koirakkoon ja etusija oli järjestävien seu-
rojen koirakoilla. 

Seurojen välinen yhteistyö toimi moitteettomasti. 
Vastaava koetoimitsija tuli meiltä, tuomari KSPK:lta 
ja talkooväki molemmista seuroista. Talkoolaisten 
välinen yhteishenki oli loistava, vaikka monet olivat 
ennestään toisilleen tuntemattomia. Yhteinen sä-
vel löytyi helposti.

Kisajärjestelyjen lisäksi myös kisasuoritukset olivat 
ilo silmälle, sillä sekä kemkolaiset että KSPK:laiset 
tekivät hienoja tuloksia. Olimme myös järjestäneet 

leikkimielisen seurojenvälisen kisailun, jossa ”Ke-
min mestaruus” jaettiin neljän parhaan kisatulok-
sen perusteella. Tällä kertaa voitto meni KSPK:lle, 
joten ensi vuonna otetaan revanssi!

Tämän lisäksi KemKo järjesti vielä erikseen 20 koi-
rakon iltakisat 16.11. alokasluokalle ja avoimelle luo-
kalle. Myös nämä kisat tuomaroi Heli Kelhälä.  Mo-
lempien kisojen yhteistuloksilla ratkottiin Kemin 
Koiraharrastajien rally-tokon kerhonmestaruudet. 

Itselleni rallykoutsina on aina hienoa seurata har-
rastajien menoa kisabaanalla. Olen päässyt vuoden 
aikana seuraamaan upeita onnistumisia ja ohjaajan 
mielestä totaalisia katastrofeja. Monesti se ”katast-
rofi” on koiran ohjaajalle hirveä epäonnistuminen, 
mutta minä näen sen aina oppimiskokemuksena. 
On myös tärkeää oppia ymmärtämään ja lukemaan 
omaa koiraa kisasuorituksen aikana ja tekemään 
suorituksesta molemmille positiivinen kokemus. 
Jos se tarkoittaa esimerkiksi kisasuorituksen kes-
keyttämistä ohjaajan toimesta, niin se vaatii ohjaa-
jalta hurjasti itsekuria ja koiranlukutaitoa. Monesti 
ne hyvät tulokset saavat ”somenäkyvyyttä”, mut-
ta uskallan  väittää, ettei yksikään  kemkolaisten 
kisastartti tänä vuonna ollut turha. Jos tulosta ei 
tullut, niin ainakin tuli paljon oppimiskokemuksia 
treenireppuun.

Tänä vuonna aloitettu yhteistyö KemKon ja KSPK:n 
välillä saa jatkoa myös vuonna 2022. Huhti-touko-
kuun vaihteeseen on suunnitteilla yhdet yhteiset 
kisat, samoin heinäkuun loppuun on suunniteltu 
kaksipäiväisiä kisoja. Näiden osalta tarkemmat 
suunnitelmat selkeytyvät ensi vuoden aikana. 
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Koira toimi ajatuksen lailla lämmitellessä. Oltiin sa-
massa kuplassa, meillä oli yhteinen mieli. Koira kat-
soi minua pienillä ruskeilla silmillä keskittyneesti. 
Molemmat haluttiin tehdä yhdessä. En uskaltanut 
viedä koiraa autoon, ettei kupla puhkeaisi. Ettei se 
vaan yhtäkkiä hoksaisi, että on muutakin maailmas-
sa.  

Vedin överiksi siinä kuplassa. Minuutti ennen omaa 
vuoroa huomasin koiran totaalisen kyllästymisen 
45 minuutin jatkuvaan hääräämiseen. Kehään men-
tiin ihan eri tahtia, kuplassa oli jo vuoto. ”Tervetu-
loa, oletko valmis?” Poks, se puhkesi.  

Saatiin suoritettua paljon uusia liikkeitä, joita ei 
koskaan ennen oltu tehty. Valtaosa niistä oli sellai-
sia, joissa koira seisoi ja katseli muualle. Osa liikkeis-
tä tehtiin kyltin eri puolilla. Maanittelin, olin iloinen, 
yritin olla näyttämättä turhaumaa, joka väkisin tun-
ki huokosista ulos.  

Rata saatiin lopulta päätökseen, ilman tulosta. Me 
osattiin ihan jokainen liike, oltiin kisavalmiita, ja sil-
ti kävi näin. Ihanat kanssakisaajat ja treenikaverit 

tsemppasivat. Vähänkö ärsytti silti. Illalla itkettikin. 
Sillä tavalla salaisesti, aikuismaisesti, ilman räkää.  

Illalla päätin tietysti somettaa asiasta. Apumies 
Markku tiivisti päivityksessä tunteeni ”Hetken ai-
kaa siinä tuumailtuani, huomasin, että sehän meni 
yllättävän nopeasti v#%&iksi.” Kommenttikenttään 
alkoi nopeasti ilmestyä tsemppiviestejä teiltä ker-
hokavereilta. Kerroitte, että radalla oli paljon hyvää 
ja että ollaan kuitenkin aivan taitavia. Kirjoititte, 
että joskus menee vähän huonosti, ja se on nor-
maalia, mutta onnistumisia on varmasti luvassa.  

Te valitsitte tukea silloin, kun näitte siihen mahdol-
lisuuden. Halusitte kirjoitella kymmeniä viestejä, 
kun tiesitte, että toisella harmittaa. Halusitte luoda 
uskoa, kun näitte, että omani horjui. 

Aivan varmasti me vielä kisataan rallyssakin. Pohjal-
ta on hyvä ponnistaa ja vaikka sinne päätyisi takai-
sin, tiedän, että huutelette reunalta.  

Tällaiseen koirakerhoon minä 
haluan kuulua.  

Hylky. Hylly. Hyllykkä. Ei läpi.  
Niin kävi meille Mellin kanssa elämämme ensimmäisissä ja toistaiseksi 

ainoissa rally-tokokisoissa. Hylky tuli.  

HYLKY EI OLE HÄPEÄ
Hanna Ruonala
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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”
”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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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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MÄTSÄREITÄ JÄRJESTÄMÄSSÄ
Miisa Saukkonen

Korona rajoitti osaltaan myös mätsäreiden järjestä-
mistä viime vuoden aikana. Mätsäreitä on yleensä 
järjestetty vuodessa 2–4, mutta harmillisesti saldo 
jäi tällä kertaa vain yhteen. Talven aikana on tulos-
sa kauan odotettu MätsäriCup, jonka ensimmäinen 
osakilpailu oli alun perin tarkoitus olla jo marras-
kuussa, mutta koronarajoitusten takia sitä on jou-
duttu siirtämään jo pariinkin otteeseen. Nähtäväksi 
jää, pääsemmekö järjestämään cupin nyt sovittui-
na ajankohtina vai vieläkö joudumme muuttamaan 
päivämääriä.

Kemko järjesti 19.9. Syysmätsärin. Osallistujia oli 
hieman normaalia vähemmän; liekö syynä aurinkoi-
nen syyssää, jolloin ihmiset saattoivat olla nautis-
kelemassa hienosta kelistä muissa merkeissä. Osal-
listujamäärästä huolimatta tapahtuma oli oikein 
onnistunut. Yleisestikin mätsärimme ovat olleet 

pidettyjä hyvien järjestelyiden ansiosta. Hyvällä po-
rukalla hommat hoituu helposti! 

Toivon mukaan pääsemme pian järjestämään Mät-
säriCupin ja viettämään taas mukavia yhteisiä tal-
koohetkiä näissä kaikille sopivissa hyvän mielen 
tapahtumissa. MätsäriCupin lisäksi tavoitteena on 
järjestää myös kesän ja syksyn aikana yhdet mät-
särit.
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Tarkat alkuvalmistelut. Hyvin suunniteltu on puo-
liksi tehty.

Ensin tapahtumalle tulee valita sopiva ajankohta. 
Paras ajankohta on sellainen, mikä ei verota viikko-
ryhmien treeniaikaa eikä osu lähiagilitykisojen eikä 
-näyttelyiden kanssa päällekkäin. Parasta on, jos ul-
kona järjestettävän mätsärin kohdalla osaa ennus-
taa vielä säänkin sopivaksi!

Sponsoreiden hankkiminen. Yleisesti ottaen mät-
säreissä (etenkin meillä) on todella hyvät tavara-
palkinnot. Niiden haaliminen vaatii jonkin verran 
työteliäisyyttä, mutta pääosin yritykset lähtevät 
sponsorointiin hyvin mukaan. MätsäriCupin järjes-
täminen vaatii hieman enemmän tämän osalta, sillä 
samanaikaisesti on suunniteltavana yhden tapah-
tuman sijaan useampi, ja näihin tapahtumiin pyrim-
me saamaan extrahyvät palkinnot. 

Tuomareiden hankkiminen. Mätsäriin tarvitaan 
aina kaksi tuomaria. Tuomarilla on hyvä olla paljon 
kokemusta sekä näyttelyistä että ylipäätänsä erilai-
sista koirista. Yleensä tuomarit ovat olleet seuran 
ulkopuolisia koiraharrastajia. Sairastapauksien ym. 
varalta kannattaa olla varatuomarit esimerkiksi 
omasta väestä etukäteen sovittuna. Tuomarit teke-
vät talkootyötä, joten heitä on tapahtuman päät-
teeksi muistettu aina pienillä tuomarilahjoilla.

Tapahtuman mainostaminen. Tapahtumaa on 
hyvä mainostaa seuran nettisivuilla ja somessa. 

ONNISTUNEEN MÄTSÄRITAPAHTUMAN 
RESEPTI
Miisa Saukkonen

Mätsäreistä on järkevää tehdä Facebook-tapahtu-
mat, jotta tavoitetaan mahdollisimman paljon osal-
listujakuntaa. Tarvittaessa tapahtumasta tehdään 
julisteet, ja niitä voidaan jakaa lähialueen ilmoitus-
tauluille. Mainostaminen on tärkeää myös sponso-
riyhteistyön kannalta.
  
Palkintojen jaottelu ennakkoon. Palkinnot on hyvä 
järjestää ennen tapahtumaa järjestykseen, jotta 
homma sujuu itse tapahtumassa mahdollisimman 
vaivattomasti. Samalla tarkistetaan mahdollisten 
ruusukkeiden ja pystien kunto sekä varastotilanne. 
Myös kaikille osallistujille jaettavien purutikkujen 
sekä lapsi ja koira -kisan palkintojen muistaminen 
on tärkeää.

Kanttiinin huolehtiminen tapahtumakuntoon. Ta-
pahtumajärjestäjän tulee huolehtia ajoissa kanttii-
nivastaavalle tietoon tapahtuman ajankohta sekä 
kanttiinin tarpeet.

Talkooväen hankkiminen itse tapahtumaan sekä 
tehtävien organisointi. Talkooväki kasataan ko-
koon muutamaa viikkoa ennen tapahtumaa. On 
hyvä miettiä, mitä tehtäviä tapahtumassa on ja 
montako talkoilijaa vähintään tarvitaan. On myös 
hyvä varautua sairastapauksiin, etenkin nyt koro-
na-aikana.

Itse tapahtuman hoitaminen. Hyvät alkuvalmis-
telut ja etukäteen tehtävien jako talkooväelle hel-
pottavat tapahtuman hoitamista sujuvasti. Kun 

Onnistunut mätsäri ei synny käden käänteessä vaan vaatii suunnitel-
mallisuutta, pitkäjänteistä työtä ja innostuneita talkoolaisia. Jaan tässä 

muutaman vinkin, joiden avulla match show’n valmistelu ja järjestäminen 
mahdollisesti helpottuu.
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talkooväkeä on tarpeeksi ja jokainen 
hoitaa oman hommansa ilossa suin, 
ei tapahtuma voi olla kuin onnistu-
nut! Tapahtumaa auttaa, jos sillä on 
pääjärjestäjä, joka organisoi tehtä-
vänjaon ja toimii tapahtumassa niin 
sanotusti kuuluttajana. Mätsäripäi-
vä talkoineen kestää yleensä noin 
5 tuntia.

Tapahtuman jälkeen täytyy vielä 
hoitaa somea sen verran, että jae-
taan Facebook-tapahtumassa ja nettisivuilla 
tulokset sekä kuvia, jos paikalla on ollut kuvaaja. Lisäksi totta kai kiitetään osallistu-
jia, tuomareita ja sponsoreita tapahtumasta. Unohtamatta tietenkään talkooväkeä, jota ilman nämäkään 
tapahtumat eivät pyörisi!

Ja lopuksi tottakai heti innokkaasti seuraavaa tapahtumaa suunnittelemaan!

KemKon mätsäreitä vuodelta 2021 
(kuvat: Noora Leppikangas)

Mikäli olet innokas toimimaan apuna mätsäreiden 
järjestämisessä, ota yhteyttä Miisaan!
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Senioreiden kisapäivä olisi lauantai 19.6. Silloin ajat-
telin, etten viitsi lähteä Kuopioon ajelemaan yhden 
päivän takia. Pikkuhiljaa mieli kuitenkin muuttui, ja 
laitoin ilmon menemään ajatuksella, ettei tuossa 
paljon menetä, vaikkei sitten osallistukaan kisoihin. 

Edellinen viikonloppu vietettiin Saariselän kisois-
sa Fannyn kanssa, ja siellä alkoi ajatus SM-kisoista 
muuttua suunnitelmaksi. Olihan ku-
vioon tullut toinenkin syy käydä Kuo-
piossa. Nimittäin päästä katsomaan 
meidän uutta tulokasta kasvattajan 
luokse. Fanny lupautui lähtemään mi-
nulle kaveriksi, kuskiksi ja ketyksi. 

Niin sitä sitten lauantaiaamuna 19.6. 
startattiin auto ja käännettiin keula 
kohti Kuopiota. Iltapäivällä tulimme 
hotellille, ja käytyämme syömässä oli-
kin aika siirtyä kisapaikalle. 

Minun ikäryhmässä kisaajia oli 17. Pik-
kasen jännitti ensimmäinen rata, ja 
ohjasin Ninjaa vähän liiankin varovasti, 
tuloksena kuitenkin nollarata ja sijoi-
tus 2. Toinen kisarata kisattiin kään-
teisessä järjestyksessä, joten meidän 
startti oli toiseksi viimeisenä. Perhosia 
oli vatsassa, ja yritin olla näyttämättä 
jännitystäni Ninjalle. Toinen rata men-
tiin kuitenkin rennommin ja asenteella 
”kaikki tai ei mitään”. 

Hienosti Ninja seurasi ohjaustani ja 
tehtiin toinen nollarata. Viimeisen ki-

JSP-KISAT KUOPIOSSA 19.6.2021:
NINJALLE SM-HOPEAA
Seija Kekäläinen

saajan rata suoritus oli myös nolla, joten kultamitali 
matkasi Ouluun ja me saimme SM-hopeaa. :) 

Seuraavana päivänä kävimme sitten kasvattajan 
luona katsomassa pieniä bc-pentuja, ja niinhän 
sieltä yksi minulle luvattiin. Fannyn kanssa ajeltiin 
päiväreissu Kuopiossa heinäkuun puolivälissä ja ha-
ettiin Nana kotiin.

Keväällä katselin SAGIn kisakalenteria ja huomasin, että JSP-SM-kisat 
pidetään Kuopiossa 19.–20.6. JSP-SM-kisoissa ratkotaan agilityn suomen-

mestaruudet junioreiden, senioreiden ja para-agilitaajien osalta.
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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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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 vuoro-
ja myydään viiden kappaleen seteissä (50 eur), ja ostetuilla viidellä 
treenivuoroilla ei ole takarajaa (käytettävissä ”ikuisesti”).

Kun jäsen varaa itselleen maksetun, yksityisen treenivuoron, niin täl-
löin halli ei siis ole vapaassa käytössä vaan varattu yksinomaan kysei-
selle henkilölle. Varatulle treenivuorolle voi osallistua samanaikaisesti 
useampi hallimaksun maksanut jäsen. 

Jos hallimaksun maksaneen jäsenen kanssa yhdessä treenivuorolle tulee joko hallimaksua maksa-
maton jäsen tai seuran ulkopuolinen henkilö, niin näiden osalta suoritetaan lisämaksu 10 eur per 
hlö. Jos kuitenkin hallimaksua maksamaton jäsen tai seuran ulkopuolinen 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 ulkopuo-
lisille 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 Miisalle (WhatsApp: 044 527 5175, s-posti: miisasaukkonen@gmail.com) kuitti maksusta. 
Maksukuitti tulee toimittaa viimeistään siinä vaiheessa, kun varaat ensimmäistä vuoroa.

3. Varaa lämmitetty hallivuoro ilmoittamalla varaamasi aika Miisalle ensisijaisesti WhatsApp-viesti-
nä (tai vaihtoehtoisesti s-postilla) viimeistään yksi vuorokausi ennen treeniajankohtaa. Miisa pitää 
kirjaa ostetuista ja käytetyistä vuoroista sekä merkitsee varausajat kalenteriin. Varatessa ilmoite-
taan kaikkien osallistuvien nimet. Kerralla voi varata maksimissaan kaksi peräkkäistä vuoroa (eli 
max 2 h). Jäsen ei kuitenkaan voi varata toistuvaa treenivuoroa (esim. joka ma klo x), vaan jokai-
nen treenikerta tulee varata erikseen.

HALLIVUORON VARAUS JÄSENILLE
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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.

!!



Kuva: Miisa Saukkonen


