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Suomen Valjakkourheilijoiden liitto ry 
Radiokatu 20, 00093 SLU
Puh.  (09) 3481 3135
Fax   (09) 3481 2602
eva-lisa.aunio@vul.fi
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PAINOPAIKKA

Kirjapaino Ässä Oy
PL 64, 40800 VAAJAKOSKI
Puh.  (014) 337 000
Fax   (014) 337 0011
kirjapaino.assa@assaset.fi
www.assaset.fi

TILAUSHINTA

Vuosikerta 2009 / 20 €
Lehden vuosikertaan sisältyy VUL:n valjakko-
urheilu-lisenssin hintaan automaattisesti.

ILMESTYMINEN JA 
AINEISTOPÄIVÄMÄÄRÄT

Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa 
seuraavasti:
1/2009 huhtikuu   aineisto 1.4.
2/2009 kesäkuu   aineisto 1.6.
3/2009 syyskuu   aineisto 1.9.
4/2009 joulukuu   aineisto 1.12.

Aineisto toimitukseen sähköpostitse:
niina.konttaniemi@luukku.com  
kati.mansikkasalo@toptester.fi

Taitto ja ulkoasu
Anu Mäkinen
anu.makinen@kotikone.fi 

---

Seuraava numero 2/2009
Ilmestyy kesäkuussa. Lehteen tarkoitettu aineisto 
tulee toimittaa toimitukselle 1.6. mennessä.

Kansikuva:
Maija Nivala ja lkssu Karma voittivat Kanadan
Daaquamin MM-kisoista tammikuussa koira-
hiihdon MM-pronssia, 2-koiran koirahiihdon 
MM-hopeaa ja yhdistetyn MM-hopeaa. Kova 

TOIMITUKSELTA

Materiaalia ja juttuja vaan 
tänne lehteen sitten 
seuraavaan numeroon!

T ERVEHDYS TOIMITUKSESTA!  Pitkä talvikausi on takana 
ja ei ole mitään aprillia että se meni Suomen valjakko-
urheilulla todella hyvin. Tämän lehden juttuja kun kat-

soo, niin paljon on tehty työtä ja paljon se työ on myös kanta-
nut hedelmää. Kiitos kaikille jotka ovat osallistuneet juttujen 
saamiseen tähän lehteen ja onnea myös kaikille talven kilpai-
luissa menestyneille karvoihin katsomatta!

Meillä täällä pohjoisessa parhaat hiihtokelit ovat menossa ja 
niistä voi koirien kanssa nauttia täysin siemauksin. Eteläisessä 
Suomessa kevätkausi ja sitä myöten sulanmaan lajit pyörähtä-
vät kuitenkin käyntiin lähes yhtä aikaa tämän lehden kolahta-
essa postiluukusta. Eipä voi todeta kuin että on se Suomi pitkä 
maa. Ja kun kevät ehtii tännekin niin aletaan mekin sitten kai-
velemaan pyöriä, kikkareita ja lenkkareita varastoista. Kaikille 
jotka kevään kisoihin ovat menossa toivotan onnea ja elämyk-
siä pyrkimyksissä saavuttaa itselle asetetut tavoitteet. 

Rovaniemellä 1.4.2008   Niina

“
TÄSSÄ NUMEROSSA

Toimituksen terveiset Napapiiriltä! (Vas. lukien) Niina, lkssu 
Kito, kkssu Jaki, Anu, ssu Poju, ssu Peto, Kati ja atu Nero.
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VALJAKKOURHEILUN LAJILISENSSI
1.9.2008 – 31.8.2009

Yksityistapaturmavakuutus 
nro 356-0369858-K

Lisenssin vakuutuskausi on 
1.9.2008 – 31.8.2009. 

Liiton lisenssitili on 
Nordea 142630-121671

Lisenssivaihtoehdot   
• Kilpailulis. vakuutuksella  44 €

(sis. VUL-lehti)
• Kilpailulis. ilman vakuutusta 32 €
 (sis. VUL-lehti)           
• Harrastajalis. vakuutuksella        29 €
• Harrastajalis. ilman vakuutusta 17 €
 (sis. VUL-lehti)                          
• ESDRA:n kv. DID-lisenssi         20 €

Vakuutuksen osuus lisenssimaksusta on 12,00 € 
(vain kansallisessa lisenssissä). Lisenssi sisäl-
tää urheiluvakuutuksen VUL:n jäsenseuraan kuu-
luville ja VUL-lehden vuosikerran. Kilpailulisenssi 
vaaditaan jokaiselta kilpailijalta, joka osallis-
tuu Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry:n 

toimesta järjestettyihin kilpailuihin (poikkeuksena 
ainoastaan valjakkohiihdon ja –ajon harrastus- tai 
alokasluokat). Lisenssin voi lunastaa ainoastaan 
VUL:n jäsenseuraan kuuluva henkilö.
Henkilö jolla on oma vakuutus joka korvaa myös 
urheiluvammat maksaa lisenssin ilman vakuutusta 
ja toimittaa vakuutusyhtiönsä vakuutustodistuksen 
liiton toimistoon. Todistus kirjataan Sporttirekiste-
riin jossa se on voimassa niin kauan kunnes mak-
saja toisin ilmoittaa. 
Harrastajalisenssillä saa kilpailla yhden kansalli-
sen tason kilpailun, ei SM-, EM-, MM- tai muita 
arvokilpailuja.

Lunasta lisenssi netin kautta: 
http://www.vul.fi/lisenssi.htm

NÄIN SAAT LISENSSIN
1.  Henkilötiedot: Täytä henkilötiedot ohjeiden 

mukaisesti. 
2.  Lisenssitiedot: Tarkista henkilötietosi ja valitse 

sinulle soveltuva lisenssi sekä lisenssiseurasi.
3.  Hyväksyminen: Tarkista valitsemasi lisenssin 

tiedot ja tutustu tuoteselosteeseen ja vakuu-
tusehtoihin. Vakuutusehdot on hyväksyttävä 

ennen kuin siirryt kohtaan ”Maksaminen”. 
4.  Maksaminen: Tulosta tai tallenna lasku. 

Maksaessasi muista ehdottomasti käyttää 
viitenumeroa! Sinulla on oltava erillinen pank-
kiyhteys, kirjautumistilasta pääset suoraan 
vain Nordean verkkopankkiin. 

Seloste vakuutuksesta:
Tapiolan urheiluvakuutukseen sovelletaan yksityis-
tapaturmavakuutusehtoja vuodelta 2004. Valjak-
kourheiluliiton kaikki lajit ovat vakuutuksen piirissä. 
Vakuutus on voimassa urheilutoiminnassa, kilpai-
luissa ja harjoituksissa sekä näihin välittömästi liitty-
vien matkojen aikana kaikkialla maailmassa. Vakuu-
tuksesta ei korvata fysikaalista hoitoa eikä niihin liit-
tyviä matkakuluja.
Tapaturman hoitokuluista vakuutuksenottajalla on 
50 euron omavastuu jokaisessa vahinkotapauk-
sessa vakuutetun hoitokulujen osalta.

Vakuutuksen korvaussummat  (50 € omavastuu)
• invaliditeetti kertakorvauksena 20.000 €
• vamman hoitokulut 5.000 €

Matka suuren veden 
taakse Kanadan 
MM-kisoihin sivut 4–7
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Suomen joukkue Kanadan MM-kisoihin, osa 2

MATKA SUUREN VEDEN TAAKSE 
JA VALMISTAUTUMINEN MM-KISOIHIN

ja yksi alle 8 kg:n painoinen koira matkustamoon meneväksi. 
Virkailijoiden kanssa mietittiin, että mitäs nyt.. Tilanteessa 
kyllä yritettiin ehdotella Samia tai Karmaa sylikoiraksi, mutta 
ehdotus ei oikein mennyt läpiJ Siinä soiteltiin ja selviteltiin 
asiaa ja lopulta asia ratkesi ja kaikki koirat pääsivät koneeseen. 
Finnairilla itsellään oli ollut tietoliikennekatkoksia, koska toi-
sessa paikassa näkyi kolme koiraa ja toisessa taas ei. Kun kai-
ken jo luultiin selvinneen koettiin vielä pieni jännitys Karman 
painon suhteen. Finnairilta meinattiin, että koira on liian pai-
nava boxin kera, mutta sekin asia selvisi. 

Kun koirat saatiin kunnialla koneeseen, niin seuraava shokki 
virkailijoille oli hiihtäjien pulkkalaatikko. Se oli kuulemma ihan 
liian iso ja painava, vaikka Finnair oli itse ohjeistanut tekemään 
laatikon, jotta pulkat säilyisivät ehjinä. Tästäkin selvittiin ja 
ehdittiin kuin ehdittiinkin lennolle. Tavaroiden raahaamisen, 
asioiden selvittelyn ja edestakaisin juoksemisen jälkeen kaikki 
saivat istahtaa koneeseen. Lennon aikana tietysti jännitettiin 
koirien selviytymistä lennosta... Koneen rullatessa New Yorkin 
kentälle laskun jälkeen, alkoi ruumasta kuulua Sampan tasai-
nen haukku. Ainakin yksi koirista olisi vielä hengissä. 

Turvatarkastus sujui hitaasti ja amerikkalaiset ovat mat-
kaajiemme mielestä kyllä aivan taatusti pelokkain kansa maa-
ilmassa, kun kaikilta maahan tulijoilta otetaan sormenjäljet 
ja kuvakin vielä kaupan päälle. Koirat oli tuotu nopeasti ter-
minaaliin ja kun niiden luo viimein päästiin kaikki haukkui-
vat jo ihan kiitettävästi ja hätä tarpeille oli kova. Koirat joutui-
vat viettämään boxeissan yhteensä 11 tuntia. Terminaalissa ei 
koiria kuitenkaan saanut ottaa pois boxista etteivät allergiset 
saisi oireita, joten ne oli vietävä boxeineen päivineen ovelle asti. 
Kun kaikki tavarat oli saatu kunnialla kasaan, seuraava tehtävä 

J O U L U K U U N A L U S S A  Maijan lkssn Jessin oikean jalan 
varpaan jännevamma osoittautui niin pahaksi, että yksi 
varvas jouduttiin amputoimaan, koska se aiheutti pie-

nessäkin rasituksessa niin kovan kivun, että Jessi joutui ontu-
maan. Leikkauksen jälkeen ontumisvaiva jäi, mutta jäiset olo-
suhteet hidastuttivat varpaan ihon parantumista. Tämä vai-
kutti huomattavasti Jessin treeniin, mutta koiran into vetämi-
seen ei ollut hiipunut ja Maija päätti pitää kiinni MM-reissusta 
molempien koirien kanssa, etenkin kun lähtöä kisoihin oli tehty 
jo puolen vuoden ajan.

Maanantai 12.1.
Marika ja isänsä Onni, sekä lkssu Sam ajoivat ensin Torniosta 
Haukiputaalle Maijan ja Hannun luo, josta jatkettiin puolen 
päivän aikaan kohti etelää. Vaikka tavaraa oli mukana paljon 
(kolme koiraa, kolme lentoboxia, neljä isoa suksipussia, seit-
semän matkalaukkua, iso puulaatikko, jossa oli molempien 
pulkat aisoineen ja voitelutelineet ja lisäksi vielä muutama 
reppu...) liikenteeseen päästiin onneksi vain yhdellä autolla 
ja peräkärryllä. Maanantain aikana joukkue matkasi Lohjalle 
Marikan sukulaisten luo yöksi. Matka meni ongelmitta ja ker-
toman mukaan tämä ensimmäinen osuus olikin ehkä se reis-
sun helpoin osuus. J

Tiistai 13.1.
Joukkueen lento New Yorkiin lähti Helsingistä tiistaina kah-
den aikoihin. Vaikka kaikki olivat kentällä jo hyvissä ajoin, eli 
noin neljä tuntia ennen koneen lähtöä, niin aikaa olisi saanut 
varata vieläkin enemmän. Kun joukkue pääsi ilmoittautumaan 
saatiin kuulla, että lennolle oli ilmoitettu kaksi koiraa ruumaan 

MM-reissu on nyt takana päin ja saaliiksi reissulta tuli roppakaupalla mitaleita: Maijalle HOPEAA 
kahden koiran koirahiihdossa ja yhdistetyssä sekä PRONSSI yhden koiran pulkkaluokassa ja 
Marikalle KULTAA yhden koiran pulkkaluokassa ja PRONSSI yhden koiran koirahiihdossa!!! 

TEKSTI  Maija Nivalan ja  Marika Tiiperin 

tekstien pohjalta Niina Konttaniemi 

KUVAT  Marika Tiiperi

oli saada tarpeeksi iso taksi viemään joukkue hotelliin. Lento-
kentän ympärillä pyöri pimeän taksin tarjoajia, mutta lopulta 
löytyi hotellin lentokenttäkuljetuksia hoitava bussi hakemaan 
koko poppoo ja tavarat. 

Keskiviikkko 14.1. 
Joukkue yöpyi lentokentän läheisessä hotellissa. Puulaatikko 
aiheutti ”lievää” uteliaisuutta myös hotellissa, joten sen sisältö 
oli pakko näyttää ihmetteleville työntekijöille. He luulivat var-
maan, että kyseessä on jotain ”hämäräperäistä”. Seuraavana 
aamuna lähdettiin hakemaan vuokrattua asuntoautoa ja sii-
täkin selvittiin yllättävän helposti vaikka kyseessä on ”hie-
man” suurempi kaupunki ja matkaa hotellilta aika paljon. 
Tilaa autossa oli ruhtinaallisesti, joten kaikki tavarat, koirat ja 
ihmiset saatiin mahtumaan mukaan hyvin. Yllättävän vaivatto-
masti sujui myös poistuminen kolmikaistaisia teitä pitkin New 
Yorkista ja Kanadan rajan saavutimme 12 tunnin ajon jälkeen. 
Lähtiessä New Yorkista pakkasta oli -2, Kanadan rajalla -20 ja 
pakkanen oli edelleen vain kiristymään päin. 

Torstai 15.1.
Hannu toimi autonkuljettajana ja muut lukivat karttaa tai kat-
selivat maisemia. Amerikkalainen kartta aiheutti alkuun pie-
niä ongelmia ennen kuin sitä oppi lukemaan. Joukkue luuli 
olleensa jo lähellä Kanadan rajaa kun selvisi sinne olevan vielä 
satoja kilometrejäJ Matkaajat kuitenkin löysivät kuin löysi-
vätkin aamuvarhaisella majapaikkaansa, joka sijaitsi Quebe-
cin maakunnassa pienessä St-Paul-de -Montminyn kylässä. 
Vastassa oli lähes täysin ranskankielien isäntä Jean-Claude. 
Majoitus oli kolmikerroksisen talon toisessa ja kolmannessa 
kerroksessa. Koirat kotiutuivat paikkaan heti. Hiihtäjille ensim-
mäinen aamupala sisälsi muffi nseja, croisantteja ja hedelmiä... 
Siinä tuumittiin, että näilläkö eväillä sitten hiihdetään seuraa-
vat pari viikkoa?J Majapaikan isäntä oli kuitenkin ilmeisesti 
todennut suomalaiset suursyömäreiksi ja seuraavana aamuna 
pöydässä oli jo paljon enemmän apetta…

Vastoinkäymiset auton kanssa kuitenkin olivat vasta edessä. 
Ulkona paukkui tuulen kanssa lähes 30 asteen pakkanen ja kun 
joukkue lähti tutustumaan lähiseutuun, niin noin 7 km:n ajon 
jälkeen moottorista alkoi kuulua vinkunaa ja seuraavassa het-
kessä moottorin lämmöt olivat niin ylhäällä, että jäähdyttimen 
nesteet tulivat tielle. Ystävällinen, mutta täysin ummikko rans-
kankielinen maanviljelijä auttoi suomalaisia hädässä ja hankki 
jäähdyttimeen lisää nestettä. Ongelmia lisäsi kuitenkin vielä 
se, etteivät eurooppalaisten matkapuhelimet kuuluneet alu-
eella vaikka kohtalaisen suuri kaupunki sijaitsi 45 km päässä ja 
Quebeckikin 100 km päässä. Nettiyhteys sentään löytyi välillä 
käytettäväksi ja Suomeenkin saatiin kuulumisia tuoreeltaan 
kisojen edetessä.

Perjantai 16.1.
Auton hajoamisen jälkeen alkoi jäähdytinnesteen hamstraami-
nen kaupoista, jotta kallisarvoinen kulkupeli saataisiin pysy-
mään toimintakunnossa. Loppureissua kohden ostotahti vain 
kiihtyi… Joukkue kävi tutustumassa maalipaikalla St-Just-de-
Bretenières:ssä kilpailukeskukseen, jossa Norjan ja Ruotsin 
maajoukkueet myös yöpyivät. 

Lauantai 17.1.
Ensimmäinen päivä suksilla matkustamisen jälkeen. Pakkasta 
oli yli 20 astetta, mutta aurinko tuntui mukavasti lämmittävän. 
Suomen joukkue kävi hiihtämässä läheisellä moottorikelkka-
reitistöllä, joka oli verrattavissa lähes keskinkertaiseen suoma-
laiseen hiihtolatuun. Urat olivat kaksinkertaisesti leveämmät 
kuin Suomen vastaavat eikä kelkkareiteille tyypillisiä töyssyjä 
ollut mailla eikä halmeilla. 

Sunnuntai 18.1.
Pari päivää ennen kilpailujen alkua alueella vallitsi mieletön 
tuisku ja pakkastakin mittarissa oli yli 12 astetta ja siihen 
kun ynnäsi vielä tuulen, niin kylmää kyytiä oli suomalaisel-
lekin. Nyt oli kuitenkin jo pakko valjastaa koirat ja vetoin-
toa niiltä löytyi kaikilta. Maija ja Marika hiihtivät yhteensä 
16 km:n matkan 15 cm umpihangessa ja aikaa kului puoli-
toista tuntia. Maijan mukaan hiihtäjät olivat maalissa ”aika 
kypsässä mielentilassa…” Vielä kypsempiä taisivat kuitenkin 
olla Norjan maajoukkueen hiihtäjät, jotka olivat lähteneet 
hiihtämään aivan väärään suuntaan lähtöpaikalta ja tulivat 
kylmettyneinä Hannun kyydissä maalipaikalle.

Tutustumisen jälkeen todettiin, että reitti tulisi olemaan 
haastava. Pääsääntöisestihän Skandinaviassa kilpaillaan 
10 km:n matkalla ja vain yhdistetyssä naiset hiihtävät arvo-
kisoissa 15 km. Pohjoismaissa vaativaa maastoa radoilla on, 
mutta ylä- ja alamäet tuovat reittiin motivoivaa vaihtelua ja 
hiihtäjäkin pääsee palauttelemaan välillä. Nyt Kanadassa oli 
tiedossa neljän päivän ajaksi totista hiihtoa, sillä radalla ei 
ollut hiihtäjälle mahdollisuuksia palautteluun. 

Radan alussa oli vauhdikasta loivaa alamäkeä, jonka jäl-
keen oli 1,5 km:n yhtämittainen nousu, jossa korkeuseroa 
noin 40 m, ja siitä vielä erittäin vauhdikas lasku. Seuraa-
vaksi vuorossa oli pitkiä, hiihtäjien mukaan aivan kuoletta-
van tylsiä suoria keskellä ei mitään. Puolenvälin paikkeilla 
tuli vielä noin kilometrin matkalla loivapiirteinen nousu-
osuus, muuten rata oli MM-kisoille tyypillisen tasainen. 
Tuuli mahtui puhaltamaan myös mistä vain suunnasta. 
Radat olivat käytännössä kelkkareittejä, mutta suomalai-
siin vastaaviin verrattuna tasaisia ja leveitä.

Maanantai 19.1.
Päivää ennen suomalaisten ensimmäistä starttia pakkasta 
oli aamulla –20. Suomen joukkue lähti tutustumaan paikal-
liseen laskettelukeskukseen Massif Du Sud:iin. Rinteet oli-
vat kertoman mukaan hieman eri luokkaa kuin täällä Suo-
messa. Kyseisellä alueella olivat ainoat karttaan merkityt 
hiihtobaanat. Laduilla kulki kaksi perinteisen latua. Latu 
oli ensin puolet matkaa ylämäkeä ja sitten tultiinkin toi-
selta puolen ojaa alas. Mukavaa vaihtelua moottorikelkko-
jen seassa hiihtelylle.
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SUOMALAISTEN KILPAILUPÄIVÄT 20.–23.1.

Torstai 22.1.
Kolmas kilpailuaamu valkeni tuulisena ja tuiskuisena. Mari-
kan ja Samin viettäessä lepopäivää Maija starttasi toiseksi vii-
meisenä 16 km matkalle kahden koiran koirahiihtoon. Lähtö-
paikasta oli tällä kertaa kuitenkin enemmän haittaa kuin hyö-
tyä, sillä radalle kertyi  5 – 10 cm lunta ja edellä menneet koira-
kot jauhoivat pohjan pehmeäksi. Jessin kunto arvelutti Maijaa, 
mutta neiti jaksoi aivan mainiosti 12 km Karman rinnalla. Vii-
meiset 4 km sen oli välillä löysättävä tahtia ja tämän vuoksi ero 
voittajaan venähti suureksi. Karma jaksoi hyvin loppuun asti ja 
viimeisillä kilometreillä suomalaiskoirakko kohensi sijoitustaan 
kolmannelta sijalta toiseksi! Voiton kisassa vei Norjan Solveig 
Åaseby 2.30 minuutin erolla Maijaan. Kolmas oli Tšekin Jana 
Porubska, joka havisi Maijalle noin 40 sekuntia.

Perjantai 23.1.
Suomalaisten viimeinen kisa-
päivä ei alkanut ruusuisesti... 
Maija ja Karma saivat vastoin-
käymisistä lisäpotkua, mutta 
Marikan ja Samin epäonni jatkui 
koko kisapäivän. Vuokra-auto 
sanoi työsopimuksensa totaali-
sesti irti. Siinä sitten oltiin –20 
asteen pakkasessa aamulla klo 7 pysäyttelemässä ranskankielisiä 
ihmisiä ja yritettämässä saada kyytiä Daaquamiin lähtöpaikalle. 
Eräs ystävällinen mies lähti viemään joukkuetta lava-autollaan. 
Viisipaikkaisessa autossa oli siis 5 ihmistä ja 3 koiraa sulassa 
sovussa. Pulkat ja sukset tulivat auton lavalla. Kilpailukeskuk-
sessa meille ilmoitettiin, että startti oli siirretty aamun kello 
yhdeksästä puoli kahteentoista pakkasen vuoksi. Tälle ajalle 
ruotsalaisten maajoukkueen hiihtäjämiehet luovuttivat ensin 
autonsa ja sitten mökkinsä Suomen joukkueen käyttöön! Aivan 
mielettömän hieno teko!!! Näiden kommellusten jälkeen Marika 
ja Maija löysivät onneksi koirineen itsensä starttiviivalta. 

Tänään siis vuorossa oli yhdistetty, jossa ensimmäinen 
8 km:n kierros pulkan kanssa ja toinen kierros koirahiihtona. 
Pikanttina lisänä tähän kilpailumuotoon liittyy yhteislähtö. Kil-
pailu oli alun perin ajateltu pidettävän väliaikalähtönä, mutta 
se muutettiin yhteislähdöksi. Tiedossa oli, että tilaa ei olisi ja 
sitä ei luultavasti annettaisi. Yhdistetyn kisassa rata oli lisäksi 
todella kapea hiihtäjien tarpeeseen sillä rata oli eri kuin aiem-
pien päivien kelkkareitti. Karma aloitti todella hyvin ja juoksi 
koko pulkkamatkan kärjessä. Aina kun toinen koira yritti rin-
nalle oli hiihtäjän mentävä tasatyöntöä, kun rata oli niin kapea. 
Vaihtoon Maija ja Karma tulivat norjalaisten ja tšekkiläisen 
kanssa yhdessä kasassa, mutta vaihdossa koirakko jäi viiden-
neksi, kun vaihto ei sujunut yhtä nopeasti kuin muilla. Maija ja 
Karma saivat kärjen uudelleen kiinni jo kuitenkin noin 2 km:n 
hiihdon jälkeen. Tämän jälkeen koirakko juuttui kolmanneksi 
norjalaisten Karlsenin ja Åasebyn perään maaliin asti. Lop-
pusuoralle tullessa sitten Karma päätti yrittää ohitusta han-
gen kautta ja eihän siinä hiihtäjän auttanut kuin yrittää seu-
rata. Niin sitten tuli 150 m kolme naista ja koiraa rinnakkain 
maaliin. Lopputuloksena hopeatila ja kulta hävittiin vain koi-

ran päänmitalla! Harmitti tietysti, mutta parempi näin kuin 
hävitä vielä hopeakin päänmitalla. Norjan Nina Renate Karl-
sen voitti yhdistetyn ja Solveig Åaseby oli kolmas. Tšekin Sona 
Klikarova oli neljas ja Marika viides. 

Marikan kisa lähti alusta alkaen väärille urille kuten koko 
aamukin. Etulukot aukesivat lähdössä ja koirakko pääsi läh-
temään vasta reilusti muiden perään. Samppa ajoi porukan 
kiinni ja vaihtoon tultiin lähes yhdessä muiden kanssa. Vaihto 
meni huonosti ja Marika ja Sam jäivät taas porukasta ja Mai-
jasta. Koirahiihto-osuuden Samppa veti taas hyvin ja sai poru-
kan kiinni. Sitten edessä oli Sona Klikarovan ohitus, mikä ei 
onnistunut. Sona peitti koko ladun hiihtäen toisessa reunassa 
koiran juostessa toisessa reunassa. Samppa yritti ohitusta use-
amman kerran ja lopulta huonon päivän kruunuksi näykkäsi 
Sonan koiraa. Maaliin päästiin Sonan perässä jarrutellessa. 
Marika arveli ettei mitalia olisi tullut, mutta nelossijaan olisi 
ollut mahdollisuuksia. Lisäksi vielä yksi paikallinen kilpailija 
teki protestin Marikasta ja Sampasta. Hän väitti että Sam oli 
pelottanut hänen koiransa hankeen ja purrut. Marikan mukaan 
Sam ohitti tilanteessa tapansa mukaan läheltä ja katsoi toista 
koiraa, joka hyppäsi hankeen. Mutta Samppa ei purrut! Tuo-
mari antoi varoituksen ja sanoi, että hänen on reagoitava asi-
aan jotenkin ja hän myös  pahoitteli tilannetta. Marika ei siis 
edelleenkään ole mikään yhdistetyn ystävä… Kisan päätteeksi 
Maija ja Karma joutuivat vielä doping-testiin.

kotimatka 24.1.–28.1.
Joukkue sai luvan jättää vuokra-auto Kanadaan, mutta omin 
avuin oli vielä päästävä Kanadasta New Yorkiin. Tämä ei ollut-
kaan niin helppoa, kun vuokra-autoja ei niin vain ajetakaan 
Kanadasta USA:han ja jätetä sinne. Joukkue sai vuokrat-
tua kolme henkilöautoa, jotka saatiin jättää USA:n puolelle. 
Hannu, Marika ja Maija ajoivat kohti New Yorkia ja sinne pääs-
tiin perille ehjin nahoin, vaikka Hannu halusikin näyttää poru-
kalle Ison Omenan nähtävyyksiä ja ajelutti porukkaa ympäri 
esikaupunkialuetta. Nähtävyyksiä ei kuulemma kuitenkaan 
juuri ehtinyt katselemaan, kun piti keskittyä ajamiseen kah-
deksankaistasilla teillä. Maija kyllä väitti nähneensä Vapauden 
patsaan, mutta tiedä tuota sitten...J Ihan Manhattanille ei Suo-
malaisporukka kuitenkaan joutunut... Kuulemma onneksiJ 

Maanantaina iltapäivällä Hannu, Maija, Jessi ja Karma 
lähtivät lentämään kohti Helsinkiä. Lennot olivat takaisin-
päin lyhyemmät kovan myötätuulen ansiosta ja halvemmak-
sikin paluu tuli sillä tavaroista ei tarvinnut maksaa mitään ja 
koiratkin saivat lentää huokeammin. Matka meni nukkuessa ja 
edessä oli taas sopeutuminen seitsemän tuntia myöhäisempään 
aikatauluun. Ensimmäinen erä majoittui Helsinkiin lentoken-
tän läheisyyteen ja jäi odottelemaan Marikaa, Onnia ja Samia, 
jotka tulisivat keskiviikkoaamuna. Reissussa olon aikana Hel-
sinki oli saanut lumipeitteen ja se toi oman mukavan lisänsä 
kotiinpaluuseen. Edessä oli kuitenkin vielä koko keskiviikon 
kestävä kotimatka. Maija ja Hannu ajoivat aamusta iltaan 
Pudasjärvelle asti hakemaan lkssu Maxia kotiin, sillä ikävä 
oli jo ehtinyt yllättää matkalla. Marika ja Onni ajoivat takaisin 
Tornioon Sampan kanssa ja varmasti lkssu:t Olle ja Lorekin 
ilahtuivat matkalaisten paluusta. 

Hieno oli reissu Appalakeille! Lentomatkustaminen koirille ei 
toisiaankaan ollut herkkua, mutta näyttivät toipuvan sen aihe-
uttamasta järkytyksestä yllättävän nopeasti. Matkan rasitukset 
erityisesti Karmalle olivat kovat, kun se juoksi upeasti 4 päivän 
aikana 64 km kovissa olosuhteissa. Voi olla, että loppukauden 
kisoihin reissu jättää jälkensä, mutta tämä oli kautemme pää-
tavoite ja tavoitteet tuli ylitettyä monin kerroin. 

Mikäli elämäntilanteet sallivat lajiin satsaamiseen jatkossa-
kin niin ehdottomasti uusi seikkailu rapakon takana on suun-
nitelmissa jatkossakin! Kisajärjestäjät suoriutuivat urakastaan 
mielestäni erinomaisesti. Kisoissa oli hyvä ilmapiiri, itsehän 
me urheilijat olemme siitä kisajärjestäjien kanssa tekemässä. 
Itsestähän tuo ilmapiiri on paljon myös kiinni.

Suuri kiitos toimituksen puolesta Marikalle ja 
Maijalle kaikesta tekstistä jota olette jaksaneet 
vielä urakkanne lisäksi meille kirjoittaa. Ja 
vielä kerran Onnea menestyksen johdosta!!!

Tulokset löytyvät osoitteesta: 
http://www.daaquam2009.com/fr/resultats/daaquam_2009.html

“
Reissu oli hieno kokemus, 
vaikka auton kanssa 
olikin ongelmia. Kiitos 
kaikille mukana elämi-
sestä, kannustuksesta ja 
onnitteluista! - Marika

Tiistai 20.1.
Pakkasta oli koko ajan paljon varsinkin öisin se kiristyi 30 
pakkasasteen tietämille. Hyväksi puoleksi saattoi laskea, että 
paikka sijaitsi napapiirin eteläpuolella ja niin päivällä paista-
nut aurinko pääsi lämmittämään ilman lämpötilaa riittävästi 
kilpailujen läpiviemiseksi. Pakkasesta johtuen lumi oli kuivaa ja 
kylmää koko ajan, mikä rasitti koiran tassuja ja piti ottaa myös 
suksien voitelussa huomioon. Kaikkiaan lunta oli noin 60–70 
cm, mikä oli paikallisten mielestä erittäin vähän. 

Ensimmäinen starttipäivä koitti kylmänä, mutta aurinkoi-
sena. Kun kisat alkoivat pakkasta oli noin 10 astetta ja aurinko-
kin näyttäytyi. Hiihdon startti ja maali olivat kolmena ensim-
mäisenä kilpailupäivänä eri paikassa, mikä tuotti kiirettä huol-
tojoukoille. Kilpailun vuoksi päätie maalipaikalle oli katkais-
tuna, joten oli vain tuurista kiinni pääsikö sulusta läpi ennen 
kilpailijoita vai ei. Suomen huoltajat ehtivät onneksi maalipai-
kalle joka päivä ennen kilpailijoita. 

Ensimmäisenä vuorossa oli yhden koiran pulkkaluokka ja 
matkana 16 km. Ennen lähtöä Maija jännitti, miten Karma 
tulisi selviämään lähes 25-kiloisen pulkkansa kanssa 16 km 
matkan maaliin, sillä ennen MM-kisoja pulkan kanssa oli star-
tattu vain yhdistetyn kisaan. Reittejä ei pakkasen vuoksi oltu 
päästy koirien kanssa kiertämään, joten edessä oli koirille tun-
tematon taival. Tuskaa ei Maijan mukaan vähentänyt yhtään 
sekään, että Marika ja Sam starttasivat minuutin ensimmäisen 
suomalaisvaljakon perään. 

Karma selvisi matkasta erinomaisesti eikä se maalissa ollut 
lainkaan väsynyt. Marika ja Sam saavuttivat Maijan ja Karman 
minuutilla noin 4 km ennen maalia, mutta Karman loppukiri oli 
sen verran parempi, että maalissa eroa oli alle minuutti maail-
manmestareihin ja suomalaiset tulivat maaliin lähes peräkkäin. 
Norjalaisten huutamien väliaikojen perusteella Marika tiesi ole-
vansa lähellä mitalia jo matkan aikana, mutta lopullinen tulos 
oli kuitenkin yllätys. Kisojen avaus oli suomalaisittain jättipotti 
kun molemmat pääsivät pokkaamaan mitalin, joista toinen oli 
kultainen! Toiseksi kisassa sijoittui norjalainen Solveig Åaseby, 
joka hävisi Marikalle ja Samille vain 9 sekuntia ja kolmantena 
olleet Maija ja Karmakin vain vajaan minuutin.

Keskiviikko 21.1.
Toisena kilpailupäivänä vuorossa oli 16 km koirahiihtona ja 
aivan pirskatin kylmä jälleen. Varmaan yhtenäkään muuna 
päivänä ei hiihtäjien kertoman mukaan palellut maalissa niin 
paljon kuin tämän startin jälkeen. Molemmille suomalaisille 
tuli monta ohitusta. Marika ja Sam onnistuivat saalistamaan 
jälleen mitalin, joka tällä kertaa oli pronssinen. Karman juoksu 
oli hyvää jälleen 12 km asti, jossa Maija ja Karma olivat mita-
likannassa norjalaisten väliaikojen mukaan. Lopussa edessä 
ei ollut kiinniotettavia, kun ohituksia oli jo matkalla tehty 7, 
joten vauhti laski hieman liikaa. Tuloksena kuitenkin hyvä 4. 
sija ja edelleen Karmalta löytyi kuitenkin maalissakin puh-
tia. Kisan voitti Norjan Ninan Renate Karlsen reilun puolen 
minuutin erolla Marikaan ja Samppaan. Niin ikään norjalainen 
Solveig Åaseby oli toinen reilut kymmenen sekuntia edellä 
Marikaa ja Samia.

Erityiskiitokset haluan esittää tietenkin omalle 
valjakkourheiluliitollemme, tsemppaajille ja onnitte-
lijoille sekä Ruotsin maajoukkueen mieshiihtäjille, 
jotka auttoivat meitä yhdistetyn  kisapäivänä, kun 

“

“
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ROBUR SPRINT 10.-11.1.2009 TOIVAKKA
SiSuVan Tammelan joukot matkasivat perjantai-iltana muutaman sata kilometriä pohjoisemmak-
si Toivakkaan. Matkalla lunta, pakkasta ja kuutamo. Täydellistä, kuin paluu lapsuuden talvi-idylliin. 
Edessä kaksi päivää ulkoelämää, kiihtyneiden koirien haukkua, toimintaa – ei pelkästään koirista 
huolehtimista vaan toimitsijana hääräämistä. Kaikki uutta vasta lajiin mukaan tulleelle, jopa sanat! 

TEKSTI  Anne-Maria Tyrisevä, 

SiSuVan puheenjohtaja

U S E A M M A N K I N K E R R A N A I V O I S S A N I  on lyönyt tyh-
jää jonkun kommentoidessa jotain, pyytäessä hake-
maan SEN. Minkä, tekemään mitä, häh? Mutta kyllä, 

tämä on hienoa, laji vie mukanaan, pala palalta, päivä päivältä, 
rymytessäni iltaisin Kempen Riitan handlerina metsissä otsa-
lamppujen loisteessa. Vielä kesällä ja syk-
syllä luulin harrastavani vain koirajuoksua, 
mutta Toivakassa seisoin innosta puhkuen 
lähtölinjalla neljän koiran luokassa. Mitä 
ilmeisimminkin myös veteraani-Vempi, 
sohvalla makaamista rakastava lähes eläke-
läinen ja Riitan kakkoskoirat Railo, Peps ja 
Piiu olivat sitä mieltä, että uralle on päästävä 
ja mahdollisimman pian! Kisan aikana tajusin hyvin nopeasti, 
että valjakkoajossa pärjääjä tarvitsee nopeiden koirien lisäksi 
ajotaitoa. Jos ei osaa ajaa kurveissa sulavasti, vetovastus nousee 
nopeasti potenssiin n ja hirveä määrä koirien voimia hukkautuu 
siihen. Ajotaitoja tarvitaan myös radalla pysymiseen tai tulee 
naama veressä maaliin, kuten minä ensimmäisenä kisapäivänä. 

Myös sen ehdin havaita, että koirien olisi hyvä olla kuulolla tai 
sitten ajajan pitäisi välttää turhaa huutelua ja antaa koirille työ-
rauha, jottei löydä itseään uran ulkopuolelta reunanauha kau-
lassa. Vaativa laji ja juuri siksi niin viehättävä! 

Mitä Robur Sprintistä jäi sitten käteen? Ei ainakaan mita-
lisijoja, mutta niitä en rehellisesti sanot-
tuna odottanutkaan. Oli hienoa huomata, 
kuinka mukavaa väkeä valjakkourheiluväki 
on; kilpailuissa oli hyvä tunnelma! Hytösen 
Kimmo perheineen oli nähnyt valtavan vai-
van hyväpohjaisen ja mielenkiintoisen uran 
luomiseksi ja avatessaan kisojen aikana kir-
jaimellisesti talonsa ovet runsaalle kisaaja-

laumalle. Heille siitä suuret kiitokset! Kotieläinjalostuksen kou-
lutuksen saaneena minua myös viehättää tämä kilpakoiramaa-
ilma huomattavasti enemmän kuin koiranäyttelyt. Tässä jalos-
tustavoitteena on oltava liikkumiseen hyvin sopiva, laumassa 
toimeentuleva, tervepäinen koira. Sellaisten kanssa on ilo liik-
kua ja sellaisten kanssa voi jopa pärjätä! 

KOIRAHIIHTOKISAT IMATRALLA 14.2.2009
Kilpailun järjestäjä: Imatran Palveluskoirayhdistys ry.

Kilpailujen suunnittelu oli aloitettu alkusyksystä. Järjestelyt sujuivat mallikkaasti yhteistyössä 
paikallisen liikuntatoimen ja kenttähenkilöstön, Imatran Urheilijoiden sekä Vuoksenniskan 
koulun vanhempaintoimikunnan kanssa. Samaisella kilpailupaikalla on järjestetty koirahiihto-
kisat useana vuonna ja monet talkoolaisetkin toimivat samoissa tehtävissä joten hommat 
olivat monille ennestään tuttuja ja näin ollen se helpotti järjestelyjä. Ilahduttavaa seuran 
toiminnan jatkuvuuden kannalta oli, että uusiakin talkoolaisia oli innolla mukana. 

TEKSTI  
Kati Tikkanen

O LOSUHTEET KISAPÄIVÄNÄ olivat hyvät, vaikka kova tuuli teki 
ilman melko kylmän oloiseksi. Rata oli hyvässä kun-
nossa, siitä olivat huolehtineet kenttähenkilökunta. 

Positiivista/negatiivista kisasta: Järjestäjän näkökulmasta 
kisat olivat onnistuneet mutta osallistujia olisimme toivoneet 
enemmän. Samat järjestelyt kuitenkin tehdään oli kilpailijoita 
viisi tai kolmekymmentäviisi. Tällä kertaa kisoihin ilmoittau-
tui 11 hiihtäjää joista starttasi 10. 

Terveiset kilpailijoille/talkoolaisille: Kaikille talkoolai-
sille ja kilpailijoille suuri kiitos osallistumisesta. Ilman tal-
koolaisia ei olisi mitään ja ilman kilpailijoita ei olisi hyvää 
kilpailua.

Tulevaisuus kilpailujen järjestäjänä

Kilpailuja pitäisi järjestää mutta kysymys kuuluukin onko kil-
pailijoita? Järjestäjänä sitä ihmettelee, miksi Vul:n kilpailuissa 
on niin paljon vähemmän osallistujia kuin pk-puolen kilpai-
luissa? Toisessa kilpailuissa osallistujia on 10 ja toisessa lähes 
40. Mikä aiheuttaa tämän? Onko pk-puolen kilpailuun ”hel-
pompi” tulla kuin Vul:n kilpailuun? Miksi? Vul:n kisojen osal-
listumismaksutkin ovat yleensä pienemmät kuin pk-kisan joten 
senkään ei syynä luulisi olevan. Järjestäjän näkökulmasta kat-
sottuna on aivan sama kumman liiton kilpailua järjestää ja siksi 
varmaan moni seura kallistuu järjestelyissä sen kilpailun puo-
leen johon varmasti tulee myös osallistujia. Lajin jatkuvuuden 
kannalta on tärkeää kuitenkin järjestää kilpailuja ja todennä-
köisesti myös Imatralla niitä on jatkossakin. 

Tulokset lehden lopussa kisatulokset-osiossa ja 
www.vul.fi/tulosarkisto

Mutta kyllä, tämä on 
hienoa, laji vie mukanaan, 

pala palalta, päivä päivältä...

Lajin jatkuvuuden kannalta 
on tärkeää kuitenkin järjestää 
kilpailuja.

PIKAGALLUP KISAJÄRJESTÄJILLE

KILPAILU: Koirahiihto Vepon Sprint, Rokua

Kuka kilpailun järjesti? 
OPKY (Vepon Sprint), seuran puolesta vastaavana toimi Jyrki Mäkelä.

Mikä kisa (lajit, paikka, aika)? Koirahiihto, Vepon Sprint Rokua, 7.12.2008

Millaiset kisat olivat? 
(huonot = 1, kohtuulliset =2, ok= 3, hyvät = 4, eriomaiset =5)
Olosuhteet: 5 
Radat + maastot:  5
Osallistujamäärä:  2

Mitä perusteluja/kommentteja edellisiin?
”Alun perin kisat piti pitää Kiimingissä, mutta lumiolosuhteiden takia ne siirrettiin 
Rokualle ja hyvä niin, sillä näin saatiin startti sekä itselle sekä koiralle. 
Vähän valmistautumisesta kisojen pitämiseen Kiimingissä... Jos kisat ois ollut 
viikkoa aikasemmin, oltas kilpailtu hyvissä olosuhteissa Kiimingissä. Ennen 
ajankohtaa alkoi kuitenkin hiihtäjien painajainen eli vesisateet. Kisoja varten 

suunniteltiin jo lumetustalkoita, mutta vesisateet vain jatkuivat ja siirto oli teh-
tävä Rokualle. Sielläkin oli satanut koko ajan vettä, mutta lunta riitti. No sitten 
tuli edellispäivänä pakkasta ja baanat oli jäässä, eli järjestäjän painajainen jat-
kui. Ongelma kuitenkin ratkesi soitolla latukuskille ja hän lupas ajaa ja murs-
kata jään baanalta. Vielä kisa-aamuna ei baana ollut hyvä, mutta kun latukone 
ajoi vielä 2 kertaa 3 km:n lenkin läpi, niin ura saatiin kuntoon. Ja vaikka maata 
tuli vähän näkyviin, niin se ei haitannut menoa.

Pakkasta oli 5 astetta ja luikas keli. Rokualla on maasto aina kova, 
varsinkin 3 km:n kilpalatu. Osallistujia ois voinut olla enemmän. Nyt niitä oli 9, 
mutta ymmärrän kyllä kun Etelä-suomessa ei ollut lunta ja osalla kilpailijoista 
oli oma leiri samaan aikaan.”

Mitä terveisiä kilpailijoille ja/tai talkoilijoille?
Kilpailijat oli ilosia, että pääsivät kisaamaan ja pienellä talkooporukalla saatiin 
kisat vietyä läpi. Ajanotto toimi hyvin ja talkooväki oli hyvin osaavaa.

Entä tulevaisuus kisojen järjestäjänä? 
Tarkoitus ois, että saatas Joulukuun alkupuolella pidettävät kisat (Vepon sprint), 
jokavuotiseksi ja paikkana ois Kiiminki.

PIKAGALLUP KISAJÄRJESTÄJILLE

KILPAILU: Koirahiihdon SM-kilpailut ja kansalliset pulkkaluokat

Kuka kilpailun järjesti? 
OPKY (Vepon Sprint), seuran puolesta vastaavana toimi Jyrki Mäkelä.

Mikä kisa (lajit, paikka, aika)? Lauantaina pulkkaluokat, sunnuntaina 
SM-koirahiihto, Rokuan kisat, Rokua , 31.1–1.2-09.

Millaiset kisat olivat? 
(huonot = 1, kohtuulliset =2, ok= 3, hyvät = 4, eriomaiset =5)
Yleisarvosana: 5           
Olosuhteet: 4 
Radat + maastot:  5
Osallistujamäärä:  5

Mitä perusteluja/kommentteja edellisiin?
”Lauantaina oli kova viima ja pakkasta n. 15 astetta, joten keli oli kohtuullisen 
raskas. Sunnuntaiksi ilma lauhtui n.8 pakkasasteeseen, joten saatiin suksiin 
luistoa ja oli kevyempi hiihtää. Radat ja maastot ovat Rokualla vaativat, niinpä 
nousuja noustessa tulee aina mieleen, että olis voinut käydä vähän useam-
min lenkillä. Osallistujia oli lauantaina 16 ja sunnuntaina 23. Aika hyvin, mutta 
harrastajia/kilpailijoita mahtuis radoille enemmänkin.”

Mitä terveisiä kilpailijoille ja/tai talkoilijoille?
Kiitos talkoolaisille ja kilpailijoille. Toivottavasti ensi vuonna saadaan järjestet-
tyä enemmän kisoja ja sitä kautta saatas harrastajia lisää. 
Koiran kanssa kisaaminen on hauskaa ja se on yhteinen harrastus. 
On mukava nähdä miten koirat nauttivat vetämisestä

Entä tulevaisuus kisojen järjestäjänä? 
Tarkoitus on järjestää OPKY:n nimissä kisoja jatkossakin.
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 CARELIAN EASTPOINT OPEN SOC LD
13.–14.02.2009 LIEKSA

Kilpailuluokat olivat avoin luokka 200 km ja rajoitettu luokka 100 km. Yhteensä kilpailuihin 
oli ilmoittautunut 23 Musheria jotka edustivat 11 eri kansallisuutta.

S U O M E S T A  K I S A A N  oli 
ilmoittautunut Ronny Win-
gren, Jaakko Mölsä, Juha-

Pekka Björsted, Joni Elomaa, Jukka 
Honkapirtti, Pasi Ollikainen, Mika 
Yli-Kivistö, Raimo Lehtinen, Pia Iso-
mursu, Jaakko Raunio, Marko Veste-
rinen ja Mikko Vähä.

Ruotsista ilmoittautui Taisto Thor-
neus. Sveitsistä mukaan saavuivat 
Martin Tolotto ja Sandro Schwander, 
Itävaltasta Michael Calcher, Saksasta 
Tapani Carcanico, Skotlantista Alister 
Dunlop, Italiasta Fabrizio Lovati, Bel-
giasta Dries Jacobs, Slovakiasta Lubos 
Jenca, Ukrainasta Sergei Doudgo sekä 
USAsta (alaska) Jason Young.

Vähän Mikko ei startannut koirien sairastuttua, mutta 22 
valjakkoa oli valmiina kilpailemaan pohjoismaiden mestaruuk-
sista. Lisäväriä kilpailuun toivat 2008 Iditarod ajajat Fabrizio 
Lovati ja Dries Jacobs

Avoin luokka 200 km Ruunaa-Jongunjoki
Perjantai iltapaivänä starttasi avoin luokka 2 minuutin välein 
Jongunjoen Lomapirtiltä kohti Ruunaan matkailua. Reitti on 
100 km:n pituinen ja lisäksi nopea ja vaativa mutkaisilla vaa-
raosuuksilla. Reitillä on yksi suuri nousu, Hovivaara (240 
m) ja noin 15 km järvipätkä Ruunaanjärvellä. Reitti meni 
Ruunaankoskien yli Haapavitjan ja Siikakosken riippusilloilla. 
45 km:n kohdalla oli checkpoint Ruunaan luontokeskuksella, 
jossa oli tuomari ja eläinlääkärin tarkastuspiste. Checkpointille  
tuli Tapani Carcanico kilpailun kärjessä ja muu joukko noin 30 
min kuluessa kärkivaljakosta.

Tästä eteenpäin kilpailu jatkui otsalampun valossa kohti 
Ruunaan Matkailua ja kahdeksan tunnin taukoa. Tapani tuli 
Ruunaalle ensimmäisenä, mutta lähtövälien vuoksi joudut-
tiin odottamaan muut valjakot, ennenkuin etappivoittaja sel-
visi. Alister Dunlop ajoi nopeiten 5 h 06 min 50 sek eli valjakko 
eteni lähes 20 km:n keskinopeutta. Huimaa vauhtia 100 km:
n matkalle ottaen huomioon reessä olevan painon*.  Joni Elo-

maa oli toinen 1 min  ja Tapani Carcanico 
kolmas 7 min kärjestä. Kuusamolaiset olivat 
kolmoisjohdossa. Tolotto, Mölsä ja Wingren 
jäivät noin 15 min kärjestä ja koko 10 kärki 
puolentunnin sisällä johtajavaljakosta.

* kaikki kilpailun aikana tarvittava sääntö-
jenmukainen varustus ja koiranruoat kul-
jetetaan rekipussissa, reen painon ollessa 
noin 40–50kg.

8 tunnin huoltotauko 
ja takaa-ajolähdöt
Lauantaiyön takaa-ajo lähdössä kello 03.00 
Dunlop starttasi ensimmäisenä syntyneen 
aikaeron turvin, Elomaan ja Carcanicon läh-
tiessä heti perään muiden seuratessa.

Kilpailun 5:lle ensimmäiselle jaettiin GPS lähettimet, jotka 
lieksalainen Top One (www.viirit.fi ) oli sponsoroinut kilpailuun. 
Nyt kilpailun kärkivaljakoita pystyi seuraamaan internetistä ja 
mobiilikännykästä. Kello 4 aikaan oli suurin osa valjakoista jo 
matkassa ja kuusamolaiset ajelivat kolmen letkassa kohti Ruu-
naanjärveä, vauhti ei ollut hiljentynyt vaan kolmikko kasvatti 
eroa takana tulleisiin Tolottoon, Wingreniin ja Mölsään.

Ruunaan luontokeskuksella oli checkpoint 45 km ennen maa-
lia. Joni Elomaa oli yksin kärjessä Dunlopin ja Carcanicon seura-
tessa noin 10 min perässä. Kuusamolaiset jo arvelivat, että näin-
köhän kova alkuvauhti kostautuu... Martin Tolotto tulikin aivan 
Alin ja Tapanin kannoilla checkpointille.

Muutaman minuutin heidän jälkeensä tulivat Ronny 
Wingren ja Jaakko Mölsä porukassa ja jongunmatkaa perässä 
Juha-Pekka Bjöksted.

Seitsemän kärki oli muodostunut ja Huuhkajavaaran 
170 km:n etapin jälkeen loppukiri saattoi alkaa. Hovivaaralta 
tultaessa Elomaa oli joutunut pussittammaan koiria ja Wingren 
sekä Mölsä olivat päässet ohi.

”Siinä vaiheessa oli kova vauhti nuorilla koirilla kostaantunut 
ja kyse ei ollut siitä meneekö joku ohi vaan kuinka moni”, kom-
mentoi Joni. Matin Tolotto tuli neljäntenä ja hänen jälkeensä 
Björksted, Dunlop, Lovati, Carcanico, Honkapirtti ja Kalcher.

Se oli kuin juna olisi 
lähestynyt kaikki val-
jakot viiden metrin 
välein kenenkään ei 
tarvinnut jarruuttaa tai 
potkia, valjakot vaan 
etenivät hurjaa vauhtia.
- ratatuomari Jouko 
Turkka

Tasainen vauhti (yli 18 km/h)  tuotti tulosta ja Ronny Win-
gren ajoi 200 km:n kilpailun voittoon yhteisajalla 18 h 55 min 
(aika sisältää 8 h pakollisen levon). Jaakko Mölsä ajoi toi-
seksi ja komeasti noussut Juha-Pekka Björksted kolmanneksi, 
Martin Tolotto oli joutunut päästämään Björkstedin ohitseen 
vain noin 8 km ennen maalia. Neljäs tila ei iloista lieksalaista 
tuntunut pahemmin haittaavan, järjestäjäseuran ajajien paras 
sijoitus maistui melkein yhtä hyvältä kuin mitali. Seuraaviksi 
Dunlop, Elomaa, Lovati, Carcanico, Honkapirtti, Kalcher, 
(10-kärki tunnin sisällä 200km ).

Jason Young, ja siperianhuskyvaljakot Pasi Ollikaisen 
johdolla noin 2 tuntia voittajalle jääneenä. 

Pia Isomursu keskeytti Ruunaalle 160 km ajon jälkeen – 
10 v johtajakoira rekipussissa kohti Hovivaaraa ei houkutellut”

6 koiran luokka 100km Ruunaa-Jongunjoki
Viimeisten avoimen luokan valjakoiden poistuessa Ruunaalta 
oli 6 koiran luokan vuoro startata.

Kello 9.00 starttasi yhteislähtönä Ruunaan Matkailusta kuusi 
rajoitetun luokan valjakkoa 100km kilpailuun. Team Lapland, 

Hyvät koirat ja hieno 
maaseutu! - Sergei Doudgo

Thorneus - Jenca - Jacobs starttasivat letkassa Jaakko Raunion 
seuratessa tiiviisti perässä. Sergei Doudko seurasi ja neljällä alas-
kanmalamuutilla ajava Marko Vesterinen jäi peränpitäjäksi. 

*Vesterisellä  tavoitteena  oli 100 km alle 10 h. Polarhundkoe 
ruotsissa on vastaavanlainen suoritus.

Neljä ensimmäistä valjakkoa tulivat peräkanaa ensimmäiset 
30 km,  jonka jälkeen Team Lapland jatkoi menoaan. ”Se oli 
kuin juna olisi lähestynyt kaikki valjakot viiden metrin välein 
kenenkään ei tarvinnut jarruuttaa tai potkia, valjakot vaan ete-
nivät hurjaa vauhtia” kommentoi ajoa seurannut ratatuomari 
Valtteri Turkka.

SOC kaikki mitalit Team Laplandille ja kilpailun nopeimmat 
keskinopeudet, Taisto Thorneus liki 20 km /h 100km matkalla. 
Jaakko Raunio ajoi loistavan kilpailun siperianhuskyvaljakolla 
( päivän 5 nopein aika ). ”Hyvät koirat ja hieno maaseutu!”, oli 
Doudkon mielipide kilpailusta. Alle 10 h / 100km suoriutu-
neille malamuuteeille ja varsinkin kuskille jäi myös Hovivaara 
elävästi mieleen. 

(ylh.) 6-koiran luokan 100 km:n parhaat, Team Lapland: pronssia Belgian Dries Jacobs, hopeaa Slovakian Lubos Jenca ja kultaa Ruotsin Taisto Thorneus. (MT)

Kuuden koiran luokassa neljällä 
alaskanmalamuutilla ajanut 
Marko Vesterinen sijoittui kuu-
denneksi. (SD)

SM ja SOC avoimen luokan 200 km:n mitalis-

tit 2009 vas. lukien: pronssia Jaakko Mölsä, 

kultaa Ronny Wingren ja hopeaa Juha-Pekka 

Björksted. (SD)

(vas.) Avoimessa luokassa kilpaillut Pia 

Isomursu köyhänmiehensilta. (MT)

(oik.) Avoimen luokan 200 km:n voittaja 

Ronny Wingren matkalla. (MT)

(ylh.) 6-koiran luokan 100 km:n parhaat, Team Lapland: pronssia Belgian Dries Jacobs, hopeaa Slovakian 

SM ja SOC avoimen luokan 200 km:n mitalis-

kultaa Ronny Wingren ja hopeaa Juha-Pekka 

Björksted. (SD)

TEKSTI  Juha Hyv;nen

KUVAT  Milla Tirkkonen (MT) ja 

Sergei Doudgo (SD)
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Nome style Europa-Cup race • Finland • LD Lieksa 13th – 14th of Feb.

VALJAKKOAJON SPRINTTI- JA 
KESKIMATKOJEN SOC- JA SM-KILPAILUT 

SEKÄ EUROOPPA-CUPIN OSAKILPAILU 
Rautavaara 14.2.–15.2.09

P ÄÄTINPÄ SITTEN LÄHTEÄ  katse-
lemaan Rautavaaran maisemia, 
kun seura ystävällisesti maksoi 

osanottomaksun ja sain Kurtin matka-
seuraksi. Talvi oli kulunut lähinnä ret-
keillessä ja uuden kotipaikan maisemat 
tulleet jo melko tutuiksi, että ehkäpä 
vaihtelu virkistäisi. Muutama pidempi-
kin ajelu oli tullut tehtyä, joten koirien 
kyllä pitäisi jaksaa kisareitti juosta.

Perjantai järjestyi töistä vapaaksi, 
joten lähdimme jo aamusta ajamaan 
Rautavaaraa kohti. Reilun kahdek-
san tunnin aikana Kurt ehti melko 
kattavasti kertoa elämäntarinansa 
eikä pahemmin pelottanut kyydissä, 
vaikka ajotyylistä kuulemma huomaa, 
että olen postissa töissä. Selvittiin seit-
semäksi ajajien kokoukseen, jossa käy-
tiin reitti läpi useammalla kielellä. Kes-
kipitkän reitti tulisi olemaan 2 x 25 km 
ja ainut hieman haasteellisempi kohta 
koirille voisi olla toiselle kierrokselle 

lähteminen. Kuulin myös, että kes-
kipitkällä saisi olla kahdeksan koiraa 
käytössä. Vaan eipä tuosta tiedosta 
minulle sen kummemmin olisi hyötyä 
ollut, kun ei kuitenkaan kuutta aikuista  
koiraa enempää ole.

Lauantai-aamuna ei ollut kiirettä 
nousta, kun keskipitkän valjakot lähti-
sivät vasta viimeisenä. Mukavasti ehti 
käydä katsomassa muut lähdöt. Aika 
vauhdikkaan näköistä menoa oli sprint-
tivaljakoilla! Koitti se omakin lähtö sit-
ten vihdoin. Viidellä päätin lähteä, kun 
yhdestä koirasta tiesin, ettei se jaksai-
sikahta päivää. Ajattelin ottaa sen vasta 
sunnuntaina juoksemaan. Kauaa en ehti-
nyt ajamaan, kun ruotsalainen Karolina 
Olsson pyyhälsi ohi. Toiselle kierrokselle 
lähtö sujui ilman ongelmia ja melko pian 
sen jälkeen Rikukin ilmestyi takaa ja lop-
pumatka ajeltiin peräkkäin. Ilta oli sitten 
normaalia koirien veivaamista autoon, 
ulos, autoon, ulos... ja siinä välissä tar-

joiltiin ruokaa, juomaa ja hierontaa.
Seuraavana päivänä sitten liikkeelle 

uusin voimin. Yksi oli keskeyttänyt, joten 
keskipitkälle lähtijöitä oli enää neljä val-
jakkoa. Rauhassa sain ajella eikä mai-
semissakaan ollut valittamista. Ura oli 
myös todella hyvässä kunnossa. Risteyk-
sissä oli vastassa hyväntuulisia ihmi-
siä ja kannustustakin löytyi. Nyt koirat 
eivät olisi enää kovin mielellään halun-
neet lähteä toiselle kierrokselle, mutta 
mentiin sentään kuitenkin. Hieman jän-
nitti, että miten koirat jaksavat, mutta 
maaliin asti selvittiin.

Oikein mukava kisa oli! Eikä ainakaan 
minulla ole mitään valittamista järjeste-
lyjen suhteen. Voisi tuonne Rautavaaran 
maisemiin uudemmankin kerran mennä. 

Tulokset lehden lopussa 
kisatulokset-osiossa ja 
www.vul.fi/tulosarkisto

TEKSTI  Sanna Polso

KUVAT  Sanna Polso (SP) ja Szilárd Márkus (SM)

8S A-luokan SOC-hopea matkasi Ruotsiin Åsa Fjäll-strömin matkassa. (SP).

4S A-luokan kaksi parasta sijaa veivät 
pienikokoiset Ruotsin naiset Catarina 
Södersten ja Emelie Waara. Viime vuoden 
mestarin Teemu Kaivolan oli tällä kertaa 
tyytyminen pronssitilaan. (SM)

Riitta Kempe oli Vesa-Pekka 
Lehtomäen (ylh.) tahdittaman  
6S A-luokan SOC-nelonen.
Kuvat. (SM)

Oikein mukava kisa oli! Eikä 
ainakaan minulla ole mitään 

valittamista järjestelyjen suhteen . 
Voisi tuonne Rautavaaran 

maisemiin uudemmankin 
kerran mennä. - Sanna

Sanna Polso sijoittui LMD 
A-luokan 2 x 23,4 km:n 
toiseksi.

Avoimen luokan kolme parasta suorituksissaan: 1. Anu Jaakonsaari 
(ylh.), 2. Juha Periaho (ylh. oik.), 3. Ari Laitinen. (SP)(ylh.), 2. Juha Periaho (ylh. oik.), 3. Ari Laitinen. (SP)(ylh.), 2. Juha Periaho (ylh. oik.), 3. Ari Laitinen. (SP)(ylh.), 2. Juha Periaho (ylh. oik.), 3. Ari Laitinen. (SP)
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VALJAKKOHIIHDON AVOIMET 
POHJOISMAIDEN MESTARUUSKILPAILUT 

SOC 2009 JA EUROOPPA-CUP:n OSAKILPA
21.–22.2.2009 Kallinkangas Keminmaa

Suomessa tänä vuonna järjestettävä SOC-kilpailu oli jaettu järjestettäväksi kolmessa osassa: 
13.-14.2. kilpailtiin valjakkoajon pitkillä matkoilla Lieksassa ja 14.–15.2. keskipitkillä ja sprintti-

matkoilla Rautavaarassa. SOC-ketjun päätti valjakkohiihto Keminmaan Kallinkankaalla 21.–22.2. 
Lauantaina 21.2. kisattiin pulkkaluokkien mestaruuksista ja sunnuntaina 22.2. oli vuorossa koirahiihto.  

Avoimet Pohjoismaiden mestaruuskilpailut SOC
Avoimet pohjoismaiden mestaruuskilpailut ovat perinteinen 
valjakkourheilutapahtuma Pohjoismaiden kesken. Tapahtumaa 
on herätelty henkiin vuosien tauon jälkeen. Suomen, Ruotsin 
ja Norjan valjakkourheiluliitot järjestävät SOC-kilpailun joka 
toinen vuosi vuorovuosin EM-kilpailujen kanssa: 2009 kilpailu 
on Suomessa, 2011 Norjassa ja 2013 Ruotsissa. Kilpailun tar-
koitus on edistää pohjoismaista yhteistyötä valjakkourheilun 
sisällä. Kovimman ajan kilpailuluokassaan saavuttanutta urhei-
lijaa tituleerataan Pohjoismaiden mestariksi huolimatta siitä, 
mitä maajoukkuetta, järjestöä tai kansalaisuutta hän edustaa, 
kuitenkin sillä edellytyksellä että sarjaan osallistuu kilpailijoita 
vähintään kahdesta maasta. SOC järjestetään sekä valjakko-
ajossa että –hiihdossa. SOC-kilpailun tekee ainutlaatuiseksi 
se, että se tarjoaa mahdollisuuden kilpailla kansainvälisellä 
tasolla omissa B-luokissaan myös rekisteröidyille työ- ja pal-
veluskoiraroduille ja perinteisille rekikoiraroduille – pari vuo-
sikymmentä sitten palveluskoirat olivatkin erittäin tuttu näky 
valjakkourheilukilpailuissa saksanseisojien ohella.

V ALJAKKOHIIHDON TÄMÄNVUOTINEN SOC keräsi mukaan 
kaikki Suomen ja maailman parhaat valjakkohiihtä-
jät muutamaa norjalaista lukuun ottamatta. Ilahdut-

tavaa oli, että tänä vuonna mukaan uskaltautui lähtemään 
myös muutama ihan tuore suomalainen harrastaja ja osa 
heistä selviytyi urakastaan loistavin arvosanoin. Suomalaisia 
oli mukana seurajoukkueina 16 kilpailijaa ja neljää poikke-
usta lukuun ottamatta kaikki edustivat joko Oulun palvelus-
koirayhdistystä tai Rovaniemen Palveluskoirakerhoa. Kymen 
Vetokoiraseuralta oli mukana kaksi edustajaa, Sisä-Suomen 
Valjakkourheilijoilta ja Hämeenlinnan Kennelkerholta yksi.

Talkoovoimaa ja pohjoismaista yhteistyötä
Kilpailun päätuomarina toimi Ruotsin Olle Rosen ja koirien 
hyvinvoinnista vastasi Riitta Kempe. Suurin kunnia kisojen 
onnistumisesta kuuluu kuitenkin pääjärjestäjän tehtävistä vas-
tanneelle  monitoiminaiselle Eeva Äijälälle, joka teki valtavan 
työn kisajärjestelyjen eteen. Talkooapuna, ratavahteina hääri 
paikallisen suunnistusseura Suunta 2000:n jäsenistöä. Ajan-
otosta vastasi Daniel Lehtonen, kanttiinista Kemin Seudun 4H 
Yhdistys ja paikalla oli myös Keminmaan SPR. Erityiskiitos on 
annettava myös latukoneen kuljettajalle. Yleisöä pitivät lämpi-
mänä kuuluttaja Pentti Blomster ja ruotsia ja norjaa sujuvasti 
jutusteleva Harri Hatunen, joka esiintyi sunnuntain koirahiih-
dossa myös kilpailijan roolissa menestyksekkäästi dn Caminsa 
kanssa. Kisajärjestelyt ja Kallinkangas saivat runsaasti kehuja 
ulkomaisilta osanottajilta ja muutenkin hyvä pohjoismainen 
yhteishenki näkyi ja kuului vilkkaissa kisatapahtumien jäl-
keisissä pöytäkeskusteluissa, joissa virisi paljon uusia ideoita 
toteuttaa pohjoismaista, ja erityisesti Pohjois-Suomen ja –Ruot-
sin välistä yhteistyötä valjakkohiihdon saralla myös jatkossa. 

Lauantai: Pulkkamatkat

TEKSTI  Anu Mäkinen

KUVAT  Mari Moisala (MM) ja Kauko Ruokolainen (KR)

Lauantaina 21.2. kisattiin pulkkaluokkien mestaruuksista ja 
mukaan oli ilmoittautunut 38 menijää. Paitsi Kallin haasteel-
lisuudestaan kuuluisat maastot, myös kisajärjestäjistä johtu-
mattomat seikat, kuten lumipyry ja kova eteläinen tuuli teki-
vät kilpailusta varsin haasteellisen. Latukonekuski oli tehnyt 
hienoa työtä kilpailu-urien kanssa, mutta muutamassa koh-
taa kova tuuli nietosti lunta uralle ja huono näkyvyys aiheutti 
pari ulosajoa. 

B-sarjojen ja 7 km:n matkan kovinta vauhtia kaikki luo-
kat huomioiden pitivät RPKK:n Anu Mäkinen ja ssu Black 
Widows Gentle Ganster (Poju). Pohjoismaiden mestaruus 
heltisi ajalla 17.52. Parivaljakko lähti sarjansa viimeisenä ladulle, 
mutta tuli ensimmäisenä maaliin, joten peli oli jo sillä selvä. 
Hopealle kiirehti Ruotsin Lisa Lindblom sinnikkään siperian-
huskyuroksensa kanssa ajalla 19.48. Pronssin saivat RPKK:n 
Kati Mansikkasalo ja atu Zenon (Nero) ajalla 20.16 min. 
Epäonniset RPKK:n Heidi Kyyrönen ja vpn Safekeepers 
Ain´t No Fool (Halla) jäivät neljänneksi, kun kovaa puhalta-
nut tuuli oli peittänyt alamäen mutkassa ladun ja Halla päätti 
valita reitiksi viereisen laskettelurinteen. Pulkan ja koiran sel-
vittämiseen meni valitettavan kauan aikaa, joten kärkisijoista 
kamppailun sijaan heidän oli tyytyminen neljänteen tilaan.

Miesten B-sarjan 10 kilometrin voittoon pulkkailivat 
ruotsiin Mats Johansson ja niinikään Lisa Lindblomin omis-
tama siperianhuskyuros ajalla 36.14. Ruotsin menestyneim-
pien ja erittäin kokeneiden B-hiihtäjien Erik Blomkvistin 
ja ssn Ba´Hunnas Thälvan oli tyytyminen tällä kertaa hei-
kon esityksen päätteeksi hopeaan ajalla 38.18. Suomen edus-
taja RPKK:n Antero Angelva ja beauceronuros Sucikan 
Cupido (Cubi) keskeyttivät ensimmäisen kierroksen jälkeen 
laskettuaan niinikään ulos radalta lähes samassa paikassa kuin 
Heidi ja Halla. Ulosajoon hyytyi koiran into tehdä töitä. 

Naiset A-sarjan 10 kilometriä kierrettiin kahtena erilli-
senä 5 km:n lenkkinä. Pohjoismaiden mestaruuden nappasi 
Ruotsin Sara Nilsson ja lkssu Birk ajalla 25.16. Hopea 
matkasi Ouluun Minna Viiden ja 1,5-vuotiaan lkssu Bran-
dyn mukana ajalla 25.55. Pronssille kiirehtivät RPKK:n tuo-
reet pulkkahiihdon maailmanmestarit Marika Tiiperi ja 
lkssu Sam ajalla 26.11. Niinikään Kanadassa MM-mitaleita 
kahmineet OPKY:n Maija Nivala ja lkssn Jessica sijoittui-
vat tällä kertaa seitsemänneksi ajalla 28.00. RPKK:n Niina 

Konttaniemi ja lkssu Kito olivat yhdeksänsiä, ja heidän 
aikansa oli 30.17.

Miesten A-sarjassa valjakkohiihdon 12 kilometrin (7+5 
km) pohjoismaiden mestaruus tiukassa sekuntitaistelussa meni 
Ruotsin Timo Silvolalle ajalla 30.20. Hopealle sijoittui Nor-
jan Kristoffer G. Olsen ajalla 30.22 ja pronssille Ruotsin 
Mikael Pettersson (30.23). Suomen ainoat edustajat Marko 
Viitahalme ja lkssu Jope sijoittuivat viidensiksi (31.14). 

Nuorten A-sarjoja hallitsivat tutut nimet. Tyttöjen 
17-20 v sarjan 7 km:n voiton vei Kiirunasta kotoisin oleva jun-
nujen EM- ja SOC 2008 –mestari Sara Johansson ajalla 
18.03. Sarjan kaikki kuusi osanottajaa olivat Ruotsista ja Nor-
jasta, kuten myös 17-20 v junioripoikienkin. Poikien mesta-
ruuden vei niinikään sarjassaan maailmalla menestyneimpiin 
lukeutuva Ruotsin Joakim Kristoffersson (18.08).

Pääjärjestäjä Eeva Äijälä 
Pääjärjestäjä Eeva Äijälä 

saa ansaitun halin ja 
saa ansaitun halin ja 

kehuja hyvintoimivista 
kehuja hyvintoimivista 

järjestelyistä kisojen ylituo-
järjestelyistä kisojen ylituo-

marilta Olle Rosénilta. (KR)
marilta Olle Rosénilta. (KR)

Yleisöä hereillä pitänyt 
Yleisöä hereillä pitänyt kuuluttaja-pari Pentti Bloms-

kuuluttaja-pari Pentti Bloms-ter (oik.) ja Harri Hatunen 
ter (oik.) ja Harri Hatunen vilkuttelevat iloisinana 

vilkuttelevat iloisinana kuuluttajakopistaan. (MM)
kuuluttajakopistaan. (MM)

Nuorten tyttöjen (PWJ) suvereeni voittaja molempina päivinä, Nuorten tyttöjen (PWJ) suvereeni voittaja molempina päivinä, 
Sara Johansson ja lkssn Sally, starttasivat ensimmäisten 
joukossa  pulkkapäivänä. (MM)

Kisajärjestelyt ja Kallinkangas saivat 
runsaasti kehuja ulkomaisilta osanotta-
jilta ja muutenkin hyvä pohjoismainen 
yhteishenki näkyi ja kuului vilkkaissa 
kisatapahtumien jälkeisissä 
pöytäkeskusteluissa...

Nuorten tyttöjen (PWJ) suvereeni voittaja molempina päivinä, Nuorten tyttöjen (PWJ) suvereeni voittaja molempina päivinä, 

Yleisöä hereillä pitänyt 
Yleisöä hereillä pitänyt kuuluttaja-pari Pentti Bloms-ter (oik.) ja Harri Hatunen vilkuttelevat iloisinana kuuluttajakopistaan. (MM)

Pääjärjestäjä Eeva Äijälä 

saa ansaitun halin ja 

kehuja hyvintoimivista 

järjestelyistä kisojen ylituo-

marilta Olle Rosénilta. (KR)
marilta Olle Rosénilta. (KR)
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Sunnuntai: Koirahiihto

KVKS:n Maria Viitahalme ja lkssu Jope jäivät puolestaan 
harmittavan sekunnin päähän edellä mainituista ja sijoitus oli 
tylyistä tylyin, neljäs. Marika Tiiperi ja lkssu Sam sijoit-
tuivat viidenneksi ajalla 26.17. Jo väliajoissa sijat 2.-5. olivat 
kuuden sekunnin sisällä. Sarjan 13. oli Niina Konttaniemi 
ja lkssu Kito ajalla 31.08. 

Miesten A-sarjassa koirahiihdon 14 kilometrin pohjois-
maiden mestaruuden voitti norjalainen Kristoffer G. Olsen 
ajalla 29.49. Hopea meni myös Norjaan Yngve Hoelille ajalla 
30.28 ja pronssi ruotsiin Mikael Petterssonille ajalla 30.23. 
Näin ollen mm. Kanadan MM-kisojen viisinkertainen maail-
manmestari Norjan Andreas Fossnes jätettiin SOC2009-kil-
pailussa kokonaan ilman mitalia. Oululainen Jyrki Mäkelä ja 
lkssu Kim sijoittuivat kymmenenneksi ajalla 33.19. SiSuVan 
Samuli Lappalainen keskeytti suorituksen, kun lainakoira ei 
suostunut yhteistyöhön. Samulin oma saksanpaimenkoira sai 
juuri ennen kisoja tulehduksen, joten ennakkoon aiotut B-luo-
kan pulkka- ja koirahiihtomatka jäivät näissä SOCeissa välistä.

Nuorten 17-20 –sarjoissa loistivat kärjessä samat nimet 
kuin edellispäivänä. Sara Johansson voitti tyttöjen kympin 
aikaan 22.23 ja Joakim Kristoffersson pojat ajalla 22.53. 
OPKY:n Saara Loukkola ja bcu Carpathian Forest 
Duracell (Nekku) edustivat hienosti suomea nuorten A-sar-
jassa B-sarjan osanottajapulan vuoksi. Saara ja pieni ja pippu-
rinen Nekku sijoittuivat kovassa tyttöjen sarjassa 10 kilomet-
rin koirahiihdossa viidenneksi ajalla 27.49. Alun perin Saara 
ja Nekku olivat ilmoittautuneet myös pulkkaluokkaan, mutta 
A-luokan painosääntö 0,7 x koiran paino olisi ollut kova taakka 
vedettäväksi Nekulle ennakkoonkin altavastaajan roolissa 
(B-sarjassa pulkan paino on 0,5 x koiran paino).  

Sunnuntaina näyttäytyi aurinkokin, keliolosuhteet olivat lois-
tavat ja myös kilpailusuoritukset sen mukaisia. 

Anun ja Pojun voittaessa taas ylivoimaisesti naisten 
B-sarjan 10 km (5+5 km) koirahiihdon ajalla 22.35, kirkas-
tivat Kati ja Nero puolestaan mitalinsa hopeiseksi ajalla 
24.29. Myös Heidi ja Halla onnistuivat suorituksessaan ja 
saivat pronssia ajalla 25.48. Vielä 5 km:n väliajoissa he oli-
vat kiinni hopeassa 20 sekuntia Anun ja Pojun perässä. Edel-
lispäivän pulkkamatkan hopeamitalistin Ruotsin Lisa Lind-
blomin siperianhuskynsä kera oli tyytyminen nyt neljänteen 
sijaan RPKK:n naisten rohmutessa kaikki mitalit. 

Ennakkoon jännittäväksi povattu miesten B-sarja koki 
viime hetken katoa sairastapausten vuoksi. Koirahiihdon suo-
menmestarit RPKK:n Samuli Nissinen ja ssu Zaphalayaz 
Face The Music (Roku) joutuivat jättämään kilpailun väliin, 
kun hiihtäjälle nousi kuume yön aikana. SM-hopeamitalistit 
HKK:n Tero Halonen ja bpmn Mecberger Esteri (Esteri) 
joutuivat puolestaan keskeyttämään 8 kilometrin jälkeen hiih-
täjän huonon olon vuoksi ollen siihen asti väliajoissa toisena. 
Viikolla sairastettu mahatauti oli vienyt miehen voimat täy-
sin. Ansaitun voiton nappasivat erinomaisen suorituksen teh-
neinä OPKY:n Harri Hatunen ja dn Deepdelight Catchy 
Cathy (Cami) ajalla 31.53. Ruotsalaiset Erik Blomqvist ja 
Mats Johansson koirineen jäivät kauas taakse.

Naisten A-sarjan 12 kilometrin kilpailu oli tiukkaakin 
tiukempi, vaikka Minna Viide ja lkssu Bergjordets Etz 
Odin (Odi) voittivatkin mestaruuden lähes minuutin erolla 
seuraaviin ajalla 25.00. Hopea ja pronssi jouduttiin jakamaan 
OPKY:n Maija Nivalan ja lkssu Karman sekä Ruotsin 
Sara Nilssonin ja lkssu Birkin kesken tasa-ajalla 25.51. 

Miesten A-sarjan keskinäistä vääntöä Kallinkankaan laskettelu-
Miesten A-sarjan keskinäistä vääntöä Kallinkankaan laskettelu-

rinteen nousussa. Vasemmalla (35) kisan miesten 12 km:n 

pulkan voittaja Ruotsin Timo Silvola & lkssu Wiktor, keskellä (34) 

kilpailun kakkonen Norjan Kristoffer G. Olsen & lkssu Hårek. 

Ruotsin Thomas Henriksson ja lkssu Jute (33) sijoittuivat 

kahdeksanneksi. (MM)

Naisten A-sarjan 10 km:n hopea-

mitalistien Minna Viiden ja vasta 1,5

-vuotiaan lkssu Brandyn tyylinäyte. (MM)

Kaksinkertaiset SOC-kultamitalistit Anu Mäkinen ja ssu Black Widows Gentle Ganster ”Poju” lähtivät sarjansa 
Black Widows Gentle Ganster ”Poju” lähtivät sarjansa PWB viimeisenä matkaan ja tulivat ensimmäisenä maa-liin. Peli oli jo sillä selvä, voitto tuli lähes kahden minuu-

liin. Peli oli jo sillä selvä, voitto tuli lähes kahden minuu-
tin erolla seuraavaan. (KR)

B-naiset kapuamassa samaista rankkaa nousua. Kärjessä 

B-naiset kapuamassa samaista rankkaa nousua. Kärjessä 
etenevät SOC-tuplakultamitalistit Anu ja ssu Poju, toisena 

etenevät SOC-tuplakultamitalistit Anu ja ssu Poju, toisena 
pronssimitalistit Kati Mansikkasalo ja atu zenon ”Nero”, 
kolmantena Heidi Kyyrönen ja vpn Safekeepers Ain´t No 
Fool (Halla). Alinna rinnettä kapuamassa hopeamitalisti 
Ruotsin Lisa Lindblom ja shu Koyanokks Kasper. Kuva Suvi Mansikkasalo.

Marko Viitahalmeen ja lkssu 
Jopen lennokasta menoa miesten 

12 km:llä. Vauhti riitti tällä kertaa 
viidenteen sijaan. (KR)

Paitsi Kallin haasteel-
lisuudestaan kuuluisat 
maastot, myös kisajär-
jestäjistä johtumattomat 
seikat, kuten lumipyry 
ja kova eteläinen tuuli 

tekivät kilpailusta varsin tekivät kilpailusta varsin 
haasteellisen .

Ylh. Marika Tiiperi ja lkssu Sam (kesk.) ruotsalaisnaisten tiukassa 
puristuksessa naisten A-luokan 12 km:llä. Marikan ja Samin sijoitus oli 
viides 1.17 kärkeen. 

N A -sarja tarjosi jännitystä tuloslistoille asti, sillä hopeamitali jaettiin Mai-
ja Nivalan & lkssu Karman ja Ruotsin Sara Nilssonin & lkssu Birkin kesken. ja Nivalan & lkssu Karman ja Ruotsin Sara Nilssonin & lkssu Birkin kesken. 
Pronssi jätettiin siis jakamatta. Neljänneksi sijoittuneet Maria Viitahalme ja Pronssi jätettiin siis jakamatta. Neljänneksi sijoittuneet Maria Viitahalme ja 
lkssu Jope hävisivät puolestaan sekunnin hopeamitalisteille. Kilpailun 
voittivat ylivoimaisesti 51 sekunnin turvin Minna Viiden ja lkssu Odi. 
Kuvat Mari Moisala ja Kauko Ruokolainen (palkintopalli).

Kaksinkertaiset SOC-kultamitalistit Anu Mäkinen ja ssu 
Kaksinkertaiset SOC-kultamitalistit Anu Mäkinen ja ssu Black Widows Gentle Ganster ”Poju” lähtivät sarjansa 

liin. Peli oli jo sillä selvä, voitto tuli lähes kahden minuu-
tin erolla seuraavaan. (KR)tin erolla seuraavaan. (KR)

B-naiset kapuamassa samaista rankkaa nousua. Kärjessä 

B-naiset kapuamassa samaista rankkaa nousua. Kärjessä 
etenevät SOC-tuplakultamitalistit Anu ja ssu Poju, toisena 

Miesten A-sarjan keskinäistä vääntöä Kallinkankaan laskettelu-
Miesten A-sarjan keskinäistä vääntöä Kallinkankaan laskettelu-

mitalistien Minna Viiden ja vasta 1,5

-vuotiaan lkssu Brandyn tyylinäyte. (MM)

jestäjistä johtumattomat 

tekivät kilpailusta varsin 

ja Nivalan & lkssu Karman ja Ruotsin Sara Nilssonin & lkssu Birkin kesken. 
Pronssi jätettiin siis jakamatta. Neljänneksi sijoittuneet Maria Viitahalme ja 
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Rovaniemen Palveluskoirakerhon kokenut Rovaniemen Palveluskoirakerhon kokenut 
B-naiskaksikko Anu Mäkinen ja ssu Poju 
(kultaa pulkka ja koirahiihto) sekä Kati Mansik-
kasalo ja 5-vuotias atu Zenon (pronssia pulkka 
jahopeaa koirahiihto) kapuamassa viimeistä jahopeaa koirahiihto) kapuamassa viimeistä 
nousua kohti naisten B-luokan 1o km:n koira-nousua kohti naisten B-luokan 1o km:n koira-
hiihdon kaksoisvoittoa. Kuva Mari Moisala.hiihdon kaksoisvoittoa. Kuva Mari Moisala.

Saara Loukkola ja bcu Carpathian Forest Duracell “Neccu” joutuivat kylmään kyytiin saksan-seisojien joukossa jun-nutyttöjen koirahiihdossa. Ruotsin Ida Pontén on juuri ohittanut parivaljakon. Kuva Mari Moisala.

Kielitaitoisen kuuluttajan Harri Hatusen varsinai-Kielitaitoisen kuuluttajan Harri Hatusen varsinai-Kielitaitoisen kuuluttajan Harri Hatusen varsinai-Kielitaitoisen kuuluttajan Harri Hatusen varsinai-
nen pesti oli osallistuminen miesten B-luokan 
koirahiihtoon dn Deep Delight Catchy Cathyn, 
Camin kanssa. Tuloksena ylivoimainen voitto ja 
hienot tuuletukset palkintopallilla. Lähtöä taus-
talla tarkkailemassa Riitta Kempe ja Eeva Äijälä. 
Kuvat Mari Moisala.

Heidi Kyyrösen ja vpn Hallan 
pronssinarvoista menoa N B 
-sarjassa. Valkoinen paimen 
ei ole ihan jokapäiväinen näky 
tämän tason karkeloissa... 
Kuva Kauko Ruokolainen.Kuva Kauko Ruokolainen.

Sunnuntaina näyttäytyi aurinkokin, 
keliolosuhteet olivat loistavat ja myös 

kilpailusuoritukset sen mukaisia. 

Jyrki Mäkelä ja lkssu Kim 

olivat miesten A-sarjan 10. 

Kuva Mari Moisala.

UUTISPOIMINTOJA nettisivuilta 14.4.2009 
, FINNMARKSLÖPETISSA (www.finnmarkslopet.no) 500 kilometrillä Ronny Wingren 
tuli toiseksi norjalaisen Arnt Ola Skjerve voittaessa. Jaakko Mölsä (SHS) sijoittui 
yhdenneksitoista. Jukka Honkapirtti keskeytti. 1000 km:llä Aki Holck sijoitui yhden-
neksitoista. Mikael Jutilan sijoitus oli 17. Voitta oli norjalainen 
Inge-Marie Haaland. 

, AMUNDSEN RACEN 422 km:n kilpailussa (Amundsen Race –long distance 
dog sleg race in Norway and Sweden, www.amundsenrace.com) Aki Holckin sijoitus oli 
10. ja Mikael Jutilan 18. Voittaja oli norjalainen BjØrnar Andersen. 

, PASVIK TRAILIN 280 kilometrin kilpailussa (www.pasviktrail.com) 
avoimen luokan voittaja oli Ole Wingren. Juha-Pekka Björkstedt sijoittui 6:ksi, 
Joni Elomaa 8:ksi ja Aki Holck 10:ksi. 8-koiran luokassa Jaakko Mölsä oli 9. Tässä 
luokassa voittajana oli saksalainen Gunter Kriegel. Suomesta mukana olivat myös 
Philip Ross ja Alister Dunlop joiden sijoitukset 8-koiran luokassa olivat 5. ja 18.  
 
, ARCTIC BARENST RACE 2009 (www.arcticbarentsrace.ru) kutsukisoissa Aki 
Holck sijoitui toiseksi. Tämän kilpailun tulokseen laskettiin myös ajat Amundsen 
race - ja Pasvik trail -kilpailuista. Norjalainen Robert Sorlie vei kisan voiton.

SEURAESITTELYSSÄ SUOMALAINEN 
SIPERIANHUSKYSEURA RY.

S U O M A L A I N E N S I P E R I A N H U S K Y -S E U R A  eli SHS on 
VUL:n jäsenseuroista suurin jäsenmäärä huomioi-
den ja jäseniä seuralla on ympäri Suomea. Seura on 

perustettu vuonna 1967 edistämään siperianhuskyrodun ter-
veyttä ja käyttöominaisuuksia sen alkuperäisessä käyttötarkoi-
tuksessa rekikoirana. VUL:n jäseneksi seura on tullut 2002 ja 
tällä hetkellä jäseniä on 791, joista suurin osa on siperianhus-
kyjen omistajia, mutta mukaan mahtuu myös muita rotuja ja 
risteytyskoiria.

Seuran toimintaan kuuluu kilpailujen sekä kilpailu- ja käyt-
tökokeiden järjestäminen. Kilpailuja järjestetään niin reellä 
kuin kärryillä ja lisäksi kilpailujen yhteydessä järjestetään 
Suomen Kennelliiton alaisia rekikoirien kilpailukokeita ja eril-
lisiä rekikoirien käyttökokeita. SHS on järjestänyt rotukohtai-
sen kasvattajakurssin monena vuotena ja vuosittain se järjes-
tää siperianhuskyjen erikoisnäyttelyn. Vuosittain järjestetään 
myös kesäpäivät ja seura on järjestänyt lisäksi erilaisia teema-
päiviä, kuten valjaskursseja ja nuorten leirejä. Seuran paikallis-
osastot järjestävät lisäksi yhteistreenejä sekä muita tapahtumia. 
SHS:lle kuuluu myös koetuomareiden ja –toimitsijoiden koulu-
tus sekä tulevien rodun näyttelytuomareiden koulutus. Seuran 
kotisivujen keskustelufoorumi on Suomen vilkkain rekikoira-
aiheinen palsta ja lisäksi seura julkaisee lehteä neljä kertaa vuo-
dessa ja vuosittain vuosikirjan kauden tuloksista. Näkyvyyttä 
seura on saanut myös olemalla osastona mukana niin Helsingin 
Messukeskuksen Voittajanäyttelyssä kuin erämessuilla.

Valjakkourheilun lajeista painopiste on valjakkoajossa niin 
sulanmaan lajeissa kuin talvellakin. SHS:n jäsenet edustavat 
isoa osaa valjakkourheilijoista 1-2 koiran kärryluokista aina 
avoimen luokan valjakkoajoon niin lyhyillä kuin pitkillä mat-
koilla. Kuluneena talvikautena SHS:aa edustettiin myös Fin-
markslöpet 500:lla ja Pasvik trailissa. Uutena lajina seuran 
jäsenet ovat viime vuosina kilpailleet myös koirajuoksussa.

Keväisin terveisin,    Vuokko

TEKSTI Vuokko Liimatta, SHS:n puheenjohtaja

KUVA Antti Mäkiaho

Kuva Kauko Ruokolainen.Kuva Kauko Ruokolainen.

jahopeaa koirahiihto) kapuamassa viimeistä 
nousua kohti naisten B-luokan 1o km:n koira-
hiihdon kaksoisvoittoa. Kuva Mari Moisala.

Jyrki Mäkelä ja lkssu Kim 

olivat miesten A-sarjan 10. 

Saara Loukkola ja bcu Carpathian Forest Duracell “Neccu” joutuivat kylmään kyytiin saksan-seisojien joukossa jun-nutyttöjen koirahiihdossa. Ruotsin Ida Pontén on juuri ohittanut parivaljakon. Kuva Mari Moisala.

Rovaniemen Palveluskoirakerhon kokenut Rovaniemen Palveluskoirakerhon kokenut Kielitaitoisen kuuluttajan Harri Hatusen varsinai-
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IDITAROD – KOIRAVALJAKKOKISAN 
HURMAA ALASKASSA

The Last Great Race on Earth

Tapasin myös nuoren Heather Siirtolan, jonka juuret ovat 
Suomessa. Hän tunnisti minut viime vuodelta. Vein hänelle 
matkaevääksi Suomi-suklaata.

Vihdoin ensimmäinen valjakko saapui lähtöviivalle. Isännän 
ja koirien yhteys on liikuttavan käsin kosketeltava. He tarvitse-
vat toinen toisiaan kovissa olosuhteissa.  Ajajat viipyivät viime 
sekunteihin asti koirien luona, hyvästelivät rakkaansa ja tuki-
joukkonsa ja siirtyivät reen taakse. Koiria on vaikea pidätellä. 
Ne reuhtoivat ja kaivautuivat lumeen. Kun 10 sekuntia on jäljellä 
lähtöön, alkaa ääneen laskenta. Aivan kuin koirat ymmärtäisivät 
sen! Sitten ne ryntäävät matkaan eikä niitä pidättele edes jarru-
lauta reen takaosassa. Koirien iloa oli ihana katsella.

Sitten alkoi 1800 kilometrin matka kohti Beringin salmea 
ja Nomea. Se on vertaansa vailla oleva suoritus ankarissa olo-
suhteissa, johon vain harva pystyy. Reitti oli rajattu aidoin jär-
ven jään yli, sen jälkeen puisin merkein.  

Paluumatkalla mietin, haluaisinko kokea tuon saman?  
Lähtö pimenevään, kylmenevään iltaan, tavoitteena ensimmäi-
nen tarkastuspiste noin viiden tunnin ajon päässä.  Siellä koi-
rien ruokkiminen vie noin tunnin, sitten ehkä muutama tunti 
omaa unta. Seurana kuutamo, ulvovat sudet, pureva tuuli, pak-
kanen, syvät hanget. Ja matka jatkuu.Kylmyys on aina seurana. 
Tarkastuspisteiden välillä saattoi kulua kaksi tuntia tai 24 
tuntia.  Ei, minulle riittää vapaaehtoisrooli.

Taistelua minuuteista
Kisa kävi kiivaana. Monet tarkastuspistepysähdykset olivat vain 
muutamia minuutteja. Taukoja pidettiin taktisista syistä niiden 
ulkopuolella. Alkumatkasta päivätauot olivat pidempiä, koska 
yöksi sää kylmeni ja hanki koveni. Kisaa saattoi parhaiten seu-
rata Millenium-hotellin puhelinhuoneessa, jossa kisa eteni 
reaaliajassa. Jokaisella valjakolla oli GPS-lähetin, joten tilanne 
kuvaruudulla vaihtui joka hetki. Kaksinkertainen(2007-2008) 
voittaja Lance Mackey otti aika nopeasti johdon.  Seurasin eri-
tyisesti uusia ystäviäni: Jim Lanier, Eric Rogers, Mike Supre-
nant, Alie Zirkle, Sebastian Schnuelle ja Alan Moore. Jokaisella 
tarkastuspisteellä eläinlääkäri tarkisti koirat. Moni koira lennä-
tettiin Anchorageen jo alkutaipaleelta. Millenium-hotellin ran-
nassa ne makasivat hiljaa oljilla värikkäät peitot päällään. Lii-
kuttava ja vähän surullinenkin näky. Kaipasivat isäntiään ja 
muita koiria. Eläinlääkäri tarkastaa koirat ja määrää hoidon. 
Nyt useimmat olivat vain väsyneitä ja rasittuneita. Koirat sai-

R E I L U N 1800 K I L O M E T R I N T A I V A L  Nomeen Beringin 
salmen rannalle muuttui pikku hiljaa raastavaksi 
haasteeksi 67 valjakolle, joista 15 ei koskaan päässyt 

perille. Pahimmillaan tuulen ja pakkasen vaikutus oli – 50 °C.  
Matkan pituutta kuvatkoot 11/2 kertaa Suomen mitta seiso-
villa jaloilla!

Kilpailun alkaessa Anchoragesta maaliskuun 7. päivänä 
aurinko häikäisi kirkkaudellaan. Sää oli koirille liian lämmin 
ja lumi upottavan pehmeää.  Neljäs Avenue täyttyi lumesta, koi-
rien haukunnasta, kulje-tusautoista, heinistä, ruoka-astioista, 
ystävistä ja tuntemattomista.

Jokaisella ajajalla on oma tapansa valmistautua. Reet esiin 
ja niiden varustaminen, koirien syöttäminen, ihmisten tapaa-
minen, haastattelut, kuvaukset, nimikirjoitusten jakaminen: 
tämä kaikki on Iditarod-ajajan arkipäivää. Tapasin monta tut-
tua ajajaa, jokainen tervehti iloisesti.

Kuvernööri Sarah Palinin tytär Piper avasi kisan. Seura-
sin lähtöä parhaalta paikalta eli lähtöviivalta! Valjakot lähtivät 
kahden minuutin välein seremonialliselle 20 mailin taipaleelle, 
useimmilla koirilla oli vedettävänä kaksi rekeä, toisessa istui 
arvonnan voittanut Idita-Rider. 

Ennen lähtöä tarvittiin usein 20 henkeä pitämään koirista 
kiinni, etteivät ne rynnänneet matkaan ennen aikojaan. Alaskan 
huskyt ovat siperialaisia kaimojaan pienempiä, mutta äärettö-
män voimakkaita. Valjakko toisensa jälkeen pääsi matkaan ja 
kun suosikkini Lance Mackey, vuosien 2007-2008 voittaja  oli 
koirineen rynnännyt liikkeelle, vaihdoin paikkaa 20 mailin mit-
taisen reitin päätepisteeseen juuri sopivasti Lancen kaartaessa 
maaliin halki tosi talvisen maiseman.

Tämä oli vain verryttelyä. Karavaani siirtyi 100 kilomet-
riä pohjoiseen. Willow on varsinainen lähtöpaikka sunnun-
taina iltapäivällä. Sieltä alkoi totinen taisto aikaa ja luonnon-
voimia vastaan: 

Re-start ja valjakot tositoimiin
Ajajat asettuivat autoineen lähtöpaikan viereen. Mukana oli-
vat perheet ja tukijat. Monet nauttivat yhdessä lounasta ennen 
lähtöä. Tunnelma oli odottava. Reet pakattiin harkiten, tava-
raa oli paljon ja niiden on löydyttävä nopeasti ja helposti. Eric 
Rogers istui avaruuslakanalla ympärillä kymmeniä tarvikkeita. 
Mukana pari pussia koirien välipaloja eli jäätyneitä lihakim-
paleita!   

vat ruokaa ja juomaa ja illalla ne kuljetettiin Anchoragen nais-
vankilaan, jossa vangit huolehtivat koirista, kunnes isänä palaa. 
Eläinterapia on hyvä vaihtoehto vangeille. Upea ohjelma.

Magic Mackey voitti jälleen
Yhdeksän vuorokautta, 21 tuntia ja rapiat päälle; tuossa ajassa 
Lance Mackey saapui Nomeen väkijoukon hurratessa. Punai-
sen lyhdyn voittaja eli kisan viimeinen valjakko oli perillä kuusi 
vuorokautta myöhemmin. Voittaja sai 69.000 USD sekä pick 
up-kuorma-auton. 

Mutta ei voittajan taivalkaan ollut mutkaton.  Hän nukahti ker-
ran ennen tarkastuspistettä ja koirat harhautuivat reitiltä. Herät-
tyään hän palasi yli puoli tuntia takaisin ja löysi reittimerkit. 

Matkalla hän voitti useita palkintoja. Ensimmäisenä Yuko-
nille saapuvalle, tällä kertaa Anvikiin, tarjotaan 8 lajin ate-
ria. Viime vuonna hän söi  tämän päivällisen aamulla klo 8! 
Päätteeksi tarjoiltiin After Eight Mint, joka ei ollut minttusuk-
laata, vaan 3500 USD:n arvoinen Alaska Mintin eli rahapajan 
lyömä kolikko. Myös Beringin salmen rannan ensimmäiselle oli 
palkintona puhdasta kultaa 2500 USD:n edestä. 

Nortonin lahden jäälakeuden ylitys Beringin salmella oli 
varsinainen voimainkoetus. Tuuli puhalsi jopa 35 mailia tun-
nissa, pakkanen puri jopa koirien nenänpäitä. Aavaa selkää 
riitti kymmeniä kilometrejä ilman minkäänlaista suojaa. 

Menetin sydämeni Alaskalle vuosia sitten, nyt sen on vienyt 
myös Iditarod. Tämän pohjoisen osavaltion maisemat mykis-
tävät. Iditarodin aikaan Alaska on täydellinen talven ihme-
maa.  

TEKSTI JA KUVAT

Nanna Katavisto, Iditarod-vapaaehtoinen

Jälleen kerran luonto osoitti voimansa, kun Alaskassa käytiin 
37. kerran maailman vaativin koiravaljakkokisa, IDITAROD.  

IDITAROD 2009 
PÄHKINÄNKUORESSA

Kilpailu juontaa juurensa vuoteen 1925, jolloin Nomessa oli paha kurkku-
mätä-epidemia ja 20 koiravaljakkoa pelasti kaupungin viemällä sinne lääkettä. 
Joe Redington Senior halusi kunnioittaa tuota valtavaa ponnistusta ja toimi 
Iditarodin isänä. Ensimmäinen kisa järjestettiin vuonna 1973. 

Leonhard Seppala-pokaalin saa kisan aikana koiriaan parhaiten kohdellut 
ajaja. Seppala oli yksi vuoden 1925 urhollisista lääkkeen kuljettajista.

Iditarodista sanotaan, että se on 1000 miles of hell and ice, 49 miles of 
tears eli 1000 mailia helvettiä ja jäätä, 49 mailia kyyneleitä. Usein reitti on tuon 
1049 mailia ja kyyneleet tulevat siitä ilosta, että on selviämässä perille!

Osallistumismaksu tänä vuonna oli 4000 USD. Osallistumiskustannuk-
set ovat huimat 25 000-75000 USD. Ystäväni Mary Schields käytti vuonna 
1974 aikaa 28 päivää.

Anchorage-Nome, matkaa 1122 mailia, normaalisti noin 1049, 49 
mailia ovat kunnioitus Alaskalle, joka on 49. osavaltio..

Valjakoita lähti matkaan 67. Maaliin asti pääsi 52 valjakkoa. Kisan alussa 
jokaisella on 16 koiraa. 

Eteläinen reitti, joka kulkee Iditarodin autiokylän kautta. Se on kahdesta 
reitistä toisten mielestä pahempi. Yksi syy on vastaan puhaltava tuuli, joka 
on usein pureva ja lisää kylmyyttä jopa 15 asteella.

Tarkastuspisteitä reitillä on 25, kolme pakollista taukoa, 1 x 24 
tuntia, 2 x 8 tuntia.

Pakollisia varusteita olivat GPS-paikannin, kirves, lämmin makuu-
pussi, keittoastia ja polttoainetta koirien ruoan lämmittämistä varten sekä 
tassunsuojat, joita kisassa kuluu 500-1000. Ennätys on alle 9 vuorokautta. 
Pienin mahdollinen voittomarginaali oli, kun Lance Mackeyn isä, Dickie 
voitti 1978 sekunnilla!

Lisää tietoa: www.iditarod.com 

Eric Rogers pakkaa 
rekeään sunnuntain 

Re-startin alla.

Tuleva voittaja Lance Mackey seremoniallisen etapin maalissa. 

Seurana kuutamo, ulvovat sudet, 
pureva tuuli, pakkanen, syvät 
hanget. Ja matka jatkuu.
Kylmyys on aina seurana.

Eric Rogers pakkaa 
rekeään sunnuntain 

Re-startin alla.

Kylmyys on aina seurana.

Lisää tietoa: www.iditarod.com 

Ally Zirklen tiimi valmistautuu lähtöön. 
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VINDELÄLVSDRAGET 2009 

Viikolla 11 koitti taas se aika vuodesta, että saimme vihdoin suunnata matkamme kohti Pohjois-
Ruotsia ja Vindelälvsdragetia! Tänäkin vuonna ainoa täyssuomalainen joukkue mukana kisassa oli 
Rovaniemen Palveluskoirakerhon joukkue, johon meidät Hämeen hitaat jälleen hyväksyttiin mukaan 
seikkailemaan. Valitettavasti emme saaneet samaa kisanumeroa (17), mikä meillä oli viime vuonna 
– tänä vuonna takavuosina tuolla numerolla osallistunut joukkue oli taas mukana, joten heillä oli 
”etuotto-oikeus” numerolle ja saimme sitten joukkueellemme vapaana olleen numeron 23. Eipä 
numerolla väliä, tosin sisäpiirin vitsinä viimevuotinen ”sjutton också” oli sinänsä ihan hupaisa…

J O U K K U E E N I H M I S K O K O O N P A N O  oli sama kuin viime 
vuonna – tänä vuonna koko tiimi pääsi aloittamaan 
kisan heti avajaispäivänä, joten ulkopuolisia hiihtoapuja 

ei nyt tarvittu. Koirajoukkueessa oli muutamia muutoksia edel-
lisvuoteen, joukkueemme oli virallisesti vahvistunut Mäkisen 
Anu ssu Pojulla, Tiiperin Marikan lkssu Lorella sekä 
Päivärinnan Markuksen kisaamalla ssu Axulla. Näiden 
”kisajunnujen” lisäksi RPKK:n joukkueessa olivat mukana 
Konttaniemen Niinan lkssu Kito ja kkssu Jaki, Man-
sikkasalon Katin atu Nero, Karjalaisen Jarnon ssn 
Blanca, Haanpään Lean ssn Roxy, Anun ssu Peto ja 
Marikan lkssut Olle ja Sam. Joukkueessamme oli siis 5 
saksanseisojaa, 5 suursnautseria ja yksi airedalenterrieri. Jari 
toimi jälleen tuikitärkeässä huoltajan roolissa – huoltojouk-
kojen merkitys todella korostuu tällaisessa pitempikestoisessa 
kisassa. Kieltämättä meillä on näissä kahdessa kisassa porukka 
ollut minimissään, kuskeja eri etapeille on pitänyt välillä vähän 
sumplia ja ylimääräiset käsi- (ja kamera-) parit olisivat olleet 
monessa paikassa mukava lisä :o), mutta hienosti ollaan pien-
ten kommellusten kautta selvitty ja hankittu näitä unohtumat-
tomia kokemuksia.

Järjestyksessään 22. Vindelälvsdraget toteutui tänäkin 
vuonna täysmittaisena sään haltijan ollessa suotuisa. Mat-
kaan starttasi 33 joukkuetta, viime vuosina suvereenisti kisaa 
hallinnut ja sen kolme kertaa peräkkäin voittanut itävaltalainen 
Alpentrail ei tänä vuonna ollut osallistujien joukossa, mutta 
monikansallisia joukkueita oli valjakoissa mukana –  kisan 
voittajajoukkueessa oli mukana useita eri kansallisuuksia, 

mm. suomalaiset Anu Jaakonsaari ja Leena Virta! Uskomatto-
man eritasoisia koirakoita kisassa oli mukana, vaikka kisasään-
nöissä edellytetään, että osallistuvien koirien tulee olla tehtä-
vään harjoitettuja. Melkoisen tanakoita (kieltämättä enem-
män oloneuvokselta kuin kisatykiltä vaikuttavia) koiria näh-
tiin starttiviivalla ja muutama vähän harvinaisempikin veturi 
oli tänä vuonna kisaamassa (mm. beagle ja pohjanpystykorva 
toimivat viestinviejinä). 

Vindelälvsdragetin kuuluisat yhteislähdöt
Yhteislähdöt kunkin kisapäivän aamuna olivat jälleen hienoa 
seurattavaa – yhteenajoilta vältyttiin ja koirien into oli huu-
maavaa katsottavaa. Yhteislähdöissä oli hyvinkin mukana 60-
80 koiraa useat 8-koiran valjakot ja 2-koiran hiihtäjät mukaan-
lukien, joten nopeat lähtijät ottivat heti lähdössä helposti muu-
taman kymmenen koirakon ohitukset – mikäpä voisi olla koi-
ralle motivoivampaa! Uskomattoman keskittyneesti koirat 
tilanteissa toimivat, edes meidän joukkueen juniorikoirat eivät 
juuri viitsineet korviaan lotkauttaa ensimmäisten ohitustensa 
jälkeen ja protesteilta säästyttiin, vaikka muutama läheltä piti 
tilanne meinasi vastaan tullakin.

Reitit
Reitti myötäili Vindelälven – joen vartta lähes samoja reittejä 
kuin viime vuonna – vain kahdelle osuudelle oli tehty pieniä 
muutoksia, jotka eivät oleellisesti vaikuttaneet viestimatkan 
pituuteen. Kilometrejä koirakoille kertyi taas nelisen sataa – 
ihan metrin tarkkoja lukemia ei saatavilla ole, koska lumitilan-
teen mukaan talkoilla tehtävät kelkkaurat elävät hieman omaa 
vuosittaista elämäänsä. Kisalatu-uriin (nehän useimmiten on 
tehty valaistuille ulkoilureiteille kunnon latutamppareilla) ver-
rattuna moottorikelkkaurareitti on lievästi sanottuna mielen-
kiintoinen ja raskas – kaikkialla ei pysty edes osaava hiihtäjä 
(saati sitten tällainen sunnuntaihiihtelijä) etenemään luistele-
malla ja välillä järviosuuksilla oli taipaleella ihan silkkaa vesi-

TEKSTI Lea Haanpää

KUVAT Lea Haanpää (LH), Jari Kokko (JK) ja Marie Olsson (MO)

toimivat viestinviejinä). 

Rovaniemi BHK (23) vasemmalta lukien: Jari Kokko, kkssu Jaki, Niina Konttaniemi, Jarno karjalainen, ssn Blanca, Marku Päivärinta ja 
ssu Axu, ssn Roxy, atu Nero, Kati Mansikkasalo, Anu Mäkinen, ssu Peto, ssu Poju, Marika Tiiperi, lkssu Sam, lkssu Olle ja lkssu Lore, 
sekä Kameran linssin toisella puolen Lea Haanpää.

Näin starttasi Vindelälvsdraget 2009 

Ammarnäsistä. Roi BHK:n aloittajina Anu 

ja yhteisstarttien ensikertalainen ssu Poju. (LH)

sohjoa. Mutta on se vaan oikeasti hienoa ja elämys, kun hiih-
telee jäällä tai rantatöyräällä ja vieressä kuohuu sula koski ja 
koira vetää täyttä laukkaa naru piukalla… Valjakoiden kulku 
samalla baanalla toki omalta osaltaan muokkaa ja möyhentää 
uran pintaa, mutta tilanne on kaikille sama ja urat ovat turvalli-
sia edetä (ja hyvin opastettuja). Kilpailun maalipaikka oli muu-
tettu varsin mielenkiintoiseksi – tai ei siinä muuta mieleenpai-
nuvaa oikeastaan ollut kuin se, että viimeiset 100 m hiihdettiin 
lähes hiekalla ja samalla koko tuon alueen matkalla oli kannus-
tavaa yleisöä, mikä tuntui hämmentävän ainakin meidän jouk-
kueemme ankkurina juossutta Blancaa – koira tuntui ihmette-
levän, että joko tämä nyt loppui, ai jaa ei sittenkään...

3. pv. osuus nro 18:1 Vormsele-Enebacken 12 km: Jarno ja Blanca joen jäällä Enebackenin vapaaehtoiseen vaihtoon saapumassa. (JK)
vapaaehtoiseen vaihtoon saapumassa. (JK)

4. pv: Koivumetsää mantereella 
kulkevan osuuden varrella. (MO)

3. pv / nro 15:1 Vindel-
heden-Råstrand 12 km: 
Marika ja Lore hienossa 
männikkörinteessä. (JK)

4. pv / nro 27 Vindeln-Vindelheden 14 km:

Kati ja Nero suksivat kuusikossa. (MO)

... ja kumpareikkoa. (MO)

vapaaehtoiseen vaihtoon saapumassa. (JK)

4. päivän metsä-crossia: 

Ollako reitillä vai tuliko hätä? (MO)

Hiihtäjät ja 
valjakot sulassa 
sovussa. (MO)

 talkoilla tehtävät 
kelkkaurat elävät hie-
man omaa vuosittaista man omaa vuosittaista man omaa vuosittaista man omaa vuosittaista 
elämäänsä....elämäänsä....

Yhteislähdöissä oli hyvinkin mukana 
60-80 koiraa useat 8-koiran valjakot ja 
2-koiran hiihtäjät mukaanlukien

3. pv / nro 15:1 Vindel-
heden-Råstrand 12 km: 
Marika ja Lore hienossa 
männikkörinteessä. (JK)

... ... Anu puolestaan näyttää vaihtoon 

saapumisen mallia hiihtotyylillä. (JK)

man omaa vuosittaista man omaa vuosittaista man omaa vuosittaista 
elämäänsä....

... ... Anu puolestaan näyttää vaihtoon 

saapumisen mallia hiihtotyylillä. (JK)

vesisohjoa... 

         
 ajajien tyyli... (JK)

”Jaksaa painaa!”, kannus-

taa Olle-herra 10-v . (LH)
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Keskiviikko 11.3. ilmoittautuminen
Kilpailu käynnistyy aina läntisen Ruotsin pienestä tunturikylästä 
Ammarsnäsistä ja päättyy Vännasbyhyn lähelle Umeåta. Kati ja 
Anu osallistuivat kisojen aattona keskiviikkona joukkueenjoh-
tajien palaveriin ja hoitivat ilmoittautumismuodollisuudet sekä 
majoittuivat kisakeskuksena toimivaan Ammarnäsin Wärdshu-
siin muun joukkueen viettäessä kaksi ensimmäistä yötä Sorse-
lessä yksityiseltä vuokratussa isossa kaksikerroksisessa oma-
kotitalossa aivan kivenheiton päässä 2. kisapäivän lähtöpai-
kasta. Talonväki meni evakkoon tuttaviensa luokse siksi aikaa 
ja saimme siis käyttöömme täysin varustetun majapaikan. Talon 
emäntä oli niin vieraanvarainen, että jopa antoi luvan pissit-
tää koirat talon toisen kerroksen parvekkeelle (heidänkin koi-
ransa kuulemma tekee sinne pienet hätänsä) – mitä toki emme 
tehneet – saatoimme vain kuvitella, miten viihtyisää terassin 
alla mahtaisi olla kevätauringon sulattaessa lumet, jos kaikki 
11 koiraamme olisivat huolellisen nesteytyksen jälkeen käytetty 
parvekkeella tyhjennyksellä. Kulttuurierona koti-Suomeen on 
ainakin ruotsalaisten käytäntö antaa oma kotinsa ventovierai-
den käyttöön – ei ihan taitaisi onnistua meillä Suomessa?

Torstai 12.3. Ammarnäs-Sorsele
Kilpailusuoritukset alkoivat torstaiaamuna – 5 asteen pikku 
pakkasessa. Ammarnäs-Sorsele –väli (96,5 km) oli jaettu kah-
deksaan osuuteen (8,5 - 21,5 km, yksi vapaaehtoinen vaihto) ja 
Anu starttasi Pojun uran ensimmäiseen yhteislähtöön 9,5 km:
n taipaleelle ja teki vapaaehtoisessa vaihdossa koiran vaihdon 
jatkaen lopun 21,5 km:n urakasta Peton kanssa. Päivän mit-
taan vaihdoissa vähän sattui ja tapahtui: Jarnon vetovyö otti 

ja katkesi lähtökiihdytyksessä – onneksi viestin tuoneen Nii-
nan vyöllä päästiin suhteellisen joutuisasti jatkamaan matkaa 
(kotiin palattua selvisi, että Blancalle oli tuossa tössäyksessä tul-
lut oikeaan lapaan ja vasempaan takareiteen pienet revähdyk-
set – mutta eipä pieni sisukas riiseni niistä vaivautunut ilmoit-
tamaan…) ja muutamiin vaihtoihin saavuttiin vähän lennossa, 
kun jostain syystä ennakkotietoa (liekö lukihäiriöstä kyse, kun 
oli ilmoitettu joukkue 32 ja saapuikin joukkue 23) joukku-
eemme vaihtoalueen lähestymisestä ei ollut kirjattu ”näyttö-
taululle”. Seuraavina päivinä logistiikkaketju toimi jo huomat-
tavasti paremmin, kun arvioimme ennakkoon itse kunkin hiih-
tosuoritukseen käytettävän ajan ja vaihtoajan ja sumplimme, 
mille etapille kukin autokunta suunnistaa (millään ei kaikkiin 
vaihtoihin pääse paikalle, sen verran tiukkaan tahtiin viesti ete-
nee). Yöllinen pakkanen teki väylistä kohtalaisen liukkaat ja 
mukavat hiihdettävät, vaikka keli lämpenikin päivän mittaan. 

Perjantai 13.3. Sorsele-Björksele
Perjantaina oli jälleen 8 osuutta (8 - 18,5 km), kolme vapaaeh-
toista vaihtoa ja päivämatka 113 km hiihdettävänä Sorselestä 
Björkseleen. Päivä alkoi 18 km:n etapilla, jonka tänäkin vuonna 
ottivat hoitaakseen Niina ja Kito. Siirtymärallissa Niina ja Jari 
onnistuivat kuitenkin eksymään taipaleelta, mutta onneksi sel-
vittiin pienellä säikähdyksellä ja saatiin Marika autoineen siir-
rettyä oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Sää oli pikkupakka-
sella ja keli suhteellisen liukas. Yöksi majoituimme edulliseen, 
mutta viihtyisään huoneistohotelliin lähes 60 km:n päähän 
Lyckseleen, joten emme pitkän välimatkan takia osallistuneet 
illan joukkueenjohtajien palaveriin. Saimme koko rakennuksen 
käyttöömme, joten pystyimme mukavasti viettämään iltaa ihan 
omalla porukalla ja huoltamaan koirat kaikessa rauhassa.

Lauantai 14.3. Björksele-Hallnäss
Lauantain kokonaiskilometrit olivat kisan pisimmät eli 
yhteensä 118 km, jälleen 8 osuutta (7,5 - 18 km, kolme vapaa-
ehtoista vaihtoa). 14,5 km:n aloitusmatkalle vaihdoimme Katin 
ja Neron, kun Blancalla tuntui olevan painoa tassuissa (näin 
jälkikäteen voi todeta, että kai ne ekan päivän revähdykset jos-
sain tuntuivatkin). Sää oli lämmennyt ja ilmankosteus noussut 
niin paljon, että sukset suorastaan imaisivat itsensä uralle ja 
tekivät matkanteosta todella raskasta. (Varsinkin metsästä jär-
viosuuksille tultaessa valjakoita vastaan tuli suorastaan ”läm-
pöaalto”.) Luisto-ongelma heijastui kaikkiin viestitaipaleisiin 
ja joukkueemme jäi kauaksi kärjestä. Yllättäen Anu ja Peto 
pääsivätkin starttaamaan päivän ankkuriosuudelle 15 muun 
hitaimman joukkueen kanssa ns. uusintayhteislähdössä ja 
matkan edetessä konkari-Peto näytti alkukiihdytyksessä kaa-
hanneille kilpakumppaneilleen oivat ohitukset pyyhkien ohi 
10 joukkueesta. Peton kilpailuvietti teki kuitenkin tepposensa 
ja maaliin päästyään vanhaherra oli kaikkensa antaneena niin 
maitohapoilla, että ei meinannut lihaskouristeluiltaan kävele-
mään päästä. Onneksi seuraava päivä oli Petolla lepopäivä ja 
huolellinen jälkihuolto toi apua kipeille lihaksille! 

Yöpyminen Hallnäsissä meinasi aiheuttaa tiimillemme sydä-
mentykytystä ja ulosmarssin. Omistajanvaihdoksen takia emme 
saaneetkaan käyttöömme meille etukäteen luvattua opettaja-
asuntolan huoneistoa vaan meidät ohjattiin hiihtomajalle. 
Hiihtomaja kuulosti juuri siltä, mitä se oli: yksi avara tila keit-
tokomerolla, pieni varastohuone sekä pukuhuone/wc/suihku/
saunatilat – eikä lainkaan sänkyjä saati sitten patjoja. Majoitta-
jan kylmävarastosta lopulta löytyi käyttöömme jonkinlaisia pat-
joja ja kekseliäitä kun olemme, päätimme jakaa salitilan pöy-
tälevyillä ja tuoleilla looseiksi. Marika koirineen majoittautui 
varastokoppiin, Niina ja Jari koiriensa kanssa pukuhuoneeseen 
ja me muut otuksinemme salin puolelle rakentamiimme karsi-
noihin. Koirat käyttäytyivät ihmeteltävän korrektisti ja saimme 
itse asiassa levättyä vallan mainiosti. Vindelälvsdraget on siis 
aidosti sosiaalisuutta ja joustavuutta vaativa tapahtuma kisa-
tapahtumia ja majoituksia myöten!

Sunnuntai 15.3. Hallnäss-Vännasby
Sunnuntaina oli lyhyin kokonaismatka (66 km, keskipitkät 5 
osuutta 10 - 15 km, yksi vapaaehtoinen vaihto) edessä matkan 
edetessä Hallnäsistä Vännäsbyhyn. Niina ja Kito hoitivat jäl-
leen avausmatkan 15 km mallikkaasti. Nero ja Sam jatkoivat 
sekä Peton pojat Axu ja Poju toivat jaetulla osuudella viestin 
kisan ankkuriosuudelle startanneelle Blancalle, joten joukku-
eemme koko rotukirjo oli kisan päätöspäivänä edustettuna. Keli 
pysyi kohtuullisena (vaikkakin lämpötila oli plussan puolella), 
saimme vietyä osuudet läpi suunnitellusti ja kaikki onnistuivat 
osuuksillaan erinomaisesti ja tasonsa mukaisesti. 

Päätöspäivän palkintojenjakotilaisuudessa Kati ja Nero pal-
kittiin käsintehdyllä uniikkivyöllä (Vindelälvsdraget logo kai-
verrettu poronluusta tehtyyn vyönsolkeen) ansaitusti sinnik-
käästä puurtamisesta päivän etapillaan – muut (jopa moni-
valjakot) olivat mäessä kävellä jolkutelleet, kun Nero laukalla 
tsemppasi Katin kanssa mäkeä ylös. Siinä sitä nähtiin ärrierin 
luonnetta! Palkintojen jaossa palkittiin kilpailun nopeimman 
kokonaisajan tehnyt joukkue varta vasten Vindelälvsdragetia 
varten tehdyllä kiertopalkinnolla, tänä vuonna voiton siis vei 
monikansallinen joukkue 17, Dragråttan. Hitaimman kokonais-
ajan tehneelle joukkueelle oli luvassa pitkä täyteleipä – perin-

teisesti tämän palkinnon on käynyt pokkaamassa riiseneistä 
koostuva Riesen i Norr –joukkue, niin tänäkin vuonna. Junio-
riosallistujille oli Doggy-koiranruokafi rma sponsoroinut lahja-
kortit (á 2000 kr) päivittäisissä palkintojen jakotilaisuuksissa/
illanvietoissa, joissa myös arvottiin kaikkien joukkueitten kes-
ken mahtavia tuotepalkintoja (mm. 15-20 kg koiranruokasäk-
kejä) – joka joukkue voittaa aina vähintään kerran jonkun tuo-
tepalkinnon – viimeistään sitten päätöspäivänä. Kaikki osallis-
tuneet joukkueet saavat kunniakirjan ja jokainen joukkueen-
jäsen saa Vindelälvdraget –logolla ja vuosiluvulla varustetun 
viestikapulan muistoksi osallistumisestaan.  

Rovaniemi BHK 19./33
Joukkueemme loppusijoitus vuoden 2009 Vindelälvsdragetissa 
oli 19. ja parannusta viime vuotiseen sijoitukseen (kolmanneksi 
viimeinen) tuli yli kymmenen pykälää, vaikka otimme kymme-
niä minuutteja aikasakkoa käyttäessämme lähes kaikki mah-
dolliset vapaaehtoiset vaihdot hyödyksi (vapaaehtoisesta vaih-
dosta sakotetaan á 10 min/vaihto). Muutamilta pyllähdyksiltä-
kään ei täysin vältytty, mutta onneksi ei henkilövahinkoja sat-
tunut :o) Koirien kannalta kisa oli menestys – hyviä startteja, 
ohittamisia / ohitettavana olemisia, yhteislähtöharjoituksia… 

Henkilökohtaisissa päivittäisissä tulosvertailuissa joukku-
eemme ylsi kerrassaan loistaviin suorituksiin, yksilötuloksissa 
päästiin kympin sakkiin useampaan kertaan (ja ero kärkeen oli 
monissa etapeissa jopa alle 10 min). (Melkoista vauhtia Marika 
on näilläkin baanoilla seisojallaan pistellyt menemään, kun hän 
eräälläkin osamatkalla jäi kärjestä vain 00:01:30 sijoittuessaan 
neljänneksi – häviten vain kolmelle 8-valjakolle…) Mutta yhtä 
kaikki tässä kilpailussa ei ole tärkeintä voitto ja menestys, vaan 
hauskanpito maailman mukavimman harrastuksen ja hyvien 
ystävien parissa! Sen verran mukanaan tämä kilpailu on vienyt, 
että Joukkue 23 ilmoittautui jo virallisesti vuoden 2010 Vin-
delälvsdragetiin (18-21.3.2010) ja muutama hyväksi havaittu 
majapaikkavarauskin uusittiin, joten ensi 
vuonna taas reissataan ja hankitaan 
elämyksiä vetohiihtoharrastuksen 
merkeissä! On se vaan aikuisten oikeasti 
mahtavaa… Oli jälleen uskomattoman 
hienoa olla mukana – vielä kerran iso 
kiitos ja kumarrus koko mahtavalle 
joukkueellemme! 

että Joukkue 23 ilmoittautui jo virallisesti vuoden 2010 Vin-
delälvsdragetiin (18-21.3.2010) ja muutama hyväksi havaittu 
majapaikkavarauskin uusittiin, joten ensi 
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1. päivä / 4. osuus: Hemfjällin vaihtopaikka tunturien 
syleilyssä valmiina vastaanottamaan tulijoita. (JK)

(vas.) Jarno, Anu, Niina, Marika ja Kati hiomassa 

toisen viestipäivän taktiikkaa Sorselen majoituksessa. 

Hiihto- ja autoilutaktiikan etukäteissuunnittelu ja aika-

taulutus ovat olennainen osa Vindelälvsdragetia. (LH)

1 pv / 7.-8. osuuksien vaihto 

Nedre Norra Örnäsissä. Niina ja 

Jaki tuovat viestin 9 km:n osuu-

deltaan Kvarnuddenista, Jarno ja 

Blanca jatkavat 1. päivän maaliin 

Sorseleen 10 km. (LH)
Sorseleen 10 km. (LH)

Perjantai 13.3. Sorsele-Björksele

Sorseleen 10 km. (LH)
Sorseleen 10 km. (LH)

”Siinäpä se ja taas oli loistava reissu!”, 

tuumi ssu Axu viestikapula kaulassaan. 

Tavataan taas ensi vuonna! (LH)

Ja viime vuotisen numeromme 17 takaa paljastuikin voittajajoukkue  

2009, Dragrottan, jossa kiisivät huippuvauhtia mm. Leena Virta ja 

muiden tuttujen ohella. Onnea voittajille! (JK)
2009, Dragrottan, jossa kiisivät huippuvauhtia mm. 

Anu Jaakonsaari muiden tuttujen ohella. Onnea voittajille! (JK)

Leena Anu
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TEKSTI Anu Mäkinen ja Niina Konttaniemi

KUVAT Jaana Kupulisoja

Kokous alkaa klo 11.30 valtakirjojen tarkistuksella. Klo 12 varsinainen kokous

Jämin vapaa-aikakeskus, osoite: Sormelantie 77 Jämijärvi,”Reima country 
center” alakerran kokoustila. Jämi löytyy www.jami.fi osoitteesta.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiselle liittokokoukselle 
kuuluvat asiat. Kokouksen yhteydessä kahvitarjoilu.

Tervetuloa!   VUL:n hallitus

SSuomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN LIITTOKOKOUS
Jämijärvi, Jämijärven vapaa-aikakeskus, Sunnuntaina 24.5.2009

VARUSMIESPALVELUS PUOLUSTUSVOIMIEN 
URHEILUKOULUSSA LAHDESSA

Urheilukoulu on tarkoitettu motivoituneille lupaaville urheilijoille (ml naiset). Se tarjoaa 
hyvät harjoitteluolosuhteet sekä riittävän ajan ja valmennuksen nousujohteista harjoittelua 
varten varusmiespalveluksen ohessa. Urheilukoulu on luonnollinen jatke urheilulukioista, 

-ammattioppilaitoksista ja -akatemioista valmistuville nuorille. 

Lajit
Urheilukouluun voivat hakea kaikkien 
niiden lajien urheilijat, joissa järjes-
tetään Olympiakilpailut tai viralliset 
MM-kilpailut. Vuodesta 1979 Urheilu-
koulussa on palvellut 4790 urheilijaa 
54 eri lajista.

Muita tietoja
Palvelusajan pituus on pääsääntöi-
sesti 12 kuukautta, jonka jälkeen val-
mistutaan tiedustelualiupseereiksi tai -
upseereiksi. Reserviupseerikurssi suo-
ritetaan myös Urheilukoulussa. Nykyi-
sin myös 6 kuukauden miehistökoulu-
tus on mahdollista (max 30 % saapumi-
serän vahvuudesta). Sille voivat hakeu-
tua mm. Olympiakomitean tukiurheilijat, 
ulkomailla pelaavat/kilpailevat ammat-
tiurheilijat, esiammattilaissopimuksen 
tehneet urheilijat sekä joukkuelajien 
urheilijat, jotka ovat edellisellä kaudella 
pelanneet vähintään 1/3 miesten ylim-
män sarjatason peleistä.

Valmennusaika
Urheilukoulussa on ohjattuun val-
mennukseen varattu aikaa päivittäin 
2-8 tuntia (yleensä noin 10–30 h/vko). 
Harjoitteluun on lisäksi käytettävissä 
lähes kaikki illat ja viikonloput. Urhei-
lukoulu tarjoaa seitsemän leiriviikkoa 
valmentautumiseen varuskunnassa ja 
urheiluopistoilla

Valmentajat
Urheilukoulussa on yli 20 eri lajien 
valmentajaa, joista suurin osa on suo-
rittanut liikunnanohjaaja- tai ammatti-
valmentajatutkinnon. Valmentajatukea 
saadaan tarvittaessa myös eri lajiliit-
toilta sekä voidaan käyttää siviilival-
mentajia.

Harjoitusolosuhteet
Hennalan varuskunnasta, Lahden 
kaupungista ja läheisistä valmennus-
keskuksista (Vierumäki, Pajulahti) löy-
tyvät harjoituspaikat lähes joka lajiin.

Hakeutuminen
Lokakuun 2009 saapumiserään hake-
vien kesälajien urheilijoiden (mm. jal-
kapallo, yleisurheilu, golf, ammunta, 
suunnistus jne.) on jätettävä hake-
muksensa 1.7.2009 mennessä. Eril-
lisiä hakulomakkeita erikoisjoukkoi-
hin saa aluetoimistoista ja Urheilu-
koululta (www.mil.fi/varusmies/
hakemukset tai www.urheilukoulun
tuki.fi). Valinnoissa kiinnitetään huo-
miota mm. urheilutuloksiin, lajiliitto-
jen lausuntoihin sekä psykologisten 
testien tuloksiin.

Tiedustelut
Urheilukoulu
029-944 6302 / valmennuspäällikkö 
Jari Karinkanta
jari.karinkanta@mil.fi 

Osoite
Urheilukoulu, PL 5, 15701 Lahti 
urhk@hamr.mil.fi

ROVANIEMEN PALVELUSKOIRAKERHO 
MUKANA ULKOILUTAPAHTUMASSA

H I R V A A N K Y L Ä Y H D I S T Y S  jär-
jesti sunnuntaina idean emän-
nän Jaana Kupulisojan johdolla 

jokavuotisen koko perheen ulkoilu- ja 
riehapäivän Hirvasojan laavulla noin 
parikymmentä kilometriä Rovaniemeltä 
etelään. Aamu näytti uhkaavalta, sillä 
vielä klo 9 aikaan Hirvaalla paukkui -28 
asteen pakkanen. Upea auringonpaiste 
lämmitti kelin päivän mittaan kuiten-
kin alle -15 asteiseksi ja keräsi runsaan 
joukon kyläläisiä lapsineen viihtymään 
tapahtumaan. Monivuotisen perinteen 
mukaisesti myös Rovaniemen Palve-
luskoirakerholaiset koirineen kutsuttiin 
mukaan viihdyttämään lapsia pulkka-
vedon ja rapsutusmahdollisuuden mer-
keissä. Koiraveto oli vain yksi osa moni-
puolista tapahtumatarjontaa, jota riitti 
joka lähtöön; pulkkamäestä ja leikki-
mielisistä kisailuista alkaen mönkkä-
riajoon ja VPK:n järjestämään toimin-
taan asti. Toiminnan välillä oli mukava 
piipahtaa nauttimassa kyläyhdistyksen 
järjestämästä evästarjonnasta ja vaihtaa 
kuulumisia kyläläisten kanssa.

RPKK:n väki kyyditti lapsia nel-
jän koiranohjaajan (Anu, Kati, Marika, 
Niina) ja kuuden koiran (ssu:t Peto ja 

Poju, atu Nero, lkssu:t Olle ja Kito, sekä 
kkssu Jaki) voimin. Kuten aikaisem-
pina vuosina, tänäkin vuonna pulkalla 
kyyditettäviä riitti jonoiksi asti koko 
rupeaman ajaksi, joten valjakkourhei-
lun kautta hankittu teräksinen kunto 
tuli tälläkin kertaa suureen tarpeeseen 
- kolme tuntia juoksua upottavalla ja 
pehmeälla uralla vaatii nimittäin kovaa 
sisua sekä taakkaa vetäviltä koirilta että 
perässä juoksevilta emänniltä. Kovimmin 
uurastaneille kertyi pulkanvedätyskilo-
metrejä upottavalla pohjalla reilusti yli 
viisi kilometriä! Mitä lujempaa valjakko 
eteni, sen enemmän varsinkin isommat 
lapset kyydistä nauttivat, perheen pie-
nimmille riitti sen sijaan rauhallisempi 
kyyditys ja pulkan kyydissä pysyminen. 
Innostuneimmat lapset kävivät koirien 
kyyditettävänä toistakymmentä kertaa, 
kun taas ujompia joutui alkuun hieman 
rohkaisemaan kyyditettäviksi. Hymystä 
päätellen kaikki kyytiin uskaltautuneet 
lapset kuitenkin lopulta nauttivat koi-
rakyydityksestä ja lasten suusta kuului 
kommenteja ”Mie haluan kokeilla vielä 
Petoa!”,  ”Toi koira menee lujaa, mie 
haluan sen kyytiin!”, ”Hei kattokaa uus 
koira! Onkohan se dalmatialainen?” tai 

” Mie ainaki haluan kokeilla tota pil-
kullista kans!”.  (Ja se pilkullinen dal-
matialainen oli lkssu Kito.)

Vaihdoimme koiria ja juoksijoita 
säännöllisin väliajoin, mutta porukan 
konkarit, vanhat herrat Peto (7,5 v) ja 
Olle (10 v) juoksivat 200 metrin rin-
kiä lähes koko ajan useita kymmeniä 
kierroksia. Varsinkin Petolle paikka 
ja touhu oli jo aikaisempien vuosien 
kautta sen verran tuttua, että jo pel-
kästään vetopaikan, pulkan ja lasten 
näkeminen sai vanhan herran kiih-
dyksiin ja jopa viimeiselle kierrok-
selle lähdettiin haukkujen säestä-
mänä ja ”maaliin” tultiin loppukirin 
kera. Myös Olle näytti kaikesta pää-
tellen itseensä tyytyväiseltä kun pääsi 
tällä kertaa olemaan Marikan ykkös-
koirana Sampan ja Loren odotellessa 
autossa illan vetotreenejä.

Hirvaalle on ilo saapua vetämään 
lapsia joka vuosi ja tehdä samalla 
erinomaista peeärrää valjakkourhei-
lun ja koiraharrastuksen eteen. On 
mukavaa käydä näyttämässä, kuinka 
vetolatujen suurikokoiset vauhtihir-
mut voivat vapaa-ajalla olla säyseitä 
kotikoiria. 

On mukavaa käydä näyt-
tämässä, kuinka vetolatujen 
suurikokoiset vauhtihirmut 
voivat vapaa-ajalla olla säy-
seitä kotikoiria. 
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VALJAKKOURHEILUN SULAN MAAN LAJIT

TEKSTI Anu Mäkinen

Sulan maan lajit (offsnow) ovat koirajuoksu (canicross), koirapyöräily (bikejoring) ja kärryajo 
(roller) ovat vasta viimeisen parin vuoden aikana nousseet Suomessa tasaveroisiksi talvilajien 
rinnalle ja ovat suosiossa jopa ohittaneet ne. Samalla valjakkourheilusta on niiden myötä tullut 

ympärivuotista toimintaa. Valtaosa valjakkourheilun sulan maan lajien kilpailijoista kilpailee talvi-
sin valjakkohiihdossa tai –ajossa. Keski-Euroopasta, ja yhä enenevässä määrin myös Suomes-

ta, alkaa kuitenkin löytyä spesialisteja myös valjakkourheilun sulan maan eri lajeihin:
 koirajuoksuun, koirapyöräilyyn ja kärryajoon. Sulan maan lajit ovat lähtöisin Euroopan 

vähälumisemmilta seuduilta, ja ne ovat siellä erittäin suosittuja.

V A L J A K K O U R H E I L U N S U L A N M A A N L A J E J A  hrraste-
taan harjoittelu- tai kilpailumielessä lämpimämpinä 
ja lumettomina vuoden aikoina, mikä asettaa koiran 

kanssa harrastamiselle tiettyjä rajoja. Koira ei pysty hikoi-
lemaan, joten se ei pysty säätelemään elimistönsä lämpöti-
laa yhtä tehokkaasti kuin ihminen. Sääntöjen mukaan sulan 
maan kilpailut järjestetään normaalisti, jos ilman lämpötila on 
alle 16°C. Yli 22°C lämpötilassa ei saa järjestää kilpailuja lain-
kaan koirien ylikuumenemisriskin vuoksi. Myös omaa har-
joittelua suunniteltaessa kannattaa huomioida vuorokauden 
lämpötilavaihtelut. Etenkin kuudogmimmilla kesäkeleillä koi-
ran kanssa voi tehdä lenkin vuorokauden viileimpään aikaan 
aikaisin aamulla tai myöhään illalla. Lenkin pituutta ja tehoa 

säädellään sään mukaan niin, että pisimmät ja/tai kovimmat 
treenit tehdään viileinä päivinä. Ulkoilman lämpötilan ja kos-
teuden lisäksi koiran kykyyn säädellä elimistönsä lämpötilaa 
vaikuttaa koiran turkin paksuus. Lenkkipolun varresta löy-
tyvät uima- tai kahluupaikat voi hyödyntää koiran juottami-
seen ja uittamiseen. Myös kova lumeton alusta saattaa aihe-
uttaa ongelmia koiran tassuille ja nivelille. Mm. näistä teki-
jöistä johtuen sulan maan kilpailumatkat ovat yleensä lyhy-
empiä kuin talviset valjakkohiihdon ja –ajon matkat. 

Huipputasolla lähes yksinomaan käytetyt rodut ovat lyhyt-
karvainen saksanseisoja, alaskanhusky ja seisoja-houndi-
risteytykset. Siitä huolimatta kaikki valjakkourheilun lajit 
soveltuvat erinomaisesti useimmille koiraroduille. 

KOIRAJUOKSU (canicross)

Koirajuoksu tuo valjakkourheilun kaikkien koirarotu-
jen ja -harrastajien ulottuville. Myös maailman huipputa-
solla koirajuoksussa näkyvä koirarotujen kirjo on ilahdutta-
van suuri. Muissa valjakkourheilun lajeissa maailman huip-
putasolla käytetään pääasiassa lyhytkarvaisia saksanseiso-
jia tai alaskanhuskyja, jotka ovat nekin usein lintukoiraris-
teytyksiä. Valjakkourheilussa siis myös rekisteröimättömät 
risteytyskoirat tai muut sekarotuiset voivat kilpailla aivan 
maailman huipulla. 

Koirajuoksussa koirakko etenee radalla pääasiassa sitä 
vauhtia kuin mitä juoksija pystyy koiran perässä juoksemaan, 
joten koiran koko ja vetokyky eivät ole ratkaisevassa ase-
massa, kun startataan koirajuoksukisaan. Kun hyvä juoksija 
kykenee juoksemaan noin 3.30 kilometrivauhdilla maratonin, 
etenee hyvä vetokoira helposti alle kahden minuutin kilomet-
rivauhtia. Niinpä koirajuoksu vaatii täydellä voimalla vetä-
vältä koiralta erittäin suurta työmotivaatiota, jotta se jaksaa 
vetää ”hitaasti takana laahaavaa taakkaa” perässään tasaista 
vauhtia loppuun saakka ylä- ja alamäet mukaan lukien. 
Tämä on ehkä suurin ero koirajuoksun ja muiden vauhdik-
kaampien valjakkourheilun lajien välillä. Kaikki koirarodut 
chihuahuasta tanskandogiin pystyvät kuitenkin juoksemaan 
vähintään samaa vauhtia kuin ihminen, mutta 
luonnollisesti koirien välillä on eroja työmoti-
vaatiossa ja fyysisessä suorituskyvyssä.

KOIRAJUOKSUN ALOITTAMINEN
Koirajuoksun aloituskynnys on huomatta-
vasti alempi verrattuna esimerkiksi koira-
hiihtoon. Hiihtotekniikan perusteiden hallin-
nan ja hiihtovarusteiden hankinnan sijasta 
ohjaajalle riittävät pelkät lenkkitossut. Lisäksi 
kontrolli koiraan on helpompi säi-lyttää jalkai-
sin kuin esim. suksien ja sauvojen tai polku-/
potkupyörän kanssa. 

Mikä tahansa ulkoilu vetovaljaissa olevan 
koiran kanssa ei kuitenkaan ole koirajuoksua, 
sillä koirajuoksussa koiran pitää vetää juoksi-
jaa. Useimmat koirat oppivat vetämään oikea-
oppisella ja sitkeällä harjoittelulla. Vetoharjoit-
telu luo tehokkaasti kuntopohjaa myös muissa 
kuin valjakkourheilulajeissa kilpaileville koirille 
ja ohjaajille. Koirajuoksuun, koirapyöräilyyn, 
koirahiihtoon tai kärryajoon valmennetta-
valle koiralle vetämisen alkeistaidot opetetaan 
useimmiten juuri juoksemalla sen perässä 
muutaman sadan metrin pituisia motivoivia 
vetoja, joissa palkkapäämäärän on oltava koh-
dallaan! Lisävauhtia hakeville juoksijoille koi-
rajuoksu käy taas oivasta nopeus- ja ”yliveto”
-harjoittelusta.

KOIRAJUOKSU KILPAILUMUOTONA
Ensimmäiset viralliset koirajuoksukilpailut jär-
jestettiin Suomessa vuonna 2003 ja lajista on 
tullut erittäin suosittu koiraharrastajien kes-
kuudessa yli rotu- ja harrastusrajojen. Taval-

lisimmin kilpailtava matka on aikuisilla 5-6 km ja nuorilla 
3 km. Parhaimmat kipittävät 5 km jopa alle 14 minuutin! 
Kansainvälisissä arvokisoissa sama matka 5-7 km juostaan 
aina kahtena päivänä peräkkäin ja yhteisaika ratkaisee lop-
putuloksen. Koirajuoksun harrastussarjojen kilpailumatkat 
ovat lyhyempiä 2-3 km, ja niiden tarkoituksena on motivoida 
aloittelevia kuntojuoksijoita koirajuoksun pariin.

Koirajuoksun luokat: CM (canicross miehet), CW (cani-
cross naiset), CMJ (canicross 17-20 v pojat), CWJ ( canicross 
17-20 v tytöt), lisäksi usein harrastusluokka.

KOIRAJUOKSU

canicross

KÄRRYAJO

(1-2 koiraa / potkupyörä)

1-2 dog roller 

KÄRRYAJO(4-8 koiraa)4-8 dog roller KOIRAPYÖRÄILY
bikejoring

Kuvat (vas.) Kauko Ruokolainen, Etienne 
Fotografie, Merja Laine, Riitta Kempe

Samuli Nissinen ja ssu Zaphalayaz Face 
the Music (Roku) näyttävät koirajuoksun 
mallia. Kuva Kauko Ruokolainen. >>>

KOIRAJUOKSU-VARUSTEET
Koirajuoksuvarusteiksi käyvät samat varusteet kuin koirahiih-
toon: husky-valjaat tai vastaavat vetovaljaat,  avokoukullinen tai 
pikalukollinen leveähkö vetovyö (sääntöjen mukaan oltava selästä 
vähintään 7 cm levyinen) ja  osin tai kokonaan joustava vetonaru. 
Kilpailuihin lähdettäessä varusteille on määritelty muutamia tarken-
nuksia, jotka löytyvät Suomen Valjakkorheilijoiden Liiton (VUL) kil-
pailusäännöistä (www.vul.fi). Vetovarusteiden hinnaksi tulee uutena 
hankittaessa n. 70-80 euroa. Lisäksi juoksijan kannattaa hankkia 
itselleen hyvin vaimennetut lenkkitossut. 
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Lajin kaksinkeratinen SM-hopeamitalisti 2005–2006 
ja pronssimitalisti 2007 Niina Konttaniemi ja lkssu 
Kito Rokualla syksyllä 2008. Kuva Riitta Kempe.

KÄRRYAJO (1-8 dog roller)

Potkupyöräily koiran kanssa on hieman turvallisempaa kuin koi-
rapyöräily, koska jalat ovat koko ajan ”maanpinnan tuntumassa”.  
Vaikka potkupyöränkin kanssa pääsee nauttimaan vauhdin hur-
masta, ei vauhti potkutellen nouse 1-koiran luokassa ihan yhtä 
kovaksi kuin 2-koiran luokassa tai koirapyöräilyssä. 

1-koiran kickbike-luokassa koira joutuu vetämään suurem-
paa taakkaa kuin koirapyöräilyssä, minkä vuoksi koiralta vaa-
ditaan hieman enemmän voimaominaisuuksia ja taistelutah-
toa. 2-koiran kärryajossa ratkaisevia tekijöitä ovat myös koi-
rien toisilleen sopiva kokosuhde, juoksutekniikka ja juoksu-
nopeus sekä kyky työskennellä yhdessä samaan tahtiin. Liian 
epäsopusuhtainen parivaljakko väsyttää ja turhauttaa nope-
asti toinen toisensa.

1-2-KOIRAN KÄRRYAJO, 
1-2 R (KICKBIKE-LUOKAT)
1-2-koiran kärryajo on teknisessä mielessä verrattavissa 
enemmän koirapyöräilyyn kuin suurempien luokkien (4-6 koi-
raa) kärryajoon. 1- ja 2-koiran luokissa käytetään pääosin potku-
pyörää, jota koira/koirat vetävät. Ohjaaja vauhdittaa menoa pot-
kimalla itse mukana. 1- ja 2-koiran kickbike-luokat sopivat lähes 
kaikille, ja ne ovatkin suosittuja kaikenrotuisten koirien ja eri val-
jakkourheilulajien harrastajien keskuudessa. Sen suosio kasvaa 
koko ajan, kun eri koiralajien harrastajat ovat löytäneet tiensä 
lajin pariin. Yhä enenevässä määrin myös muut koiraharrastajat 
ovat huomanneet potkupyörän olevan oiva koiranlenkkeilytysvä-
line polkupyörän ohella ja laitteesta on saatavilla sekä maantie- 
että maastoversioita. Potkupyörä on vieläpä hyvätasoista maas-
topyörää huomattavasti edullisempi hankinta.

4-8-KOIRAN KÄRRYAJO
4-8-koiran luokissa ajetaan 3- tai 4-pyöräisellä jarrulla 
varustetulla kärryllä, johon koirat on kytketty valjakkoajon 
tapaan kärrystä lähtevään vetoliinaan pareittain ja peräkkäin. 
Johtajakoirat vetävät joukkoa ja taimmaksi valjakkoon kyt-
ketään yleensä vahvimmat nk. ”pyöräkoirat”. Ohjaaja seisoo 
kärryn kyydissä koiria käskyttäen, tasapainottaa kärryn kul-
kua vartalonliikkeillä ja avustaa koiria potkimalla lisää 
vauhtia. Luokat ovat erityisesti useita vetokoiria omis-
tavien valjakkoajajien suosiossa.

Ohjaajansa täydellisessä hallinnassa ja käskytet-
tävissä oleva ja kovaa vauhtia mutkaisella ja kapealla 
metsäreitillä etenevä monen koiran valjakko on aina 
upeaa katseltavaa! 

KÄRRYAJO-KILPAILUT
Naiset ja miehet kilpailevat aina samassa sarjassa ja 
luokka määräytyy koiramäärän mukaan (1R, 2R, 4R, 6R, 8R...).

Kilpailtava matka on pituudeltaan noin 5-10 km. Mat-
kaan tulee pituutta lisää valjakon koirien määrän lisääntyessä. 
Pienemmissä luokissa (4 koiraa) koiralta vaaditaan enem-
män kokoa, nopeutta ja voimaominaisuuksia, kun taas isom-
missa luokissa nopeuden lisäksi korostuu kestävyyden merki-
tys. Nopeutta ja voimaa vaativissa 4-koiran luokissa tavallisin 
näky on lyhytkarvainen saksanseisoja tai sen risteytys, kun taas 

isommissa luokissa ja pidemmillä matkoilla luokissa näkee eni-
ten alaskanhuskyjä sekä muita arktisia vetokoiria (siberian-
husky, alaskan malamuutti, samojedi, grönlanninkoira). 

Rasteden EM-pronssimitalistit Anu Mäkinen ja Marika Tiiperin 
omistama lkssu Sam kiitävät Kickbikellään. Kuva Etienne Fotografie.

KOIRAPYÖRÄILY eli BIKEJORING

VARUSTEET (1-2 R / potkupyörä-luokka) 
1-2-koiran kärryajossa koira kiinnittetään valjaista ja vetonarusta pyörän 
ohjaustankoon kiinnitettyyn avokoukkuun tai pikalukkoon, jonka saa nopeasti 
auki tarpeen tullen. Pyörään / potkupyörään vetonarua kiinnitettäessä, käytetään 
ohjaintangon ja vetonarun välissä usein vielä jäykkää ”tankoa”, putkea tmv., joka 
estää vetonarua takertumasta pyörivään eturenkaaseen. 2-koiran luokassa käy-
tettävä joustava vetonaru on koirien päästä kaksihaarainen ja siinä on kaksi luk-
koa koirien valjaisiin kiinnitystä varten. Sen lisäksi koirat useimmiten kytketään 
kaulapannasta toisiinsa ”kaulaseisingillä”, joka pitää ne paremmin kontrollissa 
ja lähempänä toisiaan. Koirapyöräilyyn soveltuu parhaiten maastopyörä ja 1-2-
koiran kärryajoon maastomallin etujoustoinen potkupyörä. Lisäksi kypärä ja ajo-
hanskat ovat pakollinen ajovaruste kaikissa pyörällisissä kilpailuluokissa. Ajo-
laseistakaan ole haittaa, sillä kelistä ja alustasta riippuen hiekkaa, mutaa, vettä 
yms. lentää koirien tassuista ja pyörivästä renkaasta silmiin lähes aina.
4-8-koiran kärryajossa käytetään 3- tai 4-pyöräisiä jarrulla varustettuja kilpakär-
ryjä, johon koirat on kytketty valjakkoajon tapaan kärryn etuosasta lähtevään joh-
toliinaan ja sen sivuhaaroihin pareittain ja peräkkäin. Ajajalla on oltava kypärä.

Koirajuoksuun verrattuna koirapyöräily on huomattavasti 
vauhdikkaampi laji. Parhaimmillaan hyvin treenatun koira-
pyöräilijä-parivaljakon nopeus saattaa nousta reilusti yli 40 
km/h ja  ja keskivauhti pyörii 33-36 km/h tuntumassa. Viiden 
kilometrin rata sujahtaa helpostikin alle 9 minuutin.

Koirapyöräilyä ei turvallisuussyistä pitäisi koskaan kokeilla 
täysin vetoon tottumattomalla koiralla, sillä siinä piilee suuri 
turvallisuusriski. On erittäin tärkeää, että vetonaru pysyy tiu-
kalla koko ajan ja koira osaa vetää tasaisesti oikeaan suun-
taan. Pyörän selästä, kädet ohjaintangossa kiinni ja jalat luk-
kopolkimin pyörään kiinnitettynä koirasta on vaikea saada 
otetta kovassa vauhdissa. Tämän vuoksi koiran on oltava 
hyvin hallinnassa ja käskytettävissä tulipa matkan varrella 
eteen mitä tahansa, risteyksiä, kulkijoita tai toisia koiria.

Vaikka lajin suosio kasvaakin vuosi vuodelta, ei suosio ole 
vaativuudesta johtuen yltänyt koskaan aivan koirajuoksun ja 
kärryajon tasolle asti. Koirapyöräily onkin ollut suosituinta 
nimenomaan huimapäisempien ja kokeneempien kilpailijoi-
den, valjakkohiihtäjien ja heidän vauhdilla ja voimalla vetävien 
isompien koirarotujen keskuudessa. Sitäpaitsi, kun ”homma on 
hallussa”, ei laji ole sen vaarallisempi kuin muutkaan lajit.

Huipputasolla koirapyöräily vaatii koiralta nimenoman 
”jalkoja” ja kovia nopeusominaisuuksia ja suurta halua juosta 
kovaa! Suomessa koirapyöräily-kilpailuissa näkee eniten sei-
sovia lintukoiria, palveluskoiria ja arktisia vetokoirarotuja, 
mutta mikään ei estä kokeilemasta lajia minkä koiran kanssa 
tahansa.

KOIRAPYÖRÄILYN KILPAILUT
Koirapyöräilyn ja kärryajon kilpailut käydään yleensä kunto-
rata- tai metsätiepohjilla, joissa ei ole vaarallisia esteitä. Ajou-
rien pohjat vaihtelevat nopeatempoisista ja kovapohjaisista 
urista pehmeisiin ja hidastempoisiin hiekkapohjiin.

Sarjat jaetaan naisten (BW), miesten (BM) ja junnutyttöjen 
ja -poikien (BWJ / BMJ) luokkiin. Lisäksi kilpailuissa on usein 
harrastusluokka.

Kansallisissa kisoissa tavallisin koirapyöräilymatka on 
4-5 km ja SM-, EM- ja MM-kilpailuissa matka poljetaan kah-
tena päivänä peräkkäin, yhteisaika ratkaisee lopputuloksen. Toi-
sen päivän osuudelle startataan aina takaa-ajo lähdöllä; ensim-
mäisen päivän voittaja lähtee matkaan ensimmäisenä, toiseksi 
tullut toisena jne. Lähdöt tapahtuvat useimmiten 1 min välein.
kv-kilpailuissa usein myös 30 sek välein.

Kansainvälisissä arvokisoissa (EM, MM) tavallinen matka 
saatta olla hieman pidempi esim. 2 x 7-8 km / 2 pv.  

VARUSTEET
Koirapyöräilyssä ja 1-2-koiran kärryajossa käytetään samoja varusteita kuin 
koirajuoksussakin. Ainoa ero on siinä, että vetovyön sijaan koiran voi kiinnit-
tää valjaista ja vetonarusta suoraan myös pyörän ohjaustankoon kiinnitettyyn 
avokoukkuun tai pikalukkoon, jonka saa nopeasti auki tarpeen tullen. 
Pyörään / potkupyörään vetonarua kiinnitettäessä, käytetään ohjaintangon 
ja vetonarun välissä usein vielä jäykkää ”tankoa”, putkea tmv., joka estää 
vetonarua takertumasta pyörivään eturenkaaseen (lähikuva). 
2-koiran luokassa käytettävä joustava vetonaru on koirien päästä kaksihaa-
rainen ja siinä on kaksi lukkoa koirien valjaisiin kiinnitystä varten. Sen lisäksi 
koirat useimmiten kytketään kaulapannasta toisiinsa”kaulaseisingillä”, joka 
pitää ne paremmin kontrollissa ja lähempänä toisiaan. 
Koirapyöräilyyn soveltuu parhaiten maastopyörä ja 1-2-koiran kärryajoon 
maastomallin etujoustoinen potkupyörä. 
Lisäksi kypärä ja ajohanskat ovat pakollinen ajovaruste kaikissa pyörälli-
sissä kilpailuluokissa. Ajolaseistakaan ole haittaa, sillä kelistä ja alustasta 
riippuen hiekkaa, mutaa, vettä yms. lentää koirien tassuista ja pyörivästä 
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TULOSPÖRSSI
7.12.2008 VEPON SPRINT, ROKUA, 
OPKY, tuomari Eeva Äijälä

WS1 A 6 km (2x3 km)
1. Minna Viide / lkssu Jordsberget’s  10:52 
ETZ Odin FIN53712/05, OPKY  (1 kier. 5:01) 

MS1 A 6 km (2x3 km)
1. Jyrki Mäkelä / lksu Kim   11:01
FIN48160/06, OPKY  (1 kier. 5:03 ) 
2. Kari Aaltonen / lkssu Jordsberget’s  11:25 
ETZ Roswald, SISUVA  (1 kier. 5:23) 

MS1 A 45 3 km 
1.Esa Rankinen / lkssu 6:27 
Tankolammen Veeti FIN34556/07  

WS1 B 17-20 3 km 
1. Saara Loukkola / bcu Carpathian 7:07 
Forest Duracell FIN22028/03, OPKY  

MS1 B 3 km 
1. Kaarlo Väänänen / Stiku  8:00 

MS1 B 45 3 km 
1. Jouko Nivalainen, OPKY  7:48 

Harrastussarja B 3 km
1. Jarkko Kivelä / dn Eria Pro Lirica Luna  7:10 
2. Anna Saarela / Haikun Kaiku  10:57 

10.–11.1.09 ROBUR SPRINT, TOIVAKKA, 
SiSuVa, tuomari Kati Kettumäki

La 10.1. koirahiihto
M A 6 km
1. Marko Viitahalme, KVKS  12:25
2. Kari Aaltonen, SISUVA  12:29
3. Harri Laurila, TSKK  14:01
4. Mikko Nurmi, SHS  18:49
5. Karl Niemeier, L-SVU  23:06

M B 6 km
1. Samuli Lappalainen, SISUVA  15:32
2. Petri Kiiski, KVKS  16:17
3. Teuvo Laukkala, 0PKY  17:41
Vesa Kosonen, KVKS NAS

N A + N B 6 km
1. Kati Sikiö, SISUVA  16:01
Tuija Aaltonen, SISUVA  NAS
Paula Hytönen, SISUVA  NAS

Su 11.1. koirahiihto
Harrastus 6 km 
1. Maria Viitahalme, KVKS  12:21
2. Kari Aaltonen, SISUVA  12:56
3. Harri Laurila, TSKK  14:41
4. Kati Sikiö, SISUVA  16:31
5. Samuli Lappalainen, SISUVA  17:29

Ajo la+su 10.–11.1.
8S  Aika la - Aika su - Yht.
1. V-P Lehtomäki, KVKS  24:44 - 25:26 - 50:10
2. Ari Laitinen, IKSY  24:54 - 25:22 - 50:16
3. Riitta Kempe, SISUVA  26:41 - 28:44 - 55:25
4. Kimmo Hytönen, SISUVA  26:30 - 29:55 - 56:25
5. Arto Venninen, L-SVU  31:16 - 34:58 - 1:06:14
6. Mikael Bäckman, SHS  31:08 - 35:59 - 1:07:07

4S  Aika la - Aika su - Yht.
1. Teemu Kaivola, L-SVU  11:39 - 11:44 - 23:23
2. Osmo Hakosalo, SISUVA  11:29 - 12:05 - 23:34

3. Leena Virta, L-SVU  11:59 - 11:52 - 23:51
4. Kimmo Hytönen, SISUVA  12:17 - 12:17 - 24:34
5. Ari Laitinen, IKSY  12:59 - 13:21 - 26:20
6. Tiina Hakala, L-SVU  13:22 - 13:32 - 26:54
7. Sanna Polso, SISUVA  13:23 - 14:05 - 27:28
8. Jukka Heikkonen, SISUVA  13:45 - 14:34 - 28:19
9. Susanna Veijola, SHS  15:06 - 14:59 - 30:05
10. Kirsi Puustinen, SHS  15:38 - 16:57 - 32:35
11. Anna-Maria Tyrisevä, SISUVA  16:13 - 16:29 - 32:42
12. Laura Liukkonen, SISUVA  16:10 - 16:50 - 33:00
13. Virpi Salminen, ALMA  27:26 - 32:40 - 1:00:06
14. Rami Kurikka, ALMA  33:12 - 35:19 - 1:08:31
15. Seija Niemeier, L-SVU  14:03 NAS 

Lastenluokka
1. Elsa Lehtomäki, KVKS  28,53 (ajo)
2. Reetta Aaltonen, SiSuVa  38,87 (hiihto)

24.-25.1. JONGUN VERRAN AJOT, LIEKSA, 
Carelian Eastpoint ry, tuomari Hannu Miettinen

4S 1.pvä - 2.pvä - Yht. km/h
1. Teemu Kaivola  15:58 - 15:25 - 31:23 30,59
2. V-P Lehtomäki  16:19 - 15:30 - 31:49 30,17
3. Jukka Heikkonen  17:32 - 16:52 - 34:24 27,91
4. V-P Lehtomäki II  18:17 - 16:16 - 34:33 27,79
5. Antti Mäkiaho  18:17 - 17:46 - 36:03 26,63
6. Karoliina Ruippo  18:38 - 18:21 - 36:59 25,96
7. Tapio Seppälä  19:25 - 18:31 - 37:56 25,31
8. Antti Mäkiaho II  19:15 - 18:44 - 37:59 25,27
9. Jaana Lintunen  19:40 - 19:14 - 38:54 24,68
10. Erja Setälä  20:04 - 19:20 - 39:24 24,37
11. Mikael Backman  20:59 - 20:15 - 41:14 23,28
12. Henrika Itäniemi  21:09 - 20:12 - 41:21 23,22
13. Kirsi Puustinen  20:37 - 21:16 - 41:53 22,92
14. Mikael Backman II  21:27 - 20:31 - 41:58 22,88
15. Urho Ahomaa  21:33 - 20:32 - 42:05 22,81
16. Kimmo Laasonen  25:08 - 22:30 - 47:38 20,15
17. Päivi Laasonen  25:43 - 25:03 - 50:46 18,91
18. Tero Nikmo  30:00 - 28:23 - 58:23 16,44
19. Kaarlo Väänänen  32:31 - 29:22 - 1:01:53 15,51
20. Anne Arvola  34:03 - 30:35 - 1:04:38 14,85
21. Ville Alariesto  34:02 - 31:34 - 1:05:36 14,63
22. Marianne Pisilä  36:32 - 35:40 - 1:12:12 13,3
23. Nina Rainti  37:07 - 37:13 - 1:14:20 12,91
24. Mika Rainti  40:11 - 35:17 - 1:15:28 12,72
25. Pekka Mertala  38:42 - 41:31 - 1:20:13 11,97
26. Harri Lukkarinen  42:35 - 37:48 - 1:20:23 11,94
Simone Kuhnt  23:38 DNS  
  
Avoin luokka 1.pvä - 2.pvä - Yht. km/h
1. Anu Jaakonsaari  1:46:03 - 1:39:49 - 3:25:52 23,72
2. Teuvo Mikkonen  1:47:50 - 1:42:05 - 3:29:55 23,27
3. Jussi Pietikäinen  1:52:05 - 1:52:52 - 3:44:57 21,71
4. Joni Elomaa  1:55:48 - 1:52:13 - 3:48:01 21,42
5. Pekka Syrjänen  1:58:24 - 1:51:42 - 3:50:06 21,23
6. Anne-Mari Syrjänen  1:55:31 - 1:57:03 - 3:52:34 21,00
7. Mika Yli-Kivisto  1:55:12 - 1:59:22 - 3:54:34 20,82
8. Jason Young  2:09:51 - 2:05:00 - 4:14:51 19,16
9. Lionel Clauser  2:07:50 - 2:09:42 - 4:17:32 18,96
10. Raimo Lehtinen  2:09:11 - 2:09:51 - 4:19:02 18,85
11. Simone Kuhnt  2:10:22 - 2:09:07 - 4:19:29 18,82
12. Marko Myllymäki  2:12:19 - 2:14:42 - 4:27:01 18,29
13. Markku Santanen  2:22:13 - 2:15:29 - 4:37:42 17,59
14. Lasse Papinaho  2:21:46 - 2:17:21 - 4:39:07 17,50
15. Kimmo Haapanen  2:27:11 - 2:32:32 - 4:59:43 16,30
16. Erkki Mäkelä  2:30:20 - 2:32:24 - 5:02:44 16,13
17. Pia Isomursu  3:05:37 - 2:44:17 - 5:49:54 13,96

3S  1.pvä km/h
1. V-P Lehtomäki  09:19 25,76
2. Heta Lehtomäki  11:23 21,08
3. Sara Finell  18:45 12,8

4. Maria Doudko  21:46 11,03
5. Anni Kivipelto  22:11 10,82

LMD 1.pvä - 2.pvä - Yht. km/h
1. Pasi Ollikainen  1:55:59 - 1:53:44 - 3:49:43 21,26
2. Katarina Zeehuisen  1:59:32 - 1:57:09 - 3:56:41 20,64
3. Riku Setälä  2:02:02 - 1:59:31 - 4:01:33 20,22
4. Tapani Carcanico  2:02:23 - 1:59:39 - 4:02:02 20,18
5. Philip Ross  2:03:08 - 2:05:06 - 4:08:14 19,68
6. Raine Niemi  2:07:28 - 2:04:27 - 4:11:55 19,39
7. Mari Aikio  2:07:22 - 2:07:42 - 4:15:04 19,15
8. Jaako Raunio  2:11:12 - 2:05:49 - 4:17:01 19,00
9. Mira Porsanger  2:12:01 - 2:09:22 - 4:21:23 18,69
10. Sanna Arpiainen  2:16:03 - 2:08:55 - 4:24:58 18,43
11. Bob Hoskins  2:18:37 - 2:19:31 - 4:38:08 17,56
12. Charlie Ward  2:22:53 - 2:18:57 - 4:41:50 17,33
13. Martin Groeger  2:47:16 - 2:35:01 - 5:22:17 15,15
14. Mikko Vähä  3:02:45 - 2:57:40 - 6:00:25 13,55
15. Marko Vesterinen  3:17:04 - 3:18:08 - 6:35:12 12,36
Robertina Nurmi  2:22:05 DNS  
  Suvi Lahtinen  2:26:31 DNS 

4-kl MD 1.pvä km/h
1. Jarmo Kontkanen  2:41:13 15,15
2. Eliisa Kiiskinen  2:43:06 14,97
3. Sergei Doudko  3:26:55 11,80
4. Jouko Mikkonen  3:32:38 11,48
5. Sofia Hongell  DNF  
  
Lasten luokka 250 m
Elsa Lehtomäki  39 sek
Karel Rainti  47 sek
Jere Mertala  56 sek
Tony Mertala  56 sek
Jiri Rainti  1 min 8 sek

31.1. OHKOLA TALVI-AJOT, MÄNTSÄLÄ, 
L-SVU, tuomari Arto Lahti

4S Aika Km/h - 1.Kierr- 2.Kierr
1. Kaivola Teemu,L-SVU  28:45 30,51 - 14:10 - 14:35
2. Lehtomäki Vesa-Pekka, KVKS  29:13 30,02 - 14:36 - 14:37
3. Mäkiaho Antti, SHS  32:03 27,37 - 15:51 - 16:12
4. Raine Niemi, SHS  34:23 25,51 - 16:33 - 17:50
5. Lahtinen Suvi, SHS  36:02 24,34 - 17:57 - 18:05
6. Liukkonen Laura, SHS  37:07 23,63 - 18:12 - 18:55
7. Tyrisevä Anna-Maija, SiSuVa  37:34 23,35 - 18:54 - 18:40
8. Veijola Susanna, SHS  37:58 23,10 - 18:59 - 18:59
9. Ketonen Siru, SHS  38:09 22,99 - 18:23 - 19:46
10. Setälä-Bäckman Erja, SHS  38:24 22,84 - 19:33 - 18:51
11. Alpua Pia-Lisa, SHS 38:53 22,56 - 18:58 - 19:55
12. Alpua Heikki, SHS  40:57 21,42 - 19:45 - 21:12
13. Salo Ilpo, L-SVU  42:24 20,69 - 20:40 - 21:44
14. Lahtinen Aki, L-SVU  47:12 18,58 - 18:37 - 28:35
15. Asikainen Toni, SHS  52:07 16,83 - 23:20 - 28:47
16. Rainti Nina, ALMA  54:53 15,98 - 26:52 - 28:01
17. Rainti Mika, ALMA  55:32 15,80 - 26:29 - 29:03
18. Nummelin Pirkko, L-SVU  1:03:32 13,81 - 29:15 - 34:17
19. Slätis Susanne, ALMA  1:05:16 13,44 - 29:33 - 35:43
20. Lukkarinen Harri, ALMA  1:10:33 12,43 - 33:06 - 37:27
Kärkkäinen Sirpa, SHS  17:17 0,00 17:17 NAS
Niemeier Seija, L-SVU 23:20 0,00 23:20 NAS
Tuppi Hanna, SHS 00:00 0,00 DNF DNF

6S Aika Km/h - 1.Kierr- 2.Kierr 
1. Heikkonen Jukka, SiSuVa  29:45 29,49 - 15:03 - 14:42
   Hakala Tiina, L-SVU  29:45 29,49 - 15:22 - 14:23
3. Lehtomäki Vesa-Pekka, KVKS  30:09 29,09 - 16:01 - 14:08
4. Kempe Riitta, SiSuVa  30:12 29,05 - 15:08 - 15:04
5. Hytönen Kimmo, SiSuVa  31:13 28,10 - 17:08 - 14:05
6. Setälä Riku, SHS  31:45 27,63 - 15:48 - 15:57
7. Papinaho Lasse, SHS  33:08 26,47 - 16:00 - 17:08
8. Liimatta Vuokko, SHS  33:34 26,13 - 16:21- 17:13

9. Lintunen Jaana, SHS  33:41 26,04 - 16:17 - 17:24
10. Bäckman Mikael, SHS  34:45 25,24 - 16:21 - 18:24
11. Puustinen Kirsi, SHS  35:30 24,71 - 17:24 - 18:06
12. Aaltonen Erkka, SHS  35:38 24,62 - 17:30 - 18:08
13. Niemi Raine, SHS  36:00 24,37 - 18:50 - 17:10
14. Lakstedt Heikki, SHS  43:46 20,04 - 20:06 - 23:40
15. Lautakatto Jenni, SHS  44:06 19,89 - 19:28 - 24:38
16. Reinikainen Ulla, SHS  44:38 19,65 - 18:56 - 25:42
Hakosalo Osmo, SiSuVa  00:00 0,00 DNF DNF

Lastenluokka
Roosa Friman, 10v  12:75
Lauri Mansikkaniemi, 11v  18:08
Inka Aaltonen, 8v  12:30
Jade Halme,8v  13:35
Emil Alpua, 8v  25:25
Elsa Lehtomäki, 9v  14:36
Kiira Kaivola, 8v  13:20
Nico Kytölä, 8v  16:14
Jere Mansikkaniemi, 8v  24:60
Iida Simolin, 10v  11:56
Aada Tetri, 10v  18:12
Jasmin Salminen, 8v  10:41
Juho Tetri, 7v  16:31
Api Kosunen, 14:25
Johannes Lindfors, 8v  12:41
Markus Sarmala, 9v  13:03
Mika Kajander, 7v  12:17

31.1.–1.2. ROKUAN KISAT, SM-KOIRAHIIHTO, 
Rokua, OPKY, tuomari Eeva Äijälä

Lauantai 31.1 kansalliset pulkkaluokat
WP1 A 10 km (2x5 km) (väliaika) aika
1. Minna Viide / lkssu Craft 
FI15702/09, OPKY  (12:24) 25:48

MP1 A 10 km (2x5 km) väliaika, aika
1.Marko viitahalme / lkssu Jope FIN46209/04, KVKS  (11:35) 26:36
2. Jyrki Mäkelä / lkssu Kim FIN48160/06, OPKY  (12:34) 28:20

WP1 B 5 km 
1. Anu Mäkinen / ssu Black Widow´s 
Gentle Ganster FIN15032/07, RPKK  12:52
2. Heidi Kyyrönen / vpkn Safe Keepers 
Ain´t No Fool ER38339/06, RPKK  14:06

MP1 B 5 km
1. Samuli Nissinen / ssu Zaphalayaz 
Face The Music FIN21331/06, RPKK  13:26
2. Matti Kallio / spu Bera, OPKY  16:46

WPJ B 5 km
1. Saara Loukkola / bcu Carpathian Forest 
Duracell FIN22028/03, OPKY  14:59

Harrastus  A 5 km
1. Niina Konttaniemi / lkssu Kito 
FIN48163/06, RPKK (pulkka)  14:40

Harrastus B 5 km
1. Vesa-Pekka Jurvelin / atu Zenon 
FIN18290/04, RPKK  11:56
2. Tero Halonen / bpmn Mecberger 
Ester FIN19748/05, HKK  12:10
3. Anu Mäkinen / ssu Grace in Black 
Bigwig FIN41348/01, RPKK  13:20
4. Aleksis Schmitt / spn Mimmi,  14:15
5. Jouko Nivalainen / Reksi, OPKY  15:07
6. Riitta Sorvari / Ferra  15:11
7. Ari Väänänen / borderterr.u Leo  21:46

Sunnuntai 1.2. SM-koirahiihto, Rokua

WS1 A 10 km (2x5 km)
1. Minna Viide  / lkssu Jordsberget’s ETZ 
Odin FIN53712/05, OPKY  (10:00) 21:00 SM1
2. Marika Tiiperi / lkssu Sam 
FIN43799/05, RPKK  (10:19) 21:41 SM2
3. Maija Nivala / lkssu Karma 
FIN48162/06, OPKY  (10:18) 22:09 SM3
4. Maria Viitahalme / lkssu Jope 
FIN46209/04, KVKS  (10:55) 22:18
5. Niina Konttaniemi / lkssu Kito 
FIN48163/06, RPKK  (11:47) 25:23

MS1 A 10 km (2x5 km)
1. Jyrki Mäkelä / lkssu Kim 
FIN48160/06, OPKY  (11:15) 24:28

WS1 B 10 km (2x5 km)
1. Anu Mäkinen  / ssu Black Widow´s 
Gentle Ganster FIN15032/07, RPKK  (10:41) 23:18 SM1
2. Kati Mansikkasalo / atu Zenon 
FIN18290/04, RPKK  (11:38) 24:34 SM2
3.Heidi Kyyrönen  / vpkn Safe Keepers 
Ain´t No Fool ER38339/06, RPKK  (11:06) 26:12 SM3
4. Päivi Pietikäinen / ssu Silsile’s 
Maximum craft FIN45201/05, L-SVU  (12:53) 30:54  SM4
MS1 B 10 km (2x5 km)
1. Samuli  Nissinen / ssu Zaphalayaz 
Face The Music FIN21331/06, RPKK  (11:02) 25:49 SM1
2. Tero Halonen / bpmn Mecberger Ester 
FIN19748/05, HKK (11:42) 25:58 SM2
3. Harri Hatunen  / dn Deep Delight Catchy 
FIN45143/05, OPKY  (11:56) 26:39 SM3

MS 45 A 5 km
1. Kari Aaltonen / lkssu Jordsberget’s 
ETZ Roswald, Sisuva  11:29 SM1
2. Esa Rankinen / lkssu Tankolammen 
Veeti (FIN34556/07), KPKY 12:31 SM2
3. Elis Björk / , TSKK 14:03 SM 3

MS45 B 5 km 
1. Kai Harju / vpk Titu, OPKY  14:38
2. Jouko Nivalainen / spu Saku, OPKY  14:47

WSJ B 5 km
1. Saara Loukkola / bcu Carpathian Forest 
Duracell FIN22028/03, OPKY  14:33
2. Katri Loukusa / apkn Ghosteye’s 
Christmas Angel ER10632/07, OPKY  16:35

Harrastus A 5 km
1. Maija Nivala  / lkssu Jessi FIN46213/04, OPKY  11:15

Harrastus B 5 km
1. Krista Berg / dn Eria Pro Lirica Luna FIN42141/02  12:57
2. Turkka Eksymä / dn Anni  13:27
3. Jyrki Mäkelä / spn Britax Brita FIN32881/03  13:31
4. Aleksis Schmit / spn Mimmi  17:20 

7.–8.2. RUUHIROOD 2009, SELJES, SHS   
8-kl (4 x 20 km) 
1. Jussi Pietikäinen, Ristijärvi  3:46:27
2. Anna-Mari Syrjänen, Jyväskylä  3:50:52
3. Pekka Syrjänen, Jyväskylä  3:53:03
4. Ritva Hannuniemi-Pulska, Savukoski  4:02:01
5. Hanna Heinonen, Jyväskylä  4:03:01
6. Jaakko Raunio, Jyväskylä  4:12:45
7. Marko Myllymäki, Öja  4:31:54
8. Robertina Nurmi, Somero  4:36:31

6-kl (4 x 20 km)        
1. Riku Setälä, Lieto  3:56:16
2. Mari Aikio, Kuusamo  3:56:31
3. Raine Niemi, Asikkala  4:01:57
4. Sanna Arpiainen, Muonio  4:17:37
5. Leena Snåre, Oulu  4:28:55
6. Kirsi Översti, Heinola  4:54:35
7. Tapani Vehmasmäki, Eskola  5:40:12  

4-kl (4 x 20 km)        
1. Jari Snåre, Oulu  4:30:57
2. Vuokko Liimatta, Kuhmoinen  4:30:57
3. Suvi Lahtinen, Hämeenlinna  4:54:31
4. Tomi Finholm, Larsmo  6:38:31            

4-kl (1 x 20 km)        
1. Joonas Männikkö, Keminmaa  56:46
2. Seija Niemeier, Parainen  58:33
3. Jarmo Kontkanen I, Turku  1:02:20
4. Minna Sipola, Hailuoto  1:09:06
5. Jarmo Kontkanen II, Turku  1:09:55
6. Urho Ahomaa, Kuusamo  1:10:30
7. Dan Österbacka, Terjärv  1:23:53
8. Tanja Hihnala, Rautio  1:28:23
9. Ulla Reinikainen, Urjala  1:38:55
10. Teresa Myllymäki, Öja  1:40:04
11. Jouko Mikkonen, Sonkajärvi  1:41:37
12. Pekka Mertala, Ylämaa  2:17:19

13.–14.2.2009 SOC LD EASTPOINT OPEN, CAREALIAN 
EEASPOINT RY, LIEKSA, tuomari Kalevi Vainio
Open Class Name Start Time Speed
1. (14) Ronny Wingren 5:23:50 - 5:31:00 - 10:54:50 18,33
2. (5) Jaakko Mölsä  5:20:50 - 5:42:15 - 11:03:05 - 18,10
3. (3) Jukka-Pekka Björksted  5:28:00 - 5:36:03 - 11:04:03 18,07
4. (10) Martin Tolotto  5:19:00 - 5:52:09 - 11:11:09 17,88
5. (8) Alister Dunlap  5:06:50 - 6:13:02 - 11:19:52 17,65
6. (15) Joni Elomaa  5:07:50 - 6:12:30 - 11:20:20 17,64
7. (4) Fabrizio Lovati  5:35:40 - 6:00:11 - 11:35:51 17,25
8. (2) Tapani Carcanico  5:13:34 - 6:34:08 - 11:47:42 16,96
9. (16) Jukka Honkapirtti  5:38:40 - 6:17:03 - 11:55:43 16,77
10. (9) Michael Kalcher  5:45:30 - 6:17:02 - 12:02:32 16,61
11. (11) Jason Young  6:19:00 - 6:14:00 - 12:33:00 15,94
12. (12) Pasi Ollikainen  6:05:40 - 6:39:30 - 12:45:10 15,68
13. (6) Mika Yli-Kivistö  6:10:40 - 7:03:22 - 13:14:02 15,11
14. (13) Sandro Schwander  6:38:50 - 6:48:55 - 13:27:45 14,86
15. (7) Raimo Lehtinen  6:36:40 - 7:53:37 - 14:30:17 13,79
16 (1) Pia Isomursu  08:11:50 DNF

Number 6 dog Class Name Start Time Speed
1. (25) Taisto Thorneus 5:02:11 - 19,86
2. (23) Lubos Jenca 5:07:12 - 19,53
3. (26) Dries Jacobs 5:10:35 - 19,32
4. (20) Jaakko Raunio 5:32:17 - 18,06
5. (24) Sergei Doudko 8:15:55 - 12,10
6. (22) Marko Vesterinen 9:40:17 - 10,34
7. (21) Mikko Vähä DNS

SOC NOME RAUTAVAARA 14.-15.2.2009  
Tuomari Kalevi Vainio

LMD A 2 x 23,4 km  la - su - yht
1. Karolina Olsson,swe  2:10:30 - 2:07:14 - 4:17:44
2. Sanna Polso, fin  2:51:06 - 2:48:08 - 5:39:14
Simone Kuhnt, ch  NF NS -

LMD C 2 x 23,4 km  la - su - yht
1. Riku Setälä, fin  2:44:57 - 2:41:51 - 5:26:48
2. Raine Niemi, fin  2:44:52 - 2:42:21 - 5:27:13

US A 23,4 km  la - su - yht
1. Anu Jaakonsaari, fin  55:16 - 52:46 - 1:48:02
2. Juha Periaho, fin  55:43 - 54:08 - 1:49:51
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3. Ari Laitinen, fin  58:23 - 52:32 - 1:50:55
4. Teuvo Mikkonen, fin  1:00:09 - 54:52 - 1:55:01
5. Markku Santanen, fin  1:15:25 - 1:09:16 - 2:24:41

8S A 17,9 km  la - su - yht
1. Pasi Heinonen, fin  36:08 - 34:04 - 1:10:12
2. Åsa Fjällström, swe  36:49 - 34:58 - 1:11:47 
3. Michael Labove, D  37:16 - 35:14 - 1:12:30 
4. Veli Rissanen, fin  47:26 - 45:33 - 1:32:59
5. Jarmo Kontkanen, fin  52:51 - 49:47 - 1:42:38

6S A 14,5 km  la - su - yht
1. Vesa-Pekka Lehtomäki, fin  29:20 - 27:34 - 56:54
2. Tiina Hakala, fin  29:34 - 28:33 - 58:07
3. Kimmo Hytönen, fin  30:12 - 28:49 - 59:01
4. Riitta Kempe, fin  31:06 - 29:47 - 1:00:53
Jukka Heikkonen, fin  32:11 NS -
Robertina Nurmi, fin  40:00 NS -
Tarja Köcher, fin  42:04 NF -

6S C 14,5 km  la - su - yht
1. Tarja Pyykkö, swe  35:09 - 34:06 - 1:09:15
2. Ylva Malmberg, swe  36:35 - 34:24 - 1:10:59
3. Jussi Pietikäinen, fin  38:20 - 35:28 - 1:13:48
4. Mikael Bäckman, fin  37:33 - 37:09 - 1:14:42
5. Arto Venninen, fin  38:44 - 39:19 - 1:18:03
Kirsi Puustinen, fin  44:06 - NS -

4S A 9 km  la - su - yht
1. Catarina Södersten, swe  17:03 - 16:30 - 33:33
2. Emelie Waara, swe  17:13 - 16:30 - 33:43
3. Teemu Kaivola, fin  17:36 - 16:40 - 34:19
4. Osmo Hakosalo, fin  18:12 - 17:05 - 35:17
5. Elin Börk, swe  17:53 - 17:28 - 35:21
6. Leena Virta, fin  18:18 - 17:26 - 35:44
7. Vesa-Pekka Lehtomäki, fin  18:39 - 17:56 - 36:35
8. Kurt Köcher, fin  20:39 - 19:56 - 40:35
9. Anna-Maria Tyrisevä, fin  21:25 20:32 41:57
10. Pirkko Nummelin, fin  29:04 24:05 53:09
Maria Mäki, swe  NS - NS -

4S C 9 km  la - su - yht
1. Antti Mäkiaho, fin  21:08 - 19:31 - 40:39
2. Karoliina Ruippo, fin 22:14 - 19:38 - 41:52
3. Jaana Lintunen, fin  21:59  - 20:41 - 42:40
4. Vuokko Liimatta, fin  22:04 - 20:54 - 42:58
5. Dan Österbacka, fin  25:47 - 25:53 - 51:40
Helen Israelsson, swe  NS - NS -

4S jun A 9 km  la - su - yh.
1. Sara Leskinen, fin  22:55 - 21:58 - 44:53
2. Jonna Parkkinen, fin 24:08 - 21:47 - 45:55

4S B 9 km  la - su - yht
1. Tero Nikmo, fin  33:39 - 32:10 - 1:05:49
2. Nina Rainti, fin  33:52 - 33:41 - 1:07:33
3. Jouko Mikkonen, fin  35:40 - 34:38 - 1:10:21
4. Kaarlo Väänänen, fin  37:07 - 37:13 - 1:14:20
5. Päivi Räty, fin  37:02 - 41:57 - 1:18:59
6. Pekka Mertala, fin  45:00 - 39:11 - 1:24:11

Juniorit alle 14v.
1. Elsa 06:13
2. Jonna  06:32
Lastenluokka
1. Vilma  10,43
2. Patric  10,7
3. Jassu  11,32
4. Jonna  11,52
5. Elsa  11,89
6. Tuomas  18,46

14.2. KOIRAHIIHTO, IMATRA, IMATRAN PALVELUSKOIRA-
YHDISTYS RY, tuomari Sirkka Hämäläinen

Naiset A 15 km 
1. Maria Viitahalme / lkssu Jope (FIN462099), KVKS  31:55 

Miehet B 10 km
1. Vesa Kosonen / bpgu Eternity’s Qhaos 
(FIN14301/03) om. Sanna Karimaa Pyhtää, KVKS  24:15  
2. Markus Päivärinta / ssn Matraszepe Casablanca 
(FIN45230/02) om. Lea Haanpää Turenki, HSV  30:55  
  
Veteraanit miehet A 5 km 
1. Esa Rankinen / lkssu Tankolammen Veeti 
(FIN34556/07) Nakertaja  11:24  
2. Harri Laurila / du Bruckendorfer Kobolt (FIN53423/05) 
Lievestuore, TKK  11:29 
  
Veteraanit miehet B 5 km 
1. Kari Mikkola / ssn Bea (FIN23766/05) 
om. Merja Mikkola Lieto, TKK  13:42 

Harrastus 5 km
1. Tero Halonen / briardn Kirmix Golden 
Grisette (FIN36045/00) Hämeenkoski, HKK  12:26   
2. Päivi Pietikäinen / ssu Silsile’s Maximum 
craft (FIN45201/05) Tuusula  12:35
3. Heidi Kokki / pirsetu Marjakarhun Frikadelli 
(FIN26900/07) Imatra, IPKY  13:17
4. Jenni Köylinen / Alaskanhusky Askeesi Lahti-Tyttö 
(synt.6.3.2006) Niinikoski 14:40

21.–22.2. SOC 2009 NORDIC, KALLINKANGAS, 
KEMINMAA, tuomari Olle Rosen 

Lauantai 21.2. pulkka
MWP 12-16 A  5,0 km
1. Bengtsson Märta, BHK Malmen  15:54             

MP 45 B 5,0 km
1. Laukkala Teuvo / dn Eria Pro Lirica Luna 
FIN42141/02 , OPKY  17:42             

MPJ A  7,0 km
1. Kristoffersson Jocke, SWE  18.08 PM1           
2. Kavli Lysgaard Martin, NOR  19.12 PM2  
3. Fjeldstad Truls, NOR  19.22 PM3

WPJ A  7,0 km
1. Johansson Sara, SWE  18.03 PM1          
2. Haug Nilsen Erika, NOR  18.26 PM2 
3. Mukka Linnea, SWE  19.12 PM3
4. Ask Ida, Boden IFD  19.20 PM4
5. Ponten Ida, SWE  21.12 PM5

WP B 7,0 km
1. Mäkinen Anu / ssu Black Widow´s Gentle 
Ganster FIN15032/07, RPKK  17.52 PM1          
2. Lindblom Lisa, SWE  19.48 PM2  
3. Mansikkasalo Kati / atu Zenon 
FIN18290/04, RPKK  20.16 PM3 
4. Kyyrönen Heidi / vpn Safe Keeper’s Ain’t 
No Fool ER38339/06, RPKK  22.39 PM4

WP A 10,0 km
1. Nilsson Sara, SWE  25:16 PM1           
2. Viide Minna / lkssu Craft FI15702/09, OPKY  25:55 PM2
3. Tiiperi Marika / lkssu Sam FIN43799/05, RPKK  26:11 PM3 
4. Norberg Kristina, SWE  26:41 PM4 
5. Beate Hansen Linn, NOR  27:19 PM5 
6. Ask Chatarina, SWE  27:22 PM6
7. Nivala Maija / lkssu Karma FIN48162/06, OPKY  28:00 PM7
8. Aas Nilsen Carina, NOR  29:10  PM8
9. Konttaniemi Niina / lkssu Kito 
FIN48163/06, RPKK  30:17 PM9 

10. Bengtsson Hanna, BHK Malmen  32:54 PM10
MP B 10,0 km
1. Johansson Mats, SWE  36.14 PM1           
2. Blomkvist Erik, SWE  38.18 PM2  
 Angelva Antero / beu Sucikan Cupido 
FIN22497/05, RPKK  Kesk.       

MP A  12,0 km
1. Silvola Timo, SWE  30:20 PM1            
2. G. Olsen Kristoffer, NOR  30:22 PM2
3. Pettersson Mikael, SWE  30:23 PM3
4. Hoel Yngve, NOR  30:38 PM4 
5. Viitahalme Marko / lkssu Jope FIN46209/04, KVKS  31:14 PM5
6. Sinding-Larsen Victor, NOR  31:21 PM6
7. Fossnes Andreas, NOR  31:22 PM7
8. Henriksson Thomas, SWE  31:43 PM8
9. Sjöberg Magnus, SWE  32:19 PM9
10. Jakobsson Jörgen, BHK Malmen  33:15 PM10 
11. Westerlund Magnus, Norsjö HK  33:17 PM11

Sunnuntai 22.2. koirahiihto
MSJ A 10,0 km
1. Kristoffersson Jocke, SWE  22.53 PM1            
2. Kavli Lysgaard Martin, NOR  24.34 PM2 
3. Fjeldstad Truls, NOR  25.07 PM3

WSJ A 10,0 km
1. Johansson Sara, SWE  22.23 PM1            
2. Haug Nilsen Erika, NOR  22.45 +22 PM2  
3. Mukka Linnea, SWE  23.13 +50 PM3
4. Ponten Ida, SWE  25.52 PM4
5. Loukkola Saara / bcu Carpathian 
Forest Duracell FIN22028/03, OPKY  27.49 PM5  

M&WS 12-16 A  5,0 km
1. Bengtsson Märta, BHK Malmen  12.26             

WSB A 10,0 km
1. Mäkinen Anu / ssu Black Widow´s 
Gentle Ganster FIN15032/07, RPKK  22.35 PM1            
2. Mansikkasalo Kati / atu Zenon FIN18290/04, RPKK  24.29 PM2  
3. Kyyrönen Heidi / vpn Safe Keeper’s Ain’t 
No Fool ER38339/06, RPKK  25.48 PM3
4. Lindblom Lisa SWE  26.34 PM4  

WS A  12,0 km
1. Viide Minna / lkssu Jordsberget’s ETZ 
Odin FIN53712/05, OPKY  25.00 PM1            
2. Nilsson Sara, SWE  25.51 PM2 
2. Nivala Maija / lkssu Karma FIN48162/06, OPKY  25.51 PM2
4. Viitahalme Maria / lkssu Jope FIN46209/04, KVKS  25.52 PM4 
5. Tiiperi Marika / lkssu Sam FIN43799/05, RPKK  26.17 PM5  
6. Norberg Kristina, SWE  26.59 PM6 
7. Ask Chatarina, SWE  27.16 PM7  
8. Beate Hansen Linn,NOR  28.21 PM8  
9. Bengtsson Hanna, BHK Malmen  28.51  PM9  
10. Aas Nilsen Carina, NOR  29.05 PM10 
11. Nordgren Åsa, Boden IFD  29.53 PM11  
12. Karin Segerlund Anna, Boden IFD  30.17 PM12  
13. Konttaniemi Niina / lkssu Kito FIN48163/06, RPKK  31.08 PM13 

WS45 A 7,0 km
1.Kaukonen Marjo / lkssu Katajakankaan 
Göran FIN10960/06, RPKK  16.24             

MS B 12,0 km
1. Hatunen Harri / dn Deep Delight Catchy Cathy
FIN45143/05, OPKY  31.53 PM1             
2. Blomkvist Erik / ssn Ba´Hunnas Thälva, SWE  33.40 PM2 
3. Johansson Mats, SWE  35.18 PM3
Halonen Tero /bpmn Mecberger Ester FIN19748/05, HKK  Kesk.             

MS A 14,0 km
1. G. Olsen Kristoffer, NOR  29.49 PM1              
2. Hoel Yngve, NOR  30.28 PM2   

3. Pettersson Mikael, SWE  30.35 PM3    
4. Fossnes Andreas, NOR  30.43 PM4   
5. Sinding-Larsen Victor, NOR  30.57 PM5   
6. Silvola Timo, SWE  31.06 PM6   
7. Henriksson Thomas, SWE  31.27 PM7
8. Sjöberg Magnus, SWE  31.38 PM8  
9. Westerlund Magnus, Norsjö HK  32.16 PM9   
10. Mäkelä Jyrki / lkssu Kim FIN48160/06, OPKY   33.19 PM10   
11. Jakobsson Jörgen, BHK Malmen 35.12  PM11   
Lappalainen Samuli, SISUVA  Kesk.

21.–222.3. SHS-SM KILPAILUKOE, KEMIJÄRVI, SHS, 
tuomari Hannu Rauhamaa

UMD 40,1 km Aika Km/h Rotu REK Kierrosajat
1. Jaakonsaari Anu,L-SVU  3:21:55 23,83 x 1:41:11 - 1:40:44 
2. Mikkonen Teuvo, L-SVU  3:23:22 23,66 x 1:42:02 - 1:41:20
3. Carcanico Tapani, Carelian * 3:51:29 20,79 x 1:56:29 - 1:55:00
4. Elomaa Joni, Carelian  3:52:41 20,68 x 1:52:10 - 2:00:31      
4. Syrjänen Pekka, SHS 3:52:41 20,68 SH REK1 1:55:33 - 1:57:08
6. Dunlop Alister, SCO  3:53:33 20,60 x 2:00:31 - 1:53:02 
7. Syrjänen Anna-Mari, SHS 3:55:25 20,44 SH REK1 1:56:10 - 1:59:15 
8. Pietikäinen Jussi, SHS  3:57:43 20,24 SH REK1 2:01:08 - 1:56:35 
9. Clauser Lionel, SHS   4:10:48 19,19 SH REK2 2:06:13  - 2:04:35 
10. Ollikainen Pasi 1, SHS  4:11:50 19,11 SH REK2 2:06:08 - 2:05:42
11. Tarkkonen Raimo  4:13:38 18,97 x 2:05:38 - 2:08:00 
12. Santanen Markku, SHS 
 4:55:01 16,31 SH REK3 2:39:21 - 2:15:40 
13. Alpua Heikki, SHS * 5:10:01 15,52 SH REK0 2:24:01 2:46:00
14. Yli-Kivistö Mika, SHS  2:03:36 0,00 SH REK 2:03:36 NAS
Wingren Ole, L-SVU  NAS

6MD 40,1 km Aika Km/h Rotu REK Kierrosajat
1. Kiiski Pauliina  3:34:33 22,43 x 1:49:15 - 1:45:18 
2. Heinonen Pasi 1, L-SVU  3:37:52 22,09 x 1:50:08 - 1:47:44 
3. Laakso-Elomaa Riikka  3:48:50 21,03 x 1:58:11 - 1:50:39 

4. Kokkonen Johanna  4:16:21 18,77 SH REK1 2:13:50 - 2:02:31 
5. Aikio Mari, SHS  4:25:13 18,14 SH REK1 2:16:42 - 2:08:31 
6. Setälä Riku, SHS  4:28:19 17,93 SH REK1 2:11:48 - 2:16:31
7. Hannuniemi-Pulska Ritva, SHS
 4:29:03 17,89 SH REK1 2:17:44 - 2:11:19
8. Arpiainen Sanna, SHS  4:38:50 17,26 SH REK2 2:24:00 - 2:14:50 
9. Kuivasmäki Anitta,  4:39:48 17,20 SH REK2 2:31:58 - 2:07:50 
10. Visuri Mirja,  5:05:56 15,73 SH REK2 2:46:05  - 2:19:51 
11. Taskinen Henna,  5:35:03 14,36 SH REK3 2:57:35 - 2:37:28 
12. Snåre Jari, OPKY  2:27:26 0,00 x 2:27:26 - NAS
Männikkö Joonas, SHS  NAS

8S 16,5 km Aika Km/h Rotu REK Kierrosajat
1. Heinonen Pasi 2,L-SVU  1:11:08 27,84 x 38:16 - 32:52 
2. Laitinen Ari, IKSY  1:11:50 27,56 x 37:29 - 34:21 
3. Hakala Tiina, L-SVU  1:18:44 25,15 x 41:39 - 37:05 
4. Lehtomäki Vesa-Pekka, KVKS  1:21:55 24,17 x 45:14 - 36:41 
5. Reppo Ain, Viro  1:26:14 22,96 x 42:23 - 43:51 
6. Kempe Riitta, SiSuVa  1:28:17 22,43 x 49:43 - 38:34 
7. Rissanen Veli, SHS  1:35:51 20,66 x 47:14 - 48:37 
8. Ollikainen Pasi 2, SHS  1:43:43 19,09 SH 49:08 - 54:35 
9. Bäckman Mikael, SHS  1:49:06 18,15 SH 56:20 - 52:46 
10. Kontkanen Jarmo, SHS  1:51:05 17,82 x 56:08 - 54:57 
11. Aaltonen Erkka, SHS  58:30 0,00 SH 58:30 - NAS

4S 8,1 km Aika Km/h Rotu REK Kierrosajat
1. Virta Leena, L-SVU  29:57 32,45 x 15:06 - 14:51
2. Hytönen Kimmo, SiSuVa  30:04 32,33 x 15:20 - 14:44
3. Kaivola Teemu, L-SVU  30:08 32,26 x 15:34 - 14:34
4. Laitinen Ari, IKSY  32:39 29,77 x 16:44 - 15:55
5. Reppo Ain 1, Viro  35:02 27,75 x 18:20 - 16:42
6. Mäkiaho Antti, SHS  35:37 27,29 SH REK1 18:08 - 17:29
7. Lehtomäki Vesa-Pekka 1, KVKS  36:15 26,81 x 19:24 - 16:51
8. Niemi Raine, SHS  36:30 26,63 SH REK1 18:40 - 17:50
9. Heikkonen Jukka, SiSuVa  36:46 26,44 x 19:43 - 17:03
10. Seppälä Tapio, SHS ** 36:59 26,28 SH REK1 18:56 - 18:03

TULOSPÖRSSI
11. Ruippo Karoliina, SHS  37:01 26,26 SH REK1 19:26 - 17:35
12. Itäniemi Henrika, SHS  37:49 25,70 SH REK1 19:26 - 18:23
13. Niemeier Seija, L-SVU 39:20 24,71 x 20:14 - 19:06
14. Hannuniemi-Pulska Ritva, SHS  39:24 24,67 SH REK2 20:07 - 19:17
15. Puustinen Kirsi, SHS  40:14 24,16 SH REK2 20:42 - 19:32 
16. Nurmi Robertina, SHS  40:57 23,74 SH REK2 21:12 - 19:45 
17. Ahomaa Urho, SHS  43:04 22,57 SH REK2 21:49 - 21:15 
18. Parkkisenniemi Heidi  43:16 22,47 x 22:01 - 21:15 
19. Snåre Leena, OPKY  43:54 22,14 x 21:35 - 22:19 
20. Kytökoski Kari, SHS  45:06 21,55 SH 23:21 - 21:45 
21. Mettälä Anni, SHS  45:20 21,44 SH REK3 23:05 - 22:15 
22. Väänänen Mirja  47:37 20,41 SH REK0 24:43 - 22:54 
23. Vähä Mikko, ALMA  51:06 19,02 AM REK1 26:53 - 24:13 
24. Pisilä Marianne, ALMA  56:39 17,16 AM REK2 28:56 - 27:43 
25. Halonen Ulla  58:30 16,62 SH REK0 29:00 - 29:30 
26. Väänänen Kaarlo, ALMA  1:00:47 15,99 AM REK2 32:13 - 28:34 
27. Rainti Nina, ALMA  1:09:33 13,98 AM REK3 35:29 - 34:04 
28. Rainti Mika, ALMA  1:11:43 13,55 AM REK0 36:58 - 34:45 
29. Nikmo Tero, ALMA  0:00:00 AM REK- NIF
Österbacka Dan, SHS  NAS
Köcher Tarja, IKSY  NAS
 Köcher Kurt, IKSY  NAS

Juniorit (ei REK) 2 km
1. Laitinen Jonna, IKSY  5:54 20,34 x
2. Seppälä Tobias, SHS  6:47 17,69 SH 
3. Lehtomäki Heta, KVKS  6:52 17,48 x 
4. Friman Roosa  11:15 10,67 SH 
5. Lehtomäki Elsa, KVKS  NIF 0,00 x 
Köcher Patrik, IKSY NAS
Köcher Jasmin, NAS

Sääntörikkeet:
* 1.2.3.3

** 1.1.8.1
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3.5. VIII KAUKJÄRVENKIERROS 2009
Tammelan liikuntakeskus, Luonais-häme 

Tuomari: Riitta Kempe Säännöt: ESDRA / VUL kansalliset
Järjestäjä: Sisä-Suomen Valjakkourheilijat & NoCanDo Marathon Club • Kisapäällikkö& ratamestari: Riitta Kempe 

Luokat: CM/CW 14km, CMJ/CWJ 3km, harrastus 3km Aikataulu: Kisakanslia aukeaa klo 08.30 • Rataselostus ja säännöt 
(pakollinen kaikille osallistujille) klo 09.30 • MC/NC 10.30 • yhteislähtö, TJ/PJ/harrastus klo 10.32 • maastojuoksuluokat klo 11 

Ilmoittautumiset: http://www.surffi.net/~jarjun/nocando/kaukjarvi/index.html 
Hinta: Kilpasarjat 10 € (ilman lis. 15 €) harrastus 5 € (ilman lis. 15 €) 

Ajo-ohje: Tammelan keskustasta Hakkapeliitantietä hautausmaata kohti. Hautausmaan 
vasemmalla puolella kulkee Kyöpelintie, sitä ylös liikuntakeskukseen.

18.4. Ohkola kevät, Mäntsälä - peruttu
25.4. Canicross, Etelä-Hämeen alue 
3.5. VIII Kaukjärven kierros 2009, Canicross, Tammela 
9.5. WeCA Canicross, Ulvila, 
23.5. Kesä Jämi, Jämijärvi 

K ILPA ILUKALENTERI  KEVÄT 2009

5.5. WECA CANICROSS
Ulvila, Massin majan maasto 

Tuomari: Hannu Miettinen • Säännöt/rules: ESDRA/VUL kansalliset 
Järjestäjä: WeCA • Kisapäällikkö & ratamestari: Jetta Virtanen 

Luokat: CM/CW 5 km, harrastussarja 3 km, BM/BW 5 km, 1R, 2R 5 km Aikataulu: Kisakanslia aukeaa klo 10.00 
• Rataselostus ja säännöt (pakollinen kaikille osallistujille) klo 10.30 • Ensimmäinen lähtö klo 11.00 

Ilmoittautumiset: 5.5.2009 mennessä Jetta Virtanen, Isorinteentie 27, 28100 Pori, email: jetta.virtanen@netti.fi. 
Hinta: CM/CN CUP 15 € (ilman lisenssiä 20 €), Harrastussarja 10€ (ilman lis. 15 €), BW, BW, 1R, 2R 15 € (ilman lisenssiä 20 €) 

Tilinro: OP 570081-2119941 Viitenro: 4006 

Muita ohjeita: Huom. Luokka järjestetään erikseen vain jos siinä on vähintään viisi (5)
kilpailijaa. Tuomarin päätöksellä naisten ja miesten luokkia voidaan yhdistää 

Ajo-ohjeita: http://www.weca.fi/muut_tapahtumat.html Muuta: http://www.ulvilanura.fi/massi/

23.5. KESÄJÄMI
Jämi, Jämijärvi 

Tuomari: Vainio kalevi  Säännöt: ESDRA & VUL kansalliset 
Järjestäjä: L-SVU   Kisapäällikkö & ratamestari: Arto Lahti 

Luokat: CM/CW, BM/BW, BMJ/BWJ, 1R/1RJ, 2R/2RJ, 4R/4RJ, 6R, 8R Aikataulu: Ensimmäinen lähtö klo 14.00 
Ilmoittautumiset: 15.06.09 mennessä arto.lahti@dlc.fi 

Muita ohjeita: Kilpailun yhteydessä L-SVU:n pentuleiri Jäminkankaan maastossa 22.-24.5.09



Riitta Kempe, puheenjohtaja
Niittukulmantie 99, 31300 TAMMELA
Puh. 050-347 8356, (03) 436 1434

Eeva Äijälä, varapuheenjohtaja
Virpiniementie 192, 90810 KIVINIEMI
Puh. 040-546 7165

Lea Haanpää (valjakkohiihto)
Kontiontie 90, 14200 TURENKI
Puh. 050-581 3235

Alaskanmalamuuttiyhdistys ry 
Kirsi-Marja Vessari
Väinäntie 98, 39450 SISÄTTÖ
puh. 050-520 1211
sihteeri@alaskanmalamuutti.net

Carelian EastPoint ry 
Juha Hyvönen
Varpasentie 221, 81850 MÄTÄSVAARA
puh. 041-576 2490
eastpoint@racinghusky.com

Espoon palveluskoiraklubi ry
Ari Rantanen
Selintie 327, 01830 LEPSÄMÄ
puh. 040-823 3111
ari.rantanen@saunalahti.fi

Helsingin Vetokoirakerho ry 
Soile Kettunen, Kulorastaantie 3 T 161
01450 VANTAA
puh 050-531 3663
hvk@hvk.fi

Hämeenlinnan Seudun 
Vesipelastuskoirat ry
Lea Haanpää
Kontiontie 90, 14200 TURENKI
puh. 050-581 3235
lea.haanpaa@te-keskus.fi

Hämeenlinnan kennelkerho ry
Hanna Hovila
Huhmaristontie 78
13500 HÄMEENLINNA
hanna.hovila@tut.fi

Iisalmen Seudun Käyttö- ja 
Seurakoirayhdistys ry  
Tuula Laitinen 
Porovedentie 556, 74120 IISALMI 
puh. 050-512 5031 
tuula_laitinen@hotmail.com 

Iisalmen Valjakkourheilijat ry 
Heino Jääskeläinen 
Sirpinkaari 26, 74130 IISALMI 
puh. 0400-677 905
heino.jaaskelainen@pp.inet.fi

Ilmajoen Metsästysseura ry 
Heini Peura
Kokkolantie 2
61330 KOSKENKORVA
puh. 040-517 6260
heini.peura@netikka.fi

Ilomantsin Urheilijat ry
Kaija Karhapää
Pogostantie 13, 82900 ILOMANTSI
puh. 040-755 5319
potostanhiihto@ilu.fi

Imatran Palveluskoirayhdistys ry 
Antti Tikkanen
Villentie 16, 55300 RAUHA 
puh. 040-503 5850
sumorace@gmail.com 

Joensuun seudun
Palveluskoirayhdistys ry
Anne Keronen
Otsonkatu 20, 80130 JOENSUU
puh. 040-503 4803
anne.gsmkeronen@gmail.com

Kainuun Palveluskoirayhdistys ry 
Jari Laine
Pajukatu 23, 87150 KAJAANI
puh. 044-550 8411
dnalaine@dnainternet.net

Kemin Kennelkerho ry
Markku Mattila
Vastuutie 2-3 D 17
94450 KEMINMAA 
puh. 040-076 6063
markku.mattila@keminmaa.fi

Kymen Vetokoiraseura ry 
Marjaana Lojamo
Tervasuontie 11, 54530 LUUMÄKI
puh. 040-724 1734
marjaana.lojamo@luukku.com

Länsi-Suomen Valjakkourheilijat ry  
Timo Niemi
Haltiantie 12, 36760 LUOPIOINEN 
puh. 0400-193 370

Oulun Palveluskoirayhdistys ry 
Mervi Kukkonen
Koivuniemenkuja 9
90830 HAUKIPUDAS
puh. 040-725 4652
mervi.kukkonen@sanmina-sci.com

Riihimäen Agility ry 
Lotta Vuorela
Riihiviidantie 641, 12310 RYTTYLÄ
puh. 050-328 9097
lottavuorela@hotmail.com

Rovaniemen Palveluskoirakerho ry 
Anu Mäkinen 
Nivavaarantie 16, 96900 SAARENKYLÄ
gpuh. 040-731 4617
anu.makinen@vul.fi  

Sisä-Suomen Valjakkourheilijat ry 
Anna-Maria Tyrisevä
Portaantie 364, 31300 TAMMELA
puh. 044-022 4428
amtyriseva@qmail.com

Sotakoirayhdistys ry 
Anssi Salvisto
Kaskisavuntie 5, 13210 HÄMEENLINNA
puh. 050-521 1659
anssi.salvisto@sotakoirayhdistys.fi

SPL Etelä-Oulu ry  
Eeva Äijälä
Virpiniementie 192, 90810 KIVINIEMI
puh. 040-546 7165
eeva.aijala@vul.fi
Suomalainen Siperianhusky Seura ry  
Kimmo Haapanen
Länsirannantie 1845, 71650 HIRVILAHTI
puh.  044-0372 226
kettukolo@gmail.com

Suomen Poliisikoirayhdistys ry 
Hannu Myöhänen 
Kopurintie 105, 58200 KERIMÄKI
puh. (015) 541 266

VUL:N JÄSENSEURAT

Lasten ja nuorten liikunta
Mira Ekholm ja Suvi Lahtinen

Aikuis- ja harrasteliikunta
Anu Mäkinen, Tero Halonen 
ja Eeva Äijälä

Kilpailu ja huippu-urheilu
Teemu Kaivola ja Elisabeth Nygård

Tero Halonen (valjakkohiihto)
Pehtoorintie 6, 16800 HÄMEENKOSKI
Puh. 050-437 4176

Anu Mäkinen (valjakkohiihto)
Nivavaarantie 16, 96900 SAARENKYLÄ
Puh. 040-7314 617

Maija Nivala (valjakkohiihto)
Hanhelankuja 20, 90840 HAUKIPUDAS
Puh. 040-589 5988

Viestintä
Kati Kettumäki (VUL-netti), 
Anu Mäkinen, 
sekä Niina Konttaniemi
ja Kati Mansikkasalo 
Valjakkourheilu-lehti)

Talous
Riitta Kempe ja Eeva Äijälä

Tommi Harklin (valjakkoajo)
Viitavaarantie 17, 81470 NAARVA
Puh. 040-505 2969

Teemu Kaivola (valjakkoajo)
Korkealehdontie 30, 36120 SUINULA
Puh. 0400-883 712

Suvi Lahtinen (valjakkoajo)
Vanamontie 20, 13500 HÄMEENLINNA
Puh. 041-502 9764

Timo Mäkiaho (valjakkoajo)
Mäkiahontie 20, 42100 JÄMSÄ
Puh. 040-553 7021

Mira Ekholm (kesälajit)
Kotiperäntie 419, 29320 LIPERI
Puh. 050-353 7884

Elisabeth Nygård (kesälajit)
Helsingbyvägen 30, 65520 HELSINGBY
Puh. 0500-369 179

Tuomaritoiminta
Timo Mäkiaho ja Kalevi Vainio

Pr- ja kehittämistoiminta
Anu Mäkinen, Tommi Harklin ja 
Lea Haanpää

KV-toiminta 
Riitta Kempe ja Eeva Äijälä

Antidoping-toiminta
Riitta Kempe ja Maija Nivala

Tilintarkastajat
Seppo Tervo (KHT) ja Mikko Seppä

Varatilintarkastajat
Katariina Kämppi ja Heino Jääskeläinen

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITON HALLITUS

TOIMIKUNNAT JA VASTUUHENKILÖT

Suomen Valjakkoretkeilijät ry
Jukka Wuolijoki
Tiiliskiventie 10 A, 02320 ESPOO
jukka.wuolijoki@valtiokonttori.fi 

Tampereen Koiraurheilijat ry
Jukka Leppälä
Paavolantie 125, 34240 KÄMMENNIEMI
puh. 0400-637 756
jukka.leppala@gmail.com

Tampereen Palveluskoiraharrastajat ry
Kari Jalonen
Kartanonkuja 2 D 30, 33960 PIRKKALA
bomo@kolumbus.fi

Tampereen Vetokoiraseura ry 
Jani Kuittinen
Kotiniityntie 38, 33980 PIRKKALA
puh. 044-0474455
jani.kuittinen@nic.fi

Toijalan Seudun Koirakerho ry 
Harri Laurila
Männiköntie 10 C 24 
41400 LIEVESTUORE
puh. 0400-777 461

Turun Käyttökoirakerho ry
Merja Mikkola
Setälänraitti 6
21410 VANHALINNA
puh. 050-528 6015
merja.mikkola@pakk.fi

Vaasan seudun palveluskoira-
harrastajat ry 
Elisabeth Nygård
Helsingbyvägen 30, 65520 HELSINGBY
puh. 0500-369 179
elisabeth.nygard@jippii.fi

West Coast Agility Team ry 
Miia Pajunen
Leinikintie 2, 28660 PORI
puh. 040-777 8611
miia.pajunen@pp.inet.fi
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