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KEMIN SEURA- JA PALVELUSKOIRAKERHO RY:N JÄSENLEHTI

Kemin Seura- ja Palveluskoirakerho ry:n jäsenet
KOKOUSKUTSU
Sääntömääräiseen

SYYSKOKOUKSEEN
lauantaina 1 7.11 .201 8
klo 1 7.30 - 1 9
Toimitalo Karula, Kuivanuorontie 8

Kokoksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat mm.
* Valitaan johtokunnalle puheenjohtaja vuodelle 201 9
* Valitaan johtokunnan uudet jäsenet erovuoroisten tilalle vuodelle 201 9
* Hyväksytään toimintasuunnitelmat vuodelle 201 9
* Päätetään jäsenmaksun suuruus vuodelle 201 9
* Hyväksytään tulo- ja menoarvio vuodelle 201 9
TERVETULOA VAIKUTTAMAAN KSPK:n TULEVAAN TOIMINTAVUOTEEN
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SYYSKOKOUKSEN PÄÄTYTTYÄ KUTSU KSPK:N PIKKUJOULUUN

Kemin Seura- ja Palveluskoirakerho ry:n
Lauantaina
1 7.11 .201 8 klo 1 9.00
TOIMITALO KARULA
Kuivanuorontie 8, Kemi

MUMMON MURKINATUVAN JOULUMENU
- Ohjelmaa
- Korvatunturin Joulupukki
- Mukaan pieni joululahja n. 5 €
- Illan päätteeksi Orkesteri Rossipohja
- klo 24 "Maamme laulu", yhteislauluna
Aterian hinta: jäsen 1 0 € tai 5 talkoopistettä,
ei jäsen 31 €
Tilinumero: FI78 51 31 0020 1 945 94, viitenumero 41 90

Pikkujouluun ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 9.11 . Eini Kuljulle
Talkoopisteiden tiedustelut: Eini Kulju
Sähköpostilla: einikulju@gmail.com tai puh. 040 825 0225

TERVETULOA!

KSPK:n PikkuJoulun Toimikunta
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Koiran nimi: M'Ipa de la Meute de Saint Roch "Ipa"
Rotu: Hollanninpaimenkoira lk
Kuva: Henna Karjalainen

Päätoimittaja Aulikki Pääkkö
Taitto: Eija Kantola
Etusivun kuva: Katja Suvanto

Osta koiranpentu ja saat rahallesi
järkähtämätöntä rakkautta.
”Rudyard Kipling”

3

Puheenjohtajan palsta
Kerhon juhlavuosi on kääntymässä syksyyn, kerhon jäsenet
vetäytyvät talvisiin harrastuksiin.
Kemin Seura- ja Palveluskoirakerho 50 vuotta juhlaa vietimme
helmikuussa kerhon perustamiskuukautena.
Valjakkourheilijat aloittivat perinteisesti kilpailukauden kerhon
juhlakilpailulla jossa kilpailtiin suomenmestaruuksista.
Lapin Kennelpiirin piirimestaruuskokeet saimme järjestettäväksi
rally- tokossa, tokossa, vepessä ja pk-lajeissa kerhon omien
kokeiden ja kilpailujen lisäksi.
Leirit, koulutukset sekä harjoitukset kerhon kentällä ovat
koonneet melkoisen joukon kerhon jäseniä mukaansa niin
kentälle kuin maastoonkin.
Koiranpäivän hyvätekeväisyys Match Show sekä perinteinen
Nuotta Match Show olivat hyviä harjoituksia heinäkuun helteillä
pidettyyn KV heinänäyttelyyn jonka järjestimme yhdessä
Kennelkerhon kanssa.
Pitkä perinne, markkinavalvonta päättyi kevätmarkkinoiden jälkeen. Markkinavalvontaan on ollut
entistä vaikeampi saada valvojia, joten päädyimme jättämään markkinavalvonnan pois kerhon
varainhankinnasta.
Kontit kerhon kentällä saivat uuden paikan ja kauniin harmaan ulkovärityksen kesäkuun alussa.
Lokakuun aikana kentän nurmikon kuopat ja painanteet täytetään ja uusi nurmikko kylvetään
paikattuihin kohtiin.
Kerho on hyvissä käsissä, uusien nuorten jäsenten tullessa jaostoihin mukaan, uusin raikkain
mielipitein konkari jäsenten jäädessä vähitellen syrjään. Muistelemme omaa aikaamme kun
olimme innokkaita uusia koiraharrastajia, voi miten aika menee aivan liian nopeasti.
Vielä on jäljellä syyskokous ja pikkujoulu jota vietämme perinteitä noudattaen hyvän aterian ja
ohjelman merkeissä.
Kiitän kerhon jäseniä hienosta vuodesta. Olette tehneet juhlavuodesta kerhon näköisen tästä on
hyvä jatkaa uusille vuosikymmenille.
Marja Leena Iisakka
”Koirat eivät ole koko elämämme, mutta tekevät elämästämme kokonaisen.”
-Roger Caras -
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Johtokunta 201 8

Marja Leena Iisakka
Heli Kelhälä
Eini Kulju
Maria Kurttio
Ahti Markko
Erja Kivakka
Minna Pelander
Anita Kellokangas
Reijo Kantanen
Hannu Luukinen
Aulikki Pääkkö
Kirsi Kilponen

040 51 0 3931
040 1 79 5033
040 825 0225
040 1 26 4264
040 073 7401
040 742 2367
040 71 5 0466
045 630 7673
040 770 4954
040 068 8998
040 097 41 36
050 374 7271

leena.iisakka@pp.inet.fi
heli.kelhala@elisanet.fi
einikulju@gmail.com
kurttiomaria@gmail.com
markoahti@gmail.com
erja.kivakka@luukku.com
pelanderminna@gmail.com
anita.kellokangas@gmail.com
reijo.kantanen@pp2.inet.fi
hannu.luukinen@pp.inet.fi
paakko.aulikki@gmail.com
kirsi.kilponen@gmail.com

Marja Leena Koski
Heli Kelhälä
Tanja Pakarinen
Katja Suvanto
Maria Kurttio

044 059 2401
040 1 79 5033
040 073 8877
040 5726405
040 1 264264

marjaleena@kennelmarzan.com
heli.kelhala@elisanet.fi
tanja.turja@pp.inet.fi
ksuvanto@gmail.com
kurttiomaria@gmail.com

Rahastonhoitaja
Kotisivuvastaava
Kenttä, kalusto ja kerhotalo
Leikekirja
Jäsen- ja
talkoopisterekisterit
Näyttelyn puheenjohtaja

Reijo Kantanen
Sami Alm
Ahti Markko

040 770 4954 reijo.kantanen@pp2.inet.fi
040 737 8062 sami.alm@gmail.com
040 073 7401 markkoahti@gmail.com

Kunnia puheenjohtaja

Allan Aula

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsen, sihteeri
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen

Lajijaostojen puheenjohtajat
Näyttely
TOKO ja rally-toko
VEPE
PK
Valjakkolajien yhteyshenkilö

Muut vastaavat

Anita Kellokangas 045 630 7673 anita.kellokangas@gmail.com
Marja Leena Iisakka 040 51 0 3931 leena.iisakka@pp.inet.fi
040 721 4304
pentti.heiskanen1 @gmail.com
Pentti Heiskanen

Kuvasta puuttuu: Erja Kivakka ja Ahti Markko sekä Kirsi Kilponen
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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 .201 9 klo 24.00 mennessä.
Tuloksia ilmoittaessa 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 vastaanotetuksi. Jos kuittausta ei kuulu parin päivän sisällä,
kannattaa laittaa tulokset uudestaan tai olla yhteydessä Heli Kelhälään p. 050 379 3660

Lapin Kennelpiirin Vuoden koira-kilpailuun ilmoitetaan tulokset piirin lajivastaavalle
1 0.1 .201 9 mennessä.
KSPK:n vuosittain jakamat palkinnot ovat Vuoden Näyttelykoira, Vuoden Palveluskoira, Vuoden
Pelastuskoira, Vuoden Vetokoira, Vuoden TOKO-koira, Vuoden Rally-tokokoira, Vuoden VEPEkoira ja Vuoden Monitoimikoira. Lisäksi annetaan kunniakirja kaikille Vuoden PK-, Pelastus-,
Veto-, TOKO-, Rally-toko- ja VEPE-tulokkaille, jotka saavuttivat ensimmäisen kerran tuloksen tai
sijoituksen ko. vuonna ko. kategoriassa.
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 ja kunniakirjat jaetaan
johtokunnan ilmoittamaan määräpäivään mennessä lähetettyjen tulosten perusteella.
KSPK palkitsee myös ko. vuoden aikana vahvistetut Suomen Kennelliiton valionarvosäännöissä
määritellyt valionarvot sekä KANS MVA -tittelit.
Koe- ja kilpailutulokset ilmoitetaan johtokunnan määrittelemällä tavalla, esim. kilpailukirja-/
arvostelulomake-kopioilla. Ulkomaisista näyttelyistä tai kokeista tulee aina toimittaa
arvostelulomakkeen kopio. Vetokoirakategoriassa on lisäksi aina 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). Arvokilpailuiden pistekertoimia käytetään vain
ylimmän luokan tuloksiin (mestaruudesta tai kv-sertifikaatista kilpailleet koirat).
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 vetolajien
harrasteluokka, jossa ei ole edustusta).
Taulukoiden antamien pisteiden mennessä tasan lasketaan koelajeissa todelliset pisteet
kilpailukirjasta, näyttelyissä BIS-, RYP- ja ROP-sijoitukset ja monitoimikoiran valinnassa otetaan
huomioon toiseksi parhaat tulokset. Valjakkohiihto- ja canicrosskilpailuissa verrataan
osanottajamääriä. Johtokunta pidättää oikeuden lopullisiin Vuoden Koira -valintoihin.
Säännöt hyväksytty 9.4.201 8
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Hyvin opetettu koira ei pyri jakamaan lounastasi. Se vain saa sinut tuntemaan
itsesi niin syylliseksi, ettet voi syödä ruokaasi.
” Helen Thompson”
Koira on hymyä ja hännänheilutusta. Niiden väliin jäävä osa ei ole niin tärkeä.
” Clara Ortega”
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KSPK 50 vuotta
Kerhomme täytti tänä vuonna kunniakkaat 50 vuotta. Päätimme juhlistaa tätä merkkipäivää
helmikuun 24. päivä 201 8. Juhlatoimikuntaan valittiin Leena Iisakka, Allan Aula, Merja
Isonikkilä, Aulikki Pääkkö, Eila Metsävainio, Minna Pelander ja Eini Kulju. Ensimmäinen
toimikunnan kokous pidettiin jo viime vuoden kesällä. Syksyllä kokoonnuimme pari kertaa. Sitten
pienemmissä ryhmissä teimme lopputyötä.
Päätimme kirjoituttaa kerhon historiikin. Saimme työn tekijäksi rovaniemeläisen, kaikkien
tunteman Riitta, Muru, Lehmuspellon. Kaivoimme esille vanhat toimintakertomukset ja
toimitimme ne Murulle. Lisäksi valitsimme historiikkiin sopivia valokuvia matkan varrelta.
Kirjoitusrupeama alkoi jo hyvissä ajoin viime syksynä. Muutamat kerhon jäsenet kirjoittivat myös
omia muisteloitaan historiikkiin. Murun kanssa kävimme monta keskustelua puhelimitse ja
sähköpostilla syksyn aikana. Historiikki oli valmis helmikuun alkupuolella. Se painettiin LänsiPohjan Kirjapainossa.
Juhlapaikaksi valitsimme Kemin Pirtin kunniakkaan juhlahuoneiston.
Juhlaan kutsuttiin vieraiksi kerhon entisiä ja nykyisiä toimihenkilöitä ja yhteistyökumppaneita.
Saimme mukaan melkein sata henkilöä.
Päätimme, että juhlamme on arvokas ja myöskin rento. Juhlan vetäjäksi lupautui Kimmo
Pelander. Juhlapuhujina olivat Allan Aula ja Eini Kulju. Juhlassa jaettiin kerholaisille
kunniamerkkejä ja lisäksi kunniajäsenet saivat lahjaksi tilaamamme koira-aiheisen tarjottimen,
jonka on suunnitellut rovaniemeläinen taitelija Marjo Hiilivirta. Allan Aula valittiin kerhomme
kunniapuheenjohtajaksi. Pianisti Milan Heiskanen esitti upeasti muutamia pianosävellyksiä
juhlassamme.
Nautimme yhdessä maittavan juhlaillallisen.
Tämän jälkeen jatkoimme musiikin ja tanssin merkeissä. Juhlat päättyivät perinteiseen
Maamme-lauluun puolen yön aikaan.
Saimme juhlassamme muistella menneitä ja myöskin todeta, että kerhomme on edelleen vahva
ja sen jatkuvuus on taattu, koska olemme saaneet mukaan uusia jäseniä. Toiminta jatkuu
hyvissä käsissä ja taloudellinen tilanteemmekin on tällä hetkellä oikein mukava.
Ei kun kohti uutta vuosikymmentä. Teksti: Eini Kulju
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KSPK 50 vuotta
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KSPK 50 vuotta

Kuvat: Kalevi Iisakka
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Aktiivinen palveluskoirajaosto
Vuosi 201 8 oli jälleen palveluskoiratoiminnaltaan hyvin aktiivinen. Talven hallivuorot jatkuivat
tammi-helmikuun Kemkon hallilla. Maaliskuussa järjestimme Allan Aulan kanssa esittelyillan tänä
vuonna tulleista sääntöuudistuksista, jotka koskivat kansallisten palveluskoiralajien maastoosuuksia. Jäsenistöä kouluttautui myös palvelus- ja pelastuskoirakokeiden koetoimitsijoiksi tänä
vuonna huimat neljä kappaletta, onnea uusille toimitsijoille! He kaikki pääsivät myös jo
kokeilemaan käytännössä toimitsijan hommia, sillä jokaisessa tähänastisen kauden
kokeessamme oli toimitsijana uuden toimitsijakortin omistaja. Ihailtavaa aktiivisuutta uusilta
toimihenkilöiltämme!
Ohjatut tottelevaisuustreenit, ajatuksella kokeneemmat ohjaavat aloittelijoita, pyörivät huhtikuusta
alkaen koko kesän, heinäkuun pidimme kesälomaa, ja treenit jatkuivat jälleen alkusyksyn. Näistä
keskiviikon treeneistä olemme saaneet kerhoon uusia, aktiivisia jäseniä lisää. Heitä onkin
näkynyt jo talkoilemassa kokeissa sekä aktiivisesti mukana treeneissä. Kiva, että
palveluskoiratoimintakin edelleen kiinnostaa.
Järjestimme myös tänä kesänä jo perinteeksi muodostuneet palveluskoirahaun ja -jäljen
starttipäivät, joissa uudet harrastajat pääsevät helposti viikonlopun ajan kokeilemaan
treenaamista ja tutustumaan lajeihin. Jos aiemmin ei ole ko. lajeja treenannut, ilman matalan
kynnyksen starttipäiviä voi olla hankala keksiä, miten pääsisi kokeilemaan ja tutustumaan lajiin.
Joka vuosi varsinkin järjestämämme haku on ollut hyvin suosittu. Tälle syksylle onkin vielä
suunnitelmissa järjestää toinen starttiviikonloppu pienemmälle porukalle, sillä kyselyä on
edelleen ollut kesän mittaan.
Kesäkuun puolivälissä leireilimme pienellä, mutta sitäkin innokkaammalla porukalla jälleen
Lohijärven eräkeskuksessa upeissa maisemissa. Treenasimme perjantaina tottelevaisuutta, kun
odottelimme ihmisiä saapuvaksi. Sitten otimme koko leiriporukalla hakua lauantaina aamusta
iltaan. Sunnuntaina jakauduimme pelto- ja metsäjälkiporukoihin ja käytiinpä vielä vetäisemässä
tottelevaisuustreenitkin ennen kotiinlähtöä. Mahtava leiripaikka ja toivottavasti ensi kesänä
innokkaita leireilijöitä on taas enemmän mukana.
Ostimme myös jäsenillemme koulutusta ulkopuolisilta kouluttajilta. Pääkaupunkiseudulta meitä
kouluttamaan tuli toukokuun lopussa Jenni Sairanen ja kesä-heinäkuun vaihteessa Maikku
Mönkkönen. Jenni oli tuttu tottelevaisuuskouluttaja jo viime syksyltä, ja hyvin selkeä ja
kannustava Jenni onkin hyvä kouluttaja kaikentasoisille koirille. Ensimmäistä kertaa Lapin
puolelle tulleen Maikun jälkikoulutus oli todella kysytty, osa halukkaista jäi varasijalle. Hyvät, isot
pellot olivat Tervolassa ja viihdyimmekin lauantaina iltaseitsemään asti pellon reunalla. Koulutus
oli sen verran tykätty, että aiomme pyytää Maikkua myös ensi kesälle meitä kouluttamaan.
Lapin kennelpiirin Piirinmestaruuskisat tulivat meidän järjestettäväksemme tänä syksynä. Alun
perin koko viikonlopun kokeeksi suunniteltu kutistui pelkkään lauantaihin, mutta mukana oli viisi
koirakkoa, neljä jälkikoiraa ja yksi hakukoira, mittelemässä taidoistaan. ”Pikku-Mauri”-myrsky
vaikeutti kuitenkin jälkikoirien urakkaa sen verran, että harmittavasti jäimme ilman jäljen
Piirinmestaria. Haun Piirinmestari kuitenkin leivottiin ja mitali tuli meidän seuramme jäsenelle.
Ensi vuotta on jo suunniteltu kovasti, ja luvassa on jälleen runsaasti toimintaa ja aktiivinen
toiminta tulee jatkumaan ensi vuonnakin. Suunnittelimme sekä haku-, tottelevaisuus- että
peltojälkikoulutusta jäsenistöllemme ja kokeitakin on suunnitelmissa useampia ensi vuodelle.
Ensi talvena palveluskoirat treenaavat Laivakankaan hallilla Tornion raviradalla.
Kentällä nähdään, Katja Suvanto
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Aktiivinen palveluskoirajaosto - valokuvat

Yläkuva leiriltä

Jälkikoulutus
Leiriltä

Viestikokeen toimihenkilöt

Valokuvat: Katja Suvanto
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Leiriltä

Vesipelastusnäytös
Kerhon vesipelastajilla oli harvinainen kunnia päästä näyttämään koirien osaamista Kemin
moottorivenekerhon 60-vuotisjuhlaan Juhlat järjestettiin Pensaskarin saarella, jonne matka taittui
leppoisasti Perämeren Jähdin kyydillä.
Mukana päivässä olivat Heli Talvensaari ja labradorinnoutaja Mimosa, Ulla Kälkäjä ja
saksanpaimenkoira Jaska, sekä pelastettavan roolia suorittamassa Marjo Tapio.
Jo menomatka oli jännittävä, sillä ainakaan kumpikaan koirista ei ollut koskaan ollut isomman
veneen kyydissä. Koirat matkustivat hyvin rauhallisesti koko pari tuntia kestäneen matkan.
Saarella on moottorivenekerhon rakentama mökki, joka on kerholaisten käytössä.
Juhlahumussa pidettiin puheita, musiikki-ja tanssiesityksiä, sekä palkittiin jäseniä.
Ruokailun jälkeen Heli piti pienen esitelmän vesipelastuksesta sekä näytökseen osallistuvista
koirista ja se nostatti yleisön mielenkiintoa hyvin.
Näytöksen aloitti Jaska alokasluokan veneen haulla, josta jatkoi Mimosa viemällä
pelastusrenkaan veneelle. Jaska vei vielä pitkän köyden veneelle, ennen hukkuvan
pelastamista. Tästä liikkestä nähtiin kaksi erilaista versiota. Mimosan tehtävä oli hakea veneestä
pudottautunut Marjo ottamalla kiinni hänen kädessä olevasta patukasta. Jaska puolestaan ui
hukkuvan ympäri vetämällä pelastusrengasta perässään, josta hukkuva sitten otti kiinni ja
pelastautui rannalle.
Ennen jokaista liikettä kerrottiin yleisölle mitä oli
terkoitus tehdä ja jokaisen suorituksen jälkeen saatiin
raikuvat abloodit!
Vesipelastus selvästi kiinnosti ihmisiä ja kysymyksiäkin
riitti. Juhlijat olivat tosi yllättyneitä koirien taidoista.
Näytös sujui todella jouhevasti Kantasen Reijon
avustuksella ja koirilla oli selvästi hauskaa!
Kahvin jälkeen koitti kotimatka. Juhlaväki suuntasi
satamaan Jähdin kyydillä, mutta vesipelastajat
pääsivät Meripelastajien Teipparin kyytiin, joka todella
kruunasi hienon päivän!
Teksti Ulla Kälkäjä
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Kuva: Reijo Kantanen
Vasemmalla Heli Talvensaari ja Mimosa,
keskellä Marjo Tapio ”hukkuva” oikealla
Ulla Kälkäjä ja Jaska

Jäsenten koiraesittelyt
Kääpiövillakoira Hupi 4v.
Hupi harrastaa Tokoa, kisaa
Erikoisvuottajaluokassa, myös Rally-toko kuuluu
harrastuksiin ja siinä Mestariluokasta
koulutustunnus. Hupi rakastaa tekemistä
kentällä. Tokossa noudot suoritetaan iloisesti
hurjalla vauhdilla muutenkin saanut kisakentillä
positiivistä palautetta ilosesta työskentelystä.
Omistaja Paula Maunu ja kuvat Paula Maunu
Kuvissa esiintyy cockerspanieli FI SE MVA FI SE
JVA Wild Darling Royal Light Of Life "Helmi"
Jällivaaran NORD näyttelyssä keäsäkuussa 201 8
sekä yhdessä kuvassa musta cockerspanieli Wild
Darling Name Of The Game "Onni" ja Helmi
SPA1 kokeessa Rovaniemellä 4.8.201 8 Markun
kanssa ja molemmat koirat suorittivat
spanieleiden taipumuskokeen hyväksytysti.
Helmi on valioitunut tänä vuonna Suomeen ja
Ruotsiin sekä saanut Ruotsin JVA tittelin.
Kuvat: Helena Juvonen

Whitegold Cotton's Certainly Special "Weera"
käy näyttelyissä silloin tällöin ja omaa kaksi
Sertiä ja yhden Cacibin.
Omistaja ja kuva: Eija Kantola

Koirakoululaiset lapinkoirat Remu ja Poju
Kuva Hanna Jolanki
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Jäsenten koiraesittelyt
Olen Landseer Ytte "Polarfriend Friaren Ytte" 1 v.
Harrastan Vesipelastusta (VEPE). Koe käyntejä minulla ei viellä ole. Lempi harrastus on
kokkikoulu. Tykkään kaikista kokkaukseen kuuluvista
tavaroista joita kuulemma varastan? Olen kuitenkin kiltti poika ja tuon ns. varastetut
keittiövälineet kiltisti käteen kun pyydetään.
Pienempänä tein inventaariota kotona ja sain isäntäväen ostamaan uudet tv-tuolit ja sängyn. Eli
jonkun verran myös sisustus silmää omaan :)
Olen arkitottelevainen ja harrastan Rally-Tokon alkeita.
Metsästyksestä olen myös kiinnostunut kuten perheen muutkin koirat.
Olen ajanut kanalinnun ja saanut sen saaliiksi. Eli en ole paukkuarka. Minulla on vielä paljon
uusia asioita opittavana ja niitä odotan
mielenkiinnolla.
Terveisin: Ytte, Teijo Karjalainen ja Tarja Karjalainen
Kuva: Tarja Karjalainenn

Landseer Ytte "Polarfriend Friaren Ytte" 1 v.
Olen Landseer Pude "Mirtillon Tuulenkosija" 4v.
Harrastan Vesipelastusta (VEPE) ja kilpailen myös AVO-luokassa. Yhtä vaille 1 -tulosta siirryn
VOI-luokkaan.
Harrastan myös Rally-Tokoa josta koulutustunnukset RTK1 , RTK2, RTK3 ja yhtä hyväksyttyä
vaille RTK4. Rallattelemaan olis tarkoitus lähteä viellä loppu vuodesta.
Olen myös suorittanut PAKK1 hyväksyttävästi.
Näyttelyissä on tullut käytyä ja saavutukset 2klp ROP Pentu ja KP,
VARA SERT, 3kpl SERT, 2kpl ROP, VSP, 2kpl Vara CACIB, 2kpl CACIB ja
FIMVA.
Tykkään myös metsästyksestä. Kanalinnut ja Vesilinnut kiinnostaa ja
olenkin ajanut ja noutanut saalista hyvin.
Harrastan myös hakua, tokoa, viestiä vaihtelevasti. Jospa isäntä taas innostuis jatkamaan
harrastusta ahkerammin ;)
Terveisin: Pude, Teijo Karjalainen ja Tarja Karjalainen
Kuva: Tarja Karjalainen

Landseer Pude "Mirtillon Tuulenkosija" 4v.
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Jäsenten koiraesittelyt
Esittelyssä Lunnikoira Fanni, 5 v.

Fanni on oma kasvattini, vuosi sitten edesmenneen
Brendan jälkeläinen.
Fannin kanssa harrastamme agilitya ja Rally-tokoa.
RTK1 saavutimme tämän kesän kisoissa.
Tokoliikkeitäkin harjoittelimme pentukurssien jälkeen
hallilla, mutta siinä lajissa emme todennäköisesti tule
kilpailemaan.Lunnikoira ei ole erityisen miellyttämisen
haluinen, joten sen kanssa on löydettävä se yhteinen
juttu.
.
Lunnikoira on kotoisin Lofooteilta Pohjois-Norjasta, jossa sitä käytettiin lunnin metsästykseen.
Lunnilinnut pesivät suurina yhdyskuntina kallionkielekkeillä, minne pääsy vaati melkoista
rohkeutta ja ketteryyttä. Tällöin astui kuvaan mukaan lunnikoira, joka on fyysisesti kuin luotu
tällaisiin tehtäviin. Lunnikoiran avulla saatiin onkaloista kymmeniä lunnilintuja. 1 800-luvun
puolivälissä siirryttiin lintujen verkkopyyntiin ja koiriamäärä väheni. Lisäksi rodun kohtaloksi oli
1 900-luvun alussa muodostua sekoittuminen muihin rotuihin ja sotien aikana penikkatauti oli
viedä viimeisetkin puhdasrotuiset yksilöt. Kuitenkin rodun "löytäjän" Eleanor Christien
sinnikkään kasvatustyön ansiosta meillä on lunnikoira
Ominaisuudet
Pieni ja valpas lunnikoira kuuluu maailman harvinaisimpiin koirarotuihin. Rodun edustajia on n.
1 400 yksilöä, joista n. 1 80 Suomessa. Fyysisistä ominaisuuksista lunnikoiran käpälät lienevät
tunnetuimmat. Ulospäin asettuneissa etukäpälissä on kuusi varvasta, joista viisi itse käpälässä.
Takana on kuusi varvasta, joista neljä käpälässä. Etuliikkeet ovat ulkokierteiset ja takaliikkeet
melko ahtaat. Lunnikoiran lapojen lihakset ja jänteet ovat niin joustavat, että koira pystyy
levittämään eturaajansa sivulle. Sen ylimmän niskanikaman liitos on poikkeuksellisen joustava,
jonka vuoksi koira pystyy taivuttamaan päätään taaksepäin niin, että kuono miltei koskettaa
selkää. Lisäksi lunnikoira pystyy kääntämään korvansa niin, että ne lähes sulkeutuvat. Näin se
suojasi korvansa tippuvalta vedeltä ja onkaloiden pölyltä. Kooltaan lunnikoira on 32-38 cm ja
paino vaihtelee 7 kg molemmin puolin.
Luonne
Lunnikoira on iloinen, sosiallinen ja leikkisä
seurakoira, joka viihtyy perheen ja etenkin lasten
parissa. Lunnikoira kiintyy omistajaansa ja on usein
vieraita kohtaan pidättyväinen. Vieraista se ilmoittaa
erikoisella haukullaan, mutta tutuksi tultuaan se voi
laittaa leikiksikin. Lunnikoira on myös tarkka
ruuistaan, joita se voi piilotella "pahan päivän varalle"
ja näitä kätköjä voi löytyä mitä ihmeellisimmistä
paikoista. Huonoina luonteenpiirteinä mainittakoon
haukkuherkkyys, itsepäisyys ja myöhään sisäsiistiksi
oppiminen, joten kärsivällisyyttäkin tarvitaan.
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Jäsenten koiraesittelyt
Hoito
Lunnikoiran turkki on helppohoitoinen karkean karvapeitteen ansiosta. Se kaipaa harjausta
silloin tällöin, tietenkin karvalähdön aikaan, mutta vain harvoin pesua. Kynsien hoitoon tulee
kiinnittää huomiota, koska kynnet kasvavat nopeasti ja kannuskynnet alkavat helposti kasvaa
kierteelle. Lunnikoira on perusterve rotu, jolle kuitenkin suositellaan vähärasvaista ruokavaliota
rodussa esiintyvän sairauden "lunnikoirasyndrooman" vuoksi. Stressin ja liiallisen rasvan
saannin tiedetään vaikuttavan sairauteen.
Harrastus
Lunnikoiran kanssa voit harrastaa monipuolisesti. Pienestä koostaan huolimatta se on reipas
lenkkeilijä, joka mielellään juoksentelee luonnossa vapaana. Näyttelykoirana lunnikoirat ovat
hyvin tasokkaita ja Suomessa onkin useita muotovalioita. Paljon innokkaita harrastajia löytyy
myös agilityn parista, jossa se saa toteuttaa kaikin puolin ketteryyttään. Lunnikoiralla ei ole
suurta miellyttämisen halua omistajaansa kohtaan, joten vaatii pientä kekseliäisyyttä
löytääkseen motivointi keinon, joka lunnikoiraan pätee. Tämän löydyttyä yhteistyö kuitenkin
sujuu ja nähty vaiva palkitaan.
Omistaja: Aulikki Pääkkö
Kuva: Koiran nimi: M'Ipa de la Meute de Saint Roch "Ipa"
Rotu: Hollanninpaimenkoira lk
Kuva: Henna Karjalainen

Koiran nimi: BH RTK4 Fatikon Ärrä "Tilli"
Rotu: Welsh corgi pembroke
Kuva: Henna Karjalainen

Tavallisella koiralla on yksi pyyntö koko ihmiskunnalle: rakasta minua.
” Helen Exley"
18

Hilkalle,
Yksi parhaista, luotettavimmista ystävistäni, Hilkka Turja,
on poistunut joukostamme.
Olen tuntenut Sinut Hilkka jo vuodesta 1 979 lähtien työni
puolesta, olithan kollegani laivausalalla. Opin tuntemaan
sinut erittäin ahkerana ja vastuuntuntoisena, älykkäänä ja
miellyttävänä ihmisenä jo niissäkin piireissä.
Kun sitten tulitte, sinä ja miehesi Esko, rottweilerin kanssa
koirakouluun Paattion kentälle yhdeksänkymmenluvun
alkupuolella, otimme teidät ilolla vastaan. Teidän koiranne
Jasu oli aivan oma erikoinen yksilö, Töpseli Ööpeliski
häntä kutsuitte. Kävimme treenaamassa yhdessä
tottelevaisuutta, jälkiä ja myös hakua. Olit Hilkka aina
reippaasti, urheasti mukana.
Ryhmämme oli nimeltään ryhmä Rämä, johon kuuluivat Erja, Johanna, Olli, Marjo, minä ja
sinä Hilkka. Meillä oli aivan erityinen huumori. Olihan elämämme sinun, ja myös meidän
muiden, ollut aika vaiherikasta. Huolistasi, sairauksistasi huolimatta omasit valoisan, aina
eteenpäin katsovan luonteen.
Tapasimme noihin aikoihin vähintään kerran viikossa. Kahvittelimme useasti, kun jäljet
vanhenivat. Mieleenpainuvin hetki oli, kun juhlistimme sinun 50-vuotispäiväsi metsässä.
Meillähän oli mukana pöytä, tuolit, pitsiliina, servetit, kahvit ja iso kakku sinun kunniaksesi
.
Kerhomme, Kemin Seura- ja Palveluskoirakerhon talkootöissä olit myös monet kerrat. Kirjoitit
näyttelyluetteloa, toimit useat kerrat kilpailusihteerinä niin kesä- kuin talvikisoissa. Jaksoit
puurtaa toimistossa aamusta iltaan yöttömän yön kilpailuissa. Näyttelyssä toimit
kehäsihteerinä ja käännöspalvellussa. Omasithan erinomaisen kielipään. Erityisosaamistaitosi
oli saksan kieli.
Olit muutaman kerran kilpailumatkallani koutsinani ja kävimme myös ajelemassa sinun
kotikulmillasi Puolangalla. Näillä matkoilla paransimme maailmaa ja kevensimme huoliemme
taakkaa. Kävin Sinun kanssasi myös mustikassa. Ystäväni Tyyne oli myös mukana. Nyt te
molemmat, minulle niin rakkaat, poimitte marjoja sateenkaaren takana, Jumalan metsiköissä.
Toivon sinulle suojelusenkelin vierelläsi kulkemaan. Töpseli-Ööpeli seuraa nyt sinua toisella
puolellasi, eikö niin.
Ikävöiden Eini Kulju
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Uutena palveluskoiraharrastajana KSPK:ssa
Minä ja mieheni olimme jo pitkään miettineet
koirallemme harrastusta, erityisesti sellaista, missä
pääsisi etsimään ihmisiä. Elin ajatusmaailmassa, että
sekarotuisen koiran kanssa olisi vaikeaa päästä
erilaisiin harrastuksiin mukaan, eikä sekarotuisuutta
katsottaisi kovin hyvällä.
Huhtikuussa 201 8 Facebookissa pisti silmään KSPK:n
ilmoitus, jossa pääsi tutustumaan niin jälkeen kuin
hakuun. Palveluskoiralajit eivät olleet minulle itselleni
ollenkaan tuttuja ja suhtauduin hieman varauksella. Ei
kuitenkaan kovin montaa sähköpostiviestiä tarvinnut
Katja Suvannon kanssa vaihtaa, kun olin jo
jäsenmaksuja maksamassa ja koiran kanssa menossa
kentälle. Meidät otettiin heti mukaan toimintaan ja
kädestä pitäen on kaikki opetettu, välillä jopa
rautalangasta väännetty. Kaikki ihmiset ovat olleet
ystävällisiä ja ovat ottaneet meidät avosylin vastaan.
Aikaisempi pelko, että sekarotuisen kanssa ei voisi harrastaa on poissa. Kaikkia on kohdeltu
tasavertaisesti koiran rotuun tai ihmiseen katsomatta ja kaikkea on päässyt tekemään ja
oppimaan. On ollut hienoa päästä auttamaan kokeiden järjestämisessä ja olla myös muille
apuna heidän kouluttaessa omaa koiraansa. Mitkään harjoitukset eivät ole olleet samanlaisia,
koko ajan oppii uutta ja aina on jotain kehitettävää. Ainoa mikä harmittaa on, etten ole
aikaisemmin löytänyt tänne. Treeneissä niin koirat kuin ihmisetkin kasvavat yhdessä. Kun yksi
onnistuu, niin kaikki onnistuu. Minut tämä on nielaissut kokonaan mukaansa, odotan jo innolla
seuraavia harjoituksia.
Terv. Lotta Heinäaho
SPU OCTIFEIN KENZO R.I.P 1 3.6.2011 – 5.1 0.201 8
Kenzo, rakas koirani olet siirtynyt ajattomuuden
pumpuliseen kehtoon, jossa kivut ovat poissa.
Viimeinen unesi olkoon rauhaisaa, turvallista, tuossa
ison kuusen alla Varjan vieressä. Sinne kulki sinun
tiesi liian varhain. Kulkusi täällä oli tasoitettu kivistä ja
juurakoista. Olit oppinut hienoksi kotikoiraksi, viisaaksi
upeaksi jälkikoiraksi. Miten nyt osaamme ilman sinua
metsäpoluilla kulkea? Kuka vahtii taloamme? Annan
sateen valua kyyneleiden päälle. Odotan, että aurinko
kuivaa ne ja tasoittaa mieleni hiljaiseen
hyväksymiseen: Näin on parasta – levollista. Ikävä
Sinua ja samalla muitakin entisiä koiria ei katoa
koskaan.
Palvelijasi Eini ja Timo
20

Näyttelymatka aurinkoiseen Pärnuun 6.-9.7.201 8
Kemin Seura- ja Palveluskoirakerho, ja ennen kaikkea touhumimmi Martsa Koski, järjesti
eksoottisen näyttelyreissun Viroon. Täältä Pohjolan perukoilta siis oltiin menossa merta
edemmäs kalaan. Menestys kuumotti kaikkien mielessä, vaan kukaan meistä ei sitä uskaltanut
ääneen sanoa. Kaikki toistelimme vaan, että kokemusta, kokemusta, koska pettymystähän
kukaan ei halua kokea. Mukana oli kauniita ja rohkeita, oli valmiiksi Suomen muotovalioita, osalla
mielessä CACIBin tavoittelu. Usko ja toivo kulkivat pitkän matkan bussissa mukana, yli tuhannen
kilometrin verran.
Bussimatkalle päästiin aikataulussa, lähtöä edeltävänä iltana oli auto lastattu koirien häkeillä,
häkit oli kiinnitetty asianmukaisin viritelmin, kokemuksella. Kaikkien koirien omat häkit olivat
siistissä rivissä. Bussi oli Kemin Liikenteen, kuskeina meillä toimivat veteraani-Veksi ja uusi
reipas tuttavuus Jussi, joka kunnostautui vielä KePon toimissa sunnuntain näyttelyssä. Pisteet
Jussille mainiosta toiminnasta kerhon parhaaksi. Jotenkin olin aistivinani pientä ylpeyttä Jussin
hahmossa, niin paljon me häntä kehuimme. Toivotaan, että hän olisi seuraavallakin kerralla
meidän kerhon KePo kuskintoimen ohella.
Näin seuran näyttelymatkan ensikertalaisena täytyy todeta, että matkajärjestelyt
kokonaisuudessaan oli tehty ja suunniteltu erinomaisesti, ihan SERTin arvoisesti. Iso kiitos
kuuluu sekä kerholle mahdollisuudesta tähän matkaan, että etenkin Martsalle kun näki vaivaa ja
panosti tähän tosissaan vapaa-ajallaan.
Motelli Pärnun liepeillä – Halinga Motel – oli todellinen helmi. Aurinkoinen ja ystävällinen palvelu,
siistit huoneet, ravintolan palvelut vieressäN ja ne kuuluisat lohkoperunat! Ei muuten voi
lohkojen koosta ainakaan moittia :D Ruokaa (ja juomaa) oli kyllä tarjolla iltamyöhälle saakka,
niin kauan kuin väkeä vaan pöydissä istui. Aamiainen oli runsas ja kattava, sillä pärjäsi hyvin
pitkälle näyttelypäivänä. Tehtiinpä siellä vähän välillä eväitäkin.
Pärnun Kansainvälinen näyttely oli kerännyt
paljon osallistujia useista maista. Emme suinkaan
olleet ainoita suomalaisia näyttelyareenalla, mikä
muuten oli entinen lentokentän
varalaskeutumispaikka. Näyttelyyn oli tullut
koirakkoja Viron lisäksi muista Baltian maista,
Latviasta ja Liettuasta, sekä Ruotsista ja
Venäjältä. Varmasti tulijoita oli myös muualta,
mutta nämä ainakin runsaimmin edustettuna.
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Näyttelypäivät olivat helteisiä, lämmintä oli
reippaasti yli 30 astetta ja varjoja sai etsiä. Päivät
olivat todella kuumia, näyttelyalueella oli huomioitu
hienosti koirille vesiastioita ja ”tankkeja” useissa eri
pisteissä, mistä kylmää vettä sai hakea. Eläinlääkäri
oli helposti tavoiteltavissa ja löydettävissä
ekinokokkilääkityksen antoa varten.
Meidän oman kerhon porukka oli tehnyt hienon
leirin keskeiselle paikalle, oli koirille varjotelttaa, oli
meille ihmisille pukeutumistelttaa ja oli
virkistäytymistelttaa asiaan kuuluvine
kuohujuomineen.
Kehissä autettiin kaikkia oman porukan väkeä
rodusta riippumatta. Näyttelyalue oli laaja ja silmiä
meillä oli joka nurkalla ja viestit kulkivat näppärästi
väen välillä. Kehiin ehdittiin ajoissa. Saarenpään
nuori polvi, Ella, varsinkin juoksi hiki mekossa
menestyksestä toiseen – eikä sen väliä oliko
kyseessä oma vai toisen koira. Tätä menoa oli ilo
seurata!
Menestystähän tulikin aivan mahtavasti! Mukana oli
1 7 koiraa ja tuloksiakin sen mukaan:
1 x RYP 2
1 x RYP 3
6 x EE MVA
1 x CIB
6 x ROP
3 x VSP
2 x JUN ROP
2 x ROP pentu
2 x ROP baby
2 x SERT, jotka Suomeen valioituessaan valioituvat
myös EE MVA
2 x JUN SERT
sekä useita PN/PU sijoituksia.
Teksti ja kuvat: Minna Pelander
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Valjakkourheilu terveiset 201 8
Niin taas syksy ja vuosi lähestyy loppuaan. Valjakkourheilun
puolella on ollut tapahtumarikas alkuvuosi.
Tammikuussa järjestimme ensimmäisen Törmis-sprint
kilpailun. Viikonlopun aikana Tervolan Törmävaarassa
hiihtoluokkien lisäksi nähtiin ensimmäistä kertaa 4-koiran
valjakot. Valjakkoluokka (sp4) yhteyteen oli myös anottu REKkoe. Kilpailut olivat 2 päiväiset ja molempina päivinä nähtiin
yhteensä n. 40starttia. REK-kokeessa tuloksia saatiin
siperianhuskyille, alaskan malamuuteille ja samojedeille.
Viikonlopun paras luokka oli lastenluokka, jossa nuoret
musherit ja hiihtäjät tekivät hienoja suorituksia teknisellä
radalla. Törmis-sprinttiin oli myös kansainvälinen tapahtuma,
kun osallistujia tuli myös rajanaapurista Ruotsista. Tapahtuma
oli onnistunut, joten suunnitelmissa on järjestää myös Törmissprint 201 9 loppiaisena. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä
Varejoen kyläyhdistyksen ja Suomen siperianhuskyseuran
kanssa. Tapahtumasta tulee lisätietoa seuran facebook ja
nettisivuille myöhemmin.
Helmikuussa järjestimme Lapin piirinmestaruushiihdot Kallilla. Kisat olivat myös tulevien SMkisojen esikisat, jossa pääsimme testaamaan, että kisaorganisaatiota tositoimissa. Pakkanen
lauhtui sopivasti kisapäiväksi ja saimme pidettyä hyvät kisat.
Maaliskuussa oli sitten aika Palveluskoiraliiton SM- kisoille. Oli kiva huomata, että ihmiset myös
etelästä olivat lähteneet liikkeelle ja saatiin tasokkaat SM-kisat aikaseksi. Osallistujia oli
yksilömatkoilla yli 80 ja viestissä parikymmentä joukkuetta. Menestystä omalle seuralle tuli sekä
henkilökohtaisilla matkoilla kuten viestissä. Miehet A veteraaneissa KSPK otti kolmoisvoiton ja
viestillä Naiset B pronssia.
Järjestelyiden puolesta kisamme sai paljon kiitosta. Puitteet kuten latu ja sen merkkaus, ajanotto,
aikataulut, kuulutus ja toimisto olivat erinomaisesti hoidettu. Saimme paljon kehuja siitä, kuinka
lämminhenki talkoo porukasta välittyy kilpailijoille. Ruokailu ja kanttiini pelasivat upeasti ja ruoka
oli maittavaa. Kiitos kaikille mukana olleille, jotka teitte kilpailusta onnistuneen!
Pääsiäisenä Varejoen kyläyhdistys järjesti vielä epävirallisen pääsiäis-cup tapahtuman joka toimi
myös kilpailukauden päätös tapahtumana. Mukana oli niin valjakot, kun myös hiihtäjät.
Hiihtokelien loputtua aloitimme koirajuoksu harjoitukset. Harmillisesti kuuma kesä pisti treenit
tauolle jo juhannuksen jälkeen ja varmaan useammat ovatkin nauttineet kesästä varjossa
lekotellen ja uiden.
Järjestämme vielä syksyllä aloittelijoille valjakkourheilukurssin sekä 27.1 0.201 8 Simon
Malininkankaalla epäviralliset sulanmaankisat, jossa seuralaiset pääsevät ilmaiseksi
osallistumaan. Ei muutako rohkeasti mukaan vaan!
Valjakkoporukalla on yhteinen facebook ryhmä: Kspk Canicross/valjakkohiihto jossa treeneistä ja
tapahtumista informoidaan.
Teksti: Maria Kurttio
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Kuvat Kalevi Iisakka

Kemi KV Heinänäyttely vietettiin yhdessä Kemin
Kennelkerhon kanssa helteisessä säässä
Sauvosaaren urheilupuistossa 21 .-22.7.201 8
näyttelyyn oli ilmoittautunut 21 72 koiraa.
Näyttely onnistui hyvin kokeneen talkooväen
kanssa hyvässä talkoohengessä.

Vanhatalon puutarha oli loihtinut jälleen kauniita
kukka-asetelmat loppukehiin, josta kiitos puutarhan
henkilökunnalle.
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Kemi KV Heinänäyttely 21 .-22.7.201 8

Kuvat: Kalevi Iisakka
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