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Johtokunta 2017 
   

 
Puheenjohtaja Marja Leena Iisakka 040-5103931 leena.iisakka@pp.inet.fi 

Jäsen, varapuheenjohjtaja Hannu Luukinen 0400-688998 hannu.luukinen@pp.inet.fi 

Jäsen, sihteeri Eini Kulju 040-8250225 einikulju@gmail.com 

Jäsen Eila Metsävainio 0400-395907 eila.metsavainio@gmail.com 

Jäsen Ahti Markko 0400-737401 markkoahti@gmail.com 

Jäsen Erja Kivakka 040-7422367 erjakivakka1@gmail.com 

Jäsen Paula Maunu 040-5369932 paulamaunu@suomi24.fi 

Jäsen Saana Koivupalo 040-7081179 saana.koivupalo@gmail.com 

Jäsen Anita Kellokangas 045-6307673 anita.kellokangas@gmail.com 

Varajäsen  Maria Kurttio 040-1264264 kurttiomaria@gmail.com 

Varajäsen  Heini Alatalo 044-5412284 heini.alatalo@ gmail.com 

Varajäsen  Aulikki Pääkkö 0400-974136 paakko.aulikki@gmail.com 

    

Lajijaostojen puheenjohtajat:    

Näyttely Eila Metsävainio 0400-395907 eila.metsavainio@ gmail.com 

TOKO ja rally-toko Paula Maunu 040-5369932 ammipaula@gmail.com 

VEPE Tanja Turja 0400-738877 tanja.turja@pp.inet.fi 

PK Saana Koivupalo 040-7081179 saana.koivupalo@gmail.com 

Valjakkolajien yhteyshenkilö Maria Kurttio 040-1264264 kurttiomaria@gmail.com 

    

Muut vastaavat:    

Rahastonhoitaja Reijo Kantanen 040-7704954 reijo.kantanen@pp2.inet.fi 

Kotisivuvastaava Sami Alm 040-7378062 sami.alm@ gmail.com 

Kenttä, kalusto ja kerhotalo Ahti Markko 0400-737401 markkoahti@gmail.com 

Leikekirja Anita Kellokangas 045-6307673 anita.kellokangas@gmail.com 

Jäsen- ja talkoopisterekisterit Marja Leena Iisakka 040-5103931 leena.iisakka@pp.inet.fi 

 

KERHON KOTISIVUT: www.kspkry.net 
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Puheenjohtajalta 

Olen tämän vuoden aikana tutustunut kerhon 
historiaan viidenkymmenen vuoden ajalta, 
ensimmäisestä pöytäkirjasta kerhon 
perustamiskokouksesta tähän päivään. 
Kerhon toiminta on muuttunut 
palveluskoirapainotteisesta toiminnasta monen lajin 
kerhoksi.  
Koirarodut ovat lisääntyneet vuosien saatossa, tänä 
vuonna kerhoon on liittynyt omistajineen 32 erilaista 
koirarotua. 

Perustajajäsenet ovat nukkuneet pois, jättäen meille 
hienon perinnön perustaessaan Kemin Seura- ja 
Palveluskoirakerhon, jonka perinteitä vaalimme 
tänäkin päivänä. 
Selatessani kerhon pöytäkirjoja ja 
toimintakertomuksia sama kaava kerhon toiminnassa 
on jatkunut vuodesta toiseen, pöytäkirjat on kirjattu 
tarkasti, säännöistä on pidetty kiinni, ojennettu vähän 
harhapoluille eksyneitä ja palkittu onnistujia. 

Samoin kilpailukalenteri toistaa itseään, 
valjakkohiihdot aloittavat kilpailukauden jatkuen 
kesän lajeilla. 
PK:n kaupunkikilpailut Kemi-Tornio, joihin olen itsekin 
osallistunut 3 kuukautta vanhan briardi Ruusun 
kanssa, olivat hauskoja ja ikimuistoisia. Voitto ei ollut 
tavoite vaan yhteinen hauskuus harrastuksen parissa. 

Yöttömän Yön Pk-kilpailu 1990-luvun alussa 
marsseineen kaupungin halki torvisoittokunnan 
soittaessa kuorma-auton lavalla ja osallistujien 
marssiessa kulkueena perässä on jäänyt pysyvästi 
mieleeni. Tottelevaisuusosuuden loputtua 
Sauvosaaren urheilukentältä siirryimme 
autokulkueena Kivaloille, maasto-osuudet alkoivat klo 
24.00. Kilpailijoita oli noin 100 osallistujaa, palkinnot 
jaettiin aamulehden saapumisen aikaan.    
Kerhon historiaa selatessani on yksi asia joka ei ole 
muuttunut lainkaan, harjoitusten vetäjäpula. Asia 
toistuu vuodesta toiseen samankaltaisena. Kerho on 
alusta asti kouluttanut jäseniään tuomareiksi, 
toimitsijoiksi, kehäsihteeriksi, toiminta on ollut vireää 
kautta aikojen. 

Näyttelyt Keskuskoulun pihalla on alkua kerhon 
näyttelyhistorialle. Olen silloin käynyt ensi kerran 
koiranäyttelyssä enkä tiennyt mihin astelin. 
Kaupunkilaisille kerhon toiminta on näkynyt 
osallistumisena Kemi-Päiville, markkinavalvontaan, 
lipunmyyntiin jalkapallo-otteluihin, lasten 
pulkkavedätykset laskiaisen aikaan päiväkodeille, eikä 
pidä unohtaa yhteisvastuu-tapahtumaa Kemin 
kaupunkiseurakunnan kanssa, sekä Mauri-myrskyn 
valvontatehtävissä toimiminen veneiden rantautuessa 
laitureineen rannoille, muutamia asioita mainitakseni.  

Vapaaehtoiseen pelastuspalveluun kuului 
kerhostamme useita koirakoita. Harjoittelimme 
omalla radalla lentokentän takana ja Tornion 
raunioradalla. Osallistuimme myös Vapepan 
suurharjoituksiin Inarissa ja Tervolassa, sekä lukuisiin 
eksyneen henkilön etsintätehtäviin. 

Tottelevaisuuskilpailut ovat kuuluneet myös kerhon 
kesätoimintaan. Kerho ei ole sammaloitunut, uutta 
kohti olemme menossa. Vepe on jo saanut hyvän 
jalansijan kerhomme toiminnassa. 
Rally-Toko sekä uutena lajina Nose Work tuovat uusia 
tuulia ja uusia harrastajia kerhoomme. 

Tässä pieni raapaisu kerhon historiasta, joka kerätään 
yksiin kansiin kirjaksi, kirjan julkaisutilaisuus on KSPK 
50 vuotta juhlassa Kemin Pirtin juhlasalissa 24.2.2018. 
Juhlan jälkeen on aika palata arkeen, aloittaa vuosi 
kilpailukalenterin mukaisesti. 

Kiitän kuluneesta vuodesta. 

Marja Leena Iisakka 

Useimmat koirat eivät luule 
olevansa inhimillisiä; ne tietävät 
olevansa sitä. 
-Jane  Swan-  

 
 

 

 



KOKOUSKUTSU

Kemin Seura- ja Palveluskoirakerho ry:n

sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
lauantaina

25.11.2017 klo 18 - 19

RAVINTOLA PURSISEURA

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat mm.
                           * valitaan johtokunnalle puheenjohtaja vuodelle 2018

                           * valitaan johtokunnan uudet jäsenet erovuoroisten tilalle vuodelle 2018

                           * hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2018

                           * päätetään jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruudesta vuodelle 2018

                           * hyväksytään tulo- ja menoarvio vuodelle 2018

TERVETULOA VAIKUTTAMAAN KSPK:n ASIOIHIN

SYYSKOKOUKSEN PÄÄTYTTYÄ KUTSU KSPK:N PIKKUJOULUUN 

Kemin Seura- ja Palveluskoirakerho ry:n

PIKKUJOULU

lauantaina

25.11.2017 klo 19.oo

RAVINTOLA PURSISEURA
Luulajantie 11

TARJOLLA PURSISEURAN JOULUBUFFEE 2017

                                           Aterian hinta: jäsen 10 € tai 7 talkoopistettä,

                                                                       ei jäsen 44 €

                                          tilinumero:  FI 78 5131 0020 1945 94, viitenumero 4190

                     Pikkujouluun ilmottautumiset viimeistään lauantaina 18.11.2017, Leena Iisakalle

                     Sähköpostilla leena.iisakka@pp.inet.fi tai puhelin 040 510 3931.
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TAPAHTUMAKALENTERI 

 

25.11.2017   Syyskokous ja pikkujoulu  

21..12.2017   Möllikisat Toko, tuomari Allan Aula, paikka Tornion Vauhtihalli 

28.12.2017   Möllikisat Rally-toko, tuomari Heli Kelhälä 

Tokon ja Rally-tokon alkeiskurssit tammikuussa 2018 

06.-07.01.2018  VUL valjakkohiihto ja 4-koiran valjakkoajo + Rekikoirakoe, Törmävaara 

11.02.2018   SM-vetokilpailujen esikisat, Kallinkangas 

24.02.2018   KSPK 50-v Juhlat Kemin Pirtin Juhlasali 

03.- 04.03.2018  SM vetokilpailut Kallinkangas 

24.04.2018   Koiranpäivä 

 

Kspk:n johtokunta päätti 2.10.2017 ottaa Nose workin yhdistyksen uudeksi lajiksi. Nose 
work tulee KSPK:n tarjontaan vuoden 2018 alusta ja toimii toko/rally-toko jaoston 
alaisuudessa. Toiminta käynnistyy koulutus- ja treeniviikonlopun merkeissä 16.-18.2.2018. 
Viikonloppu sisältää alkeiskurssin sekä harjoituksia jo 1.luokan hajun tunnistaville 
koirakoille. Seuraa ilmoittelua! Lajiin voi tutustua osoitteessa www.noseworkfinland.com 

 

 

 

http://www.noseworkfinland.com/
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Kemin Seura- ja Palveluskoirakerho ry:n Vuoden Koira -säännöt 

 
Kemin Seura- ja Palveluskoirakerhon kaikkien kategorioiden tulokset ilmoitetaan sähköpostiin: 
vuoden.koirat@gmail.com: 31.1.2018 klo 24.00 mennessä. 
Tuloksia ilmoitettaessa täytyy omistajan itse ilmoittaa kaikki kategoriat, joihin haluaa koiransa 
tuloksia laskettavan. Jos kaikki kilpailuun tarkoitetut tulokset näkyvät KoiraNetissä, ei tarvitse 
lähettää kilpailukirjasta kopiota. Koiran rekisterinumero ja maininta pistelaskuun halutuista 
näyttelyistä/kilpailuista riittää. 
Lähetetyt tulokset kuitataan vastaanotetuiksi. Jos kuittausta ei kuulu parinpäivän sisällä, kannattaa 
laittaa tulokset uudestaan tai olla yhteydessä Heli Kelhälään p 050 379 3660. 
 
Lapin Kennelpiirin Vuoden koira –kilpailuun ilmoitetaan tulokset piirin lajivastaavalle 10.1.2018. 
 
KEMIN SEURA- JA PALVELUSKOIRAKERHON SÄÄNNÖT 

Vuoden Näyttelykoira, Vuoden Palveluskoira, Vuoden Pelastuskoira, Vuoden Vetokoira, Vuoden 

TOKO-koira, Vuoden Rally-toko -koira, Vuoden VEPE-koira ja Vuoden Monitoimikoira ovat KSPK:n 

vuosittain jakamia palkintoja. Lisäksi palkitaan Vuoden PK-, Veto-, TOKO-, Rally-toko- ja VEPE-

tulokkaat. Tulokkaana palkitaan kaikki koirat, jotka saavuttivat ensimmäisen kerran tuloksen tai 

sijoituksen ko. vuonna ko. kategoriassa. Mikäli sekä ohjaaja että koira saavuttivat ensimmäisen 

kerran tuloksen, koirakko palkitaan lajin Vuoden kokelas -tittelillä. 

Vuoden Koira -palkinnoista voi kilpailla koira, jonka omistaja on KSPK:n jäsen. Jos koiralla on 

useampi omistaja, koiran haltijan on oltava KSPK:n jäsen. 

Palkinnot jaetaan johtokunnan ilmoittamaan määräpäivään mennessä lähetettyjen tulosten 

perusteella.  

Koe- ja kilpailutulokset ilmoitetaan kilpailukirjakopiolla ja näyttelytulokset tarvittaessa 

arvostelulomake-kopioilla (mikäli tuloksia ei voida varmentaa KoiraNetistä). Vetokoirakategoriassa 

on todennettava kilpailuluokan osanottajamäärä. 

Näyttely-, koelaji- ja vetokoirakategorioissa ilmoitetaan viisi parasta tulosta, monitoimikoiran 

valintaan ilmoitetaan paras tulos vähintään kolmesta eri harrastusmuodosta (myös eri PK-lajit 

lasketaan omina lajeinaan). SM-kokeet ja kilpailut huomioidaan vain, jos kokeella tai kilpailulla on 

ollut SM-arvo (vähintään kolme osallistujaa). 

Palveluskoirakokeissa sekä valjakkohiihto- ja canicrosskilpailuissa hyväksytään pistelaskentaan 

vain ne kokeet ja kilpailut, joissa ohjaaja on edustanut KSPK:a (poikkeuksina hyväksytään oman 

rotuyhdistyksen edustaminen joukkuekilpailussa, jossa KSPK:lla ei ollut joukkuetta ja 

harrasteluokka, jossa ei ole edustusta). 

Taulukoiden antamien pisteiden mennessä tasan lasketaan koelajeissa todelliset pisteet 

kilpailukirjasta, näyttelyissä BIS-sijoitukset ja monitoimikoiran valinnassa otetaan huomioon 

toiseksi parhaat tulokset. Valjakkohiihto- ja canicrosskilpailuissa verrataan osanottajamääriä. 

Johtokunta pidättää oikeuden lopullisiin Vuoden Koira -valintoihin. 

KSPK palkitsee myös ko. vuoden aikana vahvistetut FI MVA, KANS MVA, KVA, TVA ja VPVA -

tittelit. 

mailto:vuoden.koirat@gmail.com
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Vuoden Näyttelykoira 

Rotujärjestön päänäyttely ROP / VSP 10 

Muut näyttelyt ROP / VSP 5 

CACIB 5 

VARA-CACIB 3 

SERT 3 

VARASERT 1 

KV- ja kaikkien rotujen näyttelyt sekä rotujärjestön 
päänäyttely 

RYP 1 8 

RYP 2 5 

RYP 3 3 

RYP 4 2 

BIS 1 10 

BIS 2 8 

BIS 3 5 

BIS 4 3 

Ryhmänäyttelyt ja erikoisnäyttelyt RYP 1 5 

RYP 2 4 

RYP 3 2 

RYP 4 1 

BIS 1 8 

BIS 2 5 

BIS 3 3 

BIS 4 2 

 

Vuoden Palveluskoira / PK-tulokas 1-tulos 2-tulos 3-tulos 

1-luokka 4 3 2 

2-luokka / FH 1-luokka 5 4 3 

3-luokka / FH 2-luokka / IPO-FH 6 5 4 

Hyväksytty BH 2 p. 
SM-kokeen pisteet 2-kertaisena, PM- ja KV-kokeen pisteet 1,5-kertaisena. 
PM 1. +5 p. 
SM 1. - 3. > Vuoden Palveluskoira 

 

Vuoden Pelastuskoira Hyväksytty tulos 

PEJÄ / PEHA / PERA A / IPOR A 3 

PERA B / IPOR B 4 

SM-kokeen pisteet 2-kertaisena, PM- ja KV-kokeen pisteet 1,5-kertaisena. 
PM 1. +5 p. 
SM 1. - 3. > Vuoden Pelastuskoira 
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Vuoden Vetokoira / Vetotulokas 1. sija 2. sija 3. sija 

2 osallistujaa 2 - - 

3-7 osallistujaa 4 3 2 

Vähintään 8 osallistujaa 6 5 4 

Maaliinjuostu kilpailu ilman sijoitusta 1 p. 
Harrasteluokka- ja viestisijoituksista puolet taulukon pisteistä. 
SM-kilpailun pisteet 2-kertaisena, PM-kilpailun pisteet 1,5-kertaisena. 
PM 1. +5 p. 
SM 1. - 3. > Vuoden Vetokoira 

 

Vuoden TOKO-koira / TOKO-tulokas 1-tulos 2-tulos 3-tulos 

ALO 3 2 1 

AVO 4 3 2 

VOI 5 4 3 

EVL 6 5 4 

SM-kokeen pisteet 2-kertaisena, PM- ja KV-kokeen pisteet 1,5-kertaisena. 
PM 1. +5 p. 
SM 1. - 3. > Vuoden TOKO-koira 

 

Vuoden Rally-toko -koira / Rally-toko -tulokas Hyväksytty tulos 

ALO 2 

AVO 3 

VOI 4 

MES 5 

SM-kokeen pisteet 2-kertaisena, PM- ja KV-kokeen pisteet 1,5-kertaisena. 
PM 1. +5 p. 
SM 1. - 3. > Vuoden Rally-toko -koira 

 

Vuoden VEPE-koira / VEPE-tulokas 1-tulos 2-tulos 3-tulos 

JUN 3 2 1 

ALO 4 3 2 

AVO 5 4 3 

VOI 6 5 4 

Hyväksytty SOVE 2 p. 
SM-kokeen pisteet 2-kertaisena, PM- ja KV-kokeen pisteet 1,5-kertaisena. 
PM 1. +5 p. 
SM 1. - 3. > Vuoden VEPE-koira 
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Vuoden Monitoimikoira 

Näyttely-H 1 

Näyttely-EH 2 

Näyttely-ERI 3 

Näyttely ROP / VSP 4 

Näyttely RYP-sijoitus 5 

Näyttely BIS-sijoitus 6 

PK, pelastuskoira, vetokoira, TOKO, rally-toko ja VEPE: parhaan tuloksen mukainen pistemäärä 
lajitaulukosta. 
Suomen Kennelliiton muun virallisen koelajin hyväksytty tulos +3 p. 

 
Säännöt hyväksytty 27.10.2014 
 
 
 
 

 
 
Koiranäyttely Keskuskoulun pihalla 1989.    Kuva: Kalevi Iisakka 
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JUSSAN VALPPAUS PELASTI ISOLTA VAHINGOLTA 

 

 

                   
Saksanseisoja Jussa (Akiina`s Juhany) liikehti 
levottomasti, tepasteli sohvan ja eteisen 
välillä ja vinkui niin poikkeuksellisesti, että sen 
emäntä Eila Juntikka heräsi ja nousi 
katsomaan mikä sillä on hätänä.  
Kello oli vähän yli kaksi 10.-11.10. välisenä 
yönä.  
 
Eila havaitsi makuuhuoneensa seinään 
heijastuvaa loimotusta ja katsoi ikkunasta. 
Naapurin viljankuivaamo oli liekeissä! 
Nopeasti hän teki hälytyksen 
pelastuslaitokselle ja soitti naapurin isännälle.  
 
Onneksi puhelin oli  
päällä ja isäntä vastasikin unisena.  
Uni kaikkosi kuitenkin pian silmistä kun hän 
kuuli että kuivaamo oli ilmiliekeissä ja uusi 
traktori oli vaarassa syttyä palamaan 
kuivaamon edessä. Isäntä juoksi kuivaamolle 
ja sai kuin saikin siirrettyä traktorin ja jo 
höyryävän peräkärryn turvaan liekeiltä. 
 
Pelastuslaitoksen tullessa kahdeksalla 

yksiköllä paikalle kuivaamoa ei pystytty enää pelastamaan. 
 
Sisällä oli 30 kuutiota viljaa, joka tuhoutui palossa. Pelastuslaitos onnistui                         
suojaamaan läheisen puita ja koneita sisältäneen varastorakennuksen. Samoin kaksi 
polttoainesäiliötä saatiin viilennettyä niin ettei räjähdysvaaraa ollut. Savukaasut menivät 
kohti samassa pihapiirissä ollutta navettaa, mutta savusta ei syntynyt lypsykarjalle haittaa. 
Karjakin oli valmistauduttu palon levitessä siirtämään turvaan läheiselle pellolle. 
 
Koko pelastustoimien ajan Jussa valvoi ja rauhoittui nukkumaan vasta aamun tunneilla 
kun sinivalojen välke loppui. Se oli hyvin uupunut koko seuraavan päivän. Naapurit 
osoittivat kiitollisuuttaan Jussalle isolla herkkupussilla. Suurpalon vaara oli todellinen. 
 
Eilan terveiset kaikille koiraihmisille onkin, että ottakaa todesta koiranne poikkeava käytös. 
 
-Eila Juntikka- 
 
 
Kuva: Mari Moisala 
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Iloa, surua ja tunnekirjoa 

 
 
Vuosi 2017 alkoi juhlatunnelmissa, täytinhän itse ”pyöreitä” ja niitä juhlittiin niin kotioloissa 
kuin työpaikallakin.  
 
Tammikuussa Brenda sairastui lievään suolistotulehdukseen. Saatiin eläinlääkäriltä 
lääkkeet ja koira parani.  
 
Helmikuun lopulla Brenda sai ensimmäisen hyväksytyn tuloksen Rally-toko -kisoissa 
pisteillä 83/100p. Fanninkin kisasuoritus alkoi lupaavasti, vaan sitten koiran huomion veivät 
hallissa leikkivät lapset. Lopullisen hylkäyksen teki kuitenkin ohjaaja (minä): kolmas 
uusiminen johti hylkäykseen.  
 
Brendalla oli maaliskuussa taas uusi vatsasairaus, oksenteli ja uloste oli löysää. Ei päästy 
eläinlääkäriin, mutta saatiin puhelimella ohjeet reseptittömistä apteekin tuotteista. Taas 
vatsa rauhoittui ja elämä palautui ennalleen.  
 
Huhtikuun lopulla Brenda sai toisen hyväksytyn Rally-toko -tuloksen (81/100p) ja kolmannen 
heinäkuun alussa tuloksella 88/100p. Saatiin RTK1, mikä tarkoittaa siirtymistä 
Alokasluokasta Avoimeen luokkaan. 
Fannin vuoden paras Rally-toko -tulos oli näistä heinäkuun kisoista, peräti 99p/100p! Ja se 
pisteen menetys oli ohjaajan liian pitkä sivuaskel!  
 
Sitä seuraavaa kisaa ei Brendalle koskaan tullut.  
Oli elokuun ensimmäinen päivä, olin lupautunut hoitamaan siskoni kolmea koiraa heidän 
tulevan lomareissunsa ajaksi, sekä siskontytön kahta koiraa seuraavat 2,5 viikkoa. Olin 
poissa kotoa noin kolme tuntia.  
Kun tulin takaisin kotiin, minua odotti järkyttävä näky!  
Brenda makasi suurimmassa koirapetissä, Fanni viereisellä petillä. Brenda irvisti, hoippui 
ylös, jatkoi vaivalloisesti matkaa ja meni makaamaan keittiön pöydän alle. Fanni pysyi 
paikoillaan. 
Menin Brendan luo. Siirsin tuolit edestä pois ja lattialla istuen aloin silittämään Brendaa. 
Taas Brenda irvisti. Jatkoin hellää silitystä, koira rauhoittui, mutta ei pystynyt enää 
nousemaan. Soitin siskolleni todella huolissani, kerroin tilanteesta ja kysyin päivystävän 
eläinlääkärin numeroa. Jotenkin sain näppäiltyä numeron heti ensi yrittämällä oikein. 
Onneksi päivystävä eläinlääkäri ei ollut kovin kaukana pohjoisessa, vain puolen tunnin 
ajomatkan päässä Torniosta, jossa oli päivystyspaikka.  
Sisko lähti kuskiksi. Matka tuntui pitkältä, vaikka oli vain 25 kilometriä. Eläinlääkäri oli jo 
paikalla.  
Eläimen omistajan raskain päätös oli tehtävä. 
Mitään muuta ei ollut enää tehtävissä.  
Brenda nukkui pois 1.8.2017. Brendan suolisto oli ehtinyt vaurioitua, kuoleman jälkeinen 
suolen tyhjentyminen oli verensekaista.  
Raskas kotimatka alkoi. Brenda sylissä en nähnyt maisemia, en tajunnut milloin oltiin 
kotona.. Laskin käärinliinaan käärityn Brendan autotallissa pöydän päälle.  
Fanni tuli eteisessä vastaan, haisteli ja hätääntyneenä pyrki ulos. Etsi Brendaa.  
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Päästin Fannin ulos. Avasin autotallin oven, otin Brendan syliin, näytin Fannille ja annoin 
haistella. 
Otin Fannin takaisin sisälle. Reijon raskas työ oli kaivaa Brendan hauta pihalle.  
Siellä Brenda (25.11.2009-1.8.2017) nyt makaa, pihlajapuun alla, vieressään pitkäkarvainen 
Chihuahua-tyttö Donna (1.4.1994-26.11.2009) 
Kuolinpäivän iltana Fanni kävi sanomassa Brendalle hyvää yötä, sama toistui 
ensimmäiseksi heti aamulla. Emännällä silmät kostuivat ja kostuvat edelleen tätä 
kirjoittaessa..  
  
Kuvia Brendasta: 
 
Brenda vauvana 

 
Tammikuussa 2010 saatiin tämä ihana tyttö kotiin. Brendan ensimmäinen talvi oli 
runsasluminen ja lumikola sai kyytiä. Ulkona viihdyttiin pitkiäkin aikoja ja senpä takia 
Brendalle varmaan kasvoi paksu turkki.  

 
Pentukurssi ja jatkokurssi käytiin, jonka jälkeen mentiin kentälle harjoittelemaan tokon 
alkeita. Agilityn saloihin paneuduttiin vähän myöhemmin ja rally-tokoon vasta pari vuotta 
sitten. 

 
- Aulikki Pääkkö –  
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Kenttätalkoot Karihaaran 
koulutuskentällä 

15.10.2017 Kauden päätteeksi 
kenttätalkoiltiin pienellä, mutta 
motivoituneella porukalla. Kontin kalusto 
tarkastettiin ja kirjattiin tarvikkeet ja 
niiden määrät, penkki-pöytä yhdistelmät 
kunnostettiin (ei keiku enää) sekä kasattiin 
palkintokorokkeet ensikaudelle ja laitettiin 
paikoilleen.  

A-esteet vielä jäivät paikoilleen kentälle, 
olisi tarvinnut lisää motivoitunutta 
talkooporukkaa, että olisi saatu nekin 
esteet suojaan talvelta. Mutta vielähän 
tässä ehtii.. Lopuksi nautittiin maukasta 
keittoa lisukkeineen ja kahviteltiin. 
Juttuakin riitti kerhon Kirsutuvalla   
Lopuksi puheenjohtaja jakoi markkina-
valvonnan talkooporukan kesken 
johtokunnassa suoritetun arvonnan 
lahjakortit onnettaren suosikeille. 

 

 

                                     
 

 

 

 

-Anita Kellokangas- 
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Valjakkourheilusta  
 

Niin on taas vuosi 2017 vierähtänyt ja on aika tehdä vähän yhteenvetoa, mitä on tapahtunut. 

Valjakkourheilupuolella on ollut kivasti aktiivista toimintaa sekä lumella että sulalla maalla. 

 

Alkutalvesta järjestimme yhteistyössä Varejoen kyläyhdistyksen kanssa Valjakkourheiluliiton 

2-koiran Suomen mestaruushiihdot Tervolan Törmävaarassa. Kisoissa KSPK:n joukko; 

Tuomas Notko, Eila Juntikka ja Kaisa-Annika Lehto tekivät hienoja suorituksia, vaikka 

kirkkaimmat mitalit menivät muualle. Kisan yhteydessä oli myös kansalliset luokat ja 

harrastusluokat. Maaliskuussa meillä oli myös kyläyhdistyksen kanssa yhteistyössä 

kansalliset vetohiihtokisat Törmävaarassa. 

 

Talven aikana KSPK:laiset kiersivät ahkerasti talven hiihtokisoja myös muualla Suomessa. 

Ja menestystä tuli Valjakkourheiluliiton SM-kisoissa Taivalkoskella, jossa Tuomas Notko 

sijoittui toiseksi miesten 10km matkalla ja Jouko Torkell sijoittui toiseksi miesten 

veteraanisarjassa. Tuomas ja Jouko on myös valittu VUL:n maajoukkueeseen tulevalle 

kaudelle. 

 

KSPK:n edustusta oli myös SPKL:n valjakkohiihdon SM-kisoissa Lieksassa sekä 

yksilömatkoilla että viestissä. Jouko Torkell hiihti kovassa seurassa miehet A -sarjassa. 

Hannu Luukinen hiihti pronssille miehet A -veteraanisarjassa. Itse starttasin naiset B -

sarjassa jääden mitalien ulkopuolelle. Viestissä joukkueemme teki hienon suorituksen, 

vaikkakaan se ei mitaleille riittänyt. 

 

Kesän tullessa aloitimme taas viime vuodesta tutut yhteistreenit. Alussa mukana oli 

kymmenkunta innokasta juoksijaa koiriensa kanssa. Kun yhteistreeneihin oli kokoontunut 

useampia koiria, teimme ns. häiriötreenejä ja ohitustreenejä, joita on hankalampaa treenata 

yksin. Treeneissä oli myös mukana kickbike, jolla teimme sitten vauhdikkaampia treenejä. 

Omaa kickbikea ei tarvinnut omistaa, sillä välineitä pystyy porukasta lainaamaan. Kesän 

treenit tuottivat tulosta ja syksyllä tuli useampia startteja sekä virallisissa että epävirallisissa 

kisoissa. Yhteistreenithän ovat kaikille avoimia, ohjaajan ja koiran tasoon katsomatta. Ei 

tarvitse olla kisailemaan tähtäävä koirakko, mutta ehkä treenien edessä tulee mieluisaksi 

laittaa jokin tavoite itselle. 

 

Sulanmaanlajeissa (koirajuoksu, kärryluokat ja koirapyöräily) pääkisat olivat tänä vuonna 

Ohkolassa ja Jämillä. 1-koiran kärryluokassa Tuomas Notko voitti Suomen Mestaruuden. 

Hannu Luukinen ja minä osallistuimme koirajuoksuun. Siellä kärki meni lujaa ja tänä vuonna 

meidän vauhti ei riittänyt mitaleille. 

 

Vuonna 2017 on enää jäljellä Puolassa järjestettävät MM-kisat, jossa Suomea edustaa 

joukko urheilijoita (kärry-, pyörä- ja juoksuluokissa), mukana meiltä myös Tuomas. Toivotaan 

kaikille hyviä suorituksia ja menestystä. 
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Tätä vuotta ei ole enää paljon jäljellä ja suunnittelu ensi talven hiihtokisoja varten on 

täydessä vauhdissa. Kausi alkaa jo loppiaisena, kun järjestämme yhteistyössä 

Varejoen kyläyhdistyksen kanssa Tervolan Törmävaarassa kaksipäiväiset kisat. 

Törmis-sprint pidetään 6.-7.1.2018. Molempina päivinä on sekä 4-koiran 

valjakkoluokka ja hiihtoluokat että REK-koe. Eli vilinää ja vilskettä tulee tuona 

viikonloppuna olemaan. Se on myös hyvä mahdollisuus yleisölle päästä näkemään 

hiihdon lisäksi valjakkoajoa. 

 

Helmikuussa järjestämme ns. esikisat ennen kauden päätapahtumaa, joka on 

SPKL:n valjakkohiihdon Suomen Mestaruuskisat Kallinkankaalla. Molempiin kisoihin 

tarvitaan seuran jäsenistä apukäsiä, jotta saamme järjestettyä unohtumattomat SM-

kisat. Maaliskuussa sitten käydään taisto Suomen Mestaruusmitaleista Kallin 

maastoissa.  

Merkkaa jo kalenteriisi ylös 3.-4.3.2018 ja tule seuraamaan Suomen parhaiden 

suorituksia. 

 

Kaikkien tapahtumien onnistumiseksi tarvitsemme apua. Jos innostuit tai sinulla on 

mahdollisuus osallistua jollain muulla tavalla, niin ota reippaasti yhteyttä minuun. 

Löydetään varmasti sinulle sopivan pieni tai suuri tehtävä tulevista tapahtumista. 

 

Talvesta on siis tulossa tapahtumarikas ja hauska. Yhteishiihtotreenit alkavat sitten, 

kun ladut ovat siinä kunnossa. Kannattaa seurata facebookia.  

 

Nyt valjakkourheiluvastaava vetäytyy tekemään lumisadetanssia ja toivoo lumirikasta 

talvea ilman liian kovia pakkasia! 

 

Maria Kurttio 
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Palveluskoirapuolella tapahtuu 
 

Hei kaikille, olen seuran uusi palveluskoiravastaava Katja.  Moni onkin varmaan nähnyt 

minut kentällä jo aiemminkin, olen ollut aktiivinen toimija seurassa jo monen vuoden ajan 

niin koetoimitsijana kuin ratamestarina, ja kisaan myös itse aktiivisesti.  

 

Ensi vuosi tulee olemaan viime vuoden mukaisesti aktiivinen pk-rintamalla. Keväällä 

starttaavat taas ohjatut tottikset ja toukokuun aikoihin järjestetään taas vuosittaiset, 

suositut starttipäivät, jolloin pääsee helposti tutustumaan sekä hakuun että jälkeen oman 

koiransa kanssa. Toukokuun lopulla järjestetään myös tottiskoulutus, meitä kouluttamaan 

tulee tältä syksyltä tuttu Jenni Sairanen. 

 

Kesäkuun puolivälissä leireillään taas seuran porukan kesken Lohijärvellä. Leiri on avoin 

kaikille kiinnostuneille ja sinne saavat osallistua sekä aloittelevat että kokeneet ohjaajat ja 

kaiken rotuiset koirat. Leirillä treenaamme oman seuran kesken hakua, metsäjälkeä, 

peltojälkeä ja tottelevaisuutta ja sillä periaatteella, että kokeneet neuvovat alkajia. 

Saadaan seuran sisällä neuvoja ja taitoa jakoon.  

 

Kesä- ja heinäkuun vaihteessa treenataan sitten peltojälkeä hyvin pitkän linjan harrastajan, 

Maikku Mönkkösen, kanssa. Syksylle on lisäksi suunnitteilla myös 

tottelevaisuuskoulutusta, siihen kouluttajaa ei ole vielä lyöty lukkoon. Ehdotuksia otetaan 

edelleen vastaan sen syksyn kouluttajan suhteen. 

 

Pk-porukan avoin hallivuoro Kemkon hallilla pyörii helmikuun loppuun asti lauantai-iltaisin 

viidestä seitsemään, ja sinne ovat kaikki tervetulleita.  

 

Törmäilläänpä kentällä ja toivottavasti nähdään kaikkien vanhojen ja uusien harrastajien 

kanssa tulevissa tapahtumissa!  

Reippaasti mukaan kaikki! 

Katja Suvanto 
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KUVAKAVALKAADI VUODEN 2017 TAPAHTUMISTA. 

 

Koirahiihtokilpailut – 1 koiran luokka kansallinen 2 koiran luokka SM 

18.2.2017 Tervolan Varejoki, Törmävaaran hiihtokeskus. kuv. Kalevi Iisakka 

 

 

Kemin kaupunkiseurakunnan yhteisvastuutapahtuma Sotisaaressa 18.3.2017. kuv. Kalevi Iisakka 
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Kevätmarkkinat 1.4.3.2017 Kemissä. kuv. Kalevi Iisakka 

 

Koiranpäivän hyväntekeväisyys Match Show  

Kemin kotikuntoutukselle 24.4.2017. kuv. Kalevi Iisakka 

 

Koiran ensiapukoulutus 25.4.2017. kuv. Kalevi Iisakka 
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Nuotta Match Show 12.7.2017. kuv. Kalevi Iisakka 

 

KV-koiranäyttely 22.-23.7.2017 Kemi. kuv. Kalevi Iisakka 

 

KV-koiranäyttelyn ”pyykkipäivä” 24.7.2017. kuv. Kalevi Iisakka 
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Kesän VePe-harjoituksista kuvia  

Jarmo Talvensaari 
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kuv. Maria Kurttio 

 

Sulamaan ajoa ja PK:ta 
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Kevätkokous 8.4.2017. kuv. Kalevi Iisakka 

 

 

Rally-Toko kilpailu 8.7.2017. kuv. Anita Kellokangas 

 

Kentän aita valmistui lokakuussa. kuv. Kalevi Iisakka 
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Hakukisan järjestelyitä 26.8.2017. kuva Anita Kellokangas 

 

Hakukisat 27.8.2017. kuva Anita Kellokangas 

 

Ukko, kuva Katja Suvanto 



Tuemme KeminSeura- jaPalveluskoirakerho Ry:n  
toimintaa!



 

Kemin Seura- ja Palveluskoirakerho toivottaa 

Rauhallista Joulua ja  

onnellista Uutta vuotta ! 


