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EM- ja SOC-kilpailuista saaliina iso nippu mitaleita.

Vesa-Pekka Jurvelin ja atu Nero SOC-kultaa B-miehissä koirahiihdossa.

Nuoret vaelsivat valjakoilla tammikuisessa Lieksassa.

Kosteus koirankopissa – 

lämpimien syksyjen ja talvien mukanaan tuoma ongelma
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kati.mansikkasalo@toptester.fi
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SOC2010 Sp4 olympicmodel yhteislähtö
Kuva: Kauko Ruokolainen
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VALJAKKOURHEILUN LAJILISENSSI
1.9.2009 – 31.8.2010

Yksityistapaturmavakuutus 
nro 356-0369858-K

Lisenssin vakuutuskausi on 
1.9.2009 – 31.8.2010. 

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 kansal-
lisessa lisenssissä). Lisenssi sisältää urheiluvakuutuksen VUL:n 
jäsenseuraan kuuluville ja VUL-lehden vuosikerran. Kilpai-
lulisenssi vaaditaan jokaiselta kilpailijalta, joka osallistuu 
Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry:n 
toimesta järjestettyihin kilpailuihin (poikkeuksena ainoas-
taan 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 Sporttirekisteriin jossa se on 
voimassa niin kauan kunnes maksaja toisin ilmoittaa. 

Harrastajalisenssillä saa kilpailla yhden kansallisen 
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 lisens-
sin tiedot ja tutustu tuoteselosteeseen 
ja vakuutusehtoihin. Vakuutusehdot on 
hyväksyttävä ennen kuin siirryt kohtaan 
”Maksaminen”. 

4.  Maksaminen: Tulosta tai tallenna lasku. 
Maksaessasi muista ehdottomasti käyttää 
viitenumeroa! Sinulla on oltava erillinen 
pankkiyhteys, kirjautumistilasta pääset 
suoraan vain Nordean verkkopankkiin. 

Seloste vakuutuksesta:
Tapiolan urheiluvakuutukseen sovelletaan yksityistapatur-
mavakuutusehtoja vuodelta 2004. Valjakkourheiluliiton 
kaikki lajit ovat vakuutuksen piirissä. Vakuutus on voimassa 
urheilutoiminnassa, kilpailuissa ja harjoituksissa sekä näihin 
välittömästi liittyvien matkojen aikana kaikkialla maailmassa. 
Vakuutuksesta ei korvata fysikaalista hoitoa eikä niihin liittyviä 
matkakuluja.

Tapaturman hoitokuluista vakuutuksenottajalla on 
50 euron omavastuu jokaisessa vahinkotapauksessa vakuu-
tetun hoitokulujen osalta.

Vakuutuksen korvaussummat  (50 € omavas-
tuu)

• invaliditeetti kertakorvauksena 20.000 €
• vamman hoitokulut 5.000 €

K
EVÄT ALKOI JA LEHDESSÄ alkaa myös uusi vuosi. 
Tänne Lappiin kevät tuli ryminällä pääsiäisen aikaan. 
Sallassa pääsi vielä pitkänä perjantaina pikkuteitä pot-

kurilla koiran kanssa ja aurinko paistoi, mutta maanantaihin 
mennessä tiet oli muuttuneet joko kelirikkoisiksi kuravelleik-
si tai paljaaksi asfaltiksi. Voi kai ajatella, että onpahan aikaa 
valmistella lehti taittoon ja painoon.

Lehden kanssa ollaan oltu hieman uomia hakemassa. Tä-
män vuoden osalta taittaja lehteen vaihtuu. Uuden taittajan 
etsiminen oli vääntöä ja välillä tunteetkin meinasivat kuu-

mentua. Itselle lehti on niin tärkeä ja hommaa teen tunteella 
niin paljon kuin aikaa riittää, että kaikki muutokset sitä kos-
kien ovat melkein henkilökohtaisia. Jatkossa uusi taittaja on 
samassa firmassa kuin lehden paino eli Kirjapaino Ässässä. 
Yhteistyön käynnistäminen alkaa tämän ensimmäisen leh-
den myötä ja toivon, että saamme homman sujumaan pian. 
Ensimmäinen numero voi olla vähän myöhässä edellä maini-
tusta johtuen, mutta jatkossa kun asiat selviävät päästään 
taas aikatauluun. Tarkoitus on pitää lehdelle viime vuoden 
aikana luotu uusi tyyli ja jatkaa mahdollisimman monipuo-
listen juttujen kokoamista lukijoiden iloksi.

Kuten ennenkin otamme juttuaiheita vastaan ja valmiit ju-
tut tietysti vielä mieluummin. Seuraavan lehden materiaalia 
voi laittaa tulemaan heti kun sitä on, jotta lehti pääsee tait-
toon heti elokuun alussa. Siihen saakka mukavaa kesän odo-
tusta ja menestystä alkavaan sulanmaan kauteen.       
              Niina

Uudet jutut ja juttuideat ovat taas 
tervetulleita seuraavaan lehteen
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Matkan suunnittelu

Omalla kohdalla ajatus Puolan reissusta heräsi jo kesällä. 
Hieman toki mietittiin uskalletaanko lähteä talvella Puolaan 
saakka, mutta päätimme kuitenkin toteuttaa matkan. Niinpä 
aloimme selvitellä mitä asioita pitäisi ottaa huomioon. Ja 
olihan niitä asioita vaikka kuinka paljon, mm. kitkarenkai-
den hankinta, loman järjestäminen työnantajan kanssa jne. 
Vuoden lopulla tuli sitten ihan ”todellinenkin” syy lähteä 
Puolaan, sillä VUL:n hallitus valtuutti minut toimimaan 
Suomen joukkueen joukkueenjohtajana. Myöhemmin tu-
li myös mieleeni, että voisinkohan samalla suorittaa myös 
kansainvälisen tuomarin pätevyyteen vaadittavan harjoitte-
lun. Luvan harjoitteluun sain kilpailun Race Marshall Nils 
H. Finsrudilta. Välillä kyllä mietin, että selviydynkö noista 
molemmista tehtävistä yhtä aikaa, mutta päätin yrittää.

Suomen maajoukkueeseen valittiin kolme hiihtäjää (Mari-
ka Tiiperi, Minna Viide ja Maija Nivala) sekä neljä ajajaa (Ve-
sa-Pekka Lehtomäki, Leena Virta, Kimmo Hytönen ja Heta 
Lehtomäki). Loppujen lopuksi mm. valitettavien koirien sai-
rastumisten takia Minna, Leena ja Kimmo joutuivat peru-
maan osallistumisensa. Neljän hengen joukkueen voimin 
valmistauduimme EM-koitokseen. Selvitin etukäteen mah-
dollisimman paljon kisoja ja koko matkaa koskevia asioita.

Tammikuun alkupuolella oli jokaisella jo omat reittisuun-
nitelmat valmiina. Olimme menossa Puolaan kolmena eri 
porukkana kolmea eri reittiä: Marika ja Maija Helsingistä lai-
valla Puolan Gdynian kautta kisapaikalle, Lehtomäet Helsin-
gistä laivalla Saksaan ja sieltä Saksan halki kisapaikalle, minä 
ja Kake Helsingistä Tallinnaan ja siitä sitten Via Balticaa pit-
kin eteenpäin. 

Matka Puolaan

Vihdoinkin lähtöpäivä oli käsillä. Edellisenä iltana pakka-
simme autoon kaiken mahdollisen ja kävimme moneen ker-
taan muistilistat läpi varmistaaksemme että kaikki tarpeel-
linen on matkassa. Tammikuun viimeinen lauantaiaamu 
koitti ja matka kohti Puolaa alkoi. Lauantai kului nopeasti 
ajaessamme kohti Helsinkiä. Lauantai-iltana majoituimme 
Nurmijärvelle ja sunnuntaiaamuna jatkoimme matkaa koh-
ti Länsisatamaa. Laiva Tallinnaan lähti ajallaan klo 10.30, 
mutta Suomenlahden hankala jäätilanne hidasti matkante-

ESDRA:N EM-KISAT 
PUOLAN KUBALONKASSA 5.-7.2.2010

TEKSTI  Eeva Äijälä

KUVAT  Kauko Ruokolainen

koa ja perillä Tallinnassa olimme noin tunnin aikataulusta 
myöhässä. Tallinnasta jatkoimme matkaa kovan tuulen ja 
lumipyryn keskellä Viron läpi. Latvian puolella majoituim-
me camping-alueelle, joka sijaitsi ison peltoaukean takana. 
Tuuli ja lumisade oli tukkinut tien miltei kokonaan. Onneksi 
olimme liikkeellä nelivetoisella autolla, sillä muuten mi-
tä todennäköisimmin olisimme juuttuneet lumikinokseen. 
Päästyämme majapaikan pihaan lähdimme koirien kanssa 
kunnolliselle iltalenkille, ruokimme koirat ja aloimme nuk-
kumaan. Seuraavana aamuna ilma oli selkeä ja uusin silmin 
katselimme uteliaina millaisessa paikassa olimme yöpyneet. 
Auton pakkaamisen ja koirien aamulenkin jälkeen söimme 
maittavan aamupalan ja jatkoimme matkaa. Aluksi ajokeli 
oli hyvä ja tiet olivat loistavassa kunnossa. Rekkoja oli liik-
keellä todella paljon, mutta niiden vauhti oli sitä luokkaa et-
tä ne eivät matkantekoa hidastaneet. Liettuan puolelle tul-
tuamme keli muuttui ja etenimme kovan tuulen ja lumipy-
ryn takia vain 60 km/h. Tien hahmottaminen oli vaikeaa ja 
totesimmekin että turvallisinta on ajaa visusti rekkajonossa, 
jotta pysyy suurin piirtein oikealla uralla. Puolan rajaa lä-
hestyttäessä lumisade loppui ja keli parani. Samalla myös tie 
huononi, mutta oli edelleenkin parempi mitä olimme etukä-
teen odottaneet. Puolassa suunnistimme kohti Varsovaa ja 
Varsovan läpi ajoimme iltayöstä. Varsovan ohi päästyämme 
pysähdyimme isommalle huoltoasemalla ja päätimme nuk-
kua muutaman tunnin. No, nukuttua tuli ja aamulla sitten 

Kisan suunnittelua ajon vastaava tuomarin (Valery Braun) kanssa.

ESDRA:n valjakkoajon ja –hiihdon EM-kisat järjes-
tettiin tänä vuonna Puolan Kubalonkassa helmi-
kuun ensimmäisenä viikonloppuna. Kisojen ajan-
kohta oli normaalia aikaisempi alueen lumitilan-
teen takia. Tämä aiheutti etukäteen hieman kritiik-
kiä sillä kisakausihan on monella tuohon aikaan 
vuodesta vasta alussa.

EM-mitalistit:

Vesa-Pekka Lehtomäki EM-hopea 6S

Marika Tiiperi EM-pronssi WS1
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tuli herättyäkin kunnolla. Yön aikana akku oli nimittäin tyh-
jentynyt ja startatessa kuului vain tyly naksahdus. Akun tyh-
jenemisen syyksi paljastui jääkaappi sekä parkkivalot, jotka 
olimme puolinukuksissa unohtaneet päälle. Onneksi huol-
toasemalla oli englannin kieltä taitava kaveri joka oli he-
ti valmis auttamaan. Kaveri ajoi autonsa meidän auton vie-
reen ja automme hörähti käyntiin saman tien kun kaapelit 
oli kytketty akusta toiseen. Matka jatkui ja määränpää lä-
hestyi. Maasto muuttui kokonaan saapuessamme Tatran 
vuoristoon ja pian olimmekin Istebnan kylässä. Muutaman 
puhelinsoiton jälkeen löysimme majapaikan, jossa ystäväl-
linen emäntä olikin jo meitä vastassa. Vaikka emme puhu-
neet yhtään sanaa samaa kieltä tuli asiat hoidettua ja pää-
simme majoittumaan. Majapaikka oli jyrkässä rinteessä ole-
va puulämmitteinen pihamökki. Ihan kiva paikka, mutta au-
ton parkkeeraaminen vaati ammattitaitoa kun tila oli todella 
ahdas ja auto piti pysäköidä jyrkkään rinteeseen. Pikaisesti 
asetuimme taloksi ja lähdimme sitten etsimään kisakeskus-
ta. Kisakeskus löytyi mutkaisen vuoristotien varrelta ja kor-
keuserot olivat melkoiset. Ensivaikutelma kisakeskuksesta 
oli hieman sekava. Pysäköintitilat vaikuttivat todella pienil-
tä ja mietimme että noinkohan nuo tilat riittävät kisapäivien 
aikana. Ulkoilutimme koirat ja tutustuimme samalla tarkem-
min kisakeskukseen. Paikalla olivat jo myös kisojen tuoma-
rit Valery Braun, Olle Rosen ja Nils H. Finsrud joiden kanssa 
vaihdoimme muutaman sanan. 

Myös Maija ja Marika olivat tutustumassa kisakeskuk-
seen. He olivat saapuneet Istebnaan jo edellisenä päivänä. 
Heillä oli ollut hieman epäonnea tulomatkalla sillä Maijan ja 
Hannun autosta oli kardaaniakseli hajonnut. Auto oli nyt 
korjattavana n. 100 km:n päässä Bielsko-Bialassa.

  
Perillä

Hyvin nukutun yön jälkeen heräsimme ja totesimme, että ul-
kona on todella sakea lumipyry. Kosteaa lunta pyrytti todel-
la paljon. Lähdimme kuitenkin kisakeskukseen ja totesimme 
että puolalainen teiden kunnossapito on hieman eri luokkaa 
mihin kotimaassa olemme tottuneet. Koko alueella havait-
simme kolme erilaista lumitöihin tarkoitettua välinettä: pui-
nen lumikola, puskulevyllä varustettu mönkijä sekä trakto-
rin takalevy jonka terä oli kumia! Lumityövälineet olivat siis 
hieman erilaiset kun meillä kotimaassa. Toki noillakin vä-
lineillä olisi varmaan saanut lumitöitä tehtyä jos joku niitä 
olisi vaan viitsinyt käyttää. Autot juuttuivat kiinni lumeen 
vaikka miltei kaikissa autoissa oli lumiketjut. Kisapaikan 
jo entuudestaan pienet pysäköintialueet olivat nyt ihan lu-
men peitossa ja eteneminen oli aikamoista tuskaa. Koirien 
ulkoilutuksen jälkeen otin sukset ja lähdin tutustumaan ki-
salatuihin. Eteneminen ummessa olevalla ladulla oli hidasta, 
mutta eipähän kasvanut vauhti todella vaativassa maastos-
sa liian kovaksi. Maija ja Marika tekivät koiriensa kanssa vii-
meistelytreenejä vaikka olosuhteet eivät olleetkaan parhaat 
mahdolliset. Iltapäivällä Lehtomäet ilmoittivat saapuneensa 
myös Istebnaan ja näin koko Suomen maajoukkue oli onnel-
lisesti perillä ja valmiina viikonlopun koitokseen. 

Torstaina keli oli jo parempi. Aamulla tapasin kisapaikalla 
kaksi muutakin tuomariharjoittelijaa (norjalaiset Jarl ja Irene) 
sekä varsinaiset tuomarit (Nils, Olle ja Valery). Samalla sain 
kuulla että tuomareiden ja tuomariharjoittelijoiden täytyy or-
ganisoida koko kisa alusta loppuun! Puolalaisilla oli kyllä 
talkooväkeä, mutta varsinainen kisapäällikkö puuttui eikä 

mitään ollut suunniteltu valmiiksi etukäteen. Tämä on kuu-
lemma ihan normaali tapa Keski-Euroopassa! Onneksi tuo-
mareina/tuomariharjoittelijoina oli todella kokeneita ihmisiä 
eikä kisan organisointi tuottanut ongelmia. Kieliongelma 
tuotti välillä päänvaivaa, mutta asiat saatiin kuitenkin aina 
selvitettyä. 

Kisan organisoinnin seassa sukkuloin tekemässä myös 
joukkueenjohtajan tehtäviä ja pyrin välittämään kaiken saa-
mani tiedon kilpailijoille. Aamupäivällä toimitin sirulistat 
toimistoon ja sain myös ohjeet, että jokaisella pysäköintialu-
eella kiertää eläinlääkäri tarkistamassa koiria. Samalla saim-
me selville myös ratojen kiertosuunnan, joka oli muuttunut 
vaativien laskujen takia päinvastaiseksi kuin aikaisemmin il-
moitettu. Myös Lehtomäet saapuivat kisapaikalle tutustu-
maan rataan. Tutustumisreissun jälkeen VP oli sitä mieltä et-
tä rata on liian vaarallinen Hetalle, eikä Heta siis starttaa. 
Kun menin toimistoon perumaan Hetan osallistumista pyysi 
sihteeri vielä miettimään asiaa ja harkitsemaan pienemmällä 
koiramäärällä matkaan lähtemistä. Eipä siis muuta kun ta-
kaisin VP:n luokse kysymään mitä tehdään. Päätimme kysyä 
Race Marshallilta voiko Heta startata kahdella koiralla. Tä-
hän emme kuitenkaan saaneet lupaa (minimi koiramäärä 
sääntöjen mukainen 3 koiraa) ja niinpä Lehtomäet aikoivat 
miettiä asiaa vielä ensimmäisen kisapäivän aamuun saakka. 

Pitkän odottelun jälkeen joukkueemme koirat saatiin tar-
kastettua ja kilpailijat pääsivät keskittymään ensimmäiseen 
kisapäivään. Minun päiväni jatkui vielä kisan suunnittelun 
sekä joukkueenjohtajien palaverin merkeissä. Joukkueenjoh-
tajien palaverissa tuli ohjeistuksia seuraavan päivän kisaa 
varten ja välitin ne saman tien kilpailijoille. Hieman normaa-
lista poikkeavaa oli se, että kaikki muut paitsi 4S-luokka kier-
tävät kaksi kierrosta. Kierrokselle meno tapahtui stadionalu-
een lähellä. Mikäli ajaja näytti merkin (eli nosti oikean käten-
sä ylös) ennen kierrokselle kääntymistä sai ajajaa avustaa 
kierrokselle menon yhteydessä. 

Illalla oli vielä lähellä olevassa Wisla-nimisessä kaupun-
gissa kisan avajaiset. Seremonia koostui kulkueesta ja varsi-
naiset avajaiset oli amphiteatterissa. Paikallista väkeä oli pai-
kalla runsaasti ja myös paikalliset tiedotusvälineet olivat to-
della hyvin edustettuina. Meitä suomalaisia oli paikalla mi-
nä, Kake, Hannu ja Petri (Marikan veli). Petri kantoi kulku-
eessa Suomen lippua ja ajautui muiden lipun kantajien mu-
kana amphiteatterin näyttämölle koko seremonian ajaksi! 
Saimme seurata myös kansantanssiesityksiä ja muuta avajai-
sille tyypillistä ohjelmaa. Tilaisuuden päätteeksi saimme 
myös seuraavan päivän lähtönumerot.

Koko alueella havaitsimme kol-
me erilaista lumitöihin tarkoi-
tettua välinettä: puinen lumi-
kola, puskulevyllä varustettu 
mönkijä sekä traktorin takalevy 
jonka terä oli kumia!
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Ensimmäinen kisapäivä

Ensimmäinen kisa-aamu valkeni ja starttasimme kisakes-
kukseen. Minun piti olla paikalla jo klo 7. Ensimmäisenä 
Olle ja Nils suorittivat tehtäväjaon ja minun tehtäväksi tu-
li valvoa MD-luokkien tienylitystä kohdassa missä MD-ura 
meni liikennöidyn tien yli. Samalla minun tulisi myös tark-
kailla että paikalliset toimitsijat lumettaisivat tietä aina tar-
vittaessa jotta kaikilla kilpailijoilla olisi turvallinen tienyli-
tys. Ensimmäinen MD-luokan startti oli jo klo 8.15 eikä mi-
nulla näin ollen ollut kovinkaan paljon aikaa haaskattavaksi. 
Kake kävi heittämässä minut tienylityksen kohdalle ja läh-
ti ulkoiluttamaan koiria ennen kun ensimmäiset oman po-
rukan startit tapahtuisivat. Annoin Kakelle myös tehtäväksi 
huolehtia että oman joukkueen urheilijoilla oli kaikki tarvit-
tava tieto päivän tapahtumista. Tienylityksessä oli viisi toi-
mitsijaa eikä kukaan puhunut sanaakaan englantia. Katselin 
tovin aikaa ja yritin keksiä millä konstilla paikalliset aikoivat 
suorittaa tienylityksen lumetuksen. Yhtään lapiota tai lumi-
kolaa en paikalla nähnyt. Lumi oli jo ennen valjakoiden tulo-
akin aika vähänä ja asfaltti paistoi lumen läpi. Niinpä soitin 
Ollelle ja kerroin että tiellä on lunta todella vähän eikä työ-
välineitä lumen siirtoon ole paikalla. Muutaman minuutin 
kuluttua toimitsijoiden puhelimet alkoivat soida ja seurasi 
valtava säpinä. Kohta tuli paikalle myös kisajärjestäjien pääl-
likkö tiedustelemaan minulta että mikä on vialla. Kerroin et-
tä tielle täytyy lisätä lunta enkä näe mitään työvälineitä millä 
lunta voisi lisätä. Hän ei oikein tajunnut asiaa mutta hom-
masi kuitenkin kaksi pientä lapiota paikalle. No, nyt oli la-
piot mutta kukaan ei niitä käyttänyt. Niinpä aloin itse lapi-
oimaan lunta tielle. Tuo teko sai paikalliset toimitsijat sitten 
vihdoinkin liikkeelle. Lunta alkoi tulla tielle ihan kiitettäväs-
ti. Toki ensin he heittivät tielle kaikista likaisimman ja kivi-
simmän lumen, mutta pienen ohjeistuksen jälkeen tielle siir-
rettiin sitten puhtaan valkoista lunta likaisen lumipenkan ta-
kaa. Tuon tiimellyksen keskellä sain viestiä Lehtomäeltä että 
Heta starttaa kolmella koiralla päivän kisaan. Hieno hom-
ma!! Rohkea tyttö!

Kaikkien MD-valjakoiden ohitettua tienylityspaikan pää-
sin toimitsijoiden kyydissä kisakeskukseen. Ehdin käydä ju-
tuttamassa myös meidän omaa porukkaa. Kaikki tuntui ole-
van hyvin ja porukka oli luottavaisin mielin starttaamassa 
ensimmäiseen koitokseen. Harmikseni minun piti lähteä jäl-
leen maastoon, mutta siellä onneksi pystyin seuraamaan 
VP:n ja Hetan menoa. Ensin matkaan lähti Heta ja maastossa 
Hetan eteneminen näytti todella hyvältä. 

Seuraavana jännäsin sitten VP:tä ja yritin muka ottaa väli-
aikojakin. Taisi kuitenkin käydä niin että minun ensimmäi-
sellä kierroksella antamat väliajat vain sekoittivat VP:tä sillä 
huutelin ihan höpöjä! En vieläkään käsitä miten sain niin 
epämääräisiä aikoja laskettua. Taisi olla liian monta tehtävää 
yhdellä kertaa. Seuraavalla kierroksella en sitten enää edes 
yrittänyt saada väliaikoja selville ja olin hiljaa. Kun viimeiset-

Heta ensimmäisen päivän 

suorituksen alkumetreillä.
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Marika ja Sam suorituksessaan.

Maija ja Karma ovat saaneet 
juuri lähtöluvan ensimmäisen 
päivän suoritukseen.

Lumi oli jo ennen valjakoiden 
tuloakin aika vähänä ja asfaltti 
paistoi lumen läpi.
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kin valjakot olivat menneet ohitseni lähdin jälleen takaisin 
kisakeskukseen. Siellä sain kuulla, että Marika oli sijoittunut 
hienosti kolmanneksi naisten naruluokassa ja Maija oli yh-
destoista. VP ja Heta olivat kolmantena ensimmäisen päivän 
jälkeen. 

Homma jatkui seuraavan päivän järjestelyillä. Oli todella 
mielenkiintoista ja antoisaa suunnitella seuraavan päivän 4S-
luokan takaa-ajolähtöä sekä hiihtoluokkien yhteislähtöä. Ta-
kaa-ajolähtö päätettiin tapahtuvan kolmesta eri ”karsinasta” 
ja me tuomariharjoittelijat toimisimme lähettäjinä! Kaikki jär-
jestelyt saatiin kuntoon ja oli joukkueenjohtajien palaverin 
aika. Palaverissa kävimme läpi kuluneen kisapäivän palau-
tetta sekä seuraavan päivän ohjeistuksia. Aikaisemmin ilmoi-
tetusta poiketen myös junioriluokat starttaisivat takaa-ajo-
lähtönä.  

Palaverin jälkeen kävimme pikaisesti majapaikassa ja läh-
dimme ensimmäisen päivän palkintojen jakoon sekä järjestä-
jien tarjoamalle illalliselle. Marika sai pronssimitalin kau-
laansa. Samalla kun nautimme aika erikoisesta illalliskeitosta 
(sisältä ontoksi koverrettu leipä joka oli täytetty keitolla) kä-
vimme läpi joukkueenjohtajien palaverissa esille tulleita asi-
oita seuraavan päivän osalta. Kävimme VP:n kanssa myös 
juttelemassa junioriluokan takaa-ajolähdöstä Nilsin ja Ollen 
kanssa. Annoimme heidän ymmärtää että tällaiset etukäteis-
tiedoista poikkeavat muutokset eivät ole tervetulleita. 

Toinen kisapäivä

Toinen kisapäivä koitti ja edellisaamun tapaan minun piti ol-
la kisapaikalla jo klo 7. Uusia yllätyksiä alkoi tulla heti kun 
pääsimme paikalle. Hiihtoluokkien pulkanpunnitukseen va-
rattu vaaka osoittautui aikalailla ala-arvoiseksi ko. tarkoi-
tukseen. Vaaka oli todella pieni ja maksimipaino oli 100 kg. 
Tämä tarkoitti sitä, että koiria ei voinut punnita riittävällä 
tarkkuudella. Olle alkoi miettiä ratkaisua ja vaihtoehtoja oli 
kaksi: 1) kilpailijat ilmoittavat itse koiran painon ja sen mu-
kaan määrätään pulkan paino, 2) narttukoirien pulkan pai-
noksi laitetaan koiran painosta riippumatta 15 kg ja uroskoi-
rien pulkan painoksi 20 kg. Olle päätyi jälkimmäiseen vaih-
toehtoon. Tämä oli todella ikävä yllätys Maijalle, sillä Max 
joutuisi vetämään suhteessa paljon painavampaa pulkkaa 
kun kookkaammat uroskoirat. Marikalle tämä puolestaan oli 
ihan tervetullut ratkaisu sillä Lore kookkaana koirana hyötyi 
tästä tilanteesta.

 Onneksi sain itsekin olla kisakeskuksessa ja näin pystyin 
paremmin olemaan myös oman joukkueen apuna. Tytöt 
starttasivat klo 11.30. Kisa meni ihan hyvin, mutta valitetta-
vasti mitalisijoja ei saavutettu. Seuraavana minun pitikin al-
kaa jo keskittymään takaa-ajolähdön lähetykseen. Oli pakko 
olla skarppina jotta jokainen kilpailija pääsisi oikealla ajalla 
matkaan. Lähetykset onnistuivat omalta osaltani todella hy-
vin ja pääsin lähettämään myös Hetan matkaan. Valitettavas-
ti Hetan koirat eivät halunneet lähteä matkaan vaan lopetti-
vat juoksemisen n. 200 metrin päähän lähdöstä. Lieneekö 
syynä ollut edellispäivän rankka rata vai valtava yleisömeri 
joka oli seuraamassa lähtöä. Heta yritti urheasti saada koirat 
uudelleen liikkeelle, mutta koirat päättivät toisin. No, tulee 
niitä kisoja jatkossakin.

Takaa-ajolähtöjen jälkeen pääsin hieman hengähtämään ja 
pystyin seuraamaan myös VP:n suoritusta. VP pääsi mat-
kaan kolmantena ja piti tuon sijoituksen myös seuraavaa päi-
vää varten.

Viimeisen kilpailijan saavuttua maaliin jatkui aina vaan 
mielenkiintoisempi kisajärjestely. Aloimme miettiä miten 
seuraavan päivän nelosten massalähtö käytännössä toteutet-
taisiin. Kenelläkään ei ollut hirveästi kokemusta tällaisesta 
yhteislähdöstä ja niinpä asiaan piti paneutua todella tarkasti 
olosuhteet huomioiden. Päädyimme ratkaisuun jossa lähtö 
tapahtuu kahdesta eri rivistä. Rivien väli on n. 15 metriä. 
Oman haasteensa tuovat handlerit (erityisesti ensimmäisen 
rivin handlerit ja heidän turvallisuus toisen rivin valjakoiden 
rynniessä eteenpäin). Handlereiden lukumääräksi päätettiin 
kaksi ja jokaisen handlerin tulee lähdön jälkeen seistä kuin 
patsas katse lähtösuuntaan päin. Joukkueenjohtajien palave-
rissa tätä asiaa painotettiin todella paljon samalla kun käytiin 
muita viimeisen kisapäivän asioita läpi. Yllätyksenä tuli kuu-
tosten matkan lyhentäminen. Heti palaverin päätyttyä soitin 
VP:lle ja kerroin että matka olisi viimeisenä päivänä lyhyem-
pi kuin kahtena ensimmäisenä päivänä. VP ei ollut yhtään 
ilahtunut asiasta. Illalla kokoonnuimme ”Mushers Dinneril-
le”. Dinner oli jälleen paikallista eksotiikkaa, ilmeisesti lihaa 
ja hapankaalia. Ruokailun jälkeen lähdimme vielä rentoutta-
valle iltakävelylle koirien kanssa ja sitten nukkumaan.

Viimeinen kisapäivä

Viimeinen kisapäivä koitti ja aamun aikataulu oli edelleen-
kin sama. Meidän joukkueen ainoa osallistuja varsinaisissa 
kilpailuluokissa oli VP. Epävirallisessa lastenluokassa Elsa 
edusti Suomea. Hiihtopuolella vuorossa oli viesti. Meidän 
joukkue oli toki ilmoitettu mukaan kilpailukutsussa olleen 
tiedon perusteella (joukkueessa hiihdetään kolme osuutta). 
Pari viikkoa ennen kilpailua saimme kuitenkin tiedon, että 
viestissä olisikin neljä osuutta. Aluksi mietimme, että minä 
ja Marikan isä hiihtäisimme kaksi osuutta. Lauantaina teim-
me kuitenkin päätöksen, että emme osallistu viestiin ollen-
kaan. Sain sovittua myös ESDRA:n puheenjohtajan Lars 
Svanfeldtin kanssa että saisimme viestin osallistumismak-
sun takaisin kutsussa olleen virheellisen tiedon perusteella. 
Maija ja Marika keskittyivät nyt VP:n avustamiseen asettu-
malla sellaisiin risteyksiin mitkä poikkesivat VP:n kahden 
edellisen päivän radasta. 

Hiihtoviestien jälkeen vuorossa oli nelosten massalähtö. 
Minä olin valvomassa lähtöä n. 400 m lähdön jälkeen olevas-
sa tiukassa mutkassa. Lähtö sujui ilman suurempia ongelmia 
ja kaikki valjakot ohittivat myös mutkan mallikkaasti. Suurin 

VP:n näyttävää menoa viimeisenä kisapäivänä.
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haaste oli pitää radan varteen tullut 
yleisö pois radalta. Yleisö ei tiedostanut 
että valjakot kiersivät 2,5 km:n reittiä 
useamman kerran ja levittäytyivät ra-
dalle saman tien kun valjakot olivat 
ohittaneet mutkan ensimmäisen ker-
ran. Ei auttanut muuta kun ottaa kaik-
ki äänivarat käyttöön ja ajaa porukkaa 
pois radalta englannin- ja suomenkie-
listen tehostesanojen voimalla. On-
neksi saimme radan tyhjäksi ennen 
kun valjakot olivat toisen kerran sa-
massa mutkassa. Suurin osa valja-
koista eteni ilman ongelmia. Yhden 
puolalaisen ajajan valjakko tosin 
päätti kääntyä toiselle kierrokselle 
mentäessä takaisin lähtöalueelle ja 
juoksi yleisön läpi tehden samalla 
U-käännöksen tiukkaan alamäkeen. 
Ajajan käskyt kaikuivat kuuroille 
korville ja johtajakoirat menivät täs-
mälleen sinne mihin itse halusivat. 
Onneksi kukaan yleisöstä ei louk-
kaantunut ”yliajon” seurauksena.

Viimeisten nelosvaljakoiden maaliintulon jälkeen aloim-
me jännittää VP:n suoritusta. Marika ja Maija asettuivat pai-
koilleen radan varteen ja nyt minäkin ehdin avustamaan 
VP:tä lähdössä. Kakkosena startannut Julie Bloch otti hienoi-
sen varaslähdön ja saman tien kun VP oli saatu onnistunees-
ti matkaan otin selvää ajon tuomarilta Valeryltä miten toimi-
taan varaslähdön kanssa. Valery ilmoitti, että Julielle tulee 2 
sekuntia aikasakkoa ja pyysi minua toimittamaan tiedon 
ajanottajalle. Käytyäni ajanottajan luona oli VP jo menossa 
viimeiselle kierrokselle hienosti toisena. Jännityksellä odo-
timme miten toinen kierros menisi. Ja hienostihan se meni! 
VP tuli maaliin toisena kolmannen päivän nopeimmalla ajal-
la. Kahden ensimmäisen valjakon koirat olisivat kuulemma 
halunneet juosta edellispäivän reittiä ja niinpä risteyskohdis-
sa seurauksena oli epämääräinen sotku jonka selvittäminen 
vei aikaa. VP:n valjakon johtajat sen sijaan olivat menneet 
VP:n käskyjen mukaan ja lopputulos oli todella mahtava. To-
ki Maijan ja Marikan antama apu reitillä oli myös tervetullut-
ta. Näin hyvä tiimityö toimii ja tuottaa tulosta!

VP:n hopeamitalin varmistuttua Marikan ja Maijan poru-
kat lähtivät ajelemaan saman tien kohti kotimaata ja me 
muut jäimme odottelemaan lasten kilpailun alkamista. Las-
ten rata oli stadionalueella oleva ”hevosenkenkä” ja avusta-
minen oli sallittu. Elsa pääsi starttaamaan ensimmäisenä ja 
ajo onnistui hienosti. Reki oli varustettu näyttävästi Suomen 
lipulla. Lapsia oli todella paljon ja kaikki myös palkittiin. 
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Elsa lasten kilpailussa, isä-VP avustaa.

Illan kylmetessä odottelimme kisojen päättäjäisiä ja pal-
kintojen jakoa. Vihdoinkin odottelu palkittiin ja VP pääsi pal-
kintopallille vastaanottamaan EM-hopeamitalin. Vielä muu-
tama kuva ja Lehtomäet pääsivät aloittamaan kotimatkan. 
Palkintojenjaon jälkeen minä kävin vielä Race Marshall Nil-
sin pitämässä tuomareiden loppupalaverissa ja sen jälkeen 
pääsimme lähtemään majapaikkaan. Kisat olivat onnistu-
neesti ohi. 

Kotimatka

Seuraavana aamuna pakkasimme auton ja aloitimme koti-
matkan. Ensin ajoimme Auschwitzin keskitysleirille ja tutus-
tuimme siellä sekä pääleiriin että Birkenauhun. Karmaiseva 
paikka! Eipä paljon hymyilyttänyt kun mietti mitä ihmiset 
olivat siellä joutuneet kokemaan.

Keskitysleirivierailun jälkeen lähdimme jatkamaan mat-
kaa. Ajelimme Puolan läpi hieman eri reittiä mitä menomat-
kalla välttäen Varsovan ruuhkat. Matka kului nopeasti kisa-
tapahtumia kerratessa. Ajokelit olivat todella hyvät koko ko-
timatkan ja kotona olimme perjantaina iltapäivällä. Koko 
reissulla aikaa kului kaksi viikkoa ja kilometrejä kertyi auton 
mittariin ihan kiitettävästi (n. 4700). 

Kokonaisuudessaan todella mahtava reissu! Tuomarihar-
joittelun kautta sain todella paljon uutta tietoa ja kokemusta 
kisojen järjestämisestä sekä yllättävien tilanteiden ratkaisuis-
ta. Oikeastaan hyvä että puolalaiset eivät olleet organisoineet 
mitään etukäteen niin pääsin osalliseksi myös kisojen järjes-
tämisestä. Jälleen tuli näytettyä toteen, että tekemällä oppii.

Kiitos Suomen joukkueelle mahtavasta yhteishengestä ja 
onnittelut vielä kerran menestyksestä. Kiitos myös Kakelle 
”pitkästä pinnasta” kisaviikonlopun aikana.  

Suurin haaste oli pitää radan varteen 
tullut yleisö pois radalta. 
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L
ÄHDIMME MATKAAN KESKIVIIKKONA neljän koiran ja 
handlerin (Aija) kanssa. Koirat tosin siirtyivät Hauholla 
Bäckmanin Mikaelin peräkärryyn ja matka jatkui kah-

della autolla. Matkasimme yölaivalla Turusta Tukholmaan ja 
sieltä torstaipäivän aikana autolla Hamariin. Olimme majoit-
tuneet motelliin lähelle Hamarin keskustaa kuuden hengen 
huoneistoon. Samassa majoituksessa oli lisäksemme Mikael 
Bäckman ja handleri-Erja, Riku Setälä sekä Pasi Heinonen. 
Torstai-ilta kului jalaksia voidellessa samalla kun Mikael, Er-
ja ja Aija edustivat meitä ajajienkokouksessa. 

Perjantai valkeni kylmänä ja aurinkoisena. Kilpailupaikal-
la pakkasta oli kahdeksan aikaan -16 astetta, iltapäivällä au-
rinko lämmittikin sitten jo mukavasti. Itse lähdimme aja-
maan kilpailupaikalle Aijan kanssa edeltä, kun Micke jäi 
juottamaan omia koiriaan. Yhden harhaan ajon jälkeen ek-
syimme oikeaan paikkaan viisi minuuttia ennen Mikaelia ja 
Erjaa. Neljän koiran luokka starttasi ensimmäisenä radalle ja 
suomalaisista ensimmäisenä pääsi lähtemään Teemu Kaivo-
la. Itse olin auttamassa Teemua lähdössä, minkä jälkeen jäi 

VALJAKKOAJON POHJOISMAIDEN 
MESTARUUSKILPAILUT 
5.-7.3.2010 NORJAN HAMARISSA

Valjakkoajon sprintin ja keskimatkojen Pohjoismaiden mestaruuksista kilpailtiin Norjan Hamarissa 5.-
7.3.2010. Suomalaisista mukana olivat Mikael Bäckman, Anna-Maria Tyrisevä, Tiina Hakala, Riitta Kempe, 
Kimmo Hytönen, V-P Lehtomäki, Heta Lehtomäki, Patrik Köcher, Essi Hytönen, Antti Mäkiaho, Mika Hama-
ri, Tero Nikmo, Leena Virta, Teemu Kaivola, Riku Setälä ja Pasi Heinonen. Lisäksi tietysti mukana oli lukuisa 
joukko huoltajia.

Patrik Köcher

TEKSTI  Antti Mäkiaho

KUVAT  Aija Mäkiaho ja Kauko Ruokolainen

PM-/SOC-mitalistit:
Valjakkohiihto:
Kultaa Marika Tiiperi NWS1
Kultaa Vesa-Pekka Jurvelin NMS1 pb
Pronssia Maija Nivala NWS1
Pronssia Marika Tiiperi NWC

Valjakkoajo:
Kultaa Antti Mäkiaho Sp4 C
Kultaa Antti Mäkiaho Sp4 C yhteislähtö
Kultaa Vesa-Pekka Lehtomäki Sp6 A  
Hopeaa Teemu Kaivola Sp4 A
Hopeaa Teemu Kaivola Sp4 A yhteislähtö
Hopeaa Tero Nikmo Sp4 B yhteislähtö
Hopeaa Essi Hytönen Sp4J
Pronssia Mika Hamari Sp4 B yhteislähtö
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reilu viisitoista minuuttia aikaa valmistautua omaan start-
tiin. Handlereissa jouduin turvautumaan Erjaan ja Mickeen, 
kun Aija oli ottamassa kuvia. Lähtö sujui hyvin toiseen mut-
kaan asti, missä johtajat eivät erottaneet uran kulkua ja oikai-
sivat liikaa sillä seurauksella, että ne upposivat puolen met-
rin syvyyteen irtolumeen. Kun johtajat olivat kömpineet ta-
kaisin uralle, jouduin pysähtymään selvittelemään sotkuun 
menneitä liinoja. Toisen pysähdyksen jouduin tekemään heti 
perään, kun en ollut huomannut toisen johtajan seisinkiä, jo-
ka meni sen valjaiden välistä. Loppumatka meni ilman kom-
melluksia, mutta koirilla meni kilometri päästä loivassa ylä-
mäessä uudelleen kiinni juoksurytmistä. Matkalla ohitin 
edellä lähteneet suomalaiset muuttikuskit ja yhden norjalai-
sen huskyajajan. Tuloslistalla olin ensimmäisenä reilu puoli-
minuuttia edellä seuraavaa. Loppupäivä kului muita suoma-
laisia handlatessa ja kannustaessa. Illalla katselimme sitten 
majapaikassa päivän kuvasaalista, joka oli kohtuullisen run-
sas.

Lauantaiaamuna oli suunnilleen yhtä kylmä kuin edelli-
nenkin ja aurinko paistoi koko päivän. Nelosilla oli vuorossa 
takaa-ajolähdöt ja niiden osalta kilpailu päättyi tähän. Sun-
nuntaina ajettiin sitten erillinen yhteislähtökilpailu. Muissa 

Heta Lehtomäki
Riitta Kempe

Heta Lehtomäki

V-P Lehtomäki

luokissa oli normaalit väliaikalähdöt. Päivän ensimmäisenä 
radalle starttasi Teemu sekunnin ennen Norjan Lena Boysen-
Hillestadia. Olin jälleen auttamassa Teemua liikkeelle ennen 
omaa lähtöäni. Tällä kertaa oma lähtö sujui hyvin ja koirat 
juoksivat puhtaasti radan. Matkalla ohitin edelle lähteneet 
muuttivaljakot. Lopulta maalissa eroa seuraavaan valjak-
koon oli kertynyt yli kaksi ja puoli minuuttia. Sen verran ra-
justi koirat olivat työskennelleet, että pyöräkoirat olivat maa-
lissa niin väsyneitä ja hapoilla etteivät pystyneet hyppää-
mään boxiin vaan ne täytyi nostaa. Loppupäivä meni edelli-
sen tapaan, muita auttaen ja kannustaen. Illalla lähdimme 
syömään Hamarin keskustaan ja sieltä lähes suoraan päivän 
palkintojen jakoon Rica hotellille. 

Sunnuntaiaamu oli lämpimämpi kuin edelliset ja aurinko-
kin meni pilveen ennen puoltapäivää. Ensimmäisenä luokka-
na oli nelosen juniorit ja heidän jälkeen isommat sprinttiluo-
kat. Kahdeltatoista oli vuorossa nelosen A-koirien yhteisläh-
tö ja matkana n. 3 x 2,3 km. Lähtöalue oli noin kaksikymmen-
tä metriä leveä ja sata metriä pitkä, tosin lähes puolet lähtö-
alueesta meni ”lähtöloosseihin”.  Itse olin auttamassa Tee-
mua lähdössä, minkä jälkeen jäi puoli tuntia aikaa omaan 
starttiini. Handlereille yhteislähtö useasta rivistä oli hieman 
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vaarallista, muutama eturivin handleri teilattiin kumoon ta-
kana tulleiden valjakoiden toimesta, kun eivät ymmärtäneet 
katsoa taakseen. Puolentusinaa valjakkoa oli myös solmussa 
ensimmäisessä mutkassa, kun pari ensimmäisten joukossa 
ollutta valjakkoa juoksi suoraan umpihankeen. 

Myöskään B- ja C-luokkien yhdistetystä yhteislähdöstä ei 
puuttunut häsellystä. Oma lähtö ei meinannut onnistua ol-
lenkaan, kun reunimmaisesta rivistä lähdettäessä johtajani 
päättivät, että parin metrin päässä oleva edellispäivien lähtö-
ura on parempi juosta. Handleri-Riku sai rämpiä umpihan-
gessa kääntämään koirat oikeaan suuntaan. A-koirien läh-
dössä uran reunassa ollut aitakin oli kerätty pois, kun näin 
hitaat koirat eivät sitä tarvitse. Matkaan pääsin jatkamaan 
sotkuun menneiden liinojen selvittelyn jälkeen lähes viimei-
senä. Kärki taisi olla jo yli sadan metrin päässä. Ensimmäisen 
kierroksen puoleenväliin mennessä olin noussut jo neljän-
neksi ja kierroksen toisen puoliskon, mikä oli alamäkeä, tulin 
jarrutellen muiden perässä. Ohittaminen keskellä uraa olleen 
kolmekymmentä senttiä leveän ja parikymmentä senttiä sy-
vän jarrutusuran takia olisi ollut hieman hankalaa. Toiselle 
kierrokselle lähdettäessä edellä ajavien valjakoiden koirat 

vaarallista muutama eturivin handleri teilattiin kumoon ta

Pasi Heinonen

a-a

Essi Hytönen

Heta Lehtomäki KR
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Antti Mäkiaho Sp4 C kultaa
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kääntyivät maaliin päin. Juuri kun olin ohittamassa yhtä val-
jakkoa, kääntyivät sen johtajat hieman omieni eteen, jolloin 
johtajani hyppäsivät niiden yli ja sotku oli valmiina. Sotkua 
selvittäessäni takaa tullut Mikael onnistui ohittamaan kaikki 
muut valjakot ja siirtyi kilpailun kärkeen. Pääsin lopulta läh-
temään toiselle kierrokselle kolmantena ja alkumatkan ylä-
mäkiosuudella menin muista ohi. Kolmannelle kierrokselle 
lähdettäessä olin kilpailun kärjessä, kun koirat ajautuivat/
kääntyivät yleisön sekaan ja takaa tullut valjakko pääsi ohi. 
Tosin sen valjakon johtajat hyppäsivät parinkymmenen met-
rin jälkeen umpihankeen. Kun olin saanut selvitettyä koirat 

Patrik Köcher KR

Sp4 C olympicmodel lähtö

VP Sp6 kultaa KR
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VP maalisuoralla KR

oikeaan suuntaan, oli pyöräparin vetoliina onnistunut juut-
tumaan reen jalaksen kiinnityskohtaan ja reki rupesi puolta-
maan. Rinnalla ajaneen valjakon koirat alkoivat lähestyä uh-
kaavasti, joten jouduin vauhdista korjaamaan liinat. Loppu-
kierros sujui ongelmitta kärjessä ajaen. Maalissa eroa seuraa-
viin kertyi yli puoli minuuttia. Maaliintulon jälkeen pari 
IFSS:n toimitsijaa ilmoitti, että yksi koira joutuu doping-tes-
tiin. Seuraavaksi sain tiedon parista ruotsalaisten tekemästä 
protestista. Doping-näytteen käsittely toteutettiin näytteen-
oton jälkeen samalla lailla kuin ihmisilläkin ja muistoksi sain 
vielä ”puhtaan urheilun puolesta” –puffin. Seuraavaksi oli 
vuorossa juryn tapaaminen protestien tiimoilta. Ruotsalaiset 
olivat tehneet kolme protestia: yhden kiilaamisesta ja kaksi 
aggressiivisesti hyökkäilevästä koirasta. Vihaisesta koirasta 
oli vielä saatteena, että sama vasemman puoleinen pyörä-
koira on jo useamman vuoden käyttäytynyt kilpailuissa ag-
gressiivisesti. Jury oli hieman ihmeissään, kun kerroin että 
kyseinen koira on kaksi ja puolivuotias ja juoksee ensimmäis-
tä kautta kisavaljakossa. Koiralla oli kisoja valjakossani taka-
na kokonaiset kolme kappaletta. Parissa ohituksessa reilusta 
kymmenestä kyseinen koira tuijotti ohitettavan valjakon koi-
ria, jatkaen juoksemista omaa linjaansa reilun puolen metrin 
päässä muista koirista. Tuomari neuvosto päätyi lopulta an-
tamaan kaksi erillistä varoitusta (suullista huomautusta?). 

Koko kilpailumatka oli omalta osaltani onnistunut ja 
opettavainen. Monessa asiassa onnistuttiin kuluneella kau-
della, mikä näkyi sitten kilpailusuorituksissa. Yhteislähtökil-
pailun osalta huomasimme olevan vielä kehitettävää treena-
uksessa tuleville vuosille. Vaikka ensimmäinen kokemus yh-

teislähtökilpailusta ei ollut paras mahdollinen, toi se silti pal-
jon ajateltavaa ja mielenkiintoa kyseistä kilpailumuotoa koh-
taan, joka tulee varmasti olemaan tulevaisuudessa aina vaan 
suuremmassa roolissa arvokilpailuissa. Tästä on hyvä jatkaa 
kohti tulevia haasteita.  
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ALJAKKOHIIHDON POHJOISMAIDEN mestaruuskilapailut 
käytiin yhtä aikaa ajon PM-kilpailuiden kanssa Norjan 
Hamarissa ja tarkemmin Gåsbussa. Suomen hiihtojou-

kueessa mukana olivat: Maria ja Marko Viitahalme sekä 
lkssu:t Jope ja Levi , Minna Viide ja lkssu Brandi, Marika Tii-
peri sekä lkssu:t Sam ja Lore, huoltaja ja voitelija Onni Tiipe-
ri, Maija Nivala sekä lkssu:t Karma ja Max, turistikoirina lks-
su Frodo ja lkssn Jessi sekä huoltajana Hannu Hemmilä, Anu 
Mäkinen ja ssu Poju, Vesa-Pekka Jurvelin ja Kati Mansikka-
salo sekä atu Nero ja turistikoirana lkssu Remu.

Koko kisaporukka saapui viimeistään tiistai-iltana Hama-
rin ympäristössä oleviin majoituksiin. Keskiviikkona ja tors-
taina käytiin kisapaikalla Gåsbussa tutustumassa latuihin se-
kä tekemässä pienet verryttelyvedot koirille. Lisäksi vapaa-
päivien ohjelmassa oli shoppailua, nähtävyyksiin tutustu-
mista ja suksien voitelua.

Perjantaina kisaohjelmassa oli koirahiihtomatka. A-naisil-
la sekä B koirilla 12 km (2 x 6km) ja A miehillä 18 km (2 x 
9km). Ilma oli hieno, aurinko paistoi ja pakkasta oli muutama 
aste. Keskiviikon ja torstain puhaltanut tuulikin oli tyynty-
nyt. Kisaladun lähtö ja maali olivat Gåsbun valjakkoajoaree-
nalla jossa vierestä lähtivät omille baanoilleen valjakkoajajat.  
Latu kiersi suurimmalta osalta alueen hiihtokeskuksen latu-
uria tarjoten mukavan ja haasteellisen reitin.

A-naisten sarjan voittivat Marika ja Lore ajalla 19:29,8. 
Maija ja Karma hiihtivät hienosti pronssille ajalla 19:47,0. 
Minna ja Brandy sijoittuivat viidenneksi ja Maria koiranaan 
Levi epäonnisen kisaan lähdön jälkeen hienosti kahdeksan-
tena. Marian ja Levin lähtiessä lähtöalueella pääsi huoltajalta 
koira karkuun ja se juoksi takaa Levin kylkeen 150 m startin 
jälkeen. Siinä rytäkässä tuhlautui monta sekuntia. Anu siirtyi 
Pojun kanssa kisaamaan tähän sarjaan kun B-naisissa ei ollut 
muita osallistujia. Tuloksena 17. sija ajalla 21:18,7 seisojien 
joukossa. Taakse jäi monta osallistujaa sillä kilpailijoita tässä 
sarjassa oli 29. A-miehissä Markon ja Jopen sijoitus oli 9. ajal-
la 32:53,9

VALJAKKOHIIHDON 
POHJOISMAIDEN MESTARUUSKISAT 

5.-7.3.2010 GÅSBU, HAMAR

”Ei kai muuta tuloksen perusteella voi  sanoa kuin, että 
kisa meni meidän osalta hyvin : ) Lore juoksi hienosti ja ohi-
tukset sujuivat mallikkaasti. Hiihtäjä olisi voinut hiihtää lu-
jempaakin varsinkin radan loppupuolen nousuosuudella : ) 
Rata oli mukavan vaihteleva ja mäkiä riitti. Keli oli hyvä ja 
suksi toimi. Siitä kiitos voitelija-iskälle!” Marika                                                                                                                         

”Lähtö kilpailuun mietitytti jo kotimaassa, koska viimei-
set kuukaudet ovat olleet aika tuskaa Karman kanssa. Mar-
raskuinen kynsivamma ja  varvasluun murtuma alkoivat il-
meisesti vaikuttaa hyvän joulukuun jälkeen negatiivisesti 
juoksuun ja juoksuhaluun, kun pakkasjaksot alkoivat vaikut-
taa treeniin tammi-helmikuussa. Lähdössä Karma lähti hie-
man löysästi ja ajattelin, että tässäpä tämä kisa taisi olla, mut-
ta sitten toiselle kierrokselle lähtiessä alkoi Karman juoksu 
näyttää hyvältä ja saatiin 5 ohitusta aikaiseksi. Ohituksissa 
tuli vanhat kujeet pintaan ja piti jäädä ohituksien  jälkeen ket-
tuilemaan ohitetuille. Eli ensin ohi ja sitten pienet  pyörimiset 
suksien edessä ja iloiset haukahtelut:) ja niin matka taas jat-
kui. Lopputulos mukava yllätys :), pronssi-mitali kovassa 
seurassa.” Maija

”B-koirakot olivat taas luvattoman passiivisia ainoiden 
kv. arvokisojensa suhteen - kaikilla oli tasapuolinen mahdol-
lisuus osallistua hienosti järjestettyyn kisaan. Harmitti hie-
man myös, että kisajärjestäjä ei antanut lopulta yhdistää 
N/M B-sarjoja paikanpäällä. Eniten kaikista olisi kuitenkin 
näin jälkikäteen harmittanut, ellei oltaisi Norjaan edes läh-
detty! Koirahiihdon naisten A-sarjassa oli hienoa hiihtää! La-
dulla oli menoa ja meininkiä! Starttasimme N A-sarjan vii-
meisten joukossa ja lähdössä pari kanssakisaajaa katsoi meitä 
hieman hymyillen - jos ei muuta, ainakin siis olimme piris-
tysruiske loputtomassa seisojasakissa... ;)). Eka kierroksella 
ohitimme Pojun kanssa reilut 10 toisella kierroksella mene-
vää seisojavaljakkoa – eikä kukaan ohittanut meitä! ;) Toka 
kiekalla oli rauhallista. Yksi ensimmäistä kierrosta hiihtänyt 
junnu ohitti meidät noin 2 km kohdalla, mutta roikuimme 
Pojun kanssa perässä, vuoroin heitä ohitellen ja/tai heidän 

TEKSTI  Kati Mansikkasalo

KUVAT  Kauko Ruokolainen

Maija ja Karma SOC-pronssia koirahiihdossa.

,

Maria ja Levi pulkkasuoritukses-
saan.

Marika ja Lore SOC-kultaa koira-
hiihdossa.
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kanssaan rinnakkainhiihtäen aina maaliin saakka. Kisa sujui 
meiltä erinomaisesti, 17. sija huippujen joukossa alle 2 min 
erolla kärkeen on palveluskoiralle/snakulle kova sana! Toi-
sella kierroksella alkoi omakin hiihto sujua ja rytmi löytyä. 
Kiitos Mikolle luistavasta suksesta!” Anu

B-miesten sarjan voittivat Vesa-Pekka ja 
Nero ajalla 22:19,8. 

”Kisa sujui Neron kanssa ongelmitta ja ensimmäiset ohi-
tukset tehtiin jo ennen ensimmäisen kierroksen puoliväliä. 
Kisassa toiseksi tullut Hans Petterson joka hiihti suursnaut-
serilla otettiin kiinni kahdella minuutilla ensimäisen kierrok-
sen lopussa. Ne roikkui tasaisen ja alamäki osuuden meidän 
perässä, mutta ekassa kunnon nousussa kiristettiin Neron 
kans vauhtia ja jätettiin ne kannasta. Toisella kierroksella 
ei sitten nähtykään enään ketään ja tultiin sen mitä päästiin 
maaliin ja voitettiin reilulla erolla SOC mestaruus. Kisan jäl-
keen kuultiin, että tuomarilla on asiaa ja mietin, että mitähän 
me nyt on tehty vääriin? Kun omasta mielestä meillä ei ollut 
ainakaan mitään ongelmaa toisten koirien kanssa.. Tuomari 
halusikin vain tietää, että ollaanko varmasti menty sama reit-
ti kuin muutkin kun ero oli niin suuri. Tunnelma kisoissa oli 
hyvä ja kelitkin suosi, joten Norjan reissusta jäi hyvä maku ja 
toivottavasti ens vuonna sitten uudestaan MM- kisojen mer-
keissä Remun kanssa.” Vesku

Lauantaina kisaohjelmassa olivat pulkkasarjat ja samat 
matkat kuin edellisenä päivänä. Kelikin samanlainen kovan 
yöpakkasen ansiosta. Suomalaisista parhaiten tänään A-nai-
sissa menivät Maria ja Levi häviten pronssin 4 sekunnilla 
(22:11,1). Minna ja Brandy olivat viidensiä ajalla 22:59,2, Ma-
rika ja Sam 7. ajalla 23:30.1 ja Maija ja Max 8. ajalla 23:30,4.  

”Sampan kanssa kisattiin talven eka pulkkakisa ja se ehkä 
hieman näkyi tuloksessa, mutta joka tapauksessa Sam juoksi 
hyvin. Vauhti ei vain tänään riittänyt korkeammalle. Ohituk-
sia tuli muutamia ja ensimmäisen ohituksen kanssa tuhlaan-
tui hiukan aikaa,mutta sijoituksia se ei ratkaissut. Sampan 
kanssa ohitukset eivät aina ole niin itsestään selvyyksiä kuin 
Loren kanssa ja vielä kun toinen koira vastasi hyvin ohitus-

yrityksiin. Tyytyväinen kuitenkin olen Sampan suorituk-
seen. Oma hiihto olisi varsinkin tänään voinut olla parem-
paakin : ) Keli oli edelleen hyvä ja suksi toimi hienosti.” Ma-
rika                                                                                                                                    

”Maxin elämän ensimäinen pulkka 10 km, joten tavoitteet 
eivät kovin korkealla. Toisakseen poika oli näyttänyt parin 
viime viikon aikana  nousukunnon merkkejä ja lajin syvin 
olemus on alkanut pikkuhiljaa aueta tälle rauhalliselle mie-
tiskelijällekin. 4 km kohdalla saatiin  Karoline ja Pluto kiinni, 
jonka jälkeen ei enää muita näkynytkään, joten loppukilo-
metreillä vauhti hieman putosi. Hienosti kuitenkin  maaliin 
asti hyvävoimaisena. Kärkeen 1,33 s, joten tosi tyytyväinen 
pitää olla.” Maija

B-sarjassa pulkkaan olivat uskaltautuneet vain Anu ja Po-
ju sekä miehissä yksi kilpailija. Anu ja Pojun aika 24:09,3

“Startattiin B-sarjassa, jotta saimme lastin 0,5-kertoimella 
pulkkaan - tällä kertaa sitä oli 19 kg. Kisa oli Pojulle kauden 
ensimmäinen pulkkastartti (mm. pakkaset peruneet kisoja) 
ja ensimmäinen pidempi kuin viime vuoden SOC:ien 8km 
matka pulkassa. 0,7-kertoimella taakkaa olisi tullut vedettä-
väksi kuitenkin 27 kg. Kisa sujui kuin unelma, alusta lop-
puun. 30 sek. edellästartanneen riisenivaljakon ohitimme jo 
reilun kilometrin kohdalla ja heti perään junnupojan seisoja-
valjakoineen, lopun matkaa saimmekin hiihdellä ylhäisessä 
yksinäisyydessä. Poju veti sinnikkäästi laukalla jyrkimmät-
kin töppyrät ylös, toka kiekalla kahden jyrkän ylämäen lo-
pussa vaihtoi raville noin 3-5 askeleen verran, mutta heti 
käskystä muutti taas laukalle. Vieläkin upeampi kisa meiltä 
kuin edellispäivän koirahiihto, jos nyt niin voi eilisen onnis-
tuneen suorituksen jälkeen sanoa. Ylpeä olen Pojusta siinä-
kin suhteessa, että jaksoi pitää kovaa vauhtia yllä kahtena 
peräkkäisenä päivänä, moni oli kuitenkin vaihtanut koiraa 
toiseksi kisapäiväksi. Omakin hiihto sujui hyvin alusta lop-
puun, eikä suksessakaan ollut moitittavaa. Hyvin imi 2-päi-
väiset kisailut nesteitä koirasta - Pojun paino oli pudonnut 37 
kg 35,8 kg!” Anu 

Sunnuntaina kisaohjelmassa oli yhdistetty. A-koirat kier-
sivät 5 km lenkin 2 kertaa pulkan kanssa ja sen jälkeen vielä 
kerran narulla. Tämä kisapäivä oli muita lämpimämpi. Aika-

Miesten yhdistetyn lähtötohinaa.
Minna ja Brandi pulkkasuorituksessaan.
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taulua oli onneksi aikaistettu tunnilla joten vasta junnusarjo-
jen lähdössä puolen päivän aikaan oltiin selvästi pulssan 
puolella. Yhteislähdöt olivat taas jännittäviä katsottavia. No-
peilla vaihdoilla moni onnistui myös parantamaan suoritus-
taan sekunneilla. Suomalaisetkin selvityivät vaihdoista il-
man isompia ongelmia. A-naisissa Marika ja Lore saivat 
pronssia ajalla 36:02,5 ja Maija ja Max olivat seitsemäntenä 
ajalla 39:30,1. A-miehissä Marko ja Jope hävisivät viidennen 
sijan loppusuora taistelussa sijoittuen lopulta seitsemänneksi 
(35:42,3).

”Yhdistetyn piti olla alunperin meillä naisilla 5km pulkal-
la ja 5km narulla, mutta yön aikana oli matka olikin muuttu-
nut miesten kanssa samaksi eli 10km pulkalla ja 5km narulla. 
Tämä aiheutti ”lievää” pahantuulisuutta ensi alkuun, mutta 
ehkä pieni agression nosto olikin vain hyväksi kisatuloksen 
kannalta ; )Lorelle kisassa tuli ensimmäinen 10km pulkkaki-
sa sekä eka 15km kisa samalla kertaa. Ajattelin ennen lähtöä, 
että saa nähdä käykö samoin kuin Puolassa. Kisapäivä oli 
kuitenkin lämpimin kaikista ja kisamatka pitkä, mutta Lore 
näytti, että Puolan vaikeudet olivat taakse jäänyttä ainakin 
tällä kertaa ja juoksi hyvin. Vaihto sujui minun suoritukseksi 
hyvin ja aiempaa nopeammin. Vain yhden lukon kanssa oli 
vähän ongelmia. Eli jotain kehitystä on tapahtunut : ) Vaih-
toon tultiin toisena. Vaihdossa hävittiin yksi sija. Noustiin 
kuitenkin melkein heti takaisin toiseksi. Kun yhden norjalai-
sen sai jätettyä, niin kohta oli toinen rinnalla. Sekin saatiin 
kuitenkin jätettyä. Loppusuoralle tultiin toisena, mutta takaa 
tuli vielä yksi norjalainen, joka koitui kohtaloksi : ) Hopea hä-
vittiin lähes maaliviivalla vajaalla sekunnilla. Mutta tähän 
tappiomarginaaliin ollaan jo totuttu muutamaan otteeseen ; ) 
Voi vain todeta, että mistä noita norjalaisia riittää....Vaikka 
hopea hävittiinkin niukasti, en voi olla pettynyt suorituk-
seen. Nuori koira juoksi hyvin kovan kisan ja itsekin jaksoi 
hiihtää mukavasti. Reissu Norjaan oli mukava ja toivottavas-
ti olemme mukana myös ensi talvena Norjassa MM-kisoissa. 
Kiitos mukana olleille reissuseurasta, kannustuksesta ja on-

nitteluista! Iskälle kiitokset voitelusta! Onnittelut myös kai-
kille valjakkoajon mitalisteille ja muillekin hyvistä suorituk-
sista! Mukava oli kuulua Suomen joukkueeseen : )” Marika                             

 ”Aamulla matkaan tuli tarkennuksia, joten matka oli 10 
km pulkka ja päälle 5 km narulla ja hieman mietitytti miten 
Max reissusta selviää eilisen jälkeen. Karman pulkkajuoksu 
kuitenkin tällähetkellä niin  ailahtelevaa, joten päätin lähteä 
aikaisemman suunnitelman mukaisesti  Maxin kanssa mat-
kaan. Alussa jäätiin kärjessä heti, kun norjalainen koiransa 
kanssa pisti makaamaan meidän eteen ja piti kiertää hangen 
kautta niin koiralla  kuin hiihtäjälläkin. Eka vitosella Max 
pinkoi kuin viimeistä päivää ja  tehtiin puolen kymmentä 
ohitusta puhtaasti ja oltiin eka kiekan puoli  matkassa jo nä-
köyhteydessä kärkeen. Toisella kiekalla kuitenkin vauhti pu-
tosi ja Sara ja Kickan tulivat vaihtoon yhtäaikaa. Max meina-
si  lähteä vielä kolmannellekinkin kierrokselle pulkan kans-
sa, kun niin innostui naisseurasta. Vaihto meni suht. ok. Yksi 
lukko jäi hieman jumiin, mutta muuten ihan ok. Ainahan kai-
ken voisi tehdä nopeamminkin. Narumatkan alku mentiin 
Saran kanssa yhtä matkaa, mutta 1,5 km hiihdon jälkeen Max 
lisäsi  vauhtia ja saatiin pidettyä takaa-ajat selän takana. Kär-
keen 4 min,  mutta erittäin tyytyväinen olen Maxin suorituk-
seen.” Maija

B-koirissa matkana oli 5 km pulkalla ja 5 km narulla. Hei-
dän lähtö oli yhdessä A-junioreiden kanssa. 

”Hiihdin Neron kanssa tuon yhdistetyn ja sain pitkästä ai-
kaan terrierin innostumaan pulkan vedosta kun porukassa 
juostiin. Viimeisellä mäkiosuudella tosin jäätiin hieman ja 
vaihtoon tulleessa porukka oli kerennyt jo lähteä naruosuu-
delle.  Vaihdossa tuhlaantu turhaa aikaa kun joku oli park-
keeranut pulkan meidän karsinaan ja en saanutkaan niin no-
peasti maassa valmiina olevaan toista vetonarua Neroon 
kiinni. Naru osuus meni kuitenkin hienosti ja saavutettiin 
edessä meneviä porukan viimeisiä junnutyttöjä. Puolet mat-
kasta päästiinkin juoksemaan porukassa ja loppusuoralla 
vielä mentiin kahdesta ohi. Aikaa meillä meni 26:28,6” Kati

             

Naisten yhdistetyn massalähtö.
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17.1.2010 kilpailtiin Ounasvaaralla Valjakkourheiluliiton 
alaisesta koirahiihdon Suomenmestaruudesta pitkän pak-
kasjakson jälkeen mukavassa noin -5 asteen pakkasessa. 
Miesten osallistumisvähyyden vuoksi yhdistettiin naiset ja 
miehet A- sekä B-koirissa. Valitettavasti veteraaneihin eikä 
nuoriin tullut tänä vuonna riittävästi osallistujia SM-sarjojen 
järjestämistä varten. 

Kisalatuna oli jo perinteinen Ounasvaaran alavitonen joka 
SM-sarjoissa hiihdettiin kahteen kertaan. Haasteellisuutta la-
dussa tarjoaa stadion alueen kierto jossa isolla alueella saat-
taa yhtä aikaa olla koiria menossa moneen suuntaan. Lisäksi 
Tottorakan rinteiden alapuolella latujen vastakkaisuus tuo 
koirien hallittavuuden esille. Hienosti meni kaikilla kilpaili-
joilla molemmat osuuden. Kokemuksen puute näkyi kyllä 
nuorilla koirilla pienenä pään pyörittelynä.  

KOIRAHIIHDON 
SUOMENMESTARUUSKILPAILUT 

SEKÄ EM- JA SOC-KATSASTUKSET 
OUNASVAARALLA

B-sarjan voittajat Anu Mäkinen ja Poju Tottorakan mäessä jo toista 
kertaa ja maali häämöttää. Atte Mäkinen ja shapendoes Unna matkalla kohti hopea-mitalia.

p p py y

Lasten sarjassa nähtiin monta hienoa suoritusta ja itsenäistä koiran ohjaa-mista. Topias Romppanen ja espanjanvesikoira Tara vauhdissa.
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Marika Tiiperi ja Lore kipuavat kohti A-sarjan voittoa

TEKSTI  Kati Mansikkasalo

KUVAT  Jari Kokko
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A-sarjan SM-kultaa voitti Marika Tiiperi 
koiranaan lkssu Lore. Hopeaa saivat 20 se-
kunnin tappiolla Maria Viitehalme ja lkssu 
Levi. Pronssille taistelivat Marko Viitahal-
me ja lkssu Jope.

B-sarjan SM-kullan voitti minuutin erol-
la seuraavaan Anu Mäkinen koiranaan ssu 
Gentle Ganster ”Poju”. Hopeaa saivat Kati 
Mansikkasalo ja atu Zenon ”Nero”. Prons-
sille tässäkin sarjassa tuli miespuolinen kil-
pailija eli Kai Immonen ja du Viva’la Rosa 
Alcatratz ”Aksu”. 

SM-sarjojen lisäksi kisattiin 5 km nuor-
ten sarjassa, 10 km harrastussarjassa sekä 5 
km harrastussarjassa. Alle 12 v. lapset pää-
sivät myös kokeilemaan haasteellista sta-
dionin mutkaa kun heidän sarjassaan 
starttasivat stadionalueen 400 viimeiselle 
metrille kolme koirakkoa. Koiran hallinta 
vauhdikkaassa mutkassa sillan ylityksen 
jälkeen sujui mallikkaasti myös näiltä ur-
heilijoilta ja äitien ja isien apua tarvittiin 
vain hieman kannustukseen.

Hiihtosarjojen jälkeen kisattiin vielä 1 
koiran potkukelkkasarja, jossa matkana 2 
km ja kilpavälineenä kisailijoilla hieman perinteistä potku-
kelkkaa modernimmat Kicspark-potkurit.

Kiitos tuomareille Eevalle ja Kaukolle, taukoilijoille sekä 
tietenkin kilpailijoille onnistuneesta kisapäivästä.  

Harrastussarjan maaliintulossa oli säpinää ladulla.
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Koirapotkukelkkailun voittajat ja B-sarjan pronssimitalistit Kai Immonen ja Aksu.
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Avoin luokka 454 km.
Kokonaispisteen 3 osakilpailun jälkeen 
Eastpoint open 230 km
Ruunaa Race 84 km
Oinakka ajot 150 km

1 sija 18 p Juha-Pekka Björksted
2 sija 18 p Jussi Pietikäinen
3 sija 17 p Alister Dunlop
4 sija 14 p Tuija Seppälä
5 sija 12 p Joni Elomaa   Anu Jaakonsaari
7 sija 10 p Anna-Mari Syrjänen
8 sija  8 p Tapani Carcanico 
9 sija  7 p Philip Ross  Mari Mattila
11 sija  6 p Michael Kalcher  Pia Isomursu
13 sija  2 p Pekka Syrjänen

Luokka C
Siperianhuskyt
1 sija 30 p Jussi Pietikäinen
2 sija 24 p Tuija Seppälä 
3 sija 12 p Anna-Mari Syrjänen
4 sija 8 p Pekka Syrjänen  Mari Mattila

Kuuden Koiran luokka 314 km
Kokonaispisteen 3 osakilpailun jälkeen 
Eastpoint open 130 km
Ruunaa Race 84 km
Oinakka ajot 100 km

1 sija 24 p Daniel Schwarz
2 sija 17 p Raine Niemi
3 sija 17 p Jaakko Raunio
4 sija 14 p Eliisa Kiiskinen
5 sija 12 p Kiiski Pauliina 
6 sija  8 p Alexander Schwarz,  Mari Mattila,  Niko Väistö
9 sija  6 p Kimmo Haapanen  Tinja Myllykangas
11 sija  5 p Pia Isomursu  Henrika Itäniemi
13 sija  4 p Sergei Doutko  Dan Österbacka
15 sija 3 p Kirsimarja Vessari 

Luokka C
Siperianhuskyt
1 sija 17 p Raine Niemi
2 sija 12 p Mari Mattila  Pauliina Kiiski
4 sija 10 p Kimmo Haapanen  Henrika Itäniemi Johanna Kokkonen
7 sija  8 p Dan Österbacka
8 sija  7 p Kirsimarja Vessari

IRON FINN CUP 2010
IRON FINN CUP AJETTIIN 2010 DISTANCEN MATKOILLA

JA CUPIN JÄRJESTIVÄT VUL:N JÄSENSEURAT:
EASTPOINT , SHS, ALMA

Neljän koiran luokka 140 km
Kokonaispisteet 2 osakilpailun jälkeen
Eastpoint Open 56 km
Ruunaa race 84 km

1 sija 22 p. Laura Liukkonen 
2 sija 12 p. Pauliina Kiiski 
3 sija 10 p  Vuokko liimatta
4 sija 8 p. Linas Kazlautas  Mikko Vähä
6 sija 7 p. Seija Niemeier  Marko Sällinen
8 sija 6 p  Henrika Itäniemi  Mika Rainti
10 sija 5 p Sanna Polso  Maria Doutko
12 sija 4 p Suvi Koukkari  Jouko Mikkonen
14 sija 3 p. Sanna Korkiakoski  Pekka Mertala
16 sija 2 p. Marcel Fronicke
17 sija 1 p. Jarmo Kontkanen

lisäksi kipailuissa ajoivat 
Kirsi Översti 
Panu Korva 
Harri Lukkarinen 
Marianne Pisilä 
Jouni Hautala
Tomo Aaltonen
Elina Vallenius

Luokka C Siperianhuskyt
1 sija 22 p. Laura Liukkonen 
2 sija 12 p. Pauliina Kiiski  Vuokko liimatta 
4 sija 8 p Henrika Itäniemi   Marko Sällinen 
6 sija 7 p Suvi Koukkari Maria Doutko 
8 sija 6 p. Sanna Korkiakoski

Luokka B Alaskanmalamuutit
3 osakilpailua
140 km + Alma talviajo 60 km yht 200km

1 sija 36 p Mikko Vähä
2 sija 30 p Mika Rainti
3 sija 22 p Jouko Mikkonen
4 sija 14 p Panu Korva
5 sija 12 p Pekka Mertala
6 sija  9 p  Harri Lukkarinen
7 sija  8 p Marianne Pisilä
8 sija  4 p Jouni Hautala 
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S
ÄÄ SUOSI KISAPÄIVÄÄ ja hyviä tuloksia saatiin kauden 
kenties parhaasta hiihtosäästä nauttien. Erityisen lu-
paavalta näyttää junioririntamalla, valjakkohiihtonuo-

risoa on tulossa oikein toden teolla mukaan lajin pariin – päi-
vän nuorin starttaaja oli lasten luokan 5-v Helmi Ranki, joka 
suoriutui loistavasti urakastaan ja olisi pistänyt kovasti kam-
poihin vanhemmille kilpakumppaneilleen, jollei jääräpäinen 
lainakoira olisi hieman antanut kanssakilpailijoille tasoitusta. 
Toivon mukaan ensi talven lumilla on jälleen mahdollista 
eteläisessäkin Suomessa järjestää valjakkohiihtotapahtumia, 
ainakin HSV yrittää kantaa kortensa kekoon ensi talvenakin 
hiihtokisojen järjestäjänä.  

YSTÄVÄNPÄIVÄN 
VALJAKKOHIIHTOKILPAILUT 

HÄMEENLINNASSA

Hämeenlinnan Seudun Vesipelastuskoirat ry järjes-
ti ystävänpäivän aattona, 13.2.2010 ensimmäiset 
valjakkohiihtokilpailut Hämeenlinnan Tuuloksessa. 
Paikalle saapui mukava määrä valjakoita, starttivii-
valla nähtiin peräti 36 koirakkoa ja mukaan mahtui 
kaikenrotuisia vetohirmuja. 

TEKSTI  Lea Haanpää

KUVAT  Lea Haanpää

Tanja Ignatius & x-rotu uros Koda maalissa.

ssn Bea voipuneena suorituksen jälkeen.
Amstaffiuros Lucky Luck Challenger & Marko Hakulinen tulossa 
maaliin.
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ssu Meukow Agil & Susanna Nyman tulossa maaliin.

Kääpiösnautserinarttu D´Arné Regata & Helmi Ranki rata-kierroksella.

Tanja Ignatius ja Onni Ranki.

Vera Ignatius, Harri Halonen ja Helmi Ranki.
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M
ETSÄKARTANOLLA AJETTIIN sprintin Suomenmesta-
ruuksista luokissa Sp6 ja SpU. Kilpailujärjestelyt 
tuottivat jo alkuunsa päänvaivaa, kun EURO-Cup 

–kilpailua varten tehtyjä uria ei voitukaan käyttää veden 
noustua jääosuuksille.  Onneksi lunta oli tullut viikko ennen 
kilpailua lisää, jotta ennen niin lumivarmalle Rautavaaralle, 
saatiin sitten suunnitelman mukaisia uria. 

Käsittämätön talvi kaiken kaikkiaan: Etelässä hukutaan 
lumeen, lumiennätys jossain Helsingin seudulla ja Pohjois-
Karjalassa hädin tuskin 30 cm lunta!

Suomenmestaruuksissa oli ensi kertaa käytössä kansallisten 
sääntöjen mukainen luokkajako: A-koirat (kaikki koirat), B-koi-
rat (puhdasrotuiset koirat lukuunottamatta seisovia lintukoiria 
ja siperianhuskyjä) ja C-koirat (siperianhuskyt ). Vastaava jako 
on ollut mukana Pohjoismaiden mestaruuskilpailujen säännöis-
sä jo aiemmin ja se myös käytössä Ruotsin ja Norjan kansallisis-
sa säännöissä. Suomessa luokkaan vaaditaan viisi osallistuvaa 
valjakkoa, joten avoimessa luokassa C-ryhmä ei toteutunut.

Käytännön sovellus tätä luokkajakoa varten on tehty hel-
poimman kaavan mukaan. Kansallisissa säännöissä siitä ei ole 
ohjetta.  Ensimmäisen päivän lähtöarvonnassa, kukin ryhmä ar-
vottiin omana ryhmänään. Toisen päivän osalta lähtöjärjestys 
oli nopeusjärjestys, nopein ensin. Lopputuloksissa vasta eritel-
tiin luokkien mukaiset sijoitukset. Onko tämä oikea vai väärä 
tapa? Siitä ei ole ollut keskustelua – ainakaan vielä, mutta aina-
kin se oli järjestäjän näkökulmasta helpoin tapa toteuttaa.

Urat olivat ensimmäisenä päivänä pehmeät ja osa kilpaili-
joista joutui jopa ylämäessä ajamaan vauhtia säädellen. Toiselle 
päivälle pakkanen oli kovettanut urat paremmaksi.  Avoimessa 
luokassa mestaruuden voitti IKSY:n Ari Laitinen reilulla erolla 
seuraavaan. Kuuden koiran sprintin mestaruuden voitti Riitta 

METSÄKARTANO SPRINT 13.-14.2.2010

SpU SM voittaja Ari Laitinen
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13. 14.2.2010

Sp6 A-luokan SM-voittaja Riitta Kempe.

Kempe SiSuVa:sta. Kuutosessa käytiin tiukka sekuntikamppai-
lu ensimmäisen ja toisen sijan kesken. Riitan eduksi jäi kolme 
sekuntia ennen Pasi Heinosta (L-SVU).  C-luokassa Suomen 
mestaruuden voitti täysin ylivoimaisesti Joonas Männikkö 
(SHS). Ero seuraavaan oli yli seitsemän minuuttia.

Metsäkartano Spintissä ajettiin myös kansallisena luokkana 
Sp4, nuortenluokka, juniorit ja lastenluokka. Nuorissa kilpaa-
ilu oli kovatasoinen ja voittajan, KVKS:aa edustaneen Heta 

TEKSTI  Aija Mäkiaho

KUVAT  Aija ja Antti Mäkiaho
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SpU SM-kakkonen Teuvo Mikkonen

SpU SM-kolmonen Anu Jaakonsaari.

SpU kilpailun toiseksi sijoittunut Michael Labove.

Junioriluokan voittaja Elsa Lehtomäki.

SpU SM-kolmonen Anu Jaakonsaari.

Sp6 C-luokan SM-voittaja Joonas Männikkö.

Lehtomäen, sijoitus olisi aikuisten sarjassakin ollut toinen. Ju-
nioriluokkaan oli ilmoittautunut kolme kilpailijaa ja kolmen 
kilometrin radalla käytiin todellista sekuntikamppailua. Elsa 
Lehtomäki voitti 18 sekunnin erolla Kiira Kaivolaan ja hienos-
ti kolmantena tuli Tytti Turunen siperianhusky-valjakolla.

Lastenluokassa osallistujia kaksi: Krista Saarelainen ja Jaro 
Kaivola. Hienoa huomata, että junioreita on tulossa kisaurille!

Tässä yhteydessä haluaisin vielä käyttää tilaisuutta hy-
väkseni ja kiittää upeaa Metsäkartano  Sprintin talkooporuk-
kaa: KIITOS ilman teitä ei ole kilpailuja.  
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L
AUANTAINA 27.02.2010 pidettiin epäviralliset kaikille roduille 
avoimet koirakelkkailukisat Kouvolassa Mielakan hiihtokes-
kuksessa. Kisat olivat samalla dobermannien epäviralliset ro-

tumestaruuskisat, ensimmäiset laatuaan. Kisojen järjestelystä vas-
tasi Suomen Dobermannyhdistyksen Kymenlaakson alaosasto.

Kuten kisojen epävirallisuudesta voi jo päätelläkin, pidettiin ta-
pahtuma varsin mukavana ja rentona, eikä kisaajien tarvinnut tur-
haan stressata osallistumisen eikä sijoitusten suhteen. Tältä pohjal-
ta tapahtumasta muodostuikin osallistujille mielenkiintoinen. 

Järjestäjät olivat onnistuneet houkuttelemaan paikalle varsin 
suuren joukon ensikertalaisia, kun puolet kilpailun osallistujista (9 
kpl.) ei ollut aiemmin osallistunut mihinkään valjakkourheiluta-
pahtumaan. Selkeästi tulikin esille yhden ja kahden koiran kelkka-
luokkien potentiaali uusien harrastajien keskuudessa. Tarvetta tä-
män tyyppisille tapahtumille siis olisi selvästi enemmänkin.

DOBERMANNIEN EPÄVIRALLISET 
KELKKAMESTARUUSKISAT

Miesten kilpasarjan voittaja Kai Immonen ja du Vivala Rosa Alcatratz

Miesten kilpasarjan 2. Lars Forsblom ja dn Sant Kreal Bogema

Naisten harrastesarjan 6. Terhi Pelkonen ja almn Akamutes Winterproof Siu

TEKSTI  Ari Ranta

KUVAT  Hannu Vierikko
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2-koiran sarjan 2. Kati Kärkkäinen sekä du Brückendorfer Viasco ja dn Brückendorfer Salsa

Naisten harrastesarjan 2. Taina Mauno-Pelkonen ja dn Adreams Beatrix

Naisten harrastesarjan voittaja Riina Takanen (nro 13) ja xn Hilla 
sekä 4. Minna Koivunen ja dn Mamres Unnaruu

Kisojen ajankohta osui sääjaksojen taitteeseen; kaksi ja puoli 
kuukautta kestänyt pakkasjakso päättyi ja siirryttiin hieman 
lämpimämpiin sääoloihin. Tämä näkyi ja ennen kaikkea tuntui 
välittömästi ajouralla, jonka pinta pehmeni lämpötilan nousun 
myötä tehden urasta raskaanoloisen. Muilta osin puitteet Miela-
kan hiihtokeskuksessa olivat loistavat. Ajourana toimi 3-4 met-
riä leveä koneella tehty latu-ura, jota kelpasi potkutella. Näin 
pääkaupukiseudulla asuvan näkökulmasta saattoi vaan kateel-
lisena katsella olosuhteita, jotka Kouvolan kaupunki on tarjon-
nut valjakkourheilijoiden käyttöön.

Kilpailuun osallistuminen ei edellyttänyt omaa kelkkaa, 
vaan paikanpäältä oli mahdollista vuokrata edullisesti Kicks-
park-kelkka kisaa varten. Vuokraaminen järjestyi, koska  

Hannu Vierikko oli kisapaikalla esittelemässä kickspark-ka-
lustoa. Moni päätyikin kisan aikana oman kelkan hankintaan ja 
poistui paikalta tapahtuman päätyttyä uuden Kicksparkin on-
nellisena omistajana.

Vaikka tapahtumaa mainostettiinkin pääasiassa doberman-
nien epävirallisena rotumestaruuskilpailuna, oli tapahtuma 
avoin kaikille roduille. Ehkä juuri mainonnan seurauksena osal-
listuvien koirien rotujakauma oli varsin dobermann-painottei-
nen, mutta onneksi joukkoon osallistui muidenkin rotujen edus-
tajia. Ilmoittautuneiden joukossa oli yhteensä 15 dobermannia, 
2 alaskanmalamuuttia, 1 siperianhusky, 1 belgianpaimenkoira ja 
2 X-rotuista.

Kilpailussa oli omat sarjansa niin naisten kuin miestenkin 
kilpa- ja harrastussarjoille. Lisäksi oli erikseen kahden koiran 
sarja, jossa miehet ja naiset kilpailivat yhdessä. Harrastusarjaan 
osallistuminen oli sallittua vain niille, joille ei ollut aiempaa ki-
sakokemusta valjakkourheilukilpailuista, kokeneempien jou-
tuessa siten osallistumaan kilpasarjaan. Tällä järjestäjät ilmeises-
ti pyrkivät madaltamaan uusien tulokkaiden kynnystä osallis-
tua tapahtumaan, mikä vaikuttikin onnistuneen erinomaisesti 
harrastussarjojen osallistujamäärien perusteella.

Kilpailureitti oli 2,3 km pitkä ja se kierrettiin sarjasta riippu-
en yhteen tai kahteen kertaan. Miesten kilpasarja ja kahden 
koiran valjakot kiersivät reitin kahteen kertaan, muille riitti yk-
si kierros. Sekä naisten kilpa- että harrastussarjasta löytyi mo-
lemmista urhoolliset kilpailijat, jotka osallistuivat kisaan kah-
teen kertaan eri koirilla.

Kiitokset hyvin onnistuneesta tapahtumasta järjestäjille. Toi-
vottavasti palaamme asiaan ensi talvena samoissa merkeissä.   
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V
INDELÄLVSDRAGETIN ENSIMMÄINEN kilpailupäivä alkoi 
kirpeällä 15 asteen pakkasella ja lumipyryllä. Ensim-
mäiset osuudet saatiin hiihtää hyväkuntoisilla urilla, 

mutta pyryn tiivistyessä urat alkoivat pehmetä ja kaventua 
niin, että loppupäivän osuuksilla joutui turvautumaan tasa-
työntelyyn tai hyvin kapeaan luistelutekniikkaan ja samalla 
keli muuttui raskaaksi erityisesti koirille. Myös logistiikassa 
pyry aiheutti ongelmia kuten ruuhkia ja peräti viisi ulosajoa 
(ei onneksi meille).

Joukkueemme oli jälleen kerran kisojen pienin. Ensimmäi-
senä päivänä maitä oli vain neljä hiihtäjää ja seitsemän koi-
raa, mukaan lukien vanhukset Peto ja Jaki sekä Jari-huoltaja/
kuski ja kolme autoa, joten saimme hiihtää olan takaa ja 
sumplia autoilupolitiikkaa tarkoin jotta kaikki sujui aikatau-
lussa. Päivän yhteislähdössä starttasivat Anu ja Peto ja Sorse-
len maaliin meidät toivat Kati ja Nero. Aloitusosuudella (21,5 
km) oli myös päivän ainoa ”frivillig växling”, jonka käytim-
me koiriamme säästääksemme. Aikasakon kera sijoituksem-
me ensimmäisen päivän jälkeen oli upeasti 12.!

Toisen päivän alkua helpotti majoitus joka sijaitsi aivan 
lähtöalueen vieressä, joten aamulla ei ollut kiire. Maija koiri-
neen oli saapunut yön aikana vahvistukseksemme ja se oli-
kin tarpeen. Kelit kävivät koko ajan raskaammiksi ja kilpai-
lun pisimmät päivät olivat edessä. Sorselen pitkälle aloitus-
osuudelle perjantaina starttasivat Niina ja Kito viimevuoti-
seen tapaan ja iltapäivällä joukkueen toivat maaliin Marika ja 
Lore. Päivän aikana käytimme kaksi vapaaehtoista vaihtoa, 

ROVANIEMI BHK JÄLLEEN MUKANA 
VINDELÄLVSDRAGETISSA

Rovaniemi BHK starttasi jälleen torstaina 18.3. Vin-
delälvsdragetissa numerolla 23. Joukkueen kokoon-
pano tänä vuonna oli: Anu Mäkinen, ssu Peto & ssu 
Poju, Marika Tiiperi, lkssu Sam & lkssu Lore, Maija 
Nivala, lkssn Jessi, lkssu Karma & lkssu Max, Niina 
Konttaniemi, kkssu Jaki & lkssu Kito, Kati Mansik-
kasalo & atu Nero ja lisäksi huoltajina toimivat Jari 
Kokko ja Hannu Hemmilä.

TEKSTI  Niina Konttaniemi

KUVAT  Jari Kokko

Kelin vuoksi ensimmäisenä päivänä sattui ulosajoja, 
mutta onneksi suuremmilta vahingoilta vältyttiin.

KUVATKUVAT  J

Maija ja Max starttasivat lauantain yhteislähdössä Björkselestä.
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mutta silti sijoituksemme oli 11. Tuloksissa on joukkueemme 
kohdalla virhe. Maija ei käyttänyt yhtä vapaaehtoista osuus-
vaihtoa, jolloin yksi 10 minuutin aikasakko poistuu. Tämän 
jälkeen olisimme toisen päivän jälkeen olleet 10. Kolmantena 
päivänä myös aurinko tarjosi oman lisänsä etenkin koirien 
suoritukseen lisäten kisan vaativuutta melkoisesti. Kolman-
nen päivän aloitusosuudelle Björkselestä starttasivat Maija ja 
Max ja maaliin joukkueen toivat Marika ja Sam. Päivän aika-
na käytimme kaksi vapaaehtoista vaihtoa. Lauantain aloitus-
osuudella Maijan sauva katkesi sen jäätyä takaa tulevan hiih-
täjän alle ja Maija joutui hiihtämään lähes 10 kilometriä vain 
yhdellä sauvalla. Päivän aikana koettiin myös koirien väsäh-
tämisiä ja nesteytyksestä piti huolehtia koko ajan. Lauantaina 
joukkueemme sijoitus oli 13. ja edelleen 10min poistuessa oli-
simme olleet sijalla 10.

mutta silti sijoituksemme oli 11. Tuloksissa on joukkueemme 

Dragråttan, jossa suomalaiset valjakkoajajamme olivat mukana, 
ohittaa vaihtopaikan kärjen tuntumassa ennen Rovaniemen vaihtoa.

Maija täydensi joukkuettamme kolmella koiralla.
M

Lunta tuprutti taivaan täydeltä kun Rovaniemi taittoi ensimmäisen 

päivän osuuksia.

Kati ja Nero tyytyväisinä suoritukseen.
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Lauantain päivän palkintoarvonnassa joukkueemme voit-
ti muun muassa koiranruokaa, t-paitaa ynnä muuta muka-
vaa, jotka arvoimme majoituksessa kaikkien hiihtäjien kes-
ken. Pienen joukkueen etu oli, että kaikille riitti palkinto. Anu 
ja Poju saivat lauantain 5. sijasta, osuudella Rusksele - For-
sholm heti neljän valjakkoajajan jälkeen, erikoispalkintona 
puukon, joka annetaan poikkeuksellisen hyvästä suorituk-
sesta jollekin ei-seisojarotuiselle puhdasrotuiselle koiralle. Il-
lan palkintojenjaossa kisan ”pääjehu” Olle Rosen antoi myös 
erikoismaininnan pienelle ja sisukkaalle Rovaniemen jouk-
kueelle jossa Ollen sanoin ”vain neljä tyttöä ja kymmenen 
koiraa hiihtää”. Pienenä korjauksena mainittakoon, että mei-
tähän oli tuolloin jo kuitenkin 5 hiihtäjää ja 10 koiraa.

Viimeinen yhteislähtö oli täynnä dramatiikkaa pohjan jäädyttyä. Maija ja Karma selvisivät rytäkästä hangen kautta kiertämällä.

Meidän koko joukkue.

Tavoiteltu palkinto.

vain viisi tyttöä ja kymmenen koiraa 
hiihtää
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Viimeinen päivä toi kelien suhteen hieman helpotusta 
pakkasen muodossa ja osuudet vaihtuivat nopeaan tahtiin. 
Autokuskeiltakin kysyttiin uusia EK-ennätyksiä kun he siir-
telivät autoja paikasta toiseen. Viimeisen päivän aloitusosuu-
delle starttasivat Maija ja Karma. Viimeisenä päivänä meillä 
oli lisäksi myös parivaljakko jäällä kun Marika valjasti mo-
lemmat veturinsa yhtä aikaa ja saapui vaihtoon lähes kärki-
valjakoiden takana. Rovaniemi BHK toi viestinsä maaliin 12. 
(luetaan 10. kun otetaan se ylimääräinen 10 minuutin aika-
sakko pois) Maijan ja Maxin hienon suorituksen päätteeksi. 
Kaiken kaikkiaan suoritus oli loistava pieneltä joukkueelta ja 
olihan siellä kärkikolmikossa kuitenkin suomalaisia, sillä 
Team Dragråttan, jossa mukana olivat Leena Virta ja Anu Jaa-
konsaari, sijoittui kilpailussa toiseksi häviten voittaneelle 
Jokkmokks Hundsport –joukkueelle vain reilut 18 minuuttia. 

Voittajien ansaitut tuuletukset. Jokkmokks Hundsport.

Team Dragråttan, jossa muka-
na olivat Leena Virta ja Anu 
Jaakonsaari, sijoittui kilpailussa 
toiseksi häviten voittaneelle Jok-
kmokks Hundsport –joukkueelle 
vain reilut 18 minuuttia.

Pikaisten varikoilla näkemisten perusteella suomalaisten ajo 
oli sujunut pääosin hyvin pieniä vastoinkäymisiä lukuunot-
tamatta.
Tuloksia ja kuvia voi käydä katsomassa osoitteessa: http://
www.vindelalven.se/vdrag/swe/default.cfm

                              

Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN LIITTOKOKOUS
Jämijärvi, Lomahotelli Jämi, 23.5.2010

Kokous alkaa klo 11.30 valtakirjojen tarkistuksella. Klo 12 varsinainen kokous

Osoite: Lomahotelli Jämin alakerran tilat. Jämintie 659, 38800 Jämijärvi. 
Jämi löytyy osoitteesta: www.jami.fi. Majoitusta voi tiedustella samasta paikasta.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiselle liittokokoukselle kuuluvat asiat. 
Kokouksen yhteydessä kahvitarjoilu.

Tervetuloa! VUL:n hallitus
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”Ensimmäistä kertaa on mahdollisuus päästä mukaan nuoril-
le järjestettyyn valjakkovaellukseen!” luki ensimmäisenä, kun 
olin noin kuukausi takaperin selaamassa jälleen VUL:n kalen-
teria. Nuorten valjakkovaellus kuulosti minun korvaani todel-
la hienolta. En ehtinyt lukea eteenpäin, kun mieleeni nousivat 
ajatukset ”sehän on kuitenkin toisella puolen Suomea” ja ”mi-
ten voinkaan vaeltaa, kun ei ole omaa valjakkoa koossa.” Mutta 
kuinka ollakaan, vaellus järjestettäisiin Lieksassa, vain reilun 
sadan kilometrin päässä kotipaikkakunnaltani, joten mitä siinä 
empimään, kun kerrankin jotain tuon kaltaista tapahtuisi lähi-
maisemissa. Valjakon puuttuminenkaan ei ollut ongelma, sillä 
vaellukselle ei pitänytkään tällä kertaa ottaa omaa koiraa mu-
kaan. Oma huskynalku jäisikin viettämään viikonloppua ko-
tiin. Kyytijärjestelyistä tietämättä menin ilmoittamaan itseni 
ja Jonnan mukaan vaellukseen ja mahduimmekin kahdeksan 
muun joukkoon.

Ennen kuin edes tajusimmekaan, viikonloppu lähestyi ja 
mietinnän tuloksena saimme kyydin Lieksan Hattuvaaraan. 
Perjantaina emme istuneetkaan koulussa, vaan juoksutimme 
omat koirat yhdessä metsässä ennen lähtöä ja lähdimme hyvis-
sä ajoin liikkeelle. Navigaattori opasti meidät hyvin perille ja 
löysimmekin sitten vanhasta koulusta Suvin, jolta pystyimme 

NUORTEN VALJAKKOVAELLUS 
LIEKSASSA 15.-17.1.2010

Tammikuun 15.-17. järjestettiin nuorille tarkoitettu 
valjakkovaellus Lieksan maisemissa. Mukana vael-
luksella oli 10 nuorta valjakkoajajaa ja ohjaajat. 
Omaa valjakkoa ei tarvinnut ja haalari ja kengätkin 
oli mahdollista saada lainaan.

TEKSTI  Sara Leskinen

KUVAT  Katariina Salo

vielä varmistamaan, olemmeko ihan oikeassa osoitteessa. Ma-
joittauduimme kaikki erääseen yläkerran huoneeseen, jossa 
meitä viihdytti myös biljardipöytä. Kolmen maissa kaikki Mar-
kusta vaille olivat saapuneet paikalle, myös Pia ja Juha koirinen-
sa. Jokainen kertoi ulkona vähän itsestään ja omasta rekikoira-
harrastuksestaan ja sitten tutustuimmekin koiriin sekä jokainen 
pari sai hoidettavakseen oman valjakon koirat. Minun ja Jonnan 
johtajina olivat Gooti ja Eemeli sekä pyöräkoirina sitten astetta 
rajummat Big Mama ja Tessu. Tuona iltana oli tehtävä vielä peh-
kujenhakureissu, jolle minä ja Jonna pääsimme mukaan. Siinä 
hommassa ei kauan nokka tuhissut ja pian sen jälkeen pääsim-
me syömään hyvää makaronilaatikkoa. Illalla lähinnä tutus-
tuimme toisiimme ja pelasimme korttipeliä, jossa parien piti 
keksiä itselleen merkit ja Jonnan kanssa jatkoimme samasta 
merkistä vielä seuraavana iltanakin, sillä kukaan ei sitä hoksan-
nut. Rupesimme kiltisti ennen puolta yötä nukkumaan, jotta 
jaksaisimme aamulla nousta vaellukselle.

Muistan, kun kahdeksalta aamulla laitettiin valot päälle ja 
iloisena huudeltiin herätystä. Siinä vaiheessa olin kaivautumas-
sa makuupussiin piiloon kirkkaalta valolta, mutta tajutessani 
missä olin ja mitä tänään tapahtuisi, olin nopeasti ylhäällä ja pi-
an aamiaispöydän ääressä. Aamupalan jälkeen juotimme koirat 
ja laitoimme reet ja vetoliinat valmiiksi. Valjakolla ajaminen oli 
jokaiselle tuttua, mutta aamulla vielä vähän kertasimme reen 
ohjaamista. Näissä puuhissa meni sen verran aikaa, että koirat-
kin olivat valmiita reissuun juoton jälkeen. Sitten ei muuta kuin 
reet kiinni siepparilla ja koirille valjaat. Lähtöön saimme muu-
taman apulaisen mukaan. Sovimme myös Jonnan kanssa, että 
minä aloitan ajamisen siispä Jonna kaivautui rekipussiin ja itse 
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menin jarrulle seisomaan. Lähdimme toiseksi viimeisenä liiken-
teeseen, kun Pia taas ajoi etummaisena ja ura kaartuikin heti jyr-
kästi vasemmalle. Saavuimme järven jäälle, missä koirat juoksi-
vat sen minkä jaloistaan pääsivät. Kun pääsimme metsään, al-
koivat mukavat maisemat ja urat. Oli ihanaa vain nauttia koira-
valjakolla ajamisesta, maisemista sekä jutustelusta. Seuraavan 
järven jäällä vaihdoimme ajovuoroa ja minä pääsin ”lämmitte-
lemään” rekipussiin. Mikäs siinä pehmeän porontaljan päällä 
istuessa. Siinä vaiheessa harmittelin kameran puuttumista, 
mutta onneksi muut sentään kuvasivat. Meidän valjakkomme 
koirat olivat vauhdissaan, joten saimme jarrutella paljon edessä 
olevan valjakon takia. Välillä pysähdyimme ottamaan välimat-
kaa ja sitten taas jatkoimme matkan kulkua täysillä. Kun olim-
me jälleen metsäuralla, löysimme Juhan ja saimme luvan valja-
kon ohittamiseen. Matka jatkui mukavasti ja meidän ”kokenut 
ajaja” Pauli (joka sai lempinimekseen Koda) keksi perusajoasen-
non, jolle saimme vielä myöhemminkin nauraa. Siitä vaan mal-
lia ottamaan! Ajoimme ruokailupaikkaamme ja sidoimme val-
jakot kiinni. Meille tarjoiltiin kotuksessa nuotiolla lämmitettyä 
porokeittoa ja maukasta oli! Syönnin jälkeen matka jatkui eikä 
tukikohtaankaan ollut enää pitkä matka. Reitin pituudeksi tuli 
25 kilometriä. Matka oli sujunut ongelmitta ja retki oli kaikin 
puolin onnistunut. Jokainen oli osannut hallita valjakkoa hyvin. 
Päätteeksi jokainen tietenkin riisui valjaat oman valjakon koiril-
taan sekä purki oman rekensä. 

Päivä jatkui vapaan toiminnan merkeissä. Biljardia, kortin 
peluuta, juttelemista.. Lounaaksi söimmekin kinkkukiusausta ja 
sitten ruokimme myös jälleen koirat ja siivoilimme niiden pai-
kat. Illalla otimme grillaustarvikkeet mukaan ja kävelimme (tai 
ainakin me muutamat laskimme mäkeä reellä) laavulle paista-
maan makkaraa. Makkaranpaistosta tuli ehkä ikimuistoinen 
porukan raikuvan naurun takia. Ensin oli naurettu hauskoille 
asioille, mutta loppujen lopuksi vain Jonnan naurutyylille. Kyl-

lä oli vatsalihakset sen pienen reissun jälkeen kipeät. Nukku-
maan haluavat saivat sitten painua pehkuihin, sillä aamulla oli 
jälleen herätys kahdeksalta, mutta minä, Jonna, Koda, Tytti ja 
Milla jatkoimme valvomista eräässä huoneessa, joka sekin sai 
uuden nimen. Pikkuhiljaa porukka pieneni ja itsekin tuli kivut-
tua nukkumaan siinä kolmen jälkeen...

Sunnuntaina juotimme ja hyvästelimme koirat sekä pakka-
simme tavarat kasaan. Tuntui haikealta lähteä, sen verran hieno 
viikonloppu oli ollut takanapäin. Suurkiitokset Pialle ja Juhalle 
(kennel Pink Indians) mahtavasta vaelluksesta ja koirista! Kiitos 
Suvi ja Kata leirin toteuttamisesta ja kärsivällisyydestä meitä 
nuorempia kohtaan! Kiitos myös mukanaolleet Jonna, Tytti, 
Pauli, Lauri, Milla, Markus, Riina, Jasmin ja Rosa seurasta! Kii-
tokset erityisesti myös majoittamisesta Sergeille ja muille apu-
reille! Vanha koulu oli mitä mainioin. Toivottavasti nähdään 
kaikki pian ja toivotaan myös, että samankaltainen voitaisiin ot-
taa uusiksi.  

Virallisesti leiri alkoi perjantai-iltapäivällä kello 15 mutta ete-
lästä tulleiden reissu lähti käyntiin jo ennen aamu seitsemää 
Riihimäen asemalta. Matka kesti kokonaisuudessaan yli kuusi 
tuntia, mutta junassa bongasimme paljon mielenkiintoista ku-
ten ruman asemamaiseman ja Suville telkkarista tutun muoti-
suunnittelijan. Perillä meitä odottikin iloinen vastaanotto Juhan 
ja Pian muodossa.

Itse leiripaikkana toimi vanha koulurakennus kauempana 
Lieksan keskustasta. Tällä kertaa meidät kaikki toivotti tervetul-
leeksi Sergei, talon isäntä. Ohjelma aloitettiin esittelykierroksel-
la jossa jokainen kertoi itsestään oleellisimmat asiat. Illalla ker-
kesimme vielä syöttää koirat ja Pia jakoi pareille valjakot. Myö-
hemmin, kun meidät leiriläisetkin oli tankattu perusteellisesti, 
iltaa jatkettiin pelien merkeissä.

Aamulla aloitimme koirien juottamisella ja rekien valmiste-
lulla. Pian lähdimme moottorikelkkamiehet edellä matkaan. 
Jossain välissä retkeä oli lihakeittolounas reikäkattokatoksella, 
varsinkin Markus nautti ateriasta. Koko matkan pituudeksi tuli 
n. 25 kilometriä joka oli ihan hyvä saavutus. Ilta oli taas hauska 
ja osa porukasta valvoi pikkutunneille asti. Harmillisesti leiri pi-
ti lopettaa jo aamupäivällä jotta me etelä taapertajat pääsisimme 
vielä illan aikana kotiin. Kiitos hienosta viikonlopusta Suville, 
Pialle, Katalle, Juhalle, Sergeille, Marialle, Riinalle, Markukselle, 
Saralle, Jonnalle, Rosalle, Laurille, Paulille, Tytille, Millalle ja 
muille jotka olivat mukana.  

TEKSTI  Jasmin Ahonen

KUVAT  Katariina Salo

Huolto- ja levähdystauolla.

Matkan tekoa talven sinessä.
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SPL-Etelä-Oulu ry. on Oulun seudulla toimiva saksanpaimen-
koirien rotuyhdistys, joka kuuluu Saksanpaimenkoiraliitto 
ry:hyn. Yhdistyksen tarkoituksena mm. edistää rotumääri-
telmän mukaisen saksanpaimenkoiran jalostusta ja kasva-
tusta, järjestää koulutustilaisuuksia, palveluskoirakokeita 
ja -kilpailuja, näyttelyitä sekä rotutietoutta ja kasvatustyötä 
edistäviä tilaisuuksia sekä edistää ja kehittää valjakkourhei-
lua.

Vuonna 2002 perustetun yhdistyksen jäsenistöllä on usei-
ta myös muun rotuisia koiria, mm. belgianpaimenkoiria, ber-
ninpaimenkoiria, snautsereita, bouvier ja siperianhusky, ja 
rotuun katsomatta kaikki jäsenistön koirat ovat olleet terve-
tulleita harjoituskentille. Yhdistyksen avoin toiminta on jopa 
rikastuttanut harrastettavien lajien kirjoa perinteisten palve-
luskoiralajien ulkopuolelle.

SPL-Etelä-Oulu ry. on VUL:n jäsenseura ja yhdistyksen 
puheenjohtaja Eeva Äijälä on myös VUL:n varapuheenjohta-
ja. Hän on edustanut kilpailupuolella menestyksekkäästi 
SPL-Etelä-Oulua mm. voittamalla siperianhuskyllään vete-
raaninaisten SM-kultaa koirajuoksussa vuonna 2009.

SEURAESITTELYSSÄ SPL-ETELÄ-OULU RY.

- Saksanpaimenkoira on monipuolinen koira, jolle valjak-
kourheilulajit sopivat hyvin. Niiden avulla on hyvä rakentaa 
koiralle kestävä kuntopohja kesän palveluskoiralajeja ja 
näyttelyitä varten. Kilpailuja ajatellen saksanpaimenkoira ei 
ole ehkä kaikkein ideaalisin rotu, mutta koiran ominaisuuk-
sista riippuen sekin on mahdollista, sanoo Eeva Äijälä, joka 
on voittanut perheen saksanpaimenkoirilla mm. Suomen 
Palveluskoiraliiton järjestämissä SM-kilpailuissa kaikenväri-
set mitalit koirahiihdossa 2000-luvulla.

SPL-Etelä-Oulu ry. järjestää vuosittain palveluskoirako-
keita. Tulevaisuuden suunnitelmissa on myös valjakkourhei-
lukilpailuja. Toimintaa ylläpidetään talkootyön voimin ja sii-
hen perustuu myös varainhankintakin.

Yhteistyö muiden alueen koirayhdistysten ja harrastajien 
kanssa on erittäin tärkeää, koska muutoin esimerkiksi isojen 
kokeiden järjestäminen ei olisi mahdollista. Vuonna 2008 
SPL-Etelä-Oulu järjesti belgianpaimenkoirien kansallisten la-
jien rotumestaruuskilpailut. Vastavuoroisesti muiden yhdis-
tysten jäsenet ovat tekemässä vaikkapa jälkiä, kun SPL-Etelä-
Oulu järjestää jälkikokeita.  

TEKSTI  Minna Rissanen

KUVAT  Marika Koivisto

SPL-Etelä-Oulu ry:n puheenjohtaja Eeva Äijälä on harrastanut pitkään valjakkourheilua perheen saksanpaimenkoirilla, uusimpana lajina kärryajo.

Monipuolinen saksanpaimenkoira soveltuu myös valjakkourheiluun
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Cup-kilpailu muodostuu neljästä osakilpailusta, joista kilpailija 
kerää pisteitä:
Ohkolan Kevätajot 8.5.2010
Jämin Kevätajot 22.5.2010
Ohkolan Syysajot 2.10.2010
Jämin Syysajot 16.-17.10.2010

Kilpailija saa pisteitä jokaisesta ajamastaan R-luokasta poislukien 
junioriluokat. Cup-pisteiden laskentaan junioriluokkien osallistujat 
sijoitetaan ajan perusteella varsinaisen luokan tuloksiin.
Luokat 1R, 2R, 4R, 6R ja 8R.

Pisteytys:
Luokan voittaja                            10 pistettä
Luokan toinen                               8 pistettä
Luokan kolmas                             6 pistettä
Luokan neljäs                               5 pistettä
Luokan viides                                4 pistettä
Luokan kuudes                             3 pistettä
Luokan seitsemäs                         2 pistettä
Luokan kahdeksas                        1 pistettä

Kilpailija saa kilpailla niin monessa luokassa kuin ehtii yhden 
viikonlopun aikana. Kaikki pisteet lasketaan yhteen ja ja 
palkintoina jaetaan:

Voittajalle 300 kg Powerline X-tra 32/22 koiranruokaa
Toiselle 200 kg Powerline X-tra 32/22 koiranruokaa
Kolmannelle 100 kg Powerline X-tra 32/22 koiranruokaa

Kaikkien neljän kisan 
osanottajien kesken arvotaan:
(poislukien canicrossin harrastajaluokka) 

Danler Hornet reki
Kilpailijat saavat yhden arpalipun jokaisesta maaliin 
päätyneestä suorituksesta.  Arvonta suoritetaan Syys-Jämin 
palkintojenjaon yhteydessä. Reen toimitus marraskuussa 2010. 
Mikäli voittaja ei hae rekeä Kangasalta veloitetaan häneltä 
Matkahuollon todelliset kuljetuskustannukset.
Palkintoruoat voi hakea Kangasalta. Mikäli ruoat lähetetään, 
veloitetaan todelliset rahtikustannukset. Pistekilpailun 
tulokset pyritään laskemaan Syys-Jämiä seuraavalla viikolla. 
Kustakin neljästä osakilpailusta julkaistaan erillinen 
kilpailukutsu L-SVU:n kotisivuilla. 
Niistä löytyvät tarkemmat tiedot ilmoittautumisista, 
aikatauluista jne.

Järjestäjä L-SVU



34

1/2010

Maksimikosteus ja lämpötila

Kuvassa 1 on esitetty maksimikosteus MH lämpötilan T funktio-
na. Alhaisessa lämpötilassa maksimikosteus on pienempi kuin 
korkeassa lämpötilassa. Siksi lämmin ilma voi sisältää kylmää 
ilmaa enemmän vesihöyryä.

Vesihöyryn tiivistyminen

Kopissa oleva koira lämmittää ilmaa. Lämmin ilma nousee ylös 
kattoa kohti. Koska katon kautta siirtyy lämpöä ulkoilmaan, on 
katon lämpötila alhaisempi kuin kopin yläosan ilman. Kuvan 
1 mukaan kylmä ilma voi sisältää vain vähän vesihöyryä. Kun 
nousevan ilman mukana liikkuva vesihöyry kohtaa viileän ka-
ton, tiivistyy vesihöyry kattoon vedeksi sopivissa olosuhteissa.

Vesihöyryn tiheys on ilman tiheyttä pienempi. Siksi vesihöy-
rymolekyyliin vaikuttaa ilmassa nostevoima, joka lisää vesihöy-
ryn liikettä ylöspäin.

Kuva 1. Maksimikosteus lämpötilan funktiona.

Vesihöyryn tiivistymisaika

Tiivistymisaika määritellään ajaksi, joka kestää kuivan koiran 
tulosta koppiin siihen, kunnes vesihöyry alkaa tiivistyä vedeksi. 
Tiivistymisajalle t pystytään johtamaan yhtälö

 
jossa V merkitsee kopin tilavuutta, MHe maksimikosteutta lop-
putilassa, RHb suhteellista kosteutta alkutilassa, MHb  maksi-
mikosteutta alkutilassa, kin vesihöyryn sisäänjäämiskerrointa ja 
mv,d koiran hengityksessään tuottamaa vesihöyryn massavirtaa.

Kun koira tulee koppiin, alkaa kopin lämpötila nousta koiran 
tuottaman lämmön takia. Tietyn ajan kuluttua saavutetaan tasa-
painotila, jossa kopin lämpötila ei enää muutu. Tätä tilaa nimite-
tään lopputilaksi.

Vesihöyryn sisäänjäämiskertoimella kin kuvataan, miten suu-
ri osa koiran hengitysilmassaan tuottamasta vesihöyrystä jää 
koppiin sisälle. Kun kin=1 pysyy koiran hengitysilman vesihöyry 
kokonaan kopissa. Jos kin=0, poistuu koiran hengitysilman vesi-
höyry täysin kopista (kuva 2). Vesihöyryn sisäänjäämiskertoi-
mella mallinnetaan poistoaukon ja/tai oven vaikutus.

KOSTEUS KOIRANKOPISSA
Johdanto

Eteläisen Suomen ilmasto on kostea ja lämmin verrattuna 
Pohjois-Suomen ilmastoon. Etelässä vedeksi tiivistyvä vesihöy-
ry on koirankopissa hankala ongelma. Pahimmat kopin koste-
usmurheet ajoittuvat etelässä syksyyn ja talveen.

Vesi johtaa huomattavasti ilmaa paremmin lämpöä. Jos koira 
kastuu kopissa, on sen elimistön tuotettava lisää lämpöä. Koira 
saattaa palella kostuneen turkin takia. Katosta tippuva vesi tun-
tunee koirasta epämiellyttävältä.

Jatkuva suuri kosteus voi olla syynä rakenteiden kostumi-
seen ja homesienen kasvun alkamiseen. Home aiheuttaa ihmi-
selle lukuisia ärsytysoireita esimerkiksi silmien ärsytystä ja kuti-
naa, kurkkukipua sekä yskää. Home saattaa olla syynä hengitys-
tietulehduksiin, flunssaan, keuhkoputken tulehdukseen ym. ih-
misen tauteihin. Todennäköisesti koira kärsii homeesta kuten ih-
minen.

Koppiin tulee ulkoilmasta ja koiran hengityksestä kosteutta. 
Jos koira on märkä tullessaan koppiin, suurentaa koiran turkista 
haihtuva vesi kopin kosteutta.

Vedellä on kolme olomuotoa. Kiinteää olomuotoa kutsutaan 
jääksi, nestemäistä vedeksi ja kaasumaista vesihöyryksi. Tässä 
kirjoituksessa rajoitutaan ainoastaan veteen ja vesihöyryyn.

Kopin lämmittämiseen voidaan käyttää ulkopuolisella ener-
gialla toimivaa lämmitintä esimerkiksi sähkövastusta. Sitä vas-
toin ulkopuolisella energialla toimivat tuulettimet ovat harvinai-
sia. Artikkelissa ei kuitenkaan käsitellä tällaisia menetelmiä.

Kirjoituksessa tarkastellaan vesihöyryn tiivistymistä vedeksi 
koirankopissa. Lisäksi tutkitaan eri tekijöiden vaikutus kopin 
herkkyyteen kosteudelle.

Kosteuden määritelmät

Kun ilman tilavuus Va sisältää massan Mv vesihöyryä, määritel-
lään absoluuttiseksi kosteudeksi

Tavallisesti absoluuttiselle kosteudelle käytetään yksikköä g/
m3.Tilavuus Va on esimerkiksi huoneen tai kopin sisätilavuus.

Ilmassa voi olla vain tietty maksimimassa Mv,max vesihöyryä. 
Mikäli ilman vesihöyryn massa tulee yhtä suureksi kuin kysei-
nen maksimimassa, alkaa vesihöyry tiivistyä vedeksi. Maksimi-
kosteus MH lasketaan yhtälöllä

Maksimikosteuden yksikkönä on yleensä g/m3.
Absoluuttisen kosteuden ja maksimikosteuden suhdetta kut-

sutaan suhteelliseksi kosteudeksi. Suhteellinen kosteus RH las-
ketaan lausekkeella

Kun suhteellinen kosteus saavuttaa arvon 100 %, alkaa vesihöy-
ry tiivistyä vedeksi. Huoneen sisätilan suhteelliseksi kosteudek-
si suositellaan 40-60 %.
Etelä-Suomessa ulkoilman suhteellinen kosteus on korkeimmil-
laan marras- ja joulukuussa, jolloin se on keskimäärin 90 %.

AH=  
Mv

             
Va

(1)

(2)

(3)

 Todennäköisesti koira kärsii homeesta 
kuten ihminen.

MH=  
Mv,max

                  
Va

RH=   AH

             
MH

t=    
V[(MHe)  –  (RHb)(MHb)]

                         
kinmv,d

. (4)

.
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Kuva 2. Koiran pää on kopin ulkopuolella, jolloin sisäänjäämiskerroin kin=0.

Koiran hengityksessään tuottama vesihöyryn keskimääräinen 
massavirta arvioidaan lausekkeella

Edellisessä yhtälössä vesihöyryn tuottokerroin kv,d saa arvon 0,8 
g/(kgh). Symboli md tarkoittaa koiran massaa.

Yhtälö 4 antaa hyvin karkean arvion tiivistymisajasta, eikä 
kyseisellä yhtälöllä kyetä laskemaan todellista tiivistymisaikaa. 
Sitä vastoin tällä yhtälöllä voidaan verrata eri tekijöiden vaikutus 
vesihöyryn tiivistymiseen vedeksi.

Laskettu tiivistymisaika mittaa kopin herkkyyttä kosteuson-
gelmille. Lyhyestä tiivistymisajasta seuraa pahoja kosteusongel-
mia. Tämän takia tiivistymisaika halutaan mahdollisimman pit-
käksi.

Eri tekijöiden vaikutus

Riippuvuudet tiivistymisajan ja loppulämpötilan, kopin tila-
vuuden sekä vesihöyryn sisäänjäämiskertoimen välillä on las-
kettu yhtälöllä 4.

Kopin sisälämpötilaksi Tb, alussa oletetettiin 5°C ja suhteelli-
seksi kosteudeksi RHb 90 %. Kopin tilavuudeksi V valittiin 0,56 
m3  lukuun ottamatta tilavuuden vaikutuksen laskelmia. Koiran 
massaksi md arvioitiin 20 kg.

Loppulämpötilan ja kopin tilavuuden vaikutuksen laskelmis-
sa oletettiin, että koiran tuottama vesihöyry jää kokonaan kop-
piin. Tällöin vesihöyryn sisäänjäämiskerroin kin saa arvon yksi.

Loppulämpötila vaikuttaa voimakkaasti tiivistymisaikaan 
(kuva 3). Loppulämpötilalla 7°C tiivistymisaika on 2,4 kertainen 
ja loppulämpötilalla 10°C 4,8-kertainen verrattuna loppulämpö-
tilaan 5°C. Eristetyssä kopissa saatetaan päästä loppulämpöti-
laan 10°C kopin yläosassa.

Tiivystymisajan ja kopin tilavuuden välinen riippuvuus (ku-
va 4) on laskettu ottamalla alkutilaksi 5°C ja lopputilaksi 10°C. 
Tiivistymisaika on suoraan verrannollinen tilavuuteen. Mikäli 
kopin tilavuus kasvaa kaksinkertaiseksi, suurenee tiivistymisai-
ka kaksinkertaiseksi.

Kun on laskettu vesihöyryn sisäänjäämiskertoimen vaikutus 
tiivistymisaikaan (kuva 5), on alkutilan lämpötilaksi valittu 5°C 
ja lopputilan 10°C. Jos vesihöyryn sisäänjäämiskerroin puolit-
tuu, pitenee tiivistymisaika kaksinkertaiseksi.

Kuva 3. Tiivistymisaika t kopin loppulämpötilan Te funktiona.

Kuva 4. Tiivistymisaika  t  kopin tilavuuden V funktiona.

Johtopäätökset

Kirjoituksesta pystytään tekemään seuraavia johtopäätöksiä:
• kosteus koirankopissa on erityisesti eteläisen Suomen ongelma.
• vedeksi tiivistynyt vesihöyry kertyy enimmäkseen kopin 
 kattoon.
• tiivistymisaika riippuu voimakkaasti kopin loppulämpötilas-
 ta. Vedeksi tiivistyneen vesihöyryn välttämiseksi koppi on syy-
 tä eristää kokonaan.
• kopin tilavuuden suurentaminen vähentää kosteusongelmia, 
 mutta tilavuuden kasvaessa koppi kylmenee.
• sisäänjäämiskertoimen tarkastelun perusteella kopin ovessa 
 ei kannata käyttää oviläppää, sillä oviläppä lisää kopin sisäti-
 lan kosteutta.
• Koppiin on suotavaa tehdä kunnollinen ilmanvaihto.

Kiitokset

Riitta Kempe selvitti taas kerran koiraa koskevia tietoja. Kiitän 
häntä saamastani avusta.  

mv,d = kv,d md
. (5)

Kuva 5. Tiivistymisaika t vesihöyryn sisäänjäämiskertoimen kin funktiona.
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2.5. IX Kaukjärven kierros 2010
Tammelan liikuntakeskus, Lounais-Häme

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

Luokat: CM/CW 14km yhteislähtö, CMJ/CWJ/harrastus yhteislähtö 3km  
Aikataulu: kisakanslia aukeaa klo 8.30, rataselostus & säännöt klo 9.30, CM/CW yhteislähtö klo 10.30, CMJ/

CWJ/harrastus yhteislähtö klo 10.32, maastojouksuluokat klo 11

Ilmoittautumiset: 28.4. mennessä, Riitta Kempe, puh. 050 347 83 56, riitta.kempe@vul.fi
Hinta: 12€ (ilman lisenssiä 19€), maksetaan netti-ilmoittautumisen jälkeen saatavalla maksulomakkeella tilille

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

Kilpailun www-sivut: http://www.surffi.net/~jarjun/nocando/kaukjarvi/kutsu_kaukjarvi.html

8.5.2010 Ohkolan kevätajot, 
Mäntsälä/Ohkola

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

Luokat: CM/CW 4km, CMJ/CWJ 14-16 v. 4km, harrastussarja 4km, BM/BW 4km, BMJ/BWJ 4km, 
1R,2R,4R,6R,8R 4km, 1RJ,2RJ,4RJ 4km

Aikataulu: kisakanslia aukeaa klo 8.00, rataselostus & säännöt 9.00, ensimmäinen lähtö klo 10.00

Ilmoittautumiset: 30.4. mennessä, Arto Lahti, arto.lahti@dlc.fi • Ajo-ohje: Mäntsälä, Rauhalantie 50
Kilpailun www-sivut: www.l-svu.fi

Muuta: Kilpailussa ajetaan 2 kierrosta joiden väli n. 2 tuntia. Jokaisella kilpailijalla on oltava oma 
kärry, lähtöjärjestystä ei muuteta luokan sisällä yhteisten kärryjen vuoksi. Juoksuluokissa on vain 
1-kierros joka juostaan muiden lähtöjen välissä. R-luokat osallistuvat myös Danler-Powerline Cup 

-kisaan

KILPAILUKALENTERI KEVÄT 2010

 2.5.2010 VII Kaukjärven kierros, Tammela

 8.5.2010  Ohkolan kevätajot, Mäntsälä

 13.5.2010  Koirajuoksu, -pyöräily ja –kärryluokat 
  Etelä-Hämeen alueella

 22.5.2010  Jämin kevätajot, Jämijärvi
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22.5. Jämin kevätajot, 
Jämijärvi

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

Luokat: CM/CW 4,4km, CMJ/CWJ 14-16 v. 4,4km, harrastussarja 4,4km, BM/BW 4,4km, BMJ/BWJ 
4,4km, 1R,2R,4R 4,4km, 1RJ,2RJ,4RJ 4,4km, 6R,8R 6km

Aikataulu: kisakanslia aukeaa klo 8.00, rataselostus & säännöt klo 9.00, ensimmäinen lähtö klo 10.00

Ilmoittautumiset: 16.5. mennessä, Timo Mäkiaho, timo.makiaho@pp.inet.fi
Kilpailun www-sivut: www.l-svu.fi

Muuta: Jokaisella kilpailijalla on oltava oma kärry, lähtöjärjestystä ei muuteta luokan sisällä yhteisten 
kärryjen vuoksi. Samana viikonloppuna L-SVU:n pentuleiri pe-su 21.-23.5.2010

LAJILIITON TOIMISTONHOITAJA EVA-LIISA AUNIO JÄI ELÄKKEELLE

P
ITKÄAIKAINEN lajiliitomme asi-
oiden hoitaja Eva-Liisa Aunio 
jäi 1.4.2010 alkaen hyvin ansai-

tulle eläkkeelle. Kiitokset Eva-Lii-

E
RITYISESTI valjakkoajopuolella 
tämän poikkeuksellisen talven 
kokemus näyttää olevan, että  

kisat on jouduttu usein järjestämään 
perin pehmeillä radoilla, jolloin on 
lajin urheilullisuudesta jouduttu 
tinkimään.  Saamieni tietojen mu-
kaan ovat radan kunnostajat olleet 
mahdottoman tehtävän edessä, kun 
sääolot ovat olleet ratojen pohjus-
tukselle toivottomat. 

Mielestäni perusongelma on, että 
kilpailutoiminta on hajoitettu ym-
päri maata siten, että useimmilla 
paikoilla pidetään vain yksi kilpailu 
talvessa.  Tällöin on ymmärrettäväs-
ti melko mahdotonta edellyttää, että 
kilpailureittejä pohjustettaisi ja yllä-

KESKITTÄISIMMEKÖ KILPAILUTOIMINTAA

pidettäisi kuukausitolkulla etukäteen. 
Resurssit sallivat korkeintaan pari viik-
koa ennen kisaa alkavat radan kunnos-
tustyöt. Jos sitten sattuu huono tuuri 
säiden kanssa, on kilpailussa käytettä-
vissä upottava reitistö, josta ei heru kii-
tosta keltään kilpailijalta.

Olisiko jonkinlainen ratkaisu yrittää 
sijoittaa samaan kilpailupaikkaan  use-
ampi kisa talven mittaan, jolloin pitem-
piaikaiselle pohjustustyölle olisi pa-
remmat perusteet. Järjestämisvastuussa 
voisivat käsittääkseni silti olla joka ki-
sassa eri seurat, kuten useimmiten nyt-
kin on asian laita.

Rautavaaran Metsäkartanolla on 
näin yritetty toimia mm. tällä kilpailu-
kaudella, mutta yksi kisa jouduttiin pe-

ruuttamaan. Myös Lieksan suunnan 
pitemmillä radoilla on tähän pyritty.

Toinen mahdollisuus on koko 
kauden käytössä oleva rataverkko, 
jota muina kuin kilpailuviikonlop-
puina käyttäisivät esim. lähialueen 
harrastajat harjoitteluun ja vaikkapa 
safariyrittäjät työmaanaan. 

Valjakko- ja koirahiihdon puolel-
la ongelmaa ei tässä muodossa liene 
lainkaan, kun kisat voidaan viedä 
hiihtokeskuksiin valmiille radoille.

Olisiko tässä kehittävän keskus-
telun paikka?

Teksti: Kalevi Vainio

salle pitkästä ja ansiokkaasta työstä liit-
tomme hyväksi! Eva-Liisan työtä toi-
miston yleisten asioiden hoidossa jat-
kaa Taneli Tiilikainen ja lisenssi- ja 

sporttirekisteriasioita hoitaa Paulii-
na Salonen. Tanelin ja Pauliinan yh-
teystiedot löytyvät VUL:n nettisivu-
jen etusivun alaosasta.
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9.-10.1:2010 Robur sprint, Toivakka, SiSuVa

La 9.1. koirahiihto

SW1 A + SM1 A 12 km
1. Marko Viitahalme, KVKS  25:47
2. Maria Viitahalme, KVKS  26:09
Kari Aaltonen, SiSuVa  NAS
Maija Nivala, OPKY  NAS

SM B 6 km
1. Samuli Lappalainen, SiSuVa  21:21
Lars Forsblom, KVKS  DIS Varoitus: IFSS 24:9 
 
Su 10.1. koirahiihto + kick-spark

SW1 A + SM1 A 12 km
1. Maria Viitahalme, KVKS  24:49
2. Marko Viitahalme, KVKS  25:45
Kari Aaltonen, SiSuVa  NAS
Maija Nivala, OPKY  NAS

Harrastussarja 6 km
1. Harri Laurila, TSKK  14:04
2. Jenni Kreivi, SiSuVa  14:27
3. Asko Myllylä, KVKS  15:27
4. Mira Kaikkonen  16:13
5. Sami Heinäaho 16:47
6. Pia Back, SiSuVa  18:35
7. Anu Saarinen, SiSuva  20:51
8. Anna Saarela, ALMA  36:58
Samuli Lappalainen, SiSuVa  NAS

Kick-spark luokka (Potkukelkka) 6 km
1. Kai Immonen 16:05
2. Lars Forsblom 19:24 
3. Jaakko Hirvisaari 19:58 

Ajo la+su

Sp4 juniorit 6 km 
(ajaja, aika, la su, km/h, REK)
1. Essi Hytönen, SiSuVa 25:52 
 13:11 12: 41 29,46
Heta Lehtomäki, KVKS  NIF Varoitus: IFSS
 15:34 24:9 

Sp4 A 6 km
1. Teemu Kaivola, L-SVU  24:06  
 12:16 11:50 31,62
2. Vesa-Pekka Lehtomäki, KVKS  26:23 
 13:35 12:48 28,88
3. Ville Halme, L-SVU  30:11 
 15:37 14:34  25,25

Sp4 B 6 km
1. Marko Vesterinen, ALMA  44:26 
 22:16 22:10 17,15 REK1
2. Tero Nikmo, ALMA  46:04 
 23:05 22:59 16,54 REK1
3. Mika Hamari, ALMA  48:27 
 27:22 21:05 15,73 REK2
4. Mervi Hongisto, ALMA  50:10 
 24:16 25:54 15,19 REK2
5. Sini Ampuja, ALMA  1:17:21 
 29:51 47:30 9,85
6. Virpi Salminen, ALMA  1:20:56 
 35:15 45:41 9,42 REK0
7. Rami Kurikka, ALMA  1:21:01 
 34:17 46:44 9,41 REK0
   Kaarlo Väänänen, ALMA  NAS 
 27:21 

Sp4 C 6 km
1. Antti Mäkiaho, SHS  28:28 
 14:30 13:58 26,77
2. Susanna Byrkland,SHS  28:53 
 14:46 14:07 26,38 REK1
3. Erkka Aaltonen, SHS  30:45 
 15:44 15:01 24,78
4. Kirsi Puustinen, SHS  32:47 
 16:16 16:31 23,24 REK2
5. Mari Pajakoski, SHS  33:03 
 16:36 16:27 23,06 REK2
6. Saana Montén, SHS  33:36 
 18:15 15:21 22,68 REK2
7. Marielle Rönnebro, SHS  35:35 
 17:57 17:38 21,41 REK3
8. Agneta Henrieksson, SHS  36:45 
 18:27 18:18 20,73 REK3
9. Päivi Malmi-Välimäki, SHS  40:33 
 19:36 20:57 18,79
10. Tapio Mansikkamäki, SHS  45:58 
 22:24 23:34 16:58 REK0

Sp8 A 12 km 
(ajaja, aika, la su, km/h)
1. Vesa-Pekka Lehtomäki, KVKS  48:11 
 23:57 24:14 31,13
2. Kimmo Hytönen, SiSuVa  49:44 
 25:25 24:19 30,16
3. Riitta Kempe, SiSuVa  50:22 
 24:58 25:24 29,78
4. Tiina Hakala, L-SVU  56:31 
 25:50 30:41 26,54
5. Anna-Mari Tyrisevä, SiSuVa  57:34 
 28:57 28:37 26,06

Sp8 C 12 km
1. Raine Niemi, SHS  57:33 
 28:58 28:35 26,06 REK1
2. Jaana Lintunen, SHS  59:37 
 29:21 30:16 25,16 REK1
3. Mikael Bäckman, SHS  1:03:14 
 30:43 32:31 23,72 REK2
4. Laura Liukkonen, SHS  1:03:54 
 31:49 32:05 23,47
5. Suvi Lahtinen, SHS  1:08:41 
 32:42 35:59 21,84

Lastenluokka n: 100 m
1. Jade Halme  00,21
2. Elsa Lehtomäki  00,26
3. Kiira Kaivola  00,28
Jaro Kaivola  00,28 

17.1. Koirahiihdon SM -kilpailu, EM -/SOC kat-
sastus ja lastenhiihdot, Rovaniemi Ounasvaara, 
RPKK

SM SW1 + SM1 A 10 km 
(aika, väliaika)
1. Marika Tiiperi / lkssu Lore, RPKK  22:21 10:04
2. Maria Viitahalme /lkssu Levi, KVKS  22:41 10:00
3. Marko Viitahalme / lkksu Jope, KVKS  23:29 10:30
4. Maija Nivala / lkssu Karma, RPKK  23:35 10:50
5. Niina Konttaniemi /lkssu Kito, RPKK  26:52 11:58
Jyrki Mäkelä /lkssu Kim, OPKY  DNF
Minna Viide/
lkssu Bergjordet’s ETZ Odin, OPKY  DNS 

SM SW1 + SM1 B 10 km
1. Anu Mäkinen/ssu Black Widow´s Gentle Ganster 
“Poju”,RPKK  25:39 11:18
2. Kati Mansikkasalo / 
atu Zenon “Nero”, RPKK  26:48 12:06
3. Kai Immonen / 
du Viva’la Rosa Alcatratz, KVKS   27:59 11:33

4. Harri Hatunen / 
dn Deep Delight Catchy  “Cathy”, OPKY  28:58 12:15
5. Heidi Kyyrönen/
vpn Safe Keeper’s Ain’t No Fool “Halla”, RPKK 30:56 
13:00
6. Päivi Räikkönen / 
ssu Silsile´s Maximum Craft, L-SVU  32:05 13:42

SWJ A 5 km 
1. Katri Loukusa / lkssu Pictan Cooper, OPKY  13:40
2. Saara Loukkola /
bcu Carpathian Forest Duracell “Nekku”, OPKY 14:33 

T+P alle 12 v: A+B 400 m koirahiihto
1. Tuukka Mäkinen /
ssu Grace in Black Bigwig “Peto”, Rovaniemi  01:22
2. Atte Mäkinen/schapendoes n 
High Volts Hocus-Pocus “Unna”, Rovaniemi  01:33
3. Topias Romppanen / esvn Tara, Rovaniemi  01:43
 
Harrastus 10 km
1. Marika Tiiperi / lkssu Sam, RPKK  24:18 10:55
2. Maija Nivala / 
lkssu Jokilakian Mad Max “Max”, RPKK  25:17 11:16
3. Vesa-Pekka Jurvelin / 
lkssn Jessica “Jessi”, RPKK  26:35 11:31

Harrastus 5 km
1. Marjo Kaukonen /
lkssu Katajakankaan Göran “Jermu”, RPKK,  12:50
2. Esa Palokangas / 
du Viva’La Rosa Devil “Taavi”, RPKK  14:54
3. Kaisa Mäntyranta /
dn Eria pro zada zehava “Tinka”, Tornio  15:33
4. Anu Mäkinen / 
ssu Grace in Black Bigwig  “Peto”, RPKK  15:52
5. Aino Kylmä /kkssn Sepäviima, Tornio  16:55
Minna Viide / lkssu Brandy, OPKY  DNS
 
1-koiran potkutteluluokka 2 km 
1. Kai Immonen /
du Viva’la Rosa Alcatratz, KVKS  05:07
2. Anu Mäkinen / ssu Black Widow´s Gentle Ganster 
“Poju”, RPKK  05:11
3. Niina Konttaniemi / lkssu Kito, RPKK  05:29
4. Heidi Kyyrönen / 
vpn Safe Keeper’s Ain’t No Fool “Halla”, RPKK  05:54 

30.1: Ohkolan talvi, Mäntsälä, L-SVU

Sp4 2 x 8,5 km 
(Aika, Km/h, Rotu, REK, Kierrosajat)
1. Kaivola Teemu, L-SVU 34:11 
 29,84 x -- 16:23 17:48
2. Hytönen Kimmo, SiSuVa  36:36 
 27,87 x -- 17:28 19:08
3. Lehtomäki Vesa-Pekka, KVKS  38:30 
 26,49 x -- 18:46 19:44
4. Polso Sanna, SiSuVa  39:17 
 25,97 x -- 19:12 20:05
5. Mäkiaho Antti, SHS  40:32 
 25,16 SH REK1 18:54 21:38
6. Halme Ville, L-SVU  41:53 
 24,35 x -- 20:06 21:47
7. Köcher Kurt, IKSY  42:03 
 24,26 x -- 19:56 22:07
8. Liukkonen Laura, SHS  43:54 
 23,23 SH -- 21:25 22:29
9. Byrkland Susanna, SHS  44:50 
 22,75 SH REK1 20:50 24:00
10. Byrkland Erkki, SHS  53:35 
 19,04 x -- 25:36 27:59
11. Lakstedt Heikki, SHS  54:39 
 18,66 SH -- 25:33 29:06
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12. Vilokkinen Emmi, SHS  55:21 
 18,43 SH REK3 25:24 29:57
13. Kiijärvi Antti, SHS  56:10 
 18,16 SH REK0 25:02 31:08
14. Köcher Patrik, jun: IKSY  56:13 
 18,14 x -- 25:43 30:30
15. Mettälä Anni, SHS  56:32 
 18,04 SH REK0 24:29 32:03
16. Salo Katariina, SHS  59:52 
 17,04 SH -- 27:56 31:56
17. Asikainen Saija, SHS  1:00:10 
 16,95 SH REK0 26:56 33:14
18. Mansikkaniemi Lauri, jun: SHS  1:00:48 
 16,78 SH REK0 27:44 33:04
19. Vähä Mikko, ALMA  1:00:48 
 16,78 AM REK1 30:47 30:01
20. Hamari Mika, ALMA  1:05:56 
 15,47 AM REK1 31:52 34:04
21. Nikmo Tero, ALMA  1:07:47 
 15,05 AM REK2 32:03 35:44
22. Rainti Mika, ALMA  1:08:08 
 14,97 A REK2 34:21 33:47
23. Räsänen Minna, SHS  1:08:15 
 14,95 SH REK0 29:59 38:16
24. Nummelin Pirkko, L-SVU  1:09:23 
 14,70 x -- 32:16 37:07
25. Pisilä Marianne, ALMA  1:15:07 
 13,58 AM REK2 32:50 42:17
26. Nurmi Tiina, SHS  1:15:59 
 13,42 SH -- 31:57 44:02
27. Mertala Pekka, ALMA  1:22:40 
 12,34 AM REK0 39:48 42:52
28. Vallenius Elina, ALMA  1:32:33 
 11,02 AM REK0 47:35 44:58
29. Kurikka Rami, ALMA  1:33:00 
 10,97 AM REK0 44:11 48:49
Rainti Nina, ALMA  DNF 
 0,00 AM REK- 35:48 DNF
Ampuja Sini, ALMA  DNF 
 0,00 AM REK- 49:41 DNF

Sp6 2 x 8,5 km 
(Aika, Km/h, Rotu, REK, Kierrosajat)
1. Hytönen Kimmo, SiSuVa  33:13 
 30,71 x -- 16:00 17:13
2. Hakala Tiina, L-SVU  33:54 
 30,09 x -- 16:47 17:07
3. Lehtomäki Vesa-Pekka, KVKS  33:54 
 30,09 x -- 16:32 17:22
4. Kempe Riitta, SiSuVa 34:18 
 29,74 x -- 16:31 17:47
5. Tyrisevä Anna-Maria, SiSuVa  39:28 
 25,84 x -- 20:08 19:20
6. Ruippo Karoliina, SHS  41:11 
 24,77 SH -- 19:01 22:10
7. Lintunen Jaana, SHS  41:15 
 24,73 SH REK1 19:54 21:21
8. Mäkiaho Timo, L-SVU  43:26 
 23,48 SH REK1 18:32 24:54 
 Lisätty 3 min: aikasakko, myöhästyi lähdöstä
9. Bäckman Mikael, SHS  44:06 
 23,13 SH REK2 20:42 23:24
10. Setälä-Bäckman Erja, SHS  44:14 
 23,06 SH REK2 21:17 22:57
11. Koskenoja Tiina, SHS  44:43 
 22,81 x -- 20:43 24:00
12. Tirkkonen Hannu, SHS  44:58 
 22,68 SH REK2 21:14 23:44
13. Pajaskoski Mari, SHS  45:02 
 22,65 SH REK2 21:23 23:39
14. Puustinen Kirsi, SHS  45:25 
 22,46 SH -- 21:52 23:33
15. Montén Saana, SHS  45:40 
 22,34 SH REK2 21:26 24:14

16. Aaltonen Erkka, SHS  45:48 
 22,27 SH REK2 20:55 24:53
17. Lahtinen Suvi, SHS  46:26 
 21,97 SH -- 21:50 24:36

18. Kontkanen Jarmo, SHS  47:49 
 21,33 x -- 22:20 25:29
19. Lautakatto Jenni, SHS  48:50 
 20,89 SH REK2 22:59 25:51
20. Mäkelä Erkki O:, SHS  53:18 
 19,14 SH REK3 25:31 27:47
21. Reinikainen Ulla, SHS  55:04 
 18,52 x -- 24:01 31:03
22. Luukko Milla, SHS  55:08 
 18,50 SH -- 25:03 30:05

5:-7:2: Eastpoint Open, Lieksa, Jongunjoki-
Ruunaa, Carelian EastPoint ry

4MD 
(ajaja, aika, km/h, rotu, REK, kierrosajat)
1. Liukkonen Laura  3:09:21  
 17,11 SH REK1 1:35:47 1:33:34
2. Liimatta Vuokko  3:12:38  
 16,82 SH REK1 1:37:19 1:35:19
3. Kazlauskas Linas  3:19:35  
 16,23 x 1:40:10 1:39:25
4. Niemeier Seija  3:23:42  
 15,91 x 1:43:50 1:39:52
5. Itäniemi Henrika  3:24:02  
 15,88 SH REK2 1:42:08 1:41:54
6. Polso Sanna  3:26:56  
 15,66 x 1:33:26 1:53:30
7. Koukkari Suvi  3:36:56  
 14,94 SH REK2 1:48:40 1:48:16
8. Korkiakoski Sanna  3:37:16  
 14,91 SH REK2 1:44:56 1:52:20
9. Fronicke Marcel  3:44:15  
 14,45 x 1:52:36 1:51:39
10. Kontkanen Jarmo  3:46:49 
 14,28 x 1:46:24 2:00:25
11. Översti Kirsi  3:52:26 
 13,94 x 1:55:18 1:57:08
12. Vähä Mikko  4:19:21 
 12,49 AM REK1 2:09:55 2:09:26
13. Rainti Mika  5:03:40 
 10,67 AM REK2 2:28:04 2:35:36
14. Korva Panu  5:16:16 
 10,24 AM REK2 2:36:08 2:40:08
15. Mikkonen Jouko  5:31:11  
 9,78 AM REK2 2:43:14 2:47:57
16. Lukkarinen Harri  6:37:28  
 8,15 AM REK0 3:13:14 3:24:14
Aaltonen Tuomo  NIF
Ampuja Sini  NAS
Mertala Pekka  HYL 6:28:09  
 0,00 AM REK- 3:08:01 3:20:08 HYL 37:3
Pisilä Marianne  HYL 4:48:25  
 0,00 AM REK- 2:20:29 2:27:56 HYL 37:3
    
MD8 
(ajaja, aika, km/h, rotu, REK, kierrosajat)
1. Jaakonsaari Anu  4:03:46 
 19,94 x 1:23:11 1:26:11 1:14:24
2. Ruippo Karoliina  4:14:06 
 19,13 SH 1:27:23 1:25:17 1:21:26
3. Setälä Riku  4:34:28 
 17,71 SH 1:31:17 1:36:17 1:26:54
4. Hannuniemi-Pulska Ritva  4:49:44 
 16,77 SH 1:34:52 1:41:18 1:33:34
5. Gröger Martin  5:01:47 
 16,10 1:45:34 1:40:41 1:35:32
6. Lahtinen Suvi  5:01:52 
 16,10 SH 1:35:11 1:51:01 1:35:40

7. Talvinen Tuomo  5:35:13 
 14,50 SH 1:52:26 1:50:58 1:51:49
Männikkö Joonas  NAS 1:37:11 
 0,00 SH 1:37:11 NAS
Laasonen Kimmo  NAS 1:54:37 
 0,00 1:54:37 NAS   
LD8 
(ajaja, aika, km/h, rotu, REK, kierrosajat)
1. Schwarz Daniel  8:43:35 
 13,64 1:30:52 7:12:43
2. Raunio Jaakko  8:46:51 
 13,55 x 1:34:44 7:12:07
3. Mattila Mari  8:52:34 
 13,41 SH 1:39:16 7:13:18
4. Kiiskinen Eliisa  10:05:00 
 11,80 x 1:43:48 8:21:12
5. Haapanen Kimmo  11:34:01 
 10,29 SH 2:17:05 9:16:56
6. Isomursu Pia  11:58:29 
 9,94 x 2:13:55 9:44:34
7. Doutgo Sergei  12:18:04 
 9,67 x 2:13:47 10:04:1
Ollikainen Pasi  NIF 1:47:20 
 0,00 SH 1:47:20 NIF

LDU 
(ajaja, aika, km/h, rotu, REK, kierrosajat)
1. Elomaa Joni  12:22:55 
 16,48 x 1:26:24 6:06:23 4:50:08
2. Björkstedt Juha-Pekka  12:47:41 
 15,94 x 1:25:57 6:17:33 5:04:11
3. Carcanico Tapani  12:51:16 
 15,87 x 1:25:21 6:13:52 5:12:03
4. Ross Philip  13:09:55 
 15,50 x 1:29:31 6:38:27 5:01:57
5. Kalcher Michael  13:11:50 
 15,46 x 1:31:58 7:01:38 4:38:14
6. Dunlop Alister  13:22:42 
 15,25 x 1:25:36 6:58:02 4:59:04
7. Seppälä Tuija  13:53:44 
 14,68 SH REK1 1:27:22 7:21:23 5:04:59
8. Pietikäinen Jussi  14:19:48 
 14,24 SH REK1 1:28:49 7:31:30 5:19:29
9. Syrjänen Pekka  14:35:43 
 13,98 SH REK1 1:33:26 7:22:59 5:39:18
10. Ylikivistö Mika  1:38:33 
 0,00 SH REK- 1:38:33 NAS
Liikonen Kari  NAS

13.-14.2. Metsäkartano Sprint, Rautavaara, SHS

SpU SM 19,3 km 
(ajaja, aika, km/h, rotu, REK, kierrosajat) 
1. Laitinen Ari  1:25:43 
 27,02 x 42:15 43:28
2. Labove Michael  1:29:21 
 25,92 x 45:18 44:03
3. Mikkonen Teuvo  1:33:13 
 24,85 x 46:45 46:28
4. Jaakonsaari Anu  1:35:36 
 24,23 x 46:52 48:44
5. Ruippo Karoliina  1:41:31 
 22,81 SH REK1 49:30 52:01
6. Pietikäinen Jussi  1:50:01 
 21,05 SH REK1 54:23 55:38
7: Hyvönen Juha  2:32:08 
 15,22 SH REK0 1:14:09 1:17:59

Suomenmestaruus:
1. Ari Laitinen
2. Teuvo Mikkonen
3. Anu Jaakonsaari
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Sp6 SM 14,5 km 
(ajaja, aika, km/h, REK, kierrosajat)
A-koirat Suomenmestaruus
1. Kempe Riitta  56:13 
 30,95 27:52 28:21
2. Heinonen Pasi  56:16 
 30,92 28:12 28:04

3. Hakala Tiina  57:00 
 30,53 28:10 28:50
4. Hytönen Kimmo  57:24 
 30,31 28:24 29:00
5. Lehtomäki Vesa-Pekka  58:15 
 29,87 29:07 29:08
6. Laitinen Ari  1:01:47 
 28,16 30:31 31:16
7. Tyrisevä Anna-Maria  1:01:58 
 28,08 30:23 31:35
8. Kuhnt Simone  1:13:42 
 23,61 37:14 36:28

C-Siperianhusky Suomenmestaruus
1. Männikkö Joonas  1:09:19 
 25,10 33:53 35:26
2. Bäckman Mikael  1:15:59 
 22,90 REK1 36:13 39:46
3. Raunio Jaakko  1:17:03 
 22,58 REK1 38:12 38:51
4. Hannuniemi-Pulska Ritva  1:17:10 
 22,55 REK1 37:33 39:37
5. Setälä-Bäckman  1:21:22 
 21,38 REK2 40:19 41:03
6. Santanen Markku  1:24:21 
 20,63 REK2 42:46 41:35
7. Koskenoja Robertina  1:25:33 
 20,34 REK2 40:46 44:47
8. Koukkari Suvi  1:26:17 
 20,17 REK2 40:32 45:45
9. Taskinen Hennariikka  1:28:16 
 19,71 REK2 42:10 46:06
10. Österbacka Dan  1:31:13 
 19,08 REK3 44:45 46:28
11. Kytökoski Kari  1:34:03 
 18,50 46:04 47:59
Lautakatto Jenni  NAS

Sp4 7,4 km 
(ajaja, aika, km/h, rotu, REK, kierrosajat)
1. Kaivola Teemu  29:17 
 30,32 x 14:44 14:33
2. Lehtomäki Heta J  32:19 
 27,48 x 16:19 16:00
3. Mäkiaho Antti  33:03 
 26,87 SH REK1 16:40 16:23 SM-REK4-10
4. Laitinen Jonna J  34:02 
 26,09 x 18:03 15:59
5. Halme Ville  34:09 
 26,00 x 17:04 17:05
6. Nieminen Ronja J  35:56 
 24,71 x 17:49 18:07
7. Byrkland Erkki  37:11 
 23,88 SH REK2 18:25 18:46
8. Ahomaa Urho  37:35 
 23,63 SH REK2 18:41 18:54
9. Rissanen Veli  39:05 
 22,72 x 19:33 19:32
10. Lehtinen Raimo  40:03 
 22,17 SH REK2 20:09 19:54
11. Iisakka Eino  47:44 
 18,60 SH REK0 22:55 24:49
12. Asikainen Saija  49:41 
 17,87 SH REK0 24:20 25:21
13. Setälä Anna-Liisa  52:43 
 16,84 SH 26:42 26:01

14. Hamari Mika  53:25 
 16,62 AM REK1 26:07 27:18 SM-REK4-10
15: Nikmo Tero  59:11 
 15,00 AM REK2 28:01 31:10
16. Hongisto Mervi  1:00:35 
 14,66 AM REK2 30:06 30:29
17. Rainti Mika  1:02:07  
 14,30 AM REK2 30:55 31:12
18. Väänänen Kaarlo  1:05:05 
 13,64 AM REK2 30:36 34:29
19. Mikkonen Jouko  1:06:47 
 13,30 AM REK2 32:28 34:19
20. Rainti Nina  1:08:29 
 12,97 AM REK3 33:02 35:27
21. Vallenius Elina  1:25:02 
 10,44 AM REK0 42:09 42:53

Sp4J 7,4 km 
(ajaja, aika, km/h, rotu, kierrosajat)
1. Lehtomäki Heta  32:19 
 27,48 x 16:19 16:00
2. Laitinen Jonna  34:02 
 26,09 x 18:03 15:59
3. Nieminen Ronja  35:56 
 24,71 x 17:49 18:07

Juniorit 3 km
1. Lehtomäki Elsa  05:20 
 33,75 x 05:20
2. Kaivola Kiira  05:38 
 31,95 x 05:38
3. Turunen Tytti  07:06 
 25,35 SH 07:06 

Lasten luokka
1. Krista Saarelainen  00:13 
 SH 00:13
2. Jaro Kaivola  00:17 
 x 00:17

13.2. Koirahiihtokilpailut, Hämeenlinna, Hä-
meenlinnan Seudun Vesipelastuskoirat ry

SM1A/SW1A (Miehet/naiset 6 km, A-luokka) 
1. Maria Viitahalme, Kangasala / lkssu Levi  12:02
2. Marko Viitahalme, Kangasala / lkssu Jope  12:45
3. Jyrki Mäkelä, Oulu / lkssu Kim  12:56
4. Jarno Karjalainen, Hämeenlinna / 
lkss Tuomelan Erä-Tara  14:50
 
SM1B 6 km (Miehet 6 km, B-luokka) 
1. Harri Hatunen, Oulu / 
2. dn Deep Delight Catchy Cathy  13:29
3. Kai Immonen, Lohja / 
dn Viva la rosa Beaty Queen  13:56
4. Markus Päivärinta, Hämeenlinna / 
ssu Meukow Aquamigo  16:02
5. Samuli Lappalainen, Lapinlahti / 
bpgu Talvihallan Brego  16:27
6. Jarkko Mykkänen, Vihti / 
dalu Holmankarin Livingstone  16:36
 
SW1B 6 km (Naiset 6 km, B-luokka) 
1. Jenni Kreivi, Jokioinen / 
du Viva´la Rosa Dangerousgame  14:58
2. Päivi Räikkönen, Tuusula / 
ssu Silsile´s Maximum Craft  16:00
3. Anne Tuomisto, Kerava / 
dn Kriegerhof Princess Paris  16:17
4. Birgitta Harju, Loppi / 
ssn Giteas Domenica  19:04
 

TULOSPÖRSSI
Harrastusluokka 6 km 
1. Paavo Hiltunen, Valkeakoski / 
spn Fresser´s Certi  16:35
2. Ilmo Weide, Mikkeli / 
lkssn Pruukin Evita  19:38
3. Marko Hakulinen, Vantaa / 
amstfu Lucky Luck Challenger  23:22
4. Mervi Rantamäki, Vantaa / 
spn Finnenstrand Erle  24:52
 

Harrastusluokka 4 km 
1. Elina Manninen, Riihimäki / 
spn Bacteroides Trine  10:11
2. Saara Tikka, Helsinki / 
bpmn Mecberger Ires  11:28
3. Satu Halonen, Janakkala / 
ssn Saturain Keep Your Money  11:58
4. Susanna Nyman, Hämeenlinna / 
ssu Meukow Agil  12:11
5. Sami Miettinen, Hämeenkoski / 
ssu Giteas Desiderio  12:13
6. Niko Saari, Riihimäki / 
bptn Willow Creek Doncaster  12:43
7. Hanna Saari, Riihimäki / 
bpgu Wintergame Max  13:36
8. Antti Kakko, Neuvoton / 
faaraokn Pareesa Amduat Sat Ruu  13:53
9. Leila Weide, Mikkeli / 
dn Red Label´s Jackpot Jo  14:16
10. Lotta Vuorela, Ryttylä / 
akn Durante Didgeridoo  14:39
11. Pia Back, Helsinki / 
lbn Highhut´s Cygnus  14:40
12. Maria Järvinen, Hyvinkää / 
apkn Ossequente Yam Yam  16:12
 
Junioriluokka tytöt/pojat 3 km 
1. Onni Ranki, Tuulos / 
ssn Matraszepe Casablanca  10:38
2. Tanja Ignatius, Hyvinkää / 
x-rotu u Koda  12:49
 
SWV1B (Veteraaniluokka 4 km) 
1. Kari Mikkola, Turku / ssn Bea  11:32
3. Lars Forsblom, Kouvola / 
dn Sant Kreal Bogema  12:07
 
Lapset (tytöt/pojat max: 12 vuotta)
Vera Ignatius (12 v) / 
bcn Punasukan Leija/Milli  0:54
Harri Halonen (7 v) /
ssn Saturain Keep Yoyr Money  2:13
Helmi Ranki (5 v) / 
kääpiösnautserin D`Arne Regata  2:16
 
27.2.2010 Dobermannien epäviralliset avoimet 
kelkkamestaruuskilpailut, Kouvola 

Naiset kilpa
1. (*1) Jenni Kreivi /  
Viva’la Rosa Dangerous Game  6:08
2. (*2) Jenni Kreivi / 
Viva’la Rosa Commando  6:52
3. (*3) Anne Tuomisto / 
Kriegerhof Princess Paris  7:15
4. Paula Kokkonen / 
Power Dee’s Dejavu Dali  7:26
5. Saija Mielonen / 
Viva’la Rosa Beaty Queen  7:44
6. Michela Kärkkäinen/ 
Bäbie’s Garden Million Dollar Baby  8:19
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Miehet Kilpa
1. (*1) Kai Immonen / 
Viva’la Rosa Alcatratz  12:36 (5:39)

2. (*2) Lars Forsblom / 
Sant Kreal Bogema  15:14 (6:58) 
 
Naiset Harraste
1. Riina Takanen / Hilla  7:26
2. (*1) Taina Mauno- Pelkonen / 
A’dreams Beatrix  7:43
3. Riitta Pakarinen / Tulikuuma Qauhun  7:47
4. (*2) Minna Koivunen / Mamres Unnaruu  8:27
5. (*3) Lea Tammentie / 
Stay in Style Cedro Ceres  9:18
6. Terhi Pelkonen / Akamutes Winterproof Siu  12:41
7. Terhi Pelkonen / Garcon Ddasan  16:15
  
Miehet Harraste
1. Kari Litmanen / Huli  7:46
  
2- koiran valjakko
1. (*1) Ari Rantanen / Taikaviitan Qipin- Qapin 
& Taikaviitan Qunto- Qäyrä   16:15 (7:18)
2. (*2) Kati Kärkkäinen / Bruckendorfer Viasco 
& Bruckendorfer Salsa  17:06 (7:34)
  
*Doberman mestaruus

19.-21.3. Oinakka ajot 2010, Kemijärvi, SHS
 
SM MDU matka 50 km
(ajaja, aika, km/h, rotu, REK, kierrosajat)
1. Dunlop Alister  9:49:07 
 15,28 x 3:00:03 3:19:48 3:29:16
2. Seppälä Tuija  9:49:38 
 15,26 SH REK1 3:08:00 3:11:19 3:30:19
3. Björkstedt Juha-Pekka  10:57:14 
 13,69 x 3:23:36 3:35:27 3:58:11
4. Pietikäinen Jussi  11:03:03 
 13,57 SH REK2 3:26:16 3:41:22 3:55:25
5. Honkapirtti Jukka  11:06:43 
 13,50 x 3:50:16 3:42:11 3:34:16
6. Mölsä Jaakko  11:13:11 
 13,37 x 3:19:26 3:41:27 4:12:18
7. Liikonen Kari  11:38:22 
 12,89 x 3:26:50 3:37:07 4:34:25
Yli-Kivistö Mika  DS SH REK- 
Carcanico Tapani  DS x 
 

SM MD6 matka 50 km
1. Kiiski Pauliina  4:44:31 
 21,09 x 2:30:44 2:13:47
2. Kokkonen Johanna  6:01:28 
 16,60 SH REK1 3:13:28 2:48:00
3. Väistö Niko  6:16:27 
 15,94 x 3:25:14 2:51:13

4. Niemi Raine  6:18:20 
 15,86 SH REK1 3:32:16 2:46:04
5. Myllykangas Tinja  7:47:59 
 12,82 x 4:11:38 3:36:21
6. Schwarz Daniel  NAS 3:20:43 
 0,00 x 3:20:43 NAS
7. Schwarz Alexander NAS 3:31:19 
 0,00 x 3:31:19 NAS
Elomaa Pirkka  DS 
Mikkonen Teuvo  NAS 0,00 x 

SM Sp8 matka 15,76 km
A-Luokka
1. Laitinen Ari  1:08:32 
 27,60 38:12 30:20
2. Heinonen Pasi  1:10:18 
 26,90 39:10 31:08
3. Kempe Riitta 1:16:37 
 24,68 45:01 31:36

C-Luokka
1. Männikkö Joonas  1:24:34 
 22,36 REK1 48:07 36:27
2. Setälä Riku  1:25:18 
 22,17 REK1 46:46 38:32
3. Hannuniemi-Pulska Ritva  1:33:41 
 20,19 REK2 52:51 40:50
4. Bäckman Mikael  1:33:58 
 20,13 REK2 52:08 41:50
5. Santanen Markku  1:42:40 
 18,42 REK3 59:50 42:50
6. Ahomaa Urho   1:42:48 
 18,40 REK3 1:00:18 42:30
7. Itäniemi Henrika  1:43:39 
 18,25 REK3 58:16 45:23
8. Aaltonen Reija  1:43:52 
 18,21 REK3 59:00 44:52 

SM Sp4 matka 8,57 km
A-Luokka
1. Kaivola Teemu  36:11 
 28,42 19:32 16:39
2. Laitinen Jonna  J  42:12 
 24,37 23:21 18:51
3. Tyrisevä Anna-Maria  45:20 
 22,69 26:45 18:35
4. Köcher Patrik   J  48:22 
 21,26 28:18 20:04
5. Snåre Jari  50:25 
 20,40 29:16 21:09
6. Köcher Kurt  56:35 
 18,17 32:49 23:46
Halme Ville  NAS
Hytönen Kimmo  NAS

C-Luokka
1. Mäkiaho Antti  46:43 
 22,01 REK1 27:03 19:40
2. Bürkland Susanna  49:55 
 20,60 REK1 28:28 21:27
3. Mäkiaho Timo  55:18 
 18,60 32:22 22:56
4. Salo Katariina  1:04:00 
 16,07 REK0 36:01 27:59
5. Iisakka Eino  1:04:28 
 15,95 REK0 35:26 29:02
6. Kari Jenni  1:05:07 
 15,79 REK0 37:05 28:02
7. Mettälä Anni  1:17:49 
 13,22 REK0 46:25 31:24

B-Luokka
1. Vähä Mikko  1:05:34 
 15,68 REK1 38:11 27:23 
2. Hamari Mika  1:21:24 
 12,63 REK2 46:24 35:00
3. Rainti Nina  1:23:54 
 12,26 REK2 48:26 35:28
4. Rainti Mika  1:24:50 
 12,12 REK2 46:24 38:26
5. Nikmo Tero  1:28:55 
 11,57 REK3 51:36 37:19
6. Alariesto Ville  1:30:18 
 11,39 REK3 51:00 39:18
7. Väänänen Kaarlo  NAS
 52:28 REK- 52:28 
Pisilä Marianne  NAS 

 
Sp6 Kansallinen luokka ja SHS:n seuramestaruus
1. Korkiakoski Sanna  1:39:48 
 18,95 SH REK1 55:57 43:51
2. Pajaskoski Mari  1:41:21 
 18,66 SH REK1 58:49 42:32
3. Koukkari Suvi  1:50:11 
 17,16 SH REK2 1:03:05 47:06
4. Taskinen Hennariikka  1:51:38 
 16,94 SH REK2 1:05:35 46:03
5. Puustinen Kirsi  2:00:39 
 15,68 SH REK2 1:08:24 52:15
6. Kytökoski Kari  2:10:53 
 14,45 SH 1:18:17 52:36

Junioriluokka ja SHS:n seuramestaruus
(ajaja, aika, km/h, rotu, kierrosajat)
1. Köcher Jasmin  09:45 
 12,31 x 09:45
2. Seppälä Tobias  10:48 
 11,11 SH 10:48
3. Santanen Tuomas  11:49 
 10,16 SH 11:49



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 Mäkiaho
Mäkiahontie 20, 42100 JÄMSÄ 
puh. 040-553 7021
timo.makiaho@pp.inet.fi

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

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

Talous
Riitta Kempe ja Eeva Äijälä

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

Riitta Kempe (puheenjohtaja)
Niittukulmantie 99, 31300 TAMMELA
puh. 050-347 8356

Eeva Äijälä (varapuheenjohtaja)
Virpiniementie 192, 90810 KIVINIEMI
puh. 040-546 7165

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

Panu Korva (valjakkoajo)
Leppiojantie 42, 91800 Tyrnävä
puh. 040-749 4743

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

Timo Mäkiaho (valjakkoajo)
Mäkiahontie 20, 42100 Jämsä

Lea Haanpää (valjakkohiihto)
Kontiontie 90, 14200 Turenki
puh. 050-356 8357

Anu Mäkinen (valjakkohiihto)
Nivavaarantie 16, 96900 SAARENKYLÄ
puh. 040-731 4617

Samuli Nissinen (valjakkohiihto)
Puijonsarventie 57 A 7, 70260 KUOPIO
puh. 045-326 0707

Maija Nivala (valjakkohiihto)
Hanhelankuja 20, 90840 Haukipudas
puh. 040-589 5988

Harri Hatunen (kesälajit)
Isokatu 91 B 20, 90120 OULU
puh. 045-672 0404

Elisabeth Nygård (kesälajit)
Helsingbyntie 30, 65520 HELSINGBY
puh. 0500-369 179
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Energialataus 
äärisuorituksiin
Tositilanteissa koiran suorituskyky punnitaan. Yltääkseen parhaaseen lopputulokseen 
sen täytyy saada ruuastaan tarpeeksi korkealaatuisia ravintoaineita. Kovassa 
pitkäkestoisessa rasituksessa ainoa riittävän tehokas energialähde on rasva. Lisäksi 
tarvitaan laadukkaita ja hyvin sulavia valkuaisaineita, vitamiineja, kivennäis- ja 
hivenaineita sekä antioksidantteja. 
ENERGY 4300 ja ENERGY 4800 -ruuat ovat koirille, joiden
harrastuslaji tai työ vaativat erityistä fyysistä kestävyyttä 
– aina äärirajoille asti.

ENERGY 4300
Tarkoitettu koiralle, joka joutuu kohtuulliseen rasitukseen, muutaman tunnin 
suorituksiin, kuten esimerkiksi agility-, TOKO- tai IPO-kilpailuissa, ratajuoksussa 
tai poliisikoiran tehtävissä. Sisältää valkuaisaineita 28 % ja rasvaa 21 %.

ENERGY 4800
Tarkoitettu koiralle, joka toimii pitkään rasittavissa ja kestävyyttä vaativissa 
olosuhteissa, kuten esimerkiksi valjakkourheilun, täyden päivän metsästyksen, 
paimennuksen tai rajavartiotyön parissa. Sisältää valkuaisaineita 32 % ja 
rasvaa 30 %.

Kun aloitat Energy-ruokavalion, totuta koirasi siihen vähitellen 3–4 viikon ajan. 
Näin sen ruuansulatus ehtii sopeutua muutokseen. Jos vaihtelet Energy-ruokia 
keskenään, totuttelua ei tarvita. 

Muista antaa työkoiralle kunnon ruokalepo ennen rasituksen alkamista.

Lepojaksoilla suosittelemme koirallesi Royal Canin BREED-,
MINI-,  MEDIUM-, MAXI- tai GIANT-ruokavalioita.

Voit vaihtaa 
tarpeen mukaan
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